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VOORWOORD 

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN. HET IS DE BESTE OMSCHRIJVING 
VOOR DE CATALOGUS DIE VOOR U LIGT. 

De aankoopcentrale voor Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes is een 
samenwerking tussen vijf streekintercommunales en biedt zo 70 lokale 
besturen de kans om op een vlotte manier materiaal voor de aanleg van 
Hoppinpunten te bestellen. De realisatie van het netwerk Hoppinpunten 
kadert in de samenwerking tussen Vlaanderen en de gemeente- 
besturen en de ambitieuze vervoersplannen van de verschillende vervoer- 
regio’s. Hoppinpunten zijn een mooi voorbeeld van hoe verschillende beleids- 
niveaus aan een gemeenschappelijke ambitie kunnen werken. 

Het derde niveau van samenwerking ligt aan de basis van de oprichting 
van deze aankoopcentrale. In Oost-Vlaanderen sloegen de Provincie en 
SOLVA de handen in elkaar met het samenwerkingsverband Klimaatgezond 
Zuid-Oost-Vlaanderen. Het project ‘Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen’ 
is één van de concrete investeringsprojecten dat in het kader van deze 
samenwerking werd opgestart. Het project heeft als doelstelling de aanleg 
van Hoppinpunten en toegankelijke haltes in Zuid-Oost-Vlaanderen te 
ondersteunen van ontwerp tot realisatie.

Met deze aankoopcentrale zetten we vanuit een sterke samenwerking een 
belangrijke stap naar gebruiksvriendelijke en kwalitatieve Hoppinpunten. Door 
de kracht van samenwerken kunnen lokale besturen sneller en eenvoudiger 
aan de slag. En we zorgen voor een uniform beeld voor Hoppinpunten over 
de gemeentegrenzen heen. Vanuit SOLVA kijken we ernaar uit om met deze 
aankoopcentrale aan de slag te gaan. Hopelijk jullie ook!

Bart Wallays
Algemeen directeur SOLVA

VOORWOORD
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OVER HET PROJECT

SOLVA neemt vanaf 2022 een voortrekkersrol op 
in de uitbouw van het netwerk aan Hoppinpunten 
en toegankelijke bushaltes in de regio. Hierbij 
faciliteren we de lokale besturen bij het ontwerp, 
de technische uitwerking, de realisatie en de 
communicatie. Op Hoppinpunten worden over- 
stapmogelijkheden geboden tussen trein of bus en 
bijvoorbeeld deelauto’s en deelfietsen. SOLVA richt 
zich daarbij in eerste instantie op Hoppinpunten 
gelegen langs gemeentewegen waar de steden 
en gemeenten als wegbeheerder voor bevoegd 
zijn. Het netwerk van deze Hoppinpunten werd 
vastgelegd in regionale vervoersplannen die recent 
werden goedgekeurd, maar de locaties kunnen 
door de lokale besturen verder aangevuld worden 
met bijkomende buurtgerichte punten.

De aankoopcentrale voor Hoppinpunten en 
toegankelijke bushaltes is een samenwerking met 
Veneco, DDS, Interwaas en IGEMO. De aankoop- 
centrale faciliteert de lokale besturen bij de aankoop 
van straatmeubilair en ander materiaal voor de  
aanleg van Hoppinpunten. Een essentieel onderdeel 
van deze Hoppinpunten zijn toegankelijke bus- 
haltes. De lokale besturen kunnen een beroep 
doen op de aankoopcentrale voor de inrichting van  
dergelijke bushaltes, ook wanneer er op die locatie 
geen Hoppinpunt is gepland.

HEEFT U VRAGEN OVER DE AANKOOP- 
CENTRALE VOOR HOPPINPUNTEN  
EN TOEGANKELIJKE HALTES?  
CONTACTEER ONS VIA  
AANKOOPCENTRALE.HOPPIN@SO-LVA.BE

De aankoopcentrale is een onderdeel van het 
project ‘Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen’ dat 
werd opgestart in het kader van de verdere uitbouw 
van Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Dit is het 
regionaal initiatief waarin SOLVA en de Provincie  
Oost-Vlaanderen de lokale besturen ondersteunen 
bij het lokaal klimaat- en energiebeleid. Het 
project ‘Hou eens halt in Zuid-Oost-Vlaanderen’ 
is een hefboomproject om de volgende jaren te 
werken aan een sterk netwerk van kwalitatieve 
Hoppinpunten en een veelvoud aan toegankelijke 
bushaltes. Binnen de stuurgroep nemen we de 
expertise van de Mobipunt vzw en Provincie Oost- 
Vlaanderen mee. Zo maakt de regio een kwaliteits- 
sprong voor het openbaar vervoer, het stimuleren 
van combimobiliteit en duurzame verplaatsings- 
wijzen en een meer toegankelijke en inclusieve 
samenleving.

PROJECT
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DOELSTELLING

AANKOOPCENTRALE – WAAROM?

Met de oprichting van een aankoopcentrale ondersteunen de 
vijf betrokken streekintercommunales de aanleg van kwalitatieve 
Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes. Met de Hoppinpunten 
maken we een kwaliteitssprong voor het openbaar vervoer, het 
stimuleren van combi-mobiliteit en duurzame verplaatsingswijzen 
en een meer toegankelijke en inclusieve samenleving. 
De aankoopcentrale zorgt ervoor dat lokale besturen snel en 
eenvoudig aan de slag kunnen met de aanleg van Hoppinpunten 
en/of een toegankelijke bushalte langs gemeentewegen. 
Daarnaast zorgt de gemeenschappelijke aanpak ook voor een 
sterkere herkenbaarheid en uniformiteit van de Hoppinpunten. 

