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Samenvatting
Het aantal fiets-trein reizigers is in Nederland de afgelopen jaren toegenomen. De verwachting is dat
deze trend zich voortzet en dat het aantal fiets-trein reizigers zal blijven toenemen. Dit is positief, want
de combinatie van deze twee modaliteiten zorgt voor een lage CO2-uitstoot. Echter, zorgt deze trend
voor een probleem. Treinstations hebben te kampen met overvolle fietsenstallingen. De ruimte
rondom treinstations is schaars en het bouwen van nieuwe fietsenstallingen wordt steeds duurder.
Een duurzamere oplossing is als fietsers bij treinstations hun fietsen gaan delen. Het doel van het
onderzoek is om te achterhalen met welk fietsdeelsysteem het grootste percentage
fietsparkeerplaatsen in een fietsenstalling kan worden bespaard. Hiervoor is de volgende
onderzoeksvraag opgesteld:
Wat is het maximale percentage fietsparkeerplaatsen dat in fietsenstallingen bij Nederlandse
treinstations kan worden bespaard als de wisselfiets wordt toegepast?
De wisselfiets is een concept waarbij voortransporters hun fiets op het treinstation afstaan aan
natransporters. Hier vindt de ‘wissel’ van de fiets plaats. Deze wissel herhaalt zich aan het einde van
de dag als de voortransporter weer met de fiets naar huis gaat. Voortransporters moeten zorgen voor
het aanbod van de fietsen. Echter blijkt uit onderzoek dat de bereidheid om gebruik te maken van
fietsdeelsystemen in Nederland niet groot is. Dit terwijl natransporters wel behoefte hebben aan meer
(deel)fietsen op het treinstation. In dit onderzoek wordt specifiek onderzocht hoe het aanbod van
(deel)fietsen door voortransporters kan worden vergroot. Voor het onderzoek is een enquête
uitgevoerd met als doel te onderzoeken bij welk fietsdeelsysteem de bereidheid van voortransporters
om een fiets te delen het grootst is. Daarnaast is door middel van literatuuronderzoek en het afnemen
van interviews bij experts informatie verzameld om te onderzoeken of de fietsdeelsystemen in de
praktijk ook toepasbaar zijn.
Uit de resultaten blijkt dat een fietsdeelsysteem met de wisselfiets de meeste kans op slagen heeft als
het gaat om het verminderen van de stallingsdruk. De respondenten uit de enquête waren bij dit
concept het meest positief. Daarnaast kwam uit het theoretisch kader en de interviews met experts
naar voren dat het wisselfiets concept in de praktijk ook het beste toepasbaar is. De overige twee
concepten, het peer-to-peer concept en het deelfiets concept bleken ongeschikt. Redenen hiervoor
waren dat de bereidheid tot gebruik van het concept te klein was of de verwachting dat het concept
leidde tot extra onzekerheid en overlast.
Met de conclusie dat het wisselfiets concept de meeste kans op slagen heeft is voor dit concept een
model gebouwd. In het model zijn de gegevens van een fictief treinstation verwerkt om te
onderzoeken of het ook daadwerkelijk bijdraagt aan het reduceren van de stallingsdruk. Met
informatie die uit dit model voortkwam is onderzocht of een wisselfietssysteem bij een treinstation
ook financieel iets oplevert. Uit het model kan de conclusie worden getrokken dat bij het fictieve
treinstation een percentage van 31,6% fietsparkeerplaatsen kan worden bespaard met het toevoegen
van een wisselfietssysteem. Met informatie uit het model is ook berekend dat het financieel een reële
oplossing is om een kleinere fietsenstalling met wisselfietssysteem te bouwen in plaats van een grotere
fietsenstalling zonder wisselfietssysteem. Op basis hiervan wordt aanbevolen het precieze aantal
gebruikers bij een wisselfietssysteem scherp te krijgen. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op
marktonderzoek en prijsacceptatie van het wisselfiets concept.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
In november 2014 is in Utrecht het project Stationspleinstalling gestart. Bijna vijf jaar later in augustus
2019 werd in het bijzijn van staatsecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en
voormalig NS president-directeur Roger van Boxtel het laatste deel in de drie verdiepingen tellende
stalling geplaatst. Sindsdien beschikt Utrecht Centraal over de grootste fietsenstalling ter wereld. Het
project heeft ruim 30 miljoen euro gekost, exclusief fasering en raakvlakken en de inbouw van het
fietsverwijssysteem. De nieuwe fietsenstalling heeft 12.500 plaatsen en zou voldoende ruimte moeten
bieden aan forensen om de fiets te parkeren (Stadszaken, 2019). Echter, na een paar maanden werd
al duidelijk dat de fietsenstalling te klein is, op drukke dagen is de stalling overvol (NOS, 2019). Utrecht
is niet de enige stad met dit probleem, meerdere steden in Nederland hebben last van een hoge
stallingsdruk. Het gevolg is dat een nieuwe fietsenstalling al snel verandert in een overvolle
fietsenstalling. Een nieuwe fietsenstalling neemt daarnaast schaarse ruimte in en de
investeringskosten per fietsparkeerplaats stijgen (Jonkeren et al., 2018).
Tegelijkertijd wordt de combinatie fiets-trein steeds populairder. De vraag naar stallingscapaciteit zal
verder toenemen door de groei van reizigersstromen en bevolking in steden (Jonkeren et al., 2018)
Deze verwachting gaat samen met het beleid dat staatssecretaris van Veldhoven voor ogen heeft.
Fietsen moet worden gestimuleerd met als doel dat 200.000 forensen de auto links laten liggen om zo
3 miljard extra fietskilometers te gaan maken. Om dit doel waar te maken is de verwachting dat er
voor maximaal een kwart miljard euro wordt geïnvesteerd in de fiets. Van dit bedrag is 74 miljoen
gereserveerd voor het tekort aan fietsenstallingen bij stations (Rijksoverheid, 2018).
Een mogelijke oplossing voor het reduceren van de stallingsproblematiek is als reizigers fietsen gaan
delen. Dit betekent dat de reiziger die van huis naar het station fietst (woningzijde) zijn fiets afstaat
aan iemand die vanaf het station naar plaats van bestemming fietst (activiteitenzijde). Op deze manier
staat de fiets van de woningzijde niet de hele dag ongebruikt in de fietsenstalling en hoeft de
fietsgebruiker aan de activiteitenzijde geen extra ‘tweede fiets’ in de fietsenstalling te plaatsen. De
fietsers aan de woningzijde worden ook wel voortransporters genoemd en de fietsers aan de
activiteitenzijde worden ook wel natransporters genoemd.
Naar fietsdeelgebruik als oplossing voor overvolle stallingen zijn onderzoeken gedaan. Zo is er een
onderzoek gedaan naar de potentiele besparing aan capaciteit die kan worden gewonnen in stallingen
door fietsen te delen. Het percentage wat hieruit volgde was afhankelijk van de buffertijd. De buffertijd
is de tijd vanaf het moment van aankomst van de voortransporter tot het moment van vertrek van de
natransporter. Bij een buffertijd van een halfuur kan er bij de centrale stations van de vier grootste
steden in Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) tussen de 14 en 21% aan
capaciteit worden bespaard. Wat hierin ook meespeelde was of er alleen huidige fietsers gebruik
maken van dit systeem of dat er ook potentiele fietsers gebruik maken van dit systeem. Als de
potentiele fietsers ook worden meegerekend ligt dit percentage hoger (van Goeverden & Homem de
Almeida Correia, 2018). Een ander onderzoek door een afstudeerder aan de TU Delft geeft inzicht in
de voorkeuren van huidige voor- en natransporters tegenover een fietsdeelsysteem om de
parkeerdruk in fietsenstallingen te verminderen. De resultaten hiervan geven een beeld hoeveel
invloed bepaalde attributen hebben op een toename of afname bij het gebruik van een
fietsdeelsysteem (Van der Nat, 2018).
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In november 2016 werd door het Smart Cycling Futures onderzoeksproject een pitchwedstrijd
georganiseerd om creatieve ideeën te pitchen met als idee het fietsgebruik te bevorderen. Het bedrijf
Mobycon deed hier ook aan mee en had een potentiele oplossing bedacht om de stallingsdruk bij
Nederlandse treinstations te verminderen. Mede door het eerdergenoemde afstudeeronderzoek is dit
concept tot stand gekomen (Bontje et al., 2019). Dit concept is getest door middel van een pilot bij
station Amsterdam Zuid met de naam wisselfiets. Het concept wisselfiets werkt als volgt: er zijn twee
groepen gebruikers van de wisselfiets. De ene helft van de gebruikers woont op een bepaalde afstand
van het treinstation waarbij fietsen naar het station aantrekkelijker is dan lopen naar het station. De
andere helft van de gebruikers werkt op een bepaalde afstand van het treinstation waarbij fietsen naar
werk aantrekkelijker is dan lopen naar werk. Zo ontstaat de volgende situatie: forens A die ’s ochtends
vanuit huis naar het station fietst, parkeert de fiets in een speciaal gereserveerd deel van de
fietsenstalling. Forens B die ’s ochtends aankomt op hetzelfde station gebruikt de fiets van forens A
om naar werk te fietsen. Op het station vindt de eerste zogenoemde ‘wissel’ plaats. De tweede wissel
vindt plaats aan het einde van de dag als forens B vanuit werk naar het station fietst om met de trein
de reis naar huis te vervolgen. Forens A die op het station aankomt gebruikt de wisselfiets om terug
naar huis te fietsen. Op deze manier maken twee forensen gebruik van een fiets. In de ideale positie
staat de wisselfiets dus alleen tijdens de wissel een korte duur in de fietsenstalling geparkeerd (Jacobs,
2019b). De bedoeling van het wisselfiets concept is om met een abonnementsvorm te werken waarbij
gebruikers daar maandelijks een bedrag voor betalen (Bontje et al., 2019).
Van de 1,2 miljoen dagelijkse treinreizigers fietst nu meer dan 40% naar het station. Om vanaf het
station naar plaats van bestemming te reizen pakt ongeveer 11% de fiets (Hendriks et al., 2016). Als
het percentage natransporters even groot is als het percentage voortransporters en een groot deel
van deze voortransporters bereid is hun fiets te delen daalt logischerwijs de stallingsdruk. Echter, is dit
niet het geval, de groep voortransporters is bijna vier keer zo groot als de groep natransporters. Bij de
pilot van de wisselfiets bij station Amsterdam Zuid bleek de bereidheid van voortransporters om
gebruik te maken van een concept als de wisselfiets laag. De voortransporter was van mening dat die
zelf al over een hoogwaardige kwaliteit fiets beschikte en zag daarom geen meerwaarde in het gebruik
van een wisselfiets (Vervoerregio Amsterdam, 2020). Daarentegen, is aan de activiteitenzijde de vraag
naar fietsen groter dan het aantal beschikbare fietsen. Uit onderzoek blijkt dat natransporters ook
vaker gebruik willen maken van de fiets als transportmiddel. Echter, is de beperkte beschikbaarheid
deelfietsen voor natransporters op het station een belangrijke belemmering voor het gebruik hiervan
(Keijer & Rietveld, 2000).
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1.2 Probleemstelling
Steeds meer forensen maken gebruik van de fiets als transportmiddel van huis naar het treinstation
en van het treinstation naar plaats van bestemming. Daarnaast stuurt de overheid op een hoger
gebruik van deze vorm van reizen. Echter, blijkt dat bij veel steden de capaciteit van de
fietsenstallingen te laag is waardoor deze snel vol komen te staan. Een belangrijke oorzaak van de
overvolle fietsenstallingen is de tweede fiets. De tweede fiets is een privé-eigendom van de forens die
wordt gebruikt als natransportmiddel om van het station naar plaats van bestemming te fietsen. Uit
een rapport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat: ‘’per saldo is de tweede
fiets verantwoordelijk voor minimaal 45 procent van de stallingsdruk, bezien over alle stations in
Nederland, waarbij de stallingsdruk is gemeten als het aantal gestalde fietsen maal de gemiddelde
stallingsduur’’ (Jonkeren et al., 2018, p. 4). In plaats van een tweede fiets zijn er ook forensen die
gebruik maken van een vouwfiets als natransportmiddel. Deze fiets staat niet ’s nachts ongebruikt in
de stalling geparkeerd. Echter, is de ruimte die de vouwfiets inneemt in een trein en het langzamer inen uitstappen van forensen een nadeel (Jonkeren et al., 2018).
Een andere oorzaak van de hoge stallingsdruk is de bevolkingsgroei in steden en groeikernen. De
afgelopen jaren zijn er veel stallingen bijgebouwd. Echter, is het probleem van stallingsproblematiek
in steden nog aanwezig (Jonkeren et al., 2018). Door de beschikbaarheid van (deel)fietsen op
treinstations kan worden voorkomen dat er steeds nieuwe fietsenstallingen moeten worden
gerealiseerd. De nieuwe en steeds grotere stallingen die bij stations worden gebouwd dat doen tegen
steeds hogere kosten. Ook eisen deze stallingen meer ruimte bij de stations. Een ander gevolg is dat
door het gebrek aan ruimte in fietsenstallingen fietsen buiten worden geparkeerd op plekken waar
deze niet voor zijn bedoeld. Vooral fietsen aan de woningzijde worden buiten de stallingen geplaatst.
Deze fietsen zorgen overdag voor de meeste overlast wanneer het grotendeel van de mensen op straat
is (Jonkeren et al., 2018). Er zijn onderzoeken gedaan naar het toepassen van een fietsdeelsysteem op
een treinstation en het percentage fietsparkeerplaatsen dat daarmee kan worden bespaard. Echter,
mist er informatie over de voortransporters en op welke manier zij bereid zijn hun fiets te delen. De
voortransporters zijn immers degene die zorgen voor het aanbod van fietsen op het treinstation. Als
deze groep niet bereid is fietsen te delen zijn er geen fietsen beschikbaar voor natransporters.
Daarmee is een fietsdeelsysteem die moet bijdragen aan het reduceren van de stallingsproblematiek
niet haalbaar.
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1.3 Doelstelling
Zoals eerder genoemd zijn er al onderzoeken gedaan om door middel van een fietsdeelsysteem de
stallingsdruk te verminderen. Eén onderzoek geeft inzicht in het percentage fietsparkeerplaatsen dat
theoretisch gezien kan worden bespaard met een fietsdeelsysteem bij treinstations. Het andere
onderzoek geeft inzicht in de voorkeuren van de huidige voor- en natransporters bij een
fietsdeelsysteem. Echter, geven beide onderzoeken weinig inzicht in de manier hoe het vraag en
aanbod van een fietsdeelsysteem gelijk kan worden gesteld. Het is met name van belang om te
onderzoeken op welke manier voortransporters bereid zijn te zorgen voor het aanbod van deelfietsen
op treinstations.
De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de maximale potentie van een
fietsdeelsysteem bij treinstations als het gaat om het verminderen van de parkeerdruk in
fietsenstallingen. Om de potentie van een fietsdeelsysteem te onderzoeken is het doel om uit te vinden
bij welk fietsdeelsysteem voortransporters de hoogste bereidheid hebben om hun fiets te delen. Ook
wordt er onderzoek gedaan naar welke incentives bijdragen aan een toename in deelfietsgebruik bij
voortransporters. Een ander doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe groot de potentiele
gebruikersgroep van een fietsdeelsysteem is. Een laatste doel van het onderzoek is om te onderzoeken
welke manier van fietsdelen in de praktijk ook haalbaar is.
Het eindresultaat van het onderzoek bestaat uit een model en de conclusie. In het model kan door
middel van gegevens uit het onderzoek een schatting worden gemaakt welk percentage
fietsparkeerplaatsen bij een treinstation kan worden bespaard als een fietsdeelsysteem wordt
toegepast. Op deze manier kan ook worden onderzocht of het fietsdeelconcept in de praktijk ook wat
oplevert en niet alleen kosten met zich meebrengt. Dit wordt gedaan door het model bij een fictief
treinstation te toetsen. Hieruit volgt een conclusie of het fietsdeelsysteem in de praktijk ook
toepasbaar zou kunnen zijn.

1.4 Vraagstelling
De onderzoeksvraag luidt als volgt:
Wat is het maximale percentage fietsparkeerplaatsen dat in fietsenstallingen bij Nederlandse
treinstations kan worden bespaard als de wisselfiets wordt toegepast?
De onderzoeksvraag zal worden beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen:
1. Hoe kunnen voortransporters worden bevorderd om hun fiets te delen?
2. Waarom gebruiken in verhouding zo weinig natransporters de fiets als vervoersmiddel?
3. Hoe groot is de potentiele gebruikersgroep van de wisselfiets?
4. Aan welke eisen moet het concept van de wisselfiets voldoen om het vraag en aanbod op elkaar
aan te laten sluiten?
In hoofdstuk 3 Methodologie staat bij elke deelvraag omschreven wat het doel is van de vraag en met
welke onderzoeksmethode(n) de vraag is beantwoord.
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1.5 Afbakening
Het onderzoek richt zich op de bijdrage van een fietsdeelsysteem voor het verminderen van de
toenemende druk in fietsenstallingen. Dit wordt specifiek gedaan voor fietsenstallingen bij
treinstations in Nederland. Metro- en busstations worden niet meegenomen in het onderzoek, omdat
veel van deze stations niet de omvang hebben van een treinstation en de bijbehorende
fietsenstallingen. Het onderzoek zal zich met name richten op voortransporters en op welke manier zij
een bijdrage kunnen leveren aan het juiste aanbod van deelfietsen voor natransporters. Onder een
‘fietsenstalling’ wordt een bewaakte fietsenstalling met of zonder personeel bedoelt. In paragraaf 2.5
De wisselfiets wordt aangegeven dat de vraag naar het gebruik van het OV door het COVID-19 virus af
zal nemen. De invloed van het COVID-19 virus op het korte termijn reisgedrag van forensen wordt in
dit onderzoek niet meegenomen. Voor het onderzoek wordt een enquête afgenomen. Deze enquête
wordt alleen afgenomen bij huidige voortransporters, omdat dit de groep forensen is die kan zorgen
voor het aanbod van deelfietsen op treinstations.

1.6 Relevantie
Het onderzoek is relevant, omdat het bijdraagt aan de kennis voor de oplossing van een praktisch
vraagstuk. De overvolle fietsenstallingen zijn een probleem voor meerdere steden in Nederland.
Echter, is het wel een goed teken voor het succes van de fiets-trein combinatie (Jacobs, 2019b). Dit is
gunstig, omdat deze combinatie is een duurzame vorm van reizen en daardoor ook positief voor de
vermindering van CO2-uitstoot. Om te waarborgen dat de combinatie fiets-trein succesvol blijft is het
van belang dat fietsgebruik aantrekkelijk is. Overvolle fietsenstallingen dragen hier niet aan bij. Een
fietsdeelsysteem kan hier een oplossing voor bieden. Door dit onderzoek kan een extra stap worden
gezet in het afwegen voor de toepassing van een fietsdeelconcept in Nederland.

1.7 Leeswijzer
Het onderzoek is ingedeeld in 7 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt de aanleiding, de
probleemstelling, doelstelling en vraagstelling van het onderzoek omschreven. Hoofdstuk 2 bevat
achtergrondinformatie en belangrijke theorieën over fietsdeelsystemen en de wisselfiets. Het derde
hoofdstuk geeft uitleg welke onderzoeksmethoden zijn toegepast.
Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is de enquête. Hiervoor is apart hoofdstuk 4 opgesteld met
uitleg over de opzet en het doel van deze enquête. Hoofdstuk 5 geeft inzicht in de resultaten van de
enquête. In dit hoofdstuk worden ook resultaten uit het theoretisch kader en de interviews behandeld.
Met deze resultaten is een concept gekozen waarvoor een model is gebouwd. In hoofdstuk 6 is
informatie over de opzet en de toetsing van het model te vinden. Het onderzoek eindigt met hoofdstuk
7 waarin de conclusie en de discussie van het onderzoek is te lezen.
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2 Theoretisch kader
In het theoretisch kader worden de belangrijkste theorieën besproken die relevant zijn voor dit
onderzoek. In de eerste paragraaf wordt een korte inleiding gegeven over deelmobiliteit. In paragraaf
twee wordt omschreven met welk fietsdeelsysteem Nederland is gestart en de concepten die daarna
tot stand kwamen. De derde paragraaf biedt een overzicht van de organisatie achter de
fietsdeelsystemen. In de vierde paragraaf worden bestaande onderzoeken behandeld naar
deelfietsgebruik en het reduceren van stallingsdruk. De laatste paragraaf geeft inzicht in de pilot van
de wisselfiets die is gedraaid bij station Amsterdam Zuid.

2.1 Deelmobiliteit
De komende jaren is er vooral veel bevolkingsgroei in steden. Dit zorgt voor druk op onder andere de
woningmarkt, het klimaat, maar ook op de infrastructuur en de openbare ruimte. De toenemende
dichtheid in steden vraagt om nieuwe passende mobiliteitsoplossingen die de druk op de omgeving
doen verminderen. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord te behalen is mobiliteit dan ook een
van de vijf klimaattafels. Het overgaan op elektrische vervoersstromen staat hierin centraal, maar er
wordt ook ingezet op deelmobiliteit. Een efficiënt mobiliteitssysteem biedt meer ruimte voor de stad
en reduceert de CO2 uitstoot (van Lohuizen & Aghina, 2018).
Deelmobiliteit wordt aangeboden door
private spelers en particulieren. Private
spelers zijn bedrijven die deelmobiliteit
aanbieden
voor
gebruikers.
Voorbeelden hiervan zijn Car2Go,
DonkeyRepublic en Lime. Bij private
spelers wordt onderscheid gemaakt
tussen de vier verschijningsvormen van
deelmobiliteit. Dit zijn deelauto’s,
deelfietsen, deelscooters en deelsteps.
Met particuliere deelmobiliteit worden
voertuigen bedoeld die door meerdere
mensen of huishoudens worden Figuur 1: Voorbeeld van het aanbieden van deelfietsen door een private
gebruikt, bijvoorbeeld het delen van speler (Brasschaatse Film, 2018)
een auto met buren (Gemeente
Eindhoven, 2019).
In de volgende paragrafen wordt alleen dieper ingegaan op deelmobiliteit met betrekking tot de fiets.
Als wordt gekeken welke invloed deelmobiliteit met de fiets heeft worden de volgende voordelen
genoemd (Nikitas, 2016):
• Flexibiliteit in transport;
• Een reductie van uitlaatgassen van voortuigen, schonere lucht;
• De gezondheid verbeterd;
• Minder congestie en minder benzine verbruik;
• Financiële besparingen voor individuen.

Bachelorscriptie

13

Om deze voordelen te benutten moet het fietsgebruik wel toenemen. Hiervoor kunnen fietsregelingen
worden opgesteld. Uit een onderzoek naar de financiële prikkels om fietsen naar werk te stimuleren
blijkt dat de volgende fietsregelingen een belangrijke rol hebben bij meer fietsdagen (MuConsult,
2019):
•
•
•
•

Kilometervergoeding voor de fiets;
Aanbieden van een fiets via de werkpostenregeling of het Fietsplan;
Specifieke fietsvoorzieningen en speciale kortingen op bijvoorbeeld fietskleding of een lening
voor een fiets;
Een leaseregeling voor de fiets.

