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1 Inleiding
In het bestuursakkoord Fietsparkeren bij stations (december 2016) hebben overheden, vervoerders en
belangenorganisaties afgesproken dat er een samenhangend meerjarenprogramma wordt opgesteld voor
onderzoek en experimenten die bijdragen aan efficiëntere benutting van stationsstallingen (artikel 8). En dat
daarin zowel de lopende als aanvullende voorstellen worden opgenomen. De evaluaties van experimenten en
voortgang van de pilots en onderzoeken worden volgens dit artikel zo veel mogelijk in samenwerking met de
Tour de Force uitgevoerd.
In het voorjaar 2017 is een team van deskundigen geformeerd om dit meerjarenprogramma te ontwikkelen en
monitoren. Het Innovatieprogramma Fietsparkeren is een programma dat is opgesteld voor en door de
deelnemende overheden, NS en ProRail en CROW-Fietsberaad.
De pilots van de gemeenten in het kader van de Tour de Force maken daar deel van uit. CROW-Fietsberaad
heeft een belangrijke rol bij het ordenen, verzamelen en verspreiden van de kennis die met dit programma wordt
gegenereerd. Door experts vanuit de verschillende deelnemende partijen (het Innovatieteam) is een
samenhangend Innovatieprogramma van pilots, projecten en onderzoeken opgesteld, dat jaarlijks zal worden
bijgesteld.
Op basis van een uitgebreide verkenning van de kansen, voor het efficiënter benutten van stallingen, zijn 9
actielijnen geformuleerd die de komende jaren richting moeten geven aan de initiatieven voor pilots,
onderzoeken, sessies voor kennisdeling en nieuwe innovatieve projecten.

Actielijn 1:

Implementatie en evaluatie van het ‘eerste 24 uur gratis-regiem’ en ‘elektronische
Handhaving en Beheer Fietsenstalling’

Actielijn 2:

Opzetten van een landelijk infrastructuur voor een benuttingsmonitor en een dataplatform
stationsstallingen

Actielijn 3:

Ontwikkelen en optimaliseren van instrumenten voor efficiëntere handhaving van
maximum parkeerduur

Actielijn 4:

Verkennen van de kansen en voorwaarden voor deelfietsen als vervanging van de eigen
fiets.

Actielijn 5:

Kennisdeling over digitale systemen in stallingen

Actielijn 6:

Kennisdeling over best-practices en effectiviteit van fietsparkeernormen (bij bouw) in
omgevingsvergunningen

Actielijn 7:

Verkennen van mogelijkheden van dubbelgebruik van niet-stationsstallingen in de
omgeving van de stationsstalling

Actielijn 8:

Ontwikkeling van efficiënte oplossingen voor afwijkende fietsen (Buitenmodel Fietsen)

Actielijn 9:

Inspelen op en sturen van gedrag van fiets-treinreizigers

2 Doelstellingen
De doelstelling voor het innovatieprogramma is rechtstreeks ontleend aan artikel 8 uit het Bestuursakkoord
fietsparkeren bij stations.
Efficiënter gebruik van fietsenstallingen bewerkstelligen door de inzet van (technologische) innovaties.
Dit moet uiteindelijk resulteren in reductie van de aanlegopgave voor nieuwe stallingen.
Daarnaast zijn een aantal nevendoelstellingen geformuleerd, die een relatie hebben met de hoofddoelstelling,
namelijk:
–
–
–
–

Klantentevredenheid vergroten (snel, makkelijk, veilig);
Kostenbesparing op exploitatie en handhaving;
Versterken concurrentiepositie fiets-trein of fiets;
Verbreding van de toepasbaarheid van stationsstallingen naar stallingen in centrumgebieden en OVknooppunten.

De meerwaarde van dit Innovatieprogramma is dat er overzicht ontstaat van de initiatieven, pilots en
onderzoeken op het gebied van fietsparkeren en de fiets in de keten, waardoor:
–
–
–
–

verschillende initiatieven elkaar kunnen versterken;
opgedane kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden en breder toegepast;
de lacunes in de kennis komen bovendrijven.
nieuwe initiatieven voor pilots ontstaan.

Het belangrijkste middel om de doelstelling en nevendoelstellingen te bereiken is het bundelen, delen,
uitwisselen, verspreiden en borgen van opgedane kennis. Dit gebeurt primair door het CROW via de website, via
nieuwsbrieven, sessies of andere middelen.
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3 Acties in het Innovatieprogramma Fietsparkeren 2018-2019
Onder elke actielijn worden een aantal concrete acties in de vorm van onderzoeken, projecten en pilots genoemd
die voor 2018 en 2019 op de planning staan. Deze kunnen qua aansturing en bekostiging van elkaar verschillen.
We onderscheiden de volgende drie categorieën:
–

Categorie 1 (lopende acties)
Lopende projecten, pilots of onderzoeken, waarvoor de aansturing en bekostiging al loopt.
Doel van opname in dit Innovatieprogramma is deze projecten/pilots/onderzoeken te volgen en de opgedane
kennis te verspreiden.

–

Categorie 2 (nieuwe lokale of regionale acties)
Regionale/lokale initiatieven: nieuwe voorstellen voor pilots, projecten en onderzoeken die genoemd worden
in regionale plannen van aanpak of bijvoorbeeld via Tour de Force zijn opgestart, waarvan de aansturing en
bekostiging lokaal/regionaal is.
Doel van opname in het Innovatieprogramma is deze projecten, pilots en onderzoeken te volgen, en de
opgedane kennis te verspreiden.

–

Categorie 3 (nieuwe nationale acties).
Pilots, projecten en onderzoeken met een nationaal belang. Nieuwe initiatieven met een landelijke reikwijdte.
Deze worden aangestuurd en bekostigd door IenW, ProRail, NS, vanuit het Vervolg-AFP, CROWFietsberaad of een andere (nationale) partij.
Doel van opname in het Innovatieprogramma is deze projecten, pilots en onderzoeken te volgen, en de
opgedane kennis te verspreiden.

Opdrachtgevers blijven verantwoordelijk voor het eindresultaat
Bij elk project worden de opdrachtgevers genoemd. De opdrachtgevers zijn meestal ook de partijen die het
project/de pilot of het onderzoek betalen. Zij blijven volledig verantwoordelijk voor hun eigen product.
De resultaten worden breed bekendgemaakt
Door opname van het project/de pilot of het onderzoek in dit Innovatieprogramma wordt duidelijk welke acties er
allemaal lopen. De resultaten of uitkomsten worden op een centraal punt verzameld en weer verspreid, zodat
innovaties een impuls krijgen.
Sommige maatregelen of acties hebben een korte doorlooptijd, andere duren meer dan een jaar. De resultaten
van de opgesomde onderzoeken etc. zullen periodiek bekend gemaakt worden.
Een team van experts op het gebied van fietsenstallingen (het Innovatieteam) zal periodiek de resultaten
bundelen en toezien op verspreiding van kennis. Het Innovatieteam is samengesteld uit de deelnemers van de
partijen die het Bestuursakkoord Fietsparkeren hebben ondertekend.
Het Innovatieprogramma is dynamisch
Naast het bekendmaken en delen van nieuwe inzichten of technieken, worden er periodiek nieuwe initiatieven in
het Innovatieprogramma opgenomen. Een team van stallingexperts komt hiervoor bij elkaar.
De regie over de periodieke bijstelling en het bekendmaken van de resultaten van de geplande acties ligt bij het
CROW-Fietsberaad en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met het Innovatieteam.

