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Inleiding 
Naast Nederland krijgen steeds meer landen te maken met wild geparkeerde fietsen. Zo heeft ook 

België steeds vaker overlast van fietsen die gestald staan in de openbare ruimte en zo voetgangers 

verhinderen. In stedelijke gebieden is deze trend duidelijk te merken. De fiets is voor deze gebieden 

een aantrekkelijk en flexibel vervoersmiddel. Maar het fietsparkeerprobleem is een groot nadeel van 

deze verplaatsingswijze waar steeds meer steden mee te maken krijgen.  

 

In verschillende steden in België zijn er projecten opgestart om dit probleem aan te pakken. Dit wordt 

ook steeds meer vertaald naar het gemeentelijke beleid. Zo zijn er in de meeste steden openbare 

stallingen te vinden met tal van voorzieningen. Ook worden er steeds meer stallingen gerealiseerd die 

gericht zijn op de bewoners, de zogenoemde buurtfietsenstallingen. Vaak zijn deze stallingen in de 

vorm van een box, ook wel een trommel genoemd, in de openbare ruimte gerealiseerd. Zo zijn Gent en 

sinds kort ook Brugge hier voorbeelden van. Hoewel deze een succes zijn is het toch wenselijk om deze 

stallingen niet in de openbare ruimte te plaatsen, omdat het anders de ruimtelijke kwaliteit aantast. 

Daarom is er steeds meer vraag naar inpandige buurtfietsenstallingen. 

 

In dit onderzoek, gedaan door vierdejaars mobiliteitsstudenten van Windesheim Flevoland in opdracht 

van Mobiel 21, wordt er een inventarisatie gedaan van buitenlandse voorbeelden van innovatieve 

fietsenstallingen. Daarbij worden de voor- en nadelen beschreven en een vergelijking gemaakt tussen 

de verschillende voorbeelden. Daarnaast worden verschillende buurtfietsenstallingen uit Amsterdam 

en Utrecht bekeken en gedocumenteerd. De uitkomst van dit project moet er uiteindelijk toe leiden dat 

de Belgische gemeenten inzicht krijgen wat de mogelijkheden zijn op het gebied van 

buurtfietsenstallingen. Bij het project is gebruik gemaakt van desk research en field research. 

 

In hoofdstuk 1 worden de verschillende buitenlandse voorbeelden van innovatieve 

buurtfietsenstallingen behandeld. Dit betreft voorbeelden uit verschillende delen van de wereld. In 

hoofdstuk 2 worden verschillende voorbeelden uit Amsterdam. Hoofdstuk 3 zal gaan over 

voorbeelden uit Utrecht. Bij de stallingen uit hoofdstuk 2 en 3 worden verschillende aspecten belicht, 

zoals de gebruikte ruimte en soort stallingen. Ook worden de voor- en nadelen van de stallingen 

bekeken. In hoofdstuk 4 worden de behandelde varianten met elkaar vergeleken en volgt uiteindelijk 

de conclusie. 
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Figuur 1: Biceberg fietsenstalling 

1 Innovatieve oplossingen 
In dit  hoofdstuk worden de resultaten van de desk research genoemd. Er is hierin gezocht naar 

innovatieve buurtfietsenstallingen in het buitenland (buiten de BeNeLux). Daarnaast ik ook gekeken 

naar innovatieve fietsenrekken die binnen kunnen worden toegepast.  

1.1 Biceberg 
Biceberg is een geautomatiseerde ondergronds fiets 

parkeerplaats te vinden in o.a.; Gasteiz, Zaragoza, Blanes. Het 

systeem is zo ontwikkeld dat het kan dienen als opslag voor 

fietsen, maar ook voor helmen en rugzakken. De Biceberg is 

voornamelijk voor het gebruik van bezoekers. Biceberg is in 

verschillende  afmetingen beschikbaar en kan naar ieders 

voorkeur worden aangepast. De parkeerplaatsen van Biceberg 

zijn qua stallingsgrote in 4 verschillende aantallen: 23, 46, 69 

of 92 fietsen.  

Biceberg werkt met een microchip waarop alle gegevens 

worden opgeslagen. Doormiddel van de chip wordt de locatie 

van de fiets opgeslagen waardoor het wegbrengen en ophalen 

van de fiets makkelijk en snel kan gebeuren. Biceberg is getest door pedagogen, zij gaven aan dat het 

ook voor kinderen goed te gebruiken is en hun stimuleert om verantwoord om te gaan met hun fiets. 

Deze stalling wordt op dit moment op vijf verschillende plekken in het noorden van Spanje gebruikt.  

Biceberg heeft een waterdichte ondergronds ruimte nodig in de vorm van een cilinder met een 

diameter van 7,5 meter. De hoogte van de bak is afhankelijk van het aantal fietsen dat erin gestald 

moeten kunnen worden. De minimale diepte is 1,50m voor ruimte voor 23 fietsen tot 5,25m voor 92 

fietsen. 

Omdat er een telefoonverbinding, onderwaterpomp en Elektrische voorzieningen en aansluitingen 

aanwezig moeten zijn is het niet heel makkelijk te instaleren. 
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Figuur 2: Eco Cycle fietsenstalling 

1.2 ECO Cycle 
ECO-cycle is een product dat ervoor moet zorgen dat de cultuur bovengronds weer terug komt. Met 

het concept "Culture Aboveground, Function Underground" wordt geprobeerd de 

fietsparkeerproblematiek terug te dringen.  Het systeem is ontworpen als een ondergrondse cilinder, 

waarin de fietsparkeerconstructie is ingebouwd. Bovengrond zal alleen een klein huisje staan, 

waardoor de fietsen toegang wordt verschaft tot de cilinder.  

Bij deze stalling zijn er wel 

maximale eisen aan de fiets 

beschikbaar. Het maximale 

gewicht is bijvoorbeeld 35kg dit 

betekend dat de gemiddelde 

elektrische fiets hier niet in past.  

Wel heeft deze stalling een grote 

inhoud. Er kunnen namelijk 204 

fietsen in worden gestald. Een 

ander voordeel van deze stalling is 

de tijd die nodig is om de fiets  te 

stallen en weer terug te krijgen. Dit 

kan binnen 13 seconden. In de 

volgende link is een filmpje te vinden van het gebruik van het systeem: 

https://player.vimeo.com/video/175506712  
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Figuur 3: fietskluis cyclehoop 

1.3 Vouwfietskluis 
Bij flats en appartementencomplexen is vaak het probleem dat iedereen wel een persoonlijke berging 

heeft, maar dat de ruimte beperkt is. In stedelijke gebieden met goed openbaar vervoer en stations 

dichtbij gebruikt men vaker een vouwfiets. Het voordeel van een vouwfiets is dat je deze klein kunt 

opvouwen, maar ook vies kan worden. Het is daarom niet wenselijk deze in de woonkamer te plaatsen. 

Cyclehoop heeft een fietskluiskast ontwikkeld om in een kleine ruimte te plaatsen speciaal voor 

vouwfietsen. In de vouwfietskluis is naast ruimte voor de vouwfiets ook ruimte voor een helm en een 

slot. Zo passen alle benodigde accessoires in 1 kluis. Er passen maximaal 3 fietskluizen boven elkaar en 

hebben dan een hoogte van 2100 mm. Er is ook de keuze om maximaal 2 fietskluizen boven elkaar te 

plaatsen. Doordat een vouwfiets meestal lichtgewicht is kan deze hoogte overbrugd worden. De 

breedte is afhankelijk van hoeveel fietskluizen er naast elkaar geplaatst worden. Eén fietskluis is 400 

mm breed en 650 mm diep en daarmee erg geschikt om in kleine ruimtes of in een galerij te plaatsen. 

