1 RFI e-deelfietsen vervoerregio Antwerpen
1.1 Context en uitdaging vervoerregio Antwerpen
1.1.1 Aanleiding RFI.
Binnen de Vervoerregio Antwerpen (https://www.antwerpenmorgen.be/projecten/vervoersregiorouteplan-2030/over) staan we voor een grote uitdaging. Met De Grote verbinding (DGV), het sluiten
en overkappen van de Antwerpse Ring, staan we voor één van de grootste werken die in NoordwestEuropa gerealiseerd wordt in de voorbije decennia.
Vervoerregio Antwerpen is één van de 15 Vlaamse vervoerregio’s. Het is een diverse en uitgestrekte
regio met 33 gemeenten, ruim 1.200 km² groot en meer dan 1,1 miljoen inwoners (zie
overzichtstabel voor inwoners per stad/gemeente). De regio is vandaag ook koploper qua
werkgelegenheid binnen Vlaanderen, de Antwerpse haven alleen biedt ruim 150.000 jobs. Op heel
het grondgebied zijn dit 500.000 jobs bij meer dan 85.000 bedrijven. Volgens de prognoses van
Statistiek Vlaanderen zal de bevolking in de vervoerregio tegen 2030 met ruim 70.000 inwoners en
33.500 huishoudens.

Figuur 1 Vlaamse vervoerregio's

Met de gedeelde ambitie “Samen vooruit” zetten we binnen vervoerregio Antwerpen in om de
mobiliteit in de Antwerpse vervoerregio grondig te hertekenen en te managen als 1 multimodaal
systeem. Hierbij wordt een 50/50 modal split vooropgesteld waarbij op niveau van de vervoerregio
50% van de verplaatsingen op een duurzame manier gebeuren.
Om dit doel te garanderen (zowel voor als na de werken) is er nood aan extra
mobiliteitsoplossingen. De inspanningen van het OV (extra trams, verhoogde frequentie trein,…)
alleen zullen deze extra vraag aan alternatieven niet oplossen. De (e)-fiets is voor steeds meer
mensen een valabel alternatief om de files te vermijden. Maatregelen zoals de fietskortingsregeling,
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een groeiend aantal initiatieven aan deelsystemen en de stijgende verkoop van (e-) fietsen
onderbouwen dit. Op het grondgebied van stad Antwerpen zijn er reeds veel alternatieven
voorhanden, doch voor langere (last-mile) afstanden en op schaal van de vervoerregio is er nog een
noodzaak aan een bijkomend aanbod.
De stad Antwerpen, BAM, Haven van Antwerpen en de gemeenten van de vervoerregio, kijken
daarom in de richting van een (e-) fietsdeelsysteem om deze uitdaging aan te pakken. In het kader
van de visie ‘Samen vooruit!’ is het introduceren van één systeem dat de ganse vervoerregio dekt,
een logische stap vooruit. Er is bovendien ook interesse vanuit de aan de Antwerpse vervoerregio
grenzende gemeenten en gemeenten uit andere vervoerregio’s .
Samen met de stad, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (Routeplan 2030) en de Haven Van
Antwerpen wordt onderzocht hoe de implementatie van een (e-)fietsdeelsystemen in de gehele
vervoerregio Antwerpen en geïnteresseerde (aangrenzende) gemeenten buiten de vervoerregio
Antwerpen, haalbaar is en hoe dit in de markt gezet kan worden.
1.1.2

Inwonersaantallen en densiteiten vervoerregio Antwerpen

Om een snel overzicht te geven van de dichtheden van inwoners, functies, arbeidsplaatsen en
leerlingenplaatsen wordt op onderstaande kaart gewerkt met gebiedstypologieën.

Figuur 2 gebiedstypen Vervoerregio Antwerpen

De kleuren van de gebiedstypen wordt ook meegenomen om aan te geven in welke kleur/gebied de
verschillende gemeenten en districten vallen en om onder punt 1.2.4 het aantal mobiliteitsknopen
per gebied aan te geven.
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Gemeente
Antwerpen (district Antwerpen)*
Antwerpen (district Deurne)
Beveren*
Antwerpen (district Borgerhout)
Antwerpen (district Berchem)
Antwerpen (district Merksem)
Antwerpen (district Wilrijk)
Brasschaat
Antwerpen (district Hoboken)
Lier
Schoten
Brecht
Kapellen
Mortsel
Antwerpen (district Ekeren)
Edegem
Zoersel
Kontich
Wuustwezel
Schilde
Zwijndrecht

