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2019: MOBILITEIT IN EEN BREDERE CONTEXT
Het lijkt erop dat iedereen in 2019 eindelijk wakker geschud is over de staat van het klimaat en de effecten op ons 
dagelijks leven. De effecten zijn niet abstract meer, maar worden steeds concreter. Het zoveelste warmterecord wat 
sneuvelt, 50% minder wilde dieren in Nederland, stikstof, et cetera. Veel factoren zijn van invloed, zo ook mobiliteit. 
Het huidig ruimtegebruik, de aanleg van nieuwe wegen, de uitstoot (direct of indirect) zijn allemaal factoren die een 
rol spelen bij mobiliteit. Alleen één probleem, we kunnen wereldwijd niet functioneren zonder mobiliteit. Aan de slag 
dus met het optimaliseren van mobiliteit vanuit de invalshoek van milieu, maar ook vanuit leefbaarheid, zelfstandig-
heid en economie.

Onze missie “wij maken de wereld minder afhankelijk van de auto” blijkt nu actueler dan ooit. Gelukkig is deze missie 
goed terug te zien in ons dagelijks werk en de projecten die wij in 2019 met onze 136 opdrachtgevers mochten oppak-
ken. In Nederland, maar we zijn ook steeds vaker aan de slag in verschillende Europese landen, in Canada en de USA.  

Het is een flink boeket van projecten geworden waar wij je graag over berichten in dit jaaroverzicht. Het schetst ook 
de drive en passie waarmee alle Mobyconners dagelijks samen met jou werken aan de opgaven en de uitdagingen. 
Kennis maakt macht is een gezegde, maar kennis maakt ook discussie en keuzes mogelijk. Vandaar dat wij veel energie 
steken in kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Veel afstudeerders mogen bij ons aan de slag en wij steken ook veel 
energie in het presenteren van projecten en discussies over ontwikkelingen. Ik wil je daarom graag wijzen op het laat-
ste onderdeel van dit jaarverslag ‘wij waren erbij’. Dat geeft een inkijk in al onze ontmoetingen met de vakwereld en 
andere betrokkenen. 

Namens alle collega’s wens ik je veel leesplezier, maar hoop ik je persoonlijk te ontmoeten wanneer we weer ergens 
bij mogen zijn!

Johan Diepens
directeur

VOORWOORD

http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/over-ons/#johandiepens
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MOBYCON KRIJGT BEZOEK VAN DE 
EU-COMMISSARIS, MINISTER EN 

STAATSSECRETARIS
 

Op 27 juni hadden leden van ons Mobycon-team de eer om de 
EU-commissaris voor Transport Violeta Bulc, minister Cora van 
Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven te 

verwelkomen bij ons kantoor in Delft

> 

OVERZICHT INTERNATIONALE 
PROJECTEN

Het was een druk jaar voor het internationale team van  
Mobycon. Zowel in Noord-Amerika als binnen Europa zijn er 

veel mooie projecten afgeleverd.

 > 

STUDYTOURS: 

De beste manier om het succes van de Nederlandse 
verkeerssituatie te begrijpen is om het zelf te ervaren! 

> 

INTERNATIONAAL
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INTERNATIONAAL

MOBYCON KRIJGT BEZOEK VAN 
DE EU-COMMISSARIS, MINISTER 
EN STAATSSECRETARIS 

WAT
Presentatie concept Mobycon: ‘De Wisselfiets’ 

VOOR WIE
EU-commissaris, minister en staatssecretaris

Op 27 juni hadden leden van ons Mobycon-team de eer om 
de EU-commissaris voor Transport Violeta Bulc, minister Cora 
van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven 
te verwelkomen bij ons kantoor in Delft. Hun bezoek maakte 
deel uit van een reis door Delft, inclusief een stop bij de TU 
Delft, station Delft en bij de Dutch Cycling Embassy (DCE). De 
DCE heeft de coördinatie van hun bezoek voor haar rekening 
genomen.

Na aankomst – natuurlijk op de fiets - bij Mobycon, verwel-
komde resourcemanager David Wansink onze bezoekers.  
Hij legde uit wie Mobycon is en wat wij doen. Vervolgens 
introduceerde hij Shelley Bontje, mobiliteitsadviseur. Shelley 
presenteerde een nieuw concept ‘De Wisselfiets’. Een concept 
dat is ontwikkeld met partner gemeente Amsterdam, gericht 
op het verlichten van de fietsparkeerdruk op treinstations in 
heel Nederland.

De Wisselfiets-pilot werd in september 2019 in Amsterdam 
geïntroduceerd en stelt mensen die per trein op hun bestem-
ming aankomen voor werk, school, et cetera in staat om een   
door de stad aangeboden fiets op te halen en deze de hele 
dag te kunnen gebruiken. Tegelijkertijd kunnen deelnemers 
die daar wonen ook een fiets uit dit concept gebruiken om 
aan het einde van de dag naar huis te reizen en de volgen-
de ochtend terug te brengen wanneer ze met de trein naar 
hun respectieve bestemming vertrekken. Het doel van het 
concept is om het aantal fietsen dat op (werk)stations wordt 
geparkeerd tijdens werkuren te verminderen. Daardoor zullen 
broodnodige fietsparkeerplaatsen beschikbaar zijn voor ge-
bruikers die buiten de traditionele spitsuren aankomen.

Na de presentatie van Shelley, sloot senior-adviseur Otto 
Cazemier het bezoek af met een korte beschrijving van de 

fietsstraat, waarna de groep verder reisde naar het kantoor 
van de Dutch Cycling Embassy in het zuiden van Delft. Otto 
legde uit welke handelingen werden ingezet en hoe auto’s, 
naar verwachting, als gasten gebruik zullen maken van de 
ruimte die prioriteit geeft aan fietsen. Toen naar de rode baan 
werd verwezen als een indicatie van een fietsruimte, meende 
de EU-commissaris dat ze ervan uitging dat dit de manier was 
waarop de Nederlanders hun straten vormgeven, aangezien 
alle straten rood lijken!

Het bezoek werd afgesloten met een groepsrit, waaraan onze 
collega’s uiteraard deelnamen. Ze maakten de gelegenheid 
gebruik om contact te leggen met andere aanwezige gasten 
van bedrijven zoals ProRail en NS. David, Otto en Shelley 
vertegenwoordigden met trots Mobycon en knoopten ge-
sprekken aan die we graag willen voortzetten in 2020 en ver 
daarna.

http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/nieuws/johan-diepens-in-trendboek-mobiliteit-2020-aandacht-voor-de-voetganger/
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WAT
WAT: Verzameling van internationale projecten 

VOOR WIE
Ottawa, Oregon, Dublin

Het was een druk jaar voor het internationale team van  
Mobycon. Zowel in Noord-Amerika als binnen Europa zijn 
er veel mooie projecten afgeleverd. In de Verenigde Staten 
waren we betrokken bij het opstellen van landelijke standaar-
den voor fietsinfrastructuur voor de federale overheid. In 
San Diego werken we aan het strategische mobiliteitsplan en 
werden we uitgenodigd voor twee masterclasses. Voor een 
van onze favoriete klanten, in Canmore, Alberta, hebben we 
een innovatief nieuw straatontwerp gemaakt voor een van 
de toegangswegen naar het dorp. In Ottawa speelden we een 
thuiswedstrijd met een theoretische studie naar het ideale 
mobiliteitsnetwerk voor de stad, met veel aandacht voor 
de wensen van de fiets en de voetganger. Op basis van deze 
studie hebben ze ons nu ook gevraagd om een substantiële 
bijdrage te leveren aan het nieuwe fiets- en voetgangersplan! 
Met groeiende drukte heb je natuurlijk ook meer mensen 
nodig. Daarom hebben we een nieuwe collega mogen ver-
welkomen in ons kantoor in Ottawa. Wayne Gong gaat ons als 

verkeerskundig ingenieur helpen met de technische kant van 
het straatontwerp aldaar.

In het Verenigd Koninkrijk wordt het ook steeds drukker. Zo is 
er in het afgelopen jaar veel interesse getoond in de vier door 
Mobycon georganiseerde Masterclasses in kruispuntontwerp. 
De groeiende aandacht werkt ook door in projecten. Zo hiel-
pen we Leeds met het ontwerpen van een nieuw fietspad en 
zijn we begonnen voor het kleine stadje Otley met het schrij-
ven van een nieuwe mobiliteitsvisie.

APBP CONGRES, PORTLAND, OREGON
In de zomer van 2019 was Mobycon bij het congres van de 
Association of Pedestrian and Bicycle Planners in de VS. Dit 
congres vindt iedere twee jaar plaats, deze keer in Portland 
Oregon. Honderden fiets- en voetgangers experts verzamelen 
zich hier om kennis uit te wisselen en nieuwe mensen te leren 
kennen. Lennart Nout verzorgde een presentatie over het (wel 

OVERZICHT  
INTERNATIONALE PROJECTEN

of niet) gebruiken van fietssuggestiestroken in de Amerikaan-
se context. Mary Elbech organiseerde in samenwerking met 
gemeente Portland een tour naar de verschillende nieuwe 
shared spaces die recentelijk zijn aangelegd. 

VELOCITY CONGRES, DUBLIN 
De highlight van het congresseizoen is ieder jaar weer  
Velo-City. Dit jaar was het georganiseerd in Dublin, Ierland. 
Dit is hét wereldwijde fietscongres waar een kleine 2.000 
enthousiastelingen, adviseurs en overheden samenkomen 
om de laatste onderzoeken, inzichten en ontwikkelingen te 
delen. Gedurende vier volle dagen worden tientallen sessies 
georganiseerd. Mobycon is er altijd bij, dit jaar met vier mede-
werkers. Er waren presentaties over snelfietsroutes en fiets/
voetgangersconflicten. 
 
Geïnteresseerd in een presentatie? Stuur een e-mail naar 
info@mobycon.nl en we sturen je een link naar je toe.

INTERNATIONAAL

http://www.mobycon.nl
https://www.linkedin.com/in/wayne-gong-p-eng-62563522/
https://ecf.com/projects/velo-city/velo-city-2019-dublin
mailto:info%40mobycon.nl?subject=Presentatie%20Velo-city%20Dublin
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ONDERDEEL 

WAT 
Mobycon Study Tours
 
VOOR WIE
Mobiliteit experts van over de hele wereld

De beste manier om het succes van de Nederlandse verkeers-
situatie te begrijpen is om het zelf te ervaren! We ontvingen 
in 2019 mobiliteitexperts uit onder andere de Verenigde 
Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Luxembourg en Chili, 
waarmee we per fiets of te voet op tour zijn gegaan. 