(Cyclehoop, 2016) Deze afmeting is niet geschikt voor alle typen vouwfietsen. 
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1.4 Takoma Central New York 
In het Takoma Central appartementengebouw is op de 2e verdieping een buurtfietsenstalling. Het is 

niet bekend of je deze fietsenstalling via een lift of hellingbaan kan bereiken. Er zijn 2 ruimtes 

verschillend ingericht .Deze fietsenstalling is gemaakt voor de bewoners van het 

appartementencomplex. Het doel was om de maximale capaciteit van de stalling te bereiken om zoveel 

mogelijk verschillende fietsen kwijt te kunnen. De opdrachtgever heeft de wens een zo optimaal 

mogelijke inrichting te ontwerpen omdat hij potentie zag in het gebruik van de fiets. (Bike Arc, 2016) 

Sinds het opleveren van de fietsenstalling wordt er erg goed gebruik van gemaakt door de huurders.  

Zoals op figuur 4 te zien is er ruimte voor allerlei typen fietsen. Er staan hekken om bredere en 

zwaardere fietsen tegenaan te plaatsen. Om de gangpaden breed te houden is er gekozen om lichte 

fietsen in een rek aan de muur te hangen. Hierdoor blijft er genoeg ruimte om ook de bredere fietsen te 

kunnen verplaatsen door de stalling. 

 

 

 

Figuur 4: oplevering BFS Takoma deel 1 
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Waar er in deze eerste ruimte geen sloten bevestigd zijn of rijplanken op de grond om de fiets op de 

plaatsen is dat in de tweede wel gedaan. Deze tweede stalling is dan ook voor de zwaardere gewone 

fietsen welke niet aan de muur bevestigd kunnen worden. Er is ook op iedere rijplank een slot 

bevestigd zodat naast de afgesloten ruimte de fiets in de stalling ook nog vastgezet kan worden.  

De op figuur 5 rechtse rekken zijn dubbel gestapeld. Alleen is er op de vloer nu geen rijplank geplaatst 

waar de fiets neergezet kan worden. Deze ruimte kan eventueel benut worden voor fietskarren, 

bakfietsen of andere type fietsen. Er is in deze stalling nog geen aansluiting voor elektrische fietsen 

gemaakt. Wel is er een bandenpomp geplaatst.  

 

  

Figuur 5: oplevering BFS Takoma deel 2 
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1.5 Lyric at 440K Washington 
Lyric 440K is een heel groot appartementencomplex met 234 appartementen in Washington. De 

uitdaging voor zo’n groot gebouw is om een efficiënte fietsenstalling te bieden aan de bewoners zonder 

daarbij een groot gedeelte van de beschikbare ruimte verloren te laten gaan. (er is in dit gebouw ook 

horeca en winkels gebouwd, wat meer oplevert dan een fietsenstalling) 

De ruimte is niet hoog genoeg voor een dubbel gelaagd fietsenrek. Er is daarom een laag en een hoog 

rek geplaats. Onder het lage rek (links tegen de muur op figuur 6) is ruimte om kinderfietsen of 

bakfietsen te kunnen plaatsen. De middelste rekken zijn geschikt voor zwaardere fietsen en beschikken 

ieder nog weer over een eigen fietsslot. Door de rekken in het midden te plaatsen is er ruimte genoeg 

aan weerszijden om de rekken te passeren. Op deze manier is de capaciteit van deze fietsenstalling 

maximaal ingericht. (Bike Room Designs, n.d.) 

 

 

Figuur 6: Fietsenstalling Lyric 440K 
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1.6 Bikehangar 
In België zijn er al een aantal projecten opgezet om fietsen aantrekkelijker te maken door zogenoemde 

buurtfietsenstallingen te plaatsen. Zo zijn er in Gent en Brugge een aantal ‘fietshokjes’ geplaatst in de 

openbare ruimte nabij woonvoorzieningen. In deze hokjes, ook wel fietstrommels genoemd, is er plaats 

voor een aantal fietsen van bewoners. Deze fietstrommels zijn volledig afsluitbaar. Voor de bikehangar 

betaal je 30 pond per jaar. 

Dit concept is ook in Londen uitgerold onder de naam ‘bikehangars’. Het plaatsen van deze 

bikehangars is één van de maatregelen die genomen is om het fietsgebruik in de stad te stimuleren met 

als gewenst effect een afname van het autogebruik. Er wordt dan ook volop campagne over gemaakt en 

dat werpt inmiddels zijn vruchten af. Zo zijn er alleen al in de wijk Hackney zo’n 150 bikehangars en 

staan er nog veel mensen in de wachtrij. 

Naast de populariteit van deze buurtfietsenstallingen zijn er echter ook nadelen. Zo staan deze 

stallingen altijd in de openbare ruimte, meestal ten koste van een parkeerplaats. Deze stallingen zijn 

alleen inpandig mogelijk indien er ruimte genoeg is. Denk bijvoorbeeld aan parkeergarages bij 

flatgebouwen. Deze bikehangars worden tegenwoordig inpandig geplaatst in een afgesloten ruimte en 

hoeven zelf niet meer op slot te kunnen.  

De Bikehangars zijn een product van het bedrijf Cyclehoop. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het 

produceren van stallingsvoorzieningen voor fietsen. Naast de bikehangars heeft het bedrijf ook een 

fietsenstalling met 2 niveaus, die in Nederland erg populair is, en de verticale fietsenrek. Deze 

voorbeelden zijn ook mogelijk als inpandige fietsenstalling. 
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1.7 Tbike fietsenstalling 
Tbike heeft op zichzelf niet veel te maken met fietsenstallingen, het is namelijk een deelfietsensysteem 

in Korea, maar de manier van stallen die wordt gebruikt is wel interessant. Zo passen er in een rek (zie 

figuur 7) circa 40 fietsen. Dit fietsenrek neemt ongeveer evenveel plek in beslag als een parkeerplaats. 

Het systeem is dus een erg efficiënte vorm van fietsen stallen en goed toepasbaar in kleine ruimtes. Het 

nadeel is echter wel dat dit systeem alleen goed werkt bij fietsen van vergelijkbare grootte. Dit concept 

is niet mogelijk als er sprake is van fietsen met verschillende attributen, zoals kinderzitjes en 

bagagebakken, of fietsen met een afwijkende vorm. (Cargo Collective, 2016) 

 

Figuur 7 TBike stalling 
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1.8 Fietsboom 
Het idee van de fiets parkeerboom is ontstaan om ruimte vrij te maken in openbare ruimte. Ondanks 

het feit dat geparkeerde fietsen minder ruimte in beslag nemen dan auto’s kost het nog steeds relatief 

veel ruimte. Daarbij is de kans dat een fiets gestolen wordt vrij groot in sommige steden. De fiets 

parkeerboom zou beide problemen moeten oplossen. Het principe is vrij eenvoudig. Je plaatst je fiets 

verticaal tegen de paal aan en maakt deze vast met een klemmetje. Vervolgens kan je via een paneel je 

persoonlijke gegevens achter laten en wordt er met een vingerscan achterhaald of jij de rechtmatige 

eigenaar bent. Na het registreren wordt je fiets de boom in gehesen. 

Doordat de fietsen zich niet meer op de grond bevinden, maar in de lucht wordt gehesen, wordt het 

lastiger om de fiets te stelen. Omdat de fietsen omhoog worden gehesen houd je nog ruimte onder de 

fietsen over om tussen door te lopen. 

