
NAAR EEN TOEGANKELIJK NETWERK VOOR  
AANGEPASTE DEELFIETSEN IN VLAANDEREN 
G-sport Vlaanderen wil drempels verlagen en mensen inspireren en ondersteunen 
om te sporten en bewegen. Daarom hebben we het initiatief genomen om samen 
met steden, gemeenten en voorzieningen een toegankelijk deelfietssysteem 
in Vlaanderen op te zetten voor mensen met een beperking.

Mensen met een beperking stellen vaak de vraag aan G-sport Vlaanderen:  
‘Waar kunnen we terecht om aangepaste fietsen te huren?’ Uit onderzoek  
blijkt dat het aanbod nog altijd beperkt is. 

In verhuurpunten zijn wel aangepaste fietsen te huur, maar het blijven er weinig. 
Er is weinig personeel beschikbaar, de organisatie verloopt soms moeilijk en niet 
alle mensen vinden er fietsen die voor hen geschikt zijn. Bovendien is er nog 
geen goed overzicht van de verhuurpunten.

G-sport Vlaanderen wil de verbindende factor zijn om in Vlaanderen een 
volwaardig netwerk van aangepaste deelfietsen op te bouwen. Dit project 
reikt verder dan het sportieve aspect alleen en we slaan de brug naar domeinen 
als mobiliteit, toerisme, welzijn… Dit alles om ervoor te zorgen dat iedereen in 
Vlaanderen de mogelijkheid heeft om te fietsen.

Met dank aan alle partners die dit mee mogelijk maakten.  
Samen met hen bundelen we kennis, ervaring en enthousiasme  
in een groeiend netwerk van kwalitatieve deelpunten.

DEELFIETSEN

CONTACT
Ben je geïnteresseerd of heb je al een werking rond aangepaste fietsen, laat dit dan 

zeker weten! Enkel op die manier kunnen we de krachten bundelen, mensen  
samenbrengen en kennis, ideeën en ervaringen uitwisselen. Samen zetten we  

aangepaste fietsen op de kaart in Vlaanderen en creëren we nieuwe mogelijkheden.
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G-sport Vlaanderen vzw
Lieselore Cuynen

Telefoon: +32 477 16 39 10
Mail: deelfietsen@gsportvlaanderen.be

www.gsportvlaanderen.be

WIL JIJ MEEWERKEN?

Waarom aangepaste fietsen, waarom delen?

Niet iedereen kan op een gewone fiets rijden. Daarom zijn zowel organisaties 
als particulieren op zoek naar aangepaste fietsen. Zelf zo’n fiets aanschaffen 
is meestal te duur en de mogelijkheden om te delen zijn nog beperkt of niet 
genoeg bekend.

G-Sport Vlaanderen wil steden en gemeenten, voorzieningen, scholen…  
sensibiliseren, informeren en motiveren om mee ‘op de fiets te springen’.  
Aan de hand van inspiratie en concrete handvaten wil G-Sport Vlaanderen het 
bestaande aanbod verruimen en het aantal medestanders uitbreiden.  
Dit gebeurt door workshops over thema’s als verzekering, onderhoud,  
pechverhelping, toegankelijkheid, …

Naast een informerende rol, ondersteunen wij toekomstige projecten ook op 
financieel vlak via de crowdfundingscampagne.

WERKEN AAN EEN OPLOSSING

G-sport Vlaanderen wil met deze stappen  
tot een oplossing komen:

1.
We bieden een overzicht aan  

van de deelpunten aangepaste fietsen.

2.
Via een stappenplan stimuleren we nieuwe  

en bestaande partners om mee te doen.

3.
Ondersteunende workshops naar de  

deelpunten geven extra steun om  
tot een kwalitatief deelpunt te komen.

4.
We ontsluiten het lokale netwerk om de  

laatste drempels in toegankelijkheid weg te werken.

Zo willen we, samen met jou, komen tot een  
overzichtelijk en meer uitgebreid aanbod.

Doel

G-sport Vlaanderen is het project over deelfietsen gestart met als doel er  
samen voor te zorgen dat iedereen kan fietsen, ook mensen met een  
beperking. Iedereen moet het bestaande aanbod online kunnen doorzoeken 
op onder meer plaats, verhuurpunten en soort deelfietsen. Verder stimuleert 
G-Sport Vlaanderen steden, gemeenten en voorzieningen om verhuurpunten 
van aangepaste deelfietsen op te starten.

Voorleesfunctie voor personen met een visuele beperking 
beschikbaar op www.gsportvlaanderen.be

Interesse om zelf ook te gaan delen? 
Bekijk hier de mogelijkheden om steun vanuit G-sport Vlaanderen te krijgen.

www.gsportvlaanderen.be/crowdfunding



AANBOD AANGEPASTE DEELFIETSEN BESTAANDE  
INITIATIEVEN
Binnen dit project verzamelt G-Sport 
Vlaanderen de informatie van alle 
initiatieven die aangepaste fietsen 
verhuren, uitlenen of delen.

Antwerpen
Aantal  

uitleencentra
Aantal deelfietsen  

te huur 
Soorten  

deelfietsen

18

90

11West- 
Vlaanderen

Aantal  
uitleencentra

Aantal deelfietsen  
te huur 
Soorten  

deelfietsen

47

313

20

Brussel
Aantal  

uitleencentra
Aantal deelfietsen  

te huur 
Soorten  

deelfietsen

2

36

10

Vlaams-Brabant
Aantal  

uitleencentra
Aantal deelfietsen  

te huur 
Soorten  

deelfietsen

10

88

12

Oost-Vlaanderen
Aantal  

uitleencentra
Aantal deelfietsen  

te huur 
Soorten  

deelfietsen

17

172

19

Limburg
Aantal  

uitleencentra
Aantal deelfietsen  

te huur 
Soorten  

deelfietsen

26

129

11

Rolstoelplateaufiets
1 bestuurder +  

1 passagier in rolstoel

Rolstoelfiets
1 bestuurder +  

1 passagier

Aanhang-module duofiets
‘Aanhangwagen’ die enkel  

functioneert als  
toevoeging op  

een duofiets, 

Driewieler
1 bestuurder 

Driewieler ligfiets
1 bestuurder •  
liggend model

Tandem
1 bestuurder +  

1 meerijder

Riksjafiets
1 bestuurder +  

2 passagiers

Duofiets
2 bestuurders

Tandem ouder/kind
1 bestuurder en nog eens  

1 of 2 meerijders 

Tandem ligfiets
1 bestuurder +  

1 meerijder

Vierwieler
1 bestuurder +  

eventueel 1 meerijder

Gewone fiets
1 bestuurder

Handbike
1 bestuurder  - hand  

aangedreven

Driewieltandem
1 bestuurder +  

1 meerijder

en krijg een  
overzicht op o.a. 
locatie, type fiets, ...

Scan de  

QR code...