# inwoners
#km²
typologie
182 492
27 paars
79 627
13,06 paars
48 668
50 rood
45 948
3,93 paars
41 806
5,79 paars
41 548
8,28 paars
40 943
13,61 rood
37 946
38,49 rood
37 945
10,67 paars
36 242
48,7 rood
34 517
29,55 rood
29 268
90,49 oranje
26 850
37,11 rood
26 099
7,78 rood
22 727
8,07 rood
22 063
8,65 rood
21 944
38,65 oranje
21 115
23,67 rood
20 970
89,43 oranje
19 652
35,99 oranje
19 056
17,82 rood

Gemeente
Essen
Ranst
Stabroek
Kalmthout
Boom
Malle
Rumst
Aartselaar
Boechout
Zandhoven
Wommelgem
Hemiksem
Borsbeek
Niel
Wijnegem
Antwerpen (district Berendrecht-Zandvliet-Lillo)*
Lint
Schelle
Hove
Haven
* oppervlakte exclusief deel havengebied

# inwoners
#km²
typologie
19 038
47,48 oranje
19 008
43,58 oranje
18 710
21,51 oranje
18 695
59,45 oranje
18 244
7,37 rood
15 561
51,99 oranje
15 090
19,9 oranje
14 293
10,93 rood
13 266
20,66 rood
13 025
40,1 oranje
12 865
13,01 rood
11 559
5,44 rood
10 854
3,92 rood
10 501
5,27 rood
9 816
7,86 rood
9 791
25 oranje
8 718
5,57 rood
8 518
7,8 rood
8 125
5,99 rood
185 grijs

Figuur 3 overzicht (deel)gemeenten en gemeentes Vervoerregio Antwerpen met inwoners, oppervlakte en gebiedstype

1.1.3

Bestaande fietsdeelsystemen in de regio.

Binnen vervoerregio Antwerpen zijn al een aantal fietsdeelsystemen actief:





Velo Antwerpen: actief in Antwerpen en zijn districten circa 4.200 fietsen.
Mobit: actief in stad Antwerpen, Brasschaat en Schoten circa 300 fietsen.
Cloudbike: actief in Stad Antwerpen, Mortsel en Boom circa 200 fietsen.
Blue-bike: actief aan mobiliteitsknopen (vooral stations) in heel België in deze regio in stad
Antwerpen (3 stations), Lier (3; 1 station, 1 bushalte, 1 P&R), Mortsel (1 station), Kontich (1
station), Brecht (1 station) circa 300 fietsen.
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1.2 Systeemkenmerken
1.2.1 1 geïntegreerd systeem dat grenzen overstijgt
Het doel is om één grensoverschrijdend systeem te creëren voor de ganse Antwerpse Vervoerregio.
Ook de mogelijkheid tot uitbreiding naar geïnteresseerde (aangrenzende) gemeenten buiten de
vervoerregio Antwerpen vormt onderdeel van de opgave.
1.2.2 Netwerklogica versus nabijheidslogica
Het systeem moet in eerste instantie functioneren volgens de netwerklogica. De nabijheidslogica, die
meer focust op de lokale noden, kan op vraag van geïnteresseerde gemeenten, aanvullend bestaan
op de netwerklogica en dit hoeft niet te conflicteren. Een regionaal systeem puur op basis van
nabijheidslogica is echter niet wenselijk gezien dit voor de minder dense gebieden weinig potentieel
heeft.
 Netwerklogica: gebruik van de fietsen in combinatie met het openbaar vervoer of met de
eigen wagen. Gebruikers leggen langere verplaatsingen af waar de fiets een deel van de
totale verplaatsing uitmaakt. De fiets vergroot de invloedssfeer van het mobiliteitsknooppunt.
Locaties in de buurt van OV-knooppunten. Kwaliteit van openbaar vervoer en functies op
fietsafstand zijn belangrijk
 Nabijheidslogica: gebruik van de fietsen zonder combinatie met andere vervoersmiddelen of
ter vervanging van de eigen fiets in voortransport. Gebruikers gebruiken de fietsen voor korte
verplaatsingen in de stad/gemeente. Locaties in de buurt van woonplekken en attractiepolen.
Fijnmazigheid van het deelfietsnetwerk en hoge densiteit van woningen en functies zijn
belangrijk
1.2.3 Welke verplaatsingen?
Er is voornamelijk potentieel voor de woon-werkverplaatsingen maar ook woon schoolverplaatsingen van vb. secundaire scholen, of verplaatsingen richting belangrijke
attractiepolen zijn kansrijk. Het betreft voornamelijk , last mile trajecten vanuit of tussen belangrijke
OV hubs (netwerklogica) of zelfs als een alternatief voor bepaalde OV verbindingen die zelf erg lijden
onder de congestie, een lage frequentie hebben of afgeschaft worden. Ook de onderlinge
verbindingen tussen gemeenten gelegen rondom Antwerpen waar er momenteel geen of
onvoldoende openbaar vervoer aanbod is (vb. tussen Wijnegem en Schoten), zijn belangrijk.
1.2.4 Welke knopen en richtgetallen?
Binnen de netwerklogica zien we in de vervoerregio circa 76 knooppunten waar (bij voorkeur
elektrische, gezien de afstanden) deelfietsen geplaats worden. Dit zijn o.a. P&R’s, treinstations, de
hoofdhaltes van bus/tram in de (paars, rode en oranje) gemeenten én een aantal belangrijke
toegangspoorten in/rond de haven waar vanuit het openbaar vervoer of vanuit de eigen wagen op
de (elektrische) deelfiets kan over gestapt worden.
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typologie
# knooppunten #fietsen
paarse zone
10
160
rode zone
35
350
oranje zone
20
100
grijze zone (haven)
11
500
totaal:
76
1 110
Figuur 4 richtgetallen* netwerklogica

