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Samenvatting

Summary

De ‘Treinfiets’ is een combinatie van fiets en stallingplaats die
dubbel gebruikt wordt door mensen die in de stad wonen en
buiten de stad werken én mensen die in de stad werken en
buiten de stad wonen.

De fiets legt een bescheiden beslag op de schaarse stalling-
ruimte bij het station omdat de fiets overdag op het bedrijf van
de inkomende forens staat en ’s nachts bij de woning van de
uitgaande forens.

De stallingruimte bij het station fungeert als wisselpunt voor
inkomende en uitgaande fietsen. Door de snelle wisseling van
fietsen en een compacte opslagmethode tijdens het spitsuur is
de benodigde stallingruimte beperkt.

In dit rapport wordt deze nieuwe vorm van fietsverhuur
gepresenteerd en uitgewerkt tot een pilot bij Amsterdam CS en
Amsterdam Zuid.

‘Treinfiets’ is a combination of bicycle and parking place being
doubly used, namely by someone living in the city and working
elsewhere as well as by someone working in the city and living
elsewhere.

The commuter bike hardly takes up any of the scarce parking
space at the railway station because during daytime it is parked
at the company premises of the incoming commuter and at night
at the home of the outgoing commuter.

The parking place at the railway station serves as a point of
exchange for incoming and outgoing bicycles. Rapid exchange of
bicycles and compact storage during the rush hour will keep
parking space within limits.

In this report this new form of bicycle rent is presented and
elaborated into a pilot at the railway stations Amsterdam CS and
Amsterdam Zuid.
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HOOFDSTUK 1
Inleiding

De vraag naar duurzame mobiliteit heeft tot meer aandacht voor
openbaar vervoer en fietsen geleid; openbaar vervoer voor de
lange afstand en fietsen voor de korte afstand.
Een fiets is iets maar bijna niets. Een fiets vraagt geen brandstof,
geeft geen luchtverontreiniging en veroorzaakt geen files, maar
geparkeerde fietsen leggen wel een aanzienlijk beslag op de
openbare ruimte. In de binnensteden en op attractiepunten staan
ze op alle mogelijke manieren door elkaar en aan van alles vast-
gemaakt. Ze staan geparkeerd op toplokaties, bezorgen overlast
en leveren een slordige aanblik op.
Beleidsmakers spannen zich in om het fietsen te stimuleren. Fiets-
paden worden aangelegd en stallingen gebouwd. Maar de vraag
naar stallingruimte blijft – zeker op toplokaties – groter dan het
aanbod.

Een verschuiving van het gebruik van privé-fietsen naar deeltijd-
fietsen zoals huurfietsen, netwerkfietsen en OV-fiets draagt zeker
bij aan een oplossing voor het tekort aan stallingplaatsen. Een
schematisch overzicht van kenmerken van huurfietsen met de
privé-fiets als referentie:

Privé-fiets
vaste relatie met gebruiker X
vast gebruik (meestal intensief) X
basisstalling bij huis
op bestemming meestal geen vaste rechten O
doelgroep: iedereen

Huurfiets
geen vaste relatie met gebruiker O
incidenteel gebruik O
basisstalling op verhuurlokatie
op bestemming meestal geen vaste rechten O
doelgroep: incidentele gebruikers, vooral toeristen

Mobiliteit

Fietsen en stallingplaatsen
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OV-fiets
vaste relatie (lidmaatschap) X
incidenteel gebruik O
basisstalling bij knooppunten van openbaar en ketenvervoer
op bestemming meestal geen vaste rechten O
doelgroep: gebruikers openbaar en ketenvervoer

Netwerkfiets
huurfietsen op netwerk van stallingplaatsen
vaste relatie (lidmaatschap) X
incidenteel gebruik (meestal) O
basisstalling op netwerk
op bestemming gereserveerde plaats X
doelgroep: voetgangers, gebruikers openbaar vervoer
en andere vormen van ketenvervoer

Treinfiets
vaste relatie (lidmaatschap) X
vast gebruik (iedere werkdag) X
basisstalling wisselpunt bij station
op bestemming stalling bij werk/bij huis X
doelgroep: treinforensen

Op drie punten is er onderscheid tussen de verschillende
huursystemen
• relatie met gebruiker: vast (X) of incidenteel (0)
• gebruik: vast (X) of incidenteel (0)
• bestemmingsstalling: vast (X) of geen vast recht (0)

object relatie gebruik bestemming

privé-fiets X X O

huurfiets O O O

OV-fiets X O O

netwerkfiets X O X

Treinfiets X X X
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Voor de doelgroep forensen heeft Ytech Innovatie het concept
Treinfiets ontwikkeld.
De Treinfiets is een combinatie van fiets en stallingplaats die
dubbel gebruikt wordt door iemand die in de stad werkt en
buiten de stad woont én iemand die in de stad woont en buiten
de stad werkt. Een fiets die bijna geen beslag legt op de
schaarse stallingruimte bij het station omdat hij overdag op het
bedrijf van de inkomende forens staat en ’s nachts bij de woning
van de uitgaande forens.

Het concept Treinfiets werd voorgelegd aan NS OV-fiets BV en
de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente
Amsterdam. Zij besloten opdracht te geven voor een haalbaar-
heidsstudie, resulterend in een plan van aanpak voor een pilot.
Voor deze proef stelt NS OV-fiets 100 OV-fietsen en twee
handscanners beschikbaar en de gemeente stalling-ruimte en de
beschikking over het aanwezige personeel toe in de Fietsflat bij
het CS en in de Locker-stalling bij station Zuid. De pilot wordt
geïntegreerd met OV-fiets. Zo kunnen de fietsen ook als normale
OV-fiets verhuurd worden. De pilot-deelnemers krijgen hun
e-facturen via OV-fiets. Voor het project werd de voorlopige
werknaam "Forensfiets" gekozen.

• De Treinfiets is interessant voor het openbaar vervoer omdat
OV-gebruik gestimuleerd wordt door de beschikbaarheid van
fietsen voor het voor- en natransport.

• De Treinfiets is interessant voor NS OV-fiets omdat het een
nieuwe toepassing is voor de OV-fiets zonder uitbreiding van
stallingruimte.

• De Treinfiets is interessant voor de gemeente omdat er minder
beslag gelegd wordt op de openbare ruimte.

Treinfiets

Onderzoek en pilot

Belang
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HOOFDSTUK 2
Achtergrond en uitgangspunten

Hoe meer er gefietst wordt, hoe beter. Maar dan moeten er wel
oplossingen gevonden worden voor twee belangrijke problemen.
Bij netwerksystemen, waarbij mensen een fiets op de ene lokatie
huren en hem op een andere lokatie inleveren, is onregelmatige
verdeling van fietsen en vrije stallingplaatsen een probleem.
Bijvoorbeeld in Parijs fietsen mensen ’s ochtends met hun Vélib
van Montmartre naar beneden en rijden ’s avonds met de metro
terug omhoog. Hoe voorkom je dat de ene lokatie te vol en de
andere te leeg wordt.
In een ander deelrapport worden hiervoor oplossingen aange-
dragen [Senter Novem Mobiliteitsmanagement].

Aan het feit dat mensen de fiets gebruiken voor (een deel van)
hun reis zitten tal van maatschappelijke voordelen, zeker in
vergelijking met het gebruik van de auto. Maar het stallen van
die fietsen is een probleem. Stilstaande fietsen hopen zich op bij
stations en andere attractiepunten, juist daar waar de ruimte
schaars is. Dat is inefficiënt en duur. Ze leveren veel overlast en
kosten voor de maatschappij op.
Hoe bereiken we dat zo veel mogelijk mensen een fiets gebruiken
om bijvoorbeeld van en naar het station te gaan, terwijl die
fietsen daar zo kort mogelijk stil staan.

Een privé-fiets staat gemiddeld twee dagen stil voordat iemand
er weer mee wegfietst. De OV-fiets doet het al aanmerkelijk
beter: die staat gemiddeld minder dan een dag op het station
voordat hij weer gebruikt wordt. De netwerkfiets staat overdag
gemiddeld maar een uur op een lokatie (Vélib: gemiddeld
gebruik per fiets: 10 maal per dag).

Herverdeling

Stallingruimte

Stilstaande fietsen
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De Fietsflat – een tijdelijke, bovengrondse fietsenstalling bij het
CS – kost € 1.800 per stallingsplaats. De kosten van ondergronds
stallen waren op het moment van het uitbrengen van dit rapport
nog niet bekend maar zijn veel hoger dan € 1.800 per stalling-
plaats. Voor straatparkeren worden in de binnenstad meestal
nietjes (beugels die aan twee kanten gebruikt worden) geplaatst.
De kosten hiervan zijn: nietje € 18�, plaatsen € 80, totaal € �6�,
dus € 131 per stallingplaats.

