Mooi gestald? Meer fietsplezier voor iedereen.
Hoe berg je fietsen handig en veilig weg bij een appartement
of rijhuis in een stad of dorpskern?

Tips & voorbeelden voor bewoners en (interieur)architecten

Wat is Fiets Suite?

Met het project Fiets Suite zoekt de vzw Mobiel 21 gepaste oplossingen
om bij de bouw, renovatie of herinrichting van appartementen en rijhuizen
plaats te reserveren voor de fiets. Want als je fiets vlot weg te bergen
en altijd bij de hand is, zal je hem vanzelf sneller gebruiken. Een goede
stalling beschermt de tweewieler ook tegen diefstal, vandalisme en
weersomstandigheden en voorkomt dat omwonenden en voorbijgangers
gevaar lopen of gefrustreerd geraken door geblokkeerde voetpaden.
Fiets Suite geniet de financiële steun van de Vlaamse overheid en loopt
in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
VVSG en NAV – de Vlaamse architectenorganisatie.
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Checklist: criteria voor een goede fietsenstalling

Jongleren met ruimte was hier de boodschap. De gang
werd breder gemaakt. Om extra bergruimte te creëren,
kwamen er boven de fietsen hangkasten. De betegelde
wand waartegen de fietsen worden gestald, kan tegen
een stootje. Foto: Philip Vaneerdewegh.
In dit nieuw gebouwde rijhuis is gewerkt met tussenverdiepingen. Onder het atelier op het eerste
tussenniveau werd een nis voor fietsen gemaakt. Foto: AG VESPA. Ontwerp: architect Bart Bomans.

1 Haalbaar en betaalbaar

2 Deel van een geheel

Wat is haalbaar? Wat is
betaalbaar? De antwoorden
hangen af van je specifieke
situatie. Hoeveel fietsen
wil je kwijt? Beschik je over
vrije ruimte? Plan je grote
verbouwingswerkzaamheden?
Moet je rekening houden
met een gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening
inzake het aantal fietsstallingen?

Een provisoir schuilhok
in je voortuin in elkaar
timmeren is niet zo moeilijk.
Esthetische oplossingen met
een functionele meerwaarde
vergen meer denkwerk. Een
goede fietsenstalling past bij
de architectuur van de woning
of het gebouw en doet geen
afbreuk aan het straatbeeld.
Waarschijnlijk moet je rekening
houden met stedenbouwkundige
beperkingen, opgelegd door
de stad of gemeente. Dat kan
bijvoorbeeld het geval zijn als
je een constructie plaatst aan
de straatzijde. Maar met de
nodige creativiteit en dankzij de
voorbeelden in deze brochure
vind je ongetwijfeld een oplossing
op maat.

3 Op maat van de
beschikbare ruimte
In een rijhuis of groepswoning
zijn vierkante meters goud waard.
Meestal beschik je niet over
een zee aan ruimte. Een goed
doordachte inplanting van de
fietsenberging is dus cruciaal.
Combineer waar mogelijk de
toegang tot de fietsenstalling
met de ingang of eventueel de
parkeergarage. Ga na welke
opportuniteit de bestaande
indeling biedt, al dan niet mits
aanpassingen. Misschien kan
je een verloren ruimte naast of
onder een trap recupereren of
gebruik maken van een brede
gang.
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Checklist: criteria voor een goede fietsenstalling

Groepswoningbouw in Leuven.
Ontwerp: A33 architecten.
Deze collectieve fietsenstalling is overdekt,
bevindt zich vlakbij de openbare weg,
krijgt volop daglicht, wordt ook ’s avonds
goed verlicht, biedt bescherming tegen
vandalisme en diefstal en is gemakkelijk
toegankelijk.
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4 Veilig

5 Vlot toegankelijk

Een stalling binnen het
bouwvolume en in een apart
compartiment schrikt indringers
af. Voor collectieve stallingen is
sociaal toezicht belangrijk. Als
voorbijgangers of omwonenden
zien wat er in de berging gebeurt,
kunnen ongenode gasten minder
gemakkelijk hun slag slaan.

