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Groene fietsparkeeroplossingen; 
Boven, op of onder het water

De afgelopen jaren hebben Pascal van den Noort (bewoner Leidsebuurt /Velo Mondial) en 
VenhoevenCS verschillende concepten ontwikkeld die een oplossing aandragen om het 
groeiende aantal fietsen op een goede manier in de stad te kunnen stallen. 

De concepten dragen bij aan een hoogwaardige groene openbare ruimte met daaraan 
gekoppeld fietsparkeervoorzieningen. Service, multifunctionele inzetbaarheid en sociale 
veiligheid zijn steekwoorden bij de ontwerpen. 

In het navolgende document worden verschillende opties gevisualiseerd. Het betreft 
verschillende uitwerkingen van de ‘Low Lijn Lijnbaansgracht’ en van de de ‘Hangende en 
Staande Tuinen’ voor de Lijnbaansgracht, het Leidseplein, de Leidsebocht en een verhoogd 
Postzegelparkje voor het Raamplein. 
Ook wordt de inzetbaarheid op andere plekken in het centrum aangetoond, zoals achter 
De Munt.



Prinsengracht

Hangende tuinen
Een systeem om fietsen boven het water van de gracht te kunnen 
stallen zijn de hangende tuinen. Dit zijn modules die al dan niet 
geschakeld aan de kade boven een gracht hangen met de diepte en 
hoogte van iets meer dan een fiets; de voorkant is open om de fiets 
in te rijden 
Een lichte constructie wordt aan de kade bevestigd en rondom met 
sedum, grassen en klimop bekleed.
Dit model kan ook eenvoudig op de kade of op pleinen worden 
toegepast en is ook zeer geschikt voor het stallen van bromfietsen. 

Voorbeeldsituatie Prinsengracht.





Fietsparkeersteiger
Dit concept bestaat uit een 4 meter brede steiger in de gracht.

Fietsen worden ondergebracht net onder de kade zonder dat 
het zicht naar de overliggende kade wordt verhinderd.

Door het gebruik van een doorlopende groenstrook worden de
fietsen zelf echter deels verhuld en krijgt het trottoir een extra 
groene sfeer. 

Deze variant is zeer goed te combineren met aanlegmogelijkheden 
voor bootjes.

voorbeeldsituatie Prinsengracht.





LowLijn Lijnbaansgracht

Ook voor de Lijnbaansgracht ter hoogte van de Zieseniskade 
is het LowLijn concept zeer goed toepasbaar. In een drijvende, 
brede variant zou een overzichtelijke groene openbare ruimte 
aan het Klein Gartmanplantsoen kunnen worden toegevoegd en 
tegelijkertijd zouden er 2000 tot 4000 fietsen gestald kunnen 
worden. Deze versie van de LowLijn leent zich voor uitbreiding 
met verschillende functies. Deze ‘Leidse Lounge’ bestaat uit 
receptie, lockers, opmaakspiegels, politiepostje, last minute 
ticket counter, uitgaansinformatie en een fietsenvalet en 
fietsenmaker.

Huidige situatie Kleine Gartmanplantsoen
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Lijnbaansgracht

Lijnbaansgracht

modulaire verplaatsbare bak met dak
halfverdiept, enkellaags rekken
200m lang =2000 fietsen

modulaire verplaatsbare bak met dak
halfverdiept,dubbellaags rekken
200m lang =4000 fietsen



Voorstel Kleine Gartmanplantsoen



Huidige situatie Lijnbaansgracht

Lijnbaansgracht varianten

Naast een drijvende variant in de Lijnbaansgracht zijn er ook concepten denkbaar 
op of onder het water. Bovenstaand en rechts een variant op het water.
Onderstaand een variant onder water. Het voordeel van deze variant is dat het 
uiterlijk van de gracht ongewijzigd blijft. Dit concept kan eenvoudig worden 
gecombineerd met de hangende tuinen.

Lijnbaansgracht

Lijnbaansgracht

variant onder water

variant op het water



“Op het water variant”



Staande tuin

een variant van de hangende tuin, een compacte groene stalling
als inrichtingselement op stoep of plein

Prinsengracht

Raamplein
Voor het raamplein bestaat er de mogelijkheid om de 
fietsparkeervoorziening te overdekken met een postzegelparkje.

huidige situatie Raamplein Raamplein met park



Raamplein met park



ingang stalling Nieuwe Bloemenmarkt aan de zijde van het Koningsplein

Nieuwe Bloemenmarkt
Een ontwerp voor een fietsenstalling tussen de Munt en Koningsplein 
onder de bloemenmarkt.



Nieuwe Bloemenmartk



LowLijn KoningsMunt
Dit voorstel, de “LowLijn KoningsMunt” is een drijvende 
voorziening. Het dak van de stalling bevindt zich op 1.2 meter 
boven het straatniveau. Op dit dak is een groene wandelroute van 
Koningsplein tot en met de Munt voorzien. In de lente zouden hier 
tulpen en narcissen kunnen groeien als ware het de etalage van de 
Bloemenmarkt.
Doordat de stalling niet zo diep in het water ligt, zijn de 
toegangshellingen kort en is de sociale veiligheid in de stalling 
eenvoudig te garanderen.
Uitgaande van onderstaande doorsnede kunnen er 800 fietsen 
gestald worden.

Huidige situatie Singel

Doorsnede LowLijn KoningsMunt

singel

modulaire diepe bak met bloemenstalletjes
dubbellaags rekken
2500 fietsen

singel

Bestaande bloemenstal

Nieuwe bloemenstal

modulaire verplaatsbare bak met dak
halfverdiept,enkellaags rekken
800 fietsen



Low Lijn Koningsmunt
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