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er zijn vele oplossingen denkbaar en beschikbaar voor het parkeren van fietsen. 

de kunst is om de oplossing te kiezen die aan de behoefte van uw locatie vol-

doet. gaat het om een centrumgebied, een station, een school, een ziekenhuis, 

een bedrijf, een sportpark of een appartementencomplex? en hoeveel fietsers 

komen naar uw locatie? Blijven ze lang of kort? ligt de nadruk op gemak of 

juist op veiligheid? 

als u kiest voor de juiste fietsenstalling op de juiste plek, is het makkelijker de 

fietser te verleiden er ook echt gebruik van te maken. Zo lukt het ook beter om 

fietsgebruik te stimuleren en het fietsparkeren te handhaven. in deze whitepa-

per vindt u oplossingen per locatie en voorbeelden uit de praktijk.

fietsen stallen;

iedere locatie

een eigen Behoefte

iedere locatie  

een eigen Behoefte

Wist u dat...

... het succes van uw fietsen-
stalling ook voor een belangrijk 

deel bepaald wordt door de loop-
afstand tussen voorziening en 
bestemming?

… u gemeentelijke fiets-
parkeervoorzieningen kunt 

financieren door een koppeling 

met de inkomsten uit het auto-

parkeren te maken? 

… verschillende gemeentes gratis 
bewaakt stallen met groot suc-
ces hebben ingevoerd?

Bron:

leidraad fietsparkeren, 2011.
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alle fietsparkeeroplossingen van velopa-citystyle zijn onderhoudsarm, gebruiksvriendelijk en geschikt voor vrijwel alle 

type fietsen. door de consistentie in ons assortiment kunt u uw parkeercapaciteit later makkelijk uitbreiden.

Wat is de  

Beste oplossing?

Locatietype Voordelen Oplossingen

Centrum

kort parkeren op straat - stijlvolle/rustige uitstraling
- antidiefstal
- geen zwerfvuil
-  extra ruimte voor fietskratten, kinderzitjes, 

boodschappentassen etc.

lang parkeren in stalling - zoveel mogelijk fietsen binnen oppervlak
- ruimtebesparend
- antidiefstal

Openbaar vervoer

stallen op straat - zoveel mogelijk fietsen binnen oppervlak
- antidiefstal
- stijlvolle uitstraling

inpandige stalling - zoveel mogelijk fietsen binnen oppervlak
- ruimtebesparend
- antidiefstal

bushalte buitengebied - voldoende ruimte
- antidiefstal
- beschutting en extra bescherming voor de fiets

School

stalling voor leerlingen - veel fietsen op een beperkte oppervlak
- antidiefstal
- vandalismebestendig
- beschutting voor fietsen en scooters
- extra budgetvriendelijk

stalling voor medewerkers - antidiefstal
- extra bescherming voor de fiets
- afsluitbare stalling
- extra budgetvriendelijk

Sportpark

stallen op straat - grote aantallen
- stijlvolle uitstraling
- evt. beschutting voor fietsen en scooters
- antidiefstal
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Locatietype Voordelen Oplossingen

Ziekenhuis

stalling voor bezoekers
en patiënten

- zoveel mogelijk fietsen binnen oppervlak
- snel parkeren vlak bij ingang
- stijlvolle uitstraling
-  eventueel extra beschutting voor fietsen en 

scooters
- antidiefstal

stalling voor medewerkers - zoveel mogelijk fietsen binnen oppervlak
- antidiefstal
- beschutting voor fietsen en motoren

inpandige stalling - zoveel mogelijk fietsen binnen oppervlak

Bedrijf

stalling voor bezoekers - kort parkeren
- stijlvolle uitstraling
- onderhoudsarm, geen zwerfvuil 

stalling voor medewerkers - lang parkeren
- stijlvolle uitstraling
- beschutting voor fietsen en motoren

Appartementen-
complex

parkeren voor de deur - stijlvolle/rustige uitstraling
- antidiefstal
- geen zwerfvuil
-  extra ruimte voor fietskratten, kinderzitjes, 

boodschappentassen etc.

inpandige stalling - zoveel mogelijk fietsen binnen oppervlak

Evenement

- makkelijk te (ver)plaatsen en uit te breiden
- antidiefstal
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Bij een vorkleunsysteem leunt de voorvork van de fiets 

tegen het fietsenrek. hierdoor wordt het voorwiel niet 

geklemd en kan er geen slag in het wiel ontstaan. met de 

extra aanbindbeugel bieden de griffin en de fourchet+ 

bovendien optimale bescherming tegen diefstal.