‘Bike-sharing’ projecten zoals OV-fiets (Nederland), Call a Bike
(Duitsland) en Vélib (Frankrijk) maken een stormachtige
ontwikkeling door. Overal in de wereld ontstaan nieuwe
projecten. Er lijkt sprake van een hype. Dit is goed te verklaren
door de toegenomen aandacht voor duurzaamheid, milieu en
CO�-reductie. Als mensen de auto af en toe laten staan en meer
gaan fietsen, draagt dit veel bij aan de doelstellingen. Daarom
zien we op het moment een enorme groei van deze fietsverhuur-
systemen. Op www.mijn-OV.nl staat een overzicht.
De Treinfiets past goed in deze internationale context. De onder-
zoekers hebben goede contacten met de belangrijkste projecten
wereldwijd. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat er geen
energie verloren gaat aan het opnieuw uitvinden van het wiel,
terwijl er wel kansen worden gecreëerd om het Nederlandse
concept ook over de grens toe te passen.

In tal van steden wordt een ‘package deal’ gesloten in
combinatie met de reclamerechten in een stad. Vaak wordt een
fietssysteem ‘gratis’ aan de gemeente aangeboden in ruil voor
reclamerechten. Multinationals zoals JCDecaux en Clear Channel
(= Hillenaar in Nederland) timmeren hiermee flink aan de weg.
Andere systemen zijn niet gekoppeld aan reclame-inkomsten.
Dit geeft de gemeente de vrijheid om de reclamerechten en het
fietssysteem onafhankelijk van elkaar aan te besteden. De Neder-
landse OV-fiets is niet gekoppeld aan reclamerechten. Ook de
Treinfiets kent die koppeling niet.

Kosten fietsenstallingen

Internationale context

Reclame of vrijheid
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HOOFDSTUK 3
Beschrijving

Dicht bij de ingang van het station is een uitgiftepunt voor
deelfietsen. Dit mag een bestaand systeem zijn zoals OV-fiets of
Vélib. Door twee doelgroepen – inkomende en uitgaande
forensen – te combineren delen in de meest optimale situatie
twee reizigers samen een fiets die bovendien haast nooit op het
station gestald staat, zoals blijkt uit het voorbeeld.

Voorbeeld: dubbel gebruik door forensen
Kim woont in Purmerend en werkt in Amsterdam. Lars woont juist
in Amsterdam maar werkt in Utrecht. Beiden reizen met de trein
en gebruiken in principe dezelfde fiets.
Lars fietst naar Amsterdam CS, stalt daar om 8:00 uur de Trein-
fiets en stapt in de trein naar zijn werk. Kim stapt om 8:30 uit de
trein die uit Purmerend komt, pakt de Treinfiets en fietst ermee
naar haar werk. De fiets stalt Kim bij haar werk. Na haar werkdag
fietst Kim weer naar het station. Ze stalt de Treinfiets om 18:00
uur bij de fietsflat en pakt de trein naar Purmerend. Even later
(om 18:30) stapt Lars na een dag werken weer uit de trein. Snel
fietst hij met de Treinfiets naar zijn huis waar hij de fiets stalt tot
de volgende morgen.

In het voorbeeld staat de fiets overdag op kantoor bij Kim en
’s nachts thuis bij Lars. Alleen tijdens de spits staat de fiets even
in het rek op het station.

De Treinfiets bedient twee forensen met één fiets en staat slechts
een uur of twee per etmaal in de stalling bij het station, oftewel
één uur per forens. Op grote schaal leidt dit tot een flinke
besparing op maatschappelijke (stalling)kosten. De reiziger haalt
en brengt de fiets op een eerste klas stallingplaats. Verwacht
wordt dat hij dan meer gaat fietsen.

Werking Treinfiets
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Voordelen voor de gemeente
• meer gebruik van de bestaande stallingen en minder ruimte-

beslag bij hetzelfde aantal fietsen
• bouwen aan het imago van Amsterdam als dé fietsstad van

Europa door strakke en efficiënte fietsenstalling en automatisch
verhuursysteem

• bouwsteen om 15% reductie van autoverkeer in de binnenring
mogelijk te maken

• als goed gastheer biedt Amsterdam oplossingen voor de
mobiliteit van mensen die de stad bezoeken

Voordelen voor de gebruiker
• halen en brengen van de fiets op een handige plek dicht bij de

trein of metro (bijvoorbeeld vooraan in de stalling)
• snel gepakt, snel weggezet
• de fiets voor het werk wordt voor weinig geld gehuurd
• de fiets wordt goed onderhouden zonder zorgen
• geen gevaar voor schade/diefstal eigen fiets

Voordelen voor NS OV-fiets
• goede beeldvorming en uitstraling van de OV-fiets
• nieuwe vorm van geautomatiseerd systeem
• individuele forens als nieuwe doelgroep
• promotie van de trein als vervoermiddel voor woon-werkverkeer

Voordelen Treinfiets
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HOOFDSTUK 4
Brainstorming en ideeën

In een creatieve sessie met een aantal experts werd op 10 juli
�008 gebrainstormd over de invulling van de formule voor de
Treinfiets. Hierbij is eerst gedivergeerd (ideeën kunnen niet gek
genoeg zijn als we maar geen goed idee missen) en vervolgens
geconvergeerd (welke ideeën scoren het beste op de criteria).

Criteria die de deelnemers als uitgangspunt meekregen waren
• fietsen moeten fietsen, stilstaan kost geld
• formule moet aantrekkelijk zijn voor frequente gebruikers

(� of meer keer per week, forensen)
• formule moet niet alleen aantrekkelijk zijn voor inkomende

forensen, maar vooral ook voor uitgaande forensen (fiets
‘s nachts bij hun woning)

De expertgroep was divers. Aanwezig waren (afvaardigingen van)
de Fietsersbond, NS OV-fiets BV, Gemeente Amsterdam, diverse
forensen, MacBike, Ytech Innovatiecentrum. De deeelnemerslijst
is opgenomen in bijlage D.
De verzameling van ideeën is opgenomen in bijlage E. Er zaten
veel bruikbare ideeën tussen voor de Treinfiets. Ook waren er
veel nuttige suggesties voor OV-fiets in zijn huidige vorm. Deze
ideeën geven we door middel van dit rapport door aan NS
OV-fiets. De sessie heeft een goede basis gelegd voor een aantal
te maken keuzes en de ontwikkeling van een aantal concepten
(zie hoofdstuk 5 – Concepten).

• Is een Treinfietsklant automatisch ook OV-fietsklant en
omgekeerd?

Voor de pilot wordt gebruik gemaakt van de back-office,
facturering en scanners van OV-fiets. Daarom moet je om gebruik
te kunnen maken van de Treinfiets, klant van OV-fiets zijn.
Je moet immers geregistreerd staan en je activiteiten moeten
via de OV-fiets back-office afgehandeld en gefactureerd kunnen
worden. Dat betekent dat je als Treinfietser ook gebruik kunt
maken van alle faciliteiten van OV-fiets. Als je gebruik niet binnen
de Treinfiets-regeling valt, wordt het tegen de gangbare OV-fiets
tarieven bij je in rekening gebracht. Zo kun je gewoon � fietsen

Expertsessie

Treinfiets versus OV-fiets
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op een pas huren bij ieder station in Nederland.
Omgekeerd zijn OV-fietsklanten niet automatisch Treinfiets-
klanten. Treinfiets is iets extra’s waarvoor je je apart kunt
registreren en abonneren.Tijdens de pilot staat de deelname
voor een gelimiteerd aantal mensen open. Uiteindelijk zou het
ook zo kunnen zijn dat je als OV-fietsklant automatisch van de
Treinfietsformule gebruik kunt maken, maar daar kiezen we in de
pilot niet voor.
Dus: deelnemers aan de pilot Treinfiets moeten OV-fietsklant zijn
of worden.

• Hoort de Treinfiets voor een klant bij één specifiek station
(vrijheid van plaats)

• Is een Treinfietser verplicht om zijn fiets op bepaalde dagen
en tijden in te leveren op het station (vrijheid van tijd)

• In hoeverre delen gebruikers samen echt één specifieke fiets
of huren ze in dezelfde pool van fietsen

Bij deze vragen gaat het erom in welke mate het fietsgedrag van
de klant vooraf overeengekomen en afgedwongen moet worden
of dat vrijheid mogelijk is. Harde afspraken (over tijd, plaats en
fiets) proberen een gecontroleerde situatie te laten ontstaan met
het doel de kans op misgrijpen omdat de fietsen op zijn, te
minimaliseren.
Er zitten echter grote nadelen aan deze regelzucht:
• De klant wil liever vrijheid. Soms hoeft hij niet naar zijn werk,

wil hij uitslapen, neemt hij liever de auto of moet hij naar een
afspraak elders.