 

 
Figuur 8: Parkeerboom met vingerscan 

Voor hetzelfde idee is er ook in Genève een soort gelijke stalling ontworpen, met ook de voornaamste 

reden om fietsen te beschermen tegen diefstal en ruimte te creëren. Het onderscheidende aspect van 

deze fietsboom is vergeleken met het vorige voorbeeld: de fiets is beschermd tegen weersinvloeden, dat 

een kaart met pincode gebruikt wordt in plaats van een vingerscan voor het stallen van je fiets. De 

energie die gebruikt wordt voor het apparaat wordt opgewekt met zonne-energie.  
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Figuur 9: Parkeerboom Genève 

Er zijn veel reacties op vooral het eerst ontwerp, welke de werking van deze fietsboom in twijfel 

trekken. Enkele voorbeelden van dingen die in twijfel worden zijn: (Steph, 2016) 

 De manier waarop de fiets wordt bevestigd, mensen vragen zich af of dit stevig genoeg is om de 

fiets aan op te hangen. 

 Hoe diefstal en vandalismeveilig een touch pad is met vingerprint, dit is vrij kwetsbaar en 

eenvoudig te vernielen. 

 Of het wel duurzaam/rendabel is, ondanks het feit dat je fiets er misschien veiliger mee wordt 

bewaard, is het maar de vraag hoeveel fietsen 1 boom aan kan en of dit genoeg is om alle fietsen 

kwijt te raken, die ze willen parkeren. Daarbuiten kost het omhoog takelen van fietsen en een 

installatie om dit te regelen een hoop energie en geld. 

 Of je de fiets kwijt bent op het moment dat er een storing plaats vind en/ of er dus niet een iets 

meer naar beneden getakeld kan worden.  

 En wat ik me dan weer afvraag is of er ook speciale fietsen in geplaatst kunnen worden en/ of 

het mogelijk is elektrische fietsen aan te schaffen.  

Als optie voor een buurtfietsenstalling heeft dit ontwerp zeker potentie, mits de 

woongroep/appartement over een tuin beschikt. Bovendien zou de fietsboom ook minder hinder 

ondervinden van boven genoemde problemen, omdat de fietsboom op een privéterrein geplaatst word 

en daardoor minder gevoelig is voor bovenstaande kritiek.  
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1.9 Kleinschalige (indoor) fietsstal oplossingen 
In figuur 10 zijn enkele voorbeelden van eenvoudige binnen stallingen te vinden, waarop mensen op 

creatieve manier hun fiets (binnenshuis) kunnen stalen. Veelal gaat het hier om creatieve kleine/ 

simpele oplossingen, zoals een dikkere boekenplank met een sleuf er in, waar een fiets in kan worden 

opgehangen, of een combinatie van een bank en fietsenrek in één. 

 

 
Figuur 10: kleinschalige fietsstal oplossingen 

Wat wel opvallend is aan deze oplossingen is dat er veelal racefietsen/ lichte fietsen worden gebruikt 

als voorbeeld. Zeker in figuur 11 zijn een aantal eenvoudige systemen weergegeven, om je fiets op, aan 

of mee op te hangen. Echter moet hiervoor de fiets vaak als geheel of gedeeltelijk worden opgetild. 

Voor normale fietsen worden deze oplossingen daardoor al een stuk minder interessant en voor 

speciale fietsen, zoals de elektrische fiets of bakfiets, alles behalve gebruiksvriendelijk.  

 

 
Figuur 11 Fietshanger 

http://webecoist.momtastic.com/2011/08/19/cycle-crazy-14-smart-stylish-bike-storage-solutions/ 

 

http://webecoist.momtastic.com/2011/08/19/cycle-crazy-14-smart-stylish-bike-storage-solutions/
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1.10 Bike arc 
http://www.bikearc.com/products/ 

Bike arc heeft verschillende stallingen. Al deze stallingen hebben hetzelfde basis concept de Rac Arc. 

Namelijk een gebogen fietsenrek. Omdat de fiets schuin naar boven wordt geparkeerd neemt hij 

minder plek op de grond in namelijk 56” (142cm) in de lengte. Een normaal fietsenrek is 190cm. Ook is 

de stalling gemakkelijk te plaatsen omdat deze aan de grond wordt vast gemaakt. Door de beugel die 

aan het voetstuk zit kan de fiets met een kettingslot op slot worden gezet. Omdat de rekken los van 

elkaar zitten kunnen deze willekeurig in een buurtfietsenstalling geplaatst worden. Daarbij komt dat 

ook kinderfietsen in dit rek passen waardoor elke fiets netjes kan worden opgeborgen. 

Het nadeel van deze stalling is dat er fysieke kracht gebruikt moet worden om de fiets omhoog te 

duwen. Tevens wordt er geadviseerd om de stalling te laten instaleren door een aannemer. 

 

 
Figuur 12: Bike arc 
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1.11 Dero 
http://www.dero.com/product/ultra-space-saver/ 

Dero is een bedrijf met heel veel innovatieve fietsenstallingen. Een deel van deze rekken zijn speciaal 

ontworpen voor een “bike room”. Het nadeel van deze rekken is wel dat de fiets in zijn geheel moet 

worden opgetild om deze op te ruimen. Dit kost veel kracht die niet iedereen heeft. Hieronder zullen 

de verschillende rekken worden benoemd.  

1.11.1 Ultra Space Saver 

Deze fietsenstalling is bevestigd aan de vloer. De fiets zelf hangt in de 

lucht aan het voorwiel. Dit betekent dat de gebruiker de fiets vrij hoog 

moet optillen om de fiets te plaatsen. De beugel die naar de zijkant zit kan 

worden gebruikt om de fiets aan vast te zetten. Er bestaat ook een dubbel 

rek. Hierdoor kan de stalling in het midden van een ruimte worden 

geplaatst en kunnen vanaf beide kanten fietsen worden opgehangen. Ook 

deze manier van stallen is geschikt voor een kinderfiets. Wel zal deze 

doelgroep de fiets niet zelf kunnen ophangen. Een voordeel van deze 

stalling is dat er niet veel ruimte voor nodig is. Smalle kamers kunnen zo 

efficiënt worden gebruikt. Ook bestaat dit rek met alleen een beugel die 

aan de muur kan worden bevestigd. Een voordeel hiervan is dat er zelf 

bepaald kan worden hoe hoog de fiets wordt geplaatst. 

 

1.11.2 Bike File 

De bike file heeft in principe dezelfde werking als de Ultra 

Space Saver. De fiets wordt opgehangen in een rek. Ook hierbij 

geldt dus dat er kracht voor nodig is om de fiets weg te zetten. 

Een voordeel van deze fiets is dat de beugels heen en weer 

kunnen worden gerold. Hierdoor kunnen de fietsen tegen 

elkaar aan worden geschoven om ruimte te creëren. Op het 

moment dat er een fiets moet worden uitgehaald kan de rest 

gemakkelijk opzij worden geschoven. Deze stalling is er in 

verschillende vormen. Hij kan aan het plafond worden 

gehangen, aan de muur worden bevestigd en op de grond 

worden gezet. Hierdoor is hij voor elke ruimte bruikbaar. Net 

als de vorige stelling die is benoemd is deze manier van stallen 

erg geschikt voor kleine ruimtes. De Dero site geeft helaas geen 

prijzen weer. 

 

Figuur 13: Ultra Space Saver 

Figuur 14: Bike File 
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1.11.3 Dero Decker 

Deze stalling is er een die we al kennen in Nederland en Belgie. De stalling 

is innovatief omdat er op twee verschillende niveaus kan worden gestald. 

