Verslag Themabijeenkomst OV en fiets vanuit toeristisch perspectief
Georganiseerd door de provincie Gelderland en het ROCOV Gelderland
Datum: 27 november 2015
Locatie: Hotel Haarhuis te Arnhem

1. Opening door dhr. M. Maartens
Na een kort openingswoord vraagt de dagvoorzitter aan dhr. C. Bieker van de provincie Gelderland
naar het waarom van deze bijeenkomst. Dhr. Bieker geeft aan dat het idee ontstaan is binnen de
Spoortafel Oost n.a.v. de motie in de Tweede Kamer over Fiets in het OV t.b.v. recreatief vervoer. De
provincie besteedt al veel aandacht aan de fiets in het voor- en natransport. Zo heeft de helft van de
stations in Gelderland de OV-fiets. Maar de provincie wil meer en het gebruik van de fiets een
stimulans geven.
2. Ervaringen Merwede-Lingelijn door dhr. M. Bracun (Arriva)
In het bestek voor deze spoorverbinding tussen Geldermalsen en Dordrecht was opgenomen dat de
fiets gratis mee moest kunnen in de trein. Dat heeft Arriva ingevuld door per trein ruimte te creëren
voor maximaal 12 fietsen. Per werkdag worden gemiddeld 1500 fietsen vervoerd; ongeveer 10 per
rit. Een steward helpt bij het in- en uitladen van de fietsen. Tevens houdt hij toezicht op het
maximale aantal.
Onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer twee derde deel van de reizigers die de fiets meenemen
binnen 1 km van een station woont en/of werkt. Er wordt positief over het meenemen van de fiets in
de trein geoordeeld. Ook door reizigers zonder fiets. Het kunnen meenemen van de fiets heeft
volgens Arriva geleid tot een reizigersgroei.
Nu is het meenemen van de fiets nog vooral gericht op het Woon-werkverkeer, maar Arriva ziet ook
mogelijkheden om het toeristisch gebruik te vergroten. Daarbij zoekt men samenwerking met de
toeristische sector. ’s Zomers en in de weekenden bieden de treinen hiervoor voldoende
fietscapaciteit. Ook ziet Arriva mogelijkheden voor het meenemen van de fiets op haar andere
spoorlijnen in Gelderland.
3. Fiets en OV, een gouden combinatie, ook voor recreatie door dhr. A. Klomp (Fietsersbond en
ROCOV Gelderland)
De combinatie fiets en OV doet zich in Nederland vooral voor in de trein. Maar ook daar is het beeld
m.b.t. de mogelijkheden om de fiets mee te nemen wisselend. In de IC’s is het beperkt mogelijk
buiten de spits. In de sprinters zijn meer mogelijkheden. De regionale vervoerders spelen er beter op
in. Ook m.b.t. de internationale treinen is het beeld zeer wisselend. Op treinwinkel.nl kan men veel
informatie over het meenemen van de fiets in de trein vinden.
De combinatie fiets en bus ligt veel moeilijker. Op de korte en drukke trajecten is het meenemen van
de fiets eigenlijk ook geen optie. De langere trajecten met weinig stops zouden meer perspectief
kunnen bieden.
Een alternatief voor het meenemen van de fiets is het aanbieden van deelfietssystemen bij OVhaltes. De OV-fiets is een daarvan, maar deze fietsen zijn niet geschikt voor langere afstanden. Een
goed voorbeeld van fietsdelen is volgens dhr. Klomp het Blauwe fietsenproject in de Vesting3Hoek
(rondom slot Loevestein). Bij 15 horecagelegenheden, alle gesitueerd nabij pontjes, kan men fietsen
lenen en weer inleveren (hoeven dus niet terug naar de plaats van herkomst, zoals bij OV-fiets).
Dhr. Klomp ziet niets in een landelijke website voor fiets en OV als toeristisch product, maar is
voorstander van een site per toeristische regio.
De Fietsersbond ergert zich aan de matige stallingsmogelijkheden voor fietsen bij stations en grote
bushaltes. NS heeft wel aandacht voor het stallen en de OV-fiets, maar niet voor het meenemen van
de fiets in de trein.