Meer fietsers zorgt logischerwijs ook voor een hogere stallingsdruk. Toch zijn er ook redenen om niet
de fiets in de stalling te plaatsen. Er is een onderzoek gedaan naar parkeerproblemen met fietsen. Uit
een enquête van het onderzoek bleek dat de stallingskosten en de extra tijd die nodig is voor het
parkeren van de fiets in een bewaakte stalling de belangrijkste redenen zijn om de fiets hier niet te
parkeren (van Boggelen & Thijssen, 2008).
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2.2 Deelfietsen in Nederland
Deelfietsen in Nederland begon in Amsterdam met het Witte Fietsenplan. De bedenker van het plan is
Luud Schimmelpennink en samen met andere introduceerde zij op 28 juli 1965 het Wittefietsenplan
tegen ‘asfaltterreur’ en ‘auto-autoriteit’. Het idee was dat witgeschilderde fietsen in de stad werden
geplaatst die de auto moesten vervangen. De fietsen konden vrij door iedereen worden gebruikt en
hadden geen slot. De enigste voorwaarde was dat deze fiets weer werd teruggeplaatst. Echter,
mislukte het Wittefietsenplan. Fietsen werden massaal gestolen en de fietsindustrie toonde weinig tot
geen interesse (Koops, 2018). In 2002 en 2006
werd er nog een poging gedaan, maar beide
keren mislukte deze en daardoor bleef het bij
korte
experimenten
(Jansen,
2019).
Daarentegen werd in 1975 op de Hoge Veluwe
het uitgeven van witte leenfietsen wel met
succes geïntroduceerd. Het fietsdeelsysteem
op de Hoge Veluwe is tot op de dag van
vandaag nog steeds in werking en daarmee het
eerste succesvolle publieke fietsdeelsysteem
(Koops, 2018).
Figuur 2: Witte fiets op de Veluwe (Stichting het nationale park
de Hoge Veluwe, z.d.)

In Rennes (Frankrijk) werd in 1997 het eerste moderne fietsdeelsysteem opgezet. Het systeem met de
naam Vélo à la Carte werkte met dockingstations en magneetkaarten. Dit systeem bleek een doorbraak
voor het gebruik van deelfietsen. In meerdere grote steden zoals Barcelona, New York en Londen zijn
soortgelijke fietsdeelsystemen opgezet. Echter, kreeg het fietsdeelsysteem in Nederland geen voet aan
grond met als belangrijkste oorzaak dat iedereen al een fiets heeft (Broer, 2016). In 2003 kwam hier
een verandering in met de introductie van de OV-fiets, een fietsdeelsysteem waarbij reizigers op het
treinstation een fiets kunnen huren. ProRail en de fietsersbond startte samen in 2003 een proef met
de OV-fiets op 15 verschillende treinstations. De eerste reacties waren positief en in 2004 waren er 40
locaties waar de OV-fiets kon worden gebruikt. In eerste instantie was het fietsverhuursysteem een
zelfstandige stichting. Echter, werd in 2008 de exploitatie van de OV-fiets door de NS van ProRail
overgenomen, omdat de OV-fiets niet hoort bij de kerntaken van de spoorbeheerder (Hermanides,
2019). De abonnementskosten van de OV-fiets zijn zo goed als nul, doordat deze in 2017 werden
verlaagd naar een bedrag van €0,01 per jaar. De ritprijs van een OV-fiets is €3,85 per keer, tot 24 uur
gebruik. De OV-fiets is in Nederland een groot succes, de groei neemt jaarlijks toe. Met name vanaf
2017, het jaar dat de abonnementskosten gratis werden. De groei is goed zichtbaar, in de eerste vijf
maanden van 2018 werden 1,5 miljoen ritten gemaakt en in dezelfde periode een jaar later waren dit
er al 2 miljoen (Jacobs, 2019a). De OV-fiets is een voorbeeld van een deelfiets die in Nederland wel
succesvol is. Vanuit de politiek wordt de ontwikkeling van andere en nieuwe deelfietsen
aangemoedigd. In veel steden werden initiatieven gestart, zo ook in Amsterdam en Rotterdam. Echter,
was dit een free floating systeem en parkeerde de gebruikers de fietsen lukraak op straat met veel
overlast tot gevolg. In Amsterdam was dit probleem zo groot dat de gemeente in 2017 een tijdelijk
verbod op deelfietsen invoerde. Nederland blijkt een moeilijke markt voor de deelfiets (Sterkenburg,
2019). Volgens Pieter van Zessen is het gebruik van de eigen fiets aantrekkelijker vanwege het
gebruiksgemak en omdat het goedkoper is. Ook beschikken Nederlanders gemiddeld over 1,3 fietsen
per persoon, wat ook een reden is dat deelfietsen niet veel wordt gebruikt (Beukeboom, 2018).
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2.3 Fietsdeelsystemen
Basisaspecten fietsdeelsysteem
Om een onderscheid te maken tussen verschillende fietsdeelsystemen wordt gekeken naar de vijf
basisaspecten van een fietsdeelsysteem. De vijf basisaspecten worden onderstaand weergegeven en
omschreven aan de hand van een rapportage (Huysmans & Van Iperen, 2017) in opdracht van CROWFietsberaad:
Toegankelijkheid
Bij de toegankelijkheid van een fietsdeelsysteem wordt onderscheid gemaakt tussen twee
verschillende type systemen:
1. Een open systeem: dit is een systeem waarbij de fiets voor iedereen toegankelijk is.
2. Een gesloten systeem: dit systeem is toegankelijk voor een bepaalde doelgroep (bijv.
gebruikers van een specifiek bedrijf, toeristen, etc.)
Registratie
Als iemand gebruik maakt van een deelfiets kan de registratie op twee manieren plaatsvinden:
1. Registratie per gebruik: hierbij moet de gebruiker zich per keer registreren als deze gebruik wil
maken van de fiets. Dit wordt ook wel de traditionele verhuur van fietsen genoemd.
2. Eenmalige registratie: de vorm van registratie wat past bij een modern fietsdeelsysteem. De
gebruiker registreert zich eenmalig en kan langer gebruik maken van het fietsdeelsysteem
door middel van een smartphone of toegangspas.
Terugbrengmogelijkheden
Er zijn drie terugbrengmogelijkheden bij een fietsdeelsysteem. In figuur 3 zijn deze ook geïllustreerd:
1. Back-2-One (B21): hierbij moet de fiets bij (normaal) gebruik terug worden gebracht naar de
beginlocatie waar de fiets ook is opgehaald.
2. Back-2-Many (B2M): de fiets kan zonder extra kosten bij verschillende locaties worden
teruggebracht.
3. Free Floating (FF): de fiets kan overal worden achtergelaten. Echter, heeft het woord ‘overal’
extra uitleg nodig. Overal betekent in dit geval binnen een logisch geografisch afgebakend
gebied (bijv. overal in de gemeente Amsterdam).
De twee laatstgenoemde terugbrengmogelijkheden zorgen voor meer beheer, omdat de fietsen
moeten worden herverdeeld binnen het gebied waar deze gebruikt worden.

Figuur 3: De drie terugbrengmogelijkheden bij een fietsdeelsysteem (Rijskwaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, z.d.)
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Aantal locaties
Er zijn drie verschillende netwerken als het gaat om het aantal locaties:
1. Een enkele locatie: meestal van toepassing bij traditioneel fietsverhuur waarbij de fiets op één
locatie kan worden gehuurd en teruggebracht.
2. Een beperkt aantal locaties: een aanbieder met een aantal locaties die verspreidt liggen.
3. Een groot aantal locaties: deze netwerken hebben een hoge dichtheid en zijn vaak te vinden
bij stedelijke fietsdeelsystemen.
Type locaties
Het kan voorkomen dat er zich meerdere type locaties bevinden binnen het netwerk, maar in de
meeste gevallen richt een systeem zich op een locatietype. Het type locaties zijn:
• Binnenstedelijk;
• Toeristisch;
• Openbaar vervoer haltes/ knooppunten;
• Een transferium aan de rand van de stad;
• Bedrijventerreinen.
Verschijningsvormen fietsdeelsysteem
De basisaspecten van een fietsdeelsysteem leiden tot vijf verschijningsvormen. Deze
verschijningsvormen volgen ook uit de eerdergenoemde rapportage (Huysmans & Van Iperen, 2017).
Onderstaand zijn de kenmerken van de systemen genoemd en een afbeelding weergegeven als
voorbeeld van deze verschijningsvorm:
Stedelijke of wijk/regio-gebonden systemen
• Openbaar systeem;
• Veel locaties binnen stedelijk netwerk;
• Free floating systeem;
• Voor verschillende doelgroepen;
• Eenmalige registratie en een hoog
gebruiksgemak.
Figuur 4: Donkey Bike (Berlin.de, 2020)

Openbaar vervoer (halte en knooppunt)
gerelateerde systemen
• Systeem gelinkt aan openbaar vervoer;
• Locaties bij OV-haltes;
• Back-2-One systeem;
• OV-gebruikers zijn de doelgroep, wordt
vooral gebruikt als ‘last mile’ naar
bestemming;
• Eenmalige registratie en een hoog
gebruiksgemak.
Figuur 5: OV-fiets (Tetelepta, 2018)
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Park & Bike systemen (open en closed)
• Openbaar en gesloten systeem;
• Locaties bij transferia;
• Meestal een Back-2-One systeem;
• Richt zich op mensen die de auto parkeren en
verder reizen met de fiets;
• Eenmalige registratie en registratie per
gebruik.
Figuur 6: Park & Bike IJDock (Interparking, 2016)

Toeristische systemen
• Kenmerkend door traditionele verhuur;
• Een of meer locaties;
• Registratie per gebruik, fiets moet worden
teruggebracht op dezelfde locatie;
• Huren per dag, beperkt sprake van fietsdelen.
Figuur 7: Yelllow Bike Amsterdam (Yellow Bike, z.d.)

Corporate of bedrijfszone gebonden systemen
• Gesloten systeem;
• Richt zich op een specifieke groep gebruikers;
• Eenmalige registratie met één of meerdere
locaties;
• Back-2-Many of Back-2-One.
Figuur 8: Arcadis E-bike to go (Arcadis, 2018)
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Swapfiets
Buiten alle bovengenoemde verschijningsvormen van een fietsdeelsysteem bestaat ook de
mogelijkheid om een fiets te leasen. Een voorbeeld hiervan is Swapfiets, een bedrijf dat in 2014 is
gestart door 4 studenten in Delft. Gebruikers van Swapfiets betalen abonnementskosten van €16,50
(en €13,50 voor studenten) per maand voor een fiets. Voor dit bedrag ben je van alle gemakken
voorzien. Als je band lek is of er mankeert iets aan de fiets krijg je een nieuwe. Het concept is een
succes. In 2019 reden er 180.000
mensen op een Swapfiets en is
Swapfiets actief in 70 steden in
binnen- en buitenland (Schelfaut,
2019). Swapfiets richt zich vooral
op studenten en is dan ook in elke
grote studentenstad te vinden.
Echter, krijgt het bedrijf ook steeds
meer aanvragen van nietstudenten.
In
steden
als
Amsterdam en Den-Haag is 60%
van de gebruikers van Swapfiets
Figuur 9: Een Swapfiets met de opvallende blauwe banden (Bernaerts, 2020)
geen student (Luimstra, 2018).
Operationele aspecten fietsdeelsysteem
Buiten het zichtbare gedeelte van een fietsdeelsysteem zijn er ook operationele aspecten die niet
zichtbaar zijn. De negen aspecten en bijhorende vragen die worden benoemd in de rapportage
(Huysmans & Van Iperen, 2017) zijn:
1. Registratie: op welke manier en waar kunnen de gebruikers van het fietsdeelsysteem zich
registeren. Is het een eenmalige registratie of gaat de registratie per gebruik?
2. Identificatie: gebruikers moeten zich identificeren voor het gebruik van een deelfiets. Hoe
wordt deze identificatie gedaan (bijv. pasje, smartphone, etc.)?
3. Uitgifte en toegankelijkheid: op welke manier vindt de uitgifte van een deelfiets plaats,
bemand of onbemand? Openbaar toegankelijk of voor één specifieke groep?
4. Type fiets: wat voor soort fiets wordt er gebruikt (bijv. stadsfiets, elektrische fiets, etc.)?
5. Locaties en terugbrengmogelijkheden: hoeveel locaties zijn er om de deelfiets terug te brengen
en wat voor soort locaties zijn dit? Kan de gebruiker de fiets 24 uur per dag terugbrengen of
zijn er specifieke openingstijden?
6. Platform en systeembeheer: Hoe wordt het ICT-platform ingericht (bijv. dataverwerking van
klanten en het onderhoud van de deelfietsen bij de locatie)?
7. Interoperabiliteit: kan er met registratie bij het fietsdeelsysteem ook gebruik worden gemaakt
van andere systemen of vervoersmiddelen?
8. Inkomsten: alle beschikbare inkomstbronnen van het fietsdeelsysteem. Betalen de gebruikers
een bedrag per 24 uur of per maand? Zijn er mogelijkheden voor reclame op fietsen om extra
inkomsten te genereren?
9. Facturatie en betalingsmogelijkheden: hoe en hoe vaak wordt er betaald en gefactureerd?
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Rollen fietsdeelsysteem
Uit de rapportage (Huysmans & Van Iperen, 2017) in opdracht van CROW-Fietsberaad volgen zeven
verschillende rollen in een fietsdeelsysteem:
Exploitant of operator
De dagelijkse werking van het systeem zal moeten worden verzorgd door de exploitant of operator.
De rol kan worden gecombineerd met andere rollen of kan worden bekleed als een afzonderlijke rol.
De exploitant is of betrokken bij het project, of heeft actie ondernomen na een oproep van de
aanbesteder.
Initiator
Dit is de initiatiefnemer voor de verkenning of de opstart van het fietsdeelsysteem. Een andere rol van
de initiator is het samenbrengen van stakeholders. In de meeste gevallen is de initiator ook de directe
probleemeigenaar. Karakteristieken van een systeem worden in een belangrijke mate bepaald door de
initiator, omdat de verwachtingen en doelstellingen van een fietsdeelsysteem erg verschillend kunnen
zijn.
Aanbesteder
De aanbesteder zet het fietsdeelsysteem op de markt. De vorm hiervan is verschillend, dit kan een
aanbesteding zijn, maar een vergunning is ook een mogelijkheid. Deze partij bepaalt de spelregels en
de operationele paramaters. In een aanbestedingsdocument staat dit alles beschreven wat ook een
kapstok is waarmee een aanbieder een passende bieding kan doen.
Leverancier
Bij de leverancier wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende types:
A. Systeemleveranciers: in Europa zijn er enkele bedrijven die een volledig fietsdeelsysteem
aanbieden en uitrollen. Deze partijen hebben al eigen fietsen, systemen, etc. De vrijheid bij
een systeemleverancier is voor de initiator beperkt, maar de risico’s zijn daardoor ook kleiner.
B. Integratoren: deze leveranciers ontwerpen een systeem dat ‘op maat’ is gemaakt. De
integrator gaat zelf op zoek naar software, uitgiftesystemen, etc. Als initiator heb je meer
vrijheid bij deze leverancier, omdat deze aspecten niet vaststaan zoals bij een
systeemleverancier.
C. Leveranciers van bouwstenen: de initiator kan het ook zelf doen en maakt gebruik van
verschillende zelfgekozen leveranciers. Echter, vereist dit veel kennis en moet de initiator zelf
alles uitdenken.
D. OV-fietsdeelsystemen: deze leverancier zit tussen de systeemleverancier en de integrator in.
De OV-aanbieder gaat hierbij zelf aan de slag als integrator om een systeem uit te werken. Dit
zijn OV-fietsdeelsystemen en de OV-fiets is hier een goed voorbeeld van. De initiator heeft een
beperkte rol, maar krijgt wel direct de beschikking over een volledig gebruikersbestand.
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Onderhoudspartijen
Er zijn drie soorten onderhoud waaraan gedacht moet worden bij een fietsdeelsysteem:
1. Terugkerend onderhoud: dit gaat over het onderhoud van de fiets en het onderhoud van de
stalling of infrastructuur waar het fietsdeelsysteem gebruik van maakt. Dit onderhoud moet
periodiek worden ingepland.
2. Incidenteel onderhoud: deze vorm van onderhoud is niet in te plannen en dient te worden
gedaan bij bijvoorbeeld schade aan de fiets door een ongeval.
3. Preventief onderhoud: het voorspelbare onderhoud van de fiets bij onderdelen die gevoelig
zijn voor slijtage of snel kapotgaan.
Terreineigenaren
De eigenaar van het terrein waar de deelfietsen komen te staan. Per fietsdeelsysteem is dit
verschillend. Het kan zijn dat de terreineigenaar moet worden betaald, maar het komt ook voor dat de
terreineigenaar zelf betaalt voor het terrein.
Financier
Om tot een duurzaam fietsdeelsysteem te komen moet de business-case sluitend zijn. Inkomsten
kunnen op verschillende manieren worden gegenereerd. Drie voorbeelden hiervan zijn:
1. Klanten: een fietsdeelsysteem kan zich richten op particuliere klanten (Business-2-Consumer),
ondernemingen in een gesloten systeem (Business-2-Business) of tot de overheid (Business-2Government). De laatste kan hulp bieden door middel van subsidies en gebruik te maken van
het fietsdeelsysteem.
2. Sponsors: de fiets kan een bepaalde naam krijgen, bijvoorbeeld Arcadis Bike of de Hogeschool
van Amsterdam fiets. Daarnaast kan er op de fietsen reclame worden gemaakt net als in de
bus, omdat deze voor een groot publiek door de hele stad zichtbaar zijn.
3. Overheid: zoals eerder genoemd kan de overheid een klant zijn of het bedrijf steunen met
subsidies. De overheid kan daarnaast een belang hebben bij een fietsdeelsysteem vanwege
bijvoorbeeld de afname van spitsbewegingen van automobilisten. Als laatste kan de overheid
helpen door middel van een derde betalingsregeling om het project te helpen bij de opstart.
Klanten en klanteneigenaars
Een fietsdeelsysteem heeft klanten nodig. Het beheren van klantgegevens kan zelf worden gedaan of
wordt beheerd door een derde partij. Als het door een derde partij wordt gedaan kan de exploitant
zich focussen op de operationele taken van het fietsdeelsysteem.
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2.4 Onderzoek naar deelfietsgebruik treinstations
Voor- en natransporters
Zoals eerder genoemd fietst 40% van de treinreizigers nu naar het station en fietst 11% van de
treinreizigers naar plaats van bestemming (Hendriks et al., 2016). De groep van voortransporters is
bijna vier keer zo groot als die van de natransporter. Ook bleek uit de pilot die is gedraaid bij station
Amsterdam Zuid dat de voortransporter niet bereid is gebruik te maken van een deelfiets als de
wisselfiets (Vervoerregio Amsterdam, 2020). Aan de andere kant is er vanuit de natransporters vraag
naar meer fietsen. Uit onderzoek van Keijer en Rietveld (2000) is gebleken dat de beperkte
beschikbaarheid van deelfietsen op het station een belangrijke belemmering is voor natransporters
om niet te fietsen naar hun plaats van bestemming. Een ander onderzoek van Jonkeren et al. (2018)
geeft aan dat door de latente vraag aan de natransportkant die voortkomt uit te weinig beschikbare
fietsen de natransporter minder fietst dan de voortransporter. Het onderzoek geeft ook aan dat als er
meer deelfietsen beschikbaar zijn dit wellicht resulteert in een hoger fietsgebruik door de
natransporter. Dit zou ook zorgen voor meer flexibiliteit voor treinreizigers waardoor zij hun reis nog
meer naar wens in kunnen vullen. Hierbij moet wel worden vermeld dat in steden als Rotterdam en
Amsterdam het gebruik van de fiets aan de activiteitenzijde klein is. Redenen hiervoor zijn de goed
ontwikkelde metronetwerken van de steden en de relatief lange afstanden die de natransporter moet
fietsen naar plaats van bestemming
Potentie deelfietsen bij treinstations voor het verminderen van parkeerdruk
Een onderzoek (Van Goeverden & Homem de Almeida Correia, 2018) is gedaan om te kijken in
hoeverre het delen van fietsen het capaciteitsprobleem in de fietsenstallingen af doet nemen. Het
onderzoek richtte zich op de maximale potentie om de piek van het aantal geparkeerde fietsen te
verminderen. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Het percentage in het onderzoek hangt af van
de volgende kenmerken:
• Het soort treinstation. Bij dit onderzoek waren dit er drie. Dit zijn of treinstations in het hele
land, of treinstations van de vier grootste steden van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en Utrecht) of centrale stations van 15 andere grote steden.
• Of er sprake is van huidige fietsers (HF) of van huidige en potentiele fietsers (HF&PF). Met
huidige fietsers worden natransporters bedoeld die momenteel de fiets gebruiken in het
natransport. Met potentiele fietsers worden natransporters bedoeld die momenteel niet de
fiets gebruiken in het natransport. Maar deze groep wordt potentieel genoemd, omdat zij
bevinden zich wel op fietsafstand van plaats van bestemming (tussen de 1 en 10 kilometer).
• De buffertijd bij de uitwisseling van de fiets. De buffertijd-voor is de tijd in minuten die zit
tussen het moment van aankomst met de fiets van de voortransporter en het vertrek met de
fiets van de natransporter. De buffertijd-na werkt volgens hetzelfde principe, maar dan is het
de tijd in minuten die zit tussen het moment van aankomst van de natransporter en het vertrek
van de voortransporter. In het onderzoek wordt rekening gehouden met vier buffertijden. Een
buffertijd van 0 minuten, dit betekent dat de reizigers gebruik maken van deelfietsen. In de
tweede buffertijd wordt geen voor-buffertijd aangenomen en een na-buffertijd van een half
uur aangenomen. Dit betekent dat aanbieders hun fiets beschikbaar stellen voor iedere
gebruiker die op tijd de fiets terugbrengt. Bij de derde en vierde buffertijd wordt uitgegaan
van gelijke buffertijden, wat aansluit bij een peer-to-peer fietsdeelsysteem.
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De bovenstaande kenmerken vormen samen de onderstaande tabel. Tabel 1 laat de potentiele
reductie van fietsparkeerplaatsen bij Nederlandse treinstations zien. In de kolom aan de linkerzijde zijn
de drie soorten treinstations te zien en of er sprake is van huidige fietsers (HF) of van huidige en
potentiele fietsers (HF&PF). In de bovenste rij zijn de vier verschillende buffertijden weergegeven. Het
percentage reizigers dat bereid is een fiets te delen is niet meegenomen in het onderzoek en daarom
ook niet doorgerekend in de onderstaande tabel.