4 Actielijnen
Actielijn 1:

Implementatie en evaluatie van

-

Het bestuursakkoord fietsparkeren stelt dat door efficiëntere benutting van bestaande fietsenstallingen met en
mix van maatregelen de behoefte aan uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen gemiddeld met 20-25% kan
worden verminderd. De mix van maatregelen bestaat uit extra benuttingsmaatregelen zoals innovatieve techniek,
beperken van het z.g. langstallen en de gratis stallingduur, slim tariefbeleid en efficiënte en laagdrempelige
deelfietssystemen.
Twee concrete maatregelen zullen, meestal in combinatie, een groot deel van de besparing op de
uitbreidingsbehoefte tot stand gaan brengen:
1.
2.

Een hogere benutting van betaalde stallingen door de introductie van de eerste 24-uur gratis.
Kortere stallingsduur en een betere vulling van lege plekken met behulp van parkeerduurregistratiesystemen
(HBF), indien toegepast in combinatie met een verkorting van de maximaal toegestane stallingduur en
handhaving hierop.
A-1.1 Implementatie van het fietsparkeerconcept “de eerste 24 uur gratis” (categorie 1)
In 19 bewaakte NS-stationsstallingen is het “eerste 24 uur gratis-regiem” al ingevoerd. De volgende
stations staan op de planning:
• Amersfoort (Q1 2019)
• Den Haag KJ Plein (2020)
Daarnaast zullen van de 44 zogenaamde zelfservice-fietsenstallingen 35 naar het 24-uur gratis-regiem
worden omgezet. Het totaal aantal 24-uur gratis stallingen komt daarmee in 2018 op 63.
De overgang naar “eerste 24 uur gratis” heeft zichtbaar geleid tot het verminderen van het wildparkeren in
de directe omgeving van (vooral de grotere) stations. Dit is een belangrijk maatschappelijk doel van de
invoering van dit regiem. De aanname is dat het daarnaast nog twee effecten heeft:
• het aantrekken van additionele fietsparkeerders (veelal treinreizigers);
• het verhogen van de klanttevredenheid van de fietsende treinreiziger.

Verwacht resultaat: 43 stallingen gaan gedurende 2018 over naar ‘eerste 24 uur gratis’
Categorie:

1. Lopend

Opdrachtgever:

NS en gemeenten

Bekostiging:

NS en ProRail

Planning:

2018: 46 stallingen (additioneel)

Kostenraming:
Stand van zaken:
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A-1.2 Evaluatie fietsparkeerconcept “de eerste 24 uur gratis” (categorie 3)
Het “eerste 24 uur gratis-concept” is inmiddels op tal van plekken toegepast, zowel in stallingen met als
zonder medewerkers. Deze evaluatie heeft als doel om de effecten van 24 uur gratis nader te
onderzoeken. De volgende onderzoeksvraag staat centraal:
‘Wat is het effect van de invoer van 24 uur gratis in termen van absolute bezetting,
parkeerduur en klanttevredenheid’.

Waar mogelijk willen wij de effecten van invoer 24 uur gratis op de omgeving onderzoeken (gebruik
maaiveld en additioneel gebruik stalling/fiets).

Omdat het 24 uur gratis regiem al op meerdere plaatsen is ingevoerd, en midden in de uitrol zit is het
goed mogelijk daar in de praktijk onderzoek naar te doen. Dit verloopt via de volgende stappen:
1. Desk research reeds bestaande cases (stallingen met 24-uur gratis) op bezettingsgraad, parkeerduur
en klanttevredenheid.
2. Kwalitatieve input middels interviews met stakeholders over het toepassen van 24 uur gratis
(gemeente Amsterdam en Utrecht).
3. Een zuivere case-study in Amersfoort van bezetting (in de stalling en op maaiveld), parkeerduur en
klanttevredenheid. Deze stalling gaat in Q1 2019 over naar het eerste 24 uur gratis-regime waarbij
overige factoren zoveel mogelijk gelijk blijven. Hierbij kan ook de aanname dat van additioneel gebruik
(in de stalling) en verlaging van gebruik van maaiveld alsmede de rol van HBF (in hoeverre draagt dit
bij aan eenvoudige monitoring en opvolging) worden getoetst. Dit is niet de centrale onderzoeksvraag
van deze evaluatie.

Bij alle cases geldt dat omgevingsfactoren per case (sterk) kunnen verschillen. Deze worden zoveel
mogelijk expliciet gemaakt, om een zuivere vergelijking te kunnen maken.

Verwacht resultaat: Een rapport dat inzichten geeft in de historie, de effecten van introductie 24uur gratis, de rol van HBF in monitoring en opvolging en advies voor vervolg.
Categorie:

3. Landelijke reikwijdte

Opdrachtgever:

NS

Bekostiging:

NS levert menskracht en bekostigt het onderzoek.

Planning:

2018: 46 stallingen (additioneel)

Kostenraming:

Schatting € 15k onderzoek Amersfoort.

Stand van zaken:

Geplande oplevering einde Q1 2019

A-1.3 Implementatie van systemen voor elektronische HBF-stallingen (categorie 1)
ProRail voorziet een groot aantal grotere (nieuwe en bestaande) stallingen bij stations van een HBFsysteem (afkorting voor Handhaving en Benutting Fietsenstallingen). Het HBF-systeem detecteert de
aanwezigheid van een fiets in een rek door middel van contactdetectie (een sensor in het rek), meet de
stallingsduur en verwijst de gebruikers van de stalling met behulp van dynamische informatieborden naar
vrije plekken. Met behulp van HBF kan de gebruiker van de stalling snel een vrije plek vinden en kan er
door de beheerder beter en gemakkelijker gehandhaafd worden op de maximum parkeerduur in
stallingen. Dit bevordert het efficiënt gebruik van een stalling en moet uiteindelijk bijdragen aan een
reductie van de behoefte aan extra fietsparkeerplaatsen.
De innovatiekracht bij HBF zit in het nog betrouwbaarder krijgen van de informatie output, zowel voor de
beheerder als voor de gebruiker van de stalling. Een in december 2017 gehouden evaluatie op het
product en de toepassing ervan, heeft waardevolle verbeterpunten opgeleverd, zoals de ontwikkeling van
de optische detectie en het tijdelijk bezet melden van een defecte en niet te gebruiken stallingplek.
Momenteel wordt een test gedaan om aanvullend op de contactdetectie, ook optische detectie d.m.v.
sensoren te beproeven, hetgeen meer
betrouwbare data moet opleveren. Dit is
zeer waardevol, zowel voor de gebruiker
van de stalling als voor overall
management doeleinden. Een deel van
deze data kan ook gebruikt worden voor
algemene
reizigersinformatie
(beschikbaarheid van vrije plekken in
een stalling). Ook biedt het huidige
systeem (HBF 2.0) mogelijkheden om de
gestalde fiets gemakkelijk terug te
vinden. Dit is met name bij de hele grote
stallingen (4.000 plekken en meer) een
welkome extra service aan de gebruiker.