Door onze Nederlandse ervaringen te delen, onze uitdagingen 
te bespreken en nieuwe innovaties te discussiëren willen we 
belanghebbenden van uit de hele wereld inspireren en laten 
zien wat er mogelijk is. Nederland is bij uitstek het land met 
het hoogste aantal fietsende verkeersdeelnemers per dag. 
Fietsers van jong tot oud, voor woon-werkverkeer maar ook 
recreatief. 

Door het inspireren en het delen van kennis dragen we 
wereld wijd bij aan het creëren van openbare ruimtes waar de 
mens centraal staat. Gedurende de interactieve tours bespre-
ken we hoe de Nederlandse kennis vertaald kan worden naar 

STUDYTOURS

photo: Andre Pettinga

INTERNATIONAAL

lokale context. We lichten het Nederlandse mobiliteitsbeleid 
door de jaren heen toe en sparren over oplossingen voor 
specifieke mobiliteitsvraagstukken. Gedurende de tour dagen 
we de mobiliteitexperts uit. Iedereen wordt actief betrokken. 
Door het delen van ervaringen leren mobiliteitexperts niet 
alleen van Mobycon maar leren we ook van elkaar! 

Onze tours zijn opgezet voor iedereen die wil leren van de 
mobiliteitsexpertise in Nederland, zoals planologen, ingenieurs, 
ontwerpers, professionals, politici en belangenbehartigers 
die zich inzetten voor veilige, comfortabele en toegankelijke 
mobiliteit. 

http://www.mobycon.nl
https://studytours.mobycon.com/
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BELEID

FIETS IS ESSENTIEEL VOOR  
PROVINCIE UTRECHT

Provincie Utrecht is een van de meest competitieve regio’s 
van Europa en wil deze positie behouden en versterken. En 

hoe doet de provincie dit? Door sterk in te zetten op de fiets!

> 

MOBILITEITSPLAN RIDDERKERK

Begin 2019 zijn we door gemeente Ridderkerk gevraagd om 
ze te helpen met het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan. 

Het oude (ook deels door ons geschreven) mobiliteitsplan 
was aan vernieuwing toe, door een groot aantal nieuwe 

ontwikkelingen in en rond Ridderkerk.

> 

BELEIDS- EN PROCES EVALUATIE 
PARKEERBELEID HARDERWIJK

De rekenkamercommissie Harderwijk-Ermelo wilde op 
basis van signalen in de Raad van gemeente Harderwijk een 

evaluatie laten plaatsvinden van het parkeerbeleid.

> 

OV-PLAN HEERENVEEN

In de provincie Fryslan wordt een nieuwe ov-aanbesteding 
voorbereid. Dit was reden voor gemeente Heerenveen om aan 
Mobycon te vragen een ov-visie op te stellen. Met deze ov-visie 

wilde de gemeente richting de provincie duidelijk maken wat 
de kansen, wensen en ideeën zijn voor het ov in de gemeente.

> 

PRIORITEIT VOOR WANDELEN EN
FIETSEN IN ’S-HERTOGENBOSCH

In het najaar van 2019 zijn we gestart met een opdracht voor 
gemeente ’s-Hertogenbosch. We zijn ontzettend blij dat we 
in onze eigen stad aan de slag kunnen. De gemeente heeft 
de ambitie om extra actie te zetten op het stimuleren en 

faciliteren van fietsen en wandelen in de gemeente. 

> 

http://www.mobycon.nl
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BELEIDS- EN PROCES EVALUATIE 
PARKEER BELEID HARDERWIJK 

WAT 
Evaluatie parkeerbeleid
  
VOOR WIE 
Gemeente Harderwijk
 
De rekenkamercommissie Harderwijk-Ermelo 
wilde op basis van signalen in de Raad van 
gemeente Harderwijk een evaluatie laten 
plaatsvinden van het parkeerbeleid. De alge-
mene indruk was dat de verhouding tussen 
de kosten en baten minder gunstig was dan 
gehoopt en dat het parkeerthema onvoldoen-
de integraal werd benaderd.

Wij hebben voor de Rekenkamercommissie 
deze evaluatie uitgevoerd. We zijn gestart met 
het in beeld brengen van de beleidslijnen en 
de consistentie daarvan. Vervolgens hebben 
we de belanrijkste actoren geïnterviewd en 
met de Raad twee interactieve werksessies 
gehouden. Uitkomst van de evaluatie was 
dat de gemeente het parkeerdossier goed op 
orde heeft. 

WAT 
Ov-visie opstellen
  
VOOR WIE 
Gemeente Heerenveen
 
In provincie Fryslan wordt een nieuwe 
ov-aanbesteding voorbereid. Dit was reden 
voor gemeente Heerenveen om aan  
Mobycon te vragen een ov-visie op te stel-
len. Met deze ov-visie wilde de gemeente 
richting de provincie duidelijk maken wat 
de kansen, wensen en ideeën zijn voor het 
ov in de gemeente.

Wij startten onze werkzaamheden met 
een data-analyse en vervolgens gingen we 
in gesprek met diverse stakeholders met 
interviews en een brede discussieavond 
met een ‘open space’-aanpak. We hielden 
daarbij niet alleen nauw contact met de 
gemeente, maar ook met provincie Fryslân 
en vervoerder Arriva. Hiermee zorgden we 
niet alleen voor het inbrengen van zoveel 

OV-PLAN 
HEERENVEEN

Er is veel kennis aanwezig en er is grip op de 
financiën. Wel is de parkeerexploitatie verlies-
latend en daardoor op de langetermijn  
financieel niet duurzaam.
Verbetering is mogelijk door het parkeerdos-
sier minder eenzijdig, vanuit bereikbaarheid 
en financiën, te benaderen maar ook andere 
thema’s zoals leefbaarheid, openbare ruimte 
en duurzaamheid erbij te betrekken. Het over-
zicht van de Raad kan worden verbeterd door 
de informatievoorziening naar een hoger plan 
te brengen. De aanbevelingen, die wij op basis 
van de evaluatie hebben opgesteld, zijn door 
de gemeente overgenomen. 

mogelijk expertise, maar ook voor draagvlak 
voor de verbetermogelijkheden die uit onze 
werkzaamheden naar voren kwamen.

Resultaat van onze werkzaamheden was een 
breed scala aan mogelijke verbeterpunten. 
Deze punten hadden onder andere betrekking 
op een betere ontsluiting van het ziekenhuis 
en de wijk Skoatterwâld. Ook voor het buiten-
gebied waren er aangrijpingspunten voor een 
beter vervoeraanbod door in te spelen op de 
mogelijkheden van samenreizen en het stimu-
leren van intitiatieven in de ‘Mienskip’.  Onze 
voorstellen zijn door de gemeente richting de 
provincie gecommuniceerd en zijn door de 
provincie gebruikt als input voor de Nota van 
Uitgangspunten en het Programma van Eisen 
voor de komende aanbesteding.

BELEID

http://www.mobycon.nl
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WAT 
Wandelen en fietsen prioritering
  
VOOR WIE 
Gemeente ’s-Hertogenbosch
 
In het najaar van 2019 zijn we gestart met een opdracht voor 
gemeente ’s-Hertogenbosch. We zijn ontzettend blij dat we 
in onze eigen stad aan de slag kunnen. De gemeente heeft de 
ambitie om extra actie te zetten op het stimuleren en facilite-
ren van fietsen en wandelen in de gemeente. De focus binnen  
onze opdracht ligt op de binnenstad en de vooroorlogse schil. 
Wij zetten hier graag samen met de gemeente de schouders 
onder!
 
De opdracht startte met het scheppen van een overzicht van 
alle reeds geplande projecten en genomen maatregelen in de 
periode eind 2019 en begin 2020. Dit hebben we samengevat 
in een storymap: een ArcGIS-tool die ons in staat stelt om een 
verhaal aantrekkelijk, met kaart en beeld, te vertellen. Vanuit 
dit overzicht hebben we samen met de opdrachtgever kansen 
gesignaleerd om extra actie op in te zetten.

De eerste actie vanuit ons is gezet op fietsparkeren in de bin-
nenstad en in de vooroorlogse schil. In de binnenstad hebben 

PRIORITEIT VOOR WANDELEN EN 
FIETSEN IN ’S-HERTOGENBOSCH 

we een quickscan uitgevoerd om hotspots en de oorzaken 
hiervan te bepalen. Hieruit is voortgekomen dat gemeente 
‘s-Hertogenbosch op drie type maatregelen moet inzetten. 
Eén daarvan is het sluiten van fietsparkeerdeals. Samen met 

stakeholders uit de binnenstad zoeken we oplossingen om 
ruimte in de rekken te maken voor bezoekers. 
Op dit moment zijn we deze deal aan het vormgeven en zal dit 
mooie en vernieuwende resultaten opleveren.

BELEID

http://www.mobycon.nl
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WAT 
Opstellen uitvoeringsprogramma mét daarin 
fietsambities vastgelegd

VOOR WIE 
Provincie Utrecht
 
Provincie Utrecht is een van de meest compe-
titieve regio’s van Europa en wil deze positie 
behouden en versterken. En hoe doet de pro-
vincie dit? Door sterk in te zetten op de fiets!
Utrecht is er namelijk van overtuigd dat de 
fiets essentieel is in het omgaan met allerlei 
uitdagingen op het gebied van bereikbaar-
heid, gezondheid en leefbaarheid. De nieuwe  
coalitie heeft dan ook forse ambities als het 
gaat om fietsgebruik. Tegelijkertijd is het 
fietsen in provincie Utrecht zo ontwikkeld dat 
het soms tegen de grenzen van de capaciteit 
aanloopt, bijvoorbeeld in het centrum van 
Utrecht. Opgave is om deze en andere uit-
dagingen het hoofd te bieden om ook in de 
toekomst dé fietsregio van Europa te blijven.

FIETS IS ESSENTIEEL VOOR 
PROVINCIE UTRECHT

Mobycon heeft hierbij geholpen door samen 
met de provincie het uitvoeringsprogramma 
voor de komende jaren op te stellen. Hierin is 
invulling gegeven aan de fietsambities van de 
provincie en staat vastgelegd hoe de komende 
jaren het fietsen nog vlotter, comfortabeler en 
veiliger wordt gemaakt. Het is een ambitieus 
plan met onder andere aandacht voor:
• Het regionale fietsnetwerk (inclusief snel-

fietsroutes);
• De fiets in de keten;
• Innovatieve oplossingen en dataverzameling;
• Gedragmaatregelen.
Mobycon ondersteunde de provincie door  
verschilende beleidslijnen en acties samen te 
brengen en te stroomlijnen, strategisch advies 
te geven over de te volgen aanpak en door 
het uiteindelijke uitvoeringsprogramma op te 
stellen.