Figuur 5 richtinggevende knooppunten Vervoerregio Antwerpen

Binnen de nabijheidslogica krijgen de gemeenten binnen de vervoerregio Antwerpen en
geïnteresseerde (aangrenzende) gemeenten erbuiten, de mogelijkheid om in te stappen in het
(extra) aanbod om zo ook de lokale mobiliteitsbehoeften in te vullen. We zien dit vooral in het rode
gebied kansrijk aangezien in het paarse gebied momenteel reeds veel initiatieven actief zijn en in het
oranje gebied de dichtheden eerder beperkt zijn.
typologie (nabijheid)
paarse zone
rode zone
oranje zone
grijze zone (haven)
totaal:

# dropzones
nvt
271
0
nvt
271

#fietsen
nvt
1600
0
nvt
1 600

Figuur 6 richtgetallen nabijheidslogica

* Alle aantallen zijn richtgetallen ter toetsing aan de marktpartijen.
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1.2.5

Minimale systeemvereisten

De minimale systeemvereisten zijn:








Een elektrische deelfietsen of een gemengd aanbod elektrische en gewone fietsen gezien
de last mile in sommige gevallen kan oplopen tot een 10-tal km of zelfs tot +20 km in
specifieke gebieden (vb. havengebied, bedrijvenzones,…).
De gelijkvormigheid: Indien meerdere aanbieders actief zijn, moet zowel op vlak van
toegang (app, kaart,…), design, als operationele werking (docking mogelijkheden, opladen,
etc.) de verschillende systemen uniform en interoperabel te zijn.
Interoperabiliteit met MaaS.
Zekerheid inzake beschikbaarheid en flexibel gebruik van het systeem voor de gebruiker is
essentieel en moet gegarandeerd worden.
Mogelijkheid tot een (gefaseerde) geografische uitbreiding (vb. eerste meest urgente
gebieden of uitbreiding richting andere geïnteresseerde (aangrenzende) gemeenten die niet
tot de Vervoersregio Antwerpen behoren,…) moet operationeel en technisch mogelijk zijn.

2 RFI
2.1 Doelstelling RFI
Om inzicht naar de haalbaarheid en contouren van dergelijk grensoverschrijdend (e-)
deelfietsensysteem, te verwerven, wordt deze RFI uitgezet. De RFI is vrijblijvend.
Doel RFI:
-

Geeft ons een beeld van de haalbaarheid van een dergelijk grensoverschrijdend systeem
Geeft verder inzicht over noodzakelijke randvoorwaarden om op te starten en een timing
indien we overgaan tot implementatie
Antwoorden zullen o.a. dienen als basis voor verder juridisch onderzoek m.b.t. tot het op de
markt brengen

-

2.2 Vraag om bedrijfsgegevens






Een bondige voorstelling van het bedrijf
Een bondige voorstelling van de producten en diensten die het bedrijf aanbiedt en regio’s of
steden waar men actief is inclusief de doelgroepen die bediend worden
Gelieve bondig uw huidig business model toe te lichten (totale jaaromzet deelfietsen +
verdeling inkomsten: reclame, tussenkomst overheid, eindgebruiker)
1 aanspreekpunt bij bedrijf
Aantal werknemers in uw bedrijf