Verwacht resultaat: Vrijwel alle grote bestaande en nieuwe stallingen worden uitgerust met HBF
Categorie:

1. Lopend traject

Opdrachtgever:

ProRail/ Rijk en Gemeenten (50-50%)

Bekostiging:
Planning:

Doorlopend Q1 2018 tot 2021/2022

Kostenraming:

Totaal ca. € 9 mln.

Stand van zaken:

Reeds gerealiseerd: 67.537 stallingsplekken in 21 stallingen op 16 stations
Gepland o.b.v. beschikbaar budget: 82.425 stallingplekken in 21 stallingen op 19
stations
Nu geplande uitrol gereed ca 2022
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A-1.4 Onderzoek naar de effectiviteit van het fietsparkeerconcept HBF met het oog op een betere
benutting van fietsenstallingen (categorie 1)
Doel van het onderzoek is te weten te komen of toepassing van HBF (Handhaving en Benutting
Fietsenstallingen) tot een beter gebruik van alle plekken in de stalling en zo tot een hogere efficiëntie leidt.
Hiervoor wordt onderzoek gedaan in een stalling waar HBF nog moet worden geïnstalleerd en waar
(vooralsnog) geen aanpassingen aan het regiem en handhavingsfrequentie worden gedaan. Voor de
invoering van HBF zullen bezettingstellingen worden uitgevoerd. Na installatie van HBF kan de gewenste
bezettingsinformatie uit het HBF systeem worden gehaald. Daarnaast wordt nagegaan of er zich een
verplaatsing heeft voorgedaan van gestalde fietsen van maaiveld naar de inpandige stalling met HBF.
Voorgestelde onderzoeklocatie is Haarlem, waar naar verwachting in Q2 2018 HBF wordt geïnstalleerd in
de Fietsgevel aan de Kennemerpleinzijde van dit station.
Beoogd resultaat: inzicht in de mate waarin HBF bijdraagt aan een hogere benutting van fietsenstallingen.
Naast een mogelijke hogere benutting van de stallingsplekken, is HBF ook behulpzaam bij het handhaven
van te lang gestalde fietsen. In dit onderzoek zal tevens het effect van sneller en beter handhaven, na
installatie
van
HBF
worden
meegenomen. We zullen dit doen op
onderzoeklocatie Haarlem, maar ook
op ca. 5 locaties waar HBF al eerder
is geïnstalleerd. Hier zal nagegaan
worden wat het effect op de
handhaving is geweest, in relatie tot
de ervaringen op dit gebied zonder
HBF.
Beoogd resultaat: inzicht in de mate
waarin HBF bijdraagt aan een grotere
omvang
van
uit
de
stalling
verwijderde (te lang gestalde) fietsen
en de efficiëntie en snelheid waarmee
dit dan mogelijk is.

Verwacht resultaat: Inzicht in (1) de mate waarin HBF bijdraagt aan een hogere benutting van
fietsenstallingen en (2) de mate waarin HBF bijdraagt aan een grotere omvang van uit de stalling
verwijderde (te lang gestalde) fietsen en de efficiëntie en snelheid waarmee dit dan mogelijk is.
Categorie:

1. Lopend traject

Opdrachtgever:

ProRail

Bekostiging:
Planning:

0-meting april 2018; afronding Q3-2018

Kostenraming:

€ 10.000,-

Stand van zaken:

verwachting Q1, 2019 dat HBF kan worden geïnstalleerd.
verwachting Q2, 2019 eerste situatie.

Actielijn 2:

Opzetten van een landelijke infrastructuur voor de monitoring vande benutting van
fietsenstallingen en een dataplatform stationsstallingen

A-2.1 Landelijke benuttingsmonitor fietsenstallingen (categorie 3)
Eind 2017 is een vooronderzoek gedaan om te komen tot een landelijke benuttingsmonitor. De
aanbevelingen uit dat vooronderzoek zullen worden gebruikt om afspraken te maken voor landelijke
monitoring van de benutting (frequentie, aanlevering, format).
Doel van de benuttingsmonitor is om nieuwe inzichten in de eventuele tekorten aan fietsparkeerplaatsen,
de benutting en de invloed van verschillende maatregelen op de benutting van fietsenstallingen te
verkrijgen. Ook de ontwikkeling door de tijd kan met goede monitorgegevens worden gevolgd om
bijvoorbeeld de noodzaak van uitbreiding of benuttingsmaatregelen in te kunnen schatten. De verkregen
inzichten kunnen richting geven aan nieuwe maatregelen op het gebied van aanleg, onderhoud,
exploitatie en handhaving in fietsenstallingen.
De resultaten van de monitor zijn in eerste instantie bedoeld voor beleidsmakers en partijen die direct
betrokken zijn bij de bouw, het onderhoud, de exploitatie en de handhaving van fietsenstallingen. De
gegevens die met bij de dataverzameling worden verkregen zullen in het Dashboard deur-tot-deur worden
opgenomen en kunnen op termijn voor een deel gebruikt worden voor de opzet van een dataplatform
fietsparkeren.

Verwacht resultaat: Afspraken om de benutting van stallingen beter te kunnen volgen en nieuwe
inzichten sneller met beleidsmakers te delen.
Categorie:

3. Landelijke reikwijdte

Opdrachtgever:

IenW/ProRail

Bekostiging:

IenW / decentrale overheden

Planning:

Start implementatie Q1 2019

Kostenraming:
Stand van zaken:

A-2.2 Verkennen van de mogelijkheden van een dataplatform fietsparkeren voor de reiziger
(categorie 3)
Dit platform is bedoeld als een database met informatie over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van
parkeerplaatsen in een fietsenstalling. Het dataplatform fietsparkeren in deze actielijn zorgt er in de eerste
plaats voor dat data die nu al digitaal gegenereerd wordt (HBF, in- en uitchecks, data van fietsdepots) op
een gestandaardiseerde manier openbaar beschikbaar komt. Dit vindt plaats binnen de privacyrandvoorwaarden.Stallingexploitanten kunnen op basis van de data de reiziger bijvoorbeeld beter
bedienen in het vinden van een lege parkeerplaats of doorverwijzen naar een andere fietsenstalling. De
data kan ook input zijn voor een app die het aantal lege plekken en de plek waar de eigen fiets gestald
heeft weergeeft. De eigenaar kan de fiets bij terugkomst dan gemakkelijker terugvinden.

Verwacht resultaat: Een centrale database met open data
Categorie:

3. Landelijke reikwijdte

Opdrachtgever:

IenW / SHPV?

Bekostiging:

IenW / ProRail

Planning:

Start verkenning Q1 2019

Kostenraming:
Stand van zaken:
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Actielijn 3:

Ontwikkelen en optimaliseren van instrumenten efficiëntere handhaving van maximum
parkeerduur op het maaiveld.