Omdat het top rek naar beneden kan worden gehaald, hoeft de gebruiker 

de fiets niet veel op te tillen. Daarbij komt dat er ook nog in het onderste rek 

kan worden gestald hierbij hoeft helemaal niet te worden getild. De ruimte 

waar deze rekken in worden geplaatst moet wel vrij ruim zijn. Er is diepte 

nodig om de stelling uit te klappen en de fiets te stallen en er is hoogte 

nodig om twee niveaus kwijt te kunnen. De stalling zelf wordt aan de vloer 

bevestigd.  

  

Figuur 15: Dero Decker 
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2 Bezoek stallingen Amsterdam 
Op 7 Oktober 2016 is er door de projectgroep een bezoek gebracht aan Amsterdam. Er is een meeting 

geweest met Jack van Lieshout. Hij beheert een groot aantal buurtfietsenstallingen in Amsterdam en 

heeft de projectgroep hierover verteld. Hij is de eigenaar van de Baron De Stalling B.V. Hij heeft ons 

uitgelegd dat er per fietsenstalling specifiek wordt gekeken hoe deze ingericht dient te worden. Zo is er 

per stalling verschil in het aandeel plekken voor motoren en scooters en kan de prijs van een 

stallingsplek verschillend zijn.  

Over het algemeen worden de volgende prijzen gehanteerd voor het stallen van een voertuig: fietsen 

€12,--,een  brommer €35,--  en een motor €55,--. Hierbij hanteert hij een maand opzegtermijn en €50 

borg voor de tag/ sleutel. De stallingen zijn compleet ingericht naar de vraag en zijn allemaal voorzien 

van camerabewaking. Dit wil zeggen dat wanneer er veel vraag is naar motorparkeerplaatsen er 

fietsenrekken verwijderd worden. Jack onderhoudt (schoonmaken, verven en reparatie) zelf de 

stallingen. Om ervoor te zorgen dat de stallingen geen rommel worden is het ook niet toegestaan 

kapotte voertuigen te stallen: ze moeten rijklaar zijn. Er mogen ook geen andere materialen worden 

opgeslagen in de stalling zonder nadrukkelijke toestemming van de beheerder. De beheerder heeft ook 

op persoonlijk contact met de klanten: bij het tekenen van het contract krijgen de huurders persoonlijk 

de tag/sleutel uitgereikt en de regels uitgelegd. Alle stallingen zijn voorzien van automatische sloten 

welke ontgrendelbaar zijn met de persoonlijke tag. Hierdoor kunnen er geen sleutels nagemaakt 

worden door de elektronische techniek. Deze tarieven, regels en procedures zijn standaard voor alle 

stallingen die de Baron de Stalling B.V in beheer heeft.  

Jack gaf aan dat hij op een actieve manier op zoek gaat naar lege ruimten in de buurten. Aan de hand 

van het aantal fietsen dat er op straat staan en het soort fietsen beoordeelt hij of er kansen liggen voor 

een nieuwe buurtfietsenstallingen. Als de stalling potentie heeft legt hij hier een plan voor neer bij de 

gemeente. De gemeente Amsterdam voorziet startende buurtfietsenstallingen van een eenmalige 

subsidie. Bij goedkeuring van de gemeente en de verhuurder mag Jack de ruimte huren om te 

verbouwen tot een fietsenstalling. Een aantal van de buurtfietsenstallingen van de Baron de Stalling 

B.V zijn bezocht en in dit hoofdstuk nader uitgewerkt.  
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2.1 Stalling 1: Groen van Prinstererstraat 59 
De eerste stalling is gesitueerd op de hoek van de Groen van Prinstererstraat met de Van 

Hogendorpstraat in een buurt met 3-laagse 

portiekwoningen. De ruimte in de stalling is 

vrij beperkt. Het heeft ongeveer de grootte van 

een klein appartement (ongeveer 10 bij 5 

meter). Er wordt echter wel optimaal gebruik 

gemaakt van die beperkte ruimte. Dit is 

mogelijk doordat de fietsen als het ware aan de 

muur gehangen kunnen worden. Het systeem 

is erg gebruiksvriendelijk. Dit is ook wel nodig 

aangezien de stalling ook wordt gebruikt door 

scooters. Vroeger was dit een appartement. 

Op de foto links zie je dat een aantal fietsen 

hangen in een ruimte die waarschijnlijk een 

voormalig halletje is. Er wordt dus gebruik 

gemaakt van elke kleine ruimte. Deze ruimte is 

bijvoorbeeld uitermate geschikt voor het 

opbergen van smalle fietsen die niet dagelijks 

gebruikt worden, zoals racefietsen. Elke huurder 

heeft zijn eigen vaste plaats. 

Er is in de stalling ruimte voor ongeveer 20-40 

fietsen en 10-15 scooters/motoren. De stalling is 

makkelijk te betreden en heeft geen obstakels bij 

de ingang. Het gebruik van de stalling is dus vrij 

divers. Er zijn voor de gebruikers geen extra 

voorzieningen aanwezig. 

De voordelen van deze stalling zijn dus vooral het 

ruimtegebruik en de toegankelijkheid. De 

nadelen liggen hem vooral bij de beschikbare 

ruimte. De ruimte is namelijk beperkt en heeft geen uitbreidingsmogelijkheden. 

  

Figuur 16 De stalling gezien vanuit de ingang 

Figuur 17 Gebruik van smalle ruimten 

Figuur 18 Ruimte gezien vanaf het midden 
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2.2 Stalling 2: Van Hallstraat 547 

De tweede stalling is gesitueerd in de 

Van Hallstraat in, net als stalling 1 een 

buurt met veel portiekwoningen en dus 

een grote stedelijke dichtheid. De 

stalling is ruim opgezet en heeft 

meerdere ruimtes. Om de ruimte zo 

efficiënt mogelijk in te richten is er 

gekozen voor de dubbellaagse 

fietsenrek. In de stalling staan nu ook 

circa 20 oefenfietsen die worden 

gebruikt voor een fietscursus voor 

Marokkaanse vrouwen. Dit is mogelijk 

doordat er nog een groot aantal lege plekken waren. Toch wordt de ruimte in de toekomst nog 

uitgebreid. Aan de achterkant van de stalling bevindt zich namelijk een binnenplaats die niet in 

gebruik is.  

Deze stalling is meer gericht op fietsen dan op scooters en motoren. Grof geschat zijn er zo’n 70-80 

fietsplekken en 20-30 scooter-/motorplekken. De stalling is gelijkvloers en op de begane grond gelegen. 

Om binnen te komen moet je door een gewone voordeur. De gebruikers kunnen in een rechte lijn van 

de ingang naar het achterste gedeelte en in de toekomst de nieuwe uitbouw. Sommige scooter-

/motorplekken kennen een moeilijke hoek, waardoor parkeren soms wat lastig is. Net als bij stalling 1 

is de doelgroep heel divers. Er zijn geen 

extra voorzieningen aanwezig.  

De voordelen van de stalling hangen dus 

vooral samen met de ruimte. Er is genoeg 

beschikbare ruimte voor nieuwe 

gebruikers en de stalling is dus ook ruim 

opgezet. Het grootste nadeel is dat de 

stalling niet altijd even toegankelijk is en 

het voor sommige scooters en  motoren 

lastig is om te parkeren.  

 

 

Figuur 19: Oefenfietsen 

Figuur 20: Motor plaatsen 
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2.3 Stalling 3: van Reenenstraat 
De derde stalling die bezocht is bevindt zich aan de van Reenenstraat 2 in Amsterdam Westerpark. 