• Als de klant zijn afspraken niet nakomt loopt het systeem
alsnog in de soep.

• Regelzucht leidt tot veel administratieve last (zowel software-
ontwikkeling als personeelskosten).

• De huidige OV-fiets formule is een open systeem waarbij
fietsritten niet gepland worden, de Treinfiets moet hierbij
aansluiten.

Daarom wordt er voor de pilot gekozen voor een minimaal
geregeld systeem. Een van de belangrijke resultaten van de pilot
moet zijn of zo’n open systeem functioneert en wat de randvoor-
waarden zijn. Met name de optimale bezettingsgraad (hoeveel
deelnemers op hoeveel fietsen) moet bepaald worden.
Om in de pilot misgrijpen te voorkomen zal gestart worden met

Vrijheid
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een lage bezettingsgraad die zo mogelijk tijdens de pilot
verhoogd wordt.

• Wordt het goedkoper per rit als je vaker fietst?
• Is het een plicht om je fiets te delen en dus regelmatig in te

leveren op het station?
• Gelden voor de pilot andere voorwaarden dan voor de

beoogde eindsituatie?

Omdat in de pilotsituatie een aantal zaken wellicht nog niet
optimaal functioneert, lijkt het verstandig om tijdens de pilot
korting aan de deelnemers te geven.
Klanten waarderen het enorm als achteraf aan de hand van hun
gebruik bepaald wordt wat voor hen de beste abonnements-
vorm is. Bij de Treinfiets kan dit achteraf eenvoudig berekend
worden.

Punt van aandacht is diefstalrisico. Als mensen continu een OV-
fiets in bezit hebben in een leaseconstructie, zwerven de fietsen
veel langer rond. In zekere zin is dit inherent aan de gewenste
kortere stallingsduur. Met name als de fiets ’s nachts bij het
woonhuis van de klant gestald staat, zal de manier waarop de
fiets gestald is, van grote invloed zijn op het risico dat hij
gestolen wordt. Een fiets die iedere avond goed opgeborgen
wordt, staat veiliger dan een fiets die elke nacht langs de gracht
staat. Zeker in de binnenstad van Amsterdam beschikken veel
mensen niet over een afgesloten berging voor fietsen. Daarom is
dit een reëel aandachtspunt. Een mogelijke oplossing kan zijn om
in de pilot te eisen dat de mensen de Treinfiets ’s nachts stallen
in een afgesloten ruimte (anders mag je niet deelnemen).

Prijs en afspraken

Diefstalrisico
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HOOFDSTUK 5
Concepten

Je hebt altijd ergens in Nederland recht op een fiets. Als je je
fiets inlevert heb je het recht om op een ander station weer een
fiets te pakken. Zo heb je eigenlijk overal in Nederland een fiets.
Het is echt een virtuele fiets geworden. Nadat je hem in Amster-
dam ingeleverd hebt, kun je hem in Zaandam weer oppikken.
In principe kan dit ook met de regulaire OV-fiets, maar dan moet
je voor elke transactie opnieuw betalen.
De virtuele fiets is een beeldend concept en wellicht ook goed
bruikbaar voor de marketing van de nieuwe formule. Wat betreft
het tarief zou een vast maandbedrag voor het recht 1 fiets (waar
dan ook) in bezit te hebben een logische keuze zijn. Nadeel van
uitsluitend een vast bedrag per maand is dat men niet betaalt
voor de hoevelheid gebruik. Dat kan bovenmatig gebruik
uitlokken.

Een Nachtfiets is een fiets die je gebruikt om vanuit je woning bij
het station te komen. 's Nachts staat hij bij je thuis (moet jij hem
opbergen en ben jij verantwoordelijk). Vandaar de werknaam
voor dit concept.
Het betekent dat de fiets bij je huis staat als jij thuis bent. Je kunt
de fiets dus – net als een leasefiets – gebruiken voor al je ritjes
vanaf huis. Naar de winkel, vrienden en de kroeg. Wat het echter
een Treinfiets maakt, is dat je de fiets inlevert op het station als
je naar je werk gaat zodat iemand anders de fiets kan gebruiken
als je aan het werk bent.
Op het moment dat de Nachtfiets daadwerkelijk regelmatig
's ochtends ingeleverd wordt op het station, voldoet hij aan de
doelstellingen van dit project. Hij reduceert het ruimtegebruik
rond stations.

Virtuele fiets

Nachtfiets
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Concurrentie met alternatieve vervoerswijzen
• een (oude) fiets die thuis staat om mee naar het station te

fietsen. Mensen zullen er daarom niet zo erg veel geld voor
over hebben

• een retourtje (of abonnement) op de tram/bus/metro om van
huis naar het station te komen

• lopen voor mensen die redelijk dicht bij het station wonen
• de auto inclusief parkeergeld

Belangrijk is dat de fiets ook echt regelmatig ingeleverd wordt
op het station. Om dat te stimuleren kan overwogen worden het
duurdere leasefietstarief in rekening te brengen indien de fiets
niet tenminste 3 of � keer per week ingeleverd wordt op het
station.

De Dagfiets is de tegenhanger van de Nachtfiets: Je gebruikt
hem overdag in de plaats waar je werkt om het laatste stukje van
je reis naar je werk af te leggen. In theorie delen een Dag- en
een Nachtfietser samen 1 fiets.
Dit concept ligt dicht in de buurt van de formule van de bestaande
OV-fiets. Maar omdat OV-fiets per keer betaald moet worden (ad
€ �,85) trekt deze formule nu weinig forensen die de fiets � of 5
keer per week nodig hebben. De Dagfiets zou qua prijs
aantrekkelijk gemaakt moeten worden voor inkomende forensen.

Concurrentie met alternatieve vervoerswijzen
• lopen voor mensen die redelijk dicht bij het station werken
• een oude fiets stallen op het station waar je aankomt (gratis of

bewaakt stallen)
• een retourtje (of abonnement) op de tram/bus/metro (1 of �

sterren)
• de auto inclusief parkeergeld

De Dag- en Nachtfietser gebruikt de fiets zowel voor voor-
transport vanaf zijn huis als voor natransport naar zijn werk. Het is
daarmee een combinatie van de concepten Dagfietser en
Nachtfietser.

Dagfiets

Dag- en Nachtfietser
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Concurrentie met alternatieve vervoerswijzen
• combinatie trein-/ov-maandabonnement
• vouwfiets vanaf huis, mee in de trein en dan naar kantoor
• oude fiets in woonplaats + tweede fiets in werkstad

Een 1 ster abonnement kost € 38 maand, � sterren € 63 per
maand (een jaar = 10 maanden betalen).
[Bron: http://www.gvb.nl/reizigers/kaartjekopen/Pages/
Abonnement.aspx]

Combinatie met een treinabonnement geeft voordeligere
tarieven: 1 zone € �8, � zones € �0,50. Hierbij mag zowel op
vertrek- als aankomststation gereisd worden.
[Bron: www.ns.nl]

Een abonnement voor de bewaakte stalling bij het Centraal
Station kost € 11,30 per maand. De stalling bij Station Zuid is
gratis.

Dit concept staat los van deeltijdfietsen en stations. Het
beschouwen is nodig om de grenzen van het gewenste concept
te verkennen. De Leasefiets is een simpel concept. Voor een vast
bedrag per maand lease je een fiets die je continu in bezit houdt.
Onderhoud zit bij de prijs in. Met een Leasefiets ben je dus zeker
van een goede fiets in een bepaalde plaats, bijvoorbeeld je
woonplaats.
Leasefietsen worden door verschillende partijen aangeboden, in
Amsterdam bijvoorbeeld door het Zwarte Fietsenplan in Amster-
dam. Zij rekenen € 350 exclusief BTW voor een jaar met een
eigen risico van € 150.
De OV-fiets zou je als een Leasefiets kunnen aanbieden voor
bijvoorbeeld € �5 per maand of meer. Dat is niet goedkoop voor
een consument (vergeleken met een oude fiets die hij toch al
had). Bovendien draagt dit concept niet bij aan de ruimte-
problematiek rond stations. Binnen dit onderzoek is het dan ook
niet nuttig mensen te verleiden tot dit concept.

