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KENMERKEN DEELFIETSEN
Features & functies



damesframe

In hoogte verstelbaar zadel

Massieve banden (luchtbanden)

26” wielen

Mandje
(met zonnepanelen)

Slim slot  met oplaadbare batterij
(met zonnepanelen)

LED verlichting voor

(ingebouwde
Dynamo)

LED verlichting
achter

(cursief )= optioneel

(reclame)



WAAROM NU?
De opkomst van deelfietsen



TREND: VAN BEZIT NAAR GEBRUIK
PEER2PEER PLATFORMOPERATOR & SP

GOEDE, BETAALBARE TECHNOLOGIE

STARTUP CULTUUR



SOORTEN DEELFIESTSYSTEMEN
3 archetypen



HYBRIDE

FREE FLOATING

HUBS (BACK TO MANY)

START= FINISH



LESSEN UIT CHINA
5 leerpunten



■ Focus op verkrijgen marktaandeel

■ (Extreem) lage productiekosten

■ Shanghai: 500.000 fietsen in eerste 9 maanden

■ Aanbod groter dan de vraag

IMPLEMENTATIESNELHEID EXTREEM HOOG 1



VERSTORING OPENBARE RUIMTE

§ Blokkade van stoepen 

§ Overlast voor bewoners

§ Meer fietsen in de publieke ruimte

§ Herdistributie noodzakelijk
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LAAG VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL

§ Geen eigendom van gebruiker

§ Geen onderhoud door gebruiker

§ Onzorgvuldig mee omgaan

§ Slecht parkeren
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ONVOLDOENDE ONDERHOUD

§ Slijtage & weersinvloeden

§ Meer onderhoud nodig dan reguliere fiets

§ Reparaties laat, of niet, uitgevoerd
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HOGE KOSTEN VOOR DE OVERHEID

§ Meer stalling / fietsenrekken nodig

§ Slecht geparkeerde fietsen afvoeren

§ Opslagruimte nodig; fietsbedrijven zijn traag in 
terughalen fietsen

§ Fietskerkhoven ontstaan
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SITUATIE IN NL



Juni 2017: positieve berichten



Augustus 2017: negatieve berichten



EEN AANTAL AANBIEDERS IN NEDERLAND

MobikeoBike

Donkey Republic

Ofo

Hello-BikeOV-Fiets

Flickbike

Swapfiets Nextbike



DEELFIETSEN INTERNATIONAAL
(Hoe) werkt het in andere landen?



EUROPA

■ Grote verschillen per land

■ Veel steden hebben een groot deelfiets systeem op basis 
van docking stations

■ Implementatie free floating bikes komt nu op gang



DUBLIN 

■ Gesponsorde fietsen in docking stations

■ 5 euro voor 3 dagen, eerste halfuur gratis 



BICING DOCKS IN BARCELONA



AMERIKA

■ Grote groei deelfiets systemen
■ In the U.S., they've grown from four systems in 2010 to 55 

systems in 2016, according to data from the National 
Association of City Transportation Officials.

■ Meeste steden hebben een docking systeem

■ Chinese freefloat bedrijven soms geweigerd



GEBRUIKERSGROEPEN
De deelfiets als oplossing



FORENSEN

FREQUENTE BEZOEKERS

BEWONERS

STUDENTEN

ONREGELMATIGE BEZOEKERS

TOERISTEN



BELEID GEMEENTEN
Hoe de deelfiets helpt bij doelstellingen



DOELSTELLINGEN GEMEENTEN

■ CO2 uitstoot in de binnenstad verlagen
■ Centra autovrij
■ Parkeerproblematiek verkleinen auto’s en fietsen
■ Het aantal fietsen per persoon terugdringen
■ Inwoners in beweging



AMSTERDAM
WERELDFIETSSTAD



WERELDFIETSSTAD AMSTERDAM

Doelstellingen
■ Gezondere stad
■ Aantrekkelijkere stad
■ Bereikbaardere stad
■ Economische groei





GEZONDERE STAD

■ Fietsers zijn minder vaak ziek, gezonder en productiever
■ Tussen 2010 en 2015 zijn we in Amsterdam veel meer gaan 

fietsen: jaarlijks in totaal zo’n 300 miljoen kilometer meer. 
Mede hierdoor waren we samen 50.000 dagen minder ziek. 

■ Gezondere lucht
■ Mede door meer te fietsen voorkwamen we 

de uitstoot van 40.000 ton CO2. 



UITDAGINGEN

■ De stad groeit. Door bevolkingsgroei alleen al een 
toename van fietsverkeer met 10% tot 2025

■ Aantal fietsen per huishouden groeit

■ Ontsluiten nieuwe gebieden

■ Ruimtegebrek in de stad



BEREIKBARE EN AANTREKKELIJKE STAD



TE VEEL FIETSEN STAAN STIL

■ Van de 100 geparkeerde fietsen:
■ 12 staan gemiddeld langer dan de maximale 2 of 6 weken stil
■ 2 verwaarloosd

■ 1 fietswrak.



TE VEEL FIETSEN STAAN STIL > HOGE KOSTEN



OVERLAST DEELFIETSEN AMSTERDAM

■ Handhaving op basis van artikel 2.50 APV

■ Gesprek met aanbieders over positieve bijdrage openbare 
ruimte en bereikbaarheid van de stad

■ Kijken naar behoefte beleid en regelgeving om 
deelfietsen gereguleerd te kunnen toestaan 

■ Marktconsultatie deelfietsaanbieders (interoperabiliteit)



DE DEELFIETS KOMT TERUG!

■ 3 aanbieders reguliere deelfietsen (1000-3000)
■ 2 aanbieders van deelbromfietsen (max 250)
■ 2 aanbieders van deelbakfietsen (max 25)

■ 2 jaar (evaluatie na 1 jaar), optie verlenging 1 jaar
■ Inspanningsverplichting: > 4 ritten per dag dag



FREEFLOATING MET BEPERKINGEN

■ Fietsen overal ophalen en terugplaatsen (back to many)
■ Op slot = beschikbaar

■ Parkeren volgens fietsparkeerregels
■ Drukke gebieden: parkeren in speciale deelfietsvakken

(stadsparken, grote OV-overstaplocaties, 
publiekstrekkers)



PARKEERVAKKEN MET GEOFENCING

■ Max 300 meter lopen = ca. 35 vakken in centrum



GEOFENCING



AAN EISEN VOLDOEN

■ Kwaliteit van de onderneming
■ Kwaliteit van de dienst (o.a. fietsen real-time traceerbaar)
■ Ruimtegebruik
■ Data: (anonieme) data delen over o.a. gebruik per 

deelgebied aantal kilometers (totaal en per  ets), type 
gebruiker (bewoner, bezoeker, forens of anders) en de 
locatie van fietsen.

■ Handhaving en rapportages



HOOG SCOREN VERGELIJKENDE TOETS

■ Effectieve oplossingen voorkomen van overlast & 
herverdelen fietsen

■ Effectieve oplossingen vergroten gemiddelde gebruik per  
fiets.

■ Effectieve maatregelen voor het onderhoud.
■ De kwaliteit van de fietsen.
■ Interoperabiliteit (MaaS)
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