Deze stalling is gesitueerd tussen hoogbouw flats en galerijwoningen. Deze stalling ligt daardoor op 

een gunstige locatie omdat flats en galerijwoningen hier kleine bergingen hebben en daardoor geen 

ruimte hebben voor hun fiets of motor.  De stalling ligt enigszins verscholen tussen de planten en is 

daardoor onopvallend. Deze stalling heeft nog een bijzonderheid: hij is erg laag. De exacte hoogte is 

tijdens het bezoek niet gemeten maar bedraagt niet veel meer dan 2 meter hoogte. De stalling is 

gebruiksvriendelijk te bereiken: er zijn geen hoogteverschillen welke overbrug moeten worden.  

De stalling is oorspronkelijk gestart 

voor het parkeren van fietsen. 

Tegenwoordig neemt de vraag naar 

fiets parkeren in deze buurt af 

waardoor Jack besloten heeft de 

fietsrekken aan de muur te 

verwijderen en ruimte te maken voor 

het parkeren van scooters, brommers 

en motoren.  

Tijdens het bezoek waren er nog 

enkele fietsklemmen aan de muur te 

zien, hier kan men een fiets in hangen en zo neemt deze de minste ruimte in beslag. Vanwege de 

hoogte is dubbeldeks parkeren hier niet mogelijk. Dat er vroeger allemaal rekken aan de muur 

gehangen hebben is nog goed duidelijk: de gaten zijn overal  nog zichtbaar in de muur aanwezig. Dit 

maakt het terugplaatsen van de 

rekken erg gemakkelijk wanneer de 

vraag naar het parkeren van fietsen 

weer toeneemt.  

De stalling is toegankelijk met een 

door de beheerder verstrekte chip. 

Deze chip wordt voor een sensor bij 

de ingang gehouden waarna de 

deur automatisch ontgrendelt.  Ook 

is de buurtfietsenstalling  voorzien 

van camerabewaking. Ondanks dat 

er alles aan gedaan is om diefstal 

Figuur 21 Verscholen ingang stalling van Reenenstraat 

Figuur 22: Ring in de grond waaraan de motor met een kettingslot bevestigd is 
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tegen te gaan worden er nog wel eens inbraakpogingen gedaan. Om voor nog een extra beveiliging te 

zorgen zijn de brommer/scooter en motor parkeervakken voorzien van een ring die in de grond 

bevestigd is. Aan deze ring kan met een kettingslot het voertuig extra vastgezet worden. 

In figuur 22 zijn de gaten in de muur te zien waar voorheen de fietsenrekken aan bevestigd waren. Ook 

is de ring te zien in de vloer waaraan een extern slot bevestigd kan worden.  

In figuur 23 zijn de weinige overgebleven 

fietsenrekken te zien. Deze rekken zijn 

geschikt voor de lichtere typen fietsen. 

Een e-bike is hier niet voor geschikt. Deze 

fietsrekken zijn gebruiksvriendelijk door 

de hydraulische systemen van de armen 

waardoor er weinig fysieke kracht nodig 

is om de fiets in het rek te plaatsen. Er is 

op dit moment ruimte voor ongeveer 25 

motor/brommer/scooter plaatsen en er 

hangen aan 1 wand nog ongeveer 10 fietsenrekken.  

In deze stalling zijn ook elektriciteitsvoorzieningen 

aanwezig. Hierdoor kan een motor aangesloten 

worden op de druppellader zodat de accu niet 

ontlaadt. Ook is het daardoor mogelijk een elektrische 

fiets aan te sluiten.  Op figuur 24 is te zien dat er nog 

enkele lege rekken aan de muur hangen. 

Deze stalling had een opvallende indeling. In het 

midden van de stalling was een opslagruimte 

gecreëerd. In deze ruimte liggen nog ongebruikte rekken en schoonmaakspullen.  Het nadeel van een 

opslagruimte in de stalling is dat er minder plek is om fietsen en motoren te plaatsen. Dit zorgt weer 

voor minder inkomsten. Wanneer de opslagruimte noodzakelijk is in deze stalling is het voor een 

hogere capaciteit handiger deze in een hoek te plaatsen of in lengte langs een wand. Vanwege de 

beperkte hoogte is het niet mogelijk hier een opslag tegen het plafond te maken. 

De pluspunten van deze stalling is dat het mogelijk is hem aan te passen op basis van de vraag 

hiernaar. Zo worden er fietsenrekken van de muur af gehaald en vakken gecreëerd voor motoren en 

scooters/brommers. Nog een ander voordeel is dat de stalling gelijkvloers is en ook de ingang 

gelijkvloers is. Hierdoor hoeven er geen hoogteverschillen overbrugt te worden wat positief is voor 

zware voertuigen. Ook is er in deze stalling daglicht aanwezig dat binnen komt via de lichtkoepels in 

het plafond. Dit zorgt ervoor dat het aangenaam is om binnen te lopen en dat alles goed zichtbaar is 

Figuur 23: fietsenrekken 

Figuur 24: Indeling stalling 
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overdag. Een nadeel van deze stalling is de hoogte en de opslag in het midden die ruimte in beslag 

neemt voor andere mogelijke parkeerplaatsen. Door de lage hoogte is het niet mogelijk dubbeldeks 

rekken te plaatsen.  

2.4 Stalling 4: Eerste Helmersstraat 58-60 
 

In figuur 25 is de fietsenstalling 

weergegeven aan de Eerste Helmersstraat 

in Amsterdam. Deze fietsenstalling is 

vroeger een fietsenwinkel geweest, deze is 

verbouwd tot een fietsenstalling.  

In tegenstelling tot andere voorbeelden, 

wordt deze locatie voornamelijk gebruikt 

voor de stalling van fietsen. Er staat in 

deze stalling nog maar 1 motor. Verder 

staan er alleen maar fietsen in. 

De fietsenstalling  aan de Eerste Helmersstraat wordt voornamelijk gebruikt voor normale fietsen. De 

ruimte voor speciale fietsen is vrij beperkt. Verder staat er één motor en nog wat kleiner opgeslagen 

spullen, zoals buggy’s. Deze mogen met toestemming geplaatst worden, als ze een vaste stalplek 

hebben in de stalling. In de deze stalling 

kunnen ongeveer 150 fietsen worden 

gestald. 

De fietsenstalling bestaat uit twee brede 

gangen en een open ruimte, gevuld met 

dubbele stallingen en hydraulische 

fietsenrekken. De paden die hierdoor over 

blijven zijn precies breed genoeg om de 

bovenste laag van de dubbele stallingen uit 

te kunnen schuiven en de fiets te kunnen 

stallen.  

Om in de tweede gang te komen, moet er een kleine hellingbaan opgeklommen worden, welke voor 

grip is verstevigd met houten planken. De hellingbaan is dusdanig klein dat het nog wel goed 

toegankelijk is voor alle mogelijke gebruikers van de fietsenstalling. 

Figuur 25: Ingang Stalling Eerste Helmersstraat 58-60 

Figuur 26: Gang naar de entree van de stalling 



Buurt-fietsen-stallingen 

   

 24 

In deze (fietsen)stalling worden verschillende manieren gebruikt om de fiets te stallen, in de 

onderstaande figuren (27 t/m 29) is weergegeven op welke manier de fietsen zijn opgeslagen. 
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De eerste manier van fietsen stallen is op de 

grond langs de rand van de muur(figuur 27). 

Door het dubbele fietsenrek aan de andere kant 

van de gang, was er geen ruimte meer voor een 

hydraulisch fietsenrek. Deze ruimte wordt 

gebruikt om speciale fietsen welke niet in de 

rekken passen te stallen, zoals de motor en de 

fietsen met een bak voorop, waardoor ze niet in 

de dubbele stalling passen. 

Het fietsenrek met de meeste capaciteit is op 

figuur 28 aan de rechter kant weergegeven. De 

dubbele stalling bied de mogelijkheid meer fietsen 

op dezelfde plek te stallen. 