OV-tarieven

Stallingtarief

Leasefiets
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Ons doel is om de fietsen zo kort mogelijk op het station te
stallen. Waarom is er eigenlijk een stalling nodig? Stel dat fietsen
alleen even het station aantikken voordat ze met een andere
berijder de stad weer in fietsen.
In plaats van een fietsenstalling komt er ‘valet parking’. Vlak
voor de ingang van het station staat een ‘valet’ of ‘piccolo’. Hij
pakt je Treinfiets aan, scant je uit en je rent naar je trein. Mensen
die net uit de trein komen, laten hun pas aan de fiets-piccolo
zien en krijgen de Treinfiets meteen mee.
Het Valet parking concept kan goed in de piekuren (7.00-9.00 en
17.00-19.00 u.) ingezet worden in combinatie met een traditionele
stalling, waardoor het mogelijk is om onbalans en pieken op te
vangen. (Zie ook hoofdstuk 9 – uitbreiding concept wisselpunt).

De fietsen gaan van hand tot hand. Het is helemaal van deze tijd
om de klanten zo veel mogelijk zelf te laten doen. Op grote
stations ontstaat – zeker in de spits – een continue stroom van
komende en vertrekkende Treinfietsers. Bij een zelfscanzuil,
direct bij de ingang van het station, kunnen mensen hun
Treinfiets rechtstreeks doorgeven aan iemand die net aankomt
en een fiets nodig heeft. Degene die de fiets wil overnemen,
scant zijn pasje en degene die inlevert scant de sleutel. Dat is
voldoende om de Treinfiets over te boeken naar de volgende
gebruiker.

Valet parking

Zelfscanzuil

DE TREINFIETS IN AMSTERDAM

S E P T E M B E R 2 0 0 8 De Treinfiets in Amsterdam 19



HOOFDSTUK 6
Keuzes en prijsstelling

In dit hoofdstuk wordt de formule voor de pilot voorgesteld.
Er wordt gekozen gekozen voor een mix van de beschreven
varianten om uit iedere variant het beste te halen. Steeds wordt
de prijsstelling afgewogen tegen de kosten van de alternatieven
zoals genoemd in hoofdstuk 5 – Concepten.
Om frequente gebruikers te stimuleren is het aantrekkelijk om
niet (alleen) met een prijs per rit te werken maar ook met een
abonnement per maand. De gebruiker betaalt immers op deze
wijze maar weinig extra als hij een rit extra maakt (marginale
meerkosten).
Vanuit de telecombranche zijn klanten gewend aan het afnemen
van een maandbundel met een aantal gratis belminuten.
Op dezelfde manier zou voor de Treinfiets een maandbundel
geïntroduceerd kunnen worden.
Als referentie volgt hier eerst een overzicht van wat de OV-fiets
kost bij verschillende ritaantallen:

aantal ritten kosten
1 �,85
� 5,70
3 8,55
� 11,�0
5 1�,�5
6 17,10
7 19,95
8 ��,80
9 �5,65

10 �8,50

De formule en de tariefstelling van OV-fiets vormen de basis.
Ritten worden in eerste instantie afgerekend tegen het normale
OV-fiets tarief (€ �,85 voor maximaal �0 uur).

We willen stimuleren dat forensen de fietsen zo veel mogelijk
gebruiken. Voor de nachtfietser (die in Amsterdam woont) komt
daarbij dat niemand anders de fiets kan gebruiken zolang hij hem
thuis heeft. Hoewel we dus gebaat zijn bij het overnachten van

Formule

Uitgangspunten
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de fiets bij de klant thuis, voegt het niets toe als de klant de fiets
veel langer houdt dan die nacht. Voor het systeem zou het dus
optimaal zijn als de klant de fiets 7 dagen per week ’s nachts bij
hem thuis stalt en ’s ochtends weer op het station inlevert.
Mensen hebben echter weekend, vrije dagen en vakantie. In de
tariefstelling wordt daarom gekozen voor een stimulans om de
fiets niet te lang thuis te houden.

Dat levert de volgende drie uitgangspunten op
• Scherp tarief voor mensen die in hun woonplaats huren, om te

concurreren met (oude) eigen fiets
• Mensen willen geen huur voor een fiets betalen terwijl ze

liggen te slapen
• We hebben belang bij verhuringen waar een nacht in zit (van-

wege de ruimtebesparing), maar die verder zo kort mogelijk
zijn (zodat een ander de fiets kan gebruiken)

Bij onderstaande tariefstelling is ernaar gestreefd om zo min
mogelijk per klant te hoeven registreren (scheelt arbeid en
gedoe). Er hoeft dus niet geregistreerd te worden vanaf welk
station de klant zal gaan huren en of het een dag- of nachtfietser
is. Dat blijkt uit de ritgegevens en op basis daarvan wordt
gefactureerd. Ook is het niet nodig vast te leggen of iemand een
dagfietser (in de plaats waar hij werkt) of een nachtfietser (in de
plaats waar hij woont) is. Dat heeft als voordeel dat deze
moeilijke begrippen eigenlijk niet aan de klant uitgelegd hoeven
te worden. Het blijft allemaal heel simpel.

Een abonnement bundel voor Treinfiets kost € 15 per maand.
Iedere deelnemer aan de pilot betaalt dat maandbedrag, al kan
overwogen worden om tijdens de pilot een korting op dit bedrag
te geven als men meewerkt aan de evaluatie en enquêtes. (Een
gratis maandbundel tijdens pilot kan eventueel ook.)
Voor klanten die meedoen aan de pilot worden alle verhuringen
vanaf de pilotstations (A’dam Fietsflat en A’dam Zuid) apart
bekeken.
Iedere verhuring waar een nachtperiode van �1.00 tot 6.00 uur
volledig invalt, wordt gemarkeerd als een nachtrit.

Bundel
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Per factuurperiode wordt gekeken naar de gemiddelde duur (in
uren) van een nachtrit. Als mensen de fiets gemiddeld �8 uur of
minder huren, valt alles binnen de bundel, en zijn er geen extra
kosten. Dit houdt in dat als een pilot deelnemer 3 of meer keer
per week met de fiets op het station komt, hij geen toeslag
betaalt. In de werving mikken we op 5 of � keer per week, maar
in de pilot gaan we dus pas beboeten onder de drie keer per
week.
Huurt men gemiddeld langer dan �8 uur, dan wordt alles wat
meer gehuurd is dan �8 uur per rit, gefactureerd tegen het
normale OV-fietstarief van € �,85 per �0 uur.

Een dagrit is iedere OV-fietsrit van een pilot deelnemer vanaf de
pilotstations waar geen nacht inzit (zoals hierboven omschreven).
Een dagrit wordt net als gewone OV-fietsritten per �0 uur
afgerekend. Dus lange ritten zijn duurder.
Een Treinfietser betaalt voor de eerste �0 uur van de dagrit geen
€ �,85 maar € 1,-**. Dit bedrag kan zo gekozen worden dat de
maandprijs voor deze klanten inclusief de abonnementskosten
van € 15 op een acceptabel niveau liggen. Uitsluitend 1 fiets per
pas tegelijkertijd. Overige ritten worden normaal gefactureerd.

Kosten nachtrit

Kosten dagrit
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HOOFDSTUK 7
Werving en marketing

Voor de werving van deelnemers aan de pilot is een flyer ont-
worpen die uitgedeeld kan worden aan mensen die ‘s morgens
met het openbaar vervoer of met de fiets aankomen bij het
station. In de flyer wordt verwezen naar een site van Ytech waar
men zich voor deelname kan opgeven. Deze webpagina’s kunnen
ook worden opgenomen op de sites van NS OV-fiets en de
gemeente Amsterdam. De inhoud van de pagina’s is opgenomen
in bijlage F.
Inmiddels heeft NS OV-fiets BV de taak van het werven van de
deelnemers aan de pilot op zich genomen. De nadruk zal hierbij
komen te liggen op de deelname van uitgaande forensen.