AANKOOPCENTRALE – VOOR WIE?
 
De aankoopcentrale is een gezamenlijk initiatief van de inter- 
communales SOLVA, Veneco, DDS, Interwaas en IGEMO met 
SOLVA als aanbestedende overheid. 
De 70 steden en gemeenten die lid zijn van één van deze inter-
communales kunnen het materiaal voor hun Hoppinpunten bij de 
centrale aankopen.

AANKOOPCENTRALE – WAT?

De aankoopcentrale biedt goederen aan in functie van het 
inrichten van Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes. Het 
gaat onder meer om fietsoverkappingen, schuilhuisjes, fietsen- 
stallingen en ander straatmeubilair met als doel de vormgeving 
van kwalitatieve en Hoppinpunten op het grondgebied van 70 
steden en gemeenten uniform te maken.

WAAROM?

VOOR WIE ?

WAT?

DOELSTELLING
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PROCEDURE VAN DE 
AANKOOPCENTRALE

BESTELLEN

STAP 1
De gemeente vult een standaardbestelbon in  
PER LEVERANCIER – PER HOPPINPUNT  
met juiste hoeveelheden en plaats van levering.  
Enkel facturen op basis van deze bestelbonnen 
worden aanvaard.

LEVEREN
 
STAP 3
De leverancier, gemeente en aannemer maken 2 
dagen voor levering concrete afspraken.

BETALING

STAP 5
Na levering kan de leverancier de facturatie opmaken 
en doorgeven aan de gemeente. De factuur wordt 
ook naar aankoopcentrale.hoppin@so-lva.be 
gestuurd.

 
STAP 2
De gemeente mailt de bestelbon naar de 
desbetreffende leverancier en naar  
aankoopcentrale.hoppin@so-lva.be

STAP 4
De leverancier levert het product op de 
afgesproken plaats. Indien gevraagd plaatst hij 
het product ook.

STAP 6
Bij ontvangst van de elektronische factuur 
betaalt de gemeente binnen een termijn van 
30 kalenderdagen.

PROCEDURE
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FIETSNIETJES

VEELZIJDIG EN FLEXIBEL

Als gezonde, dynamische transportmethode is de fiets 
alomtegenwoordig. Het is ook een personaliseerbaar 
en divers vervoermiddel. 

Deskundige ontwerpen en slimme technologie van 
Wolters Mabeg garanderen doeltreffende en veilige 
rustpunten voor alle fietsen.

foto links: © Wolters Mabeg
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FIETSNIETJES

KEUZE VORM 

KEUZE MATERIALEN

KEUZE HOOGTE

KEUZE PLAATSING

OVERZICHT

Er worden twee modellen aangeboden 
door Wolters Mabeg, nl. de Togo en de 
Koker. 

TOGO 
is een U-vormige beugel met afgeronde 
randen. Veilig en vriendelijk voor 
gebruikers of voetgangers.

KOKER 
is een bijzonder robuuste, duurzame 
en vandalismebestendige beugel. 
Bestaat uit een omgekeerde U-vormige 
rechthoekige buis.
 

foto’s rechts: © Wolters Mabeg

TOGO

KOKER

TOGO BAKFIETS

KOKER BAKFIETS
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FIETSNIETJES

KEUZE VORM

KEUZE MATERIALEN 

KEUZE HOOGTE

KEUZE PLAATSING

OVERZICHT

STAAL S235JR

thermisch verzinkt conform NBN EN 1461 

RVS 316L

horizontaal geschuurd met korrel 320
niet geverfd

UV- EN WEERSBESTENDIGE POEDERCOATING 

In zwart (RAL 9005), Hoppin-groen (RAL 170 70 30), 
Hoppin-paars (RAL 310 30 40) of een standaard 
RAL kleur naar keuze 

foto’s rechts: © Wolters Mabeg

Topdesign in staal of RVS, maakt deze  
fietshekken tot betrouwbare eyecatchers.
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FIETSNIETJES

KEUZE VORM

KEUZE MATERIALEN

KEUZE HOOGTE

KEUZE PLAATSING

OVERZICHT

LAAG 

Hoogte boven maaiveld  
300 mm 

Totale hoogte
600 mm 

Breedte
1200 mm 

HOOG 

Hoogte boven maaiveld  
900 mm 

Totale hoogte
1200 mm 

Breedte
900 mm 

technische tekeningen rechts: © Wolters Mabeg
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FIETSNIETJES

KEUZE VORM

KEUZE MATERIALEN

KEUZE HOOGTE

KEUZE PLAATSING

OVERZICHT

BEVESTIGING  VOETPLATEN 

met voetplaatjes

IN TE BETONNEREN

extra lengte onder het maaiveld: 300 mm

technische tekeningen rechts: © Wolters Mabeg
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FIETSNIETJES

KEUZE VORM

KEUZE MATERIALEN

KEUZE HOOGTE

KEUZE PLAATSING

OVERZICHT

MATERIALENVORM HOOGTE PLAATSING

STAAL S235JR
thermisch verzinkt  
conform NBN EN 1461

RVS 316L
horizontaal 
geschuurd met korrel 320 

UV- EN WEERSBESTENDIGE 
POEDERCOATING 

in zwart (RAL 9005), 
Hoppin-groen (RAL 170 70 30), 
Hoppin-paars (RAL 310 30 40) 
of een standaard RAL kleur 
naar keuze 
 

TOGO
afgeronde

KOKER
rechthoekige

HOOGTE BOVEN MAAIVELD
900 mm (hoog) 
300 mm (lage) 

TOTALE HOOGTE
1200 mm (hoog) 
600 mm (lage) 

BREEDTE
900 mm (hoog) 
1200 mm (lage) 

HOOGTE DWARSBUIS
600 mm (hoog) 

BUIS SECTIE 
60 x 40 mm 
90 x 50 mm  

MATERIAAL DIKTE
3mm   

BEVESTIGING  
VOETPLATEN 
met voetplaatjes

IN TE BETONNEREN 
extra lengte

foto’s rechts: © Wolters Mabeg
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FIETSKLUIZEN

MODULAIRE UNITS MET BETAALSYSTEEM

De Protect Bike box is veelzijdig, elegant en doeltreffend. 
De individuele fietskluizen, verkrijgbaar per twee of drie, 
zijn modulair en worden makkelijk aan elkaar bevestigd. 

