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Een computer kunnen we herstarten als alles vastloopt, konden we dat ook maar met een jaar zoals 2020. 
Gelukkig was digitaal vergaderen niet nieuw voor ons en is de omslag van kantoor naar thuiswerken vrij 
gemakkelijk gelukt. Uiteraard voelt de duur van alles als een marathon, maar zien we inmiddels de finish aan 
de horizon.

Voor je ligt ons jaarverslag 2020, een overzicht van een deel van onze projecten waar we afgelopen jaar aan 
mochten werken. Dat geeft niet alleen een blik op onze ambities, kennis en kunde, maar ook op de vraagstukken 
die momenteel op tafel liggen. 

Afgelopen jaar heeft iedereen noodgedwongen zijn of haar eigen omgeving (her)ontdekt. Waar we met elkaar 
in 2019 en begin 2020 al voorzichtig mee begonnen: het waarderen van lopen als onderdeel van mobiliteit heeft 
met de introductie van de gezonde 10.000 stappen per dag en bijvoorbeeld de Ommetje-app een onverwachte 
boost gekregen. In de mobiliteitsplannen zien we dit nu terugkomen, maar ook in de nieuwe ontwikkelingen 
rondom de omgevingswet. In mijn ogen is deze groeiende aandacht terecht, maar zullen we dat de komende 
jaren ook echt vast moeten zien te houden.

Mobiliteitsarmoede en -overdaad, wij hebben daar afgelopen jaar een interessant gedachtegoed voor ontwik-
keld; de mobiliteitsdonut. Kunnen we sturen op armoede en overdaad? Wij denken dat dit een invalshoek kan 
zijn, waarmee je een betere balans ontwikkelt in mobiliteit. 

De ambitie voor 2020 was minder dan 500 verkeersdoden en minder dan 10.600 ernstig gewonden in het 
verkeer. Die ambitie is helaas niet gelukt, ondanks de gewijzigde mobiliteitspatronen. Wij zijn ons ervan bewust 
dat we onze kennis met elkaar optimaal moeten benutten en inzetten om lager uit te komen op het aantal 
verkeersdoden en ernstig gewonden. Afgelopen jaar hebben we onze nieuwe tool Microtraffic geïntroduceerd. 
Door de combinatie van camerabeelden en slimme software zijn we in staat om over een langere periode 
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alle bijna-ongevallen vast te leggen. Hierop baseren we ons advies om op een locatie heel gericht de juiste 
interventies te doen. Ook verzamelen we specifieke kennis over bepaalde typen kruispunten en wegvakken. Op 
deze manier maken we met elkaar de infrastructuur veiliger.

Slimme software en andere IT-toepassingen, we raken er steeds meer mee vertrouwd. Het zal je dan ook 
niet verbazen dat ook wij studeren op de (on)mogelijkheden van ITS en de fiets. In het Europese BITS-project 
staat dit centraal. Uiteraard vertellen wij je daar in dit jaaroverzicht meer over,  maar ik vestig ook graag de 
aandacht op de nieuwe stroom van Europese projecten die op ons afkomen in de tweede helft van 2021. Wij 
sparren hier al veel over met verschillende Europese partners. Als deelname aan een Europees project voor jou 
interessant is, schroom niet en neem contact met ons op. Als we met elkaar op tijd kunnen opstarten, zijn er 
veel mogelijkheden op tal van onderwerpen.

Nederland kent een brede range van grootschalig en heel kleinschalig collectief vervoer. Samen met ons 
zusterbedrijf Forseti hebben we in 2020 stappen gezet om op een slimme, effectieve en goed 
bruikbare wijze voor alle gebruikers het vraagafhankelijke vervoer met het reguliere openbaar vervoer te 
mengen. De voordelen hiervan delen we uiteraard graag met je.

Ik hoop dat je, na jouw 10.000 stappen van vandaag, even de tijd hebt om ons jaaroverzicht door te nemen!  
En dat het je inspireert om met elkaar aan de slag te gaan om de mobiliteit in Nederland nog prettiger én 
veiliger te maken!