Beperking van de fietsparkeerduur, variatie in parkeertarieven en gerichte handhaving kunnen een grote bijdrage
leveren aan een betere benutting van stallingen. Lang geparkeerde fietsen kosten relatief veel ruimte in
vergelijking tot de vervoersprestatie, met name als deze fietsen beslag leggen op de fietsparkeercapaciteit op
piekmomenten. Het instellen van een maximumparkeerduur kan het aantal langgeparkeerde fietsen (waaronder
weesfietsen) verminderen.
Met name in gratis stallingen (maaiveld) mag effect verwacht worden van een maximum parkeerduur, omdat hier
geen prijsprikkel is om de parkeerduur te beperken. Voornaamste probleem is echter dat handhaving op het
maaiveld arbeidsintensief en dus duur is.
Het handboek weesfietsen geeft al een goede basis voor de weesfietsenaanpak. In deze actielijn gaat het erom
de aanpak te optimaliseren en innoveren. Het kan daarbij gaan om de inzet van digitale systemen, maar ook om
de factor ‘mens’ (opleiding, organisatie).
A-3.1 Expertsessie efficiëntere handhavingsmethodes fietsparkeerduur (categorie 3)
Het
Innovatieteam wil in Q2 2018 een
expertsessie organiseren om samen met
overheden en marktpartijen te inventariseren
hoe de handhaving van de fietsparkeerduur in
onbewaakte stallingen efficiënter gemaakt kan
worden. In de expertsessie worden de
evaluatierapporten, knelpunten en kansen van
handhavingsmethoden geïnventariseerd en
worden best-practices getoond. Op basis
hiervan kunnen nadere onderzoekvoorstellen,
pilots of projecten opgestart worden voor
verdere verbetering van de handhavingspraktijk.
De inventarisatie bevat:
•

•
•
•
•

De toepassing van een parkeerduurregistratiesysteem in openbare ruimte, zoals het Lumiguidesysteem dat door de gemeente Utrecht en Amsterdam wordt toegepast en is geëvalueerd. Is dit een
effectief middel voor verbetering of kosteneffectiever maken van de handhaving?
De inzet van een (provinciaal) team van experts die bij gemeenten de handhavingspraktijk op een
hoger plan brengen. In het verleden is ervaring opgedaan met zogenaamde weesfietsenteams.
Integreren van handhaving parkeerduur in bestaande opleidingstrajecten voor BOA’ s.
Een aparte aanpak voor de handhaving van gekentekende tweewielers (brom- en snorfietsen,
scooters).
Gebruik van digitale systemen om de handhaving te optimaliseren (Sigmax, Perfect View). Het
Centrum Aanpak Voertuig Criminaliteit speelt daarin een belangrijke rol.

Verwacht resultaat: Een brede spreiding van kennis over handhavingsmethodes.
Categorie:

3. Landelijke reikwijdte

Opdrachtgever:

CROW-Fietsberaad

Bekostiging:
Planning:

Q2 / Q3 2018

Kostenraming:

€ 25.000,-

Stand van zaken:

De expertsessie heeft plaatsgevonden, er is een verslag op de website van
CROW geplaatst.

A-3.2 Deventer: pilot met inchecksysteem voor fietsparkeren op maaiveld achterzijde station
(categorie 2)
Mensen stallen aan de kant van het station waar zij aankomen waar de capaciteit van de aanwezige
maaiveldstalling tekort schiet. De gratis bewaakte stalling aan de andere kant van het station is nog niet
vol. Deventer overweegt een systeem met sleutelhanger / tag identificatie waarmee een deel van de
maaivelstalling wordt uitgerust. Frequente reizigers die van dit deel gebruik willen maken hebben meer
kans op een plek. De gemeente krijgt meer zicht op de stallingduur in dat deel van de stalling.

Categorie:

2. Regionaal initiatief

Opdrachtgever:

Gemeente Deventer

Bekostiging:
Gemeente Deventer is gevraagd om een uitgewerkt en concreet projectvoorstel te
schrijven, dat na beoordeling door het Innovatieteam, mogelijk in aanmerking kan
Planning:

komen voor verder onderzoek en pilot.

Kostenraming:
Stand van zaken:

A-3.3 Amsterdam: innovatieve fietsparkeerregulering op drukke fietsparkeerlocaties (categorie 2)
In het kader van de F10 (Tour de Force) wil de gemeente Amsterdam in 2019/2020 starten met de pilot
“innovatieve fietsparkeerregulering op drukke fietsparkeerlocaties”. Amsterdam heeft de fietsparkeerduur
beperkt bij treinstations en in het stadshart en aangrenzende 19e eeuwse stadsdelen binnen de A10. Op
deze manier ontstaat er meer capaciteit in de rekken voor fietsen die regelmatig worden gebruikt. De
gemeente gaat experimenteren met technologische innovaties. Deze bieden kansen voor het slim
reguleren van fietsparkeren op plekken waar de fietsparkeerdruk hoog is: de hotspots fietsparkeren. Zo
verdelen ze de drukte en gaan ze flexibeler om met de openbare ruimte. De gemeente start een pilot op
de hotspots waar bewoners hun fiets in bepaalde ‘bewonersfietsenrekken’ kunnen stallen. Daarbij wil hij
technologische oplossingen toepassen, zoals een QR-code, barcode, of chip. Op hotspots fietsparkeren
in voetgangersgebieden overweegt de gemeente om via een pilot te onderzoeken of fietsers bereid zijn
een vergoeding te betalen voor deze meest kostbare fietsparkeerplekken in de openbare ruimte.

Categorie:

2. Regionaal initiatief

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam

Bekostiging:
Planning:

Start 2019. Afronding eind 2020

Kostenraming:
Stand van zaken:

Actielijnen
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Actielijn 4:

Verkennen van de kansen en voorwaarden voor deelfietsen als vervanging van de eigen fiets.

Door de opkomst van slimme sloten die met een app geopend kunnen worden, is de markt van
deelfietsaanbieders het laatste jaar volop in beweging. De nieuwe technologie biedt voordelen voor consument
en exploitatie. Mogelijk kan een toename van het aantal deelfietsen bijdragen aan een betere benutting van
stallingen, doordat deelfietsen intensiever worden gebruikt en dus minder lang geparkeerd staan.
A-4.1 Pilots ruimte voor (andere) deelfietsen t.b.v. betere benutting stationsstallingen (categorie 3)
In kader Tour de Force werken partijen samen aan het mogelijk maken van de uitbreiding van het aantal
fietskilometers met 20%. Voor fietsgebruik in de keten fietstrein is naast uitbreiding van de capaciteit
slimmer en beter gebruik van de stallingscapaciteit nodig om de groei te faciliteren. Een fors deel van de
stallingen wordt momenteel gebruikt voor tweede of derde fietsen. De verwachting bestaat dat
deelfietsgebruik de tweede of derde fiets gedeeltelijk zou kunnen vervangen, waardoor ‘minder – meer’
extra plekken nodig zouden kunnen zijn.
Verschillende aanbieders van deelfietsen hebben inmiddels bij NS, gemeenten, IenW en ProRail naar
mogelijkheden gevraagd deelfietsen in de stalling te mogen zetten. In drie gemeenten vinden
vervolggesprekken over een mogelijke pilot in de stalling plaats. Doel van de pilots is na te gaan of en
onder welke voorwaarden naast OV-fiets andere aanbieders van deelfietsen van de stallingsruimte
gebruik kunnen maken. De bedoeling is om in een aantal pilots uit te proberen in hoeverre dit ook het
gewenste effect heeft op de reductie van met name natransportfietsen, een optimaler gebruik van de
stalling en het gebruik van het OV.