2.3 Vragen doelgroep



Gezien de bovengeschetste context wie ziet u als voornaamste doelgroep(en)?
Voorziet u een B2B, B2C of gecombineerd gebruik? Waarom?
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2.3.1 Vragen systeemkenmerken
 Is uw systeem gebaseerd op back to one of back to many? Waarom denkt u dat het ene dan
wel het andere beter aansluit op de situatie die hier voorligt?
 Is uw systeem gebaseerd op 1 of meerdere dropmogelijkheden (zoals geofencing/ free
floating / stationbased). Wat is de reden van uw keuze?
 Welke betalingsmogelijkheden heeft de gebruiker?
 Hoe voorziet u een eventuele klantendienst en klachtenafhandeling? Hoe en wanneer is deze
beschikbaar?
 Kan de gebruiker fietsen op voorhand reserveren? Zo ja wat zijn de voorwaarden en hoe
wordt dit georganiseerd? Indien nee, zijn er andere manieren om de zekerheid rond
beschikbaarheid voor de eindgebruiker te garanderen?
2.3.2 Vragen hoeveelheden (aantallen onder 1.2.4 zijn louter richtinggevend)
 Aan hoeveel fietsen (elektrisch en niet elektrisch) denken jullie om het gehele gebied te
kunnen dekken rekening houdend met de verschillende gebiedstypologieën, de doelgroep en
het verschil in densiteit van de gebieden, reeds aanwezige systemen.
 Aan hoeveel en welke types laadstations of swapmogelijkheden denken jullie om het
systeem te laten slagen?
 Indien er gebruik gemaakt wordt van laadstations, kunnen stations flexibel verplaatst
worden? Geef de technische beschrijving.
 Bij de e-deelfietsen, wat is de autonomie van de batterij?
2.3.3 Vragen kwaliteitsvereisten
 Hoe kunnen defecten gemeld worden en op welke termijn worden deze defecten opgelost?
 Hoe verzekert u het onderhoud en kwaliteit van de fietsen, batterijen en eventuele
laadstations op middellange en lange termijn/gedurende de looptijd?
 Hoe beschermt u de fietsen en eventuele laadstations tegen diefstal en vandalisme?
2.3.4 Technische voorwaarden
 Omschrijf de technische voorwaarden op vlak van infrastructuur (bv beschikbare oppervlakte
per fiets, min. benodigde oppervlakte voor fiets en laadstations, type ondergrond,
voorwaarde op vlak van elektriciteitsvoorziening en datavoorziening, etc.).
2.3.5 Vragen business model
 Is er een minimale afname waaraan u denkt om het systeem rendabel te maken/ om het
systeem uitvoerbaar te maken?
 Benader de kostprijs per fiets zo nauwkeurig mogelijk en tracht de kostprijs zo veel als
mogelijk op te splitsen op basis van de verschillende kostenposten.
 Wat is de kostprijs om extra fietsen aan te kopen (zowel aankoop, als exploitatiekost, als
investeringskost)?
 Wat is de kostprijs per gebruik per rit? Is deze prijs afhankelijk van de regio waar de
gebruiker woont?
 Wat is volgens u de ideale prijszetting?
 Hoe ziet u de promotie van dit systeem richting eindgebruiker en welke marketingstrategie
zal u verder gebruiken om het systeem structureel te verankeren in de regio?
 Welke (financiële ) risico’s voorziet u als exploitant en wat is de voorkeur om deze te dekken?
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2.3.6 Vragen interoperabiliteit.
 Interoperabiliteit met MaaS hoe ziet u dit? Hoe kan dit gerealiseerd worden?
 Is een samenwerking met andere mobiliteitsaanbieders noodzakelijk om het systeem te laten
werken? Indien dit noodzakelijk is, hoe ziet u deze samenwerking?
 Kan u momenteel (real-time) data, aanleveren in vooropgestelde standaarden (vb. aantal
ritten, real-time beschikbaarheid,… ) aan de betrokken overheden of derden in functie van
performanceanalyse en toepassingen zoals routeplanning, MaaS,… Indien dit momenteel
nog niet tot de mogelijkheden behoort, gelieve aan te geven welke stappen u hiertoe
voorziet?

2.4 Vragen timing


Op welke termijn ziet u een uitrol van het systeem mogelijk? Is volgens u een gefaseerde
aanpak wenselijk? Zo ja hoe ziet u deze fasering?

3 Visie op de toekomst



Welke uitdagingen ziet u voor de toekomst?
Zijn er al ontwikkelingen binnen uw bedrijf (of via een samenwerkingsverband) om een
oplossing te bieden aan bepaalde uitdagingen?

4 Timing en verdere vragen
De timing van de RFI loopt als volgt




Publicatie: 05/08/2019
Antwoorden binnen: 16/09/2019
Indien er zaken niet duidelijk zijn waarover u extra info wenst of u vragen heeft, kan u ons
steeds contacteren op het email adres: Pamela.Hoorelbeke@antwerpen.be
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