Buffertijd in
minuten
Voor = 0
Na = 0

Voor = 0
Na = 30

Voor = 30
Na = 30

Voor = 60
Na = 60

20-20%
46-51%

19-20%
43-46%

17-19%
34-37%

12-13%
23-25%

22-25%
40-47%

19-24%
35-39%

14-21%
25-34%

6-10%
11-15%

19-29%
37-50%

15-26%
30-43%

13-22%
24-35%

8-16%
15-23%

Treinstations
hele land
HF
HF&PF

Vier grote
treinstations
HF
HF&PF

15 centrale
treinstation
van andere
grote steden
HF
HF&PF

Tabel 1: Potentiele reductie aantal geparkeerde fietsen bij treinstations, overgenomen van “Potential of peer-to-peer bike
sharing for relieving bike parking capacity shortage at trainstations: An explorative analysis for the Netherlands”, door Van
Goeverden, K., & Homem de Almeida Correia, G/, 2018, p.469 . European Journal of Transport and Infrastructure Research,
18(4), 457-474. https://doi.org/10.18757/ejtir.2018.18.4.3259

Voorkeuren fietsdeelsysteem bij huidige voor- en natransporters
Als voor- en natransporters fietsen gaan delen is het van belang om te weten wat de voorkeuren zijn
van fietsdeelgebruik bij huidige fietsers. In het eerder behandelde onderzoek zijn deze aspecten niet
meegenomen in de resultaten. Daar is de maximale potentie puur berekend op het gegeven dat elke
reiziger bereid is een fiets te delen. Een ander onderzoek (Van der Nat, 2018) dat is geschreven door
een afstudeerder aan de TU Delft geeft wel meer inzicht in dit gegeven. Het doel van dit
afstudeeronderzoek was om inzicht te krijgen in de gebruikersvoorkeuren van huidige voor- en
natransporters bij een fietsdeelsysteem. Met deze gegevens worden aanbevelingen gedaan voor het
ontwerpen van een efficiënt fietsdeelsysteem dat in theorie bij zou moeten dragen aan een
vermindering van de stallingsdruk op grote Nederlandse treinstations.
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Om tot een aanbeveling te komen is door middel van een enquête een stated choice experiment
uitgevoerd. Bij een stated choice experiment moeten respondenten een keuze maken tussen
alternatieven die zijn beschreven door een aantal attributen om zo informatie te krijgen over hun
voorkeuren. Op deze manier kan inzicht worden verkregen in gebruikersvoorkeuren en afwegingen
van de respondenten. De attributen die bij dit onderzoek zijn gebruikt waren:
• Toegankelijkheid van een deelfiets bij hun huis of plaats van bestemming. Dit is de tijd in
minuten voordat de forens de beschikking kan krijgen over een deelfiets;
• De tijd in minuten om vanaf de fietsparkeerplaats naar huis of plaats van bestemming te lopen;
• De garantie van een premium fietsparkeerplaats waar de forens altijd de fiets kwijt kan;
• Toegankelijkheid van een deelfiets bij het treinstation. Dit is de tijd in minuten voordat de
forens de beschikking kan krijgen over een deelfiets;
• De prijs voor het gebruik van de deelfiets.
De respondentengroep uit de stated choice experiment bestond uit huidige voor- en natransporters.
Bij drie grote treinstations in Amsterdam (Amsterdam Amstel, Amsterdam Centraal en Amsterdam
Zuid) is 6 werkdagen in de ochtendspits (07:00-09:30) en de avondspits (16:00-18:30) geflyerd om de
benodigde respondenten te verzamelen. Uit de ingevulde vragenlijst is veel informatie te halen. De
respondent had een gemiddelde leeftijd van 38 jaar, was over het algemeen hoogopgeleid en 85% van
de respondenten was werknemer (Van der Nat, 2018).
Bij elk van de eerdergenoemde attributen kan een schatting worden gemaakt wat de voorkeur van de
forens is bij het gebruik van een fietsdeelsysteem. Uit de resultaten hiervan blijkt dat bij zowel voorals natransporters de prijs het belangrijkste attribuut is. Gemiddeld gezien is de prijs voor het gebruik
van een deelfiets drie tot vier keer zo belangrijk als de andere attributen. Na de prijs bleek de
toegankelijkheid van een deelfiets bij huis of plaats van bestemming het belangrijkste attribuut. Voor
zowel voor- als natransporters geldt dat hoe slechter de toegankelijkheid van de deelfiets, hoe lager
het gebruik. Bij de voortransporters is de volgorde van de overige attributen van belangrijk naar niet
belangrijk: de tijd in minuten om vanaf de fietsparkeerplaats naar huis te lopen, de garantie van een
premium fietsparkeerplaats en de toegankelijkheid van een deelfiets bij het treinstation. Bij
natransporters is de volgorde: toegankelijkheid van een deelfiets bij het treinstation, de tijd in minuten
om vanaf de fietsparkeerplaats naar plaats van bestemming te lopen en de garantie van een premium
fietsparkeerplaats (Van der Nat, 2018).
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2.5 De wisselfiets
Eerder is in paragraaf 1.1 Aanleiding omschreven wat het wisselfiets concept inhoudt. Daarnaast geeft
het onderstaande figuur 10 goed weer hoe het wisselfiets concept werkt. In deze paragraaf is
beschreven hoe het wisselfiets experiment is opgezet en wat de resultaten hiervan waren.
Opzet pilot station Amsterdam Zuid
Vanuit de pitchwedstrijd waar
Mobycon een plan presenteerde met
een mogelijke oplossing voor de
stallingsproblematiek
is
een
projectplan en programma van eisen
opgesteld. Het document omschrijft
de vereisten van het fietsdeelsysteem
(Bontje et al., 2019). Uit deze vereisten
volgde een ‘living lab’ waarin het
wisselfiets concept werd getest door
gebruikers om te onderzoeken of het
fietsdeelsysteem ook bijdraagt aan het
verminderen van de stallingsdruk.
Eerder is in 2008 al een soortgelijk
concept getest door de NS met de
naam ‘OV-fiets@home’. De testlocatie
was net zoals die van de wisselfiets
station Amsterdam Zuid met ook
Figuur 10: Het wisselfiets concept (Mobycon, sd)
hetzelfde doel om de stallingsdruk te
verminderen
(CROW-Fietsberaad,
2008). Uiteindelijk was het de bedoeling om dit concept op meerdere stations toe te passen voor een
tarief van rond de €15,- per maand (Slütter, 2012). Alleen werd deze proef niet goed ontvangen, onder
andere door de ingewikkelde regels die hieraan gekoppeld waren (Bontje et al., 2019).
Echter, met de toenemende populariteit van leasefietsen zoals de Swapfiets ontstaan nieuwe
mogelijkheden om de OV-fiets te combineren met een lease fiets. De wisselfiets is daardoor beter te
begrijpen en makkelijker in de uitvoering. Het streven was om met 200 deelnemers het experiment uit
te voeren. De ene helft van de 200 deelnemers woont op minimaal anderhalve kilometer en maximaal
vijf kilometer van het station. Deze gebruikers maken deel uit van het voortransport. Voor de andere
helft van de deelnemers, de natransporters, gelden dezelfde afstanden, maar dan gaat het om de
afstand naar werk. Voor de deelnemers waren 100 fietsen beschikbaar gesteld in de
fietsparkeergarage onder het Mahlerplein plus 30 reserve fietsen om te waarborgen dat de
deelnemers altijd een fiets tot hun beschikking hadden. De fietsen die werden aangeboden waren van
hetzelfde model, hadden een hoge kwaliteit en waren compact te stallen. De gebruikers konden het
slot openen met een QR-code. In de tijd dat de fiets gestald staat wordt preventief onderhoud
uitgevoerd (Bontje et al., 2019).
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Bij het opzetten van de pilot met de wisselfiets moest rekening worden gehouden met meerdere
stakeholders. Uit het projectplan en programma van eisen (Bontje et al., 2019) blijken dat de volgende
stakeholders te zijn:
• Vervoerregio Amsterdam: de Vervoerregio is de opdrachtgever van de pilot. Zelf heeft de
Vervoerregio ook een belang bij de pilot, omdat zij als doelstelling hebben om Amsterdam
duurzaam bereikbaar te houden.
• Gemeente Amsterdam: mede-eigenaar van de fietsenstalling, deelt in de beheerskosten en
investeert geld in de aanleg van nieuwe fietsvoorzieningen, fietsinfrastructuur, etc.
• NS: de NS deelt ook in de beheerskosten en is gebaat bij goed voor- en natransport van de
treinreizigers.
• ProRail: mede-eigenaar en exploitant van de fietsenstalling.
• HelloZuidas: een vertegenwoordiger van meerdere werkgevers op de ZuidAs. De
bereikbaarheid van de omgeving is voor deze partij van belang.
• Smart Cycling Futures: de pitchwedstrijd is opgezet door Smart Cycling Futures (SCF) wat een
samenwerkingsverband is tussen onder andere de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit
Utrecht en Hogeschool Windesheim.
• De gebruikers: de gebruikers van het concept staan centraal. De gebruikers hadden geen
vertegenwoordiging bij het projectgroep overleg, maar het programma van eisen is wel
specifiek voor de gebruikers opgesteld.
De deelname aan de pilot was voor zowel voor- als natransporters gratis. Ook konden de gebruikers
van de wisselfiets deze in een speciaal gereserveerd deel van de fietsenstalling parkeren. De
deelnemers moesten wel voldoen aan enkele criteria die volgen uit het projectplan en programma van
eisen (Bontje et al., 2019):
Criteria voortransporters
• Fietst minimaal 3/4 dagen per week naar station Amsterdam Zuid;
• Fietst bij voorkeur in de spits naar het station (voor 09:00 en na 16:00);
• De fiets wordt op gepaste wijze gebruikt;
• Geen accessoires aan de fiets toevoegen;
• De fiets mag niet aan andere worden verhuurd, wel uitlenen op eigen risico.
Criteria natransporters
• Fietst al of is bereid om minimaal 3/4 dagen per week vanaf station Amsterdam Zuid naar werk
te fietsen;
• Werkt bij voorkeur gedurende kantoortijden (09:00-17:00);
• Moet de fiets binnen 36 uur terugbrengen bij het station;
• Mag de fiets gedurende het hele weekend gebruiken, maar moet voordat de laatste trein vanaf
station Amsterdam Zuid is vertrokken in de fietsenstalling staan (+/- 01:00 maandagochtend);
• De fiets mag niet aan andere worden verhuurd, wel uitlenen op eigen risico.
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Resultaten pilot wisselfiets station Amsterdam Zuid
De pilot is gestart op 1 september 2019. In maart 2020 is de pilot gestopt in verband met het COVID19 virus. Door het virus is het aantal gebruikers van het openbaar vervoer afgenomen. Toch voorziet
ProRail ondanks het virus een groei naar het gebruik van openbaar vervoer (van Ammelrooy, 2020).
Uit de factsheet (Vervoerregio Amsterdam, 2020) blijkt dat gedurende het experiment er vaak lege
plaatsen waren in de parkeerrekken, de wisselfiets werd dus veel gebruikt. Tijdens de zes maanden
van het experiment hebben er maandelijks gemiddeld rond de 100 mensen gebruik gemaakt van de
wisselfiets. Dit is minder dan de 200 gebruikers die nodig waren om de volledige pilot te draaien.
Echter, zijn er wel resultaten en aanbevelingen uit de pilot te halen die kunnen bijdragen bij het
uitwerken van het concept wisselfiets. Uit de factsheet (Vervoerregio Amsterdam, 2020) zijn de
volgende resultaten en aanbevelingen naar voren gekomen:
• De wisselfiets toepassen bij een fietsenstalling met een hoge stallingsdruk. In de Mahlerstalling
was deze laag en zo was het voordeel van een premium parkeerplaats die de wisselfiets
aanbiedt ook laag.
• Voortransporters die gebruik wilden maken van de wisselfiets bleken lastig te werven. Bij een
volgend experiment heeft deze groep gerichte toenadering nodig. Zelf vond deze groep dat zij
zelf al de beschikking hadden over een kwalitatief hoogwaardige fiets.
• Het systeem zorgde voor technische uitdagingen aan de app, QR-codes en de connectiviteit.
Het is belangrijk om het systeem volledig getest en werkend te hebben voordat deze in gebruik
wordt genomen.
• Een aanmelding van een deelnemer betekende niet meteen dat deze meedoet aan het
experiment. Activeren van gebruikers blijkt dus even belangrijk als aanmeldingen van
deelnemers.
• Een fietsparkeerlocatie in eigendom van de gemeente, het behouden van een kwalitatief
hoogwaardige fiets en de premium locatie in de fietsenstalling van de wisselfiets behouden.
• Het actief benaderen van werkgevers. Zo was de VUMC een belangrijke deelnemer van het
experiment.
Deze aanbevelingen worden meegenomen voor een volgend experiment bij station Leiden Centraal.
Daar gaat een vergelijkbaar experiment met de wisselfiets plaatsvinden en bij Station Zwolle wordt
mogelijk ook gestart met een wisselfietsexperiment. Daarnaast blijkt uit de enquête dat de deelnemers
bereid zijn tussen de €5,- en €10,- per maand te betalen (Vervoerregio Amsterdam, 2020).
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3 Methodologie
Om het onderzoek uit te voeren en antwoord te geven op de deelvragen en onderzoeksvraag is zowel
kwalitatief als kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Het kwalitatieve onderzoek is in de vorm van
interviews en literatuuronderzoek uitgevoerd. Bij het kwantitatieve deel van het onderzoek is een
enquête in de vorm van een steekproef afgenomen.
Dataverzameling
Om meer inzicht te krijgen in het onderwerp is literatuuronderzoek uitgevoerd. Door middel van
verschillende bronnen is informatie verzameld over het delen van mobiliteit in zijn algemeen en
deelfietsen in Nederland. Op fietsdeelsystemen wordt dieper ingegaan en hiervan worden
verschillende onderwerpen behandeld zoals de basisaspecten, de verschijningsvormen, operationele
aspecten en rollen binnen het fietsdeelsysteem. Eveneens zijn twee onderzoeken behandeld met
informatie over het reduceren van de stallingsproblematiek. Als laatste is in het theoretisch kader ook
gekeken naar de pilot van de wisselfiets die bij station Amsterdam Zuid is uitgevoerd.
Er is een enquête afgenomen om meer inzicht te krijgen bij welk fietsdeelsysteem de bereidheid van
voortransporters om hun fiets te delen het grootst is. In de enquête zijn drie concepten aan de
respondenten voorgesteld: het peer-to-peer concept, het deelfiets concept en het wisselfiets concept.
In hoofdstuk 4 Opzet enquête wordt de opzet en het doel hiervan uitgebreid omgeschreven. Tevens
wordt in hoofdstuk 7 Conclusie & Discussie ingegaan op de betrouwbaarheid van de enquête.
Als laatste zijn er interviews afgenomen bij drie verschillende experts in het vakgebied. De interviews
zijn afgenomen om informatie uit het theoretisch kader te valideren en om te onderzoeken of de
concepten uit de enquête in de praktijk ook werkbaar zijn. Het eerste interview is afgenomen bij
Lennart Nout, adviseur stedelijke mobiliteit bij Mobycon. Lennart is nauw betrokken bij de wisselfiets
en heeft meegeschreven aan het projectplan en programma van eisen voor het concept. Het tweede
interview is afgenomen bij Marc Schenk, senior consultant bij Arcadis. Marc is niet betrokken bij de
wisselfiets, maar beschikt over veel kennis over fietsen en mobiliteit. Het laatste interview is
afgenomen bij Stephan Valenta, projectleider bij de Vervoerregio Amsterdam. Stephan was ook de
projectleider bij het wisselfiets experiment bij station Amsterdam Zuid.
Inclusie- en exclusiecriteria
Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van zowel Nederlandse als internationale literatuur.
Ook is geprobeerd om zo veel mogelijk recente literatuur te gebruiken. Bij de enquête zijn de vragen
alleen afgenomen bij huidige voortransporters die één of meerdere dagen per week met de fiets naar
het treinstation reizen. Meer uitgebreide criteria van de respondenten staan omschreven in hoofdstuk
4 Opzet enquête. Bij de drie interviews was het van belang dat deze werden afgenomen bij personen
die een verschillende rol/ kijk hebben op een fietsdeelsysteem en het verminderen van de parkeerdruk
in de fietsenstalling.
Data-analyse
De resultaten van de enquête zijn verwerkt door middel van beschrijvende statistiek. Als eerste zijn
de enquêteresultaten verzameld in tabellen. Hierna zijn verbanden tussen de uitkomsten gelegd. In
dit onderzoekrapport worden deze geïllustreerd door middel van diagrammen. In hoofdstuk 7
Conclusie & Discussie wordt dieper ingegaan op de resultaten en data van de enquête.
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Onderzoeksmethoden deelvragen
Elke deelvraag wordt door middel van één of meerdere onderzoeksmethoden beantwoord. In tabel 2
staat weergegeven met welke onderzoeksmethode(n) de deelvraag is beantwoord en wat het doel is
van de deelvraag.
Deelvraag 1: Hoe kunnen voortransporters worden bevorderd om hun fiets te delen?
Methode(n)
Doel
Enquête
Het doel van de deelvraag is om inzicht te krijgen met welk
fietsdeelsysteem voortransporters de hoogste bereidheid hebben om hun
fiets te delen en in hoeverre incentives hier invloed op hebben. De
fietsdeelsystemen of concepten die in de enquête terugkomen zijn de
eerdergenoemde drie concepten.
Deelvraag 2: Waarom
vervoersmiddel?
Methode(n)
Literatuuronderzoek
Interviews met experts

gebruiken in verhouding zo weinig natransporters de fiets als
Doel
De doelstelling van de deelvraag is om de reden te achterhalen waarom
fietsgebruik aan de natransport kant aanzienlijk kleiner is dan aan de
voortransport kant.

Deelvraag 3: Hoe groot is de potentiele gebruikersgroep van de wisselfiets?
Methode(n)
Doel
Enquête
De deelvraag heeft als doelstelling om te onderzoeken hoe groot de
potentiele gebruikersgroep is van de wisselfiets. Resultaten hiervan
komen uit de enquête waarbij ook duidelijk wordt hoe groot de
gebruikersgroep van het peer-to-peer en deelfiets concept is.
Deelvraag 4: Aan welke eisen moet het concept van de wisselfiets voldoen om het vraag en aanbod
op elkaar aan te laten sluiten?
Methode(n)
Doel
Literatuuronderzoek
Het doel van de laatste deelvraag is om te onderzoeken of de concepten
Enquête
uit de enquête in de praktijk ook werkbaar zijn. Hierin wordt met name
Interviews met experts
gekeken naar de kant van het aanbod. De voortransport kant is de
leverancier van fietsen en het systeem moet ook in de praktijk toepasbaar
zijn om deze kant gebruik te laten maken van een fietsdeelsysteem.
Tabel 2: Onderzoeksmethoden deelvragen
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4 Opzet enquête
Voor het beantwoorden van de deelvragen wordt een enquête in de vorm van een steekproef
gehouden. In de onderstaande kopjes staat beschreven hoe en waarom de enquête wordt uitgevoerd.
Doel en opbouw van de enquête
Om het concept van de wisselfiets te laten slagen is meer informatie nodig over de groep
voortransporters. De groep voortransporters is groot, maar uit onder andere de pilot die bij station
Amsterdam Zuid is gedraaid is gebleken dat zij niet bereid zijn hun eigen fiets op te geven voor een
wisselfiets. Deze enquête moet inzicht geven bij welk deelfiets concept de voortransporters de hoogste
bereidheid hebben om hun (deel)fiets te delen. De vragen die aan de respondenten worden gesteld
zijn gemaakt aan de de hand van drie concepten. Bij elk van de drie concepten wordt als eerste
gevraagd of de voortransporter bereid is gebruik te maken van dit concept. Hierna volgen vragen die
betrekking hebben op hetzelfde concept, maar bij deze vragen zijn incentives meegenomen waarvan
wordt verwacht dat deze invloed hebben op de bereidheid om de fiets te delen. Bij het opstellen van
de vragen en antwoordmogelijkheden voor de drie concepten wordt geprobeerd deze zo veel mogelijk
hetzelfde te laten zijn. Op deze manier kunnen de antwoorden van de respondenten bij de drie
concepten worden vergeleken. Onderstaand staan de drie concepten op dezelfde manier omschreven
als dat de respondenten deze krijgen te zien.
Het peer-to-peer concept
In de tijd dat uw fiets geparkeerd staat bij het treinstation wordt deze door een andere reiziger
gebruikt. De reiziger die gebruik maakt van uw fiets gaat hier fatsoenlijk mee om en zorgt ervoor dat
de fiets op tijd terug is zodat u weer vanaf het treinstation naar huis kunt fietsen.
Het deelfiets concept
In de buurt van uw woning staan deelfietsen op straat geparkeerd. De fietsrit met de deelfiets naar
het treinstation is gratis en u kunt de deelfiets altijd gratis parkeren in de premium parkeervakken in
de fietsenstalling. Als u terugkomt op het treinstation kunt u weer gratis met een deelfiets naar huis
fietsen en deze in de buurt van uw woning parkeren.
Het wisselfiets concept
U krijgt een 'deelfiets'. Het onderhoud van de fiets wordt verzorgd, de fiets kan altijd gratis worden
geparkeerd bij het treinstation en u gebruikt deze fiets ook in uw vrije tijd (bijv. weekend). Echter,
moet u met deze fiets minimaal 3 keer per week (excl. uitzonderingen zoals vakanties) naar het
treinstation fietsen. In de tijd dat deze fiets geparkeerd staat bij het treinstation kunnen andere
reizigers hier gebruik van maken. Maar bij terugkomst op het treinstation heeft u altijd de beschikking
over eenzelfde soort ‘deelfiets’ om naar huis te reizen.
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Voordat de vragen over de concepten worden gesteld dient de respondent eerst enkele vragen in te
vullen met betrekking tot hun reisgedrag met de fiets naar het treinstation. De antwoorden hierop
geven inzicht in onder andere hoe vaak zij naar het treinstation fietsen, of zij op vaste dagen reizen en
met wat voor soort fiets zij momenteel naar het treinstation reizen. De enquête sluit af met algemene
vragen over het geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, etc. De invloed van het COVID-19 virus op het
reisgedrag van forensen is groot. Daarom wordt de respondent aan het begin van de enquête gevraagd
om hun ‘normale’ reisgedrag aan te houden. Dit betekent dat zij de enquête dienen in te vullen zonder
de invloed van COVID-19 virus op hun reisgedrag. De vragen van de enquête zijn in overeenstemming
met de begeleiding van het afstudeeronderzoek tot stand gekomen:
• Robin Rijlaarsdam, projectleider bij Arcadis;
• Kaspar Koolstra, docentonderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam.
Voordat de enquête wordt verspreid dient deze eerst te worden ingevuld door ‘proef’ respondenten.
Nadat deze respondenten de enquête hebben ingevuld worden de antwoorden op de juiste inhoud
gecontroleerd. Daarnaast wordt er om feedback gevraagd bij de respondenten zodat onduidelijkheden
en fouten bij de officiële enquête kunnen worden voorkomen. In Bijlage 1 – Enquête is de vragenlijst
en de antwoorden van de enquête weergegeven.
Uitgangspunten respondenten
• De respondenten die bereikt moeten worden zijn forensen die vanaf huis naar het treinstation
fietsen. Deze reizigers zijn namelijk de groep die moeten zorgen voor de ‘aanvoer’ van
(deel)fietsen. Om te voorkomen dat verkeerde respondenten de enquête in gaan vullen wordt
aan het begin van de enquête gevraagd of de respondent naar het treinstation fietst. Als de
respondent met ‘nee’ antwoord, kan de vragenlijst niet verder worden ingevuld.
• Het verplaatsingsmotief van de forens is niet van belang. Ook is het aantal fietsritten dat de
respondent per week aflegt naar het treinstation niet van belang, maar bij voorkeur zijn dit
regelmatige reizigers.
• De respondenten die de vragenlijst invullen moeten een getrouwe afspiegeling zijn van de
huidige voortransporters. Over de sociaal-demografische gegevens van fietsende
voortransporters is geen bron beschikbaar. Daarom is gekozen de resultaten uit deze enquête
te vergelijken met fiets-trein reizigers uit een onderzoek dat is uitgegeven door het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat.
Verspreiding enquête
De enquête wordt op verschillende manieren verspreidt. In eerste instantie zou de enquête vooral
offline worden verspreid. Dit zou worden gedaan door middel van het overhandigen van flyers in de
fietsenstalling bij treinstations. Dit is immers de locatie waar voortransporters met de fiets aankomen
en vertrekken. De flyer wordt uitgedeeld op station Utrecht Centraal, Leiden Centraal, Den Haag
Centraal, Zwolle en Amersfoort Centraal. Echter, is door het COVID-19 virus en de strengere
maatregelen die hierbij horen gekozen om de enquête ook online te verspreiden. Dit wordt gedaan
door middel van:
• LinkedIn;
• Vrienden, kennissen en familie;
• Online forums.
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5 Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête besproken. Om te beginnen worden de
antwoorden op de algemene vragen over het reisgedrag van de respondenten behandeld. Hierna
worden de drie concepten met elkaar vergeleken en de invloed van de incentives op de keuze van
respondenten behandeld. Met informatie uit de enquête moet blijken welk concept het beste scoort
en hoe groot de gebruikersgroep is bij de concepten. In Bijlage 1 – Enquête is de gehele enquête en de
daarbij horende antwoorden terug te vinden. Als laatste wordt met informatie uit hoofdstuk 2
Theoretisch kader en de interviews uit Bijlage 2 – Interviews met experts gekeken in hoeverre de
concepten in de praktijk ook toepasbaar zijn om het vraag en aanbod op elkaar aan te sluiten.