Een goede fietsenstalling bevindt
zich zo dicht mogelijk bij de
openbare weg en is bereikbaar
via een afdoend verlichte route.
Plaats verlichtingsarmaturen
op ooghoogte tegen de wand
en kies voor lichte kleuren.
Hoogteverschillen zijn te mijden.
Als dat niet lukt, beperk ze dan
tot een minimum en overbrug ze
bij voorkeur met een hellend vlak.
Een souterrain is handiger dan
een kelder.

Daglicht verhoogt de sociale
veiligheid. Transparante
afsluitingen in hout of metaal
of een deur in een transparant
materiaal laten het licht passeren.
In gemeenschappelijke
fietsbergingen houdt ook een
goede kunstverlichting vandalen
op afstand.
Hou rekening met de
brandveiligheid. Gestalde fietsen
mogen in noodgevallen een
vluchtweg niet versperren.

Beperk het aantal deuren tot
een minimum. Collectieve
deuren die naar de passant toe
openen hebben bij voorkeur een
handgreep rechts. Een dranger
mag niet te zwaar afgesteld
zijn, zodat de deur lang genoeg
open blijft. Nog beter is een
op afstand bediende deur die
minstens zes minuten open blijft.
Beperk het aantal sleutels en geef
waar mogelijk de voorkeur aan
chipcards.

Checklist: criteria voor een goede fietsenstalling

Gezocht en gevonden: het subtiele
evenwicht tussen beschikbare ruimte en
gebruikscomfort. Foto: Mobiel 21.

Boekenrek en ophangsysteem in één. © 2011 Knife & Saw LLC.

6 Praktisch in gebruik

7 Slijtvast en duurzaam

Om beschadigingen te
voorkomen en het gebruiksgemak
te bevorderen, heb je per fiets
een ruimte van 175 x 70 cm
nodig. Voor een bakfiets is de
lengte uiteraard groter. Een
aanhangkarretje kan je apart
stallen op een tweede plek.

Het materiaalgebruik is erg
belangrijk. De materialen
moeten mooi maar robuust en
gemakkelijk schoon te maken zijn.
Hout voor buitentoepassingen
moet weersbestendig zijn. Metaal
mag niet roesten. Binnenwanden
waartegen fietsen worden gestald
of opgehangen, kan je afwerken
met tegels, metaal of een ander
stevig materiaal. Fietsrekken in
collectieve bergingen moeten ook
bestand zijn tegen vandalisme.

Niet alleen de bewegingsruimte
telt, ook het type van
bergsysteem is belangrijk. Je
moet je fiets eenvoudig en zonder
veel krachtpatserij kunnen stallen
en vastzetten. Ingewikkelde
handleidingen zijn uit den boze.
Scherpe randen of uitstekende
delen die letsels of vuile kleren
kunnen veroorzaken, zijn te
mijden. Gladde of kwetsbare
onderdelen van de fiets mogen
niet in aanraking komen met het
bergsysteem of het risico lopen
dat ze geklemd raken of blijven
haken.

De wandafwerking in aluminium
voorkomt beschadigingen in deze
ophangruimte voor drie fietsen.
De bergplek kwam tot stand door
de trap van richting te veranderen
en bevindt zich vlakbij de
voordeur. Foto en ontwerp: Steven
Geirnaert.
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Inspirerende voorbeelden
Elk huis of appartement is anders en vraagt dus om een maatwerkoplossing. Wel keert geregeld een aantal typische ingrepen en
oplossingen terug. Wij hebben ze hier thematisch gegroepeerd.
1 In een kast
Een lage of halfhoge kast blijkt soms een ideale fietsenstalling.
Zij onttrekt fietsen en toebehoren aan het oog, grenst ruimtes af
en biedt bovenaan een extra afzetvlak dat je nuttig of decoratief
kan gebruiken.

