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Smart Cycling Futures

• Slimme fetsinnovates kunnen bijdragen aan duurzame 
stedelijke mobiliteit

• Kennis over fetsen en fetsinnovates is nog relatee 
beperkt

• Experimenteren in ‘living labs’ is cruciaal voor de juiste 
vormgeving, met de juiste betrokkenen

• We zijn twee jaar onderweg met het onderzoek!



Regio’s en consortum



Onderwerpen binnen SCF

• Deelfetsen
• Fietsbaarheid van steden
• Fietsbeleving in ruimtelijk ontwerp
• Fietsstraten
• Snelfetsroutes
• Fietsen en vitaliteit
• Gebruik ‘smart’ fetsdata

• Living labs: co-create en transdisciplinair onderzoek



Waarnemingen Living Labs

• Living Lab aanpak kent verschillende dynamiek in de vier 
regio’s

• Tijd nodig gehad om Living Labs te starten

• Rolverdeling (onderzoek, overheid, bedrijven) was een 
zoektocht

• Samenspel tussen nieuw (Living Lab aanpak) en oud 
(regulier instrumentarium gemeenten)



Aanbevelingen (voorlopig)

• Co-create met locale stakeholders biedt meerwaarde

• Zorg voor kritsch fetsonderzoek – de fets lijkt in 
niets op een auto

• Zorg voor een goede fetskennisinerastructuur – ook 
als SCF-project aegelopen is

• Transdisciplinair onderzoek vraagt extra tjd



Living Lab Deelfetsen Utrecht
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Two-way staton-based

Pak fits in bring tirug naar zilfdi locati

• Inerastructuur afankelijk & gelinkt aan OV
• Doelgroep: last-mile
• Voorbeeld: OV-fets

One-way staton-based

Pak fits in bring tirug bij docking staton

• Herdistribute nodig
• Doelgroep: zakelijk, last-mile 
• Voorbeeld: Hopperpoint, Nextbike

Two-way free-foatng (p2p)

Diil of virhuur iin bistaandi fits 

• Doelgroep: spicial purposi, fetsbeziter
• Voorbeeld: Listnride, Spinlister

One-way free-foatng

Taki&drop fits oviral (smart-lock, GPS, app)

• Fijnmazig netwerk van fetsen & herdistribute
• Doelgroep: toeristen, inwoners
• Voorbeeld: HelloBike, Flickbike, Obike, Mobike
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Single-trips (A-B)Return-trips (A-A)

Typologie: 4 deelfetsmodellen



Ontwikkelingen deelfetsen
• Bij start SCF: deelfets nog nauwelijks in beeld
• Traditonele modellen: inerastructuur als barrière
• Innovateve modellen: inerastructuur barrière 
opgelost, maar insttutonele uitdagingen
• Digitale inerastructuur (geo-eence) oplossing om 
ruimtelijke impact te controleren
• Overheid: van initator oe susbidieverstrekker naar 
regulator
• Business model innovate samen met insttutonele 
veranderingen nodig voor opschaling van deelfetsen



Living Lab Utrecht

• Ontsluitng Utrecht Science Park
• O.a. via regio-statons

• Pilot voor twee jaar
• Donkey Republic is geselecteerd
• Momenteel: plaatsen zoeken
• Komend voorjaar: onderzoek naar efecten

• Welke gebruikers?
• Welke moteven?
• Welke duurzaamheidsefecten?
• Welke overlast en problemen?



Stellingen

• Er is meer kennis nodig over fetsen en fetsers; we 
snappen nog te weinig van de drijeveren van fetsers
• Veel kennis is contextspecifek   partcipatee onderzoek

• Het verder stmuleren van fetsen vraagt om 
insttutonele veranderingen
• Bijv. Fietsbezit; fetsparkeren; gebruik van de weg

• Gemeenten kunnen stmuleren en co-creëren; het 
Rijk kan zich richten op kennisdelen en etaleren van 
best-practces
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