5.1 Algemene vragen over reisgedrag
De eerste vragen van de enquête zijn algemene vragen die informatie geven over het reisgedrag van
de groep voortransporters. In deze paragraaf zijn kort de belangrijkste ondervindingen van de
resultaten geïllustreerd en omschreven. De eerste vraag van de enquête was: Over het gehele jaar
gezien, hoeveel keer fietst u gemiddeld per week vanaf huis naar het treinstation? Van de 173
respondenten antwoordde 33 (19,1%) met ‘nooit’. Deze groep respondenten had niet de mogelijkheid
om de enquête verder in te vullen. Op deze manier bleven 140 bruikbare respondenten (n=140) over
die één of meerdere keren per week vanaf huis naar het station fietsen. In figuur 11 is zichtbaar hoe
vaak de respondenten over het gehele jaar gezien naar het station fietsen. Hierin is de groep
respondenten die ‘nooit’ antwoordde niet meegenomen. Gemiddeld gezien blijkt dat de respondenten
3,0 keer per week naar het station fietsen uitgaande van dat de groep die met ‘5 of meer keer per
week’ heeft geantwoord precies 5 keer per week naar het station fietst. Dit betekent dat het
gemiddelde van het aantal keer dat respondenten naar het station fietsen iets hoger zal liggen.

Over het gehele jaar gezien, hoeveel keer fiets u gemiddeld
per week naar het treinstation?
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Figuur 11: Het gemiddelde aantal keren per week dat respondenten naar het treinstation fietsen (n=140)
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Van deze 140 respondenten fietsen er 84 (60%) op vaste dagen naar het treinstation. In figuur 12 is
weergegeven op welke dagen deze 84 respondenten naar het station fietsen. De vraag die hierbij hoort
is: Op welke dagen fietst u meestal vast vanaf huis naar het treinstation (meerdere antwoorden
mogelijk)? Als er wordt gefilterd op fulltime of parttime werkende respondenten is er sprake van
dezelfde volgorde weekdagen dat er naar het station wordt gefietst. Reizigersverenging Rover noemt
de volgorde dinsdag, maandag en donderdag ook als drukste treindagen van de week (Rover, 2013).

Op welke dagen fietst u meestal vast vanaf huis naar
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80

75

71

66

70
56

60

46

50
40
30
20
10

3

1

0

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Figuur 12: Vaste dagen dat respondenten naar het treinstation fietsen (n=84)

Een volgende vraag die werd gesteld was: Reist u ook één of meerdere keren per week op een andere
manier dan met de fiets naar het treinstation? Op deze vraag antwoordde 72,9% van de respondenten
‘nee’. Bij de 38 respondenten (27,1%) die met ‘ja’ antwoordde werd de vervolgvraag gesteld: Op welke
manier reist u dan vanaf huis naar het treinstation (meerdere antwoorden mogelijk)? In figuur 13 is het
antwoord hierop weergegeven. Daarnaast werd deze 38 respondenten ook gevraagd waarom zij niet
naar het station fietsen. Het meest voorkomende antwoord hierbij waren de weersomstandigheden.
Daarnaast vonden de respondenten die ‘lopen’ als alternatief gebruikte deze manier van reizen fijner.

Op welke manier reist u dan vanaf huis naar het
treinstation (meerdere antwoorden mogelijk)?
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Figuur 13: Manieren dat respondenten naar het treinstation reizen als zij niet fietsen (n=38)
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5.2 Vergelijking concepten
Na de algemene vragen over het reisgedrag van de respondenten zijn de drie concepten aan hen
voorgesteld. In deze paragraaf wordt er een vergelijking gemaakt tussen de drie concepten zonder de
incentives. De respondentengroep die bij deze paragraaf hoort zijn de 140 respondenten die wel naar
het station fietsen (n=140). In de onderstaande tabel zijn de drie concepten omschreven en staat de
eerste vraag die de respondenten bij dit concept moesten beantwoorden.

Peer-to-peer concept (figuur 14)
Omschrijving In de tijd dat uw fiets geparkeerd staat bij het treinstation wordt deze door een
andere reiziger gebruikt. De reiziger die gebruik maakt van uw fiets gaat hier
fatsoenlijk mee om en zorgt ervoor dat de fiets op tijd terug is zodat u weer vanaf
het treinstation naar huis kunt fietsen.
Vraag
Bent u bereid uw eigen fiets op deze manier te delen met een andere reiziger?

Het deelfiets concept (figuur 15)
Omschrijving In de buurt van uw woning staan deelfietsen op straat geparkeerd. De fietsrit met
de deelfiets naar het treinstation is gratis en u kunt de deelfiets altijd gratis parkeren
in de premium parkeervakken in de fietsenstalling. Als u terugkomt op het
treinstation kunt u weer gratis met een deelfiets naar huis fietsen en deze in de
buurt van uw woning parkeren.
Vraag
Bent u bereid om met een deelfiets naar het treinstation te fietsen in plaats van de
fiets waar u normaliter mee naar het station fietst?

Het wisselfiets concept (figuur 16)
Omschrijving U krijgt een 'deelfiets'. Het onderhoud van de fiets wordt verzorgd, de fiets kan altijd
gratis worden geparkeerd bij het treinstation en u gebruikt deze fiets ook in uw vrije
tijd (bijv. weekend). Echter, moet u met deze fiets minimaal 3 keer per week (excl.
uitzonderingen zoals vakanties) naar het treinstation fietsen. In de tijd dat deze fiets
geparkeerd staat bij het treinstation kunnen andere reizigers hier gebruik van
maken. Maar bij terugkomst op het treinstation heeft u altijd de beschikking over
eenzelfde soort ‘deelfiets’ om naar huis te reizen.
Vraag
Bent u bereid om een 'deelfiets' als deze te gebruiken in plaats van de fiets waar u
normaliter mee naar het station fietst?
Tabel 3: de drie concepten die aan de respondenten zijn voorgesteld

Met informatie uit het theoretisch kader en de interviews met experts wordt verwacht dat het
deelfiets en het wisselfiets concept beter scoren dan het peer-to-peer concept. Het peer-to-peer
concept zorgt namelijk voor de meeste onzekerheid bij de voortransporter als het gaat om het tijdig
en in goede staat terugkrijgen van de fiets. De meeste zekerheid heeft de voortransporter bij het
wisselfiets concept gevolgd door het deelfiets concept. Bij het deelfiets concept is er namelijk de
mogelijkheid dat er geen beschikbare fiets klaarstaat. Bij het peer-to-peer concept deelt de
voortransporter zijn eigen fiets. Bij het deelfiets en wisselfiets concept deelt de voortransporter ook
een fiets, alleen belandt deze in een poule met andere fietsen. Dit betekent dat de voortransporter bij
het peer-to-peer concept iets inlevert terwijl de voortransporters bij de andere twee concepten gratis
gebruik mogen maken van de deelfiets of wisselfiets in plaats van hun eigen fiets.
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De antwoorden op de vragen over de bereidheid tot gebruik van de concepten zijn zichtbaar op deze
en de volgende pagina in figuur 14, 15 en 16. Als de drie concepten met elkaar worden vergeleken is
zichtbaar dat er meer antwoord mogelijkheden zijn bij het peer-to-peer concept. Hier zijn namelijk vier
antwoorden mogelijk en bij de andere twee concepten drie. Bij het peer-to-peer concept is de
mogelijkheid om niet gebruik te maken van dit concept in twee antwoorden verdeeld namelijk in ‘nee’
en in ‘niet met de fiets waar ik nu naar het station mee reis. Een andere fiets van mij zou ik wel willen
delen’. Bij het deelfiets en wisselfiets concept konden de respondenten aangeven dat zij niet gebruik
wilden maken van dit concept door te antwoorden met: ‘nee, ik gebruik liever de fiets waar ik
normaliter mee naar het treinstation fiets’. De drie concepten kunnen wel met elkaar worden
vergeleken, omdat het antwoord ‘ja’ bij alle antwoordreeksen mogelijk is.

Bent u bereid uw eigen fiets op deze manier te delen met
een andere reiziger?
14,3%

15,7%

31,4%
38,6%

Ja
Nee
Weet ik niet, hangt af van de voorwaarden

Niet met de fiets waar ik nu naar het station mee reis. Een andere fiets van mij zou ik wel willen delen
Figuur 14: Reactie respondenten op het peer-to-peer concept (n=140)

Bent u bereid om met een deelfiets naar het treinstation te
fietsen in plaats van de fiets waar u normaliter mee naar
het station fietst?
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Nee, ik gebruik liever de fiets waar ik normaliter mee naar het treinstation fiets
Weet ik niet, hangt af van devoorwaarden
Figuur 15: Reactie respondenten op het deelfiets concept (n=140)
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Bij het peer-to-peer concept is 15,7% van de respondenten bereid om hun eigen fiets te delen met een
andere reiziger. De bereidheid om met een deelfiets of wisselfiets naar het station te fietsen die hierna
door een andere reiziger kan worden gebruikt is zoals verwacht groter dan bij het peer-to-peer
concept. 37,1% van de respondenten is in eerste instantie bereid om gebruik te maken van een gratis
deelfiets in plaats van hun eigen fiets. Daarnaast is 47,1% van de respondenten bereid om gebruik te
maken van een gratis wisselfiets in plaats van hun eigen fiets. De eerdergenoemde redenen op de
vorige pagina kunnen een oorzaak zijn van dit verschil. Een ander interessant resultaat is dat de
respondentengroep die bij het deelfiets en wisselfiets concept in figuur 15 en 16 antwoordt met ‘nee,
ik gebruik liever de fiets waar ik normaliter mee naar het station fiets’ ongeveer even groot is. De
respondentgroep die met ‘ja’ heeft geantwoord bij het wisselfiets concept is daarentegen groter dan
die ‘ja’ hebben geantwoord op het deelfiets concept. Hieruit kan worden opgemaakt dat er minder
twijfel is bij het gebruiken van de wisselfiets in vergelijking met de deelfiets.

Bent u bereid om een 'deelfiets' als deze te gebruiken in
plaats van de fiets waar u normaliter mee naar het station
fietst?
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Nee, ik gebruik liever de fiets waar ik normaliter mee naar het treinstation fiets
Weet ik niet, hangt af van devoorwaarden
Figuur 16: Reactie respondenten op het wisselfiets concept (n=140)
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5.3 Invloed van de incentives op concepten
De respondenten hebben in eerste instantie de concepten beoordeelt zonder de incentives. Het is
interessant om te onderzoeken in hoeverre de incentives invloed hebben op de antwoorden van de
respondenten uit de vorige paragraaf. De incentives hadden niet altijd invloed op de antwoorden van
de respondent. Daarom worden in deze paragraaf alleen antwoorden van respondenten behandelt
waar de incentives ook invloed op hadden.
Een van de antwoord mogelijkheden op de drie concepten van de vraagstelling uit de vorige paragraaf
was ‘ja’ waarmee respondenten aangeven dat ze wel bereid zijn gebruik te maken van het concept. De
incentives hebben geen opvallende positieve of negatieve invloed op deze respondentengroep.
Daarom wordt de invloed van de incentives op deze respondentengroep niet verder onderzocht. Dit
betekent niet dat alle respondenten die één of meerdere keren met ‘ja’ hebben geantwoord niet meer
worden behandeld. Dit wordt namelijk per concept gedaan.
De incentives hebben een verwaarloosbare invloed bij de groep respondenten die in eerste instantie
‘nee’ antwoordde op het peer-to-peer concept. Ook hier wordt verder niet op ingegaan. Als laatste
wordt ook niet ingegaan op de groep respondenten die bij het deelfiets en wisselfiets concept
antwoordde met ‘nee, ik gebruik liever de fiets waar ik normaliter mee naar het treinstation fiets’. Hier
was de invloed van de incentives ook niet groot genoeg om deze te behandelen.
De incentives en de vragen die de respondenten kregen worden bij de concepten steeds als eerste
benoemd. Alle incentives op één na zijn positief. Een positieve incentive betekent dat de respondent
een ‘extra’ iets krijgt of ontvangt. De resultaten van de enige negatieve incentive worden bij elk
concept steeds als laatste behandelt. De negatieve incentive bij elk concept is dat de respondent geld
moet betalen voor het parkeren van zijn eigen fiets bij het treinstation.
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Peer-to-peer concept
Bij het peer-to-peer concept zijn vier incentives aan de respondent voorgesteld. De eerste drie
incentives zijn positief en de laatste is negatief. De beschrijving van de incentives en de vragen zijn:
1. Gratis premium parkeerplaats: als tegenprestatie voor het delen van uw fiets krijgt u de
beschikking over een gratis premium parkeerplaats voor uw fiets in de fietsenstalling (een plek
waar u altijd uw fiets kwijt kunt). Bent u met dit gegeven bereid om uw eigen fiets te delen?
2. Beschikking over een fiets op het uitstap station: als tegenprestatie voor het delen van uw fiets
krijgt u altijd gratis de beschikking over een fiets op het station waar u uitstapt. U gebruikt
deze fiets onder dezelfde voorwaarden als dat een reiziger uw fiets gebruikt. Bent u met dit
gegeven bereid om uw eigen fiets te delen?
3. Een kleine vergoeding: u krijgt een kleine vergoeding (maximaal 15 euro per maand) als u uw
eigen fiets deelt met een andere reiziger. Bent u met dit gegeven bereid uw eigen fiets te
delen?
4. Eigen fiets parkeren bij het treinstation kost geld: het kost geld om uw eigen fiets te parkeren
bij het treinstation. Echter, als tegenprestatie voor het delen van uw fiets is dit voor u gratis.
Met dit gegeven, welke van de onderstaande uitspraken is bij u het beste van toepassing?
Zoals eerder genoemd hebben de incentives geen invloed op de respondenten die in eerste instantie
‘ja’ of ‘nee’ antwoordde bij de vraag uit figuur 14. De overige twee antwoorden waar de respondenten
uit konden kiezen waren ‘niet met de fiets waar ik nu naar het station mee reis, een andere fiets van
mij zou ik wel willen delen’ en ‘weet ik niet, hangt af van de voorwaarden’. De invloed van de incentives
op de respondenten die voor deze twee antwoorden hebben gekozen zijn samengevoegd. De invloed
van de incentives op hun antwoorden zijn namelijk vergelijkbaar en zo vormen zij samen een groep
van 64 respondenten. Bij de twee volgende figuren wordt dus alleen de invloed van de incentives
behandelt op de respondenten die antwoordde met ‘niet met de fiets waar ik nu naar het station mee
reis, een andere fiets van mij zou ik wel willen delen’ en ‘weet ik niet, hangt af van de voorwaarden’
wat neerkomt op 64 respondenten (n=64).
Er wordt verwacht dat de positieve incentive ‘een kleine vergoeding’ de meeste invloed heeft op de
respondentengroep, omdat uit het theoretisch kader en de interviews met experts blijkt dat financiële
middelen voor mensen snel een stap zijn om iets wel of niet te doen. Dat betekent ook meteen dat
wordt verwacht dat bij de negatieve incentive ‘eigen fiets parkeren bij het treinstation kost geld’
mensen ook snel bereid zijn hun fiets te delen als zij parkeergeld moeten betalen voor hun fiets. De
incentive ‘gratis premium parkeerplaats’ zal naar verwachting niet hoog scoren, omdat uit resultaten
van de enquête blijkt dat maar 3 van deze 64 (4,7%) respondenten vaak of altijd moeite heeft met het
vinden van een fietsparkeerplaats. De incentive ‘beschikking over een fiets op het uitstapstation’ is
lastig te beoordelen, omdat het van respondenten niet bekend is of zij wel of niet fietsen in het
natransport.
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Positieve incentives
In figuur 17 zijn de antwoorden weergegeven op de positieve incentives ‘gratis premium
parkeerplaats’, ‘beschikking over een fiets op het uitstap station’ en ‘een kleine vergoeding’. Het
percentage dat antwoord met ‘waarschijnlijk wel’ en ‘absoluut zeker’ is bij alle drie de incentives boven
de 40%. Bij de incentives ‘een kleine vergoeding’ ligt dit percentage in de lijn der verwachting. Echter,
is het opvallend dat de incentive ‘gratis premium parkeerplaats’ ook hoog scoort, omdat vrijwel geen
respondenten in deze groep aangeven moeite te ervaren met het vinden van een fietsparkeerplaats.

Invloed positieve incentives op het peer-to-peer concept
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Figuur 17: Respondenten met de antwoorden ‘niet met de fiets waar ik nu naar het station mee reis. Een andere fiets van mij
zou ik wel willen delen’ en ‘weet ik niet, hangt af van de voorwaarden’ op het peer-to-peer concept en de invloed van de
positieve incentives (n=64)
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Negatieve incentive
In het onderstaande figuur 18 is weergegeven welke uitspraak het beste bij de respondenten zou
passen als de negatieve incentive wordt voorgesteld dat het parkeren van de eigen fiets bij het
treinstation geld kost. Uit de antwoorden van respondenten valt op te halen dat als het parkeren van
de fiets maar een klein beetje gaat kosten respondenten snel bereid zijn hun fiets te delen. Dit is ook
niet opvallend te noemen als wordt gekeken naar de voorspelling over deze incentive.

Eigen fiets parkeren bij het treinstation kost geld
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10,0%
5,0%

7,8%

0,0%
Als het parkeren van mijn fiets bij het treinstation tussen de 1 en 3 euro per week kost ben ik bereid
mijn fiets te delen
Als het parkeren van mijn fiets bij het treinstation tussen de 3 en 6 euro per week kost ben ik bereid
mijn fiets te delen
Ik wil mijn fiets liever helemaal niet delen, ik ben bereid meer dan 6 euro per week te betalen voor
het parkeren van mijn fiets bij het treinstation
Ik wil mijn fiets liever helemaal niet delen. Ik zou mijn fiets dan verder van het treinstation parkeren
of ik reis met een ander vervoersmiddel naar het treinstation
Figuur 18: Respondenten met de antwoorden ‘niet met de fiets waar ik nu naar het station mee reis. Een andere fiets van mij
zou ik wel willen delen’ en ‘weet ik niet, hangt af van de voorwaarden’ op het peer-to-peer concept en de invloed van de
negatieve incentive ‘eigen fiets parkeren kost geld’ (n=64)
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Deelfiets concept
In de vraagstelling van het deelfiets concept waren er drie incentives waarvan de eerste twee positief
zijn en de laatste incentive negatief is. De incentives en de vragen die werden voorgesteld waren:
1. Beschikking over een fiets op het uitstap station: als tegenprestatie voor het fietsen met een
deelfiets naar het treinstation krijgt u ook gratis de beschikking over een deelfiets bij het
treinstation waar u uitstapt. Bent u met dit gegeven bereid om met een deelfiets naar het
station te fietsen in plaats van uw eigen fiets?
2. Een kleine vergoeding: u krijgt een kleine vergoeding (maximaal 15 euro per maand) als u met
een deelfiets naar het treinstation fietst en ook weer met een deelfiets terug naar huis. Bent
u met dit gegeven bereid om met een deelfiets naar het station te fietsen in plaats van uw
eigen fiets?
3. Eigen fiets parkeren bij het treinstation kost geld: het kost geld om uw eigen fiets te parkeren
bij het treinstation. Echter, is het parkeren met de deelfiets bij het treinstation gratis. Met dit
gegeven, welke van de onderstaande uitspraken is bij u het beste van toepassing?
De incentives hadden bij respondenten die bij het deelfiets concept in eerste instantie antwoordde
met ‘weet ik niet, hangt af van de voorwaarden’ een zichtbare invloed. Dit is in figuur 19 en 20
weergegeven. De respondentengroep die dit antwoord gaf bestaat uit 42 respondenten (n=42). Net
als bij het peer-to-peer concept wordt verwacht dat de incentives ‘een kleine vergoeding’ en ‘eigen
fiets parkeren bij het treinstation kost geld’ het meeste effect hebben. Ook wordt verwacht dat de
incentives hier hoger scoren dan het peer-to-peer concept, omdat het deelfiets concept zonder
incentives ook beter scoort.
Positieve incentives
De incentive ‘een kleine vergoeding’ scoort zoals verwacht hoog. Dit was ook de voorspelling, omdat
naast gratis fietsgebruik in het voortransport de deelnemer ook een vergoeding ontvangt. De incentive
‘beschikking over een fiets op het uitstapstation’ scoort zoals verwacht ook hoger bij het deelfiets
concept dan bij het peer-to-peer concept.

Invloed positieve incentives op het deelfiets concept
60,0%
52,4%
50,0%

45,2%
40,5%

38,1%

40,0%
30,0%

19,0%

20,0%

14,3%

10,0%
2,4%

4,8%

2,4%

0,0%

0,0%
Beschikking over een fiets op het uitstap station
Absoluut niet

Waarschijnlijk niet

Enigszins waarschijnlijk

Een kleine vergoeding
Waarschijnlijk wel

Absoluut zeker

Figuur 19: Respondenten met het antwoord ‘weet ik niet, hangt af van de voorwaarden’ op het deelfiets concept en de
invloed van de positieve incentives (n=42)
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Negatieve incentive
50,0% van de respondenten in figuur 20 die in eerste instantie niet wisten of zij wel gebruik wilden
maken van het deelfiets concept zeggen dit wel te doen als er maar iets van kosten komen voor het
parkeren van hun eigen fiets (tussen 1 en 3 euro per week). Dit hoge percentage was vooraf te
verwachten, omdat het gebruik en parkeren van de deelfiets gratis is. Zoals eerder genoemd zijn
kosten voor mensen een belangrijke reden om iets wel of niet te doen. Uit deze gegevens kan ook
worden opgemaakt dat fietsparkeerkosten bij het treinstation sneller zorgt voor meer gebruikers voor
het deelfiets concept dan voor het peer-to-peer concept. Ook dit was te verwachten als wordt gekeken
naar eerdere resultaten.

