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1 - Probleemstelling

Zoals de garage nu (anno 2015) wordt benut is het parkeren van de fietsen en de auto een 
nauwgezet werkje met slechts enkele centimeters speling in de lengte-as.

Achtermuur garage met diepvrieskasten en fietsen

Na analyse kunnen we stellen dat de problemen de volgende zijn:

1. De diepvrieskasten staan volledig tegen de muur en de reserve-diepvrieskast (rechts) kan 
zelfs niet worden geopend zonder de fietsen te verplaatsen.

2. Om de auto te stallen moeten de fietsen volledig tegen de diepvrieskasten worden geplaatst 
en tegen elkaar staan. De auto moet dan met de ruit tegen de vrijhangende tennisbal worden 
gereden, quasi tot tegen de fiesten aan. Op dat ogenblik rest er nog zo'n 10 cm achter de auto
om de poort te sluiten.

3. De auto moet worden verplaatst om de fietsen de gebruiken.
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2 - Mogelijkheden en moeilijkheden

2.1 - Mogelijkheden

1. Eerste mogelijkheid: de garage enkel gebruiken voor de auto; al rest verdwijnt naar een
andere plaats (een andere garage).

2. Tweede mogelijkheid: de garage gebruiken voor de diepvrieskasten en de auto; de fietsen
worden op een ander plaats gestald.

3. Derde mogelijkheid: de garage gebruiken voor de diepvrieskasten en de fietsen; de auto
wordt permanent buiten geparkeerd.

4. Vierde mogelijkheid: de garage wordt heringericht zodat de fietsen achter de auto komen te
staan en onmiddellijk kunnen worden buitengereden.

5. Vijfde mogelijkheid: de garage wordt heringericht zodat de fietsen hangend kunnen worden
gestald.

2.2 - Moeilijkheden

1. Eerste mogelijkheid. Dit vergt de aankoop of huur van een ander garage, want een dure
aangelegenheid is enkel en alleen voor twee fietsen en twee kasten. Bovendien zijn er geen
garageboxen in de onmiddellijke omgeving te huur/te koop.

2. Tweede mogelijkheid. Er moet een ander plaats worden gevonden voor het stallen van de
fietsen. Enkel de tuin blijft over,  maar om de fietsen te kunnen gebruiken moet de auto
worden verplaatst.

3. Derde mogelijkheid. De garage dient in de eerste plaats voor de auto. De auto buitenstallen
zal de levensduur ervan verkorten. Er is bovendien niet altijd parkeerplaats beschikbaar in
de straat.

4. Vierde mogelijkheid. De mogelijkheid is in het verleden reeds geprobeerd en vergt meer
werk bij het stallen van de auto. Ze werd verworpen als onpraktisch. 

5. Vijfde  mogelijkheid.  Theoretisch is  dit  mogelijk,  maar  praktisch  gezien niet.  Er  moeten
hangkasten worden verplaatst (niet onmogelijk, maar moeilijk) en de elektrische fiets moet
ook worden opgehangen (quasi onmogelijk wegens het gewicht ervan). 
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3 - Oplossingen

De  mogelijk  oplossingen  worden  uitgezet  tegen  de  problemen,  en  de  realiseerbaarheid  en
wenselijkheid ervan geschat:

Optie

Openen
reserve

diepvrieskast

Vrije plaats
[lengte-as]

Verplaatsen
auto
bij

fietsgebruik

Realiseerbaar Wenselijk

1 - Extra
garage

++ ++ ++ ~ - -

2 - Fietsen in
de tuin

++ ++ - + ~

3 - Auto voor
de deur

++ ++ ++ + - -

4 - Fietsen
achter de auto

- - + + - -

5 - Fietsen
ophangen

- + ++ - -

Van alle opties zijn er slechts drie realiseerbaar en slechts een ervan is min of meer wenselijk.