Iedere stad of bedrijfssite heeft een eigen identiteit en 
uitstraling: dat schept vertrouwen, herkenning én oogt 
gewoon netter. Deze personaliseerbare fietsstalling 
draagt bij tot deze unieke uitstraling.

Je bepaalt dus zelf het aantal fietsen dat je wilt stallen. 
Maar dat is niet alles: materialen, kleuren, sloten, energie- 
voorziening… álles is aanpasbaar! Duurzame mobiliteit 
promoten én tegelijk je buitenruimte opwaarderen? Dat 
kan nu in één beweging!

Het gebruik van de kluis gebeurt met de Fietskluizen 
app, waarmee de gebruikers snel, eenvoudig en veilig 
betalingen kunnen verrichten.

Het periodiek onderhoud omvat naast het schoonmaken 
ook een technische controle van de constructie.  

foto links: © Wolters Mabeg
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FIETSKLUIZEN

FIETSKLUIS

DETAILS VAN SYSTEEM VOOR 
BETALINGEN

AFMETINGEN EN OPTIES MATERIAAL PLAATSING

BREEDTE
2020 mm (2 fietsen)
3000 mm (3 fietsen)

LENGTE
2000 mm

HOOGTE 
1470 mm

OPTIES
Groendak
Badge systeem
App systeem
Personalisatie (stickers, dibond)  

 

CONSTRUCTIE
Staal S235JR
thermisch verzinkt
conform NBN EN 1461
+ poedercoating in een standaard 
RAL naar keuze

DAKBEKLEDING
Verstevigde Steeldeck

WANDBEKLEDING
Perfoplaat
Staal S235JR
thermisch verzinkt
conform NBN EN 1461
+ poedercoating in een standaard
RAL naar keuze

BEVESTIGING  
met poten, voorzien van de nodige 
montage gaten. 
Hierdoor kunnen de fietskluizen 
niet loskomen en zijn ze niet 
verplaatsbaar.

BETONSOKKELS 
De lockers worden standaard 
geleverd en bevestigd op prefab 
betonsokkels (Beton 35/45 benor).

De Protect Bike box bestaat uit individuele 
fietskluizen, verkrijgbaar per units van twee 
of drie. De modulaire fietskluizen van 2 en 3 
units zijn eindeloos aan elkaar te koppelen. 

De fietskluis bestaat uit een dragende 
structuur kokerprofielen vervaardigd uit 
staal, een deur en zij- en achterwand, 
voorzien van een UV- en weersbestendige 
poedercoating.

De fietskluis kan je personaliseren. Aan 
de zijkanten kan dit met bijvoorbeeld een  
geperforeerd fietslogo. Op de dakwanden 
kan je een logo voorzien met een UV- en 
weerbestendige sticker (geplot).

De fietsrekken zijn geschikt voor alle types 
van veel voorkomende tweewielerfietsen. 
In iedere individuele kluis is er 1 oplaadpunt 
voorzien voor een elektrische fiets.

technische tekeningen en foto’s rechts: © Wolters Mabeg
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FIETSKLUIZEN

FIETSKLUIS

DETAILS VAN SYSTEEM VOOR 
BETALINGEN

APP SYSTEEM BETALINGSYSTEEM

Het gebruik van de kluis gebeurt met een app. 

De app kan op afstand een fietskluis reserveren, 
openen, vergrendelen en de factuur betalen 
voor het gebruik van de kluis.  
 
De app geeft de gebruiker een overzicht van 
beschikbare kluizen in de regio. Daarnaast kan 
de app ook de locatie van de gebruiker op 
een dynamische kaart weergeven inclusief de 
verwachte reistijd met de fiets. Op deze manier 
helpt de app de gebruiker ook zijn fietsroute 
optimaal te plannen.

De applicatie is geschikt voor i0S, Android en 
Web. 

 

Met de fietskluizen app kunnen gebruikers snel, 
eenvoudig en veilig betalen.

De BAO kan de tarieven voor de kluis zelf 
bepalen door in te loggen in het beheersysteem 
van de App. 

De betalingen lopen via het Mollie systeem. 
Deze ontvangt betalingen van:
• Mastercard, Visa, American express
• SOFORT
• PayPal
• Bankcontact
• Kbc/CBC payment button 
• ING Home pay 
• Belfius Pay Button 

technische tekeningen en foto’s rechts: © Wolters Mabeg
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FIETSPOMPEN & 
HERSTELZUILEN
EERSTE HULP FIETS SERVICEPUNT

In lijn met de strakke uitvoering van de schuilhuisjes 
en fietsenstalling werd door Trafiroad nv een fiets- 
herstelzuil en fietspomp ontworpen op basis van 
een stalen koker.