Eigen fiets parkeren bij het treinstation kost geld
60,0%
50,0%

50,0%
40,0%
30,0%

33,3%

20,0%
10,0%
7,1%

9,5%

0,0%
Als het parkeren van mijn eigen fiets bij het treinstation tussen de 1 en 3 euro per week kost maak ik
liever gebruik van de deelfiets
Als het parkeren van mijn eigen fiets bij het treinstation tussen de 3 en 6 euro per week kost maak ik
liever gebruik van de deelfiets
Ik gebruik liever mijn eigen fiets, ik ben bereid om meer dan 6 euro per week te betalen voor het
parkeren van mijn fiets bij het treinstation
Ik gebruik liever mijn eigen fiets. Ik zou mijn fiets dan verder van het treinstation parkeren of ik reis
met een ander vervoersmiddel naar het treinstation
Figuur 20: Respondenten met het antwoord ‘weet ik niet, hangt af van de voorwaarden’ op het deelfiets concept en de
invloed van de incentive ‘eigen fiets parkeren bij het treinstation kost geld’ (n=42)
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Wisselfiets concept
Voor het wisselfiets concept zijn drie incentives aan de respondent voorgesteld waarbij de eerste twee
positieve incentives zijn en de laatste een negatieve incentive is:
1. Beschikking over een fiets op het uitstap station: als tegenprestatie voor het gebruiken van
deze 'deelfiets' krijgt u ook gratis de beschikking over een deelfiets bij het treinstation waar u
uitstapt. Bent u met dit gegeven bereid om deze fiets te gebruiken in plaats van uw eigen fiets?
2. De wisselfiets is een elektrische fiets: deze 'deelfiets' is een elektrische fiets. Voor de rest zijn
de voorwaarden hetzelfde als beschreven in de stelling. Zou u met dit gegeven bereid zijn deze
'deelfiets' te gebruiken in plaats van uw eigen fiets?
3. Eigen fiets bij het treinstation parkeren kost geld: het kost geld om uw eigen fiets te parkeren
bij het treinstation. Echter, is het parkeren van deze ‘deelfiets’ bij het treinstation gratis. Met
dit gegeven, welke van de onderstaande uitspraken is bij u het beste van toepassing?
Bij het vergelijken van de concepten zonder incentives bleek het wisselfiets concept het meest
aantrekkelijk. Toch antwoordde 21,4% van de respondenten met ‘weet ik niet, hangt af van de
voorwaarden’ wat blijkt uit de resultaten van figuur 16. Deze respondentengroep bestaat uit 30
personen (n=30). Met de rede dat het wisselfiets concept het meest aantrekkelijk is wordt verwacht
dat de positieve incentive ‘beschikking over een fiets op het uitstap station’ beter scoort dan bij het
deelfiets en peer-to-peer concept. Bij de negatieve incentive ‘eigen fiets parkeren bij het treinstation
kost geld’ wordt ook verwacht dat de respondenten nog eerder dan bij het deelfiets en peer-to-peer
concept kiezen voor de meest lage parkeerkosten. Of de positieve incentive ‘de wisselfiets is een
elektrische fiets’ hoog scoort is lastig te bepalen. Er zijn meer normale fietsen dan elektrische fietsen.
Echter, is het gebruik van de elektrische fiets de afgelopen jaren toegenomen, ook in de
leeftijdscategorieën onder de 50 jaar (de Haas, 2019). De verwachting is dat respondenten niet erg
positief, maar ook niet erg negatief op deze incentive reageren.
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Positieve incentives
In de lijn der verwachting scoort de positieve incentive ‘beschikking over een fiets op het uitstap
station’ uit figuur 21 inderdaad beter als dit wordt vergeleken met de resultaten bij het deelfiets en
peer-to-peer concept. Bij de andere positieve incentive ‘de wisselfiets is een elektrische fiets’ is de
score zoals verwacht meer verdeeld. Het is namelijk niet bekend welke afstand de respondenten af
leggen en of zij niet liever met een gewone fiets naar het station reizen. De incentive ‘de wisselfiets is
een elektrische fiets’ is natuurlijk ook door alle andere respondenten beantwoord. Als wordt gekeken
wat alle 140 respondenten hebben ingevuld zijn de resultaten nog meer verdeeld. Echter, is de groep
die antwoord met ‘absoluut zeker’ wel hoger, namelijk 15% (n=140) in vergelijking met 6,7% (n=30).

Invloed positieve incentives op het wisselfiets concept
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0,0%
Beschikking over een fiets op het uitstap station

Absoluut niet

Waarschijnlijk niet

De wisselfiets is een elektrische fiets

Enigszins waarschijnlijk

Waarschijnlijk wel

Absoluut zeker

Figuur 21: Respondenten met het antwoord ‘weet ik niet, hangt af van de voorwaarden’ op het wisselfiets concept en de
invloed van de positieve incentives (n=30)
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Negatieve incentive
Wat opvalt bij deze incentive uit figuur 22 is dat de bereidheid om te betalen voor het parkeren van
de eigen fiets hoger is bij het wisselfiets concept dan bij het deelfiets concept. Bij het wisselfiets
concept zegt namelijk 30,0% van de respondenten dat als er ook maar iets van kosten komen voor het
parkeren van de eigen fiets (tussen 1 en 3 euro per week) zij bereid zijn de wisselfiets te gebruiken. Bij
het deelfiets concept is 50,0% bereid om gebruik te maken van de deelfiets als er maar iets van
fietsparkeerkosten zijn op het station. Dit was niet verwacht, omdat uit alle voorgaande antwoorden
blijkt dat het wisselfiets concept steeds aantrekkelijker is dan het deelfiets concept. Een verklaring
hiervoor kan zijn dat de respondenten die in eerste instantie antwoordde met ‘weet ik niet, hangt af
van de voorwaarden’ bij een wisselconcept ondervinden dat zij met deze negatieve incentive ergens
aan vast zitten. De wisselfiets is immers ook voor ander gebruik bedoelt dan alleen specifiek fietsen
naar het treinstation. Bij het deelfiets concept kan het daardoor zijn dat respondenten meer vrijheid
ervaren en kunnen bepalen of zij die dag wel of niet met een deelfiets naar het treinstation fietsen.
Daarom zou het kunnen zijn dat de groep die bij de wisselfiets eerst twijfelt wellicht eerder geneigd
zijn om toch voor hun eigen fiets te kiezen als er parkeerkosten op een treinstation komen.

Eigen fiets parkeren bij het treinstation kost geld
60,0%
50,0%

53,3%

40,0%
30,0%
30,0%
20,0%
10,0%
3,3%

13,3%

0,0%
Als het parkeren van mijn eigen fiets bij het treinstation tussen de 1 en 3 euro per week kost maak ik
liever gebruik van deze 'deelfiets'
Als het parkeren van mijn eigen fiets bij het treinstation tussen de 3 en 6 euro per week kost maak ik
liever gebruik van deze 'deelfiets'
Ik gebruik liever mijn eigen fiets, ik ben bereid om meer dan 6 euro per week te betalen voor het
parkeren van mijn fiets bij het treinstation
Ik gebruik liever mijn eigen fiets. Ik zou mijn fiets dan verder van het treinstation parkeren of ik reis
met een ander vervoersmiddel naar het treinstation
Figuur 22: Respondenten met het antwoord ‘weet ik niet, hangt af van de voorwaarden’ op het wisselfiets concept en de
invloed van de incentive ‘eigen fiets parkeren bij het treinstation kost geld’ (n=30)
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5.4 Werkbaarheid concepten
Uit de resultaten van de enquête blijkt de bereidheid tot gebruik van een fietsdeelsysteem bij het
wisselfiets concept het grootst. Dit betekent ook dat het wisselfiets concept de grootste potentiele
gebruikersgroep heeft. Echter, moet het aanbod van een fietsdeelsysteem door voortransporters in
de praktijk wel toepasbaar zijn. Anders kan het vraag en aanbod van een fietsdeelsysteem niet op
elkaar aansluiten. Bij elk concept zijn daarom de belangrijkste voor- en nadelen samengevat om te
onderzoeken of het concept in de praktijk ook toepasbaar is. Dit is gedaan met informatie uit hoofdstuk
2 Theoretisch kader en de interviews uit Bijlage 2 – Interviews met experts.
Peer-to-peer concept

Theoretisch
kader
Interviews
met experts

Voordelen

Nadelen

De eigen fiets is aantrekkelijker vanwege
het gebruiksgemak en is goedkoper.
Verander het peer-to-peer concept naar
een ‘deel community’ met de fiets. De
voortransporter verdient geld en de
natransporter kan kiezen wat voor soort
fiets hij wil gebruiken.
Businessmodel is relatief makkelijk
sluitend te krijgen. Voortransporter
verhuurt zijn fiets aan de natransporter.
Er moet wel een tussenpersoon zijn voor
afspraken, regels, etc.
Geen extra ‘onnodige’ fietsen nodig.

De buffertijd bij een peer-to-peer
concept kan niet 0 minuten zijn.
De voortransporter en natransporter
zijn van elkaar afhankelijk. Beide moeten
hopen dat de andere op tijd is of dat de
andere op komt dagen met de fiets.
Onzekerheid bij de voortransporter hoe
de fiets door de natransporter wordt
gebruikt.

Verwacht wordt dat er veel juridische en
contractuele documenten nodig zijn.
Een eerdere test met dit concept is
mislukt.

Tabel 4: Voor- en nadelen werkbaarheid peer-to-peer concept

Het peer-to-peer concept is onder de respondenten het minst aantrekkelijk. Echter, blijkt uit de
enquête dat toch 15,7% (met incentives is dit percentage hoger) van de respondenten bereid is hun
eigen fiets te delen. Een groot voordeel bij dit concept is dat er geen extra ‘onnodige’ fietsen bijkomen
en dat het businessmodel logisch in elkaar steekt. De voortransporter ontvangt een bedrag voor het
uitlenen van de fiets aan de natransporter. Nadelen heeft het concept ook. De voortransporter heeft
de onzekerheid dat de fiets niet goed wordt gebruikt en of deze wel op tijd terug is voor eigen gebruik.
De natransporter heeft daarentegen de onzekerheid of de fiets het wel naar behoren doet. Daar komt
ook bij dat het moeilijk te bepalen is wie verantwoordelijk is als er iets stuk gaat. Voor dit probleem
wordt verwacht dat er veel juridische en contractuele documenten nodig zijn. Ook is de vraag of
respondenten niet alleen fietsen aanbieden die toch al zijn afgeschreven. De invloed van de incentives
zorgt wel voor een hogere bereidheid bij gebruikers, maar de incentives kunnen niet allemaal tegelijk
worden toegepast bij het concept. De aanbodzijde van het peer-to-peer concept is te klein om bij te
dragen aan het verminderen van de stallingsdruk. Betrouwbaarheid en controle bij het peer-to-peer
concept mist, de conclusie is dat het concept in de praktijk niet werkbaar zal zijn.
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Deelfiets concept
Voordelen
Theoretisch
kader

Interviews
met experts

Nadelen

Bij genoeg fietsen is de buffertijd 0 De geparkeerde fietsen op straat zorgen
minuten.
voor overlast.
Op de OV-fiets na slaagde eerdere
fietsdeelconcepten niet. In Nederland is
de behoefte aan deelfietsen klein.
Meer beheer, omdat deelfietsen
moeten worden herverdeeld.
De toegankelijkheid van een deelfiets bij
huis moet goed zijn, anders neemt het
gebruik van het fietsdeelsysteem snel af.
Als er zekerheid is dat een reiziger de Er komt een extra fiets bij terwijl mensen
fiets kan gebruiken door bijvoorbeeld in Nederland al over één of meerdere
een reserveringssysteem zou het fietsen beschikken.
werkbaar kunnen zijn.
Een deelfiets kan extra ritten toevoegen Het probleem van parkeerdruk in de
als deze stilstaat, op deze manier kunnen fietsenstalling wordt wellicht verplaatst
kosten worden gedrukt.
naar geparkeerde fietsen op straat.
Niemand voelt eigenaarschap voor de
fietsen.
De onzekerheid van de voortransporter
of er ’s ochtends een fiets beschikbaar is.

Tabel 5: Voor- en nadelen werkbaarheid deelfiets concept

Met de bovenstaande gegevens uit het theoretisch kader en interviews met experts kan worden
geconcludeerd dat het deelfiets concept in de praktijk niet haalbaar is. Zowel de vraag- als aanbod kant
zal onzekerheden ervaren bij dit fietsdeelsysteem. De geschiedenis laat zien dat fietsdeelconcepten in
Nederland nooit echt voet aan de grond hebben gekregen. Daarnaast is de overlast die het veroorzaakt
in steden ook iets waar sterk rekening mee gehouden moet worden. Het aanbieden van de incentive
‘een kleine vergoeding’ die hoog scoorde bij de respondenten die in eerste instantie antwoordde met
‘weet ik niet, hangt af van de voorwaarden’ is lastig uitvoerbaar. Hierbij is het namelijk de vraag hoe
kan worden gecontroleerd dat personen niet alleen met een deelfiets naar het treinstation fietsen
voor de vergoeding die ze hiermee kunnen ontvangen. Op deze manier hebben de reizigers die wel
echt gebruik willen maken van de deelfiets geen fiets waardoor de voortransporter nog minder
zekerheid heeft dat er een fiets beschikbaar is.
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Wisselfiets concept
Voordelen

Nadelen

Theoretisch
kader

Bij genoeg fietsen is de buffertijd 0
minuten.
Het aanbieden van leasefietsen is vrij
nieuw, maar blijkt wel te werken als
wordt gekeken naar andere bedrijven.

Interviews
met experts

Een gesloten businesscase kan op
verschillende
manieren
worden
gewaarborgd.
Bedrijven die momenteel leasefietsen
aanbieden beschikken over alle
attributen om het concept uit te rollen.
Met genoeg fietsen waarborgt het
systeem dat de gebruiker altijd een fiets
heeft.

Een eerder vergelijkbaar concept, de
OV-fiets@home is mislukt.
Bereidheid voortransporters om gratis
gebruik te maken van de wisselfiets in de
praktijk valt tot zover tegen.
Nederlanders hebben al één of
meerdere fietsen.
De voortransporter bleek moeilijk te
bereiken om deel te nemen aan het
wisselfiets experiment.
De garantie van ‘altijd een parkeerplaats
voor de fiets’ bleek minder aantrekkelijk
dan gedacht.
De fiets kan niet worden afgestemd op
de persoonlijke voorkeuren van de
voortransporter.
Wie is de doelgroep van de wisselfiets?
Is er wel behoefte aan extra fietsen?

Tabel 6: Voor- en nadelen werkbaarheid wisselfiets concept

Het wisselfiets concept bleek bij respondenten het meest aantrekkelijk. Iets wat ook niet opvallend is,
omdat de respondent krijgt een gratis fiets aangeboden. De enige voorwaarde was dat zij als
voortransporter minimaal drie keer per week naar het station moeten fietsen, iets wat zij in de meeste
gevallen toch al deden. Het wisselfiets concept is voor de pilot bij station Amsterdam Zuid ook gratis
aan gebruikers aangeboden. De bereidheid van de gebruikers om destijds mee te doen was een stuk
lager dan voortkomt uit de resultaten van de enquête bij dit onderzoek. Het idee achter de wisselfiets
is om uiteindelijk zowel de voortransporter als de natransporter abonnementskosten te laten betalen.
Het aanbieden van leasefietsen is succesvol gebleken als wordt gekeken naar bijvoorbeeld Swapfiets
en de vele gebruikers daarvan. Verschillen tussen een Swapfiets en een wisselfiets zijn dat de
wisselfietsgebruiker minimaal drie keer per week naar het station moet fietsen en zijn fiets afstaat op
het treinstation. Swapfiets is natuurlijk een gevestigde naam, maar een wisselfiets zou hier wel mee
kunnen concurreren, zeker met het idee dat het primaire doel van de wisselfiets is om de stallingsdruk
te verminderen. Dit is een probleem waar veel steden last van hebben. In dit onderzoek is de wisselfiets
gratis aan de voortransporter aangeboden, het is de vraag of dit in de praktijk ook mogelijk is. Echter,
als het gratis aanbieden van een wisselfiets wordt vergeleken met het gratis parkeren van de fiets in
een fietsenstalling kan hier een interessante vraag bij worden gesteld: Moet gemeenschapsgeld in
nieuwe fietsenstallingen worden gestoken of moet er met dit geld een plan worden opgezet om
voortransporters gebruik te laten maken van de wisselfiets?
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6 Model
In dit hoofdstuk wordt omschreven voor welk concept en incentives een model is gebouwd en hoe het
model in elkaar steekt. Om het model te toetsen wordt deze toegepast bij een fietsenstalling voor een
fictief treinstation om te onderzoeken of het gekozen concept ook helpt bij het reduceren van de
stallingsdruk. Met het model wordt een schatting gemaakt van het percentage fietsparkeerplaatsen
kan worden bespaard. Daarnaast moet het model uitwijzen of het concept in de praktijk ook iets
oplevert of dat het concept juist zorgt voor extra kosten.

6.1 Concept en kosten
Vanuit het theoretisch kader, de enquête en de interviews met experts is naar voren gekomen dat het
wisselfiets concept de meeste kans op slagen heeft. Er is gekozen voor het wisselfiets concept, omdat
de praktijk laat zien dat een leasefiets concept werkt. Swapfiets is hierin een goed voorbeeld. De
gebruikersgroep van de Swapfiets is groot en blijft stijgen. Daarnaast is de groep respondenten die
bereid is gebruik te maken van de wisselfiets aanzienlijk groter dan bij de andere twee concepten. Het
aanbod van fietsen door de voortransporters is op deze manier groot. Voor het wisselfiets concept
wordt een model gebouwd zonder de incentives. De incentive ‘beschikking over een fiets op het uitstap
station‘ is in de praktijk nog niet uitvoerbaar. Het is onrealistisch om het wisselfiets concept in de
praktijk tegelijkertijd bij zoveel stations te testen dat op ieder station de voortransporter ook een fiets
in het natransport tot zijn beschikking heeft. De enige mogelijkheid voor het inzetten van deze
incentive is als er een samenwerking wordt gestart met een bedrijf die al leasefietsen aanbiedt. Echter,
blijkt uit de interviews dat een samenwerking als deze momenteel niet aan de orde is. De positieve
incentive ‘de wisselfiets is een elektrische fiets’ wordt ook niet meegenomen in het model. De
investering in elektrische fietsen te groot als wordt gekeken naar de toename in gebruik van de
wisselfiets onder invloed van deze incentive.
Het gratis aanbieden van een wisselfiets klinkt in eerste instantie onlogisch. Daarentegen is het
parkeren van fietsen in een fietsenstalling wel gratis. Deze fietsenstallingen brengen ook kosten met
zich mee in aanleg en onderhoud. Als door de wisselfiets meer fietsers gebruik kunnen maken van een
fietsenstalling of fietsenstallingen worden kleiner is de wisselfiets een toegevoegde waarde. Het is
daarom interessant om de afweging te maken tussen aan de ene kant de kosten van een fietsenstalling
en aan de andere kant de kosten van het gratis aanbieden van de wisselfiets. Om de kosten van een
fietsenstalling te berekenen moet worden gekeken naar de kosten per fietsparkeerplaats. Deze kosten
kunnen erg verschillen. Uit een factsheet van Rijkswaterstaat over fietsenstallingen bij OVknooppunten zijn de volgende gegevens te halen. De investeringskosten per parkeerplaats bij een
onbewaakte stalling zonder overkapping liggen tussen €350,- en €440,-. Met een overkapping ligt dit
bedrag tussen de €820,- en €1.420,-. Voor fietsparkeerplaatsen in een gebouw, kelder of fietsflat met
bewaking variëren de kosten van €1.000,- in een bestaand gebouw tot €3.300,- voor een kelder. De
kosten kunnen afwijken, omdat aspecten zoals de grondprijs en de complexiteit van de bouw hier
invloed op hebben. Ook zijn er beheerskosten voor fietsparkeerplaatsen. Bij een onbewaakte stalling
zijn deze kosten ongeveer €12,- per jaar, bij een bewaakte stalling ongeveer €35,- per jaar. Bij de aanleg
van een HBF-systeem zijn de kosten per fietsparkeerplaats €100-€125,- extra en de jaarlijkse
beheerskosten €5,-. Bij een HBF (Handhaving Benutting Fietsenstalling) -systeem worden de
fietsparkeerplaatsen uitgerust met sensoren die de aanwezigheid van een fiets registreren. Reizigers
kunnen zo zien waar plek is en weesfietsen kunnen makkelijk worden opgespoord. Met een HBFsysteem zijn 10% minder fietsparkeerplaatsen nodig (Rijkswaterstaat. z.d.-b).
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Een voorbeeld van de kosten van een fietsenstalling is de Stationspleinstalling bij station Utrecht
Centraal. Deze heeft ruim 30 miljoen euro gekost. De fietsenstalling beschikt over 12.500
fietsparkeerplaatsen (Stadszaken, 2019). De kosten voor de aanleg van één fietsparkeerplaats zijn dan
€30.000.000,- / 12.500 plaatsen = €2.400,- per fietsparkeerplaats. Dit komt overeen met de
eerdergenoemde kosten voor de aanleg van een fietsenstalling in een kelder. Echter, zullen de kosten
per fietsparkeerplaats wel hoger liggen, omdat dit zijn de kosten exclusief de fasering en raakvlakken.
Daarnaast heeft een fietsenstalling als deze beheerskosten. In opdracht van het CROW-Fietsberaad
heeft Decisio (2014) onderzoek gedaan naar de financiering van gemeentelijke fietsenstallingen.
Hieruit blijkt dat de exploitatieopbrengsten vele malen lager zijn dan de exploitatiekosten. Ook heeft
Decisio een model gebouwd waarmee kan worden berekend wat de kosten en opbrengsten zijn van
een fietsenstalling. Een bewaakte fietsenstalling met 1000 plaatsen kost gemiddeld €131.000,- per jaar
(VerkeersNet, 2016). Dit betekent dat één fietsparkeerplaats €131,- per jaar kost.
Over de investeringskosten, exploitatiekosten en exploitatieopbrengsten van de wisselfiets is geen
informatie bekend. Om tot een prijs te komen is gezocht naar een referentie fiets. Accel Nederland
B.V. heeft de wisselfietsen voor de pilot bij station Amsterdam Zuid geleverd. Dit waren fietsen van
het merk Batavus (Neijzing, 2019). Er is gezocht naar een vergelijkbaar model en er wordt geschat dat
deze fietsen nieuw €1.000,- kosten. Echter, als er een wisselfiets systeem wordt opgezet kunnen de
fietsen direct van de leverancier worden ingekocht. Daarnaast kunnen fietsen in een grote partij
worden ingekocht wat de kosten zal drukken. Met dit gegeven zijn de investeringskosten per
wisselfiets bepaald op €750,-.
Een wisselfiets brengt ook jaarlijkse kosten met zich mee. De wisselfiets moet net zoals een gewone
fiets in een fietsenstalling staan. Er kan worden gezegd dat per fietsparkeerplaats die de wisselfiets
bespaard ook €131,- aan jaarlijkse onderhoudskosten in de fietsenstalling worden bespaard. Ook zitten
er kosten aan de inrichting en het onderhoud van een wisselfietssysteem, alleen hiervoor ontbreekt
de juiste informatie. Wisselfietsen kunnen niet oneindig mee en zijn om de zoveel jaar toe aan
vervanging. De levensduur van een OV-fiets zit tussen de drie en vijf jaar (Kruyswijk, 2016). Met dit
gegeven is gekozen om de wisselfiets een levensduur van vier jaar te geven.
Opbrengsten bij dit wisselfietssysteem worden gehaald uit de abonnementskosten van de
natransporter. Bij de pilot bleek de betalingsbereidheid van wisselfiets gebruikers tussen de €5,- en
€10,- per maand te zitten (Vervoerregio Amsterdam, 2020). Daarom wordt ervan uitgegaan dat
natransporters een bedrag van €7,50 per maand betalen voor het gebruik van de wisselfiets.

