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FietsDock is een stalling met lockers, 
onder- en/of bovengronds

Het werkt heel simpel, je opent de deur met telefoon 
of pas, plaatst de fiets en sluit de deur. 

De robotlift plaatst de locker met fiets op een vrije 
plek en zet een nieuwe locker achter de deur. 



Opzet pilot Meijersplein
Doel: testen concept automatisch fietsparkeren

Kleinschalige opzet:
• 55 lockers 
• 5 deuren/ingangen
• 6 etages
• 33 m2 bebouwde oppervlakte (5 x 6,6 x 8 m.)

Investering en beheer door FietsDock
Gratis gebruik



Ruim twee derde stalt een fiets met een nieuwwaarde van 
meer dan 500 euro.



Ruim de helft van de fietsen heeft bijzonderheden en valt in 
de categorie buitenmodel. 
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Ruim de helft van de stallingsacties duurt 8 uur of langer 

• Alle gebruikers hebben een bepaalde regelmaat, 
variërend van 4 keer per week tot 1 keer per maand. 

• De meeste gebruikers wonen in Hillegersberg-Schiebroek.



Veilig

Gebruikers noemen de volgende voordelen:

Fiets staat droogMakkelijk
Handig voor nat regenpak

24/7 beschikbaar

Opgeruimde buitenruimte

Geen schade door andere fietsen

Niet zoeken naar een plek Fiets hoeft niet op slot

Er is altijd plek



• Nagenoeg alle gebruikers willen dat FietsDock
blijft.

• Ruim twee derde is bereid voor het gebruik te 
betalen.

• Een derde bergt ook andere spullen op in de 
locker (tas, regenkleding)

Gebruikers willen dat FietsDock blijft



FietsDock 2.0

• Integreren platforms (reserveren, betalen etc.)
• Additionele services
• Lockers worden individueel verplaatst
• Kunststof lockers met oplaadsysteem en 

ophangpunten
• Overkapping deuren + magneetsluiting
• Grotere displays



Locatie suggesties

• Rotterdam centrum
• Leuvehaven
• Noordereiland
• Kralingen-Crooswijk
• Oostplein
• Melanchtonweg
• Station Noord
• Weena

• Diverse locaties in 
Rotterdam

Gebruikers en niet-gebruikers noemen:



Proof of concept

Tevreden gebruikers: 
veilig en makkelijk 



Testimonials gebruikers
“FietsDock biedt een laagdrempelige en hoogwaardige manier van fietsparkeren. Het is heel fijn dat mijn waardevolle 
fiets en e-bike veilig staan. Het is ook handig om natte regenkleding in de locker achter te laten en niet te hoeven 
meenemen en bovendien is FietsDock 24/7 geopend. En je hoeft niet te zoeken naar een plek.” (Dhr. Sterenborg)

“Het werkt echt super gemakkelijk en je weet zeker dat je fiets veilig staat.” (Mevr. Meisters)

“Het parkeren in FietsDock is ideaal. Het gaat heel snel, je hoeft niet je fiets op slot te zetten, je doet de deur dicht en 
je bent klaar. Ik heb niet eens een dure fiets, maar een tijdje geleden is mijn fiets op Meijersplein gestolen en dat wil ik 
niet meer.” (Mevr. Wouters)

“Het is een gemakkelijk systeem en geeft een veilig gevoel. Je hoeft niet bang te zijn dat je dure fiets wordt gestolen.” 
(Mevr. Lok)

“Fijn, de fiets staat veilig en droog, fijn ook dat het automatisch is, dan ben je van niemand afhankelijk.” (Dhr. Daum)
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