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Duiding
a Vastklinken fietskader met kettingslot of U-beugelslot aan vaste beugel. Ideaal kan dit zowel onder het 

zadel als onder het stuur
b Sociale controle door zichtbaarheid in het straatbeeld
c Veiligheid voor passanten als er geen fietsen staan
d Steun fiets: leunbeugel minimum 80 cm lang, ook steun voor kinderfietsen
e Ruimte tussen leunbeugels minimum 1 m om comfortabel 2 fietsen te kunnen plaatsen;

aan winkels door fietszakken meer tussenruimte gewenst dan aan station, sporthal, ...
f Afdak gewenst bij langdurig parkeren 

Documentatie
• De Stallingwijzer (uitgave VSP 2001): http://www.mobielvlaanderen.be/wegverkeer/fietsen-018.php?a=17 

• Praktijkvoorbeelden (uitgave FB 2009): http://www.fietsersbond.be/nieuws/pers/brochurefietsenstallingen 

COMFORT op 3:
• steun fietsd

• tussenruimtee

• overdekt indien
nodigf

ONDERHOUD op 1:
goed of ...
ophoping vuil, bladeren, 
of vervormd
of verroest ?

LIGGING t.o.v. bestemming op 1:
goed of ... 
te ver, slecht bereikbaar, 
overrijdbaar door auto’s 
of moeilijke passage te voet ?

CAPACITEIT op 2:

VEILIGHEID op 3:
• vastklinken fietsa

• sociale controleb

• geen uitstekende
delenc

Het TOTAAL geeft 
een score op 10.

Daarnaast tellen we het AANTAL BESCHIKBARE PLAATSEN per stalling:
- in THEORIE: bv aantal wielklemmen
- in PRAKTIJK: hoeveel fietsen kunnen er eigenlijk comfortabel staan.
Het verschil tussen theorie en praktijk geeft een indicatie van de ontwerpkwaliteit.

Van elke locatie met fietsenstallingen proberen we minstens één duidelijke FOTO te maken
die een goed beeld geeft van de ligging en de kwaliteit.

Verder noteren we onze indruk van de TOESTAND TER PLAATSE met specifieke problemen.
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