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FIETSPARKEREN IN THE CLOUD
Fietsberaad Vlaanderen bouwt een platform om je fiets veilig en comfortabel
te kunnen stallen in alle beveiligde fietsenstallingen van het land.
TEKST PIETER MORLION (MORE LION) BEELD STEFAN DEWICKERE

W

aar kan je terecht om je
elektrische fiets achter te
laten terwijl jij je traject
verder zet met de trein? Is het
mogelijk om een bakfiets veilig te
stallen in de buurt van de favoriete
speeltuin van je kinderen? Hoeveel
kost een plaatsje in de buurtstalling
en hoe geraak je aan een toegangsbadge? In België worden fietsenstallingen belangrijker, maar er is weinig
overzicht en elke uitbater heeft een
eigen manier van werken. De ministers Decroo en Bellot steunen het
project Velopark.be dat de ambitie
heeft om alle stallingen van het land
te integreren in één digitaal platform.
NIET OVER ÉÉN NACHT IJS
In België is de fiets al een veel
gebruikt transportmiddel voor
woon-werkverkeer. In Vlaanderen
wordt voor 22% van alle verplaatsingen de fiets gebruikt voor ‘voortransport’ (om van de woonplaats
naar een station of halte te fietsen).
Als we de cijfers van Nederland er
even bij halen, zien we dat daar de
fiets dubbel zoveel gebruikt wordt
in combinatie met de trein. Er is dus
zeker nog marge voor verbetering.
Uitgebreid onderzoek van Fietsberaad Vlaanderen toont aan dat
vooral comfortabele en diefstalveilige stallingen fietsers over de
streep kunnen trekken. Fietsberaad
Vlaanderen wil dit mee faciliteren en
schreef in maart 2018 een marktverkenning uit voor ‘fietsparkeren in the
cloud’.
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Er werd ook over het muurtje
gekeken bij onze noorderburen.
Fietsberaad Nederland heeft al
meer dan tien jaar ervaring met
het platform veiligstallen.nl. Dat
project begon ooit om veilig stallen
van fietsen te promoten. Telkens
je je fiets parkeerde, kreeg je een
ticket voor een digitale loterij. Een
keer per maand kon je een prijs van
een lokale handelaar winnen. Al
snel bleek dat fietsers het systeem
gebruikten om hun fiets geregistreerd te kunnen stallen, eerder dan

ners de gegevens
van stallingen in
beide landen in
één en dezelfde
beweging kunnen
ophalen.
SMART MOBILITY
BELGIUM
De Belgische ministers van Mobiliteit
en Digitale Agenda
kondigden in juni van dit jaar een
fonds aan voor slimme en digitale

UITGEBREID ONDERZOEK VAN
FIETSBERAAD VLAANDEREN TOONT AAN
DAT VOORAL COMFORTABELE EN
DIEFSTALVEILIGE STALLINGEN FIETSERS
OVER DE STREEP KUNNEN TREKKEN.

voor de loterij. Het platform werd de
voorbije jaren dan ook in die richting
verder ontwikkeld, met onder meer
de mogelijkheid om te betalen en
fietskluizen te connecteren.
De Nederlandse ervaring is een
enorme meerwaarde voor de
geplande ontwikkelingen in België.
Fietsberaad Vlaanderen is dan ook
verheugd dat de Nederlandse collega’s het project ten volle ondersteunen met hun expertise. De bedoeling
is om Velopark.be compatibel te
maken met haar Nederlandse grote
broer, zodat bijvoorbeeld routeplan-
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mobiliteitsinitiatieven. Samen
met haar partners (zie kadertje)
diende Fietsberaad Vlaanderen met
Velopark.be een van de winnende
dossiers in en kreeg
€ 171 000 toegekend om haar
plannen in de praktijk te brengen.
VELOPARK.BE
Met de steun van de Federale
Overheid worden nu de stevige,
digitale fundamenten gelegd voor
een samenwerkingsplatform voor
alle beveiligde fietsenstallingen
in België. Fietsberaad Vlaanderen neemt daarbij het voortouw,

De ministers Decroo en Bellot steunen het project
Velopark.be dat de ambitie heeft om alle stallingen
van het land te integreren in één digitaal platform.

ondersteund door de innovatie- en
mobiliteitsexperts van More Lion.
In eerste instantie gaat het over
niet-technische zaken: samen rond
de tafel zitten en ervaring uitwisselen over hoe fietsenstallingen er
op verschillende plaatsen uitzien.
De volgende vragen worden daarbij
beantwoord. Hoe lang mag je je fiets
stallen? Kun je er een bakfiets kwijt?
Is er openbaar vervoer in de nabijheid? Hoeveel plaatsen zijn er op dit
moment beschikbaar? Vervolgens
worden al die kenmerken verwerkt
in een uniforme beschrijving van
een fietsenstalling, zodat alle
stallingen in ons land op dezelfde
manier gedefinieerd kunnen worden.
De verschillende projectpartners ondertekenen ten slotte een
charter. Dat is een verbintenis van
alle partijen om gegevens over fietsenstallingen op dezelfde manier op
hun eigen website te publiceren.
Daarna is het tijd voor het meer
technische werk. Het Open Data
team van Imec bouwt een ‘harvesting engine’ die de gegevens gaat