Voor het samenwerkingsproject met NS OV-fiets en de gemeente
Amsterdam hebben we bij de besprekingen de werknaam Forens-
fiets gekozen. Om te voorkomen dat die naam automatisch de
merknaam voor het concept wordt en om andere keuzes open te
houden, hebben we voor dit rapport als titel de naam gebruikt
waaronder Ytech Innovatiecentrum ruim tien jaar geleden dit idee
aan NV Reizigers en Railinfrabeheer presenteerde.
Forensfiets is een technische naam om het idee te labelen en die
duidelijk de doelgroep aangeeft. Bij werving en promotie gaat
het niet alleen om een naam die verklarend is maar ook om een
label dat aantrekkelijk is (emotie). Op dat punt is de naam forens
minder sterk. Trein is aantrekkelijker dan forens maar er zijn meer
namen mogelijk.
Een mooie suggestie vanuit het Ytech team is ‘SamSam’. Die
naam roept niet alleen een goed beeld van het samengebruik
op, maar is ook sterk op de manier van ‘TomTom’ of ‘TukTuk’.
Andere suggesties zijn nog:
• Stationsfiets
• Werkfiets
• Buitenfiets
• OV-fiets+
• Wissel
• Dagfiets en Nachtfiets (waarmee meteen twee typen gebruikers

benoemd worden)
• F-bike

Werving deelnemers pilot

Naam
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De naam kan waarschijnlijk het best door de marketing worden
gekozen, maar er zou ook een prijsvraag uitgeschreven kunnen
worden. Het lijkt ons het beste als de NS-fiets hierin actie en
beslissingen neemt.
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HOOFDSTUK 8
Pilot

Het doel van de pilot is te onderzoeken hoe groot de belang-
stelling van forensen is voor het speciale Treinfiets-abonnement
van NS OV-fiets en wat de optimale werkwijze voor de Treinfiets
is. Voor de pilot beperken we ons tot de situatie in Amsterdam
bij het CS en station Zuid.

De forens die in Amsterdam woont en buiten Amsterdam werkt,
forens A, fietst ’s morgens naar het station en levert de OV-fiets
in. ’s Avonds haalt hij de OV-fiets op en fietst erop naar huis. De
OV-fiets staat ’s nachts en in het weekend bij deze forens thuis.
De forens die van buiten komt, forens B, haalt de OV-fiets
‘s morgens op bij het station, fietst erop naar zijn werk en brengt
hem ‘s avonds terug. In principe is dit dezelfde procedure als
voor de incidentele gebruiker. Aan forens B wordt alleen een
ander tarief in rekening gebracht. Het voordeel voor de forens is
dat er tijdens de spits altijd een OV-fiets voor hem beschikbaar is.

Bij het CS wordt een deel van de Fietsflat ter beschikking gesteld,
terwijl bij station Zuid in de Lockerstalling plaats wordt
gereserveerd. Op beide plekken wordt een pilot opgezet voor
het verzamelen van informatie die gebruikt zal worden bij de
definitieve invoering van de Treinfiets. Door het verschil in
opstelling op de twee lokaties zal de bemiddeling van de
beheerder op het CS intensiever zijn dan op station Zuid. Alleen
bij het CS zal ervaring opgedaan worden met de compacte
opstelling, het wisselpunt.

Bij de opzet van de pilot zijn er twee soorten gebruikers,
incidentele gebruikers en forensen. Uitgifte en inname van
fietsen gebeurt volgens de standaardprocedure.
Voor uitgifte meldt de OV-fietsgebruiker zich met zijn chipkaart
bij de beheerder. Deze scant de chipkaart en bij een positieve
melding neemt hij een fietssleutel uit de sleutelbak, scant de
sleutel en geeft die aan de OV-fietsklant. De klant zoekt de
bijbehorende fiets uit het rek, haalt de fiets van slot en vertrekt.

Doelstelling

Opzet pilot

Lokaties

Procedure OV-fiets
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Het systeem weet nu welke fiets op welk moment aan welke OV-
fietser is uitgereikt.
Bij de inname wordt alleen de fietssleutel gescand. De gebruiker
is al bekend in het systeem en gekoppeld aan de fiets. De chip-
kaart hoeft dus niet te worden gescand.

In principe geldt voor de forens dezelfde procedure. Het enige
verschil is dat de forens bij het scannen van zijn abonnement
herkend wordt als een forens voor die lokatie.

Voor de Fietsflat is een opstelling gekozen die uit twee
verschillende ruimtes bestaat.

Ruimte A is opgezet voor de uitgifte en inname van OV-fietsen
voor zowel incidentele gebruikers als forensen Er staan 30 OV-
fietsen op de gebruikelijke manier opgesteld.
Deze ruimte is alleen bestemd voor het parkeren van OV-fietsen
en duidelijk als zodanig gemarkeerd. De beheerder dient erop
toe te zien dat er geen andere (privé-)fietsen geparkeerd
worden. De fietsen staan op slot en de sleutel wordt op het
kantoor in een bak bewaard.

Procedure Treinfiets

Inrichting Fietsflat

Ruimte A
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Ruimte B is bedoeld voor tijdelijke opslag. Deze ruimte is
afsluitbaar en alleen toegankelijk voor de beheerder. Dit model
dient om inzicht te krijgen in het functioneren van het wisselpunt.
De fietsen staan niet op slot en zijn volgens de zogenaamde
compacte methode met het stuur tegen de bagagedrager van de
voorganger (kop/staart) geplaatst. Hierdoor kunnen meer fietsen
per vierkante meter worden opgeborgen. Omdat deze manier
van opslaan een zekere zorgvuldigheid vereist, moet dit door de
beheerder/medewerker gebeuren. De capaciteit is toereikend
voor 70 OV-fietsen.

De stalling bij station Zuid heeft duidelijk een overcapaciteit
zodat een aparte ruimte voor de Treinfiets niet noodzakelijk is.

De ruimte die op dit moment gereserveerd is voor de OV-fiets
heeft een capaciteit voor 1�0 fietsen die in twee lagen geparkeerd
worden. De reservering van OV-fietsplaatsen is op de vloer
aangegeven door middel van een stickerrand. Nu staan er vaak
andere fietsen in het rek omdat er als de OV fietsen zijn
uitgegeven, plaatsen vrij zijn. Beter toezicht kan dit voorkomen.

Ruimte B

Stalling station Zuid
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In ruimte B van de Fietsflat staan 70 OV-fietsen voor 70 inkomende
en 70 uitgaande forensen. Deze fietsen worden tijdens de spits
(tussen 7 en 9 uur ‘s morgens en tussen 17 en 19 uur ’s avonds)
ingenomen en uitgegeven. Daarnaast is er ruimte A voor 30
OV-fietsen voor forensen die buiten de spits komen en voor
incidentele OV-fiets-gebruikers. Buiten de spits geldt de garantie
dat er voor de forens altijd een OV-fiets beschikbaar is, niet
meer.

De pilot is bedoeld om inzicht te krijgen in het functioneren van
de combinatie forens/OV-fiets. We zien de pilot dan ook als een
dynamisch proces waarbij aanpassingen continu getoetst worden
om inzicht te krijgen in de invloeden van de verschillende para-
meters op het proces. Door de parameters te variëren zal het
gebruik veranderen. Voorbeelden van deze parameters zijn: de
trage/vlotte afhandeling van de procedure; het (on)regelmatige
gebruik door de forens en dergelijke.

De aanpassingen zullen onder meer worden bepaald door de
forensen (de gebruikersgroep) geregeld te enquêteren. Om die
reden verdient het aanbeveling om voor de pilot alleen forensen
te selecteren die – in verband met de continuïteit – een fulltime
baan hebben en die bereid zijn regelmatig via e-mail vragen over
het gebruik te beantwoorden. Ter compensatie kan het
Treinfiets-abonnement voor de duur van de pilot gratis aan deze
gebruikersgroep aangeboden worden.

De enquêtes zijn gericht op de ervaringen van de beheerders en
van de forensen. De enquêtes voor de beheerders worden verder
uitgewerkt bij de instructie voor de beheerders. De enquêtes
voor de forensen kunnen via e-mail verzonden en beantwoord
worden.
Het dagelijks gebruik van de Treinfiets door de forens is via de
data-overdracht van de handscanner naar de centrale computer
bekend. Deze informatie kan periodiek opgevraagd worden.
Aangenomen mag worden dat niet elke forens elke werkdag
gebruik maakt van de Treinfiets. In de enquête kan gevraagd
worden naar de reden, bijvoorbeeld vrije dag, ziekte, opdracht
elders, slecht weer, enzovoort.

Startscenario Fietsflat

Dynamisch proces

Gebruikersgroep

Enquêtes
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Ook het opstellen van de enquêtes is een dynamisch proces. Met
de gegevens uit de antwoorden kunnen weer nieuwe enquêtes
worden opgesteld.

Door de beschikbaarheid van fietsen op een meer zichtbare
plaats bij het CS, namelijk in de Fietsflat, zal daar het gebruik
toenemen. Dit zou ten koste van de oorspronkelijke uitgifteplaats
aan de oostzijde van het station kunnen gaan. In het geval dat
veel incidentele gebruikers zich vroeg melden in de Fietsflat en
dat deze de voorraad, bestemd voor de forensen, zouden willen
aanspreken, kunnen zij verwezen worden naar het uitgiftepunt
aan de oostzijde.