MOBILITEITSPLAN RIDDERKERK

WAT 
Mobiliteitsplan
  
VOOR WIE 
Gemeente Ridderkerk 
 
Begin 2019 zijn we door gemeente Ridderkerk gevraagd om ze te helpen met het 
opstellen van een nieuw mobiliteitsplan. Het oude (ook deels door ons geschreven) 
mobiliteitsplan was aan vernieuwing toe, door een groot aantal nieuwe ontwikkelin-
gen in- en rond Ridderkerk. Door een zeer interactief proces met een enthousiaste 
projectgroep, veel participatie en de inzet van de ‘mobiliteitsbarbecue’ hebben we 
de inwoners van Ridderkerk goed weten te betrekken bij het proces. 

Het nieuwe mobiliteitsplan is een innovatief plan geworden. Geen saai document 
met veel beleidsanalyse en technische onderbouwingen, maar een leesbaar stuk, 
met een heldere lijst met projecten waar de gemeente de komende jaren mee aan 
de slag kan. Het stuk is dan ook niet gebaseerd op het puur oplossen van verkeers-
problemen, maar het is een waarde-gestuurde aanpak. Hoe het mobiliteitssysteem 
bijdraagt aan het vervullen van die waarden is de kernvraag. Door deze aanpak 
ontstond een mobiliteitsplan dat goed aansluit bij de waarden van de inwoners en 
Ridderkerk helpt om vol in te zetten op duurzame mobiliteit.

BELEID

http://www.mobycon.nl
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MOBYCON ONDERZOEKT ERVARINGEN 
MET NIEUWE MOBILITEITSDIENSTEN 

IN BERGEN OP ZOOM
 
Gemeente Bergen op Zoom, provincie Noord-Brabant en Arriva 

doen in een gezamenlijke pilot ervaring op met een nieuw 
mobiliteitsaanbod in en om Bergen op Zoom.

> 

MOBYCON VERDIEPT ZICH IN HET  
FIETSGEBRUIK IN PROVINCIE FRYSLÂN 

Provincie Fryslân heeft geconstateerd dat het fietsgebruik in 
de provincie daalt. Deze ontwikkeling is onvoorzien, vooral 

gelet op het toenemende gebruik van de elektrische fiets en 
de grotere afstanden die hiermee kunnen worden afgelegd. 

>

MINDERHINDERAANPAK BIJ  
RENOVATIE WANTIJBRUG 

Onze adviseur Rik van der Graaf is een aantal dagen per week 
werkzaam voor De Verkeersonderneming waar hij zich onder 

andere inzet voor een project van Rijkswaterstaat. 

  >

OMFIETSROUTES  
AMSTERDAM

Mobycon heeft in 2018 de opdracht gekregen van het  
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om inzicht te  
creëren in activiteiten richting werkgevers die het gebruik  

van de fiets stimuleren.

>

GEDRAG & PARTICIPATIE

DOORTRAPPEN

Doortrappen is een programma ontwikkeld door het 
ministerie van I&W met als doel om de ervaren fietser langer 
veilig en met plezier te laten fietsen. Centraal in Doortrappen 
staat de klantreis in acht stappen, vanaf bewustwording tot 

aan het oefenen van de fietsvaardigheden.

>

TU DELFT – CYCLING EDUCATION

Stel je voor: Je verhuist voor werk naar een ander - misschien  
(on)bekend - land. Alles is nieuw en wennen: de taal, de 

omgeving, culturele verschillen en gewoontes. Hoe navigeer 
je in deze nieuwe omgeving van huis naar werk? 

>

http://www.mobycon.nl
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MOBYCON ONDERZOEKT ERVARINGEN 
MET NIEUWE MOBILITEITSDIENSTEN IN BERGEN OP ZOOM  

WAT 
Ervaring mobiliteitsaanbod
 
VOOR WIE 
Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom, provincie Noord-Brabant en  
Arriva doen in een gezamenlijke pilot ervaring op met een 
nieuw mobiliteitsaanbod in en om Bergen op Zoom. 
Het nieuwe aanbod bestaat onder andere uit een netwerk van 
Hopperpoint deelfietsen, de ‘Plusbus’ voor reizigers uit Lepel-
straat en de introductie van Bravoflex (kriskras halte-haltever-
voer). Daarnaast vinden wijzigingen plaats in de bestaande 
(stads)dienstregeling.
 
Provincie Noord-Brabant wil de reiziger actief betrekken bij de 
doorontwikkeling van de gedeelde mobiliteitsdiensten. Om de 
ervaringen van reizigers met het vernieuwde mobiliteitsaan-
bod inzichtelijk te maken, voert Mobycon een reizigersonder-
zoek uit.
 
Het reizigersonderzoek bestaat uit verschillende deelonder-
zoeken, waarbij gebruikers van de busdiensten en haltes en 
toekomstige gebruikers van de nieuwe mobiliteitsdiensten 
aan het woord komen. Dit doen we via face-to-face enquêtes, 

online enquêtes, focusgroepen en interviews. Het onderzoek 
geeft inzicht in reisgedrag en veranderingen daarin, tevreden-
heid over het mobiliteitsaanbod en de wensen van reizigers. 
Dit geeft de opdrachtgever aanknopingspunten om het aanbod 
verder te verbeteren en optimaal af te stemmen op de reizi-
gersbehoefte.
 

GEDRAG & PARTICIPATIE

photo: Arriva

Eind 2019 heeft de nulmeting plaatsgevonden. Begin 2020 
volgt een tussenmeting en in het voorjaar doen we een eind-
evaluatie van het nieuwe mobiliteitsaanbod. Voor de zomer 
ronden we het project af.

http://www.mobycon.nl
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MOBYCON VERDIEPT ZICH IN 
HET FIETSGEBRUIK IN 
PROVINCIE FRYSLÂN  

WAT 
Stimulering fietsgebruik Fryslân 
 
VOOR WIE 
Provincie Fryslân

Provincie Fryslân heeft geconstateerd dat het 
fietsgebruik in de provincie daalt. Deze ont-
wikkeling is onvoorzien, vooral gelet op het 
toenemende gebruik van de elektrische fiets 
en de grotere afstanden die hiermee kunnen 
worden afgelegd. Dit zou eigenlijk moeten 
leiden tot meer fietsgebruik. Provincie Fryslân 
wilde graag weten of de constateringen in-
derdaad juist waren en welke ontwikkelingen 
hieraan ten grondslag zouden liggen. De pro-
vincie investeert de komende jaren flink in de 
verbetering van de infrastructuur. De vraag is 
nu in hoeverre dit voldoende is en of er ande-
re maatregelen nodig zijn om het fietsgebruik 
te stimuleren en te faciliteren. 

Door deskresearch hebben we kunnen ach-
terhalen dat in Fryslan nog altijd meer wordt 
gefietst dan gemiddeld. Wel daalt sinds 2010 

het aantal fietsverplaatsingen en deze daling is 
ook sterker dan in provincies die min of meer 
vergelijkbaar zijn met Fryslân (Zeeland, Gro-
ningen, Drenthe). Naast deskresearch hebben 
we een online peiling over fietsen in Fryslân 
uitgevoerd onder inwoners van Fryslân. 

De eerste fase heeft geresulteerd in een on-
derscheid naar 4 doelgroepen: fietsen naar 
werk, fietsen naar de basisschool, recreatief 
fietsen en fietsen in de stad. Voor elk van 
deze doelgroepen hebben we enkele maatre-
gelen geformuleerd die kunnen helpen bij het 
stimuleren van het fietsgebruik onder deze 
doelgroepen. Ook hebben we de eerste ver-
volgstappen voor de provincie geformuleerd. 
Provincie Fryslan is nu aan zet om de maat-
regelen en aanbevelingen om te zetten tot 
concrete acties!

WAT 
Onderzoek gedrag fietsers bij werkzaam-
heden

VOOR WIE
Gemeente Amsterdam

Voor gemeente Amsterdam heeft Mobycon 
in 2019 onderzoek gedaan naar het gedrag 
van fietsers bij werkzaamheden. Er wordt in 
Amsterdam veel aan de weg gewerkt, met 
afsluitingen voor de (grote stroom) fietsers 
tot gevolg. De gemeente wilde graag inzicht 
krijgen in het gedrag van fietsers rondom 
deze werkzaamheden, zodat de omleidingen 
en bebording kan worden verbeterd. Door 
camera-observaties, tellingen, wifi-tracking 
en enquêtes heeft Mobycon het gedrag van 
de fietsers uitgebreid geanalyseerd bij vier 
omfietsroutes door het centrum van  
Amsterdam. 

De belangrijkste conclusies waren dat veel 
fietsers ongeacht de bebording of aanwij-

OMFIETSROUTES  
AMSTERDAM  

zingen van verkeersregelaars zover mogelijk 
doorfietsten totdat het echt niet meer kon. 
Ook volgden relatief weinig fietsers de officiële 
aangegeven omleidingsroutes en werd er te 
weinig naar het omliggende wegennet ge-
keken bij de planning van omfietsroutes. De 
volumes fietsers zijn dusdanig hoog dat veel 
(smalle) straten eigenlijk ongeschikt zijn voor 
de combinatie fiets en auto. Een integrale blik 
op vooral de combinatie fiets en auto is no-
dig om omleidings routes veilig in te kunnen 
plannen.

GEDRAG & PARTICIPATIE

http://www.mobycon.nl
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WAT 
Ontwikkeling minderhinderaanpak renovatie Wantijbrug
 
VOOR WIE
Verkeersondernemening/Rijkswaterstaat

Onze adviseur Rik van der Graaf is een aantal dagen per week 
werkzaam voor De Verkeersonderneming waar hij zich onder 
andere inzet voor een project van Rijkswaterstaat. Het ontwik-
kelen van een minderhinderaanpak door het inzetten van mo-
biliteitsmaatregelen, waardoor de hinder tijdens de renovatie 
van de Wantijbrug zoveel mogelijk beperkt blijft. 

De Verkeersonderneming onderscheidt vier niveaus van inter-
venties die in onderstaande figuur zijn weergegeven. Naarma-
te er meer inspanningen gedaan worden, zal de impact ook 
toenemen. Meer inspanningen vragen ook meer doorlooptijd. 
Tijd die er in het kader van de Wantijbrug niet is.

MINDERHINDERAANPAK 
BIJ RENOVATIE 
WANTIJBRUG

Informeren betreft het communiceren van de boodschap via 
diversiteit aan kanalen. ‘Wantijbrug 10 weken afgesloten’
Faciliteren gaat over het wijzen op alternatieven.  
‘Pak de fiets’, ‘Probeer de pont’ et cetera. 
Stimuleren betreft het prikkelen om alternatieven te gaan 
gebruiken dan wel alternatieven creëren. Een fiets-probeer 
actie, ov probeer kaartje, een thuiswerkdag, flexkantoor of 
samen rijden.
Sturen gaat over afdwingen (via regelgeving of fysiek) of 
belonen door drempels weg te nemen en/of extraatje (fiets 
kortingsregeling, beloningsproject). 