Bachelorscriptie

50

6.2 Opzet en toetsen model
Opzet model
De volgende stap is om erachter te komen welk percentage en hoeveel fietsparkeerplaatsen een
wisselfietssysteem in een fietsenstalling kan besparen. Voor dit onderzoek wordt het model toegepast
bij een fictieve fietsenstalling. Met gegevens uit het model kan daarna worden berekend of een
wisselfietssysteem toevoegen bij een nieuwe fietsenstalling financieel goedkoper is. Het model is een
Excel bestand en is terug te vinden met een downloadlink in Bijlage 3 – Model capaciteitsbesparing.
Het model is onderverdeeld in meerdere bladen. In het eerste blad genaamd ‘Resultaten model’ en
het laatste blad met de naam ‘Sommenblad’ kunnen geen gegevens worden aangepast. Het eerste
blad laat de toename/afname van het aantal geparkeerde fietsen in zowel aantallen als procenten zien.
In het sommenblad zijn alle formules terug te vinden die het eerste blad laten functioneren. Bij het
middelste blad met de naam ‘Invulblad’ kunnen wel gegevens worden aangepast om dit specifiek op
een fietsenstalling aan te passen. In eerste instantie moeten de drie vragen A, B en C worden
beantwoord. Daarna moeten de kolommen D, E, F en G worden voorzien van gegevens
A: Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn er om 00:00 bezet?
In het model kan hier een getal worden ingevoerd. Dit getal mag niet lager zijn dan 0.
B: Binnen hoelang worden alle wisselfietsen die zijn vrijgekomen ook in gebruik genomen?
Vraag B is een meerkeuze vraag. In het model kan gekozen worden uit de antwoorden:
1. In het halfuur dat de wisselfietsen vrijkomen
2. In het halfuur nadat de wisselfietsen vrijkomen
3. In het tweede halfuur nadat de wisselfietsen vrijkomen
C: Hoeveel procent van de wisselfietsen worden daadwerkelijk ook gebruikt?
In de praktijk hoeft het niet zo te zijn dat alle beschikbare wisselfietsen worden gebruikt. Bij vraag C
kan een percentage van 0 tot 100 worden ingevoerd wat wordt doorgerekend in het model.
D: Hoeveel fietsers arriveren er in deze tijdsinterval op het treinstation?
In deze kolom moet per tijdsinterval worden ingevuld hoeveel fietsers op het station arriveren. Dit
getal mag niet lager zijn dan 0.
E: Hoeveel fietsers vertrekken er in deze tijdsinterval vanaf het treinstation?
In deze kolom moet per tijdsinterval worden ingevuld hoeveel fietsers vanaf het station vertrekken.
Dit getal mag niet lager zijn dan 0.
F: Hoeveel procent van de fietsers die in deze tijdsinterval op het treinstation arriveren fietsen vanaf
huis?
In deze kolom moet per tijdsinterval worden ingevuld welk percentage van de arriverende fietsers
vanaf huis fietst. Deze kolom is toegevoegd, omdat de groep arriverende voortransporters die vanaf
huis fietst wisselfietsen aanleveren.
G: Hoeveel uur zijn de wisselfietsen die in deze tijdsinterval zijn vrijgekomen beschikbaar (antwoord in
hele uren, minimaal 1 - maximaal 12)?
In deze kolom moet per tijdsinterval worden ingevuld hoelang de wisselfietsen beschikbaar zijn. Het
getal wat wordt ingevuld geeft aan na hoeveel uur de wisselfietsen precies terug zijn.
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Om het model werkbaar te maken zijn de onderstaande factoren aangenomen:
1. De invloed van de OV-fiets, andere fietsdeelsystemen en de al geparkeerde tweede fietsen zijn
niet in het model meegenomen;
2. Dat een wisselfiets minimaal 1 en maximaal 12 uur beschikbaar wordt gesteld. Dit betekent
dat als bij vraag G bijvoorbeeld ‘6’ wordt ingevuld dat de wisselfiets na precies 6 uur terug is.
3. Dat alleen arriverende fietsers die vanaf huis naar het station fietsen een wisselfiets kunnen
aanleveren. Deze groep is gekozen, omdat dit zijn de voortransporters;
4. Dat 47,1% van de arriverende fietsers die vanaf huis naar het station fietst ook een wisselfiets
gebruiken en afstaan. De 47,1% is het percentage respondenten die in eerste instantie het
antwoord ‘ja’ hebben gegeven op het wisselfiets concept. Het percentage dat gebruik wil
maken van het concept is hoger, maar zoals eerder genoemd zijn de incentives niet
meegenomen in het de berekening van het model.
5. In het model zijn geen buffer wisselfietsen toegevoegd. In de praktijk zullen er meer fietsen
worden nodig zijn om iedereen altijd te voorzien van een wisselfiets als er iets stukgaat of een
fiets verdwijnt. Dit betekent ook dat er meer fietsen in de stalling geparkeerd zullen staan.
Toetsen model
Het model wordt getoetst bij een fictieve fietsenstalling. Een link van het ingevulde model voor de
fictieve fietsenstalling is te vinden in Bijlage 3 – Model capaciteitsbesparing. Wat eerst belangrijk is om
te vermelden is dat de gegevens van de fictieve fietsenstalling niet overeen hoeven te komen met de
waarheid. Door bij de vragen andere gegevens in te vullen zullen de resultaten ook veranderen. Bij het
invullen van de gegevens is geprobeerd om dit zoveel mogelijk met de realiteit overeen te laten komen.
Ook wordt het model getoetst met het idee dat voortransporters geen kosten betalen voor het gebruik
van de wisselfiets om een vergelijking te kunnen maken tussen de kosten van een fietsenstalling met
en zonder wisselfietssysteem.
De fictieve fietsenstalling heeft een maximale capaciteit van 2000 fietsparkeerplaatsen en op de
drukke dagen zijn dit er niet genoeg. Op deze dagen staan er meer fietsen in de stalling geparkeerd
dan dat er fietsparkeerplaatsen beschikbaar zijn. De onderstaande gegevens van de fictieve
fietsenstalling zijn voor de vragen A, B, C, D, E, F en G ingevuld. In het Excel model is alle informatie
van de ingevulde vragen zichtbaar.
A. Om 00:00 zijn er 500 fietssparkeerplaatsen bezet. Dit betekent dat 25% van de maximale
capaciteit van de fietsenstalling volstaat;
B. Alle wisselfietsen die binnen het tijdsinterval vrijkomen worden in het eerste halfuur nadat de
wisselfiets vrijkomt gebruikt. Bij vraag B is dus gekozen voor optie 2;
C. 80% van de vrijgekomen wisselfietsen wordt ook daadwerkelijk gebruikt;
D. In het model is per halfuur weergegeven hoeveel fietsers in de fietsenstalling arriveren. In
totaal zijn dit er 3150;
E. In het model is per halfuur weergegeven hoeveel fietsers uit de fietsenstalling vetrekken. In
totaal zijn dit er 3150;
F. In het model is per halfuur weergegeven welk percentage arriverende fietsers vanaf huis naar
het station fietst;
G. In het model is per halfuur weergegeven hoeveel uur de vrijgekomen wisselfietsen beschikbaar
zijn.
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In het ingevulde model is zichtbaar dat door een wisselfietssysteem toe te passen in de fictieve
fietsenstalling het aantal geparkeerde fietsen afneemt, maar tijdens sommige tijdsintervallen ook
toeneemt. Echter, zijn de toenames van het aantal geparkeerde fietsen klein en zorgt dus niet voor
extra druk in de fietsenstalling. De verklaring hiervoor is dat de extra vertrekkende fietsers door de
vrijkomende wisselfietsen de volgende dag arriverende fietsers zijn. Dit is een onderdeel van het model
dat in de praktijk niet helemaal zou kloppen. In dit model is de maximale tijd dat de wisselfiets kan
worden gebruikt 12 uur terwijl in de praktijk het onrealistisch lijkt dat gebruikers de wisselfietsen ’s
nachts terugbrengen. Daarnaast kan de volgende informatie uit het blad ‘Model’ worden gehaald:
• De piek van het aantal geparkeerde fietsen zonder de wisselfiets is 2070 (cel G27 en G28);
• De piek van het aantal geparkeerde fietsen met de wisselfiets is 1415 (cel H27);
• Het verschil tussen beide pieken is 655 fietsen, ook wel een afname van 31,6%;
• De maximale afname van het aantal geparkeerde fietsen is 684 (cel I29). Dit betekent dat
maximaal 684 natransporters tegelijk weg zijn met een wisselfiets;
• In totaal zijn er 1066 wisselfietsen beschikbaar gesteld (cel F51). Dit betekent dat in totaal 1066
arriverende fietsers met een wisselfiets naar het station zijn gereisd.
Het inpassen van een wisselfietssysteem bij dit fictieve station als deze al is gebouwd is niet haalbaar.
Door een wisselfietssysteem toe te passen bij een gebouwde fietsenstalling komen er alleen maar
extra investeringskosten bij. Het is wel interessant om te onderzoeken of een wisselfietssysteem wat
oplevert als een nieuwe fietsenstalling moet worden gebouwd. Is het goedkoper om een fietsenstalling
te bouwen met 2.000 fietsparkeerplaatsen zonder een wisselfietssysteem? Of is het goedkoper om
een fietsenstalling te bouwen met 1.500 fietsparkeerplaatsen met een wisselfietssysteem? Om dit te
onderzoeken wordt gewerkt met de getallen en prijzen die in dit hoofdstuk zijn behandeld. In de
onderstaande tabellen 7 en 8 zijn de kosten van de fietsenstallingen weergegeven.
2.000 fietsparkeerplaatsen zonder wisselfietssysteem
Investeringskosten van €2.400,- per fietsparkeerplaats
Jaarlijkse kosten van €131,- per fietsparkeerplaats

Som

Totaal
2.000 x €2.400 €4.800.000,2.000 x €131 €262.000,-

Tabel 7: Kosten fietsenstalling 2.000 fietsparkeerplaatsen zonder wisselfietssysteem

1.500 fietsparkeerplaatsen met wisselfietssysteem
Som
Investeringskosten van €2.400,- per fietsparkeerplaats
1.500 x 2.400
Investeringskosten 1066 wisselfietsen voor €750,- per fiets
1066 x 750
(om de vier jaar)
Investeringskosten wisselfietsen per jaar
799.500 / 4
Jaarlijkse kosten van €131,- per fietsparkeerplaats
1.500 x 131
Jaarlijkse opbrengsten van 684 abonnementskosten voor
684 x 7,50 x 12
natransporters van €7,50 per maand
Jaarlijkse
kosten
van
een
fietsenstalling
met 199.875 + 196.500
wisselfietssysteem
- 61.560

Totaal
€3.600.000,€799.500,€199.875,€196.500,–€61.560,€334.815,-

Tabel 8: Kosten fietsenstalling 1.500 fietsparkeerplaatsen met wisselfietssysteem
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Met de twee tabellen kan tabel 9 worden voorzien van gegevens. In de tabel is weergegeven welke
van de twee fietsenstallingen goedkoper is door de prijs groen te markeren. De eerste 17 jaar is de
fietsenstalling met wisselfietssysteem goedkoper. Na 17 jaar is de grotere fietsenstalling zonder
wisselfietssysteem goedkoper.
Jaar
1
2
#
16
17

2.000 fietsparkeerplaatsen zonder
wisselfietssysteem
€ 5.062.000,€ 5.324.000,-

1.500 fietsparkeerplaatsen met
wisselfietssysteem
€ 3.934.815,€ 4.269.630,-

€ 8.992.000,€ 9.254.000,-

€ 8.957.040,€ 9.291.855,-

Tabel 9: De totale kosten per jaar voor beide fietsenstallingen

In de berekening moet wel rekening worden gehouden met deze aspecten:
• Voor beide fietsenstallingen is dezelfde prijs gebruikt als het gaat om de investeringskosten
per fietsparkeerplaats. Verwacht wordt dat de investeringskosten per fietsparkeerplaats bij de
fietsenstalling met 2.000 plaatsen hoger ligt, omdat ruimte die wordt gebruikt voor het
realiseren van fietsenstallingen erg schaars is.
• De jaarlijkse kosten van het wisselfietssysteem zijn exclusief de kosten voor inrichting en het
onderhoud van een wisselfiets. Zoals eerder genoemd ontbreekt hier de juiste informatie. In
de praktijk zullen dit kosten zijn voor onder andere het systeem, een app, personeel,
administratie, etc.
Ook al wordt de fietsenstalling met wisselfietssysteem uiteindelijk duurder wordt het wel gezien als
een reële optie. Bij een kleinere fietsenstalling blijft meer schaarse ruimte over voor de realisatie van
bijvoorbeeld vastgoed. Daarnaast zijn in deze berekening geen kosten meegenomen voor de
voortransporters. Het kan een optie zijn om het concept eerst gratis aan deze groep aan te bieden om
vervolgens na een tijdje een maandelijks bedrag te gaan vragen.

Bachelorscriptie

54

7 Conclusie & Discussie
7.1 Conclusie
Bij het uitvoeren van dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de onderzoeksvraag: Wat is het
maximale percentage fietsparkeerplaatsen dat in fietsenstallingen bij Nederlandse treinstations kan
worden bespaard als de wisselfiets wordt toegepast? Hiervoor is zowel kwalitatief als kwantitatief
onderzoek uitgevoerd om te onderzoeken bij welk fietsdeelsysteem voortransporters de hoogste
bereidheid hebben hun fiets te delen.
Uit bestaande literatuur blijkt dat een fietsdeelsysteem waarbij voortransporters op het treinstation
een fiets aanbieden aan natransporters dit aanzienlijk bij kan dragen bij het reduceren van de
stallingsdruk. Dit is in de praktijk getest door middel van een experiment bij station Amsterdam Zuid
waarbij voortransporters nadat zij op het station aan zijn gekomen hun fiets delen met natransporters.
Voor- en natransporters mochten tijdens het experiment gratis gebruik maken van speciale fietsen.
Het experiment kreeg de naam wisselfiets. Echter, was het bij de wisselfiets moeilijk om
voortransporters te vinden die mee wilden doen met het experiment. Uit onderzoek blijkt dat er in
Nederland weinig behoefte is aan fietsdeelsystemen, de meeste Nederlanders bezitten al één of
meerdere fietsen. Dit geldt niet voor de natransporters op het treinstation, hier is de vraag naar
(deel)fietsen wel aanwezig.
Er is onderzoek gedaan welk fietsdeelsysteem succesvol kan worden toegepast bij een treinstation.
Daarvoor is een enquête uitgevoerd. Bij de enquête zijn drie fietsdeelsystemen of concepten aan
respondenten voorgesteld met als doel te onderzoeken bij welk concept voortransporters de hoogste
bereidheid hebben om hun (deel)fiets te delen. De drie concepten die de respondenten kregen te zien
waren een peer-to-peer concept, een deelfiets concept en een wisselfiets concept. De reactie van
respondenten was het meest positief op het wisselfiets concept, gevolgd door het deelfiets concept
en als laatste het peer-to-peer concept. Bij de vraagstelling in de concepten waren ook positieve en
negatieve incentives toegevoegd om te onderzoeken of deze invloed hebben op het concept. Het
algemene resultaat hiervan was: hoe positiever de respondenten over het concept zonder incentives,
des te sneller zij gebruik wilden maken van het concept met incentives.
Met resultaten uit de enquête, resultaten uit het theoretisch kader en interviews met experts is bij de
drie concepten gekeken of deze in de praktijk ook toepasbaar zijn. Het resultaat hiervan was dat het
wisselfiets concept de meeste kans op slagen heeft en daardoor ook het beste bijdraagt bij het
reduceren van de stallingsdruk. Voor het wisselfiets concept is een model gebouwd. Het model is
getoetst door middel van een fictieve fietsenstalling en geeft antwoord op de onderzoeksvraag.
Resultaat hiervan is dat door het toevoegen van een wisselfietssysteem bij een treinstation een redelijk
groot percentage fietsparkeerplaatsen kan worden bespaard. Hieruit komt ook naar voren dat als er
een nieuwe fietsenstalling wordt gerealiseerd het bouwen van een kleinere fietsenstalling met
wisselfietssysteem in plaats van een grotere fietsenstalling zonder wisselfietssysteem een reële
oplossing is. Het maximale aantal parkeerplaatsen dat een wisselfiets bespaart als het wordt toegepast
bij het fictieve treinstation is 31,6%. Dit percentage verschilt per station of als het model wordt
voorzien van andere gegevens. Samengevat kan worden geconcludeerd dat een wisselfietssysteem
een positieve bijdrage levert bij het verminderen van de stallingsdruk en dat kostbare ruimte wordt
bespaard bij het realiseren van een nieuwe fietsenstalling.
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7.2 Discussie
In deze paragraaf wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek. Deze worden gekoppeld aan de
beperkingen van het onderzoek. De discussie wordt gedaan voor de enquête, de interviews met
experts en het model. Als laatste worden aanbevelingen gedaan die interessant zijn voor
vervolgonderzoek.
Resultaten enquête
De enquête is door 173 respondenten ingevuld waarvan 140 respondenten één of meerdere keren per
week met de fiets naar het treinstation reizen. De groep van 140 respondenten werd dan ook gezien
als de bruikbare groep respondenten in het onderzoek. Het aantal bruikbare respondenten voldoet
niet aan de minimum grootte die nodig is bij een steekproef bij deze populatie. Desondanks is besloten
dat het aantal respondenten wel groot genoeg is om de resultaten van de enquête voor het onderzoek
te gebruiken.
Bij de resultaten van de enquête moet een kanttekening worden geplaatst. Een reden hiervoor is de
manier waarop de enquête is verspreid. De verspreiding is online gedaan door deze op verschillende
platforms te delen en door te flyeren bij treinstations. In de meest ideale situatie werden
respondenten alleen bereikt door het uitdelen van flyers aan personen die in de ochtend- en
avondspits de fietsenstalling in- en uitlopen. Echter, werd het online verspreiden van de enquête
noodzakelijk geacht, omdat onder invloed van het COVID-19 virus minder mensen met de trein reizen.
Een deel van de respondenten is wel verkregen door het uitdelen van flyers, alleen was de regel vanuit
NS dat het uitdelen hiervan alleen mocht gebeuren tussen 09:00 en 16:00. Een risico van het flyeren
bij een enquête als deze is dat respondenten alleen bereid zijn deze in te vullen als zij al een bepaalde
connectie met het onderwerp deelfietsen hebben. Een gevolg hiervan kan zijn dat respondenten uit
deze steekproef positiever zijn dan de populatie. Bij het online verspreiden is er een risico dat de
respondenten erg op elkaar lijken. Dit omdat bij de verspreiding van de enquête deze in een ‘bubbel’
blijft die bestaat uit personen met dezelfde opleiding, leeftijd, achtergrond etc. Daarbij bestaat ook de
kans dat deze respondenten de enquête invullen, omdat zij een bepaalde (positieve) relatie hebben
met het onderwerp. Daarnaast werden er bij deze enquête veel vragen gesteld over de keuze van
mensen bij stellingen. Hierbij moet ook in acht worden genomen dat er altijd een verschil is in reactie
in theorie en in praktijk. Al deze kanttekeningen kunnen invloed hebben op de resultaten van het
onderzoek en zijn daarmee ook beperkingen van de uitgevoerde steekproef.
Om te onderzoeken in hoeverre de respondentengroep van dit onderzoek lijkt op de populatie en
daarmee dus de voortransporter als fiets-treinreiziger wordt een vergelijking gemaakt met bestaande
literatuur. Een specifieke bron met de karakteristieken van de voortransporter als fiets-treinreiziger is
niet beschikbaar. Wel is er een onderzoek gedaan naar het gecombineerde fiets-treingebruik in
Nederland waarbij ook een enquête is afgenomen. Het onderzoek noemt onder andere: ‘’De fietstreinreiziger blijkt dan bovengemiddeld vaak een jong persoon te zijn die studeert of werkt en een
diploma van de universiteit heeft. Mannen en vrouwen zijn gelijk vertegenwoordigd in deze groep’’
(Jonkeren et al., 2018, p. 23). Als dit wordt vergleken met de respondentengroep uit dit onderzoek
komt dit voor een groot deel overeen. De man/vrouw verhouding bij de respondentengroep uit dit
onderzoek is vrijwel gelijk, namelijk 52,1% man en 47,1% vrouw. De gemiddelde leeftijd bleek net
boven de 35 te zitten en meer dan 4 op de 5 respondenten heeft een HBO of WO-diploma. Iets meer
dan de helft van de respondenten werkt fulltime, bijna 20% werk parttime en 25% van de
respondenten volgt een studie.

Bachelorscriptie

56

Interviews met experts
Voor het onderzoek zijn er met drie experts interviews afgenomen. De interviews zijn gedaan via
Microsoft Teams en duurde tussen de 30 en 45 minuten. De interviews zijn uitgeschreven terug te
vinden in Bijlage 2 – Interviews met experts. De resultaten hiervan zijn gebruikt bij het maken van een
keuze welk concept in de praktijk ook werkbaar is. Ditzelfde is gedaan voor de keuze voor wel of niet
werkende incentives. De meningen en antwoorden vanuit de interviews waren hierin niet bepalend.
Om te onderzoeken welk concept in de praktijk werkbaar is werd ook gekeken naar resultaten vanuit
het theoretisch kader en de enquête. De resultaten van de interviews zijn dan ook naast die van het
theoretisch kader gehouden om te kijken of er overeenkomsten en/of verschillen waren. Echter,
kunnen de resultaten van de interviews nog steeds als een beperking worden gezien, omdat de experts
de vragen over concepten beantwoorden vanuit hun overtuigingen, achtergrond en meningen.
De interviews zijn afgenomen bij Lennart Nout (adviseur stedelijke mobiliteit bij Mobycon), Marc
Schenk (senior consultant bij Arcadis) en Stephan Valenta (projectleider bij de Vervoerregio
Amsterdam). Bij elk interview is een andere vragenlijst opgesteld, omdat de experts verschillende
rollen bekleden bij het onderwerp deelfietsgebruik. Echter, heeft dit wel tot gevolg dat elk interview
op een andere manier verloopt en vragen die in eerste instantie hetzelfde waren op een andere manier
worden gesteld. Dit kan worden beschouwd als een beperking van het onderzoek.
Model
Het model is gebouwd om te laten zien of een wisselfietssysteem ook zorgt voor een afname van het
aantal geparkeerde fietsparkeerplaatsen. Het model geeft de vrijheid om de vragen A, B, C, D, E, F en
G vrij in te vullen om zo per fietsenstalling een berekening te kunnen maken. Cijfers over het aantal
arriverende (vraag D) en vertrekkende (vraag E) fietsers per tijdsinterval moeten voor een echte
fietsenstalling te verkrijgen zijn. Ook het aantal geparkeerde fietsen (vraag A) om 00:00 kan worden
geteld. Echter, moet bij de onderstaande onderdelen een kanttekening worden geplaatst:
Vraag B: binnen welke tijd de wisselfietsen die zijn vrijgekomen worden gebruikt
Dit kan niet specifiek per tijdseenheid worden ingevuld, maar geldt voor alle fietsen die vrijkomen. In
het model is er keuze uit drie mogelijkheden, maar in de praktijk kunnen dit er meer zijn.
Vraag C: het percentage wisselfietsen dat daadwerkelijk ook wordt gebruikt
Dit kan niet specifiek per tijdseenheid worden ingevuld, maar geldt voor alle fietsen die vrijkomen.
Daarnaast is het moeilijk om hier een schatting van te maken.
Vraag F: het percentage arriverende fietsers binnen een tijdsinterval dat vanaf huis naar het
treinstation is gefietst.
Het is lastig om dit percentage per tijdseenheid voor een specifiek station te achterhalen.
Vraag G: het aantal uur dat de vrijgekomen wisselfietsen per tijdsinterval beschikbaar zijn.
Bij dit onderdeel wordt uitgegaan het gemiddelde. Echter, kan het in de praktijk zijn dat het
gemiddelde erg verschilt met de mediaan.
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Ook zijn er vijf factoren in het model aangenomen om het model werkbaar te maken. De aanname van
deze factoren worden beschouwd als een beperking van het model. Het toetsen van het model is
gedaan met als doel zichtbaar te maken wat voor vergelijkingen kunnen worden gemaakt tussen een
fietsenstalling met en zonder wisselfietssysteem. Hoe preciezer de informatie en hoe meer bekend is
over de gegevens, hoe beter het resultaat. De resultaten uit de toetsing van dit model komen door het
invullen van gegevens voor een fictieve fietsenstalling. Deze resultaten zijn samengevoegd met
eerdergenoemde prijzen. Op deze manier kan worden getoetst of het wisselfietssysteem ook iets
oplevert. In een andere situatie kunnen de gegevens in het model en de kosten afwijken. Hieruit volgt
dan een ander resultaat.
Aanbevelingen vervolgonderzoek
Vervolgonderzoek zou zich kunnen focussen op natransporters. Dat er vanuit de natransportkant een
vraag is naar (deel)fietsen is bekend, maar er is geen specifieke informatie beschikbaar hoe groot deze
vraag is. Als de grootte van de groep natransporters bekend is kan beter onderzoek worden gedaan
naar de maximale potentie van de wisselfiets.
Een ander vervolgonderzoek in de vorm van een marktonderzoek naar zowel voortransporters en
natransporters is ook interessant. Het onderzoek zou zich kunnen richten op de prijsacceptatie van
voor- en natransporters bij het gebruik van de wisselfiets. Met resultaten uit een onderzoek als deze
krijgt men meer inzicht in de kosten en opbrengsten van een wisselfietssysteem. Door het aanbieden
van de wisselfiets tegen de juiste prijs kan de vergelijking tussen een fietsenstalling met en zonder
wisselfietssysteem gedetailleerder worden uitgewerkt.
Als laatste zou het interessant zijn om een vervolgonderzoek te doen naar een bedrijf die leasefietsen
aanbiedt en wat de invloed zal zijn als zij een wisselfietssysteem op de markt zouden brengen. Huidige
bedrijven die nu leasefietsen aanbieden beschikken immers al over een groot klantenbestand. Het
onderzoek zou zich dan kunnen richten op de vraag welk percentage fietsparkeerplaatsen kan worden
bespaard als de gebruikers met deze leasefietsen bereid zijn hun fiets op het treinstation te delen.
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Interview Lennart Nout – adviseur stedelijke mobiliteit bij Mobycon