Trafiroad nv voorziet in een jaarlijkse onderhoud van 
de fietspompen. Zo blijven deze netjes en in goede 
staat voor een optimale gebruikservaring.

foto links: © Trafiroad nv
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FIETSPOMPEN & 
-HERSTELZUILEN

FIETSHERSTELZUIL 

FIETSPOMP

Uittrekbare
toolhouder

Drukmeter

Pompslang

Voetpomp pedaal
Anti-slip oppverlakte

Fietshouder

 200 

 80 

 0 

 736 

 1100 

 200 

 1300 

 1210 

 100 

 3
50

 

 250 

Details

Plaatsing d.m.v. flens op of onder het maaiveld (M16)•
Pompsysteem toegangkelijk via zijpaneel (pin-torx schroeven beveiliging)•
Pomp pedaal voorzien van anti-slip oppervlakte.•
Toolhouder rolt automatisch terug naar de rustpositie•

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8
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3

2

2

1

1

VT nagekeken
volgens ISO 5817

Welding

Cutting

Task SignatureInitials

TECNO ART bv
IZ Bosduin
Kwade weide 13 - 2920 Kalmthout
tel. 03/651.44.84 | info@tecnoart.be
www.tecnoart.be

Onderhavig ontwerp en / of plan is het intellectueel eigendom van TECNO ART 
bvba. Vermenigvuldiging of mededeling aan derden, in welke vorm ook, zelfs voor 
een gedeelte of detail, is zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar niet 
toegestaan. Art. 173 en volgende van het strafwetboek)

1Aantal stuks

Poedercoaten |  | 

Thermisch verzinken

Opmerkingen

Alle kanten breken rad. 0,2mm min.
Snijkanten van lasersnijden gladslijpen

MOBI-TOOL-a001
Toolbox
Mobipunten

Europese projectie1:10Schaal
index --.--.--
datum 15/06/2022

Robrecht Vandekerkhoveo.ref.2017.025b
EN 1090 Certificaat nr 0026-CPR-0046

Volume 6339.5cm³

Oppervlakte 3.1 m²

Gewicht: 43.7 kg

Material <not 
specified>

Material: 

Behalve sendsimir goten EXC1

a=0.7xtt1

t2OF
t=min(t1,t2) en a min=3mm voor beiden

t2

t1 a=0.7xt
Alle lassen tenzij anders vermeld:
Alle kanten en hoeken breken

gelast: ISO 5817 exc 2
functionele toleranties B2 klasse1 of klasse2
fundamentele toleranties B1

Toleranties
Behalve sendzimir goten EXC1
   exc 1     exc2Project vlg.EN 1090-2

Uittrekbare
toolhouder

Drukmeter

Pompslang

Voetpomp pedaal
Anti-slip oppverlakte

Fietshouder
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Details

Plaatsing d.m.v. flens op of onder het maaiveld (M16)•
Pompsysteem toegangkelijk via zijpaneel (pin-torx schroeven beveiliging)•
Pomp pedaal voorzien van anti-slip oppervlakte.•
Toolhouder rolt automatisch terug naar de rustpositie•

A A
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E E

F F
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VT nagekeken
volgens ISO 5817

Welding

Cutting

Task SignatureInitials

TECNO ART bv
IZ Bosduin
Kwade weide 13 - 2920 Kalmthout
tel. 03/651.44.84 | info@tecnoart.be
www.tecnoart.be

Onderhavig ontwerp en / of plan is het intellectueel eigendom van TECNO ART 
bvba. Vermenigvuldiging of mededeling aan derden, in welke vorm ook, zelfs voor 
een gedeelte of detail, is zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar niet 
toegestaan. Art. 173 en volgende van het strafwetboek)

1Aantal stuks

Poedercoaten |  | 

Thermisch verzinken

Opmerkingen

Alle kanten breken rad. 0,2mm min.
Snijkanten van lasersnijden gladslijpen

MOBI-TOOL-a001
Toolbox
Mobipunten

Europese projectie1:10Schaal
index --.--.--
datum 15/06/2022

Robrecht Vandekerkhoveo.ref.2017.025b
EN 1090 Certificaat nr 0026-CPR-0046

Volume 6339.5cm³

Oppervlakte 3.1 m²

Gewicht: 43.7 kg

Material <not 
specified>

Material: 

Behalve sendsimir goten EXC1

a=0.7xtt1

t2OF
t=min(t1,t2) en a min=3mm voor beiden

t2

t1 a=0.7xt
Alle lassen tenzij anders vermeld:
Alle kanten en hoeken breken

gelast: ISO 5817 exc 2
functionele toleranties B2 klasse1 of klasse2
fundamentele toleranties B1

Toleranties
Behalve sendzimir goten EXC1
   exc 1     exc2Project vlg.EN 1090-2

De herstelzuil is voorzien van een:
·  platte schroevendraaier
·  kruisschroevendraaier
·  Torx 25 schroevendraaier
·  verstelbare steeksleutel
·  set inbussleutels met 7 stuks
·  set bandenlichters

Het gereedschap hangt aan stalen kabels 
die via trekveren zijn verbonden aan de 
zuil. Dit laat toe om de kabels bijna een 
extra meter te verlengen zodat ze heel 
ergonomisch kunnen worden ingezet.

Aan beide zijden van de zuil zijn buizen 
voorzien om de fiets met zijn zadel op 
werkhoogte op te hangen.

Onderaan is er een industriële zuigerpomp 
uitgewerkt die door een stevige voetpedaal 
wordt bediend. 