Wie zijn de partners binnen het Velopark.be project?
Drie steden in Vlaanderen trekken samen met Fietsberaad
Vlaanderen de sprint aan: Antwerpen, Gent en Leuven. Ze
denken mee over de schematische beschrijving van een
stalling, ondertekenen het charter en publiceren de data van
hun beveiligde fietsenparkings op hun websites.
Ook een aantal van de belangrijkste nationale fietsorganisaties
doen mee aan het project: de Fietsersbond en hun Franstalige
collega’s van Gracq, Pro Velo en hun Vlaamse tegenhanger
Fiets&Werk. Zij bepalen mee de vereisten voor het platform en
denken na over hoe de fietsenstallingen die zij beheren, mee
ingeschoven kunnen worden.
Daarnaast scharen ook de NMBS en het Departement Mobiliteit
en Openbare Werken zich achter het project. Ze zorgen ervoor
dat Velopark.be ook de fietsenstallingen aan de stations (de
grote meerderheid van de stallingen in ons land) zal bevatten
en dat het platform in lijn is met het fietsbeleid van de Vlaamse
Overheid.
Tenslotte kunnen we ook een beroep doen op de expertise van
de collega’s van Fietsberaad Nederland, Agoria, Blue-bike,
ITS.be, Traxio en VVSG.

S T E R K F I E T S B E L E I D DECEMBER 2018

17

NETWERK

De integratie van een betaalsysteem zou de
rotatie in fietsenparking kunnen verhogen.

‘oogsten’ op de verschillende websites. Dat heeft als grote voordeel
dat uitbaters van fietsenstallingen
de gegevens maar één keer moeten
publiceren, namelijk op hun eigen
website. De gegevens worden daar
opgehaald, op velopark.be samengevoegd en als open data beschikbaar
gesteld voor iedereen die ermee aan
de slag wil. Dat kunnen bijvoorbeeld
app-bouwers, routeplanners of
onderzoeksinstellingen zijn.
Voor wie snel iets wil opzoeken over
de stalling bij het station, of hoeveel
vrije fietsparkeerplaatsen er op
dit moment zijn op de grote markt,
kan de info terugvinden op een
gevisualiseerde website. Daarvoor
doet Fietsberaad Vlaanderen een
beroep op de visualisatie-experts
van Nazka Mapps. Zij halen de data
op uit het centrale systeem en geven
die weer op een aantrekkelijke kaart.
Zo kan iedereen – vanaf midden
volgend jaar – gemakkelijk op
www.velopark.be informatie vinden
over de beveiligde fietsenstallingen
in België.
STAPPEN NA DIT PROJECT
De bedoeling van het Smart Mobility
Belgium project is om de digitale
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funderingen te leggen voor Velopark.
be. De ambities van Fietsberaad
Vlaanderen reiken nog verder, en
het wil daarom nu al onderzoeken
hoe het vervolgtraject vorm kan
krijgen. Een pak nuttige functionaliteiten kunnen bovenop de fundering
gebouwd worden, bijvoorbeeld het
identificeren van individuele fietsen
in een stalling. Op die manier kan
de diefstalbeveiliging opgetrokken
worden door ervoor te zorgen dat je
enkel de fiets kunt meenemen die je
zelf stalde. Ook weesfietsen kunnen
makkelijker opgespoord worden.
Daarnaast biedt het integreren
van een betaalsysteem heel veel
mogelijkheden. Zo zouden stallingen kunnen ingeschakeld worden in
Mobility as a Service oplossingen,
zodat je bijvoorbeeld kunt betalen
met je kaart voor het openbaar
vervoer. Daarnaast kan dit vooral
een heel sterk middel zijn om de
rotatie in fietsenparkings te verhogen. Een stallingstermijn van pakweg
24 of 72 uur zou gratis kunnen zijn,
daarna kan automatisch een kost
aangerekend worden die fietsers
aanmoedigt om de fiets te verplaatsen of elders te stallen. Zo komt
er meer plaats vrij voor frequente
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fietsers en pendelaars.
De projectpartners bouwen nu in
eerste instantie dus aan Velopark.be
dat de digitale funderingen bevat en
doet dromen over de functionaliteiten van morgen.
ZELF MEEDOEN?
Ben je geïnteresseerd om het project
van nabij op te volgen? Wil je dat de
beveiligde fietsenstallingen van jouw
organisatie of in jouw gemeente
ook makkelijk vindbaar zijn voor
routeplanners en andere apps? Help
je graag meedenken voor volgende
fasen? Neem binnenkort een kijkje
op www.velopark.be of schrijf je in
op de nieuwsbrief van Fietsberaad
Vlaanderen!
Pieter Morlion werkt in opdracht van
Fietsberaad Vlaanderen mee aan
VeloPark.be

Meer info:
Blijf op de hoogte van dit
project door onze website
www.fietsberaad.be te bezoeken
en je daar aan te melden voor
onze nieuwsbrief!

