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Uitrustingen en diensten van het gebouw ter bevordering van een duurzame mobiliteit 



DOELSTELLINGEN VAN DE 
PRESENTATIE

Inplanting van het gebouw

• De toegankelijkheid van de locatie van een project en 
de naaste omgeving

Actieve vervoerswijzen

• Infrastructuur ontwikkelen ter ondersteuning van actieve 
vervoerswijzen, die de voorkeur moeten krijgen voor 
een duurzame aanpak en conform het STOP-principe

Focus fietsinfrastructuur
• inplanting (locatie)

• dimensies en organisatie (plan)

• aanbindvoorzieningen (specifieke fietsrekken)
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PLAN VAN DE UITEENZETTING
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• Inplanting van de gebouwen 

• De naaste omgeving van het perceel

• Het gebouw
• Focus Fietsparking

• Maar ook...

• Te onthouden uit deze Uiteenzetting



INPLANTING VAN HET GEBOUW 
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I. DE KAART VAN DE TOEGANKELIJKHEIDSZONES MET HET 
OPENBAAR VERVOER.

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/map_170531_carte-rru-
cobrace.pdf



INPLANTING VAN HET GEBOUW 
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II. MOBIGIS

https://data-mobility.brussels/mobigis/nl/



DE NAASTE OMGEVING VAN HET PERCEEL
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I. HET BELANG VAN DE DOORDRINGBAARHEID VAN HET 
PERCEEL VOOR DE ACTIEVE VERVOERSWIJZEN

Doordringbaarheid voor 
voetgangers van de site



HET GEBOUW
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Nabijheid 

Toegankelijk
heid 

Veilgheid 

Functionaliteit 

Hoeveelheid 



I. DE HOEVEELHEID

• Zie presentatie over de mobiliteit en de vergunningen:
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II. NABIJHEID
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III. VEILIGHEID 
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• Een verkeersveilige toerit tot de parking vanaf 
de fietsroute.

• Vrij van conflictsituaties met voetgangers en 
auto’s.

• Sociale controle is belangrijk

• Veilige inrichting en materiaal waardoor er geen 
lichamelijke of materiële schade kan ontstaan



IV. TOEGANKELIJKHEID
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Deurdoorgang langs zijkant – trekken en duwen
Bron: Fietsparking in privéruimten. Afmetingen en kenmerken

Ideale helling: 5%

Maximumhelling met de fiets: 10%

Ideale helling: 18%



V. FUNCTIONALITEIT 

• De afmetingen van een fiets
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V. FUNCTIONALITEIT 
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• Afmetingen van de parkeer- en manœuvreerruimte
naargelang de inrichting van de fietsparking



V. FUNCTIONALITEIT 

• De fietsrekken
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V. FUNCTIONALITEIT 

• De fietsrekken
 Omgekeerde U’s
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Comfort: met een hart-op-hartafstand 
van 1 meter biedt de beugel voldoende 
ruimte om hem aan beide zijden te 
benutten. Daardoor is de gemiddelde 
hart-op-hartafstand 50 centimeter 
terwijl er genoeg ruimte is om naast de 
fiets te staan bij het parkeren. Bij 
aanleunbeugels zijn er nooit problemen 
met sturen en kabels die in elkaar haken. 
Dat komt doordat de fiets niet in een 
keurslijf wordt gedwongen maar slechts 
leunt en altijd aan één kant vrij blijft. 
Indien de beugels te dicht op elkaar 
worden gezet, vervalt dat voordeel.

Na te leven afstanden voor de U’s

in beton
verankerd

minstens 25 
cm in de grond



V. DE FUNCTIONALITEIT 

 Andere soorten rekken (bv. type Gent)
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• De fietsrekken
 Rekken met afwisseling hoog/laag van het type NMBS:

Verschil



V. DE FUNCTIONALITEIT 
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• De fietsrekken
 Fietsrekken op twee niveaus

 Verticaal parkeren
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 De kinderwagens

 De conciërge

 De leveringsplaatsen (de gids LB als inspiratie) 

OP HET NIVEAU VAN HET GEBOUW
MAAR OOK....



TE ONTHOUDEN UIT DEZE 
UITEENZETTING

• De fiets als hoofdrolspeler van de revolutie 

• Uw project ontwikkelen op basis van het STOP-
principe 

• Wees creatief

• Ontwerp uw project op basis van de bestaande 
oplossingen (bv. OV, Cambio, ICR)
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TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Gids voor milieuvergunningen

https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/algemene-
exploitatievoorwaarden/verplichtingen-inzake-parkeervoorzieningen-
voor

• Gids duurzame gebouwen

www.gidsduurzamegebouwen.brussels

• Fietsvademecum 

https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/technische-publicaties
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CONTACT

Xavier NUYENS 

Functie: Beheerder van technisch-administratieve dossiers 
– Dienst Modale Shift

Contactgegevens

 : 02 775 76 57

E-mail: xnuyens@environnement.brussels