Specifiek voor de Wantijbrug wordt met name ingezet op in-
formeren en faciliteren.

Binnen de Verkeersonderneming is een zogenoemd ‘Rapid 
Intervention Team’ (RIT) geformeerd die in acht weken aan 
de slag is gegaan met het bedenken en op straat krijgen van 

verschillende maatregelen. Binnen dit RIT was Rik verantwoor-
delijk voor alle fietsmaatregelen. En met succes, er zijn meer 
dan 300 e-bikes geprobeerd en 80 e-bikes verhuurd in deze 
periode. Overige maatregelen waren bijvoorbeeld:
• Kaart waarop alle alternatieve vervoersmogelijkheden in 

beeld worden gebracht;
• Intensiveren mobiliteitsscans bedrijven (inloopochtenden, 

campagne gericht op werkgevers);
• Fietsen in de regen beloningsproject; 
• Fiets naar je werk beloningsproject; 
• Wantij overbruggings E-bike;
• Stimuleringsactie Waterbus; 
• Extra deelfietscapaciteit bij stations Merwede-Linge-lijn; 
• Inrichten tijdelijke mobiliteitshubs met first & lastmile  

voorzieningen;  
• Overzichtskaart flexwerkplekken;
• Inzetten tijdelijke pondjes en veren.

GEDRAG & PARTICIPATIE

http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/over-ons/#rikvandergraaf
https://www.verkeersonderneming.nl/
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WAT 
Concretiseren Doortrappen in Overijssel en Gelderland
 
VOOR WIE
ROV Oost-Nederland

Doortrappen is een programma ontwikkeld door het ministe-
rie van I&W met als doel om de ervaren fietser langer veilig 
en met plezier te laten fietsen. Centraal in Doortrappen staat 
de klantreis in acht stappen, vanaf bewustwording tot aan het 
oefenen van de fietsvaardigheden. Een landelijk programma-
bureau werkt al enige tijd aan de uitrol van het programma in 
de regio’s. ROV Oost-Nederland heeft ons om advies gevraagd 
voor het concretiseren van Doortrappen in Overijssel en  
Gelderland: hoe kan de klantreis in deze regio verder ingevuld 
worden en met welke partners kan hiervoor worden  
samengewerkt?
 
Angela van der Kloof en Babet Hendriks hebben met behulp 
van bureauonderzoek, interviews en een werksessie  
antwoord gegeven op deze vraag. Het advies aan ROV 
Oost-Nederland is om aan de slag te gaan met het vergroten 
van het bereik in de fase van bewustwording en daarnaast 

een interventie te (laten) ontwikkelen die zorgt dat ervaren 
fietsers hun intentie omzetten tot actie.
 
Bij partners uit het gezondheids- en sportdomein blijkt veel 
energie te zitten om die uitdaging aan te gaan. Zo hebben we 
verbindingen gelegd naar de GGD, Gelderse Sport Federatie 
en Overijssel Sportservice. Deze verbindingen op regionaal 
niveau zijn essentieel om de weg vrij te maken voor de lokale 
uitrol van Doortrappen. Uiteindelijk is er een gezamenlijke 
lijst met uit te werken interventies verzameld die wij hebben 
voorgelegd aan het ROV Oost-Nederland. In het voorjaar van 
2020 geven we hier een vervolg aan.

DOORTRAPPEN

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8

GEDRAG & PARTICIPATIE

http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/over-ons/#angelavanderkloof
https://www.mobycon.nl/over-ons/#babethendriks
https://www.rovoostnederland.nl/
https://www.rovoostnederland.nl/
https://www.doortrappen.nl/default.aspx
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WAT 
Fietseducatie workshop 
 
VOOR WIE
Personeelszaken, TU Delft

Stel je voor: Je verhuist voor werk naar een ander - misschien 
(on)bekend - land. Alles is nieuw en wennen: de taal, de om-
geving, culturele verschillen en gewoontes. Hoe navigeer je 
in deze nieuwe omgeving van huis naar werk? Waar het in 
Nederland vaak gebruikelijk is om op de fiets te stappen, ver-
bazen internationale werknemers zich vaak over de enorme 
aantallen en stromen fietsers.  
 
Een veel voorkomende ervaring voor internationale werkne-
mers die naar Nederland verhuizen is het gemengde gevoel: 
mee willen doen met de Nederlandse fietscultuur en tege-
lijkertijd geïntimideerd worden door duizenden mensen die 
moeiteloos en bijna zonder na te denken op de fiets zitten. 

Om nieuwe internationale medewerkers te verwelkomen 
heeft personeelszaken van de TU Delft aan Mobycon gevraagd 
te helpen met fietseducatie voor internationale medewerkers 

TU DELFT – CYCLING EDUCATION

en hun partners. Als internationaal erkende instelling zijn 
er bij de TU Delft medewerkers werkzaam afkomstig uit alle 
windstreken van de wereld. Natuurlijk wil de universiteit hun 
medewerkers zo goed mogelijk verwelkomen en ondersteu-
nen bij hun aanpassing aan de Nederlandse cultuur, waarvan 
fietsen een belangrijk onderdeel is. 

Mobycon zette in 2018-2019 een reeks van fietseducatie 
workshops op. De educatieve workshops zijn in tweeën 

 opgedeeld. Gestart wordt met een interactieve lezing, waarna 
we naar buiten gingen om de geleerde kennis toe te passen in 
de praktijk. 

Het doel van de educatieve workshop is om internationale 
medewerkers en hun partners van nuttige en praktische fiets-
informatie te voorzien, zodat men zich uiteindelijk comforta-
bel voelt en veilig kan fietsen. Ook in 2020 zet de reeks van 
fietseducatie workshops zich voort! 

GEDRAG & PARTICIPATIE

http://www.mobycon.nl


MOBYCON.NL

PTV-VISSIM IN DE ORIONZONE IN HAARLEM

Stel, je wilt weten wat de effecten zijn van het prioriteren van 
fietsers in je netwerk. Je hebt op de netwerkschaal al gekeken 

hoe je het verkeer verdeelt, maar wat zijn de effecten op 
kruispuntniveau?

>

OPENBARE RUIMTE EN
ONTWERP

ANTI-TERREUR MAATREGELEN HASSELT 
EN CROW

West-Europa wordt de laatste jaren opgeschrikt door 
terroristische dreiging op de straat. Terroristen hebben 
in verschillende steden (zoals Nice, Londen en Berlijn) 

voertuigen gebruikt als wapen bij aanslagen.

>

FIETSSTRAAT MIDDENWEG-ZUID – 
GEMEENTE HEERHUGOWAARD

De Middenweg-Zuid is een van de oudste linten van het dorp 
Heerhugowaard. Het is momenteel een smalle erftoegangs-

weg+, gedeeltelijk afgesloten voor regulier 
autoverkeer. 

> 

VERKEERSSTUDIE VAN VEENWEG

De Draai is een wijk in Heerhugowaard die volop in ontwikke-
ling is waarbij in 2030 circa 2.650 woningen moeten zijn 

gerea liseerd. 

> 

HILLEGOM HOOFDSTRAAT

Gemeente Hillegom werkt aan het verbeteren van de Hoofd-
straat, de hoofdwinkelstraat in het dorp. De uitvoering van 

het middengedeelte wordt binnenkort gestart.

> 

http://www.mobycon.nl
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ONDERDEEL 

ANTI-TERREUR 
MAATREGELEN HASSELT 
EN CROW

WAT 
Veiligheidsmaatregelen
 
VOOR WIE 
Gemeente Hasselt

West-Europa wordt de laatste jaren opgeschrikt door terroris-
tische dreiging op de straat. Terroristen hebben in verschillen-
de steden (zoals Nice, Londen en Berlijn) voertuigen gebruikt 
als wapen bij aanslagen. Dit vraagt om extra veiligheidsmaat-
regelen in de openbare ruimte om dergelijke aanslagen te 
voorkomen. Veel steden kiezen hier, vanuit een primaire  
reactie, voor het plaatsen van blokkades en barrières in hun 
openbare ruimten, waarbij een goede inpassing of fraaie 
afwerking letterlijk onderaan op de agenda staan. Aan deze 
maatregelen zijn nadelen verbonden: de openbare ruimte 
wordt er niet aantrekkelijker op, plaatsing is arbeidsintensief 
en de bereikbaarheid wordt negatief beïnvloed. 

Door infrastructurele ingrepen bij herinrichting van pleinen, 
kruispunten en straten dienen de juiste efficiënte en effectie-
ve maatregelen ingebouwd te worden. Deze kunnen  
permanent of tijdelijk zijn of een combinatie van deze twee. 

Een goede balans tussen veiligheid, mobiliteit en leefbaarheid 
staat hierbij voorop. 

Mobycon is als deskundige betrokken bij  het CROW, kennis-
platform voor mobiliteit, met als doel een alomvattende  
publicatie over dit onderwerp te ontwikkelen.
Voor gemeente Hasselt (België) hebben we risicovolle locaties 
geïnventariseerd en passende oplossingen voorgesteld, die 
inwoners en bezoekers beschermt tegen potentële aanslagen 
met voertuigen.  

Beide studies beperken zich tot verkeerskundige en ruimtelijke 
maatregelen van terrorisme met een voertuig en we begrijpen 
heel goed dat dergelijke maatregelen onmogelijk een gega-
randeerde oplossing bieden voor het dreigende risico van 
terrorisme. Alhoewel 100% veiligheid niet bestaat vinden wij 
het wel degelijk van belang om het risico van een terroristische 
aanslag met voertuigen tot een minimum te beperken. Zonder 
dat de ruimtelijke kwaliteit wordt aangetast en de bereikbaar-
heid verslechtert. 

OPENBARE RUIMTE / ONTWERP

http://www.mobycon.nl
https://www.crow.nl/
https://www.crow.nl/
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WAT 
Analyse nieuwe kruispuntvorm met prioritering van 
 
VOOR WIE
Gemeente Haarlem

Stel, je wilt weten wat de effecten zijn van het prioriteren van 
fietsers in je netwerk. Je hebt op de netwerkschaal al geke-
ken hoe je het verkeer verdeelt, maar wat zijn de effecten op 
kruispuntniveau? In onze studie naar de ontwikkelingen in de 
Orionzone in Haarlem wilden we weten wat het veranderen 
van een kruispunt voor effect heeft op een corridor. De noord-
zuid hoofdfietsroute werd geprioriteerd met een fietsrotonde 
waardoor de dominante autostroom oost-west voorrang moet 
verlenen.
 