 

 

Als laatste stallingsmogelijkheid zijn er hydraulische 

fietsenrekken toegepast. Dit hydraulische systeem zorgt 

er voor dat fietsen eenvoudig tegen de muur aan 

gehangen kunnen worden. Het hydraulische systeem 

zorgt er voor dat er zonder al te veel fysieke inspanning 

de fietsen tegen de muur aan gestald kan worden. Het 

nadeel van dit systeem is echter dat er geen speciale fietsen mee kunnen worden gestald, omdat het 

niet al te veel gewicht kan hebben.  

Buiten de fietsenstallingen is er nog een klein 

hokje in de stallingen welke wordt gebruikt voor 

de opslag van buggy’s en steps. Buiten deze 

kleine opslagruimte hiervoor zijn er weinig extra 

voorzieningen aanwezig in de fietsenstalling. Er 

is in de stallingen wel ruimte vrij gehouden voor 

de eigenaren van de fietsen, om eventueel 

onderhoud te plegen. Er worden verder geen 

fietsenmaker of andere voorzieningen toegepast, 

Figuur 27: Stallingsplaatsen op de grond 

Figuur 28: Dubbele stalling 

Figuur 29: Hydraulisch rek 

Figuur 30: Opslagruimte voor buggy's en steps 
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omdat dit veelal niet rendabel is. 

Het voordeel van deze fietsenstalling is dat er veel van dezelfde fietsen in worden geplaatst, waardoor 

je veel fietsen in de stalling kwijt kan. Het nadeel is alleen dat er door deze indeling van de 

fietsenstalling er weinig ruimte is voor speciale fietsen. Verder is de beschikbare ruimte goed benut en 

is elke hokje die er beschikbaar is benut.  

2.5 Stalling 5: Tussen de Bogen 103, Amsterdam 
De stalling bevindt zich in het centrum van Amsterdam. De 

stalling is ongeveer 15-20 minuten lopen vanaf het Centraal 

station van Amsterdam. Daarnaast is er op nog geen 2 minuten 

lopen een tram-/ bushalte. Hierdoor is deze stalling goed 

bereikbaar voor de gebruikers.   

De stalling is verdeeld in drie sectoren. Vanaf de entree gezien 

kom je binnen in sector 1. Deze sector is het kleinst van de drie,  

hier zijn de minste voertuigen gestald. De ruimte is in de vorm 

van een langgerekt rechthoek.  

De sector die daarop volgt is afgesloten met een stalen deur. Deze sector is 25m bij 25m. Deze ruimte is 

ingericht met een 3-tal dubbeldeks fietsenrekken. Daarnaast biedt deze ruimte nog plaats aan voor een 

groot aantal scooters en motoren.  

De laatste sector van deze stalling is ook ongeveer 25m bij 25m. Deze sector is afgesloten van sector 2 

met een stalen hek. Alleen mensen die hun motor stallen in deze sector krijgen toegang tot deze 

stalling. Deze sector is puur en alleen voor motoren.  

  

Figuur 31: stalling tussen de Bogen 
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In de stalling zijn voor de fietsers 2 soorten 

rekken gebruikt. In de eerste sector zijn 

hangrekken geïnstalleerd. Hier hangen de 

fietsen aan de muur.   

 

In de tweede sector zijn tweedeks 

fietsrekken te vinden. Deze rekken zorgen 

ervoor dat fietsen boven elkaar gestapeld 

kunnen worden, waardoor de ruimte beter 

benut wordt. 

In de derde sector staan alleen maar 

motoren gestald. In deze sector zijn geen 

rekken te vinden. Hier heb je alleen een 

bevestigingspunt aan de grond zitten 

waaraan motoren vastgezet kunnen 

worden. Deze bevestigingspunten zijn 

ijzeren staven in de grond verankerd, 

waaraan motorrijders hun slot kunnen 

bevestigen.  

De doelgroep van deze stalling zijn 

fietsers, scooters en motoren. In deze 

stalling is de grootste groep motoren. De 

stalling is verdeeld in 3 sectoren. In de 

eerste sector vindt je voornamelijk fietsen 

in speciale uitvoeringen en enkele 

motoren/ scooters. De tweede sector is 

voornamelijk gericht op fietsers en 

scooters. De derde sector is geheel 

ingenomen door motoren.  

In deze stalling zijn een aantal 

voorzieningen te vinden. In de eerste 

sector staan kastjes waar motorrijders hun 

Figuur 32: Eerste sector 

Figuur 33: Tweede sector Figuur 34: Derde sector 

Figuur 35 Motoren in de stalling 
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helm, motorjas etc. kwijt kunnen.  Verder is het mogelijk om de motor op te laden in de stalling. In de 

stalling zijn elektra punten aangelegd om ervoor te zorgen dat de accu niet leegloopt. Hierdoor blijven 

motor rijklaar, gedurende de stalling.  

Een pluspunt van deze stalling is, dat dit de enige stalling is waar motoren hun motor alvorens het 

verlaten van de stalling mogen starten. Hierdoor mogen motoren met een stationair draaiende motor 

het pand verlaten.  

Een ander pluspunt van deze stalling is, de veiligheid. Door de verdeling van de ruimte in drie 

afzonderlijke sectoren is de kans dat iemand anders in de stalling de motor meeneemt kleiner. Want 

alleen degene met de toegang tot een bepaalde sector kan toegang krijgen tot je vervoersmiddel. 
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3 Inventarisatie stallingen Utrecht 
Naast Amsterdam zijn er ook in Utrecht buurtfietsenstallingen te vinden. Deze worden beheert door de 

organisatie U-Stal. Thijs Weultjes heeft ons een kijkje gegeven in een aantal stallingen in Utrecht.. In dit 

hoofdstuk worden vier buurtfietsenstallingen geïnventariseerd. In Utrecht liggen de tarieven voor het 

stallen van een fiets veel lager dan in Amsterdam. De prijs die gemiddeld gehanteerd wordt, bedraagt 

€39,81 per jaar. Met een opzegtermijn van twee weken kan per de eerste dag van de nieuwe maand 

worden stopgezet. Wat betreft het onderhoud is  Utrecht verschillend vergeleken met Amsterdam.: U-

stal is alleen verantwoordelijk voor het onderhoud van de stallingen en de gemeente is 

verantwoordelijk voor het contact met de huurders. In Amsterdam is de Baron de Stalling B.V 

verantwoordelijk voor beide zaken. Tot slot zijn ook alle stallingen net als Amsterdam voorzien van 

camerabewaking.  

3.1 Stalling Dichtershof - Alberdingk Thijmstraat tegenover 1 
De stalling bevindt zich in het de wijk 

Nieuw-Engeland/ Schepenbuurt in Utrecht. 

De stalling heeft een capaciteit van ongeveer 

80 fietsen. De stalling is gelegen op de hoek 

van een straat waarin rijtjeshuizen staan en 

een hoogbouwcomplex. De stalling wordt 

voornamelijk gebruikt door de bewoners 

van het appartementencomplex. 

De stalling is ingericht in een L-vorm. De 

opzet is heel ruim om ervoor te zorgen dat 

gebruikers van de dubbeldeks fietsenrekken 

genoeg ruimte hebben om hun fiets in en uit 

de rekken te plaatsen.  

  



Buurt-fietsen-stallingen 

   

 30 

In de stalling zijn enkeldeks en tweedeks 

fietsrekken te vinden. De tweedeks fietsrekken 

zorgen ervoor dat fietsen boven elkaar 

gestapeld kunnen worden, waardoor de ruimte 

beter benut wordt. Aan de raamzijde staan 

enkeldeks fietsrekken welke ervoor zorgen dat 

er overdag genoeg lichtval van buiten komt. 