CONSTRUCTIE
- Verticale steunpalen 200x100x4mm met 
lengte 1300mm boven het maaiveld.
- Montage met stevige voetplaten dikte 
10mm (200mm onder maaiveld)
- Alle verbindingen uitgevoerd in RVS zo 
veel mogelijk uit het zicht.
- Voor servicing zijn achteraan service 
luikjes voorzien, afgesloten met pin-torx 
bouten.

technische tekeningen rechts: © Trafiroad nv
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FIETSPOMPEN & 
-HERSTELZUILEN

FIETSHERSTELZUIL

FIETSPOMP

Slang spiraal Drukmeter

Voetpomp pedaal
Anti-slip oppervlakte

 100 

 0 
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 200 
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 200 

 3
50

 

 300 
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Details

Plaatsing d.m.v. flens op of onder het maaiveld (M16)•
Pompsysteem toegangkelijk via zijpaneel (pin-torx schroeven beveiliging)•
Pomp pedaal voorzien van anti-slip oppervlakte.•
Luchtslang in spiraal vorm voor compacte vorm en automatische positionering.•

A A

B B

C C

D D

E E

F F
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TECNO ART bv
IZ Bosduin
Kwade weide 13 - 2920 Kalmthout
tel. 03/651.44.84 | info@tecnoart.be
www.tecnoart.be

Onderhavig ontwerp en / of plan is het intellectueel eigendom van TECNO ART 
bvba. Vermenigvuldiging of mededeling aan derden, in welke vorm ook, zelfs voor 
een gedeelte of detail, is zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar niet 
toegestaan. Art. 173 en volgende van het strafwetboek)

1Aantal stuks

Poedercoaten |  | 

Thermisch verzinken

Opmerkingen

Alle kanten breken rad. 0,2mm min.
Snijkanten van lasersnijden gladslijpen

MOBI-PMP-a001
Pomp punt
Mobipunt

Europese projectie1:7Schaal
index --.--.--
datum 15/06/2022

Robrecht Vandekerkhoveo.ref.2017.025b
EN 1090 Certificaat nr 0026-CPR-0046

Volume 4067.0cm³

Oppervlakte 1.7 m²

Gewicht: 29.8 kg

Material: 

Behalve sendsimir goten EXC1

a=0.7xtt1

t2OF
t=min(t1,t2) en a min=3mm voor beiden

t2

t1 a=0.7xt
Alle lassen tenzij anders vermeld:
Alle kanten en hoeken breken

gelast: ISO 5817 exc 2
functionele toleranties B2 klasse1 of klasse2
fundamentele toleranties B1

Toleranties
Behalve sendzimir goten EXC1
   exc 1     exc2Project vlg.EN 1090-2

Slang spiraal Drukmeter

Voetpomp pedaal
Anti-slip oppervlakte
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Details

Plaatsing d.m.v. flens op of onder het maaiveld (M16)•
Pompsysteem toegangkelijk via zijpaneel (pin-torx schroeven beveiliging)•
Pomp pedaal voorzien van anti-slip oppervlakte.•
Luchtslang in spiraal vorm voor compacte vorm en automatische positionering.•
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Welding

Cutting

Task SignatureInitials

TECNO ART bv
IZ Bosduin
Kwade weide 13 - 2920 Kalmthout
tel. 03/651.44.84 | info@tecnoart.be
www.tecnoart.be

Onderhavig ontwerp en / of plan is het intellectueel eigendom van TECNO ART 
bvba. Vermenigvuldiging of mededeling aan derden, in welke vorm ook, zelfs voor 
een gedeelte of detail, is zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar niet 
toegestaan. Art. 173 en volgende van het strafwetboek)

1Aantal stuks

Poedercoaten |  | 

Thermisch verzinken

Opmerkingen

Alle kanten breken rad. 0,2mm min.
Snijkanten van lasersnijden gladslijpen

MOBI-PMP-a001
Pomp punt
Mobipunt

Europese projectie1:7Schaal
index --.--.--
datum 15/06/2022

Robrecht Vandekerkhoveo.ref.2017.025b
EN 1090 Certificaat nr 0026-CPR-0046

Volume 4067.0cm³

Oppervlakte 1.7 m²

Gewicht: 29.8 kg

Material: 

Behalve sendsimir goten EXC1

a=0.7xtt1

t2OF
t=min(t1,t2) en a min=3mm voor beiden

t2

t1 a=0.7xt
Alle lassen tenzij anders vermeld:
Alle kanten en hoeken breken

gelast: ISO 5817 exc 2
functionele toleranties B2 klasse1 of klasse2
fundamentele toleranties B1

Toleranties
Behalve sendzimir goten EXC1
   exc 1     exc2Project vlg.EN 1090-2

Op basis van het ontwerp van de fiets- 
herstelzuil werd een voetpomp voorzien 
voor die toepassingen waar geen 
gereedschap voor nodig is.

STAAL
S235JR 

OPPERVLAKTEBEHANDELING
Thermisch verzinkt, gelakt in wit (RAL 
9003) of andere RAL-kleur  
Stickers op basis van Hoppin huisstijl

technische tekeningen rechts: © Trafiroad nv
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OVERKAPPINGEN

FIETSENSTALLINGEN EN SCHUILHUISJES

De fietsoverkappingen en schuilhuisjes zijn opgebouwd 
uit rechte vormen. Zowel de fietsenstallingen als de 
schuilhuisjes behoren tot eenzelfde productfamilie en 
sluiten naadloos op elkaar aan.