Verwacht resultaat: Inzicht in de kansen en het effect op de stallingruimte van deelfietsen
Categorie:

3. Lokale reikwijdte (start), bij succes landelijk

Opdrachtgever:

IenW, ProRail, NS-stations i.s.m. betrokken gemeenten en deelfietsaanbieders

Bekostiging:
Planning:
Kostenraming:
Stand van zaken:

Loopt vanaf Q4 2017

A-4.2 Ontwikkeling (open) standaard interoperabiliteit deelfietsen, (marktpartijen) en G4
(categorie 2)
In 2017 heeft de G4 (gemeente Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam) samen met de
Vervoerregio Amsterdam onderzoek verricht naar hoe interoperabiliteit bereikt kan worden bij deelfietsen
die ook aansluit op de modaliteitsbrede MaaS ambities. Dit met als doel dat klanten eenduidig en
eenvoudig gebruik kunnen maken van alle deelfietsen in Nederland. In navolging van het onderzoek
hebben verschillende deelfietsaanbieders begin 2018 aangegeven zelf toe te werken naar
interoperabiliteit. De G4 aangevuld met de gemeente Eindhoven en in samenwerking met o.a. IenW en de
Vervoerregio Amsterdam hebben opdracht gegeven om het marktinitiatief gezamenlijk te ondersteunen,
de belangen van de overheden te bewaken en tot voorstellen te komen hoe interoperabiliteit van de
deelfiets in het (lokale) beleid opgenomen dient te worden.

Verwacht resultaat: Eenvoudige toegang tot de verschillende deelfietssystemen voor huurders.
Categorie:

2. Regionaal initiatief in kader van Tour de Force

Opdrachtgever:

Marktpartijen (verschillende deelfietsaanbieders), G4 en Eindhoven

Bekostiging:
Q2 2018: Deelfietsen van alle deelnemende marktpartijen zijn zichtbaar voor
elkaar.
Q1 2019: Consumenten kunnen met één account bij alle aanbieders fietsen
Planning:

gebruiken en betalen.

Kostenraming:
Stand van zaken:

In november 2018 hebben marktpartijen de 1e stap gezet met het ondertekenen
van een convenant waardoor voor de consument zichtbaar wordt waar welke
deelfietsen worden aangeboden.. In 2019 krijgt dit traject een vervolg met stap 2
en 3 wat uiteindelijk moet resulteren volledige interoparabiliteit.

A-4.3 Verspreiden van de resultaten van regionale pilots over deelfietsen (categorie 2)
Er worden tal van nieuwe lokale en regionale initiatieven ontplooid om de kansen en mogelijkheden van
deelfietsen in de praktijk te beproeven. Veel initiatieven vinden plaats in het kader van de Tour de Force
(de Nationale Agenda Fiets), de F10 (samenwerkingsverband van ambitieuze gemeenten) en/of de G4.
Verschillende F10 gemeenten zijn al met pilots gestart. Deze worden op de volgende pagina beschreven.
Al deze pilots worden door de regio’s ontwikkeld en bekostigd en zijn daarmee categorie 2 pilots.
Evaluatie en verspreiding van de resultaten vindt plaats in het kader van dit Innovatieprogramma. Het
gaat om de volgende pilots/onderzoeken.

Actielijnen
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a. Ontwikkeling aanbevelingen gemeentelijk deelfietsenbeleid, G4
Categorie:

2. Regionaal initiatief in kader van Tour de Force

Opdrachtgever:

CROW-Fietsberaad

Planning:

Gereed Q2 2018

Stand van zaken:

b. F10 pilot: deelfietsen voor het natransport forensen
Samen met gemeente Waalre en Valkenswaard gaat de gemeente Eindhoven een onderzoek doen
naar de kansen van een Hopperpoint (deelfietsenstation) bij de bushalte in Aalst.
Categorie:

2. Regionaal initiatief

Opdrachtgever:

Gemeente Eindhoven i.s.m. Waalre en Valkenswaard

Planning:
Stand van zaken:

c. F10 pilot: Deelfietsen op P&R Nijmegen Transferium Noord
Categorie:

2. Regionaal initiatief

Opdrachtgever:

Gemeente Nijmegen

Planning:
Stand van zaken:

d. F10 pilot: De Heyendaal fiets als onderdeel van een proef met Mobility as a Service
Categorie:

2. Regionaal initiatief

Opdrachtgever:

Sl!m Nijmegen

Planning:
Stand van zaken:

e. F10 pilot: aanbieden van een deelfietssysteem van station in de buurt van de Universiteitscampus naar campus
De vraag is hoe de gemeente om wil gaan met het stallen van deze deelfiets in de openbare ruimte van
station en/of in stationsstalling.
Categorie:

2. Regionaal initiatief

Opdrachtgever:

Gemeente Enschede

Planning:
Stand van zaken:

f. Regio Utrecht: deelfietssysteem voor medewerkers van Uithof en Business Campus om zich
binnen de campus, van en naar de omliggende treinstations en binnenstad te verplaatsen.
De vraag is hoe zij om willen gaan met stallen van deze specifieke deelfietsen in de openbare ruimte
rond de beoogde stations en/of in stationsstallingen.
Categorie:

2. Regionaal initiatief

Opdrachtgever:

Werkgevers Uithof (Universiteit Utrecht, Utrechts Medisch Centrum), UU,
gemeente Utrecht, provincie Utrecht

Planning:
Stand van zaken:

g. Gemeente Rotterdam: verschillende deelfietsaanbieders zijn actief in de gemeente Rotterdam
(Mobike, Obike) en de gemeente is met hen in open dialoog om actuele kansen en uitdagingen
gezamenlijk aan te gaan. i.s.m. deelfietsaanbieders
Categorie:

2. Regionaal initiatief

Opdrachtgever:

Gemeente Rotterdam in samenspraak met (private) deelfietsaanbieders

Planning:
Stand van zaken:

h. De ‘Brabant 5 gemeenten’ werken samen over de vraag hoe zij om willen gaan met stallen van
deelfietsen in de openbare ruimte rond stations en/of in stationsstallingen
De ‘Brabant 5’ (= vijf grootste brabantse steden te weten) delen met elkaar kennis en ervaring oe om te
gaan met bestaande (o.a. Hopperpoint in Tilburg en Eindhoven) en nieuwe (private) initiatieven m.b.t.
deelfietsen.
Categorie:

2. Regionaal initiatief

Opdrachtgever:

Gemeenten Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch, Helmond i.s.m.
(private)deelfietsaanbieders.

Planning:
Stand van zaken:

Actielijnen
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i. BaaS (Bike as a Service): De gemeente Zwolle en een heel aantal samenwerkingspartners
streven met BaaS de volgende doelen na:
•

De bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad vergroten door een comfortabel, gemakkelijk
en economisch duurzaam te exploiteren vervoersalternatief voor de auto te bieden.

•

Een goed fiets-alternatief bieden voor wijken en stadsdelen waar het aanbod van het (bus-)ov
afneemt.