Om de impact van een nieuwe kruispuntvorm te bepalen 
maakten we gebruik van het simulatieprogramma PTV VISSIM. 
Het programma simuleert de interacties tussen weggebruikers 
(voetgangers, fietsers, auto’s, bussen, vrachtwagens) geba-
seerd op verkeersbewegingen en het ontwerp van de weg. 
Met een VISSIM-studie zijn de effecten voor het autoverkeer 

PTV-VISSIM IN DE 
ORIONZONE IN HAARLEM

te kwantificeren in data en begrijpelijk te maken met een 3D-ani-
matie. Voor onze studie van de Orionzone hebben we gekeken 
naar reistijden en wachtrijen voor fiets- en autoverkeer.
 
Door VISSIM te gebruiken kan onze klant, in dit geval gemeente 
Haarlem, een goed geïnformeerde keuze maken. Daarnaast kun 
je effecten van maatregelen op netwerkniveau (zoals het priori-

teren van een fietsroute) begrijpelijk maken met een ani-
matie. Hierdoor is het zowel voor de gemeente, politiek 
als bewoners duidelijk wat te verwachten is.

OPENBARE RUIMTE / ONTWERP

http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/nieuws/vissim-het-visuele-hulpmiddel-voor-het-kwantificeren-van-verkeerspatronen/
https://www.mobycon.nl/nieuws/vissim-het-visuele-hulpmiddel-voor-het-kwantificeren-van-verkeerspatronen/
https://www.mobycon.nl/nieuws/vissim-het-visuele-hulpmiddel-voor-het-kwantificeren-van-verkeerspatronen/
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OPENBARE RUIMTE / ONTWERP

WAT 
Ontwikkeling fietsstraat
 
VOOR WIE 
Gemeente Heerhugowaard

De Middenweg-Zuid is een van de oudste linten van het dorp 
Heerhugowaard. Het is momenteel een smalle erftoegangs-
weg+, gedeeltelijk afgesloten voor regulier autoverkeer met 
uitzondering van ontheffingshouders en busverkeer. Daar-
naast is het een belangrijke fietsroute met 1200 fietsers per 
uur. De weginrichting past niet bij het gebruik en er vinden 
conflicten plaats tussen voetgangers, fietsers, scooters, bus 
en autoverkeer. Bovendien is zowel de wegconstructie als de 
groenstructuur aan het einde van haar levensduur.  
 
Mobycon heeft de gemeente ondersteund bij het maken van 
het schetsontwerp en het vormgeven van het participatief 
proces. Samen met bewoners en lokale ondernemers is er 
gewerkt naar een innovatief wegontwerp waar fietsers, voet-
gangers, bussen en auto’s allemaal een eigen plek op de weg 
hebben.  Door met bewoners en ondernemers te kijken naar 
het ontwerp van de weg zijn we tot een gedragen ontwerp van 
een fietsstraat, waarin auto’s en bussen te gast zijn, gekomen. 

FIETSSTRAAT MIDDENWEG-ZUID – 
GEMEENTE HEERHUGOWAARD

http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/referenties/fietsstraat-heerhugowaard/
https://www.youtube.com/watch?v=gOFonsPG8GM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gOFonsPG8GM&feature=youtu.be
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WAT 
Advies verkeersregime Hoofdstraat
 
VOOR WIE 
Gemeente Hillegom
 
Gemeente Hillegom werkt aan het verbete-
ren van de Hoofdstraat, de hoofdwinkelstraat 
in het dorp. De uitvoering van het midden-
gedeelte wordt binnenkort gestart. De ge-
meente heeft aan Mobycon gevraagd om 
haar te ondersteunen in het verkennen van 
de passende juridische mogelijkheden bij het 
optimale regime voor de Hoofdstraat en het 
kernwinkelgebied. Daarnaast is de gemeente 
geïnteresseerd in wat dit betekent voor de 
aanloopstraten en haar gebruik. Hiervoor 
hebben we een juridisch kader opgezet en de 
huidige situatie geanalyseerd. Op basis van 
het kader en de analyse hebben we een  
advies voor een passend verkeersregime  
opgesteld waarbij we in zijn gegaan op de 

benodigde ruime inpassingen op de korte en 
lange termijn. Voor de aanloopstraten is er 
ook gekeken naar de korte- en langetermijn-
oplossingen door referenties en tekeningen. 

OPENBARE RUIMTE / ONTWERP

HILLEGOM HOOFDSTRAAT

WAT 
Advies vormgeving Van Veenweg
 
VOOR WIE 
Gemeente Heerhugowaard

De Draai is een wijk in Heerhugowaard die volop in ontwikke ling is waarbij in 2030 circa 2.650 
woningen moeten zijn gerea liseerd. De historische polderweg Van Veenweg loopt in het  
midden door dit gebied. De Van Veenweg is één van de drie aansluitingen voor gemotoriseerd 
verkeer op de Oosttangent. De gemeente heeft aan Mobycon gevraagd om te onderzoeken 
welke vormgeving het beste past bij de Van Veenweg en hoe de kruisingen ingericht dienen te 
worden.  

Met bovenaanzichten en doorsneden zijn verschillende opties voor de weg ontworpen.  
Daarbij is rekening gehouden met de verkeerskundige functie (een toegangsroute tot de  
nieuwe wijk), het historische beeld van een polderweg en de verwachte hoeveelheid verkeer. 
Het resultaat zijn twee ontwerpen van een erftoegangsweg. 

VERKEERSSTUDIE VAN VEENWEG 

http://www.mobycon.nl
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ONDERZOEK EN ADVIES PARKEREN 
CENTRUMLIJN PIJNACKER-ZUID

 Gemeente Pijnacker-Nootdorp wil op de zogenoemde 
centrumlijn-locatie naast Randstadrailstation Pijnacker-Zuid 
enkele honderden woningen bouwen om jongeren en eigen 
inwoners ruimte te bieden hun wooncarrière te starten of 

hierin een vervolgstap te kunnen maken. 

> 

RO-JURIDISCH/
VERKEERSKUNDE

GEBIEDSONTWIKKELING MET SLIMME 
MOBILITEITSOPLOSSINGEN

Mobycon vergroot, samen met City Developer-S en gemeente 
Zwolle, de bereikbaarheid van kantorengebied Hanzeland  

in Zwolle. Een gebied waar wij ook met een vestiging 
aanwezig zijn. 

>

http://www.mobycon.nl
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WAT 
Parkeren Pijnacker-Zuid
 
VOOR WIE
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Gemeente Pijnacker-Nootdorp wil op de zogenoemde  
centrumlijn-locatie naast Randstadrailstation Pijnacker-Zuid 
enkele honderden woningen bouwen om jongeren en eigen 
inwoners ruimte te bieden hun wooncarrière te starten of 
hierin een vervolgstap te kunnen maken. Op dit moment ligt 
hier een P&R-terrein met 180 plekken dat goed wordt  
gebruikt, voor een belangrijk deel door mensen uit de omge-
ving (binnen fietsafstand).
 
In de toekomstige situatie is er de wens om efficiënt gebruik 
te maken van parkeervoorzieningen door P&R te combineren  
met parkeren voor bewoners en bezoekers. Doel is om ge-
bruik te maken van lagere parkeernormen dan gebruikelijk en 
goede alternatieven voor de auto te creëren (zowel voor  
bewoners, hun bezoekers en P&R). Daarbij mag er geen over-
last ontstaan voor de omgeving.
 

ONDERZOEK EN ADVIES 
PARKEREN CENTRUMLIJN
PIJNACKER-ZUID

RO / VERKEERSKUNDE

Mobycon heeft een parkeerdruk en parkeermotievenonder-
zoek uitgevoerd en heeft verkend hoe de vraag naar P&R en 
naar parkeren van bezoekers en bewoners zich zou kunnen 
ontwikkelen in enkele scenario’s. Daarbij hebben we een 
maatregelenpakket uitgewerkt waarmee de gemeente voor 
alle doelgroepen het gebruik van fiets, ov en deelmobiliteit 
kan bevorderen en faciliteren. Hierdoor is het mogelijk om 

minder parkeerplaatsen te maken en deze ook efficiënt te ge-
bruiken met een beperkte kans op eventuele overlast. Daarbij 
hebben we ook de onzekerheden benoemd en hoe je daar 
mee om zou kunnen gaan. Met ons advies kan de gemeente 
aan de slag om verder vorm te geven aan het bouwplan, het 
maatregelenpakket, de fasering van de bouw en monitoring 
van de effectiviteit van maatregelen tijdens de bouw.
 

http://www.mobycon.nl
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GEBIEDSONTWIKKELING 
MET SLIMME MOBILI-
TEITSOPLOSSINGEN

WAT 
Slimme mobiliteitsoplossingen

DOOR WIE 
VOOR WIE: Gemeente Zwolle en City Developer-S

Mobycon vergroot, samen met City Developer-S en gemeente 
Zwolle, de bereikbaarheid van kantorengebied Hanzeland in 
Zwolle. Een gebied waar wij ook met een vestiging aanwezig  
zijn. Onder de merknaam Movez breiden we het mobiliteits-
aanbod uit door MovezSpots te ontwikkelen en slimme slag-
bomen te implementeren bij bestaande parkeerterreinen. 
Bij de MovezSpots komen deelfietsen, deelauto’s en laadin-
frastructuur, zodat bezoekers en werknemers een alternatief 
voor hun eigen auto hebben. De slimme slagbomen* moeten 
ervoor gaan zorgen dat de bestaande parkeercapaciteit effici-
enter wordt ingezet, zodat er minder parkeerproblemen zijn. 
Binnen het project zijn wij de procesbegeleider en voeren wij 
parkeerdrukonderzoeken en -berekeningen uit. De eerste  
MovezSpots en slimme slagbomen worden in de loop van 
2020 geïmplementeerd. 

* Slimme slagbomen herkennen kentekens en staan in verbinding met een boekings-
systeem dat parkeerders eventueel verwijst naar terreinen waar nog capaciteit is.

RO / VERKEERSKUNDE

http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/nieuws/news-4/
https://www.citydevelopers.nl/
https://www.zwolle.nl/
https://www.zwolle.nl/
https://www.bijmovez.nl/
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VERKEERSBESLUITEN UITBREIDING 
CENTRUM BERKEL

Gemeente Lansingerland heeft ook voor de uitbreiding 
van het centrum van Berkel aan Mobycon gevraagd om de 

verkeersbesluiten te verzorgen. 