Gebruik OV-fiets
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HOOFDSTUK 9
Inrichting stallingruimte

Verwacht wordt dat ook uit de pilot zal blijken dat er behoefte is
aan twee aparte stallingruimtes: een wisselpunt voor forensen
tijdens de ochtend- en de avondspits (ruimte B in de Fietsflat)
en een standaard OV-fietsstallingruimte voor forensen buiten de
spits en voor incidentele OV-fietsgebruikers (ruimte A in de
Fietsflat).
De regelmatige forens brengt of haalt de OV-fiets dagelijks en is
daardoor sneller en geroutineerder dan de incidentele OV-fiets-
gebruiker. Hij heeft behoefte aan een efficiënte afhandeling, de
trein wacht niet. Hij kan goed worden geïnstrueerd over de haal-
en brengprocedure, waardoor de afhandeling ook voor de
beheerder eenvoudig is.

De hardware voor de verwerking van de verhuur van de OV-fiets
bestaat centraal uit een computer en lokaal uit een handscanner
die ‘s nachts verbonden is met de computer voor data-
uitwisseling.
Omdat de forens door de beheerder moet kunnen worden
herkend, moet de scanner aangeven dat de bezitter een forens
is voor die lokatie. (Een forens voor CS is geen forens voor
station Zuid.)

Het abonnement op de Treinfiets garandeert de forens dat er
altijd een fiets voor hem is. De urgentie van naar het werk gaan
verdraagt niet dat er soms geen fiets beschikbaar is zoals wel
voorkomt bij standaard OV-fietsverhuur. Omdat de mogelijkheid
bestaat dat er een tekort aan door uitgaande forensen
ingebrachte fietsen ontstaat, is het raadzaam een aantal extra
OV-fietsen op het wisselpunt te stationeren. De pilot zal leren
hoe groot deze behoefte is.

De forens meldt zich met zijn chipkaart en wordt door de scanner
van de beheerder als forens herkend. Op het wisselpunt staan de
OV-fietsen niet op slot. De beheerder pakt een OV-fiets, scant de
sleutel en geeft de OV-fiets aan de forens.

Wisselpunt

Hardware en software

Altijd een fiets

Procedure wisselpunt
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De inname gebeurt door het scannen van de sleutel. Wordt de
gebruiker als forens herkend, dan wordt de OV-fiets ingenomen.
Niet-forensen worden naar de standaard OV-fietsenstalling
verwezen.

Het proces van inname en uitgifte van Treinfietsen kent duidelijke
spitsperiodes. In de ochtend is dat tussen 7 en 9 uur en in de
middag tussen 17 en 19 uur.
Het inname- en uitgifteproces kan verdeeld worden in vijf fases,
namelijk een begin-, midden- en slotfase op het wisselpunt en
een voor- en een eindfase voor de forensen die buiten de spits-
komen en gebruik maken van de normale OV-fietsenstalling.

Voorfase
Forens die voor de spits komt, kan de fiets in de voor normaal
OV-fietsverhuur bestemde stalling op slot zetten en de sleutel
inleveren volgens de standaardprocedure voor de OV-fiets.

Beginfase
De fietsen worden op het wisselpunt bij de beheerder ingeleverd.
De beheerder plaatst de fietsen volgens de kop/staartmethode.
Het slot blijft open met de sleutel erin. Er worden nog geen
fietsen uitgegeven.

Middenfase
Fietsen komen binnen en fietsen worden uitgegeven. Vaak kan
een binnenkomende fiets gelijk weer weg.

Slotfase
Fietsen worden uitgegeven.

Eindfase
Het wisselpunt wordt gesloten. De forens die na de spits komt,
kan de fiets ophalen uit het rek voor OV-fiets verhuur volgens de
standaardprocedure.

Voor het in kaart brengen van het bezettingsverloop van het
wisselpunt is uitgegaan van 100 (uitgaande) forensen A en 100
(inkomende) forensen B. De forensen zijn in balans. De buiten de
spits vallende voor- en eindfase zijn buiten beschouwing gelaten.
De grafiek geeft het te verwachten beeld van de bezetting van

Proces spits

Bezetting
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het wisselpunt tijdens de drie fasen van de spits. De getallen van
inname en uitgifte tijdens een periode zijn aangenomen. Tijdens
de pilot opgedane ervaring zal meer inzicht geven.

Op de horizontale balk is de spitstijd in periodes van 10 minuten
aangegeven. Op de verticale balk is het aantal OV-fietsen
aangegeven dat ingenomen en uitgegeven wordt en het aantal
OV-fietsen dat tijdens dit proces op het wisselpunt aanwezig is.
Uit deze aanname volgt dat voor de opslag een ruimte met een
capaciteit van 55 plaatsen voldoende is. Door de compacte
opslag kan de ruimte kleiner zijn dan bij een normale opstelling
voor OV-fiets-verhuur.

De benodigde ruimte voor een fiets in compacte kop/staart
opstelling (zie foto) is gemiddeld 0,3 m�. De ruimte voor 100 OV-
fietsen die tijdens de spits wordt gebruikt, beslaat zo ± 30 m�.
Voor meer OV-fietsen is de benodigde ruimte eenvoudig te
berekenen.
Het wisselpunt dat tijdens de spits beschikbaar moet zijn, is voor
de rest van de dag afsluitbaar. In het wisselpunt staan de fietsen
niet op slot.

Wil het systeem van Treinfiets echt voordeel opleveren wat
betreft stallingruimte voor fietsen, dan moet er sprake zijn van
aantallen van minimaal 1.000 forensen A en 1.000 forensen B.
Dat betekent dat in periode 7 van het diagram er 360 fietsen in
10 minuten behandeld worden. Daarvoor is meer dan één man
nodig. Te denken valt aan meer wisselpunten.

Ruimtebeslag wisselpunt

Meer wisselpunten
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Het Wisselpunt kan ook uitgevoerd worden als een niet-
permanente stalling tijdens de spits vlak bij de ingang van het
station (zie ook concept Valet parking op bladzijde 18).

Dit idee is gebaseerd op
• de beperkte omvang van de benodigde wisselruimte
• de korte tijd waarin het wisselpunt wordt gebruikt

Op het wisselpunt wordt 80% van de transacties van aankomende
en vertrekkende forensen (het rompgebeuren) tijdens de spits
afgehandeld. Het wisselpunt begint leeg en eindigt leeg. Het
uitwisselen van fietsen start op een vast tijdstip als de beheerder
zich op een bepaalde plek – het wisselpunt – bij de ingang van
het station opstelt. Deze plek moet zo gekozen worden dat het
geen hinder oplevert als er tijdelijk een aantal fietsen tegen
elkaar worden gezet.

Het wisselpunt functioneert vanaf het moment dat de eerste fiets
wordt afgeleverd. De fiets wordt door de beheerder tegen een
muur of hek gezet. De sleutel wordt niet gescand. Zo, compact
gestapeld, komt er een aantal fietsen tegen de muur te staan.
Op het moment dat iemand een fiets komt halen, kan vaak direct
een fiets die net binnengebracht is, worden meegegeven. Bij uit-
gifte worden wel de pas van de gebruiker en de sleutel van de
fiets die wordt meegenomen, gescand.
Treinfietsgebruikers die eerder aankomen dan het tijdstip waarop
het wisselpunt functioneert, leveren hun fiets af bij de OV-fietsen-
stalling. Daar moet de fiets in het rek worden geplaatst en op
slot gezet, en de sleutel aan de beheerder afgeleverd.
Het wisselpunt beëindigt zijn functioneren als de laatse fiets is
meegenomen. De beheerder met de handscanner vertrekt van
het wisselpunt en er blijft niets achter.
Treinfietsgebruikers die komen als het wisselpunt gesloten is,
halen hun fiets bij de OV-fietsenstalling.

Voor de de gebruikers van het wisselpunt gaat het afgeven van
de fiets supersnel en is de afstand tot de ingang van het station
minimaal. Bij het afhalen van de fiets duurt de transactie iets
langer door het scannen van chipkaart en fietssleutel.
De gebruikers van het wisselpunt hebben maximaal voordeel van
het systeem van de Treinfiets. Voor deze 80% van de gebruikers
is geen stallingplaats nodig. Dit levert dus werkelijk ruimte-
besparing op.

Uitbreiding wisselpunt
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HOOFDSTUK 10
Conclusies en aanbevelingen

• De Treinfiets past qua methode van in- en uitgifte zeer goed bij
de OV-fiets en er wordt geadviseerd om de administratie en
facturering door OV-fiets te laten plaatsvinden.

• De Treinfiets heeft maar een kwart van de stallingruimte nodig
die een forens met een privé-fiets in de Fietsflat gebruikt.