•

Een grotere en laagdrempelige beschikbaarheid van (deel)fietsen in Zwolle, zonder dat daarbij
het aantal fietsen in de stad toeneemt.

•

Minder ruimtebeslag door fietsen, met name rondom het NS-station en in oude stadswijken
zonder particuliere fietsparkeervoorzieningen, zoals Assendorp.

•

Het realiseren van flexibele stallingsmogelijkheden op een aantal belangrijke knooppunten,
waaronder het NS-station.

•

Het ontwikkelen van een concept dat overdraagbaar is naar andere steden, waarvoor Zwolle
een voorbeeldfunctie kan hebben.

Om deze doelen te bereiken wordt een nieuwe (deel-)fiets-ecosysteem ontwikkeld bestaande uit de
volgende elementen:
•

Een innovatief, vierde generatie deelfietssysteem met gebruik van state-of-the-art
ICT/smartphone toepassingen.

•

Het ontsluiten van bestaande vloten van (deel-) fietsen op basis één ICT-platform.

•

Innovatieve stallingen bij het station en op een aantal hubs.

•

Innovatieve fietsen, met verschillende kwaliteitslevels en een innovatief laadconcept voor de edeelfietsen.

•

Innovatieve businessmodellen, waarbij zowel voor eigenaren van fiets(-vloten) als voor
gebruikers nieuwe duurzame financiële arrangementen worden ontwikkeld.

De betrokken partners hebben veel ervaring bij het bouwen van fietsen, stallingen en toebehoren en
kennis van het opstellen van businesscases en het evalueren van projecten. Hierdoor is alle benodigde
expertise aanwezig. Omdat verschillende lagen van de overheid (gemeente en provincie) en
verschillende grootten van bedrijven aangesloten zijn, wordt een goede horizontale en verticale
integratie geboden. Daarnaast wordt het project ondersteund door externe stakeholders, die draagvlak
kunnen vergroten en het gebruik van het deelfietssysteem kunnen stimuleren. Het gaat dan om partijen
als de Fietsersbond, Programma Beter Benutten Zwolle, Kampen en bewonersplatforms. De
Fietsersbond is een belangenorganisatie voor fietsers en Beter Benutten is een netwerkplatform
waarmee via de werkgevers de werknemers betrokken kunnen worden. De gemeente heeft via
bewonersplatforms contact met bewoners van wijken waar geen particuliere fietsvoorzieningen
aanwezig zijn.

Categorie:

2. Regionaal initiatief

Opdrachtgever:

Gemeente Zwolle (lead partner) i.s.m. andere overheden (o.a. Provincie
Overijssel), marktpartijen en andere (maatschappelijke) organisaties

Planning:
Stand van zaken:

gereed Q3 2018

Actielijn 5:

Kennisdelingssessie over digitale systemen in stallingen

Er verschijnen steeds meer digitale systemen in stallingen, die een bijdrage kunnen leveren aan het benutten van
veel kansen voor optimalisering van stallingen. Denk aan tariefdifferentiatie, verwijzing naar lege plekken,
verlagen van exploitatiekosten en de koppeling van stallingen aan Mobility as a Service (MaaS). NS, ProRail en
gemeenten hebben een groot aantal lopende initiatieven en innovaties. Er worden op verschillende plekken
nieuwe systemen uitgetest, zoals een fastlane in Amsterdam en de chipkluizen in Zeist. Amsterdam ziet kansen
in nieuwe toegangssystemen en dan met name van tags op fietsen. Met NS is de intentie uitgesproken om
gezamenlijk een functionele uitvraag te doen voor tags op fietsen, daarmee kunnen klanten van de gemeente
stallingen, ook toegang krijgen tot de NS- stallingen. Wellicht zijn in de toekomst daarnaast ook nog andere
toepassingen mogelijk. (fiets traceren, maaiveldparkeren, handhaving etc.). Wellicht zijn er mogelijkheden voor
standaardisering.
De systemen worden getoetst op bijvoorbeeld betere benutting, klantentevredenheid vergroten (snel, makkelijk,
veilig), kostenbesparing op exploitatie en handhaving, brede toepasbaarheid (niet alleen bij stations, maar ook in
centrumgebieden). In de sessie worden de onderstaande digitale systemen getoond en de resultaten van
evaluaties bekend gemaakt.
A-5.1 Automatisch toegangs- en betaalsysteem
(categorie 1)
De bikelanes en CiCo palen zijn in samenwerking met
NS gepilot. De uitkomsten zijn dermate positief dat
gemeente Amsterdam 2018 een aanbesteding is gestart
voor een automatisch toegangs- en betaalsysteem voor
fietsenstallingen. In eerste instantie wordt het systeem in
een zesftal stallingen geplaatst maar behelst tevens een
raamcontract. Klanten kunnen in- en uitchecken met OVchipkaart ofwel bankpas.

Categorie:

1. Lopend initiatief

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam

Bekostiging:
Planning:

Evaluatie medio oktober 2018 beschikbaar.

Kostenraming:
Stand van zaken:

Aanbesteding van nieuwe systeem loopt.

A-5.2 Pilot met Bikelanes en CiCo palen in een grote en kleine stalling (categorie 1)
De bikelanes en CiCo palen zijn in samenwerking met gemeente Amsterdam gepilot. De uitkomsten zijn
dermate positief dat NS de hiervoor geselecteerde (cia EU aanbesteding) leverancier deze systemen met
toepassing van leerpunten gaat ontwikkelen. Wederom wordt gestart met een pilot. Een succesvolle pilot
kan leiden tot landelijke toepassing.

Categorie:

1. Lopend initiatief

Opdrachtgever:

NS

Bekostiging:
Voorbereidende fase van het project, investeringsvoorstel voor ontwikkelen
Planning:

systemen. Start in Q4 2017 – Q3 2018.

Kostenraming:
Stand van zaken:

Actielijnen
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A-5.3 Experiment met een inchecksysteem met als doel minder kosten en ruimtebesparing te
realiseren (categorie 1)
Pilot Utrecht Stationspleinstalling en Jaarbeursplein: Er wordt gewerkt aan een effectief en efficiënte
beheer- en exploitatieoplossing voor de eindsituatie van de stationspleinstalling Utrecht. Voorziene
opening eind 2018/begin 2019. Techniek en beheerprocessen zijn landelijk kopieerbaar in stallingen met
vergelijkbare uitdagingen

Categorie:

1. Lopend initiatief

Opdrachtgever:

NS / ProRail / Gemeente Utrecht

Bekostiging:
Planning:

2016 – Q4 2018. Is een lopend programma en goedgekeurd project.

Kostenraming:
Stand van zaken:

A-5.4 Pilot aanpassing ruimtelijke inrichting incheckgebied en beheer stalling (categorie 2)
In- en uitchecksysteem dat beter past bij de bouwkundige situatie van de bestaande stalling.
Aangenomen wordt dat dit de volgende voordelen zal opleveren:
•

Lagere beheerkosten in- en uitchecksysteem;

•

Betere interne logistiek en minder ruimteverlies;

•

Een snellere doorlooptijd van de fietser.

Categorie:

2. Lokaal/regionaal initiatief

Opdrachtgever:

Gemeente Rotterdam / MRDH

Bekostiging:
Planning:

Eerste plannen voor experiment zijn beschreven. Start vanaf Q1 2018.

