
Onderzoek 

buitenmodelfietsen
CROW-Fietsberaad
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Type rek 

a) 

H.O.H. 

achter 

b) 

Hoogte 

achter 

c) 

H.O.H 

voor 

d) 

Hoogte 

voor 

e) 

Breedte 

stuur 

f) 

Lengte 

fiets 

g) 

Band 

dikte 

Etagerek enkelzijdig onder 37,5 85 37,5 121 75**) 200 5 

Etagerek enkelzijdig boven 37,5 121 37,5 121*) 75**) 200 5 

Etagerek dubbelzijdig onder 37,5 85 18,75 121 75**) 200 5 

Etagerek dubbelzijdig boven 37,5 121 18,75 121*) 75**) 200 5 

*) afhankelijk van de hoogte van het plafond 

**) mits de sturen zich op ongelijke hoogte bevinden door hoog- laag- opstellen, Bij gelijke hoogte 37,5 cm. 
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Type rek 

H.O.H. 

Achter 

Hoogte 

achter  

H.O.H 

voor 

Hoogte 

voor 

Breedte 

stuur 

Lengte 

fiets 

Band 

dikte 

Tulip onder  37,5 Geen 18,75*) Geen 75***) geen 5 

Tulip boven 37,5 Geen 10**) Geen 75***) geen 5 

*) aanbindpaal is beperkende factor 

**) vanwege conflict tussen kratje lage fiets en stuur hoge fiets  

***) mits de sturen zich op ongelijke hoogte bevinden door hoog- laag- opstellen, Bij gelijke hoogte 37,5 cm. 
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Kenmerken fietsers
• Lichaamslengte, spierkracht (ervaring)

• Etagerekken onder: geen beperkingen, eventueel hoofd stoten

• Etagerekken boven: ongeschikt voor 50 % vrouwen en 15 % mannen

• Tulip: nadelig voor kleine mensen met weinig spierkracht
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Minimaal 

twee 

verschillende 

systemen

58 %

Totaal beperkt afwijkend 39 %
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Type plekke dat vrij is H.O.H. 

achter 

(bv 

fietstassen) 

Hoogte 

achter 

(bv 

kinderzitjes) 

H.O.H 

voor 

(bv 

kratjes) 

Hoogte 

voor  

(bv 

kinderzitje) 

Breedte 

stuur 

Lengte 

fiets 

Band 

dikte 

Massa Tot 

max 

Etagerek enkelzijdig 

onder (bewaakt) 
4% 5 % 5% 1% 2% 4% 4% 0%    24% 

Etagerek enkelzijdig 

boven (bewaakt) 
4% 2 % 5% 1% 2% 4% 4% 40%*** 36% 

Etagerek dubbelzijdig 

onder (bewaakt) 
4% 5 % 10% 1% 2% 4% 4% 0% 30% 

Etagerek dubbelzijdig 

boven (bewaakt) 
4% 2% 10% 1% 2% 4% 4% 40%*** 41% 

Tulip (onbewaakte) 1% 3%* 11% 2%* 2%  4% 15%** 38% 

*) hinder van de buurfiets 

**) grove schatting op basis van noodzaak optillen voorwiel 

***) schatting combinatie te weinig spierkracht fietsers (zie hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) en zware 

fietsen (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) 

   

 

Behoefte aan afwijkende plekken bij optimaal gedrag

• 18 % van de fietsers bij etagerekken

• 30 % van de fietsers bij Tulips
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Bezettingsgraad

bewaakt onbewaakt Minimaal perc buiten rek

• ruim 20 % buiten rek, grote 

verschillen;

• onbewaakte hoger (29%) dan 

bewaakte (15%). Deels door 

absoluut tekort.

• groot deel van fietsen buiten de 

rekken betreft fietsen zonder

accessoires (43% ; 54%)

• beperkt deel van fietsen met

accessoires (34%) staat buiten 

de rekken, maar wel veel vaker 

dan de standaard fietsen (19%)

• in onbewaakte stallingen staan 

fietsen met accessoires vaker 

buiten de rekken (43%) dan in 

bewaakte stallingen (25%)

Kenmerken

fietsparkeersysteem   

Kenmerken

fietser   

Kenmerken

fiets &

accessoires   

Kenmerken

gebouw/omgeving   Het feitelijke gedrag is complexer:

• Veel afwijkende fiets in rek

• Veel gewone fietsen buiten rek, deels door tekort

• Afwijkende fietsen wel vaker buiten rek

• Gedrag verschilt per stalling



Naar nieuwe beheerstrategieën

Processtappen van NS-ProRail:

1) onderzoek (nu afgerond) 

2) brede landelijke discussie over uitkomsten en aanpak (begint nu) 

3) pilots met mogelijke oplossingen 

4) mogelijke invoering van vernieuwde aanpak/ beheersstrategieën

In volgende drie dia’s voorstellen van CROW-Fietsberaad



Beheerstrategie
• Voorstel van CROW-Fietsberaad

• Uitdagingen:

• Tegemoet komen aan  uiteenlopende wensen

• Efficiënt omgaan met ruimte

• Oneigenlijk gebruik tegengaan

• Begrijpelijk

• Uitgangspunten

• Geen expliciet onderscheid tussen standaard en beperkt afwijkend

• Sterk-afwijkend, invalide en brom/snorfietsen wel aparte categorie

• Naast Compact ook plusplekken en evt. dubbel-plusplekken

• Plus-plekken twee typen voorzieningen -> marktverkenning

• Natuurlijk sturen: extra moeite  of extra kosten

• Way-finding, service en handhaving



Strategie onbewaakt

plus compact   

plus   

plus klu

is

Tabel @. Regimes voor onbewaakte stallingen  

Type voertuig Compact Plus E- kluis *) 

Fietsen (inclusief beperkt 

afwijkende fietsen) 
ja 

ja (aanbevolen voor 

kratjes, fietstassen etc) 
ja (€ ) 

Sterk afwijkende fietsen 

(bakfiets, tandem) 
nee ja ? (€ ) 

Brom/snorfiets met 

verbrandingsmotor 
nee ja nee 

Invalide- voertuigen nee ja ? (€  of ontheffing) 

*) indien geen bewaakte stalling aanwezig bij station 
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Strategie bewaakt

dubbelplus 

€ €  

pluscompact   

pluscompact   
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Strategie bewaakt

Type voertuig Com pact Plus Dubbel plus

Fietsen (inclusief beperkt 

afw ijkende fietsen)
ja

ja (aanbevolen voor 

kratjes, fietstassen etc)
ja (€ )

Sterk afw ijkende fietsen 

(bakfiets, tandem )
nee ja ja (€ )

Brom /snorfiets m et 

verbrandingsm otor
nee nee ja (€€*)

Invalide-voertuigen nee nee ja (€  of ontheffing)

Type voertuig Com pact Plus Dubbel plus

Fietsen (inclusief beperkt 

afw ijkende fietsen)
ja

ja (aanbevolen voor 

kratjes, fietstassen etc)
nee

Sterk afw ijkende fietsen 

(bakfiets, tandem )
nee nee ja (€ )

Brom /snorfiets m et 

verbrandingsm otor
nee nee ja (€€ )

Invalide-voertuigen nee nee ja (€  of ontheffing)

Prijs per plek

Prijs per type voertuig