1 Waarom waren de voortransporters niet bereid gebruik te maken van de wisselfiets?
Wat ik anekdotisch gehoord heb is dat je als voortransporter wat opgeeft. Je geeft je eigen fiets op
waarvan je weet hoe die werkt, waarvan je weet dat 100% van de tijd het slot open gaat, waarvan
je weet hoe die onderhouden is, dat soort dingen. Je geeft dus een zekerheid op voor een
onzekerheid en dat moet voordelen bieden. Als die voordelen de nadelen uitbalanceren dan willen
mensen dat wel doen. En dan zeker de early adapters vinden het leuk om mee te doen, om iets
nieuws te testen, op een andere fiets te fietsen, misschien ook op een betere fiets. Maar na een
tijdje gaat die nieuwigheid eraf en dan moet het aanbod wat je hebt nog steeds beter zijn dan hun
eigen fiets. Wij gingen er vanuit dat dat voordeel voor een groot deel zal liggen in een goede fiets
en gratis onderhoud, maar ook in de goede parkeerplek bij het station. Dus dat je zeker weet dat je
een parkeerplek hebt, dat je weet waar die is en dat die zich op korte loopafstand van het perron
bevindt. Aan die voorwaarde is wel voldaan, maar de stalling (van de pilot) was niet vol dus die
mensen konden zelf ook vrij makkelijk met hun eigen fiets plek vinden. Er was altijd wel ruimte in
de Mahlerstalling. Dan is het grootste voordeel eigenlijk al weg, dus is er voor veel mensen nog niet
echt een reden om de wisselfiets te gebruiken zolang hun eigen fiets het doet. Ik denk dat het daar
voornamelijk gezocht moet worden.
2

Hoe groot is het probleem van te weinig voortransporters op de werkbaarheid van het
wisselfiets concept?
Als je geen voortransporters hebt of te weinig is het resultaat voor het algehele concept lager. Je
doel is het beperken van de stallingsdruk. Als de voortransporters niet meedoen staan die fietsen
gewoon gestald op het station, dan heb je eigenlijk een nieuw type OV-fiets erbij. Dat is op zich niet
erg, want je hebt nog steeds een beter resultaat dan dat er stationsfietsen staan, tenzij het aantal
voortransporters echt nul is. Maar iedere oortra sporter ee t s a hts e s a o ds ee fiets
weg uit de stalling dus dan ben je netto nog steeds beter uit dan andere systemen. Maar hoe meer
voortransporters, hoe efficiënter het concept.
3 Bij een vervolgpilot met de wisselfiets hoe willen jullie de voortransporter beter bereiken?
Ten eerste meer gerichte marketing. In Leiden is een onderzoek gedaan naar waar de fietsers
vandaan komen in het voortransport, uit welke wijken. En die gaan we gericht benaderen door
middel van huis aan huis verspreiding van een uitnodiging. Daarnaast gaan we de pilot niet draaien
als de stalling niet volstaat. Dat is wel echt een go/ no go moment geworden. We gaan pas uitrollen
als de stalling voldoende vol staat. Een x aantal procent hebben we niet gedefinieerd, maar als naar
ons idee het voordeel het nadeel uitbalanceert, dat je bruto een voordeel hebt als voortransporter
om de wisselfiets te gebruiken.
4 Wat zouden/ gaan jullie nog meer anders doen bij een volgend experiment?
Waarschijnlijk een spelelement toevoegen, dus hoe vaker je mee doet en hoe meer ritten je maakt
op de wisselfiets hoe meer punten je spaart. Daarmee kun je bijvoorbeeld een prijs winnen.
Daarmee een soort van nudging toevoegen zodat mensen kiezen voor de wisselfiets. Verder meer
gericht uitzoeken wat het probleem is van de voortransporter als deze niet meer mee wilt doen. Een
gerichtere bevraging van mensen die niet actief zijn als voortransporter, kijken waarom zij niet meer
meedoen, die redenen doorgronden en leren van de praktijk.

5

Uit onderzoek blijkt dat er aan de natransport kant een vraag is naar meer deelfietsen. Waren
er genoeg natransporters of waren hier ook problemen mee?
In Amsterdam durf ik dat niet te zeggen dat er genoeg natransport fietsers waren. We zien wel dat
daar de vraag aan de natransport kant vaak groter is. En het alternatief is minder aantrekkelijk voor
die mensen. Het risico is dat er geen OV-fiets meer staat of een redelijk slechte stationsfiets die niet
zo fijn meer fietst. Als natransporters weten dat er een gratis fiets klaarstaat is dat meestal al
voldoende om hen mee te laten doen aan de pilot. Voor het concept zelf, dat hangt van het
businessmodel af. Dat durf ik niet te zeggen hoe een bedrijf het zou willen aanvliegen. Als het de NS
is kan ik me voorstellen dat ze dat een beetje koppelen aan de OV-fiets en dan weten zij uitstekend
waar de vraag is en hoe groot de vraag is. Als het een ander bedrijf is dan hangt het af van hun
businessmodel, of het lossen ritten zijn of dat het aansluit bij een bestaand deelfietsconcept. Of dat
mensen met een deelfiets abonnement de fiets mee kunnen nemen of dat ze ook gericht
natransporters voor een bepaalde rit gaan benaderen met werkgevers etc. Bijvoorbeeld: omdat
jullie werknemers mee doen krijgen jullie gratis toegang en de rest moet €1 betalen.
6

(de geïnterviewde leest de omschrijving van het peer-to-peer en het deelfiets concept)
Hebben jullie ook over andere concepten nagedacht? Wat zijn de voor- en nadelen van deze
concepten?
Je kaart eige lijk al de t ee ela grijkste pu te aa i je raag. De reiziger die ge ruikt aakt a
u fiets gaat hier fatsoe lijk ee o . Da gaat er bij mij gelijk van: hoe weet je dat? Wat gebeurt
er als dat niet zo is? Volgens mij voeg je daar meer onzekerheid toe voor de voortransporter, plus
dan zit je op peer-to-peer delen tussen twee mensen. Wisselfiets is pull-to-pull, iedereen heeft
dezelfde fiets. Als ik aankom bij het station en ik krijg een peer-to-peer fiets weet ik niet welke fiets
ik krijg, dan weet ik niet of die past, dan weet ik niet of ik het zadel kan verhogen, of de lichten het
doen, etc. Dan voeg je ook onzekerheid toe voor de natransporter. Of als je het echt een op een
doet, dus als ik jou fiets iedere dag deel, dat kan, maar als jij dan een dag ziek bent heb jij geen fiets.
Of andersom, als ik een dag na me werk uitgenodigd wordt om de stad in te gaan dan heb ik geen
optie om met mijn wisselfiets naar de kroeg te fietsen om naar die borrel te gaan. Of als ik wat langer
moet werken heb ik die optie ook niet, dan ben je de vrijheid van het fietsgebruik eigenlijk kwijt. En
volgens mij kun je dat eigenlijk niet oplossen, tenzij je pull-to-pull doet of dat je een hele boel
bufferfietsen toe gaat voegen. Maar dan heb je nog steeds een stukje onzekerheid erin van die
andere fietser die mijn fiets gebruikt. Dat wilde we eigenlijk voorkomen, het moet ook voordeel
hebben voor de voortransport reiziger. In dit geval denk ik dat je het nadeel vergroot voor de
natransport reiziger en geen extra voordelen biedt bovenop de wisselfiets. Er zijn al eerder peer-topeer concepten geweest en dat is niet aangeslagen.
De tweede, ik denk dat het kan. Je ziet in het buitenland ook vaak dat het best wel goed werkt. De
loopbereidheid van Nederlanders naar een deelfiets is laag, dus je moet een vrij fijnmazig netwerk
hebben van deelfietsstations. Als ik in de ochtend moet zoeken voor een fiets haal je ook weer een
stukje van de zekerheid weg. Wederom pak je daar de voortransporter het meest mee, het kan een
minuut, twee minuten of meer extra looptijd opleveren met een klein risico van 5 of 10 minuten
looptijd. En dat is denk ik onacceptabel, plus dan is de vraag wat is de winst en voor wie is de winst.
Wat is de winst van een FF-systeem boven de wisselfiets, omdat de rest toch hetzelfde is. Je moet
als aanbieder namelijk fietsen beschikbaar stellen, je moet die premium parkeerplaatsen bij het
station hebben. Het enige wat je doet is dat als de fiets stilstaat bij werk of huis misschien een extra
rit toevoegen. Daarmee zou je de kosten kunnen drukken. Maar bij iedere rit die je toevoegt haal je
een stukje zekerheid weg bij de gebruikers. Die dynamiek is denk ik niet schaalbaar, want als het
heel populair wordt dan gaan mensen ook heel veel zoeken naar een fiets. Dan moet je of heel veel
fietsen hebben zoals Parijs of New York of het gaat niet werken en ik denk dat het in de Nederlandse
context niet uit kan om zoveel fietsen neer te zetten in een woonwijk. Met die dynamiek kwamen
we toch uit op een pull-to-pull wisselfiets waarbij je het beste van de fiets combineert met de
gebruikersoptimalisatie van de deelfiets.

7 Dus jullie hebben wel discussies gehad over andere concepten?
We begonnen eigenlijk met de eerste optie die jij boven hebt staan. Dat was de eerste aanzet, het
eerste idee. Toen zijn we daar onderzoek naar gaan doen, kan dat? Is dat haalbaar? Daar kwam uit
dat het niet ideaal was en op dat moment kwam Swapfiets op waardoor je eigenlijk het concept van
ij fiets era dert. Wa t jou fiets ordt geko ht e o derhoude door ee edrijf als S apfiets
en dan haal je veel van deze kwesties weg. Onderhoud is weg, als die gestolen wordt is het niet meer
mijn probleem. Van deze problemen ben je dan af en dan heb je allemaal eigenlijk dezelfde fiets.
Dus toen was het idee dat Swapfiets wordt de wisselfiets en dan heb je altijd een fiets bij het station,
maar dat hoeft niet jouw fiets te zijn. En dat is een subtiel, maar belangrijk verschil denk ik.
8 Je ziet een samenwerking van de wisselfiets met Swapfiets dan wel zitten?
Ja dat is de oplossing. Als dat lukt zeker, we hebben dat ook met Swapfiets besproken, maar
Swapfiets wilde dat niet. Maar ik ben het helemaal eens, dat zou de gouden oplossing zijn en ik denk
ook dat ze daar heen moeten. Het zou heel makkelijk zijn, je doet op alle Swapfietsen een slim slot,
je geeft ze allemaal een snel schakeling voor het zadel en alle klanten van Swapfiets hebben in een
keer een wisselfiets. Als die dan niet in de fietsenstalling staan, ideaal. Bij Swapfiets heb je altijd een
fiets. Als je bij Swapfiets altijd en overal een fiets hebt, dan zou ik er wel €20 per maand voor willen
betalen, maar voor een normale Swapfiets niet. Maar als het een Swapfiets + ongelimiteerd OV-fiets
wordt, ik ben erbij.
9

(ik benoem de incentives die ook aan de respondenten van de enquête zijn voorgesteld)
Hebben jullie nagedacht over deze incentives en zouden deze werkbaar zijn?
De eerste wel (een fiets op het station van aankomst), omdat dat is uiteindelijk het business model
waar je heen moet, maar dan zit je al snel aan een Swapfiets achtig iets te denken dat landelijk
opereert. Een vergoeding voor de voortransporter is lastig, omdat aan de ene kant kun je zeggen, je
krijgt geld maar dan gaat je businessmodel een beetje scheef. Want je moet dan of de natransporter
vrij veel geld laten betalen of je moet andere mensen laten betalen voor parkeren. Dan is het
verlagen van de maximale parkeerduur die gratis is bijvoorbeeld een maatregel die zou kunnen
helpen. Maar dan hoef je niet eens mensen die meedoen aan de wisselfiets geld te geven, maar
eerder zeggen dat zij niet hoeven te betalen, dat dat een incentive wordt. Maar dat is natuurlijk een
grotere discussie. Gratis de eerste 24 uur parkeren is leuk, maar dat is gewoon NS of
gemeenschapsgeld wat daarheen gaat. Dat wordt betaald door andere mensen dus het betekent
niet dat het echt gratis is. En dan is de vraag moet je dan nog meer gemeenschapsgeld gaan steken
in het sponseren van mensen die naar het station fietsen terwijl het nog steeds geld kost?
10 Een wisselfiets op het station van aankomst is dus wel een reële optie?
Dat is de endgame, niet iets wat je even kan testen binnen 6 maanden. We hebben wel geprobeerd
Utrecht ook mee te krijgen, zodat we Amsterdam-Utrecht als as konden gebruiken. Die waren toen
al met een andere pilot bezig en het was daardoor niet gelukt. Het zou ideaal zijn, maar dat is eerder
iets dat je uitrolt als je weet dat het concept werkt. Dat je het landelijk gaat uitrollen of per provincie
en niet op een as. Dan zit je namelijk nog steeds met gelimiteerde uitwisselpunten.
11 Denk je meer voortransporters te bereiken door te flyeren met deze incentive?
Ja tuurlijk, alleen dan moet je wel op alle stations van aankomst een fiets aan kunnen aanbieden en
niet een keertje op dat station. Bij het opschalen van de pilot krijg je netwerkeffecten, hoe meer je
toevoegt hoe efficiënter het wordt. In een pilot is dat heel lastig, het wordt hierdoor al heel snel
heel duur. Als je dit landelijk als pilot doet kost het miljoenen, dat geld is moeilijk los te peuteren.

12 Zou een verschil in abonnementskosten tussen voortransporters en natransporters mogelijk
zijn?
Er is wel een verschil in prijsacceptatie, hoe veel mensen bereid zijn te betalen. In de pilot zoals deze
nu is hebben we nog niet helemaal vastgesteld of daar een prijs aan hangt, maar het zou kunnen
dat er voor natransporters een kleine bijdrage bijkomt en voor voortransporters niet. In een pilot
systeem dan, in een uitrol kom je op een systeem wat meer als Swapfiets wordt. Je krijgt een fiets
in het voortransport en een in het natransport en dat is een pakket dat je in je NS abonnement
afsluit. Dat zie ik uiteindelijk als de beste oplossing voor het landelijk probleem en dan kan je het
systeem zo balanceren dat het prima uit moet kunnen. Dat vereist wel massa, veel fietsers. Als je
100.000 klanten hebt kun je dat wel laten werken maar met 500 is dat niet te doen. Als je dan een
fiets in Leiden Lammenschans moet hebben en twee fietsen bij de Meern dan moet je daar ook
toevallig twee voortransporters hebben, anders werkt het niet. Op kleine schaal kan dat niet, maar
op grote schaal wel.
13 Hoe zit het met de financiële haalbaarheid van de wisselfiets, is het een gesloten business
case?
Als je bedenkt dat ongeveer 10 procent van de kosten in het onderhoud zitten van een
ondergrondse fietsparkeerplaats, een fietsparkeerplaats veel geld kost dan kan dat best wel uit met
een wisselfiets. Er zou subsidie op kunnen, ik weet niet of het hoeft, omdat als ik kijk naar de betaal
bereidbaarheid van mensen bij Swapfiets. Dat kost €13,50 of €16,50 per maand en zij hebben een
flink klantenbestand. Het zal voor hen relatief weinig extra kosten met zich meebrengen om er een
Swapfiets aan twee kanten van te maken. Ik denk dat mensen daar best €5 per maand meer voor
zouden willen betalen en dan heb je de commerciële business case als rond. Dan zou je eventueel
nog kunnen kijken naar een bijdrage van NS of ProRail, dat is dan nog een bonus, maar volgens mij
hoeft het niet eens. Het zou gerechtvaardigd zijn, maar ik denk niet dat het hoeft. Als je bedenkt dat
mensen nu €350 per maand betalen voor een altijd vrij trein abonnement. Als ze dan voor €370 een
altijd vrij trein abonnement + overal en altijd een fiets hebben, volgens mij heb je dan een goede
potentiele klandizie, zeker als je bedenkt dat veel werkgevers dit waarschijnlijk zullen gaan
vergoeden. Zo heb je de hele keten woon-werk verkeer vergoed. Dan wordt het een soort fietsplan,
maar dan zonder aankoop maar alleen lease. Volgens mij heb je dan je business case rond. Puur op
het feit dat Swapfiets nu een business case heeft voor €16,50 per maand dan denk ik dat je met €5
meer ook genoeg klandizie hebt. Maar daarvoor zou nog verder marketing onderzoek moeten
plaatsvinden.
14 Voor de wisselfiets is het dus vooral belangrijk om die sprong van kleinschalig naar
grootschalig te maken?
Ja, daarom ben ik blij met de tweede pilot, omdat je daarin technisch het nog een keer tegen het
licht kan houden. Kijken wat de beste oplossing is voor het slot, het wisselpunt en dat soort dingen.
Plus, we gaan heel goed kijken wat de gebruiker ervan vindt en wilt. De gebruiker nog meer centraal
stellen, zeker de voortransporters goed onderzoeken en meer bereiken. En de gebruikers
vasthouden, daar ook meer aandacht aan besteden. Als dat succesvol is en mensen zijn bereid dat
te betalen, dan is het een kwestie van opschalen. Dan kan randstadbreed, provinciebreed maar ook
landelijk.
NS en Swapfiets samen hebben volgens mij alle tools in handen om dit vrij snel uit te kunnen rollen
als zij dit willen. Dan moet het nog wel eerst aangetoond kunnen worden dat mensen het ook willen,
dat de klant het wil. Dat is nu het belangrijkste.

Interview Marc Schenk – senior consultant bij Arcadis

1 Wat zou een reden kunnen zijn dat voortransporters niet bereid zijn hun fiets te delen?
Een verklaring zou kunnen zijn dat mensen het idee hebben van: ik wil op dit uur en deze tijd dat ik
terug naar huis kan gaan. De afhankelijkheid van iemand die op tijd terug is met jouw fiets kan ik me
bij voorstellen dat het een bottleneck is. En misschien ook wel het feit dat als je afspraken maakt
met iemand die jouw fiets gaat gebruiken, het betekent dat ook jij er op een bepaalde tijd moet zijn.
Dus dat jij je moet committeren aan bepaalde tijden en dat het een drempel is om ermee aan de
slag te gaan. Dat is gevoelsmatig.
2

Gebruikers bij de wisselfiets pilot bij station Amsterdam Zuid gaven aan dat zij zelf al een
hoogwaardige kwaliteit fiets hebben, wat is hier jou kijk hierop?
Dat is ook iets wat natuurlijk de afgelopen jaren is verandert, vroeger had je een goede fiets en een
stationsfiets. Op het station gooide je je fiets in de stalling en met een beetje mazzel stond die er
nog. Maar de afgelopen jaren hebben we zo veel geïnvesteerd in goede fietsenstallingen dat het
gebruik van je goeie bakfiets of je fiets die je ook gebruikt om naar het kinderdagverblijf te rijden
gewoon veilig en redelijk goedkoop gestald worden. Ik kan me daar goed bij voorstellen dat veel
mensen zeggen: ik gebruik mijn normale fiets gewoon ook voor het OV gebruik en dus als
voortransport.
3 Een wisselfiets zou hier geen oplossing voor kunnen bieden?
Ik heb zelf gewoon erg mijn twijfels bij het feit van een wisselfietssysteem, omdat wij in Nederland
al een hele hoge bezetting hebben met fietsen. Ik was het net ook al even aan het opzoeken, ik
geloof dat wij op 17 miljoen mensen 22 miljoen fietsen hebben. Als je dan even de jonge kinderen
niet meerekent heeft iedereen bijna twee fietsen en soms wel drie fietsen tot zijn beschikking. Ik
heb altijd een beetje moeite wie is dan de doelgroep die de wisselfiets gaat gebruiken? Ik kan me
de voorstelling maken dat een fiets als natransport bij een OV halte of een bushalte wordt gebruikt.
De OV-fiets is een heel bekend iets, die kan ik me goed voorstellen, omdat dat een systeem is wat
toch redelijk bekend is tegenwoordig. Maar het wisselen van een fiets die in een soort van poule
beland, ik geloof er zelf nog niet 100% in.
Ik denk dat de mensen die het voortransport doen vaak toch inderdaad afhankelijk zijn van de fiets
die ze dan gebruiken. Als ik kijk hoe ik zelf mijn voortransport deed toen mijn kinderen klein waren
was het vaak met een bakfiets of met een kinderzitje voorop. Het was ook de fiets waarmee ik nog
even langs de supermarkt reed, omdat op die fiets had ik een fietstas opgehangen. Die fiets is
gemaakt op jou hele voorreis. Natransport is altijd wel makkelijker, omdat het is altijd een fiets die
simpel zijn werk moet doen en dat is jou van A naar B brengen. De voortransport fiets wordt vaak
gecombineerd, daarom zie je ook vaak mensen met een auto op school verschijnen, omdat dan ben
je alvast onderweg naar. De vraag is of het je echt tijd scheelt, maar mensen zijn geneigd om heel
veel zaken te combineren om zo efficiënt mogelijk te zijn.

4 Zou je de Swapfiets kunnen gebruiken als wisselfiets ?
Ja, misschien op een manier dan wel, maar dat betekent dat je wel de doelgroep alweer kleiner gaat
maken. Als je kijkt wie over het algemeen een Swapfiets bezit zijn het inderdaad de studenten of de
mensen zonder kinderen. Ja, ik denk wel dat het zou kunnen werken, alleen je spreekt er wel een
beperkte doelgroep mee aan.
Als ik kijk waar de Swapfiets staat dat meestal bij studenten of bij een koppel met een dubbel
inkomen zonder kinderen. Dat zijn mensen die ook makkelijk geneigd zijn om te delen. Op het
moment dat je op een bepaalde plek woont of een bepaald ritme hebt ontwikkeld is het best lastig
om het gene wat je hebt te gaan delen, omdat je het hebt ingericht op een bepaald gebruik.
Bijvoorbeeld een bakfiets, een fiets met een kinderzitje. Het makkelijkste wat je kan delen zijn
dingen die niet persoons specifiek zijn.
5 Dus een fiets is te persoons specifiek om te delen?
Voor een Swapfiets valt het mee, want daar zit niks op. Maar op het moment dat het vaker wordt
ingezet als voortransport die je ook gebruikt voor meerdere doeleinden als kinderfiets of
transportfiets, dan is er een groep die volgens mij niet aangesproken gaat worden door het
deelconcept. Ik kan niet bepalen hoe groot die groep is.
6

(de geïnterviewde leest de omschrijving van het peer-to-peer en het deelfiets concept) Denk
jij dat deze concepten bijdragen aan het reduceren van de stallingsdruk?
Die eerste denk ik wel. Dat is eigenlijk vrij makkelijk, dat concept heb ik ook al vaker geroepen dat
het echt fantastisch zou zijn als het lukt. Je belandt in een soort van deel community met je fiets.
Volgens mij kan het prima, ik denk dat je hier weer terugkomt op de wil om het te doen. Wil ik mijn
fiets afstaan, vertrouw ik erop dat als die beschadigd is dat het wordt geregeld. Je krijgt eigenlijk een
beetje een Airbnb achtige constructie met sleutelkluisjes en dat soort zaken. Wat volgens mij best
wel prima zou kunnen werken. Maar net zoals bij Airnbnb niet iedereen zijn huis aanbiedt zal niet
iedereen zijn fiets aanbieden. Wat is dan de incentive voor jou om je fiets te delen? Waarom zou ik
mijn fiets delen en door een ander laten gebruiken, wat krijg ik dan?
Bij het tweede concept struikel ik een beetje over de: in de buurt van uw woning. Waar hebben we
het dan over, hebben we het over 100 meter of 150 meter. Ik moet zeggen, hier in Tilburg zijn ze
begonnen met het plaatsen van scooters. Ik dacht ook bij mezelf dat daar niet erg veel animo voor
is. Maar op zich die scooters worden best wel goed gebruikt, die staan her en der. Je stapt er weleens
naast als je er eentje wilt hebben en er is er geen aanwezig in het gebied. Ik denk als het hier gaat
om goede fietsen, nette fietsen en dat er een soort van zekerheid is dat je op een fiets kan rekenen
dit best zou kunnen werken. Als ik een keer naast een fiets grijp, doe ik niet meer mee. Je moet echt
een garantie hebben dat je een fiets hebt. Misschien moet je dan met een soort van
reserveringssysteem werken.
7

(ik benoem de incentives die ook aan de respondenten van de enquête zijn voorgesteld) Zou
de incentive dat de voortransporter de beschikking krijgt over een fiets op het station van
aankomst werkbaar zijn?
Volgens mij kan dat gewoon werken, maar dan is het wel een kwestie om in een soort van poule of
community te zitten waar dat geborgd is. Dus ook daarvan geldt, als je de zekerheid hebt dat er
netjes wordt omgegaan met jouw fiets en dat die op tijd terug is als jij terugkomt. Of er is een fiets
beschikbaar als jij terugkomt op het station en je bent er ook van verzekerd dat op jou aankomst
station een fiets klaarstaat herzie ik geen reden dat het niet zou werken.