• De pilot is bedoeld om uitgaande forensen te stimuleren om de
Treinfiets te gaan gebruiken en om de procedures bij het
wisselpunt en mogelijk onregelmatig gebruik te toetsen en te
evalueren.

• De deelnemers aan de pilot zullen voor NS OV-fiets als een
bron van kennis omtrent het gebruik van de Treinfiets
fungeren.

• Start de pilot (bij voorkeur op 1 oktober �008) zonder ophef en
op kleine schaal zodra tenminste 30 uitgaande en 30 inkomende
forensen zich aangemeld hebben, op station Zuid.

• Integreer de pilot volledig met de huidige OV-fietsverhuur.
Maak in de stalling geen onderscheid tussen een Treinfietser en
een gewone OV-fietser. ‘Wie zijn pasje laat zien krijgt een fiets
mee’. Het enige onderscheid is de tariefstelling.

• Start de pilot op de Fietsflat na evaluatie van het eerste gebruik
en het werven van voldoende deelnemers, waarbij voor het
vaststellen van de werkwijze de conclusies uit de evaluatie van
station Zuid worden gebruikt.

• Geef de deelnemers voor de duur van de pilot (3 tot 6 maanden)
korting op de bundel of introduceer een nultarief op voorwaarde
dat zij regelmatig hun ervaringen melden en/of regelmatig een
vragenlijst op internet invullen.

• Kies voor de pilot deelnemers met een fulltime baan om de
continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen.

• Breng tijdens de pilot maandelijks verslag uit van de ervaringen
van deelnemers en stallingbeheerders om aan te kunnen geven
waar aanpassingen en bijstellingen nodig zijn.

• Doe aan het einde van de pilotperiode een proef met het
gebruik van een tijdelijk wisselpunt (valet parking) dichtbij de
ingang van het station. Een vergunning hiervoor moet tijdig
aangevraagd worden.

Conclusies

Aanbevelingen
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BIJLAGE A
Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de algemene voor-
waarden OV-fiets. Daar waar deze voorwaarden strijdig zijn met
de OV-fiets voorwaarden prevaleren de Treinfietsvoorwaarden.

Deze algemene voorwaarden Treinfiets zijn geldig voor OV-fiets-
klanten die niet alleen klant zijn van OV-fiets maar tevens deel-
nemen aan de Treinfietsformule.

Een klant van OV-fiets kan zich via de website Mijn OV-fiets aan-
en afmelden voor Treinfiets.

Tijdens de pilot staat Treinfiets uitsluitend open voor een beperkt
aantal OV-fietsklanten en uitsluitend voor de stations Amsterdam
CS (fietsflat) en Amsterdam Zuid.
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BIJLAGE B
Wijzigingsvoorstel back-office
en facturering

Het is noodzakelijk om te registreren welke klanten gebruik
maken van de Treinfietsvoorwaarden. Aangezien dit extra is ten
opzichte van het OV-fietsabonnement dat de klant al heeft,
adviseren we aan dit veld niets te wijzigen. Er wordt geadviseerd
dit zo te maken dat per OV-fietsklant 1 of meer extra bundels
(vergelijk belbundels bij telefoonabonnementen) geregistreerd
kunnen worden.

Voorstel
In de relatietabel komt een extra veld (string:�) met de naam
bundel. Dit veld is standaard leeg. Deelnemers aan de pilot
krijgen bundel = F1 (Forensen 1).

De actieve bundel moet op de zelfservicepagina (mijn-OV-fiets)
gezien kunnen worden door de klant. Overwogen kan worden of
ook het aanmelden voor deze pilot/bundel via de zelfservice-
pagina plaats vindt.

[PS: dit deel van de software is door Bert Thomas gemaakt in het
verleden]

Circa eens per maand krijgen OV-fiets klanten een e-factuur. Dat
blijft zo voor de pilot-deelnemers. Het enige dat verandert zijn
enkele beslisregels voor wat er op de factuur komt.
Indien de klant de bundel ‘T1” heeft dient de factuur aangepast
te worden conform de tariefstelling beschreven in hoofdstuk 6.

In overleg met programmeurs wordt dit ingevuld.

Aanpassing klantgegevens

Aanpassing factuurmodule
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BIJLAGE C
Werkinstructie stalling-
medewerkers

De standaardprocedure voor uitgifte en inname van de OV-fiets
is bekend. De gebruiker meldt zich met zijn chipkaart en de
beheerder leest deze met de handscanner. Is het signaal
akkoord, dan pakt de beheerder een sleutel uit de pot, leest
deze met de handscanner en geeft hem aan de gebruiker. De
gebruiker zoekt de bij de sleutel behorende fiets en opent met
behulp van de sleutel het slot.
Bij terugkomst plaatst de gebruiker de fiets in het rek en zet de
fiets op slot. Hij levert de sleutel in bij de beheerder die de
sleutel uitleest met de handscanner. Daarmee is bekend dat de
fiets is ingeleverd. De gebruiker was al bekend.

De nu volgende instructie is een uitbreiding. Hier wordt de
wisselwerking tussen de OV-fietsen in de ruimten A en B
behandeld. Dit geldt dus alleen voor de fietsflat.
In ruimte A staan 15 fietsen die uitgegeven kunnen worden.
Er zijn dus 15 vrije plaatsen waar OV-fietsen kunnen worden
ingeleverd.
Als er OV-fietsen worden uitgegeven, zal op een bepaald
moment het aantal aanwezige OV-fietsen beneden een gewenst
niveau komen. We constateren dan dat er te weinig OV-fietsen
voorradig zijn voor uitgifte. Door de voorraad vanuit ruimte B aan
te vullen tot 15 wordt dit tekort opgeheven. De beheerder
neemt een OV-fiets uit ruimte B, plaatst deze in ruimte A, zet de
fiets op slot en deponeert de sleutel in de bak op het kantoor.
Omgekeerd zal, als er veel fietsen worden ingeleverd, op een
bepaald moment het aantal aanwezige OV-fietsen in ruimte A
boven het gewenste niveau komen en zijn er te weinig vrije
plaatsen. De beheerder neemt een sleutel uit de bak, haalt de
bijbehorende OV-fiets van slot en plaatst deze in ruimte B. Dit
herhaalt hij tot er weer 15 OV-fietsen in ruimte A staan.
Voorlopig stellen we de ondergrens op 10 OV-fietsen en de
bovengrens op �0 OV-fietsen.
Aangezien de handscanner alleen ‘s nachts wordt uitgelezen,
is er overdag geen informatie over de handelingen van het
verplaatsen van OV-fietsen tussen ruimten A en B beschikbaar.

Fase 1
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Deze informatie is belangrijk voor het evalueren van de gekozen
niveaus. Daarom dient de beheerder een eenvoudig dagboek bij
te houden volgens onderstaand voorbeeld.

Datum Tijd A>B B>A

1�-9-�008 08.30 7

08.53 8

09.1� 9

10.31 9

Na evaluatie zal ernaar gestreefd worden om de niveaus zodanig
te kiezen dat het aantal bewegingen tussen A en B zo klein
mogelijk wordt.

Tijdens de ochtend zullen er door uitgaande forensen fietsen
worden ingebracht die later door de inkomende forensen weer
worden meegenomen.
Verwacht wordt dat tussen 7 en 8 uur de voorraad OV-fietsen in
ruimte A geregeld boven het gewenste niveau komt. In deze
periode is veel actie vereist.
Tussen 8 en 9 uur zullen inkomende en uitgaande forensen de
bezetting van ruimte A in evenwicht houden zodat er geen extra
activiteit nodig is.
Na 9 uur zal een stroom van incidentele gebruikers ontstaan en
is het zorg ruimte A voldoende te vullen.
Om 16 uur zullen de inkomende forensen met hun OV-fiets
terugkomen en zal de capaciteit van ruimte A onvoldoende zijn.
Dit lossen we op door de OV-fietsen weer in de ruimte B op te
slaan. Na 17 uur zal er weer evenals in de ochtend een evenwicht
zijn.
Bij 70 inkomende en 70 uitgaande forensen is er evenwicht en zal
ruimte B het grootste deel van de dag en de nacht leeg zijn.
Omdat dit proces pas in de loop van de pilot op gang zal komen,
verdient het aanbeveling de looptijd van de pilot niet te kort te
kiezen.

Proces
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Als het aantal forensen toeneemt zal de afhandelingstijd een
cruciale rol gaan spelen. De forens wenst niet te wachten. We
dienen dan de procedure aan te passen.

