
Veel gestelde vragen
Waar kan ik mijn scooter of bakfiets veilig stallen?
In de Stationsstalling Noord is een speciaal 
vak voor scooters, bromfietsen en fietsen met 
afwijkende maten. Inclusief de mogelijkheid om 
fiets of scooter vast te zetten. Ook bij het Van 
Heekplein kun je terecht.

Ik vind de hellingbaan lastig
In de binnenstad hebben alle stallingen een 
hellingbaan. Vind je die lastig, maak dan gebruik 
van de vele nietjes in de binnenstad. Zet je fiets 
wel goed vast aan het nietje met een tweede 
slot. Gebruik bij voorkeur een ART goedgekeurd 
slot.

De stallingen bij het station hebben geen 
hellingbaan, behalve de etage van de stalling 
Stationsplein West.

Wat kan ik nog meer doen om diefstal te 
voorkomen?
Kijk op www.enschedefietsstad.nl en klik op 
veilig stallen in het menu voor meer tips.

Fietsenstallingen in Enschede
Met de fiets naar de binnenstad of het station?
Maak dan gebruik van de gratis bewaakte fietsen-
stallingen. Hier staat je fiets droog en veilig. 
In de binnenstad zijn er op veel plekken fietsnietjes. 
Daar kun je fiets goed aan vast zetten met een 
tweede slot.

Enschede Fietsstad 2020
Fietsen is in. Daarom zet de gemeente samen met 
Fietsstadpartners stevig in op de fiets. Zo komen er 
goede en veilige fietsvoorzieningen en wordt veilig 
fietsen gepromoot. 

Met leuke acties worden inwoners en werknemers in 
Enschede uitgedaagd om vaker de fiets te pakken. 

Op www.enschedefietsstad.nl vindt u meer 
informatie over de campagne en lopende acties.



Gratis
Alle stallingen zijn gratis.
De NS-stalling onder het station is de 
eerste 24 uur gratis. Voor iedere volgende 
24 uur betaal je €0,50.

Bewaking
• Bij de stalling aan het Van Heekplein is 

er menselijk toezicht. 
• Bij stalling De Graaff  is er overdag 

menselijk toezicht. ’s Avonds is er 
cameratoezicht.

• Bij alle de andere stallingen is er 
cameratoezicht.

• De NS-stalling is alleen toegankelijk 
met een OV-chipkaart.

Dag en nacht
Alle stallingen zijn 24 uur per dag 
toegankelijk, behalve de stalling aan het 
Van Heekplein.

Extra service
Bij de stalling De Graaff  is er een 
fi etsreparatiepunt. De openingstijden
zijn dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30.

In sommige stallingen zijn extra 
voorzieningen, zoals oplaadpunten, 
bagagekluisjes en toiletten. Zie het kaartje 
hiernaast.

Geschikt voor fi etsen

Geschikt voor e-bikes

Geschikt voor scooters & bakfi etsen

Cameratoezicht

Menselijk toezicht

Toiletten

Fietspomp

Oplaadpunt

Kluisjes

Hellingbaan

Hellingbaan met ondersteuning

Gelijkvloerse ingang

Toegang alleen met OV-chipkaart

Legenda
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NS-stalling
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Stationstalling Noord
Wilminkplein