Woning in Mechelen.
Eigen ontwerp. Uitvoering Jacco Design.
De lage kast en de glazen wand vormen
de grens tussen hal en leefruimte. Het
daglicht kan ongehinderd binnensijpelen
en de openheid blijft intact. De kast is
ontworpen op maat van twee fietsen met
kinderzitje.
Foto: Klaas en Tine Coulembier-Casteele.
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Woning in Lier.
Ontwerp: Voet Theuns architecten.
De kast en de glazen wand scheiden de gang
van de keuken. In de kast is ruimte voor vier
fietsen, helmen, hesjes en ander toebehoren.
De vouwdeuren gaan open zonder extra plaats
in te nemen.
Foto: Hannelore Vermassen.

Inspirerende voorbeelden

2 Als bufferzone aan de straatzijde
Aan de straatzijde komt een bufferzone dikwijls goed uit,
bijvoorbeeld als beschutting tegen inkijk, verkeerslawaai
of het koude noorden. Deze zone is soms geknipt als
fietsenstalling.

Woning in Gent.
Ontwerp: Ypsilon Architecten.
De fietsenberging annex wasplaats leunt aan
tegen de noordelijke voorgevel met raam,
is door een halfhoge muur gescheiden van
de keuken en ligt iets dieper, zodat licht en
zicht behouden blijven. Als dat thermisch en
akoestisch nodig zou zijn, kunnen we eventueel
nog een binnenraam plaatsen.
Foto: Annelies Comptdaer.

Woning in Leuven.
Ontwerp: architect Patrick Vander Avort.
De stalling is in het bouwvolume
getrokken en afgesloten met een
transparant metalen raster, zodat de
fietsen droog en veilig staan en het
daglicht toch nog kan doorsijpelen naar
het dieper gelegen raam.
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Inspirerende voorbeelden

3 Via een doordachte aanpassing
Een fiets probleemloos een rijhuis binnenloodsen is niet
vanzelfsprekend. Maar soms volstaan beperkte ingrepen om
de nodige bewegingsruimte te creëren.

Woning in Leuven.
Ontwerp: Gerrit Verbeeck –
Honk Architecten.
Het niveauverschil van 50 cm tussen
straat en terras voel je amper dankzij het
zeven meter lang hellend vlak, dat van
de voordeur tot achter loopt. De fietsen
kunnen nu naar keuze op het terras of in
de gang worden gestald.
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Woning in Leuven.
Ontwerp: Gerrit Verbeeck – Honk Architecten.
Om de fietsen te kunnen stallen, hebben wij
niet alleen de hal maar ook de voordeur breder
gemaakt. Het niveauverschil naar de stoep
is overbrugd met een hellend vlak. Omdat de
helling tamelijk steil is, hebben we centraal twee
functionele trapjes van 50 cm breed toegevoegd.

Inspirerende voorbeelden

4 In de hoogte
Als er echt geen mogelijkheid is om ruimte vrij te maken,
kan je altijd terugvallen op ophangsystemen. Ook in een
smalle gang waar fietsen de vrije doorgang belemmeren,
kan deze oplossing uitkomst bieden.

Woning in Brussel.
Wij wonen in een appartement op de
vierde verdieping van een oud gebouw.
Beneden is geen plaats voor onze fietsen.
Het appartement zelf is slechts 70 m²
groot. Vandaar dit ophangsysteem in onze
leefruimte.
Foto: Bert Busselen & Lieselot Cheyns.
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Woning in Antwerpen.
Wij hebben gekozen voor het Wheelylift
systeem. Je kantelt de fiets op zijn achterwiel,
plaatst het voorwiel op de bol van het toestel en
duwt de fiets even omhoog. De hydraulische lift
doet de rest. Zodra de fiets is opgetrokken, duw
je hem dichter tegen de muur zodat de doorgang
vrij is. Onder de fiets blijft voldoende ruimte om
andere tweewielers tegen de muur te stallen.
Foto: Jo Van Bortel.

Woning in Mechelen.
Ontwerp: architect Veerle Desaeger.
Wij hebben de achterwand van het toilet
bekleed met aluminium platen die tegen een
stootje kunnen. Aan haken op maat hangen
we de kinderfietsen op.