 
Johan Diepens
directeur

https://www.mobycon.nl/over-ons/#johandiepens
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PROJECTEN IN 
DUITSLAND

We hebben in Duitsland voor 
verschillende opdrachtgevers aan de 

volgende projecten gewerkt

> 

HANDBOEK  
POP-UP-BIKELANES

Het Bezirksamt van de Berlijnse 
gemeente Bezirk Friedrichshain-

Kreuzberg verzocht ons in maart om 
samen met hen een handboek te 

maken. 

> 

POP-UP-BIKELANES
Jinja is een stad van ongeveer 

90.000 inwoners in het zuidoosten 
van Uganda liggend aan de 

oorsprong van de Nijl.

> 

FIETSMOBILITEITSPLAN
In de provincie Bizkaia is fietsen nog 

steeds vooral een recreatieve of 
sportieve bezigheid, maar dat is aan 

het veranderen. 

> 

VOORSTUDIE INTERREG 
D/NL PROJECT  

BIKE NO BORDERS
Mobycon kreeg van provincie 
Groningen de opdracht een 

voorstudie te verzorgen voor het 
grensoverschrijdende project Bike  

no Borders.  

> 

VIRTUELE MASTERCLASS 
‘REIMAGINING STREETS 

AS PLACES’
We werken al vele jaren samen met 
Project for Public Spaces (PPS) voor 
workshops op hun jaarlijkse Walk 

Bike Places conferentie.

 > 

ONTWERPEN VAN 
KRUISINGEN

Voor meerdere opdrachtgevers in 
Canada zijn wij afgelopen jaar  

bezig geweest met het ontwerpen 
en verfijnen van kruisingen. 

 > 

PLAN VOOR EEN 
NETWERK VAN 

NIET-GEMOTORISEERDE 
VOERTUIGEN

Het North Carolina Department of 
Transporation (NCDOT) is bezig met 

het opstellen van een ‘Statewide 
Non-Motorized Network Plan’.  

 > 

 MOBYCON ACADEMY
Toen corona ons dwong allemaal 

vanuit huis te werken, was het 
geven van persoonlijke workshops 

en trainingen zoals we gewend 
waren niet meer mogelijk.

 > 

INTERNATIONAAL

HAALBAARHEIDSSTUDIE 
BINNENSTEDELIJKE 

FIETSPARKEERGARAGES
Voor de Freie Hansestadt Bremen 

hebben Architectenbureau NOL en 
Mobycon de Machbarkeitsstudie 

Fahrradparkhäuser Bremen  
verzorgd.

>
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PROJECTEN IN 
DUITSLAND 

VOOR WIE:
Duitse steden; kennisinstituut DiFu

We hebben in Duitsland voor verschillende opdrachtgevers 
aan de volgende projecten gewerkt:

• Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg: Samen met de 
gemeente het handboek opgesteld: ‘Temporäre Einrichtung 
und Erweiterung von Radverkehrsanlagen’ (tijdelijke 
inrichting en uitbreiding van fietsverkeersvoorzieningen). 
Zo ontstond meer ruimte voor de fiets in tijden van de 
pandemie. Het werd breed gepubliceerd in het Duits, 
Engels, Frans, Portugees en Spaans.

• Berliner Institut DiFu: Bijdragen voor een webinar serie van 
het Deutsches Institut für Urbanistik over ‘Gute Kreuzungen 
für alle’ (goede kruispunten voor iedereen).

• Bielefeld: Workshop opzetten en uitvoeren over 

participatieprocessen en fietsinfrastructuur voor 
ambtenaren en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk initiatief ‘Radentscheid Bielefeld’ in 
opdracht van de Stadt Bielefeld. 

• Bochum: Opstellen van het ‘Radverkehrskonzept’ 
(fietsverkeersconcept) voor de stad Bochum (in 
samenwerking met het Duitse bureau nts)

• Bremen: Opstellen van de ‘Machbarkeitsstudie 
Fahrradparkhäuser’ (haalbaarheidsstudie 
fietsparkeergarages; in samenwerking met de Nederlandse 
architect NOL>>)

• Dortmund: Ontwikkelen van ‘Mobilitätsmanagement an 
Grundschulen’ (mobiliteitsmanagement bij basisscholen) in 
de stad Dortmund

• Düsseldorf: Uitvoering van ‘Arbeitspaket 3 Mobilitätsplan 

D’ voor de Stadt Düsseldorf (werkpakket 3: fietsverkeer, 
voetgangersverkeer, verkeersveiligheid, obstakelvrije 
straatinrichting; in samenwerking met het Duitse bureau nts)

• Herne: Organiseren van een study tour naar wereldfietsstad 
Zwolle voor een politieke delegatie uit het Ruhrgebied, 
geleid door de gemeenteraadsfractie van de SPD in Herne. 