>

VEENENDAAL NAAR TEVREDENHEID KLANT 
VERKEERSBESLUITEN.NL

Sinds 2019 verzorgt Verkeersbesluiten.nl de verkeersbesluiten 
voor gemeente Veenendaal. Na een succesvolle pilot, heeft  
de gemeente tot eind 2020 voor ons gekozen als leverancier 

van verkeersbesluiten. 

> 

VERKEERSBESLUITEN

http://www.mobycon.nl
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WAT 
Aanpak verkeersbesluiten

DOOR WIE 
Gemeente Veenendaal

Sinds 2019 verzorgt Verkeersbesluiten.nl de 
verkeersbesluiten voor gemeente Veenen-
daal. Na een succesvolle pilot, heeft de  
gemeente tot eind 2020 voor ons gekozen als 
leverancier van verkeersbesluiten. De samen-
werking in 2019 is goed verlopen, zo laat de 
gemeente weten: ‘Verkeersbesluiten.nl 

VEENENDAAL NAAR TEVREDENHEID 
KLANT VERKEERSBESLUITEN.NL

VERKEERSBESLUITEN

ontzorgt ons door veel werk uit handen te  
nemen. Ze weten waar ze mee bezig zijn, 
waardoor verkeersbesluiten voor onze  
gemeente er niet ‘bij worden gedaan’, maar 
serieus worden opgepakt en uitgevoerd’. En 
dat is precies wat wij gemeenten willen  
bieden: goed uitgevoerde verkeersbeslui-
ten en dat het informeren en de inspreek-
mogelijkheden van inwoners  
serieus wordt genomen. Op naar een prettig 
vervolg van onze samenwerking met gemeen-
te Veenendaal in 2020!

WAT 
Uitbreiding centrum Berkel

DOOR WIE 
Gemeente Lansingerland

In 2018 heeft de dienst Verkeersbesluiten.nl 
van Mobycon voor gemeente Lansingerland 
de verkeersbesluiten voor de reconstructie 
van het centrum van de kern Berkel verzorgd. 
Nu het vernieuwde centrum op zaterdag 20 
april 2019 fees telijk werd geopend, werkt de 
gemeente aan plannen voor het uitbreiden 
van het centrum van de kern Berkel met een 

VERKEERSBESLUITEN UITBREIDING 
CENTRUM BERKEL

westelijk deel. Ook voor dit project verzorgt 
Verkeersbesluiten.nl de benodigde verkeers-
besluiten. Onderdeel van dit project is een 
aantal verkeersmaatregelen. Zo worden een 
voetgangerszone, laad- en losvoorzieningen 
en een blauwe zone ingesteld. 
Verkeers besluiten.nl verzorgt het gehele  
proces: van het opstellen tot en met het  
afhandelen van de verkeersbesluiten. Wij ont-
zorgen hierin de gemeente door ook bijbeho-
rende bebordingsplannen op te stellen en de 
zienswijzenota op te stellen.

http://www.mobycon.nl
https://www.verkeersbesluiten.nl/
https://www.verkeersbesluiten.nl/actueel/verkeersbesluiten-uitbreiding-centrum-berkel
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SMART MOBILITY

BITS

Hoe kunnen technologische innovaties en slim gebruik van 
data het fietsen aantrekkelijker, efficiënter en veiliger maken? 
Die vraag staat centraal in het project ‘Bicycles and Intelligent 

Transport Systems’ (BITS).

> 

WISSELFIETS

De fiets-trein combinatie wordt steeds populairder. Hierdoor 
is er een continue groeiende vraag naar stallingsplaatsen bij 

stations. Zo opende Utrecht dit jaar de grootste fietsenstalling 
ter wereld.

 > 

OV-OOST

De drie provincies Gelderland, Overijssel 
en Flevoland werken al een aantal jaren 
samen op het gebied van het openbaar 

vervoer concessiebeheer onder de noemer OV-Oost. 

> 

MAAS-PILOT 
ROTTERDAM DEN HAAG 

+ AIRPORT

Mobycon vervulde in 2019 namens 
De Verkeersonderneming het projectleiderschap voor de 

MaaS-pilot Rotterdam 
Den Haag + Airport. 

> 

http://www.mobycon.nl
https://northsearegion.eu/bits/
https://northsearegion.eu/bits/
https://www.verkeersonderneming.nl/
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WAT 
Mobility as a Service (MaaS)
 
VOOR WIE
VOOR WIE: De Verkeersonderneming

Mobycon vervulde in 2019 namens De Verkeersonderneming 
het projectleiderschap voor de MaaS-pilot Rotterdam Den 
Haag + Airport. Martijn Schutte is als projectleider gedeta-
cheerd bij De Verkeersonderneming.
Deze Mobility as a Service-pilot is een van de zeven nationale 
MaaS-pilots uit het nationale MaaS-programma van het mi-
nisterie van Infrastructuur en Waterstaat. Het heeft als doel 
om met één app alle vervoermiddelen in de metropoolregio 
Rotter dam-Den Haag te plannen, boeken, betalen en reizen 
mogelijk te maken. Andere betrokken partijen zijn Rotter-
dam The Hague Airport, Schiphol Real Estate, MRDH en de 
gemeenten Rotterdam en Den Haag. Een samenwerkingsver-
band onder leiding van Pon Mobility Services & Retail, gaat 
hiermee aan de slag. We doen dit samen in een innovatiepart-
nerschap.
 
Een goede multimodale bereikbaarheid is voor luchthavens 
wereldwijd van belang. Met deze MaaS-pilot zorgen alle par-

SMART MOBILITY

tijen er gezamenlijk voor dat Rotterdam The Hague Airport 
beter bereikbaar wordt op andere manieren dan met de 
auto. Met meer dan 2,5 miljoen inwoners is de regio Rot-
terdam Den Haag de dichtst bevolkte regio van Nederland. 
Er reizen dagelijks zo’n 1,2 miljoen mensen naar hun werk. 
Daarnaast worden er de komende vijftien jaar 240.000 wo-
ningen gebouwd waardoor de druk op het bestaande mobili-
teitsnetwerk verder wordt vergroot. Het doel is dat MaaS een 
bijdrage levert aan een slimmer ruimtegebruik, een betere 
bereikbaarheid, een beter milieu en sociale inclusie.

MaaS bundelt alle vervoersmiddelen en –diensten. Gecombi-
neerd met een persoonlijk reisadvies van deur-tot-deur wordt 
het plannen, boeken en reizen voor mensen makkelijker.
 
Samen met pilots in zes andere regio’s wordt ervaring opge-
daan met en geleerd van Mobility as a Service en wat het kan 
opleveren voor de bereikbaarheid van Nederland en het mo-
biliteitsgeluk van de reiziger. Alle betrokken partijen gaan data 
delen en wordt er samen gewerkt aan het implementeren van 
open standaarden.

(Bron: Min. IenW, 2019)

MAAS-PILOT 
ROTTERDAM DEN HAAG 
+ AIRPORT

http://www.mobycon.nl
https://www.verkeersonderneming.nl/
https://www.mobycon.nl/over-ons/#martijnschutte
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SMART MOBILITY

WAT 
Bicycles and Intellegent Transport Sysstems (BITS) 
 
VOOR WIE 
Provincie Overijssel

Hoe kunnen technologische innovaties en slim gebruik van 
data het fietsen aantrekkelijker, efficiënter en veiliger maken? 
Die vraag staat centraal in het project ‘Bicycles and Intelligent 
Transport Systems’ (BITS) dat Mobycon begeleidt voor provin-
cie Overijssel en een internationaal consortium.
Fietsen kan bijdragen aan allerlei uitdagingen op het gebied 
van bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en gezond-
heid. Nu is het fietsen in Noordwest-Europa en zeker in  
Nederland al ver ontwikkeld. Er liggen nog wel grote kansen 
voor het ‘slimmer’ maken van het fietsen door het toepassen 
van ITS, net als bij gemotoriseerd verkeer.
Mobycon heeft daarom samen met provincie Overijssel een 
netwerk gevormd van ambitieuze partners uit Nederland, 
België, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk om 
samen de leiding te nemen als het gaat om fiets en ITS (met 
cofinanciering van Interreg North Sea Region).

BITS is in 2019 van start gegaan en inmiddels zijn de eerste 
implementaties een feit: slimme 3D-camera’s in Antwerpen 
en de snuffelfiets in Zwolle. In 2020 staat een groot aantal 
implementaties op de planning, waaronder slimme verlichting 
in Zwolle, een digitaal fietsparkeerverwijssysteem in Brugge 
(BE), een tracking- en gamification app in Niedersachsen (DE), 
een fietstelprogramma in East Riding (VK) en slimme fietsde-
tectie en -prioritering in Aarhus (DK).

Naast dat ITS-toepassingen het fietsen stimuleren, leveren 
ze ook nog eens veel data op. Het project voorziet daarom in 
het opzetten van een zogeheten ‘CyclingDataHub’; een plek 
waar fietsdata wordt verzameld, geanalyseerd en openge-
steld voor iedereen die geïnteresseerd is. Dit biedt overheden 
nuttige informatie die ze helpt bij het maken van doelgericht, 
effectief beleid.

http://www.mobycon.nl
https://northsearegion.eu/bits/
https://northsearegion.eu/bits/
https://northsearegion.eu/bits/
https://www.mobycon.nl/nieuws/grootschalige-uitrol-van-its-in-het-fietsen/
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SMART MOBILITY

WAT 
Pilot Wisselfiets
 
VOOR WIE 
Gemeente Amsterdam

De fiets-trein combinatie wordt steeds populairder. Hierdoor 
is er een continue groeiende vraag naar stallingsplaatsen bij 
stations. Zo opende Utrecht dit jaar de grootste fietsenstalling 
ter wereld. Omdat het steeds duurder wordt om meer ruimte 
te creëren wordt het steeds lastiger om aan de vraag te kun-
nen blijven voldoen. Daarnaast blijkt dat veel mensen niet 
alleen met de fiets naar het vertrekstation gaan, maar ook 
een tweede fiets hebben bij het aankomststation. Door het 
combineren van de fiets in het voortransport en natransport 
kan er dus enorm veel stallingscapaciteit gewonnen worden. 
Mensen die aankomen op het station gebruiken de fiets die 
een vertrekkende reiziger daar zojuist heeft neergezet.  

Mobycon heeft dit onderzocht in samenwerking met een 
afstudeerder van de TU Delft. Daarnaast zijn de bevindingen 
van deze scriptie doorontwikkeld in een living lab-project van 

onder andere de Vervoerregio, NS en gemeente Amsterdam. 
Bij Amsterdam-Zuid wordt een proef van zes maanden gehou-
den om te onderzoeken of het concept in de praktijk werkt en 
om de mogelijkheden tot opschaling in kaart te brengen.