Griffin - in Utrecht centrum

betaalbaar design

Fourchet+ bij UMCG, Groningen

budgetvriendelijk;

beste prijs-kwaliteitverhouding

stallingsmethode  

uitgelicht

Fourchet+: 

www.velopa.nl/productcatalogus/

fietsparkeren/fourchet/

Griffin:

www.velopa.nl/productcatalogus/

fietsparkeren/griffin/

het leunen van de voorvork

http://www.velopa.nl/productcatalogus/fietsparkeren/fourchet/
http://www.velopa.nl/productcatalogus/fietsparkeren/fourchet/
http://www.velopa.nl/productcatalogus/fietsparkeren/griffin/
http://www.velopa.nl/productcatalogus/fietsparkeren/griffin/


Ook trendy fietsen kunnen in een rek gestald worden.

fietsen worden steeds breder. enerzijds door brede sturen en ander-

zijds door fietstassen en andere attributen. velopa biedt haar fietsen-

rekken aan met een afstand van 30, 37,5 en 40 cm tussen de voorwie-

len. We adviseren 40 cm omdat zo ook trendy fietsen gewoon in het 

rek gestald kunnen worden.

meer 
ruimte
per fiets

www.velopa.nl
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al onze overkappingen zijn modulair opgebouwd en kunnen eenvoudig en 

onbeperkt worden uitgebreid. Ze zijn ook kwalitatief hoogwaardig en mooi 

vormgegeven. Zo dragen zij bij aan de uitstraling van uw gebouw. velopa-city-

style biedt uitgebreide ondersteuning bij het kiezen van de juiste overkapping. 

Zo ontvangt u altijd een technische tekening bij ons voorstel. al met al kunt u 

bij ons terecht voor advies op maat.

overkappingen
Ga naar: 

www.velopa.nl/productcatalogus/

overkappingen/

Advies op maat? 

bel 071-541 03 21

fietsen  

droog stallen

Wilt u fietsers beschutting en meer comfort bieden, dan kunt u kiezen voor 

een overkapping. fietsenbergingen bieden beschutting tegen regen en wind 

en zorgen voor bescherming tegen diefstal en beschadiging. Waar nodig, kan 

verlichting en een toegangscontrolesysteem voor extra veiligheid zorgen.

Aanbod van VelopA

Wist u dat...

… het succes van uw fietsen-
stalling vergroot als deze zicht-
baar is vanuit het gebouw? 

als dat niet kan, of bij grotere 

afstanden, is het verstandig een 

droogloop te realiseren.

ligna

riksja

datsja

deposito

meccado

http://www.velopa.nl/productcatalogus/overkappingen/
http://www.velopa.nl/productcatalogus/overkappingen/
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omdat een toenemend aantal reizigers op de fiets komt, 

groeit ook de behoefte aan goede fietsenstallingen.

de huidige capaciteit van stations bedraagt 370.000

fietsplaatsen. prorail verwacht de komende 10 jaar in 

totaal ca. 600.000 fietsplaatsen nodig te hebben.

station alkmaar

referentie  

project

“Op grote stations is weinig ruimte en veel vraag

 naar fietsparkeergelegenheid.

Hier passen etagerekken dan ook het best in het beleid.”

prorail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van nederland: aanleg, onderhoud, beheer en 

veiligheid. daarnaast realiseert prorail op grote schaal hoogwaardige stallingsplaatsen voor fietsen 

op stations in heel nederland.

dubbellaags fietsparkeren bij stations

Voordelen Easylift+

•	 verdubbeling van fietsparkeercapaciteit

•	 zeer gebruiksvriendelijk  

•	 fiets hoeft nauwelijks te worden opge-

tild

•	 ergonomische handgrepen met antislip

•	 betrouwbaar en onderhoudsarm

station nijmegen

de overvolle fietsenstallingen, de overlast van het wild parkeren en de 

groeiverwachting van het aantal reizigers waren in oktober 2010 de 

aanleiding voor prorail een aanbesteding voor 100.000 fietsplaatsen uit 

te schrijven. velopa-citystyle heeft deze aanbesteding gewonnen met 

het dubbellaags fietsparkeersysteem easylift+ en mag de komende 5 jaar 

65.000 fietsplaatsen aan prorail leveren. 