De elementen die verwijzen naar de Hoppin huisstijl 
creëren herkenbaarheid. Reizigers zullen het gevoel 
krijgen dat ze met een gerust hart gebruik maken van 
‘betrouwbare’ overkappingen.

foto links: © Epsilon Cities
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OVERKAPPINGEN

MODULAIR SYSTEEM

3 SOORTEN DAKEN

2 SOORTEN WANDEN

MAATVOERING FIETS-
OVERKAPPINGEN

MAATVOERING SCHUILHUISJES

INFOKADER EN ZITBANK

ONDERHOUD

LEVERING EN PLAATSING

ALGEMEEN OVERZICHT
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SECTION A-A

2bay schuilhuisje:
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Dubbelzijdige fietsoverkapping met glaswanden:

Dubbelzijdige fietsoverkapping met glaswanden plus aanbouwmodule:

De rechte vormen zorgen ervoor dat het 
geheel er eigentijds en modern uitziet, maar 
tegelijkertijd eenvoud en stijl uitstraalt. 

Het lichte, fris ogende geheel past zeer 
goed in verschillende omgevingen (zowel 
in landelijke streken als in een centrum van 
een stad of gemeente) zonder onnodig de 
aandacht op te eisen.

technische tekeningen rechts: © Epsilon Cities
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CATALOGUS

44 45

OVERKAPPINGEN

MODULAIR SYSTEEM

3 SOORTEN DAKEN

2 SOORTEN WANDEN

MAATVOERING FIETS-
OVERKAPPINGEN

MAATVOERING SCHUILHUISJES

INFOKADER EN ZITBANK

ONDERHOUD

LEVERING EN PLAATSING

ALGEMEEN OVERZICHT

Het dak is altijd vlak en gaaf van uitzicht, 
vrij van schuur-, zaag- en lassporen. Voor 
de waterafvoer zijn er goten in de dakrand 
voorzien. De waterafvoer loopt via de hoek- 
staanders naar beneden en komt boven het 
maaiveld uit. 

Er zijn 3 soorten daken:

• een ondoorzichtig dak bestaande 
uit gelakt plaatwerk. In het onderdak 
worden de verlichtingselementen 
geïntegreerd. Op en in het bovendak 
wordt het zonnepaneel met toebehoren 
weggewerkt zodat het onzichtbaar en 
onbereikbaar is voor onbevoegden;

• een extensief groendak kan hierop 
worden geïntegreerd. Ook bij dit 
groendak is verlichting voorzien met 
een zonnepaneel.

 
• een doorzichtig dak bestaande uit 

UV-bestendige Polycarbonaat kanaal- 
platen van 10mm die in het dak worden 
bevestigd. De platen lopen héél lichtjes 
hellend naar achteren af waardoor 
water op natuurlijke wijze naar de 
regengoot afvloeit.

technische tekeningen rechts: © Epsilon Cities
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CATALOGUS
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OVERKAPPINGEN

MODULAIR SYSTEEM

3 SOORTEN DAKEN

2 SOORTEN WANDEN

MAATVOERING FIETS-
OVERKAPPINGEN

MAATVOERING SCHUILHUISJES

INFOKADER EN ZITBANK

ONDERHOUD

LEVERING EN PLAATSING

ALGEMEEN OVERZICHT

De wanden van de fietsoverkappingen 
kunnen in 2 varianten worden uitgevoerd: 
glas of duurzaam materiaal, namelijk 
bamboe. 

De wanden van de schuilhuisjes zijn altijd 
van glas.

De wanden van glas bestaan uit 8mm dik 
gehard blank HST floatglas met afgescherpte 
randen, voorzien van een contrastmarkering 
in Hoppin-accenten. In de glaspanelen 
waarop een informatiekader bevestigd 
wordt, is een vast gatenpatroon met raster 
745 x 850mm (BxH) voorgeboord.

Voor de wanden uit duurzaam materiaal 
kiezen we voor bamboe. Bamboe is hard, 
slijtvast en heeft net als hout een warme 
uitstraling. Tegelijkertijd oogt het zeer 
strak. Het is tevens een heel duurzaam, 
snelgroeiend materiaal en bijgevolg quasi 
onuitputtelijk. De impact op het leefmilieu 
is dus zeer gering. Het materiaal valt zowel 
voor duurzaamheid als gebruik binnen 
klasse 1.

technische tekeningen rechts: © Epsilon Cities
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OVERKAPPINGEN

MODULAIR SYSTEEM

3 SOORTEN DAKEN

2 SOORTEN WANDEN

MAATVOERING FIETS-
OVERKAPPINGEN

MAATVOERING SCHUILHUISJES

INFOKADER EN ZITBANK

ONDERHOUD

LEVERING EN PLAATSING

ALGEMEEN OVERZICHT
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Dubbelzijdige fietsoverkapping met glaswanden:

Dubbelzijdige fietsoverkapping met glaswanden plus aanbouwmodule:

 H
oo

gt
e:

 2
45

0 

 Lengte: 5191 

niv. +0,00  H
oo

gt
e 

bi
nn

en
: 2

30
0 

 Diepte: 5850 

 10591 
 Lengte aanbouwmodule: 5400  5191 

 H
oo

gt
e:

 2
45

0 

niv. +0,00  H
oo

gt
e 

bi
nn

en
: 2

30
0 

 Diepte: 5850 

Dubbelzijdige fietsoverkapping met wanden van bamboe plus aanbouwmodule:

Dubbelzijdige fietsoverkapping met wanden van bamboe:

technische tekeningen rechts: © Epsilon Cities
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OVERKAPPINGEN

MODULAIR SYSTEEM

3 SOORTEN DAKEN

2 SOORTEN WANDEN

MAATVOERING FIETS-
OVERKAPPINGEN

MAATVOERING SCHUILHUISJES

INFOKADER EN ZITBANK

ONDERHOUD

LEVERING EN PLAATSING

ALGEMEEN OVERZICHT

technische tekeningen rechts: © Epsilon Cities
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SECTION A-A

2bay schuilhuisje:

4

4bay schuilhuisje:
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CATALOGUS
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OVERKAPPINGEN

MODULAIR SYSTEEM

3 SOORTEN DAKEN

2 SOORTEN WANDEN

MAATVOERING FIETS-
OVERKAPPINGEN

MAATVOERING SCHUILHUISJES

INFOKADER EN ZITBANK

ONDERHOUD

LEVERING EN PLAATSING

ALGEMEEN OVERZICHT

Elk schuilhuisje heeft 1 of 2 zitbanken, 
afhankelijk van de configuratie. De zitbank 
is L-vormig en hoekig van vorm en sluit zo 
qua vorm aan bij de rest van het schuilhuisje. 
Indien gewenst kunnen we de pootjes 
onzichtbaar in het staanderprofiel van de 
stijlen van de achterwand integreren. Het 
resultaat is een zitbank die zwevend oogt. 