Inspirerende voorbeelden

5 Rond de woning
Rijhuizen bieden niet veel mogelijkheden om de fietsen
rondom de woning te stallen, tenzij er een voortuin is. Maar
die lukraak volproppen met allerlei bouwsels is niet meteen
de meest aangewezen manier. Het is niet alleen funest voor
het straatbeeld, maar het kan ook een overtreding vormen
van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.
Tijdig informatie inwinnen en eventuele plannen eerst kritisch
evalueren is de boodschap.
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Onze fietsenstalling is opgebouwd uit metalen
steunen en draadnetten, lavastenen en
lichtstraatpanelen. Zij biedt onderdak aan acht
fietsen en een tandem en is alleen bereikbaar via
een afsluitbaar hekje naast de woning.
Foto: Filip Ryckebusch.

Via een webshop kochten wij een kant-en-klare fietskast
van 175 x 215 cm die volledig afgesloten kan worden en
waarin drie fietsen passen. Dankzij de geringe hoogte van
130 cm volstaat een lage haag om de berging aan het
oog te onttrekken. De regenwaterdichte kast is uitgevoerd
in vurenhout en het opklapbare deksel is voorzien van
gasveren.
Foto: Guido Maertens.

Inspirerende voorbeelden

6 Collectieve stallingen
In appartementsgebouwen, sociale woningen en andere
groepswoningbouw zijn collectieve fietsenstallingen een
noodzaak. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de
architect. Enkele inspirerende voorbeelden.

Appartementsgebouw in Wuustwezel.
Ontwerp: architect Guy Elst en Fons Peeters.
De bovengrondse fietsenberging is langs drie
zijden toegankelijk: via de toegang naar de
ondergrondse parkeergarage, via de deur onder
de trap en via de tuin. De stalling krijgt daglicht
dankzij het transparante verticale hekwerk.
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Inspirerende voorbeelden

Sociale huisvesting in Antwerpen.
Ontwerp: A33 architecten.
Op het gelijkvloers is een hap uit het
volume gesneden waarin de fietsenberging
zit. Zij is toegankelijk via een deur in de
houten buitenafwerking. Opake beglazing
op de hoek laat overdag het zonlicht
binnenvallen.
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Inspirerende voorbeelden

Sociale huisvesting in Aalst.
Ontwerp: Architectenbureau
De Beenhouwer bvba.
De fietsenstalling vlakbij de openbare
weg is overdekt en beveiligd met een
transparante houten structuur.
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Inspirerende voorbeelden

Sociale huisvesting in Antwerpen.
Ontwerp: architect Jan Maenhout.
Naast de inrit naar de parkeerzone bevindt
zich een aparte toegang die grenst aan
de fietsenberging. Een brede schuifdeur
vergemakkelijkt de toegang tot de stalling.

14

Inspirerende voorbeelden

Sociale huisvesting in Duffel.
Ontwerp: architect Jan Maenhout.
De centrale inkomzone geeft toegang
tot een gemeenschappelijke tuin, een
fietsenberging, een tellerlokaal, de lift en
een open traphal naar de verschillende
appartementen. De gemeenschappelijke
toegangszone is van de straat gescheiden
door een hekwerk met toegangspoort.
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Sociale huisvesting in Mechelen.
Ontwerp: dmvA architecten.
Op een nagenoeg driehoekig hoekterrein
tekenden de architecten een gebouw met op het
gelijkvloers een centrale, overdekte inkomstrook
die uitgeeft op een kleine binnenkoer achter het
gebouw. De scherpe punt achteraan het terrein
benutten zij voor een afgesloten fietsenberging
in duurzame materialen.
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Wat indien
er in huis toch nog ruimtegebrek is voor al de fietsen van het gezin?
Een plooifiets kan een antwoord geven. Of misschien biedt de stad
een leenfietsensysteem aan en spaar je zo stallingsruimte uit.

Meer weten?
Ben je op zoek naar meer informatie? Kijk dan zeker even op www.mobiel21.be.
Met concrete vragen kan je terecht bij Mobiel 21, info@mobiel21.be, 016 23 94 65.
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Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet
bepaalde uitzonderingen mag niets van deze uitgave worden
verveelvoudigd, vertaald of aangepast, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, door
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.
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