• Lünen: Plan maken voor de herinrichting van het gebied 
rondom een school aan de Kirchhofstraße in de Stadt Lünen 
met het oog op verbetering van de verkeersveiligheid voor 
voetgangers en fietsers.

• Münster: De beste route identificeren en de infrastructuur 
plannen voor een Veloroute (hoofdfietsroute) tussen de 
binnenstad van Münster en het zuidelijk gelegen dorp 
Amelsbüren.

Informatieve stop - coronaproof - bij het 
stadskantoor Zwolle tijdens de study tour  
met de Duitse delegatie.

http://www.mobycon.nl
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VOOR WIE
Gemeente Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, stad Berlijn,  
steden wereldwijd

 
Het Bezirksamt van de Berlijnse gemeente Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg verzocht ons in maart om samen 
met hen een handboek te maken. Men was al gestart met het 
plan om naar aanleiding van de corona-maatregelen snel met 
tijdelijke maatregelen meer ruimte voor fietsers te creëren.

Het handboek moest een visualisatie en beschrijving 
bevatten van de tijdelijke infrastructurele maatregelen en 
van het proces. Het moest inspirerend en ook voor een 
internationaal publiek leesbaar en begrijpelijk zijn. Men wilde 
niet alleen Berlijn en de andere Duitse steden maar ook 

steden wereldwijd inspireren tot snel handelen – en laten zien 
dat dat mogelijk is! Het handboek moest daarom enerzijds 
specifiek genoeg zijn voor Berlijn, maar het moest anderzijds 
ook wereldwijd in andere stedelijke contexten gebruikt 
kunnen worden.

In een recordtijd stelden wij het handboek Temporäre 
Einrichtung und Erweiterung von Radverkehrsanlagen samen. 
Het werd eind april digitaal gepubliceerd in het Duits, in 
mei verschenen vertalingen in het Engels, Frans, Spaans en 
Portugees. Berlijn werd in Duitsland en internationaal één 
van de meest genoemde voorbeelden van steden, die in 
verband met de pandemie snel en succesvol pop-up-bikelanes 
realiseerden.

HANDBOEK  
POP-UP-BIKELANES

INTERNATIONAAL
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POP-UP-BIKELANES

VOOR WIE:
Jinja, Uganda
 
 
Jinja is een stad van ongeveer 90.000 inwoners 
in het zuidoosten van Uganda liggend aan 
de oorsprong van de Nijl. Als gevolg van de 
covid-19 maatregelen was Jinja, net als talloze 
andere steden in de wereld, op zoek naar 
oplossingen om het fietsen te stimuleren 
om zo de potentiële verdere groei van 
gemotoriseerd verkeer tegen te gaan. 

In samenwerking met de Stichting Cycling out 
of Poverty (CooP-Africa), stelden we een plan 
op voor het ontwikkelen van een netwerk van 
pop-up fietspaden in Jinja. Hiermee krijgen 
de inwoners van de stad toegang tot veilig 
en plezierig fietsen. Een mooi voorbeeld van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
aan dit project hebben wij belangenloos onze 
medewerking verleend. 

Voor een impressie van het project:  
https://youtu.be/BU-htpsDrzs.

VOOR WIE:
Bizkaia, Spanje
 

In de provincie Bizkaia is fietsen nog 
steeds vooral een recreatieve of sportieve 
bezigheid, maar dat is aan het veranderen. 
Het stimuleren van meer fietsen in de 
gemeenten van Bizkaia is een belangrijk 
doel voor toekomstige mobiliteitsplannen. 
In november van 2019 werd een 
conferentie georganiseerd om van lokale 
en internationale best practices te horen 
hoe deze doelen het beste kunnen worden 
bereikt. Mobiliteitsadviseur, Robin Kleine, 
reisde naar Bizkaia om een masterclass te 
geven over Nederlandse ervaringen en tips 
voor Bizkaia. Het delen van ervaring met 
fietsen om hen te helpen inzichten te krijgen 
in hoe het fietsen in de regio kan worden 
gestimuleerd.

