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e Wisselfiets is een experiment om de beschikbare ruimte van fietsstallingen te optimaliseren door inzet van een gedeelde vloot fietsen. In de pilot worden de ‘wisselfietsen’ gedeeld door reizigers met op elkaar aansluitende reisprofielen.
Vervoerregio Amsterdam voerde dit experiment uit op de Zuidas, in de Mahlerstalling bij Station Amsterdam Zuid. Doordat
fietsen door meerdere reizigers werden gebruikt kwam er ruimte vrij in de stalling.
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Hoe werkt het?

Meer ﬁetsen met minder ﬁetsen
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Het wisselﬁetsconcept werkt heel eenvoudig:
de ene helft van de deelnemers woont op
ongeveer anderhalf tot vijf kilometer afstand
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stalling onder het Mahlerplein. Een forens die
vervolgens aankomt op Station Amsterdam
Zuid en verder met de ﬁets wil, kan diezelfde
ﬁets gebruiken en na het werk weer terugzetten.
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Waarom de Wisselfiets?

Het aandeel reizigers dat naar het treinstation fietst is in het afgelopen gegroeid tot
ruim 50%. Alle geparkeerde fietsen nemen
N
ruimte in beslag en het bouwen van nieuwe
Hoe werkt het?
ondergrondse fietsenstallingen is een kost2016
2017-2019
2016
maart 2020
2017-2019
sept 2019
nov-dec 2019 2017
2017
bare investering. Daarom experimenteert de
Bestuursakkoord
bij
als praktijkcasus
m
werk reist,
de fiets in
een
speciaal ﬁetsparkeren
Het wisselfietsconcept
werkt
heel
eenvoudig:
Bestuursakkoord
ﬁetsparkeren bij
Optimalisaties
systeem
Experimentvan wetenGestart
als praktijkcasus
vande
weten- het Afstemming
met parkeert
partners,
Start
experiment
Vervoerregio
metGestart
nieuwe
concepten
zoals deAfstemming
treinstations:Investeren in bouwen
schappelijk traject Smart Cycling
ontwikkeling W
treinstations:Investeren
in
bouwen
en
concept,
extra
Wisselﬁets
beëindigd
schappelijk
traject
Smart
Cycling
ontwikkeling
Wisselﬁetsconcept
Wisselﬁets
in
Mahlerdeel van de stalling
onder
het nov-dec
ene helft2016
van de deelnemers woont 2017
op ongeveer gereserveerd
maart
2020
2017-2019
sept 2019
2019
van ﬁetsenstallingen
bij
treinstations
Futures
(UvA,
UU, TUE, Windesheim) als
Wisselfiets.
van ﬁetsenstallingen bij treinstations
wervingsacties,Dit doen we samen met onze partstalling Zuidas
Futures (UvA, UU, TUE, Windesheim) als
Experimenteren
met
technische
innovaties
testmehtode
Living
Lab
Mahlerplein.
Een
aankomt Optimalisaties
anderhalf
tot vijf
kilometer
afstand
van
het
Experimenteren
met technische
innovaties
testmehtode
Living
Lab
Bestuursakkoord
ﬁetsparkeren bij
systeem
Experimentvan Amsterdam, HoGestart
alsstation
praktijkcasus van
wetenAfstemming
metforens
partners, die vervolgens
Start experiment
ners van
de Universiteit
treinstations:Investeren in bouwen
en concept, extra
Wisselﬁets beëindigd
schappelijk traject Smart Cycling
ontwikkeling Wisselﬁetsconcept
Wisselﬁets in Mahlerop Station
Amsterdam Zuid en verder
en de andere
helft werkt
op ongeveer
van ﬁetsenstallingen
bij treinstations
Futuresdezelfde
(UvA, UU, TUE, Windesheim)
als
stallingmet
Zuidasde fiets wervingsacties,
geschool Windesheim, Gemeente Amsterdam,
Experimenteren met technische innovaties
testmehtode Living Lab
afstand van het station. Een buurtbewoner die wil, kan diezelfde fiets gebruiken en na het werk
ProRail, NS, Hello Zuidas en Mobycon.
’s ochtends met de trein of metro verder naar weer terugzetten.

K
IN OST
VE BA
ST R
ER E
IN
GE

K
IN OST
VE BA
ST R
ER E
IN
GE

N

1

moet drukte in stalling
terugdringen

Binnenkort wisselﬁetsen
op station Amsterdam Zuid

Meer ﬁetsen met minder
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In het Bestuursakkoord Fietsparkeren bij trein- fietsparkeerdruk met het wisselfietsconcept
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