8 Waar is deze incentive het makkelijkst toepasbaar?
Ik heb erg mijn twijfels over concept twee, die deelfiets die op straat staat geparkeerd. Ik vind dat
best wel een dingetje, omdat er ook ergens geregeld moet worden dat er een deelfiets punt is en
dat moet dan ook weer georganiseerd en bijgehouden worden. Dan ga ik toch voor de eerste (peerto-peer concept) of de derde (wisselfiets concept), waarbij ik bij de derde denk dat er toch te veel
verplichtingen zitten om het allemaal waar te maken, dus zou ik voor de eerste gaan.
9

Zou de incentive dat de voortransporter een kleine vergoeding krijgt voor het delen van de
fiets werkbaar zijn?
Ik denk het wel. Als je kijkt, ook in de geschiedenis, mensen zijn best wel gevoelig voor financiële
prikkels. Het lastige is, waar zit dat punt. Maar als je ook kijkt naar spitsmijden en dat soort
projecten, mensen zijn wel bereid de auto te laten staan. Niet omdat het goed is voor het milieu,
niet omdat het goed is voor henzelf, maar als ze ervoor betaald worden, dan in een keer doen ze
het wel. Ik denk dat daar zeker wel winst te behalen valt, de vraag is dan hoe hoog die incentive
moet zijn? Bij concept twee moet er meer omheen worden opgetuigd. Het leuke hierin is, wie gaat
het betalen? Wie heeft er baat bij dat er geen extra fietsenstalling geplaatst hoeft te worden, dat is
in dit geval ProRail als beheerder van de stations. Gaat ProRail mij dan betalen voor het gebruik van
mijn fiets?
10 Zou het een mogelijkheid zijn dat reizigers een korting ontvangen als zij hun fiets delen?
De kosten zijn volgens mij op dit moment niet hoog. Dat is het probleem, de laatste jaren hebben
we veel tijd gestoken in het verlagen van de parkeertarieven om de aantrekkelijkheid te verhogen.
Ik betaal niks voor het parkeren in de eerste 24 uur. Er zijn maar weinig mensen die de fiets de hele
dag in de stalling hebben staan. Tuurlijk, er zijn wel mensen met abonnementen die hun fiets de
hele dag in de stalling hebben staan, maar ik moet dus wel echt al een abonnement hebben waar ik
geld voor betaal wil ik er baat bij hebben dat ik mijn fiets ga verhuren.
11 En als je zegt: de eerste 24 uur parkeren kost geld, mits je je fiets deelt, dan kost het minder
of is het zelfs gratis?
Dat zou kunnen, maar dan kom je vervolgens weer op het punt van: het kost geld, dus dan krijg je
een reductie op je stallingstarief als je je fiets verhuurd. Maar wat gaan we dan doen, die fiets gaat
dan in de verhuur eigenlijk. Wie is aansprakelijk, wie is aan te spreken op kosten die gemaakt
worden, hoe ga je om met diefstal, dat soort zaken. Daar zal toch een soort van middle man tussen
gaan zitten, een soort van organisatie die dat gaat regelen. Je kan het bijna vergelijken met een soort
van marktplaats achtige constructie, je kan het rechtstreeks overmaken of in een soort van potje
stoppen. Als het bezorgd is en je hebt er een handtekening voor gezet, dan wordt het geld
vrijgegeven voor de ander. Eigenlijk moet je dat hier ook hebben, er moet een platform tussen zitten
die in de gaten houdt dat al die fietsen netjes worden ingeleverd. Ook kunnen daar klachten worden
geregistreerd, klachten worden onderzocht. Dit soort dingen zal je dan op moeten tuigen. De vraag
is wie dat moet doen en wat kost dat extra om die kosten te rechtvaardigen?

12 Als je kijkt naar de drie concepten. Welk concept zou in de praktijk het beste mogelijk zijn?
Het concept dat je je eigen fiets inzet. Omdat zoals ik net al zei, we hebben allemaal al fietsen. We
hebben heel veel nieuwe fietsen. We hebben heel veel fietsen gekocht via belastingvoordelen,
leasefietsen, etc. In de andere twee concepten komen er weer extra fietsen bij, maar ik heb al een
fiets dus waarom zou ik betalen voor een extra fiets terwijl ik al een fiets heb. Dan is het makkelijker
om die fiets in te zetten als ruilmiddel in plaats van de beschikking te krijgen over een nieuwe fiets
waarvoor ik weer moet betalen omdat er een abonnement aan zit om mee te doen.
Bijvoorbeeld bij de scooters in Tilburg, van wie zijn die scooters? Wie ziet erop toe dat ze overal
netjes gestald worden? Opeens staan er scooters her en der in de openbare ruimte die gestald
moeten worden? Dat ga je hier ook mee krijgen. ProRail zegt tegen gemeente Den Haag, omwille
van het verlagen van de parkeerdruk in de stalling gaan we een aantal deelfietslocaties in jou stad
openen. Dan ga je jouw probleem op mijn straat zitten afwentelen, zo werkt het niet. Je bent vast
weleens in die steden geweest waar ze van die stepjes hebben, het is verschrikkelijk. Daar voelt
niemand eigenschap voor, in het tweede systeem heb je geen eigenschap voor de fiets, want je
maakt gebruik van een fiets die niet van jou is. In de derde maak je gebruik van een
abonnementsvorm waar je extra moet gaan betalen voor een fiets die je misschien niet eens nodig
had. De eerste is gewoon, ik heb een fiets, die is al van mij en die ga ik ter beschikking stellen. Als
het dan gaat om het praktisch mogelijk maken dan zou ik zeggen dan is de eerste de meest kansrijke.
13 Is het bij het eerste concept (peer-to-peer) dan geen probleem om vraag en aanbod te
matchen?
De kracht gaat in het systeem zitten als je het matchen niet één op één doet. Eigenlijk zal je naar
een idealiter systeem moeten dat er voor elke 8 mensen 10 fietsen beschikbaar zijn. Even heel
hypothetisch gedacht, stel: ik ga met jou in de community zitten, met jou en 10 vrienden van ons.
We hebben allemaal andere soorten fietsen, namelijk de ene heeft een mountainbike, de andere
een bakfiets, de andere een elektrische fiets. Hoe ideaal is het als je kan aanvinken welke fiets je
wilt gaan gebruiken, omdat je natransport op dat moment net iets anders nodig heeft dan dat je
regulier hebt. Noem het maar een soort van budget rental cars. Heb ik vandaag een kleine auto
nodig of iets anders? Volgens mij is dat een beetje waar je naartoe zal moeten in zo een systeem,
dat het een beetje een meerkeuze concept wordt.
14 Zouden de eerder genoemde incentives bij het eerste concept (peer-to-peer) toepasbaar
zijn?
Misschien moeten er wel andere voordelen worden geboden, misschien moet je een soort van
kortingsbonnen op het station krijgen of korting op je treinreis. Misschien is het wel een soort van
huursysteem en elke keer als ik mijn fiets ter beschikking stel verdien ik €1,50. De gebruiker huurt
mijn fiets voor dat bedrag. Of je huurt een OV-fiets voor €3,85, of je huurt een particuliere fiets voor
€1,50. Daarmee verdienen jij en ik onze investering in de fiets weer terug.
15 Geloof je niet in een wisselfiets concept als deze bij alle grote stations in Nederland wordt
toegepast?
Nee, dat denk ik niet. Ik probeer het voor mezelf te projecteren door in mijn omgeving te kijken. Ik
ben voor Arcadis naar een aantal landen geweest om te kijken voor de fiets. Dan kijk je hoe veel
fietsen hebben wij nu in Nederland. Als ik al een fiets heb, waarom zou ik dan mee doen aan iets
waar ik moet gaan betalen voor een extra fiets? Daar zit mijn grootste zorg bij dit soort systemen in
Nederland. Ik geloof echt wel dat er plaatsen zijn waar het zou kunnen werken, maar in Nederland
zie ik het niet zo snel gebeuren.

Interview Stephan Valenta – projectleider bij de Vervoerregio Amsterdam

1

Waarom wilde in verhouding weinig voortransporters gebruik maken van de wisselfiets. Zelf
benoemde de voortransporters dat zij al over een goede fiets beschikken, zijn hier ook andere
redenen voor?
We hebben een actieve campagne gedaan om de voortransporter te benaderen. Inderdaad, de
mensen die ik heb gesproken hadden zelf al een hele goede fiets dus dat was het eerste wat me
opviel. De stations barrel die 10 jaar geleden bestond, die tijd lijkt langzaam voorbij, mensen hebben
tegenwoordig echt kwalitatief hoogwaardige fietsen. Een andere reden was dat met name de
fietsenstalling zelf, die ik had gekozen om mensen aan te spreken was op dat moment best wel vol.
De capaciteit zat op 80/ 90%, zeker omdat de Zuidplein stalling in verbouwing was. We dachten, we
gaan die mensen aanspreken die altijd moeite hebben met een plek vinden. Dan zal het juist voor
hun aantrekkelijk zijn om een wisselfiets te hebben met altijd een plek. Die mensen zijn dagelijks
gebruiker en kennen de trucjes van a tot z. Als het 95% vol is dan moet je in die hoek zijn, daar zit
een vrij plekje. Met dat betreft verviel de garantie van altijd een plek vrij hebben voor een fiets,
omdat het ervaren gebruikers waren en dat vrije plekje dat er is wel konden vinden. Dat viel erg op.
Inderdaad mensen hebben zelf een goede fiets en waren niet geïnteresseerd in een andere fiets.
Het is niet alleen een kwalitatief goede fiets, maar ook hun eigen fiets. Er is namelijk wel een
gedragsverandering die nodig is. In plaats van dat je je eigen fiets gebruikt wissel je je fiets met een
poule gebruikers. Mensen vonden dit een grote stap om te nemen. De prijsprikkel van gratis, daar
waren mensen niet in geïnteresseerd. Ze snapten het concept, vonden het een interessant concept,
en zeiden dat ze het gingen aanraden bij andere en ze wel iemand kende die het wilde. Maar er
kwamen toch mondjesmaat actieve gebruikers bij, het heeft wel wat opgeleverd, maar viel toch
tegen door die redenen.
2 Wat zou de volgende keer anders kunnen om de voortransporter beter te bereiken?
De vervolgpilot gaat in Leiden plaatsvinden dus daar ben ik in de uitvoering niet bij betrokken. Wij
kijken wel zijdelings mee wat daar gaat gebeuren. Wat je wel ziet is dat natransport niet het
probleem is: kijk maar naar de OV-fiets, die wordt veelvuldig gebruikt voor de last mile. Een
prijsprikkel is wel iets waarmee de voortranspoter kan worden bereikt. De stallingen op de Zuidas
zijn stallingen waar je allemaal één dag gratis mag parkeren. Je kan je fiets daar gewoon neerzetten
en aan het einde van de dag eruit halen. De prikkel is er niet. Stel in de toekomst heb je een
betaalregime dat iedereen een bepaalde bijdrage moet leveren net als bij het parkeren van de auto.
Dan wordt het ook wel interessant om gratis een fiets aan te bieden. Een voortransporter kun je dan
ook verleiden voor een gratis fiets als ze moeten betalen in de stalling. De stallingen waar het
parkeren gratis is, waar het bomvol is, en waar mensen echt moeite hebben om een vrije plekken
te vinden, reserveer daar ruimte voor het concept. Dan wordt het nog aantrekkelijker voor de
voortransporter, voor de rest blijft het een black box.

3 Waarom zijn jullie als Vervoerregio Amsterdam betrokken bij het wisselfiets concept?
Het is belangrijk om nieuwe concepten te bedenken, we betalen mee aan de bouw van de stallingen
en die stallingen worden steeds groter, met steeds meer plekken. De stalling die nu bij station
Amsterdam Centraal wordt gebouwd is deels onder water en gaat om 7000 plekken. Het is dus super
kostbare ruimte en een ingewikkelde en complexe locatie. De Amsterdamse binnenstad, complexer
kun je het niet krijgen. Dus dan is het echt belangrijk om in de toekomst te bekijken om de ruimte
die er is beter te benutten om met hetzelfde aantal gebruikers minder fietsen te gebruiken.
Het idee van het concept was om in de stalling te experimenteren met het op een andere manier
gebruiken van de beschikbare ruimte waardoor je minder ruimte nodig hebt. Daardoor bespaar je
geld en kun je minder grote stallingen bouwen. Over het bouwen van stallingen en het
experimenteren met benuttingsmaatregelen zijn landelijke afspraken. In 2016 hebben we afspraken
gemaakt met het ministerie, met de provincies, gemeentes, NS, fietsersbond, ProRail, etc. wat met
fietsenstallingen te maken heeft. We gaan bijbouwen, want fietsen blijft een belangrijke
voortransport middel voor de trein. 50% van de mensen gaat met de fiets naar het treinstation. Daar
moet je dus goede stallingen voor hebben, maar tegelijk moet je ook nadenken over nieuwe
concepten. De stallingen die je bouwt, of je die op een andere manier beter kunt benutten. Er
worden diverse experimenten gedaan waaronder de wisselfiets waarbij wij zeggen dat gaan we
doen in de stalling die net nieuw is. Destijds was dat Mahlerplein, waar ook ruimte was om te
experimenteren, want die ruimte was niet vol. 50 of 60% van de fietsparkeerplaatsen was bezet, we
hadden dus ruimte om het experiment te draaien, maar dat was ook meteen de valkuil. Gebruikers
zagen: er is al plek dus de beschikbaarheidsgarantie van het experiment was voor mensen geen
trigger, omdat er altijd wel een plek vrij was.
4 Welke voordelen heeft de Vervoerregio Amsterdam als de wisselfiets succesvol is?
Innovatie, je wilt wel nieuwe dingen proberen als organisatie. Je wilt experimenteren met
concepten, dat is een van de dingen die wij belangrijk vinden binnen de Vervoerregio, innovatie.
Maar, tegelijkertijd ook de kosten voor ons. Wij zijn geen beheerder van de stalling, wij doen niet
de handhaving en het onderhoud, maar wij financieren wel in de bouw. Voor ons zijn die kosten van
groot belang om daar een experiment voor te draaien.
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Als Vervoerregio Amsterdam zijn jullie opdrachtgever van de pilot bij station Amsterdam
Zuid. Hoe moet de wisselfiets een sluitende business case worden?
Het was geen sluitende business case, dat is vaak zo met nieuwe dingen. We hadden verschillende
s e ario’s eda ht voor ee vervolg. Ee tje lijft
% fi a iere va uit o s et su sidie. De
tweede was een soort van deels al de gebruiker die meebetaalt en wij die een ander deel betalen.
De derde was een volledige losdraaiend marktconform systeem. Het is vooral aan de marktpartijen
om daar een slim iets voor te bedenken. Mensen zijn wel bereid om te betalen, €6 tot €10 per maand
bleek uit de enquêtes onder de wisselfiets gebruikers. Om daar een sluitende business case van de
maken, dat nog niet. Je moet denken dat mensen tegenwoordig betalen per maand voor een
leaseconstructie, bijvoorbeeld de Swapfiets. Ook VanMoof, die heeft een wat luxer segment die
biedt fietsen aan voor een bepaald bedrag per maand. Je hebt veel van die leaseconstructies,
mensen zijn dus wel echt bereid om te betalen voor service en dergelijke. Het is ook in het begin
een kwestie van uitproberen. De OV-fiets was ook ooit een door de overheid gefinancierd systeem
en uiteindelijk kan het los draaien zonder overheidsgeld. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen
die je nodig hebt om er een sluitende business case van te maken is door grootschalig op te schalen.
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Je noemde zelf al de Swapfiets, zien jullie een samenwerking zitten waarbij de Swapfiets
eigenlijk fungeert als wisselfiets?
Ja, we hebben het weleens gevraagd, maar toen waren ze dusdanig groot dat ze bezig waren met
hun eigen operationele zaken. Ze waren op dat moment niet geïnteresseerd en tegelijkertijd is de
Swapfiets de fiets die je net niet wilt hebben voor het wisselfiets concept. Inmiddels hebben ze wel
al mooiere fietsen, die 2.0 fietsen. Dat zou een interessante fiets kunnen zijn. Tegelijkertijd wilden
we echt een fiets hebben die herkenbaar is als zijnde een wisselfiets. Dan heb je het ook meer als je
eigen, dan lijkt het minder alsof je iets hebt wat van een ander is. Als je mensen ziet op een Donkey
Bike dan herken je dat meteen. Mijn stelling is dat mensen een beetje anoniem willen zijn, een fiets
die niet zo herkenbaar is.
Iets van 12% van de fietsen zijn Swapfietsen in bijvoorbeeld een stalling als Amsterdam Centraal.
Het gaat om enorme aantallen. Het zijn dan wel vaak natransport fietsen is mijn vermoeden, ik heb
er geen onderzoek naar gedaan. Maar je wilt vooral de voortransporter hebben. Het is vooral de
vraag hoe kun je iemand zijn eigen fiets ervoor beschikbaar laten stellen? Er zijn diverse varianten
van zo een experiment. Iemand moet wel echt zijn eigen fiets inleveren of vrijstellen voor zo een
experiment. Dan zou je dus eigenlijk conceptueel gezien het beste een fiets hebben die niet stilstaat
en dan wordt gebruikt als voor- en natransport.
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OV-fiets@home is een soortgelijk concept als de wisselfiets. Dit was niet gelukt, waarom zou
de wisselfiets wel lukken?
We proberen zo min mogelijk regels vast te zetten aan de wisselfiets. Een voortransporter mag de
fiets gebruiken wanneer die wilt, alleen de natransporter had de regel dat die hem na maximaal 36
uur terug in de stalling zet. OV-fiets@home was een heel klein concept, heel kleinschalig. We
hebben met andere dingen geëxperimenteerd om de natransporter te koppelen aan de
voortransporter. We selecteerden de gebruikers erop dat ze minimaal 3/ 4 keer per week op het
station komen. We selecteerden dus mensen die ook echt regelmatig naar het station toe fietste.
De voortransporter had hierbij vrijheid en had niet de voorwaarde dat die hem binnen 36 uur terug
moest brengen.
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(de geïnterviewde leest de omschrijving van het peer-to-peer en het deelfiets concept)
Hebben jullie ook over deze concepten of andere concepten nagedacht om de stallingsdruk
te verminderen?
Ons eerste idee was om gewoon een deelfiets in de stalling te plaatsen. En dan hebben we het over
het jaar 2017. Je moet je voorstellen dat we samenwerken met NS, gemeente Amsterdam, ProRail,
ministeries, heel veel partijen. En met name de gemeente Amsterdam had toen te maken met de
strooifiets, zo noemde we het. Er werden toen 3000 deelfietsen in de stad geplaatst door oBike, een
Chinese grootschalige deelfietsaanbieder. Amsterdam wist in het begin niet wat ze ermee aan
moesten. Voor hun was het een no go, ze gingen fietsen verwijderen. Deelfietsen was iets waar
eerst beleid voor moest komen. Voor gemeente Amsterdam was er geen mogelijkheid om ja te
zeggen tegen een experiment met deelfietsen. Toen dachten we, we moeten eigenlijk een nieuw
concept hebben wat eigenlijk geen deelfiets is, maar eigenlijk ook weer wel. Het verschil van de
wisselfiets is dat een vaste poule mensen het gebruiken in plaats van dat iedereen het kan
gebruiken, openbaar gebruik.
Peer-to-peer delen. Daar hebben we ook over nagedacht, maar dat zou heel erg ingewikkeld
worden. Dan kom je in een soort van juridisch iets terecht waar je heel veel afspraken moet gaan
maken met elke gebruiker. Ik verwacht dat er erg veel juridische en contractuele documenten nodig
zijn. De wisselfiets was voor ons de meest praktisch uitvoerbare. Om tweehonderd deelnemers te
werven die hun eigen fiets delen, dat leek ons lastig uitvoerbaar. Het leek ons praktischer om 100
fietsen te plaatsen die mensen kunnen gebruiken in plaats van individueel mensen te benaderen.
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(ik benoem de incentives die ook aan de respondenten van de enquête zijn voorgesteld)
Hebben jullie ook over deze incentives of andere incentives nagedacht om meer
voortransporters te bereiken?
Nee eigenlijk niet. De incentives die wij gebruikte waren de vrije plekken, de gratis beschikbare fiets
en meedoen met een duurzaam concept. Het nadenken over dat gebruikers op een ander station
een fiets hebben niet. We hebben wel gekeken naar waar de mensen vandaan kwamen en met welk
voor- en natransport ze naar het station kwamen.
10 Zou het een optie zijn dat alleen de natransporter betaald voor het gebruik van de
wisselfiets?
Dat is een optie, prijsprikkels is een van de effectieve instrumenten die je hierin kunt gebruiken.
Maar als alleen de natransporter moet betalen heb je misschien wel een balans, maar dan heb je
alsnog niet de hoeveelheid die je nodig hebt in het voortransport. Dus op een of andere manier die
voortransporter tegenmoet komen via een prijsprikkel bovenop een gratis wisselfiets is te veel.
11 En een fiets op het station van aankomst voor de voortransporter die gebruikt maakt van de
wisselfiets?
Dan zou je echt een relatie tussen twee stations moeten vinden en daar gericht de gebruikers van
moeten vinden. Het lijkt me lastig, maar het zou wel een goede actie zijn wat dat betreft. Als je die
twee kan koppelen en die gebruikers met elkaar in een poule kan zetten. Stel, je hebt station
Amsterdam Zuid en Utrecht Centraal, dan kun je daar makkelijk 200 man voor vinden, het is alleen
lastig om die te bereiken. Het zou wel erg interessant zijn om dat te doen. Dan koppel je ze ook aan
elkaar. Het concept is heel interessant, maar de uitvoerbaarheid is moeilijk. Je moet namelijk
samenwerken met een andere gemeente. Dit zou je wel binnen de Vervoerregio kunnen doen, we
hebben 15 gemeentes waarvan een paar treinstations hebben. Het wordt dan al interessanter als je
een derde partij hebt boven de gemeentes die het experiment in verbinding brengt. Als het vanuit
de gemeente wordt gedaan zullen die vooral naar hun eigen stalling kijken.
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