Naast de zitbank(en) blijft er steeds 
voldoende ruimte over voor een rolstoel.

De infopanelen zijn identiek aan degen die 
Epsilon Cities voor VVM De Lijn maken. Het 
product heeft intussen zijn degelijkheid 
ruimschoots bewezen. De Vlaamse 
gemeenten evenals de halteploegen 
van De Lijn weten hoe het systeem werkt 
en zijn in het bezit van het juiste formaat 
inbussleutel om de infopanelen te openen 
om gemakkelijk boodschappen te wisselen. 
Hetzelfde geldt voor de passe-partouts voor 
de uurroosterkaders.

technische tekeningen rechts: © Epsilon Cities
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OVERKAPPINGEN

MODULAIR SYSTEEM

3 SOORTEN DAKEN

2 SOORTEN WANDEN

MAATVOERING FIETS-
OVERKAPPINGEN

MAATVOERING SCHUILHUISJES

INFOKADER EN ZITBANK

ONDERHOUD

LEVERING EN PLAATSING

ALGEMEEN OVERZICHT

ONDERHOUD

De producten zijn modulair en relatief eenvoudig opgebouwd. Het onderhoud is eenvoudig. In het ontwerp 
hield Epsilon Cities rekening met volgende zaken om het onderhoud tot een minimum te beperken:

• ter voorkoming van ophoping van vuil is er onderaan de wanden een opening van 5 cm voorzien;
• de prefab sokkels hebben een perfect glad oppervlak;
• daarnaast worden ze gelijkgronds ingewerkt, de ophoping van vuil tegen de sokkel wordt zo vermeden;
• de wanden sluiten winddicht aan door het gebruik van rubberprofielen en kliklijsten;
• de waterafvoer loopt verticaal via de staanders en komt net boven het maaiveld uit. Opspattend water 
wordt zo tot een minimum gereduceerd;
• de ruimte tussen glaspanelen en infokaders is afgesloten door een rubberprofiel. Ook hier kan
er geen vuil ophopen.
 

foto rechts: © Epsilon Cities
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OVERKAPPINGEN

MODULAIR SYSTEEM

3 SOORTEN DAKEN

2 SOORTEN WANDEN

MAATVOERING FIETS-
OVERKAPPINGEN

MAATVOERING SCHUILHUISJES

INFOKADER EN ZITBANK

ONDERHOUD

LEVERING EN PLAATSING

ALGEMEEN OVERZICHT

LEVERING PLAATSING

Epsilon Cities heeft zich op basis van marktkennis 
perfect voorbereid op wat komen gaat en dit op 
eigen risico.

Daardoor kunnen ze de levertermijn van 
overkappingen zeer kort houden. Zo hebben 
ze een voorraad aan materialen voor ruim 350 
overkappingen. 

De plaatsing kan kort na de bestelling worden 
uitgevoerd; uiteraard als dit ook voor de gemeente 
en/of BAO past. 
 

De plaatsing verloopt in een niet-complexe omgeving 
meestal als volgt:

• de plaatsingsploeg heeft een minigraver, een big 
bag met zand en overig materieel bij. De ploeg is 
verantwoordelijk voor de voorbereidende werken: 
openleggen straatwerk, 11 cm weghalen, vlaktrekken 
zandbed;

• de kraanwagen met de overkappingen arriveert. 

• de plaatsingsploeg werkt de locatie af (dichtleggen 
bestrating, aanvegen locatie,…).

Op deze manier kunnen ze de overkappingen 
meestal op 1 werkdag plaatsen. Daar waar er geen 
prefab plaatsing mogelijk is, wordt er op locatie 
opgebouwd.

foto rechts: © Epsilon Cities
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OVERKAPPINGEN

MODULAIR SYSTEEM

3 SOORTEN DAKEN

2 SOORTEN WANDEN

MAATVOERING FIETS-
OVERKAPPINGEN

MAATVOERING SCHUILHUISJES

INFOKADER EN ZITBANK

ONDERHOUD

LEVERING EN PLAATSING

ALGEMEEN OVERZICHT

technische tekeningen rechts: © Epsilon Cities
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BANKEN

AANDACHT VOOR MENS EN OMGEVING

De ideale zitbanken voor de buitenruimte verenigen 
veel troeven: ze bieden ongeëvenaard comfort, ogen 
uiterst stijlvol en last but not least: ze integreren zich 
respectvol in iedere buitenruimte.