Kostenraming:
Stand van zaken:

A-5.5 Pilot e-kluizen Zeist (categorie 1)
Deze fietskluis kan door iedereen met een OV-chipkaart gebruikt worden. Reserveren en betalen kan via
het internet. In het najaar van 2017 wordt de techniek getest met een beperkte groep gebruikers. In het
voorjaar 2018 wordt bekeken of de e-kluis aansluit bij de behoefte van een breder publiek.

Categorie:

2. Lokaal/regionaal initiatief

Opdrachtgever:

Provincie Utrecht / CROW-Fietsberaad

Bekostiging:
Planning:
Kostenraming:
Stand van zaken:

Eerste plannen voor experiment zijn beschreven. Start vanaf Q1 2018.

Actielijn 6:

Kennisdeling

over

best-practices

en

effectiviteit

van

fietsparkeernormen

in

omgevingsvergunningen
In het bestuursakkoord is reeds opgenomen dat gemeenten fietsparkeereisen kunnen/moeten opnemen in
omgevingsvergunningen zodat ontwikkelaars van nieuwe functies (kantoren, winkels, horeca, bioscopen)
verplicht kunnen worden om voldoende fietsparkeervoorzieningen voor eigen bezoekers en persoon te
realiseren. Het effect (op korte termijn) is echter beperkt, omdat dergelijke eisen alleen gesteld kunnen worden bij
nieuwbouw en verbouwingen.
In het kader van deze actielijn stelt het Innovatieteam twee activiteiten voor:
–
Verzamelen en verspreiden van praktijkvoorbeelden van de toepassing van fietsparkeereisen bij gebouwen
in stationsgebieden;
–
Onderzoeken hoe fietsparkeereisen ook toegepast kunnen worden bij bestaande functies in
stationsgebieden.
A-6.1 Verzamelen en verspreiden van praktijkvoorbeelden van de toepassing van fietsparkeereisen
voor nieuwbouw in stationsgebieden (categorie 3)
Voor een tiental stationsgebieden wordt in beeld gebracht in welke mate bij nieuwbouw of verbouwingen
is voorzien in de fietsparkeerbehoefte van eigen personeel en bezoekers. Daarbij wordt tevens bekijken
welke rol fietsparkeernormen in de bouwvergunning heeft gespeeld. De opgedane kennis wordt geborgd
in de kennisbank op Fietsberaad.nl en op verschillende manieren verspreid (bijeenkomst, nieuwsbrieven,
magazine Fietsverkeer).

Categorie:

3. Landelijke reikwijdte

Opdrachtgever:

CROW-Fietsberaad

Bekostiging:

KpVV-subsidie

Planning:

gereed Q2 2018

Kostenraming:

€ 25.000,-

Stand van zaken:

A-6.2 Verkenning toepassing van fietsparkeereisen bij bestaande functies in stationsgebieden
(categorie 3)
In deze studie wordt onderzocht welke (juridische) middelen gemeenten hebben om
eigenaren/exploitanten van bestaande functies (kantoren, winkels, horeca, bioscopen) in een
stationsgebied te bewegen hun fietsparkeervoorzieningen uit te breiden. De opgedane kennis wordt
geborgd in de kennisbank op Fietsberaad.nl en op verschillende manieren verspreid (bijeenkomst,
nieuwsbrieven, magazine Fietsverkeer).

Categorie:

3. Landelijke reikwijdte

Opdrachtgever:

CROW-Fietsberaad

Bekostiging:
Planning:

gereed Q4 2018

Kostenraming:

€ 25.000,-

Stand van zaken:
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Actielijn 7:

Verkennen van mogelijkheden van dubbelgebruik van niet-stationsstallingen in de omgeving
van de stationsstalling

In stationsgebieden bevinden zich vaak fietsparkeervoorzieningen voor verschillende functies met verschillende
piekmomenten. Dubbelgebruik zou de totale capaciteitsbehoefte kunnen afvlakken. Bijvoorbeeld: stations in
studentensteden kennen vaak een weekendpiek, terwijl bedrijfsstallingen in het weekend vaak leeg staan. Of:
bioscopen en theaters in het stationsgebied kennen een piek op uitgaansavonden, wat waarschijnlijk
complementair is aan de vraag naar fietsparkeervoorzieningen van treinforensen. Voor fietsparkeren is dit
dubbelgebruik vrij nieuw. We weten niet hoe groot de potentie is van deze vorm van dubbelgebruik.
A-7.1 Eerste verkenning van de potentie van benutting stallingen, kantoren etc. (categorie 3)
Aan de hand van een aantal cases wordt de potentie bepaald. In welke mate de uitbreidingsbehoefte voor
nieuwe fietsparkeervoorzieningen beperkt worden door benutting van fietsparkeervoorzieningen van
andere functies in stationsgebieden. Bij een positieve uitkomst wordt bekeken hoe kansen voor deze vorm
van dubbelgebruik benut kunnen worden: de praktische en organisatorische invulling, financiële aspecten
etc. De opgedane kennis wordt geborgd in de kennisbank op Fietsberaad.nl en op verschillende manieren
verspreid (bijeenkomst, nieuwsbrieven, magazine Fietsverkeer).

Categorie:

3. Landelijke reikwijdte

Opdrachtgever:

CROW-Fietsberaad

Bekostiging:

KpVV-subsidie

Planning:

Start Q1 2019

Kostenraming:

Circa € 25.000,-

Stand van zaken:

Actielijn 8:

Ontwikkeling van efficiënte oplossingen voor afwijkende fietsen (Buitenmodel Fietsen)

Een aanzienlijk deel van de fietsen (circa 35%) in stationsstallingen wijkt op een aantal kenmerken af van de
standaard fiets. Denk aan fietstassen, kinderzitjes, stuurcomputers, etc. Bij het ontwerp van fietsenrekken
worden de standaard fiets als uitgangspunt genomen. Deze afwijkende fietsen nemen relatief veel ruimte in
beslag. Enerzijds omdat ze (vaak) niet in de bestaande rekken passen en anderzijds omdat ze nu eenmaal meer
ruimte kosten.
Er is behoefte aan efficiënte oplossingen voor deze afwijkende fietsen. Een tweetal oplossingsrichtingen zijn
denkbaar:
–
Buitenmodel Fietsen (BMF) beter faciliteren, waardoor ze efficiënter geparkeerd kunnen worden.
–
Buitenmodel Fietsen ontmoedigen bv. door hogere tarieven of ongunstigere plekken. Digitale systemen
kunnen daarbij helpen
A-8.1 Onderzoek en pilot Buitenmodel fiets (categorie 1)
Dit onderzoek loopt. Definities zijn vastgesteld, alternatieve mogelijkheden zijn in samenspraak met
leveranciers beproefd. Volgende stap is dit beproeven op 1 of 2 locaties. Resultaten zullen landelijk
worden gedeeld.
Het buitenmodel (vervolg-)onderzoek heeft als beoogd resultaat:
•
Een gedragen en gedeelde definitie van een Buitenmodel fiets binnen NS Stations en ProRail;
•
Breed gedragen oplossingen voor gedefinieerde (categorieën) Buitenmodel Fietsen
•
Vastgesteld beleid ten aanzien van optimale indeling voor fietsenstallingen waarbinnen
oplossingen voor Buitenmodel Fiets een plaats hebben gekregen;
•
Testresultaten op minimaal één locatie waarbij ook is onderzocht wat het effect is op de reiziger
en op beheerder/beheerprocessen;
•
Door stuurgroep AFP vastgesteld beleid ten aanzien van omvang en toepassing gewenste
inrichting.