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4. Fahrradbus und Fahrradbeförderung in Linienbussen door Herr K. Huppertz (DB Regio Bus)
In de regio Maas-Rhein van het Aachener Verkehrsverbund mag van maandag t/m vrijdag op bijna
alle regionale buslijnen na 19.00 uur de fiets mee in de bus. Op zaterdag en zondag is dat gedurende
de gehele dag. Rolstoelen en kinderwagens hebben echter voorrang op de speciale plekken in de
bussen. Per bus mogen maximaal 2 fietsen mee.
DB Regio Bus heeft een proef gehouden met een fietsaanhanger achter de bus op toeristische
trajecten. Deze proef is succesvol verlopen. Tussen Pasen en oktober worden 4 aanhangers ingezet.
DB Regio Bus zet op deze bussen een speciale begeleider in voor het plaatsen en afnemen van de
fietsen.
5. Do and Dont’s rond fietsparkeren, fietsverhuur en fietsen in de trein en bus door dhr. T.
Kooymans (Creative fort)
Hij was als ontwerper o.a. verantwoordelijk voor de vormgeving van fietsenstallingen bij stations. Als
zelfstandige heeft hij een proef gedaan met een automatisch fietsverhuursysteem. Hij kijkt veelal
naar technische oplossingen om de combinatie fiets en OV mogelijk te maken: meenemen of het
aanbieden van deelfietssystemen bij de stations en haltes. Dat kan ook in de vorm van huren of
lenen.
Bij het meenemen van fietsen zou men moeten kijken naar de manier van stallen, zodat zo min
mogelijk plaats wordt ingenomen (bv. rechtop hangend aan het voorwiel). Bij het meenemen moet
ook aandacht zijn voor het logistieke proces (altijd bij de fiets kunnen) om oponthoud te beperken.
Belangrijk uitgangspunt bij verdere ontwikkelingen moet zijn dat eerst wordt nagegaan wat de
reizigers willen.
6. Conclusies op basis van de presentaties
Op basis van de presentaties komt dhr. Maartens tot de volgende conclusies:
 Inzetten van een begeleider om het meenemen van de fiets (in zowel trein als bus) in goede
banen te leiden;
 Betrekken van horecagelegenheden en toeristische sector bij het meenemen van de fiets in
het OV;
 Inzetten op toeristische regio’s en niet landelijk of per gemeente afzonderlijk;
 Het meenemen van de fiets in het OV opnemen in het bestek bij nieuwe aanbestedingen
door de regionale opdrachtgevers voor het OV;
 Het bieden van een goede website over het meenemen van fietsen in het OV
 Hanteren van duidelijke spelregels (zoals maximaal aantal fietsen dat mee kan; begeleider
bepaalt; rolstoelen en kinderwagens gaan voor);
 Inzetten technische oplossingen, zowel bij het meenemen van fietsen als het aanbieden van
deelfietssystemen en app als druktemeter (om te zien of er nog plek vrij is);
 Nagaan wat de reizigers zelf willen;
 Starten in enkele proefregio’s en daarna landelijk uitrollen. (N.a.v. meldt de ANWB dat zij in
2016 onderzoek gaan doen naar recreatief fietsen en OV).
7. Discussie
Aan de hand van enkele stellingen vindt verdere discussie plaats.
Stelling1: Moet de reiziger de fiets kunnen meenemen of zijn deelsystemen bij de haltes beter?
Ongeveer 75% is voorstander van het meenemen; maar tegelijkertijd is ongeveer 40% ook
voorstander van het aanbieden van deelsystemen (zoals huren fiets). Een deel van de aanwezigen
vindt dus dat beide moeten kunnen. Een toerist wil zijn dure fiets meenemen; in het woonwerkverkeer is dat minder belangrijk en is huren wellicht voldoende.
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Heeft de Overheid daar een rol in, vraagt dhr. Martens aan dhr. Bieker? Ja zeker. Wel is dhr. Bieker
voor het stimuleren van het meenemen van de fiets buiten de spits. Daarnaast heeft de toeristische
sector een rol.
Dhr. Mouw van ROCOV Gelderland vindt dat vervoerders, naast de OV-fiets, ook zelf fietsen moeten
aanbieden bij belangrijke OV-knooppunten.
Stelling 2: Moet het meenemen van de fiets gratis zijn, of moet er voor betaald worden?
Slechts 3 aanwezigen vinden dat het gratis moet zijn. De overgrote meerderheid gaat akkoord met
een vorm van betalen.