Het stallen van de fietsen in de tuin is dus de "beste" oplossing. Deze oplossing neemt niet weg dat
de auto nog steeds moet worden verplaatst bij het gebruik van een fiets, maar dit is nu ook al het
geval.
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4 - Weerhouden oplossing

Er zijn twee mogelijkheden om het stallen van de twee fietsen uit te voeren. Daarvoor dient de 
achterzijde van de tuin te worden gebruikt. Deze ziet er zo uit:

Zicht op de achterzijde van de tuin vanaf het midden ervan

• De fietsen kunnen dus gewoon op het terras worden geplaatst. Omdat ze dan bloot staan
aan weer en wind moeten ze worden voorzien van een beschermhoes en moeten ze stevig
verankerd  worden  aan  de  muur.  Het  terras  krijgt  immers  de  volle  laag  bij  een
zuidwesterstorm.

• Een andere mogelijkheid is het bouwen van een fietsberging in de hoek achter de 
struiken. Zo staan de fietsen beschut tegen de regen en de wind.

Van de twee mogelijke oplossingen is de eerste de goedkoopste.

• Een tweetal hoezen aan gangbare prijzen kosten in totaal zo'n € 60,00 en twee 
verankeringspunten in de muur zo'n € 40,00 (geschat). Dit brengt de kostprijs op € 100,00.

• Een fietsberging zelf bouwen (geen standaard maten mogelijk) zal zo'n € 150,00 (geschat)
kosten, maar is veel degelijker.

We weerhouden dus deze laatste oplossing.
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5 - Werkwijze en planning

5.1 - Plaatsbeschrijving

Momenteel ziet de [uit het zicht verborgen] deel van het terras, waarop de fietsberging moet komen,
er zo uit:

Verborgen terrashoek

Het terras is voorzien van een vloer (waterpas) met betonkasseien van 15 x 15 cm en meet 200 x 
200 cm. De strook kasseien langs de schutting is ca. 50 cm breed. De schutting is 155 cm hoog.

5.2 - Werkwijze

Met nog aan te kopen tuinhout wordt een voor- en zijwand gemaakt die vooraan een hoogte moet 
hebben van 140 cm om makkelijk de fietsen onder het afdak te stallen. Quasi de volledige voorzijde
wordt benut voor een deur. De diepte van de berging moet 100 cm zijn om 2 fietsen te kunnen 
plaatsen. Daardoor is de resterende [deur]breedte 200 cm (terras) + 50 cm (kasseien) - 100 cm 
(berging) = 150 cm. Dit is nodig opdat de geopende deur de garagedeur niet zou blokkeren. De eur 
wordt ook samengesteld uit tuinhout (tand- en groef-planken).

Met overschotten van tuinhout wordt een dakgebinte gemaakt die geschikt is om te bekleden met 
OSB-3 platen van 12 mm dik met tand en groef. Later wordt een geschikte dakbekleding gekozen 
(shingels, dakpannen, golfplaten, ...).
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Bij de constructie wordt zo veel als mogelijk vermeden dat het tuinhout (hoewel voorbehandeld) in 
contact komt met stilstaand water op de grond.

Het beslag voor de constructie moet niet worden aangekocht. Er zijn voldoende overschotten van 
scharnieren, slagpluggen , grendels, vijzen, enz. beschikbaar. Enkel een loopwieltje moet worden 
aangekocht. Dit zal dienen om de deur te ondersteunen bij het openen en sluiten zodat het gewicht 
van de deur niet op de scharnieren zou rusten.
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Het gebinte van het afdak wordt op voorhand samengesteld. De volgende schets geeft het overzicht 
met de maten:

Gebinte voor het afdak zoals het wordt gemonteerd

Het voorste gedeelte van het gebinte bestaat uit een gordingplank (D = 19 mm) , die over de 
volledige breedte van de berging loopt. Op deze plank zijn 5 spanten (balkdikte 40 mm) 
aangebracht die achteraan op balkjes (balkdikte 40 mm) zijn bevestigd. De achterste balkjes worden
bevestigd op de schuttingplanken. Alle verbindingen worden met deuvels voorzien, geschroefd en 
gelijmd:
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Daar waar de ophanging van de voorgordingbalk een steunblokje vergt wordt dit op maat gemaakt.