inmiddels zijn tienduizenden easylift+ fietsenrekken geleverd en geplaatst 

op verschillende treinstations in nederland.
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de taverna is een fietsenrek, oplaadpunt en reclame-uiting in één. ideaal voor 

rustpunten langs fietsroutes en voor bedrijven die het gebruik van de (elektri-

sche) fiets willen ondersteunen. voorzien van eigen reclame is de taverna een 

krachtige communicatie-uiting. 

voordelen van de taverna zijn:

•	 vorkleunsysteem om veilig de fiets te stallen

•	 oplaadunits voor elektrische fietsen en (fiets)accessoires

•	   afsluitbaar kluisje om acculader en eventueel accu veilig

 in op te bergen

•	 ruimte om 6 fietsen te stallen en op te laden

•	 krachtige communicatie-uiting

taverna
Bekijk hier een filmpje over

de Taverna: 

http://youtu.be/iQ2vBgs_6oe 
 

Meer informatie: 

www.velopa.nl/taverna

fietsen stallen  

en opladen

het gebruik van elektrische fietsen groeit. reeds 15% van alle verkochte fietsen 

heeft trapondersteuning. hiermee groeit ook de behoefte om de fietsen op 

te laden. met de taverna kunt u zorgen dat (elektrische) fietsen veilig worden 

gestald en opgeladen.

Aanbod van VelopA

Wist u dat...

… de e-bike het woon-werk-
fietsen bij grotere afstanden 

mogelijk maakt?
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fontys hogescholen is met zo’n 40.000 studenten en 4.000 personeelsleden een van de grootste ho-

ger onderwijsinstellingen van nederland. Bij fontys den Bosch studeren en werken enkele duizenden 

mensen waarvan een groot aantal op de fiets komt.

fietsenstalling metamorfose bij fontys

“Studenten en medewerkers moeten hun

  fiets veilig en droog kunnen stallen.” 

referentie  

project

een sterk verouderde fietsenstalling moest plaats maken voor een nieuwe 

overkapping en fietsenrekken. efficiënter omgaan met de beschikbare 

ruimte, de veiligheid, het gebruiksgemak en het droog kunnen stallen 

waren daarbij de sleutelbegrippen. de gloednieuwe fietsenstalling heeft 

voor een ware metamorfose gezorgd.

Voor alle soorten fietsen

“een groot deel van de oude fietsenrekken 

was alleen geschikt voor fietsen met brede 

banden. in de nieuwe rekken kunnen 

fietsen met zowel brede als smalle banden 

veilig en snel geparkeerd worden.“ aldus 

gerard hendriks, projectleider dienst

huisvesting en facilitaire Zaken. 

Ruimte optimaal benut

fontys vond de juiste oplossing in de deposito overkapping en variant+ 

fietsenrekken van velopa-citystyle. de nieuwe variant+ fietsenrekken 

leveren een ruimtebesparing op, waardoor een aanzienlijk kleinere over-

kapping nodig bleek te zijn. op de vrijgekomen ruimte zijn extra parkeer-

plekken voor auto’s gemaakt. 



totaalinrichting 
van uw  
buitenterrein
velopa-citystyle is specialist in fietsparkeren én 

we doen meer. We hebben een groot assortiment 

straatmeubilair, fietsparkeeroplossingen en 

overkappingen. daarnaast werken we nauw samen 

met onze zusterorganisatie velopa-omniplay voor 

speel- en sportelementen. onze 200 producten 

kennen in totaal zo’n 10.000 uitvoeringen. Waardoor 

er altijd een oplossing voor uw situatie is. We zorgen 

graag voor de inrichting van uw buitenruimte. 

 

Altijd een advies op maat

om u goed te kunnen adviseren, bekijken onze 

accountmanagers samen met u uw situatie en 

specifieke wensen. Zij kunnen voor u vrijblijvend een 

gedetailleerd voorstel uitwerken.  

Contact

velopa-citystyle

071 541 0321

info@velopa.com 

www.velopa.nl

uitgave 2012

http://www.velopa.nl
http://www.velopa.nl
http://www.velopa-omniplay.com
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