Na de masterclass besprak Robin de plannen 
en aanpak in Bizkaia. Hij zag als een van 
de grootste bijdragen het verleggen van 
de focus van de provincie van alleen het 
implementeren van nieuwe infrastructuur 
naar een meer geïntegreerde aanpak. Eén 
waarin de (toekomstige) fietsers en hun 

verschillende kenmerken, motivaties en 
behoeften centraal stonden. Als gevolg hiervan 
wilde de provincie een strategie ontwikkelen 
die zowel de provincie als de gemeenten in 
Bizkaia zou helpen om van Bizkaia een betere 
plek voor de fiets te maken. Hierbij zou het 
zowel gaan om het stimuleren van mensen om 
te gaan fietsen als om ze op de fiets te houden. 
Mobycon werd ingehuurd om te helpen bij het 
ontwikkelen van de strategie en het schrijven 
van het definitieve plan.

INTERNATIONAAL

FIETSMOBILITEITSPLAN
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INTERNATIONAAL

VOOR WIE:
Provincie Groningen; regionale en lokale 
overheden, bedrijven en instituten in het 
Duits-Nederlandse Eems Dollard en Euregio 
gebied

Mobycon kreeg van provincie Groningen 
de opdracht een voorstudie te verzorgen 
voor het grensoverschrijdende project Bike 
no Borders. Dit project wordt financieel 
ondersteund door de EDR (Eems Dollard 
Regio). Het doel van het project is de basis 
te creëren voor de samenwerking van 
gemeenten, regionale overheden, bedrijven 
en instituten uit de vier noordelijke provincies 
en het Duitse EDR en Euregio gebied in een 
programma voor een groot in 2021 aan te 
vragen D/NL-Interreg project.

VOOR WIE:
Project for Public Spaces 

We werken al vele jaren samen met Project 
for Public Spaces (PPS) voor workshops op 
hun jaarlijkse Walk Bike Places conferentie. 
We vinden innovatieve manieren om 
hun expertise in het transformeren van 
openbare ruimtes te combineren met onze 
ontwerpkennis en ervaring in het vertalen 
van Nederlandse best practices om veilige, 
levendige straten te creëren. In oktober 2020 
kwam ons gecombineerde werk samen in de 
lancering van de inaugurele PPS + Mobycon 
virtuele masterclass, Reimagining Streets as 
Places.

Gedurende drie weken waren er meer dan 
100 deelnemers uit de VS, Canada, Europa, 
Afrika en zelfs vanuit de Stille Zuidzee die 
de sessie van Mary Elbech, Lennart Nout, 
Melissa Bruntlett en het PPS-team volgden. 
De trainingssessies waren gericht op het 
onderzoeken van hun bestaande openbare 
ruimte en het anders durven denken tot meer 
levendige, mensgerichte plaatsen. 
Elke sessie bouwde voort op de week 
ervoor. Om te beginnen met het begrijpen 

In de voorstudie (fase 1) hebben wij in 
samenwerking met de projectgroep een 
digitale enquête over uitdagingen, ideeën en 
lopende projecten ontworpen en uitgezet. 
De verkregen antwoorden zijn met 100 
factsheets en in een digitale interactieve kaart 
voor de projectgroep gedocumenteerd. Onze 
analyse van de antwoorden leidde tot vijf 
thematische clusters: IT & data, infrastructuur, 
fietstechniek & cargobikes, knooppunten & 
grensoverschrijdende routes, ov & fiets. De 
geïnteresseerde respondenten werden in fase 
2 van het project (geleid door D/NL-contact) 
voor vijf virtuele tweetalige workshops 
uitgenodigd, waarvan ‘Infrastructuur’ en 
‘Ov en fiets’ door Mobycon werden geleid. 
Mobycon ondersteunt ook in 2021 bij het 
opstellen van het conceptprogramma voor  
een D/NL-Interreg project (fase 3).