Gezien de palen aangekocht werden zonder gleuven (was onmogelijk in de lengten die voorhanden 
waren), moeten de gleuven voor de planken dus in de palen nrs. 2, 3 en 4 worden gefreesd (zie 
vorige tekening met het opengewerkt voor- en zijpaneel). De details van de palen zien er zo uit:

Hoekpaal met 2 sponningen

Een sponning van 20 mm diepte en 15 mm breedte wordt gefreesd of gezaagd op 15 mm van de 
voorzijde van de paal. In deze sponning moet de planken met dikte 12 mm en voorzien van tand en 
groef passen. De speling tussen de palen moet 10 mm zijn om de krimp/uitzetting van het hout toe 
te laten.

De uitgezaagde/gefreesde sponningen moeten daarna behandeld worden met een beits om het hout 
te beschermen.
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Montagevoorschriften voor de palen

De palen moeten dusdanig worden bevestigd op de terrasvloer dat er geen risico meer bestaat (of 
toch zo weinig mogelijk risico) dat het hout rechtstreeks op een natte vloer blijft staan.

Palen nrs. 1 en 4  worden daarom van de grond gemonteerd op stukjes steen die kleiner zijn dan de 
sectie van de paal. Zodoende zal het regenwater nooit met de onderzijde van de paal in contact 
kunnen komen.

Paal nr. 2 zit gevangen in een metalen paalvoet. De voet is verlijmd op de betonkasseien. De paal is 
verlijmd in de paalvoet, op zodanig wijze dat de afdichting waterdicht is (totaal opgevuld).

Paal nr. 3  wordt voorzien van een gelijmde kunststof "schoen" en deze schoen wordt verlijmd op de
betonkasseien.

Berekening van de planklengten

De te dekken lengte met planken is 150 cm + 50 cm + 100 cm = 300 cm. De te dekken hoogte is
130 cm. De dekking van de planken is 10 cm, dus zijn er 13 planken nodig voor de hoogte. Dit
betekent een totale planklengte van 300 cm x 13 = 3900 cm.

De planken hebben een lengte van 180 cm. Het aantal benodigde planken is dus 3900 cm : 180 cm
= 22 volle planken.

De "overschotten" worden telkens gebruikt voor de niet zichtbare zijwand.
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5.3 - Planning

Fase Datum

Berekening benodigde tuinhout. 15 augustus 2015

Aankoop van het nodige tuinhout en OSB-3 platen bij HOBBY 
CENTER.

17 augustus 2015

Constructietekeningen maken. Week 34/2015

Maken van het dakgebinte. Week 34/2015

Maken van de voor- en zijwand en de deur. Week 37/2015

Plaatsen en verankeren van de palen. Week 38/2015

Vastmaken van het dakgebinte. Week 34/2015

Vastmaken van de deur. Week 37/2015

Plaatsen van het onderdak (OSB-3 platen). Week 37/2015

Aankopen en plaatsen van een dakbedekking. Week 37/2015
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6 - Kosten

Item Eenheidsprijs Aantal Totaal

Geschaafde paal 7 x 7 x 300 cm € 9,75 2 € 19,50

Planken (19 mm x 12 cm x 180 cm
- 10 cm dekkend)

€ 3,18 22 € 69,96

OSB-3 plaat (12 mm  x 244 x 59,5
cm)

€ 6,75 2 € 13,50

Schermplank (29 x 9,5 x 180 cm) € 4,95 3 € 14,85

Transport € 25,00 1 € 25,00

Ankerplaat voor paal € 4,79 1 € 4,79

Gordingplank € 5,28 1 € 5,28

Beits € 20,79 1 € 20,79

Zware paumellen (3  stuks) € 19,99 1 € 19,99

DPC folie € 6,40 1 € 6,40

Aqua-pan metaal € 20,95 3 € 62,85

Klein materiaal (bouten, schroeven,
lijm, deuvels, ...)

€ 39,71 1 € 39,71

TOTAAL € 302,62
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7 - Resultaat

Afgewerkte fietsberging
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