
groter gemogen. We rijden naar het volgende 
Nextbikestation: Mosae Forum, aan de voet van 
de Wilhelminabrug. Het station staat helemaal 
vol, enkele deelfietsen staan zelfs naast het rek, 
maar dat is volgens de regels. Omdat de techno-
logie in de fiets zit, in plaats van in het fietsenrek, 
kun je de fiets gewoon afmelden. Nextbike her-
verdeelt de fietsen dagelijks over de stad, en 
onderhoudt ze ook.
In de beginperiode hebben ongeveer 60 mensen 
per week een Nextbike gehuurd, zegt woord-
voerster Suzan van Beek van Arriva. “En het 
gebruik stijgt. Nextbike is ideaal voor de ov-reizi-
ger die de fiets gebruikt als voor- of natransport . 
Maar ook voor toeristen. We komen nog met 
marketingacties zowel voor gewone reizigers als 
zakelijke klanten. Op termijn willen we de deel-
fiets aanbieden in combinatie met een trein- en/
of busabonnement.”

Urbee
Een heel andere formule hanteert de Amster-
damse startup Urbee. De jonge onderneming 
verhuurt elektrische deelfietsen aan bedrijven en 
particulieren. De drie partners van Urbee verzor-
gen ook de dienstverlening: fietsbouwer Qwic 
maakte het ontwerp voor de Urbee-fiets en levert 
de fietsen, Dutch Bicycle Rental (verhuurder van 
fietsen bij recreatiegebieden) verzorgt het onder-
houd en Skopei is de maker van het slimme slot 
en het reserveringssysteem.
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Op het dakje van de carrousel ligt een zonnepaneel voor de ledverlichting.

De elektrische fiets rijdt snel en soepel, blijkt  
na een proefritje op IJburg waar Urbee kantoor 
houdt. “CO2 reduceren is onze doelstelling”, 
vertelt directeur Fleur Schraven. “Wij willen zo-
veel mogelijk vervuilende autoritten vervangen 
door fietsritten in de stad. Van alle autoritten is  
80 procent korter dan 20 kilometer. De elektri-
sche fiets is perfect voor die afstand.”

Bedrijfsverzamelgebouwen
Urbee verhuurt nu 125 deelfietsen vanaf 15 loca-
ties in Amsterdam. Binnenkort komen er vijf 
stations bij. Bedrijven in bedrijfsverzamelgebou-
wen zijn de primaire doelgroep. Zij kunnen voor 
hun werknemers een abonnement afsluiten. 
Diezelfde fietsen kunnen dan meestal ook door 
particulieren of toeristen worden gehuurd, via de 
app. “Urbee heeft een hoge gunfactor”, zegt 
Schraven. “Wij moeten het hebben van mensen 
die voor open source en delen zijn.”
De fiets inleveren op een andere plek is niet 
mogelijk bij Urbee. “Dan kan de businesscase 
niet uit”, zegt Schraven. “De herdistribtie van 
fietsen kost veel energie en is duur. In Antwerpen 
betaalt de gemeente daarvoor. Amsterdam wil 
dat niet. Maar terugbrengen naar dezelfde locatie 
is ook geen groot bezwaar, er is voldoende 
behoefte aan heen-en-weerritten.”
Het slot van Skopei dat Schraven laat zien voelt 
verrassend licht aan. Het werkt met gps en 
maakt gebruik van het datanetwerk van KPN. Na 
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reservering van een fiets ontvang je via de mail 
een zes-cijferige code die je moet intoetsen op 
het slot. Openen van het slot via de app zag 
Urbee niet zitten. “Dat werkt met bluetooth”, zegt 
Schraven. “Als je smartphone leeg is werkt het 
niet meer.”

NS-Businesscard
Hoewel Urbee zich vooral profileert als vervanger 
voor de auto, zoekt Schraven ook de verbinding 
met het ov. De elektrische fiets zou slecht lopen-
de buslijnen kunnen vervangen. Voor de last mile 
acht ze Urbee minder geschikt. Een mooie op-
steker is dat Urbee binnenkort wordt opgenomen 
in het pakket van de NS-Businesscard. Schraven: 
“NS en Urbee bijten elkaar niet. Ooit is NS zelf 
begonnen met elektrische OV-fietsen, maar dat 
wil het bedrijf niet meer. De ruimte in de fietsen-
stallingen is te beperkt. Er is een doelgroep die 
niet op de OV-fiets stapt maar wel op een elektri-
sche fiets. Wij voegen dus iets toe voor NS.” De 
eerste tien Urbee-fietsen voor NS-klanten staan 
al op station Zuid.

Overal fiets met 1 account
De vele deelfietssystemen die het licht zien, 
maken het de reiziger niet makkelijker. Voor ieder 
systeem moet je immers een app downloaden  
en een account aanmaken. Het zou mooi zijn  
als je met één account overal een deelfiets kunt 
huren, vindt Ronald Haverman, bekend als  
oprichter van OV-fiets. De wildgroei is hem een 
doorn in het oog.
Haverman is een van de mensen achter de vrij-
willigersorganisatie CommonBike, die is voort-
gekomen uit een open-standaard-groep van 
CROW-Fietsberaad. Vrijwilligers programmeren 
sinds een jaar verbeteringen voor het gebruik 
van de deelfiets. De deelfietsen die CommonBike 
inzet op vijf locaties in Leiden, zijn geleend van 
EasyFiets, een onderneming die tweehands-
fietsen verhuurt en least.
De honderd gebruikers van CommonBike beho-
ren voorlopig tot een testgroep. Nu nog krijgen 
ze het fietssleuteltje van de beheerder van de 
stalling. Gewerkt wordt aan een app waarmee 
verschillende intelligente sloten kunnen worden 
geopend op basis van open-source-software. 
Slotenfabrikant Axa en Skopei werkten daar aan 
mee.
“Voor CommonBike is het gedachtegoed het 
belangrijkste”, zegt Ronald Haverman. “Wij 
proberen zoveel mogelijk deelfietssystemen  
in één account onder te brengen volgens het 
zwaan-kleef-aan-principe. Het is zonde dat de 
overheid veel geld steekt in pilots, waarvan een 
deel niet succesvol zal zijn. Overheden zouden 
bij aanbestedingen de open standaard van 
CROW-Fietsberaad als eis kunnen opnemen.”

Chinese fietsen
“Wij hebben in Nederland het geluk dat we de 
fase van dure rekken en dockingstations kunnen 
overslaan. Met elektronische sloten nemen  
we een voorsprong op de deelfietsprojecten  
in steden als Parijs, Londen en Barcelona.  
De komst van goedkope deelfietsen uit China zal 
de markt flink opschudden. De eerste deelfietsen, 
met slim slot en zonder fietsenrek, staan al in 
Cambridge en Bristol. Ik verwacht dat ze ook  
in Nederland gaan opduiken”, aldus Haverman.

Aan één account voor alle deelfietsen werkt 
Urbee-directeur Fleur Schraven graag mee. 
Syntus is terughoudender. “Misschien op  
termijn”, zegt Rob Plooy. En Arriva ‘volgt de 
ontwikkelingen in de markt’.

Voor extra informatie over de projecten 
zie ovmagazine.nl.

Nextbikestation Boschstraat in Maastricht.

Directeur Fleur Schraven opent een elektrische fiets bij het Urbee-kantoor op IJburg.
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