Bike
 no

Borders

van straten als systemen en plaatsen, dan 
het beoordelen en afwegen van prioriteiten 
en tenslotte het bekijken van hulpmiddelen 
voor samenwerking en implementatie om het 
werk gedaan te krijgen. Aangevuld met een 
keynote van Johan Diepens, een expertsessie 
van Eveline de Jong en een verdieping in De 
Goede Straat (Verkeer in de Stad), sloten 
de deelnemers het programma af met veel 
inspiratie om hun eigen Streets as Places-
projecten op te pakken.

Een mooie samenwerking tussen PPS en ons 
Nederlandse - en Noord-Amerikaanse team. 
Er wordt momenteel aan gewerkt om deze 
certificaattraining in de toekomst voort te 
zetten, net als onze samenwerking met Project 
for Public Spaces.

VOORSTUDIE INTERREG D/NL 
PROJECT BIKE NO BORDERS 

VIRTUELE MASTERCLASS  
‘REIMAGINING STREETS AS PLACES

http://www.mobycon.nl
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VOOR WIE:
Canmore, Canada

Voor één van onze opdrachtgevers in Canada 
zijn wij afgelopen jaar bezig geweest met 
het ontwerpen en verfijnen van een van de 
belangrijkste kruisingen in de gemeente. 
Waar dit kruispunt nu nog een intimiderende 
vlakte is zal zeer binnenkort een nieuw 
ingericht kruis punt verschijnen geheel 
volgens Nederlands ontwerp. Mobycon is 
vanaf het begin betrokken bij het ontwerp 

VOOR WIE:
Waterloo, Ontario, Canada

Voor de stad Waterloo, een van onze nieuwe 
klanten in Ontario, is Mobycon dit jaar 
gevraagd om een hele serie kruisingen tegen 
het licht te houden. Een van hun populairste 
fietsroutes is toe aan verbetering en vanwege 
de hoge ambities hebben ze ingezet op een 
Nederlandse kwaliteit van kruisingen. Na een 
bezoek en verkenning van de gehele route 
hebben we een serie ontwerpen gemaakt 

van deze kruising. Het is mooi om te zien 
hoe goed het ontwerp is ontvangen door 
een lokaal ingenieursbureau, dat dit heeft 
vertaald in gedetailleerde bouwtekeningen. 
In het proces waren wij nauw betrokken bij 
de controle van het ontwerp, het inregelen 
van de verkeerslichten en met advies aan 
zowel de verkeerskundige afdeling als de 
gemeenteraad over de consequenties van het 
nieuwe ontwerp. Het eindresultaat wordt een 
van de meest innovatieve kruispunten van 
Canada, al zou de gemiddelde Nederlander er 
weinig spannends in zien. Later dit jaar zal het 
kruispunt in gebruik worden genomen.

voor in totaal zeven kruisingen. Hiermee 
verbeteren we niet alleen de veiligheid 
sterk maar krijgt ook de doorstroming en 
het comfort voor fietsers een flinke boost. 
Door sensoren in het wegdek aan te leggen 
en nieuwe, veiligere kruispuntontwerpen 
faciliteren we in de toekomst het groeiende 
aantal fietsers om zich veilig en vlot te 
verplaatsen.

ONTWERPEN VAN KRUISINGEN 

http://www.mobycon.nl


MOBYCON.NL

VOOR WIE:
NCDOT: North Carolina Department of  
Transportation

Het North Carolina Department of Transporation (NCDOT) is 
bezig met het opstellen van een ‘Statewide Non-Motorized 
Network Plan’. Het netwerk gaat zowel uit fiets- en 
wandelpaden als enkele gemengde voorzieningen bestaan, 
wanneer gescheiden infrastructuur niet mogelijk is. Het gaat 
zorgen voor het veilig en toegankelijk kunnen verplaatsen in 
provincies en stedelijke centra. Ook de verschillende parken 
en natuurgebieden van de staat zullen via het netwerk met 
elkaar worden verbonden. Het beknopte, actiegerichte plan 
is bedoeld om alle 100 provincies van de staat North Carolina 
met elkaar te verbinden. Dit project hebben we samen met 
de hoofdaannemer Stewart uitgevoerd.