In de ochtend levert forens A een OV-fiets in en haalt forens B
een OV-fiets op. ‘s Avonds is dit omgekeerd. Deze periodes
vallen tussen 7 en 9 ’s morgens en 16 en 18 uur ’s avonds.
De beheerder is volgens de lopende instructie continu OV-fietsen
aan het verplaatsen en heeft nauwelijks tijd om OV-fietsen in te
nemen of uit te geven volgens de geldende instructie. In plaats
van het inleveren en uitgeven van de OV-fietsen in ruimte A stelt
de beheerder zich op bij de ingang van ruimte B.
De forens onderscheidt zich in geen enkel opzicht van de gewone
OV-fietsgebruiker. Alleen forensen kunnen hier OV-fietsen
ophalen, andere abonnees kunnen geen OV-fiets meenemen.
Er zijn dus op het kantoor twee handscanners, immers uitgifte
aan incidentele gebruikers kan via ruimte A lopen. Hierdoor is de
garantie, dat er voor de forens altijd een OV-fiets beschikbaar is,
verzekerd.
Forens A levert zijn fiets af bij de beheerder. Deze leest de fiets-
sleutel uit en zet de fiets weg. Forens B meldt zich bij de
beheerder met zijn chipkaart. De beheerder pakt een fiets, leest
de fietssleutel uit en geeft deze af aan de forens B.
Tweemaal op de dag wisselen de forensen in korte tijd van OV-
fiets en stallen die overdag op kantoor en ‘s nachts thuis. De
forens kan worden geïnstrueerd waar hij moet zijn voor het halen
en brengen van de OV-fiets.

Fase 2

Ruimte B als wisselpunt
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BIJLAGE D
Deelnemerslijst expertmeeting

Job van der Grinten, technisch projectmanager
Anneliese Smoorenburg, St. Fonds Architectenbureaus
Liset Bergevoet, XTNT / Mobiliteitsmanagement Mediapark
Hansje Vos, OV-fiets
Aukje Rijpma, OV-fiets
Gerbrand Bas, industrieel ontwerper
Bas Oosterhout, MacBike
Henk Nanninga, Inno-V
Ton Prins, Ytech Innovatiecentrum
Katinka Fledderus, Gemeente Amsterdam, DIVV
Marjolein de Lange, Fietsersbond Amsterdam
Victor Thone, gebruiker OV-fiets
Luud Schimmelpennink, Ytech Innovatiecentrum
Ronald Haverman, Ytech Innovatiecentrum

Een groot deel van de deelnemers is actief gebruiker van de OV-
fiets.
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BIJLAGE E
Ideeën expertmeeting

• Stimuleer het mee naar huis nemen van de fiets
• Gratis ’s nachts
• Aantrekkelijk maken voor studenten want die fietsen vaak maar

drie keer per week en laten de fiets de rest van tijd ongebruikt
bij station staan

• Buddies (koppels) per SMS maken
• Groepen maken voor extra zekerheid in hun klasse
• Inleveren op juiste lengtemaat
• Inleverpunten op universiteit en bij grote bedrijven
• Groepen maken voor extra zekerheid in hun klasse
• Vrijheid inleveren op een ander station
• Groepen maken voor extra zekerheid in hun klasse
• Op heel veel lokaties kunnen inleveren
• Groepen maken voor extra zekerheid in hun klasse
• Zwaardere tassen moeten mee kunnen
• Groepen maken voor extra zekerheid in hun klasse
• Verbieden om andere (privé-)fietsen te stallen (of duur maken)
• Groepen maken voor extra zekerheid in hun klasse
• De Treinfiets krijgt de beste plek
• Groepen maken voor extra zekerheid in hun klasse
• Piccolo’s om fiets aan te pakken (valet parking)
• Groepen maken voor extra zekerheid in hun klasse
• Zelfscanzuil voor ingang station
• Reserveren via internet
• Zeker weten dat je een fiets hebt
• In de trein al reserveren. Je moet je reisplan kunnen

veranderen (flexibel zijn)
• �� uur per dag open
• Kinderzitjes
• Fietstassen
• OV-bakfiets
• Ander model fiets
• Regencapes die uitvouwen uit het stuur
• Variëren in tarief
• Korting als je 5 keer per week fietst (of al vanaf � keer)
• Mensen kunnen geld terugverdienen door te helpen met

herverdelen
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• In plaats van bedrag per keer werken met maandbedrag,
bijvoorbeeld �0 euro

• Voorkomen dat de fiets altijd maar thuis blijft staan
• Te lang thuishouden kost geld
• Weekendregeling
• Stappen- en uitgaanregeling
• Zelf repareren geeft korting
• Wel netjes stallen en niet langs de gracht kwakken
• Stevig slot
• Diefstal is eigen verantwoordelijkheid van huurder
• Vormgeving voorkomt diefstal
• Samenwerking met de bus voor als het regent
• Op internet (mobiel) snel kunnen zien of er nu nog fietsen staan
• Afhandelingssnelheid
• Mooie fietsen met versnelling
• Fiets thuis als je dagje ziek bent
• Kaartje van stad beschikbaar
• Goede aanwijzingen waar stalling is
• Alles met je mobiel: TomTom, betalen, beschikbaarheid zien
• 55+-gebruik overdag in dal-uren
• Bedrijventerrein koppelen aan seniorenwoningen
• Heel veel plekken
• Ook kleine uitgiftepunten voor bijvoorbeeld 10 fietsen
• Meer betalen voor zekerheid
• Hoger maandbedrag en lager bedrag per keer.
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BIJLAGE F
Webpagina’s De Treinfiets

Wil je meedoen aan een proef om stallingplaatsen te besparen?
Een proef waarbij je de fiets niet op slot hoeft te zetten? Met een
vaste plaats bij de ingang van het station en met onderhoud?
Dan hebben we een treinfiets voor je, met doorgeefplek. De
doorgeefplek is een plaats bij het station waar je je fiets kunt
parkeren als je ’s ochtends met de trein naar je werk gaat. Hier
wordt de fiets aangenomen en doorgegeven aan een deelnemer
uit de trein van buiten Amsterdam. Die kan de fiets gebruiken
om naar zijn werk te gaan. De fiets staat overdag op het bedrijf
van de ene deelnemer en ‘s avonds gaat hij mee naar huis met
de andere deelnemer uit Amsterdam die met de trein terugkomt.
De ‘Treinfiets’ is goedkoper dan een stallingplaats bij het station.
Wil je meedoen of meer weten, vul dan de enquête in. En wij
houden je op de hoogte.
Treinfiets is een initiatief van Y-tech, NS OV-fiets en de gemeente
Amsterdam.

Door twee doelgroepen – inkomende en uitgaande forensen – te
combineren delen in de meest optimale situatie twee reizigers
samen een fiets, die bovendien haast nooit op het station gestald
staat, zoals blijkt uit het voorbeeld.

Voorbeeld: Dubbel gebruik door forensen
Kim woont in Purmerend en werkt in Amsterdam. Lars woont juist
in Amsterdam maar werkt in Utrecht. Beiden reizen met de trein
en gebruiken in principe dezelfde fiets. Lars fietst naar Amster-
dam CS, stalt daar om 8:00 uur de Treinfiets en stapt in de trein
naar zijn werk. Kim stapt om 8:30 uit de trein die uit Purmerend
komt, pakt de Treinfiets en fietst ermee naar haar werk. De fiets
stalt Kim bij haar werk. Na haar werkdag fietst Kim weer naar het
station. Ze stalt de Treinfiets om 18:00 uur bij de fietsflat en pakt
de trein naar Purmerend. Even later (om 18:30) stapt Lars na een
dag werken weer uit de trein. Snel fietst hij met de Treinfiets naar
zijn huis waar hij de fiets stalt tot de volgende morgen.

Wat is het?

Hoe werkt het?
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In het voorbeeld staat de fiets overdag op kantoor bij Kim en
’s nachts thuis bij Lars. Alleen tijdens de spits staat de fiets even-
tjes in het rek op het station.

Voordelen voor de gebruiker
• halen en brengen van de fiets op een handige plek dicht bij de

trein of metro (bijvoorbeeld vooraan in de stalling)
• snel gepakt, snel weggezet
• de fiets voor het werk wordt voor weinig geld gehuurd
• de fiets wordt goed onderhouden zonder zorgen
• geen risico van diefstal of schade

Ben je geïnteresseerd in de Treinfiets?
nee
ja

Woon je in Amsterdam?
ja
nee

Werk je in Amsterdam?
ja
nee

Hoe ga je van en naar het station in Amsterdam?
lopend
per fiets
per tram, bus of metro

Wat heb je er voor over?
€ 10 per maand
€ �0 per maand
€ 05 per maand

Wil je meedoen of op de hoogte worden gehouden?
Je e-mailadres:

Enquête
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