Met minutieus uitgekiende ontwerpen en oerdegelijke 
materialen voldoet het straatmeubilair van Wolters 
Mabeg aan de hoogste kwaliteitsnorm. Plaatsnemen 
op deze zitbanken is een beleving op zich; een 
deugddoende ervaring gericht op herbronning én 
stimulans.

foto links: © Wolters Mabeg
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BANKEN

ZITBANK

PICKNICKBANK 

AFMETINGEN
Hoogte:  793mm 
Breedte: 2068 mm 
Diepte: 553 mm 
Zitdiepte: 335mm 
Zithoogte: 438mm 

MATERIAAL
Zitting:  Tropisch hardhout, FSC 100% 
Onderstellen: staal S235JR, thermisch 
verzinkt, conform NBN-EN-1461 
+ UV-en weersbestendige poedercoating In 
RAL 9005 

OPTIES
armsteunen
dubbele zitbank

PLAATSING
Bevestigd met behulp van bouten en 
draadhulzen /pluggen door de voorziene 
montagegaten. 

technische tekeningen en foto’s rechts: © Wolters Mabeg
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ZITBANKEN

ZITBANK

PICKNICKBANK

Het geheel van deze picknicktafel is 
een set van een tafel en 2 banken, alle 
elementen zijn onderling verbonden. 

AFMETINGEN
Lengte zitvlak: 2000 mm 
Lengte tafelblad: 2500 mm 
Hoogte tafelblad:  750 mm 
Hoogte rugleuning: 830 mm 
Diepte: 2114 mm 
Diepte tafelblad: 1000 mm 
Diepte zitvlak: 330 mm
Hoogte zitvlak: 450 mm

MATERIAAL
Tafelblad  
Tropisch hardhout, FSC 100%, voorzien van 
afgeronde hoeken 
Onderstel
staal S235JR, thermisch verzinkt, conform 
NBN-EN-1461 
+ UV-en weersbestendige poedercoating in 
RAL 9005 

PLAATSING
Bevestigd met behulp van bouten en 
draadhulzen/pluggen door de voorziene 
montagegaten. 

technische tekeningen en foto’s rechts: © Wolters Mabeg
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AFVALBAKKEN

BUITENPLEZIER LAAT GEEN SPOREN NA

Efficiënt afvalbeheer is een absolute voorwaarde 
voor optimaal buitenplezier. Zorg er dus voor dat 
mensen geen sporen nalaten en beperk zo de 
visuele en ecologische impact van aanwezigheid op 
straat of in jouw buitenruimte. 

Doordacht geplaatste, slimme straatafvalbakken 
nodigen uit om verantwoord om te gaan met de 
omgeving, zonder belerend te zijn of onnodig de 
aandacht op te eisen. 

Dat is exact waar de vuilbakken en afvalcontainers 
van Wolters Mabeg steevast in slagen. Deze slimme 
systemen maken optimaal gebruik van hun volume 
en genereren een aanzienlijke meerwaarde voor het 
straatbeeld.

foto links: © Wolters Mabeg
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AFVALBAKKEN

AFVALBAK

technische tekeningen en foto’s rechts: © Wolters Mabeg

AFMETINGEN
Hoogte: 1000 mm 
Breedte: 520 mm
Diepte: 400 mm 
Inhoud: 2 x 60 liter 
Diameter inwerpopening: 110 mm

MATERIAAL

Buitenbak: 
RVS
+ UV-en weersbestendige poedercoating 
In RAL 9005, 170 70 30, 310 30 40 of een 
standaard RAL kleur naar keuze 

Binnenbak:  
Sendzimir staal

Inwerpplaat: 
RVS
+ UV-en weersbestendige poedercoating in 
RAL 170 70 30 of optioneel RAL 310 30 40 

PLAATSING
Sokkel
Te bevestigen d.m.v. bouten
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ANTIPARKEER- 
PAALTJES
VEILIGHEID BOVEN ALLES

De strakke antiparkeerpaaltjes van Trafiroad nv zorgen 
ervoor dat de ruimte voor de fietser en voetganger 
wordt beschermd en vrij blijft voor de juiste gebruikers.

foto links: © Trafiroad nv
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ANTIPARKEER- 
PAALTJES

ANTIPARKEERPAALTJE

foto’s rechts: © Trafiroad nv

Ronde paal om in te betonneren,  
met ronde kop

AFMETINGEN
Diameter: 101,6 x 3,05 mm
Totale lengte: 1200 mm - RVS 316

MATERIAAL
Naadloze afwerking
Gelakt in zwart (RAL 9005) 
Anti-graffiti laag
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PARTNERS

ONZE PARTNERS

SOLVA Aankoopcentrale

Gentsesteenweg 1B 
9520 Sint-Lievens-Houtem

aankoopcentrale.hoppin@so-lva.be
www.so-lva.be

Mobipunt VZW

Maria Hendrikaplein 65B 
9000 Gent 

hallo@mobipunt.be
www.mobipunt.be

Provincie Oost-Vlaanderen

Gouvernementstraat 1 
9000 Gent 

info@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be

HEEFT U VRAGEN OVER DE AANKOOP- 
CENTRALE VOOR HOPPINPUNTEN  
EN TOEGANKELIJKE HALTES?  
CONTACTEER ONS VIA  
AANKOOPCENTRALE.HOPPIN@SO-LVA.BE

Epsilon Cities

Industrieterrein Kanaal Noord 1159 
3960 Bree 

hello@epsiloncities.com
www.epsiloncities.com

Trafiroad nv

Nieuwe Dreef 17 
9160 Lokeren 

info@trafiroad.be
www.trafiroad.be

Wolters MABEG
 
Leuerbroek 1074
3640 Kinrooi 

info@wolters-mabeg.eu
www.wolters-mabeg.eu
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SOLVA 
Intergemeentelijke samenwerking voor streekontwikkeling 

in Zuid-Oost-Vlaanderen

 
Gentsesteenweg 1B, 9520 Sint-Lievens-Houtem

www.so-lva.be | www.solvaprojectontwikkeling.be
053/64 65 20  |  info@so-lva.be


