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Expo BWMSTR Label 023 StadsStalling toont mogelijkheden modulaire fietsenstalling 

Fietsenparking van de toekomst wordt 

groene ontmoetingsplek 
In de tentoonstelling StadsStalling onderzoeken het architectenbureau Rooilijn en Atelier 

Scheldeman de mogelijkheden voor een modulaire fietsenparking die ook voor andere zaken 

kan worden gebruikt. Het is een plek voor stedelijk tuinieren, sporten, picknicken… De 

onderzoekers voorzien constructies die functioneel zijn maar ook bijdragen aan een 

groenere publieke ruimte. Ontmoetingen tussen de verschillende gebruikers staan centraal. 

De Vlaamse Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut bestendigen het onderzoek 

van de architecten met een bouwmeesterlabel. Ontdek het resultaat vanaf 14 oktober in De 

Singel. 

 

BWMSTR Label 023 StadsStalling 

Tentoonstelling | van 14.10.2022 tot 12.03.2023 

Opening talk | op 13.10.2022 om 20:00u     

Vlaams Architectuurinstituut in De Singel, Antwerpen 

 

Nood aan een nieuwe visie op fietsenparkings 

Er wordt meer en meer gefietst in en rond onze steden. Het aantal fietsen neemt explosief 

toe en de kwaliteit van de fietsen stijgt. Waar het vroeger ging om roestige tweewielers zijn 

er nu gesofisticeerde fietsen in alle vormen en maten: bakfietsen en fietskarren, 

hoogtechnologische speed pedelecs, cargobikes, deelsteps, deelscooters… De 

stallingsmogelijkheden evolueren echter niet mee en her en der ontstaat er een chaotische 

wildgroei. 

 

Toolbox 

Rooilijn en Atelier Scheldeman ontvingen voor hun onderzoek naar modulaire 

stadsstallingen het Bouwmeester Label (BWMSTR Label), een instrument van de Vlaamse 

Bouwmeester en het VAi om vernieuwende en beleidsrelevante ideeën op te pikken en zo 

ongevraagd onderzoek te ondersteunen in zijn prille beginfase. Dankzij het label konden 

Rooilijn en Atelier Scheldeman een toolbox voor modulaire fietsenstallingen ontwikkelen. 

Het resultaat is een set van elementen die samen een fietsenstalling vormen. Luc Roegiers 

(Rooilijn): “Onze fietsenstalling is geen vaststaand object. Ze is aanpasbaar volgens de noden 

en wensen van de gebruikers. Bovendien bestaat het uit herbruikbare materialen, het is dus 

ook nog eens circulair. 
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Bouwmeester Label 

StadsStalling is een van de onderzoeksprojecten die in 2020 van de Vlaamse Bouwmeester 

en het Vlaams Architectuurinstituut het Bouwmeesterlabel (BWMSTR Label) ontvingen. Het 

BWMSTR Label wil vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken vanuit de 

onderzoeks- en ontwerppraktijk, en zo ongevraagd onderzoek ondersteunen in zijn prille 

beginfase. Lees meer 

 

Citaten 

 

“In veel  stedelijke woonbuurten missen bewoners geschikte plekken om hun fiets op een 

veilige en degelijke manier te stallen. Dat is echt héél merkbaar in de publieke ruimte.”  

- Luc Roegiers, Rooilijn  

 

“Met StadsStalling presenteren we een modulaire fietsenstalling, geen vaststaand object. Het 

is aanpasbaar volgens de noden en wensen van de gebruikers. Bovendien bestaat het uit 

herbruikbare materialen, dus het is ook nog eens circulair” 

- Luc Roegiers, Rooilijn  

 

“Onze fietsenstallingen zijn een alibi om de publieke ruimte meer leven en groen in te 

blazen.” 

- Luc Roegiers, Rooilijn  

 

“Wat onze fietsenstallingen anders maakt dan een klassieke fietsparking, is de actieve 

betrokkenheid van de bewoners, in het ontwerp, de bouw en het onderhoud. Bovenal 

koppelen we er functies aan die het buurtleven stimuleren.” 

- Luc Roegiers, Rooilijn  

 

Persbeelden 

Download hier de persbeelden 

 

  

https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/bwmstr-label
https://www.dropbox.com/sh/o9tdwuob2mrs3bu/AAB9Tf4Vo7TlUSFnqz12M3y5a?dl=0


PERSBERICHT                                                                                                     

 

BWMSTR 023 StadsStalling 

 

productie Vlaams Architectuurinstituut, Team Vlaams Bouwmeester en De Singel  

onderzoek en samenstelling Rooilijn en Atelier Scheldeman 

structuurstudie Denkbar 

fotografie Dieter Daniëls 

film Midas Roegiers 

met de steun van Vlaamse Gemeenschap, Team Vlaams Bouwmeester 

met dank aan Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs, Céline Oosterlynck, Marij Preneel, Thomas Lommée, De Brug, 

Raynaud, Smile Plastics, Aline Veelaert, SPIL BOHO 

tentoonstelling  

vr 14 oktober 2022 → zo 12 ma 2023 

De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen 

open wo → zo / 14 → 19 uur en tijdens avondvoorstellingen tot 22 uur 

gratis 

vernissage & opening talk 

do 13 oktober 2022 – 20:00u 

De Singel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen 

gratis 

reserveren verplicht op vai.be  

perscontact 

Vlaams Architectuurinstituut 

Egon Verleye - communicatie & PR 

T +32 (0)3 242 89 73 

egon.verleye@vai.be 

 

 BWMSTR Label 023 StadsStalling wordt mogelijk gemaakt door: 

                        
 

Het programma van het Vlaams Architectuurinstituut 2022-2023 geniet de steun van: 

Reynaers Aluminium, Bulo, Gyproc, Stone, Modular, Febelcem, Wienerberger en Forster Dejond 

https://www.vai.be/agenda-expos-en-programma/bwmstr-label-023-stadsstalling
mailto:egon.verleye@vai.be