WISSELFIETS

Voortransport

Natransport 

07:00 08:00

16:0017:00

http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/news_tags/wisselfiets/
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SMART MOBILITY

WAT 
Nieuwe invulling concessiebeheer
 
VOOR WIE 
OV-Oost
 
De drie provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland werken 
al een aantal jaren samen op het gebied van het openbaar 
vervoer concessiebeheer onder de noemer OV-Oost. Nu de 
drie provincies nieuwe, grotere en grotendeels gezamenlijke 
concessies aanbesteden moet het concessiebeheer op nieuwe 
leest worden geschoeid. Mobycon heeft het proces begeleid 
om deze nieuwe invulling van het concessiebeheer handen en 
voeten te geven. Daarbij brachten we ook onze kennis en  
ervaring met het onderwerp concessiebeheer in. Voor het in-
vullen van de nieuwe samenwerking organiseerden we  
diverse werksessies en werkten we intensief samen met een 
werkgroep van medewerkers van OV-Oost. Resultaat van onze 
werkzaamheden is een gezamenlijke leidraad voor de beoogde 
transitie en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst die de 
samenwerking formeel vastlegt. 

Naast deze brede invulling van de samenwerking, gaven we 
ook specifiek aandacht aan de wijze waarop de drie provincies 
het management van de ov-data gaan organiseren.  
We onderzochten hiervoor de diverse informatiestromen en 
de behoeften bij diverse medewerkers (beleid en beheer). 

OV-OOST 

Ook keken we naar de landelijke ontwikkelingen op dit 
gebied. Resultaat van deze werkzaamheden is een plan van 
aanpak waarbij de drie provincies hun datamanagement 
verder op orde kunnen brengen.

http://www.mobycon.nl
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CONFLICTANALYSE MOGELIJK MET 
MICROTRAFFIC: 

Een aanvullende dienst die Mobycon levert is de 
geautomatiseerde conflictanalyse. Het speelt vaak binnen 

gemeenten of wijken dat bepaalde kruispunten of situaties als 
onveilig worden ervaren. 

> 

CAMERA’S 

Drie jaar geleden heeft Mobycon haar slimme camera’s 
aangeschaft. Sinds die tijd hebben we verschillende projecten 

uitgevoerd en de intensiteit van verschillende soorten 
weggebruikers in beeld gebracht. 

> 

PARKEER EN CAMERAONDERZOEK 

Wij mochten voor de gehele gemeente Leiden een 
parkeerdrukonderzoek uitvoeren. Op verschillende 

momenten zijn de onderzoekers van Mobycon door de 
straten gegaan om het aantal geparkeerde voertuigen te 

noteren.

> 

ONDERZOEK

http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/nieuws/ontdek-de-geheimen-van-het-kruispunt/
https://www.mobycon.nl/nieuws/ontdek-de-geheimen-van-het-kruispunt/
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WAT 
Cameraonderzoek
 
VOOR WIE 
Gemeenten Amsterdam, Breda, Delft, Den Haag, Heusden, 
’s-Hertogenbosch, Ridderkerk, Rotterdam, Utrecht, Woerden, 
De Verkeersonderneming, Provincie Zeeland

Drie jaar geleden heeft Mobycon haar slimme camera’s aan-
geschaft. Sinds die tijd hebben we verschillende projecten 
uitgevoerd en de intensiteit van verschillende soorten wegge-
bruikers in beeld gebracht. Deze onderzoeken hebben we op 
verschillende locaties (voetgangersoversteken, (on)geregelde 
kruispunten en rotondes) uitgevoerd. Ook in 2019 hebben we 
niet stilgezeten. 

We mochten voor gemeente Breda op een aantal kruispunten 
een verkeerstelling uitvoeren, waarbij we onderscheid hebben 
gemaakt naar gemotoriseerd verkeer (zwaar en licht vracht-
verkeer, bussen, autoverkeer, motoren), fietsers en voetgan-
gers. Ook mochten we voor gemeente Ridderkerk op meer 
dan 40 locaties het aantal fietsers in beeld brengen. Deze 
cijfers waren input voor onze adviseurs om verder te werken 

CAMERA’S

ONDERZOEK

aan het mobiliteitsbeleid van gemeente Ridderkerk. Door de 
fietsintensiteit inzichtelijk te maken werd duidelijk welke fiets-
paden het meest werden gebruikt. Dat onze slimme camera’s 
populair zijn blijkt wel uit de lijst van opdrachtgevers waar-
voor wij afgelopen jaar cameraonderzoek hebben mogen 
uitvoeren: gemeenten Delft, Den Haag, Heusden, ’s-Hertogen-
bosch, Rotterdam en Woerden, De Verkeersonderneming en 
provincie Zeeland.  

En dat onze camera’s multifunctioneel zijn is duidelijk gewor-
den tijdens het project dat we voor de gemeenten Amsterdam 
en Utrecht hebben uitgevoerd. Nabij de grachten hebben 
we onze slimme camera’s geplaatst, waarbij we de beelden 
hebben gebruikt om opmerkelijk gedrag van stuurmannen 
te signaleren. Na het analyseren van de beelden bleek dat in 
sommige gevallen de beste stuurlui absoluut aan wal stonden.  

http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/producten/onderzoek-met-camera/
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WAT 
Parkeerdrukonderzoek

VOOR WIE
Gemeenten Delft, Diemen, Eindhoven, Leiden, Zeist,  
Zoetermeer

Wij mochten voor de gehele gemeente Leiden een 
parkeerdruk onderzoek uitvoeren. Op verschillende momenten 
zijn de onderzoekers van Mobycon door de straten gegaan om 
het aantal geparkeerde voertuigen te noteren. Met behulp 
van deze actuele cijfers kan gemeente Leiden het parkeerbe-
leid opstellen. Parkeerdrukonderzoek hebben we ook uitge-
voerd voor de gemeenten Delft, Eindhoven en Zoetermeer.  

Gemeente Diemen heeft Mobycon ingeschakeld om de par-
keerdruk vast te stellen in gebieden waar nog geen blauwe 
zone is ingevoerd om de effecten van deze maatregel in beeld 
te brengen. 

Dat we niet alleen de parkeerdruk van auto’s kunnen bepalen 
maar ook de fietsparkeerdruk vast kunnen stellen, hebben we 
laten zien in het project dat we mochten uitvoeren voor ge-
meente Zeist. Binnen deze opdracht hebben we naast de au-

PARKEERONDERZOEK

toparkeerdruk ook de fietsparkeerdruk in beeld gebracht. Met 
behulp van onze mobiele applicatie is voor het uitvoeren van 
de eerste telling de capaciteit van zowel het fiets- als autopar-
keren in beeld gebracht. Tijdens dit onderzoek zijn de veld-

ONDERZOEK

werkers van Mobycon meerdere malen de straat op gegaan om 
het aantal geparkeerde fietsen en auto’s vast te stellen. 

http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/nieuws/jaarlijks-parkeeronderzoek-eindhoven/
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ONDERZOEK

CONFLICTANALYSE MOGELIJK MET MICROTRAFFIC

De unieke software om verkeersconfl icten te 
voorkomen.
Dagelijks zijn miljoenen Nederlanders onderweg. Ze willen 
zich snel, gemakkelijk en veilig verplaatsen, maar ook ergens 
aangenaam verblijven. Verkeers stromen en ruimtelijke 
functies zijn niet los van elkaar te zien. En dat resulteert niet 
altijd in een verkeersveilige situatie.

MICROTRAFFIC©

ONTDEK DE GEHEIMEN 
VAN HET KRUISPUNT

©mobycon

©Mobycon 
voor Nederland, België en Duitsland.

WAT 
Pilot conflictanalyse kruispunten
 
VOOR WIE 
Gemeente Damwâld

Een aanvullende dienst die Mobycon levert is de geautomati-
seerde conflictanalyse. Het speelt vaak binnen gemeenten of 
wijken dat bepaalde kruispunten of situaties als onveilig  
worden ervaren. Het is moeilijk om hier concreet vast te stellen 
of dit een gevoel is van onveiligheid of dat er ook regelmatig 
bijna ongevallen zich voordoen. 

Wij werken sinds kort samen met Microtraffic, een partij die 
al langere tijd gespecialiseerd is in het uitvoeren van een ge-

automatiseerde conflictanalyse. Op deze manier kan worden 
gezocht naar de hoeveelheden (bijna) conflicten op bijvoor-
beeld kruispunten of rotondes. In 2019 heeft Mobycon voor 
provincie Fryslân een studie uitgevoerd in Damwâld, waarbij 
twee kruispunten nader zijn bekeken, door het analyseren 
van beeldmateriaal van beide kruispunten. Snelheden van na-
derende voertuigen, kans op conflicten tussen gemotoriseerd 
verkeer en voetganger, zijn voorbeelden van resultaten die uit 
deze studie zijn gekomen. Door deze methode zijn conflict-
punten aan te wijzen, die als meest onveilig aangemerkt  
kunnen worden. Ook komt uit het rapport naar voren wan-
neer deze bijna-conflicten zich voordoen en in welk risico-
categorie de bijna-conflicten vallen, van kritiek tot een laag 
risico. Op deze manier kan op gedetailleerd niveau naar 
kruispunten worden gekeken en elk mogelijk conflictpunt kan 
verder worden geanalyseerd. Leer het geheim van het kruis-
punt kennen met Microtraffic.

http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/wp-content/uploads/2020/02/Folder-Mobycon-Microtraffic.pdf
https://www.mobycon.nl/nieuws/ontdek-de-geheimen-van-het-kruispunt/
https://www.mobycon.nl/nieuws/ontdek-de-geheimen-van-het-kruispunt/
https://www.mobycon.nl/wp-content/uploads/2020/02/Folder-Mobycon-Microtraffic.pdf
https://www.mobycon.nl/wp-content/uploads/2020/02/Folder-Mobycon-Microtraffic.pdf
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WIJ WAREN O.A. BIJ
12 februari:
Waren Otto Cazemier & Rik van 
der Graaf op het MaaS congres in 
Rotterdam.

28 februari:
Gaven we een presentatie voor 
de ambassadeur van Armenië in 
Nederland, dhr. Tigran Balayan. 
Dit deden we samen met de Dutch 
Cycling Embassy en Move Mobility 
op het kantoor van de DCE in Delft. In 
onze presentatie ‘Cycling Strategies 
and Cycling Tourism - Inspiration for 
opportunities in Armenia’ gingen 
we in op het fietsen in Nederland en 
deelden we een Nederlandse blik op 
het fietsen in Armenië aan de hand 
van ervaringen van Nederlanders 
die in Armenië een fietsvakantie 
doorgebracht hebben. Het werd een 
positief en inspirerend gesprek met 
de ambassadeur.
 