Categorie:

1. Lopend onderzoek

Opdrachtgever:

NS / ProRail

Bekostiging:
Planning:

Gereed Q4 2018 – Q1 2019 Presentatie aan Stuurgroep Fietsparkeren

Kostenraming:
Stand van zaken:

Actielijnen
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Actielijn 9:

Inspelen op en sturen van gedrag van fiets-treinreizigers

De bezetting van maaiveldstallingen rond stations is vaak erg onevenwichtig. De ene stalling is overvol, terwijl
andere stallingen nog volop plek bieden. Dit heeft vaak te maken met de locatie van de stalling ten opzichte van
de station ingang en de aanrijdroute. Op het schaalniveau van de stad kan het voorkomen dat stallingen nabij
grote stations overvol zijn, terwijl stallingen bij een voorstadstation nog ruimte bieden. Het parkeren van de fiets
is meestal gewoontegedrag. Eenmalig bijsturen van het gedrag (informeren, belonen, corrigeren) kan al
duurzaam effect hebben.
A-9.1 KiM-onderzoek naar het gecombineerde fiets-treingebruik in Nederland (categorie 1)
Doel van dit onderzoek is om meer inzicht te bieden in het gedrag van fiets-treinreizigers. In dit onderzoek
is bijzondere aandacht voor:
•
de keuze om wel of niet de fiets te gebruiken in voor- en/of natransport;
•
de keuze voor (het soort) instap en uitstap station;
•
de keuze voor (het soort) de stalling (en de stallingsduur);
•
de keuze voor het soort fiets

Categorie:

1. Afgerond onderzoek

Opdrachtgever:

Ministerie IenW

Bekostiging:
Planning:

Onderzoeksrapport gereed: ‘Waar zouden we zijn zonder de fiets en de trein’.

Kostenraming:
Stand van zaken:

Dit onderzoek is afgerond

A-9.2 Digitale verwijssystemen langs fietsroutes, in apps en bij stallingen (categorie 2)
De gemeente Utrecht heeft dynamische verwijsborden geplaatst, met digitale cijfers over het aantal vrije
plaatsen in fietsenstallingen langs de belangrijkste fietsroutes richting het Centraal Station. Tevens
worden de belangrijkste fietsroutes met borden aangeduid. De gemeente Utrecht heeft inmiddels een
evaluatie laten uitvoeren naar dit fietsparkeerverwijssysteem.
Utrecht en Amsterdam hebben in samenwerking met NS en ProRail een nieuwe standaard voor
eenduidige en consequente verwijzing naar fietsenstallingen opgesteld. Het gaat om zowel dynamische
borden als om gewone borden. Utrecht past de huidige borden hierop aan. Amsterdam start met plaatsen
in de zomer van 2018 bij station Zuid. Ook in andere steden zoals Den Bosch en Amersfoort wordt deze
standaard naar verwachting toegepast. Het dynamisch verwijssysteem van de gemeente wil de gemeente
Amsterdam maakt gebruik van het zogenaamde PRIS-protocol, wat ook gebruikt wordt voor
verwijssystemen voor autoparkeren. De gemeente Deventer experimenteert overigens ook met dit
protocol voor fietsparkeren.

Categorie:

2. Lokaal / regionaal initiatief

Opdrachtgever:

Gemeente Utrecht en Amsterdam

Bekostiging:
Planning:
Kostenraming:
Stand van zaken:

Medio 2018

A-9.3 Digitale verwijssystemen langs fietsroutes, in apps en bij stallingen (categorie 2)
In het kader van de F10 (Tour de Force) hebben drie gemeenten aangegeven te willen starten met pilots
die relevant zijn voor deze actielijn. De pilots richten zich echter in de eerste plaats op het fietsparkeren in
centrumgebieden. De leerervaringen zijn waarschijnlijk ook relevant voor het fietsparkeren bij stations.
1. Den Haag: via gedragsbeïnvloeding meer gebruikers van gratis & bewaakte fietsenstallingen
De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het realiseren van fietsparkeerplaatsen in de
Haagse binnenstad. Inmiddels zijn er 10 fietsenstallingen gerealiseerd in het centrum van Den Haag.
De gemeente wil graag dat de fietsenstallingen nog meer worden gebruikt. Hiervoor start de gemeente
het project gedragsbeïnvloeding fietsparkeren Haagse binnenstad. In dit project wordt een zo
compleet mogelijk beeld gegeven van de maatregelen en interventies die er mogelijk zijn om het
parkeren in deze zogenaamde Biesieklette-stallingen te bevorderen in plaats van het fietsparkeren op
straat. Vervolgens wordt de prioriteit bepaald en worden de maatregelen gerealiseerd/ uitgevoerd.
Vooralsnog wordt gedacht aan de volgende maatregelen en interventies:
•
Digitale vindbaarheid;
•
Fysieke vindbaarheid, op straat en via papier (flyers, posters, kaarten enzovoorts);
•
Uitstraling van de (buitenkant) van de stallingen en maatregelen in de openbare ruimte;
•
Verleiding d.m.v. beloningsacties, ruimere openingstijden, gedragscampagnes, enzovoorts.
2. Groningen: Flitsteam fietsparkeren
Het grote succes van de fiets in Groningen – 60% van bezoekers aan de binnenstad komt per fiets –
levert een ‘luxeprobleem’ op, namelijk: veel geparkeerde fietsen. Dit zorgt voor problemen ten aanzien
van de toegankelijkheid, veiligheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad. In de tijd dat nieuwe grote
gebouwde fietsparkeervoorzieningen (nog) niet klaar zijn moet dit team met creatieve methoden en
gedragsbeïnvloeding het parkeren van fietsen in de stad beter reguleren en structureren en daarmee
de overlast verminderen. Voorbeelden zijn: tijdelijke stallingen maken op piekuren, parkeerplaatsen
van auto's opofferen ten gunste van fietsparkeren en fietsvakken op de Grote Markt op
uitgaansavonden.
Er wordt daarnaast nadrukkelijk geëxperimenteerd met gedragsbeïnvloeding om mensen te verleiden
of aan te sporen een ander gedrag te vertonen, door middel van ludieke acties, marketing en gebruik
van stewards. Het ‘experiment’ duurt eerst twee jaar, waarbij we zoeken naar manieren om met een
uitnodigende inrichting en/of aansporing de beste resultaten te boeken. De ervaringen zullen we
benutten voor ons fietsbeleid op langere termijn en kunnen mogelijk ook voor andere plekken in de
stad gebruikt worden.

Categorie:

2. Lokaal / regionaal initiatief

Opdrachtgever:

Gemeenten Den Haag en Groningen

Bekostiging:
Planning:

Medio 2018

Kostenraming:
Stand van zaken:

Actielijnen
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