De doelgroep van de stalling zijn de bewoners 

van het hoogbouwcomplex. De stalling heeft 

een capaciteit voor ongeveer 80 fietsen, welke 

geheel ter beschikking staat voor de bewoners 

van de hoogbouwwoningen. De mensen in de 

laagbouw en rijtjeshuizen zullen hun fiets in 

eigen voorzieningen moeten stallen. 

In de stalling zijn een aantal voorziening te 

vinden. Zo is het mogelijk om een fiets met 

een grote mand voorop of met een 

kinderzitjes te stallen in de aanwezige 

rekken. Daarnaast is het ook mogelijk om 

een fiets met fietstassen te stallen. Wat niet 

mogelijk is in de stalling is het stallen van 

scooters of motoren. Daarnaast kunnen er 

ook geen bakfietsen of andere speciale 

vormen fietsen gestald worden. 

Een pluspunt van deze stalling is de locatie 

van de stalling. De stalling is gelegen op 

een hoek van een hoogbouwcomplex, 

waardoor deze bereikbaar is voor het 

gehele complex. Daarnaast is de stalling gelegen aan de rustige zijde van het complex waardoor er bij 

het verlaten van de stalling onveilige situaties ontstaan. 

Een minpunt van deze stalling is de aanwezigheid van fietsrekken voor de toegangsdeur. Deze 

behoren niet tot de stalling, waardoor het beheer van deze fietsen niet onder het beheer valt van de 

stallingbeheerder. Hierdoor kan het voorkomen dat de toegang tot de stalling geblokkeerd kan zijn 

door de stalling van een hoop fietsen buiten de stalling. 

Figuur 36 Dubbeldekkers 

Figuur 37 Indeling stalling 
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3.2 Pelikaanstraat 1 t.o. nr 21 
Het station van Utrecht nadert zijn 

voltooing na een lange verbouwing. Tijdens 

deze verbouwing zijn er vele sporen 

bijgebouwd. Zo ook bij de aanleg van 

station Utrecht Vaartsche Rijn. Omdat deze 

sporen verhoogd liggen is er onder de 

sporen een loze ruimte. Deze ruimte wordt 

benut door de de spoorlijn op een 

constructie te bouwen. Hierdoor ontstaan er 

onder de spoorlijn een soort garages. 

De gehele Pelikaanstraat grenst aan de 

spoorlijn. Er zijn dan ook een vijftal 

buurtstallingen gebouwd in de garages 

onder het spoor.  

De grootste buurtstalling bevindt zich ter hoogte van nummer 21. Deze stalling biedt een capaciteit 

voor 76 fietsen. Daarnaast zijn er een aantal vrije plekken gereserveerd voor speciale typen fietsen zoals 

krat en bakfietsen.  

De spoorlijn doorkruist enkele wegen. 

Het verkeer rijdt onder de spoorlijn 

door. Hierdoor is de spoorlijn op 

dusdanige hoogte aangelegd dat er 

ook vrachtwagens onderdoor passen. 

Als gevolg hiervan zijn de ruimtes 

onder het spoor ook hoog. Dit maakt 

het mogelijk om dubbel gelaagde 

fietsenrekken te plaatsen. De ruimtes 

worden hierdoor in de hoogte beter 

benut. Zoals op de foto te zien is 

bevindt zich nog steeds een grote loze 

ruimte en zou er in theorie nog een 

derde laag boven passen. De stalling is 

ruim opgezet, er zouden nog meer 

fietsen in de stalling passen. Er is 

gebruik gemaakt van lichte materialen en heldere lampen waardoor het een prettige ruimte is en 

daarmee sociaal veilig overkomt.  

Figuur 38 Toegang stalling 

Figuur 39 Indeling stalling 
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Zoals te zien is op deze 

afbeeldingen zijn de rekken 

geschikt voor verschillende types 

fietsen. Er staan mountainbikes, 

gewone fietsen en zware fietsen in 

de rekken. Ze kunnen eventueel 

extra vastgemaakt worden met 

een extern slot aan het rek.  

 

 

  

Figuur 40 Dubbeldekkers 
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3.3 Stalling Douwes Dekkerstraat 
De derde stalling is gelegen in de Douwes 

Dekkerstraat, ter hoogte van  huisnummer 68, in de 

wijk Nieuw Engeland/Schepenbuurt nabij het 

centraal station. De bebouwing in het gebied bestaat 

vooral uit rijtjeswoningen. Er is echter weinig ruimte 

voor tuinen en schuurtjes, waardoor een 

buurtstalling toch gewenst was. In de stalling is 

ruimte voor 72 fietsen.  

De stalling is ruim opgezet en er zijn eventueel 

uitbreidingmogelijkheden. Er wordt gebruikt 

gemaakt van zowel dubbellaagse stallingen als 

enkellaagse. De stalling wordt voornamelijk gebruikt voor normale fietsen. Figuur 42 geeft een 

impressie van de inrichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 41 Vooraanzicht stalling 

Figuur 42 Inrichting stalling 
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3.4 Stalling Jacob Catsstraat 
Deze stalling is gelegen in de Jacob Catsstraat in de 

Dichterswijk, nabij het centraal station en de 

jaarbeurs. De wijk bestaat voornamelijk uit 

rijtjeswoningen, maar net als de bij de stalling in de 

Douwes Dekkerstraat is er weinig ruimte om 

fietsenstallingen te plaatsen. Door de geringe ruimte 

is er besloten om deze stalling een uitpandige vorm te 

geven. Hiervoor is echter wel een stukje openbare 

ruimte opgeofferd. 

In de stalling is ruimte voor 36 fietsen. De ruimte is 

vrij beperkt waardoor men genoodzaakt was om, naast een normaal fietsenrek, gebruik te maken van 

speciale fietshangers. De stalling is voornamelijk bedoeld voor de normale fietsen. Voor speciale 

fietsen, zoals bakfietsen, is simpelweg te weinig ruimte. Er is nauwelijks tot geen ruimte voor 

uitbreidingsmogelijkheden in de huidige stalling. Een uitbouw zou eventueel een mogelijkheid zijn als 

er behoefte is aan meer stallingsplaatsen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 43 Buitenaanzicht 

Figuur 44 Fietsenrekken 
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4 Conclusie  
In bijlage 1 vindt u de multicriteria-analyse waarbij de plus- en minpunten van verschillende types 

fietsenrekken en stallingen tegen elkaar worden uitgezet. Bij het beoordelen van de fietsenrekken 

hebben we de volgende beoordelingscriteria toegepast: Capaciteit fietsen, Aanschafkosten, 

Onderhoudskosten, Gebruikerskosten, Ruimte gebruik, Speciale fietsen en Gebruiksgemak. Bij het 

onderdeel Stallingen hebben zijn de beoordelingscriteria stedelijke dichtheid en beveiliging nog 

toegevoegd. De waardering is gevisualiseerd in de vorm van plussen en minnen omdat niet van alle 

onderdelen exacte cijfers bekend zijn. De beoordelingen zijn tot stand gekomen door de componenten 

of stallingen tegen elkaar uit te zetten: hoe gebruiksvriendelijk is een fietskluis ten opzichte van een 

dubbeldekker, of hoeveel ruimtebeslag neemt een stalling in de openbare ruimte ten opzichte van een 

andere stalling. 