In de zaal is men enthousiast over het 6 eurodagkaartje van NS, dat ook geldig is in de treinen van de
regionale vervoerders. Wel verdient het aanbeveling om voor kortere afstanden c.q. dagdelen
goedkopere kaartjes te introduceren. In een testfase zou het eventueel gratis kunnen zijn (zoals nu
bij Arriva), maar het is een dure voorziening; zeker als men stewards wil inzetten. Inzetten van
techniek kan inzet van stewards mogelijk beperken.
Er zouden meerdere pilots opgestart kunnen worden. Hierbij moet men niet teveel vooraf regelen.
Arriva heeft ook ervaringen opgedaan met het meenemen van fietsen in de bus. Dat speelde alleen
buiten de spits (dhr. Bracun geeft nog door per mail hoe succesvol dit is geweest).
Stelling 3: Is er in Nederland behoefte aan deelfietsen naast de OV-fiets?
Ongeveer 25% vindt van wel; een derde deel vindt het niet nodig; de rest twijfelt. Het is volgens dhr.
Kluin niet bekend of NS het aantal OV-fietslocaties gaat uitbreiden.
Volgens de Fietsersbond is er minder behoefte aan het meenemen van de fiets als er bij stations en
haltes goede fietsen te huur zouden zijn; ook elektrische fietsen.
Het zou mogelijk moeten zijn de OV- of huurfiets op meerdere plekken te kunnen inleveren. Door
middel van reclame en het inzetten van studenten die de fiets weer naar de juiste plek terugbrengen,
kan dit systeem betaalbaar blijven.
Bikesharing kan een oplossing bieden voor de vele “weesfietsen” bij stations. Ook kunnen
deelfietssystemen werkgelegenheid opleveren.
Stelling 4: Moeten bussen uitgerust worden met fietsrekken aan de buitenzijde?
Een rek aan de voorzijde van een bus is, uit veiligheidsoverwegingen, voor twee derde deel van de
aanwezigen niet aanvaardbaar; een derde deel vindt dat dat moet kunnen. Bij een rek aan de
achterzijde zijn de meningen ongeveer gelijk verdeeld (50-50).
Bij de rekken speelt ook een eventuele juridische verantwoordelijkheid. Wie is verantwoordelijk als
er iets gebeurt; mag alleen de chauffeur de fietsen bevestigen?
8. Afronding
Dhr. Martens proeft onder de aanwezigen een duidelijk signaal dat fiets en OV meer aandacht moet
en kan krijgen. Om de zaken aan het rollen te krijgen zijn veel partijen nodig: overheden,
vervoerders, ondernemers, reizigers etc. Door middel van pilotprojecten kan worden achterhaald
wat het beste werkt.
Om ideeën verder uit te werken stelt hij voor een werkgroep te formeren die ideeën verder gaat
uitwerken. De volgende personen geven aan daarin zitting te willen nemen:
 Dhr. Bracun: Arriva
 Dhr. Bieker: provincie Gelderland
 Dhr. Van der Meulen: Syntus
 Dhr. Klomp: Fietsersbond en ROCOV Gelderland
 Dhr. Kooymans: Creative fort

3

Er zijn geen afspraken gemaakt over wie trekker van de werkgroep wordt en wanneer de eerste
bijeenkomst gaat plaatsvinden.
Het laatste woord is, op verzoek van dhr. Maartens, aan dhr. Mouw, voorzitter van het ROCOV
Gelderland. Hij heeft vandaag diverse goede voorbeelden gezien en tips horen langskomen. Hij is
voorstander van een pilot in Gelderland, bv. op de spoorlijnen in de Achterhoek (meenemen) en op
de Veluwe bij een knooppunt van de regionale vervoerder (inzetten eigen fietsen).
De fiets is een belangrijk deel van de vervoerketen van veel reizigers. Vervoerders kunnen buiten de
spits extra reizigers trekken. En het is goed voor het imago van Gelderland als meest toeristische
provincie van Nederland. Hij doet de suggestie om dit punt in te brengen bij het Gelders debat op 9
december a.s. over Toerisme.
Met een borrel en een hapje in de bar van hotel Haarhuis wordt de themabijeenkomst afgesloten.
Arnhem, 1 december 2015
Jules Gilissen, secretaris ROCOV Gelderland.
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