5 maart:
In het kader van onze betrokkenheid 
bij het nationale project ‘Get Ireland 
Cycling, Strategy and Action Plan’ 
gaf Angela van der Kloof in Dublin 
een presentatie op de stakeholder 
meeting. De titel van de presentatie 
was ‘Getting more people cycling 
on a regular basis and establish a 
culture of cycling in the country’ 
en ging in op het belang van 
samenwerken, bijvoorbeeld in de 
vorm van partnerschappen, allianties 
en platforms. Daarnaast heeft 
Angela voor alle vier de actielijnen 
van het Action Plan Nederlandse en 

internationale voorbeelden gegeven 
van projecten op het gebied van 
communicatie en educatie voor de 
fiets. 

27 maart:
In Bristol (UK) gaven Lennart Nout 
& Eveline de Jong een Masterclass 
Building for Bikes: The Dutch 
Approach to Junction Design - Public 
Health & Sustainable Transport 
Summit 2019

Maart:
Gaf Lennart Nout een presentatie in 
Amsterdam: EU CycleWalk Project 
Meeting.

2 april:
Was Angela aanwezig bij de 
bijeenkomst Vervoersarmoede, 
provincie Zuid-Holland

April:
Lennart Nout verzorgde een Webinar: 
Neighbourhood Electric Vehicles 
voor SANDAG (San Diego USA). En in 
Canmore (CA) voor de Town Council: 
Presentation on Railway Avenue 
Design.

13 mei:
Bezocht Angela van der Kloof het 
Duitse Nationaal Fietscongres in 
Dresden.

24 mei: 
Shelley Bontje was aanwezig in 
London bij Cycling and Walking 
Conference 2019 en gaf een 

met geïnteresseerden in onze 
slimme camera’s.
 
22 juni:
Shelley Bontje was aanwezig bij 
FietsFestival Bijlmer in Amsterdam 
Zuidoost.
 
25-28 juni:
Angela van de Kloof, Babet Hendriks, 
Lennart Nout en Bernhard Ensink 
waren in Dublin voor Velo-city 2019. 
Angela hield er twee presentaties: 
‘Building children’s independent 
and active lifestyles’ en ‘Cycling 
and Transport Poverty in the Dutch 
context’. En Lennart Nout verzorgde 
de presentatie: Cycling Through 
Pedestrian Zones. Babet Hendriks 
was er namens het Europese project 
CHIPS met de presentatie: Are Cycle 
Highways Competing or Completing 
with other Transport Modes.

3 juli:
Robin Kleine gaf een creatieve sessie 
‘Zwolle wereldfietsstad en BITS’.
 
Augustus:
Een drukke agenda voor Lennart 
Nout met 3 workshops voor the 
Association of Pedestrian and 
Bicycle Professionals (APBP) in 
Lexington (UK): Innovation in Dutch 
Infrastructure Design, Workshop on 
balancing place & flow, Workshop 
op shared space design en voor City 
of Eugene (USA): Traffic Calming & 
Protected Intersection design.

presentatie over: Real-world 
assessment of the walking and 
cycling environment in Rotterdam. 

Mei:
Voor het Fietsberaad gaf Lennart 
Nout zijn presentatie over ‘Fietsers 
bij Omleidingsroutes’.

4 juni:
Gaf Angela van der Kloof in 
Amsterdam de gastles ‘Bicycle 
Lessons at the Intersection of Gender 
and Ethnicity in a Cycling Nation 
Integration, Empowerment, Flow 
& Contraflow’ voor studenten van 
het Department of Sociology van de 
State University of New York. Deze 
studenten waren enkele weken 
in Europa voor een internationaal 
programma op het gebied van 
duurzaamheid.
 
18 juni:
Verzorgde Angela van der Kloof, in 
samenwerking met Mama Agatha 
de gastles ‘Education for All’ voor 
de UvA Planning the Cycling City 
Summer School.

20 juni:
Waren Michel Felkers, Rik van 
der Graaf en Angela van der Kloof 
bij het Nationaal Fietscongres in 
Houten. Angela verzorgde de sessie 
‘Mobiliteitsarmoede verzachten 
door fietsgebruik’. Dit was in 
samenwerking met Kamieke van de 
Riet van Zet.
Michel en Rik hadden speeddates 

2 & 3 september:
Was Angela van der Kloof bij het 
Cycling and Society Symposium in 
Chester. Zij had de posterpresentatie 
‘Transport poverty in the Netherlands 
through a motility lens; the case of 
bicycle lessons’
 
5 & 6 september:
Eveline de Jong verzorgden twee 
Masterclasses Building for Bikes in 
Essex: Roundabout design – Cycle 
County Active County 2019 & The 
Dutch Approach to Junction Design 
- The International Healthy Streets 
Summit 2019.

12 september:
Robin Kleine bezocht het ODiN 
symposium (Onderweg in Nederland) 
in Den Haag georganiseerd door het 
CBS. 

26 september:
BITS Academy vond plaats in Beverley 
(UK) waar Robin vanuit het BITS-
project een college gaf over ‘How 
can ITS help people get started with 
Cycling’.

September:
Voor SANDAG verzorgde Lennart Nout 
de workshop: Protected Intersection 
Design.

2-5 oktober:
CIVITAS FORUM dat plaatsvond in 
Graz (A) waar Robin een workshop 
verzorgde over en voor BITS (Bicycles 
and ITS).

5 oktober:
Een onlinepresentatie voor 
VeloFinland gegeven door Angela 
van der Kloof, genaamd ‘Streets as 
facilitators for an independent and 
active lifestyle’. 
 
7 oktober:
Cycling Intelligence in Utrecht 
georganiseerd door RWS waar Robin 
Kleine bij aanwezig was.
 
8 oktober:
Bij Walk21 in Rotterdam waren 
Shelley Bontje, Rik van der Graaf & 
Lennart Nout. Zij gaven een workshop 
over: ‘Redesign Nieuwe Binnenweg, 
Rotterdam’.  

10 oktober:
Lennart & Eveline verzorgden 
in Glasgow (Schotland, UK) de 
Masterclass Protected Intersection: 
The Dutch Approach to Junction 
Design tijdens The International 
Healthy Streets Summit 2019.

15 oktober:
Kregen we bezoek van High Level 
Jersey Delegation en gaf Shelley een 
presentatie over: Latest trends in 
cycling education and campaigns in 
the Netherlands. 

22 oktober:
Otto Cazemier bezocht het 
fietscongres in Galanta, Slowakije.

http://www.mobycon.nl
https://www.maascongres.nl/editie-2019/
https://www.maascongres.nl/editie-2019/
https://www.dutchcycling.nl/news/309-visit-from-armenian-ambassador-to-the-dce-office
https://www.mobycon.nl/nieuws/mama-agatha-schittert-bij-1e-bicycle-festival-in-amsterdam/
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https://drive.google.com/file/d/1-xQ0RaKZBnMUkP1tIjUha7xoY2s9s37L/view
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31 oktober:
NVC-congres: zowel Mobycon als 
onze zusterorganisaties Forseti 
en Mobypeople waren weer 
nadrukkelijk (met een mannetje 
of 20!) aanwezig op het Nationaal 
Verkeerskunde Congres dat dit keer 
in Den Haag gehouden werd. Er 
was veel belangstelling voor onze 
stand en dan in het bijzonder voor 
de innovatieve manier waarop 
Mobycon camera’s inzet voor 
verkeersonderzoeken. Gepitcht in 
de grote zaal werd er over MaaS. De 
mede door Johan Diepens verzorgde 
workshop over VidS (Verkeer in de 
Stad) was enorm drukbezocht. Leuk 

dat er zoveel belangstelling is voor dit 
nieuwe concept waar Mobycon aan 
meegewerkt heeft!

31 oktober:
Robin Kleine was aanwezig bij Utrecht 
Bike Community in…Utrecht ;-)

Oktober:
Voor een delegatie uit Arkansas (USA) 
organiseerde Lennart Nout voor de 
DCE de Study Tour Delft.

6 november:
Robin Kleine verzorgde een 
Masterclass tijdens de ‘cycling in 
Biscay’ summit in Bilbao, Spanje.

21 & 22 november:
CVS-Congres in Leuven (B) waar 
Robin een presentatie gaf over het 
monitoren van fietsdata.

25 november:
Fietssymposium Overijssel waar Otto 
Cazemier acte de présence gaf.

27 & 28 november:
Stonden we met een stand op de 
Vakbeurs Mobiliteit bij de Expo in 
Houten. Onze slimme camera’s en 
de drone waren te bezichtigen en 
konden collega’s Rik van der Graaf, 
Marijn Diepens, Michel Felkers & 
Marjolein Meurs alle uitleg geven 

over de onderzoeken die wij 
uitvoeren.
 
November:
Ottawa (CA) waar Lennart een 
workshop organiseerde genaamd: 
Pedestrian and Bicycle Plan 
Visioning.

December:
Lennart Nout gaf de masterclass: 
Cycling Walking Innovations 
conference: Protected Intersection, 
in Manchester (UK).

Bijeenkomsten verdeeld over het 
jaar van Fiets Innovatie Community 

(Zwolle) en van de Dutch Cycling 
Embassy waar Shelley Bontje bij was.

Publicaties van Angela van der Kloof:
- Een hoofdstuk voor City at Eye 

Level for Kids ‘Biking the Streets to 
Independence’

- Artikel in Verkeerskunde 
(april 2019): ‘Niet-westerse 
migrantenvrouwen pakten zelf 
de fiets - Mobiliteitsarmoede in 
historisch perspectief’

- En een blog in Biind van Acquire 
Publishing: ‘Gemeente gezocht 
voor eerste fietsfamilie-
beleidsplan’.

INTERESSE?
Wil je een van de presentaties, workshops of masterclasses ontvangen? Neem contact op met 
info@mobycon.nl laat weten welke presentatie, workshop of masterclass je wilt ontvangen en 
deze wordt aan je toegestuurd.

http://www.mobycon.nl
https://thecityateyelevel.com/stories/biking-the-streets-to-independence/
https://thecityateyelevel.com/stories/biking-the-streets-to-independence/
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CONTACT
Voor een vrijblijvend kopje koffie, een vraag, een verzoek of een uitdaging kun je altijd contact 
met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op (015) 214 78 99 of per e-mail via  
info@mobycon.nl. Uiteraard is het ook mogelijk om rechtstreeks met een van onze adviseurs 
contact op te nemen.

DELFT  •  ‘S-HERTOGENBOSCH  •  ZWOLLE  •  OTTAWA (CA)  •  DURHAM (USA)  •  MOBYCON.NL  •  MOBYCON.COM
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