In de tabel 1 van de multicriteria-analyse zijn vier verschillende innovatieve rekken tegen elkaar 

uitgezet. Deze vier rekken zijn gekozen omdat ze alle vier unieke aspecten hebben. Voor de 

vergelijking tussen de stallingen hebben we gekozen voor een grote en een kleine stalling per 

onderzoeksgebied (2 voorbeelden van Utrecht, Amsterdam en het buitenland) 

4.1 Conclusie multi criteria analyse 
In de multicriteria-analyse scoort de fietskluis het beste. De fietskluis kan een hoop fietsen kwijt per m2, 

waardoor deze hoog scoort in vergelijking met de gewone en overige fietsrekken. Niet alleen op het 

aantal fietsen per m2 scoort de fietskluis hoog: ook op de andere beoordelingscriteria, behalve op de 

beoordelingscriteria 'verschillende type fietsen' en 'Gebruiksgemak'. Dit komt doordat de fietskluis 

alleen bestemd is voor vouwfietsen. In de kluis kunnen geen andere type fietsen gestald worden. 

Daarnaast is het gebruiksgemak niet optimaal, aangezien de vouwfiets omhoog moet worden getild als 

de gebruiker een hoog kluisje heeft. Er passen namelijk 3 fietskluisjes boven elkaar. 

De tweede tabel van de multicriteria-analyse gaat over de verschillende stallingen in Amsterdam, 

Utrecht en het buitenland. De beste stalling naar aanleiding van de multi criteria analyse is de Takoma 

Central stalling in New York. Deze stalling scoort op bijna elk punt een pluspunt of dubbel pluspunt. 

De stalling is ondergronds waardoor het ruimtegebruik optimaal is. De stalling is zeer ruim opgezet 

waardoor de bewegingsruimte voor de gebruiker optimaal is. Het aanleggen van de stalling is wel een 

minpunt. De stallig bevindt zich ondergronds, waardoor de aanleg van de stalling meer geld kost, 

echter is het een nieuw gebouwd waar al bij het ontwerp rekening gehouden is met een fietsenstalling. 

De stalling scoort lager op de criteria gebruikerskosten omdat de gebruiker wel een flink bedrag moet 

betaling in vergelijking met andere stallingen. Hoe hoog de kosten exact zijn is niet bekend, maar er 

moet bij de aanschaf van het appartement geld betaald worden voor de parkeerplaats. 
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4.2 Conclusie over innovatieve oplossingen 
De meest innovatieve of effectieve oplossingen worden hieronder nog kort toegelicht: 

- Biceberg en ECO Cycle zijn twee voorbeelden, waarbij er boven de grond een hokje staat waar 

de fiets in geplaatst word en vervolgens onder de grond wordt gestald. Dit soort oplossingen 

kunnen pas rendabel worden op het moment dat er een hele grote hoeveelheid fietsen op een 

plek zijn. Als buurt fietsenstalling zou deze dus pas goed benut zijn op het moment dat deze 

wordt geplaatst tussen/ onder groepen flats en/of andere hoogbouw.  

- Als een tuin of afgesloten stuk grond is in de buurt van een complex met meerdere 

fietsgebruikers kan de fietsboom worden toegepast. 

- De ideale situatie zou zijn als er een groep mensen alleen gebruik zou maken van de vouwfiets, 

want de vouwfietskluis neemt veruit het minste ruimte in beslag en is daardoor het 

makkelijkste toe te passen.  

- Als er een te lage dichtheid is in een gebied, om bovenstaande fietsenstaloplossingen goed te 

kunnen benutten, zijn kleinschalige fietsstallingen een oplossingen. 

4.3 Conclusie bezoeken fietsenstallingen Amsterdam en Utrecht 
Tijdens de bezoeken aan de fietsenstallingen zijn er veel verschillende typen fietsenrekken en stallingen 

waargenomen. Het aller belangrijkste aandachtspunt is dat er vraag moet zijn naar een buurtstalling in 

een woonbuurt. Het tweede punt is dat men bereid moet zijn om te betalen voor een 

buurtstallingsplek. Zonder deze bereidheid kan de stalling nog zo optimaal mogelijk ingericht zijn: er 

zullen geen klanten gebruik van gaan maken. Een derde aspect is dat er goed ingespeeld moet worden 

op de vraag of er fietsen, scooters of motors gestald worden. De indeling van een stalling moet hier 

flexibel mee om kunnen gaan wanneer de vraag veranderd. Om een buurtstalling rendabel te houden 

(inkomsten van de fietsenstalling voldoende moet zijn om de huur van de stalling te betalen) is het 

bijvoorbeeld in Amsterdam belangrijk dat de stalling goed gevuld is om geen verlies op te draaien. 

Hierbij wordt er een dusdanige verdeling tussen fietsen, brommers en motoren gecreëerd waarmee dit 

mogelijk is.   

De indeling van een stalling is ook belangrijk: het is van belang om alle beschikbare ruimte zo optimaal 

mogelijk te benutten zodat er zoveel mogelijk betalende klanten van een stalling gebruik kunnen 

maken. Zorg ervoor dat er geen loze ruimtes in een stalling aanwezig zijn: een loze hoek in een stalling 

kan gebruikt worden om een vouwfietskluis te plaatsen of een opslagplaats van te maken voor andere 

spullen. Elke ruimte moet dus individueel worden ingericht. Er bestaat niet één perfecte inrichting. 

De huurprijs verschilt per stad en straat. Bij het kiezen van een locatie voor een buurtfietsenstalling 

moet uitgerekend worden of de huur met een acceptabele abonnementsprijs eruit gehaald kan worden. 

Het grootste verschil in de huurkosten zitten hem in het feit dat de stallingen in Amsterdam worden 

verhuurd en onderhouden door een ondernemer en dat deze in Utrecht verhuurt worden door de 

gemeente. Tot slot: een buurtfietsenstalling kan succesvol worden door vooraf goed te inventariseren of 

er behoefte aan een stalling, bereidheid tot betaling en een acceptabele huurprijs mogelijk is. 
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Bijlage 1 Multi criteria analyse 
 

Tabel 1 gaat in op de verschillende fietsenrekken welke in het rapport zijn behandelt. 

 

 Fietsboom Bike hangar Bike arc Vouwfietskluis 

Capaciteit fietsen 4𝒎𝟐 10 - 12 fietsen / + 5 fietsen / - 3 fietsen / -- 30 fietsen / ++ 

Aanschafkosten  - - - + + 

Onderhoudskosten - - + + + 

Gebruikerskosten O - + ++ 

Ruimte gebruik - - + ++ 

Verschillende type fietsen - - O O - - 

Gebruiksgemak ++ ++ ++ +/- 

Gemiddeld - O O/+ + 
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Tabel 1 gaat in op de verschillende fietsenstallingen welke in het rapport zijn behandelt. 

 Takoma Central, 

New York, 

Amerika 

Biceberg, 

Zaragoza/ Blanes/ 

Vitoria, Spanje 

Van Reenenstraat 

2, Amsterdam, 

Nederland 

Eerste 

Helmersstraat 58-

60, Amsterdam, 

Nederland 

Pelikaanstraat, 

Utrecht, Nederland 

Alberdingk 

Thijmstraat, 

Utrecht, Nederland 

Capaciteit fietsen ± 100 fietsen 69 fietsen 10 fietsen 

25 motoren/ 

scooters 

150 fietsen 76 fietsen 80 fietsen 

Aanschafkosten stalling - - - - - - - - - - 

Onderhoudskosten stalling + - - O O + O 

Gebruikerskosten O + - - ++ ++ 

Ruimte verdeling binnen + + O - + + 

Ruimtebeslag ++ + - + + + 

Verschillende type fietsen ++ - ++ ++ + O 

Gebruiksgemak ++ ++ +/- - ++ ++ 

Stedelijke dichtheid ++ - + + - - 

Beveiliging ++ ++ O O O O 

 