In de eerste processtap hebben we de klant geholpen 
met de filosofie van ‘low-stress’-netwerken. In Nederland 

beschouwen dit vaak als een gegeven, maar veilige en 
comfortabele infrastructuur voor voetgangers en fietsers is 
niet de norm in North Carolina. Met de netwerkprincipes 
van het CROW (aantrekkelijkheid, directheid, leesbaarheid, 
veiligheid, comfort), geïllustreerd met praktische voorbeelden, 
hielpen we met de ontwikkeling van hun methodologie. Op 
basis van deze principes en onze Nederlandse ervaring met 
het ontwikkelen van fietsnetwerken hebben we de criteria 
voor regionale, primaire en lokale netwerken bepaald 

INTERNATIONAAL

en vastgesteld. Op het moment dat er goed inzicht was 
in de uitgangspunten van een goed netwerk hebben wij 
geholpen bij het uittekenen. Zoals aanbevelingen gegeven 
voor belangrijke beleidsveranderingen, maatschappelijke 
initiatieven meegewogen en het identificeren en coördineren 
van de relevante partners die een grote rol kunnen spelen bij 
de verdere implementatie van de vastgestelde doelen in het 
plan. 

PLAN VOOR EEN NETWERK 
VAN NIET-
GEMOTORISEERDE 
VOERTUIGEN 
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VOOR WIE:
Stadt Bremen

Voor de Freie Hansestadt Bremen hebben Architectenbureau 
NOL en Mobycon de Machbarkeitsstudie Fahrradparkhäuser  
Bremen verzorgd. De opdracht was de mogelijkheden voor de 
realisatie van fietsparkeergarages in bestaande ondergrondse 
binnenstedelijke ruimtes te onderzoeken. Alle kenden hun  
eigen uitdagingen, zowel wat de ondergrondse situatie als 
wat de omgeving betreft. Daarvoor moest de overdraagbaar-
heid van succesvolle concepten van binnenstedelijke, al dan 
niet geautomatiseerde fietsparkeervoorzieningen worden 
onderzocht.
 
Mobycon selecteerde met de opdrachtgever de nader te 
onderzoeken voorbeelden. De fietsparkeervoorzieningen in 
Utrecht, Brugge en Münster werden voor nadere analyse 
gekozen. Mobycon analyseerde in hoeverre de beoogde 
locaties in Bremen goed gekozen zijn wat de huidige en 

toekomstige verkeerssituatie en de aansluiting op het 
fietsroutenetwerk betreft. Samen met NOL werkten wij 
aan de concrete uitwerking van de fietsparkeergarages, 
de integratie daarvan in de omgeving en waren we 
betrokken bij overleg met de betrokken instanties uit 
Bremen. De samenwerking van architectenbureau NOL en 
Mobycon leverde een inspirerende en realistische visie op 
binnenstedelijke fietsparkeergarages in Bremen op en een 
concreet plan voor de inpassing daarvan in de bestaande en 
toekomstige stedelijke context.

HAALBAARHEIDSSTUDIE 
BINNENSTEDELIJKE 
FIETSPARKEERGARAGES

Het resultaat is een Machbarkeitsstudie die tot tevredenheid 
van de opdrachtgever binnen de gestelde, krappe 
doorlooptijd en het afgesproken budget in december 
werd opgeleverd. In 2021 zal het dienen voor nadere 
besluitvorming over binnenstedelijke Fahrradparkhäuser in 
Bremen. 
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op abonnementsbasis met zowel gratis als betaalde 
lidmaatschappen. In de eerste 3 maanden is de Mobycon 
Academy gegroeid van slechts een handvol abonnees naar 
meer dan 100, waaronder het Active Travel team van het City 
of Austin Department of Transportation. 

Dit succes inspireerde ons om de vergaderruimte in Delft om 
te bouwen tot een volwaardige studio waar onze experts uit 
Nederland en Noord-Amerika de kwalitatief goede sessies 
kunnen verzorgen voor een wereldwijd publiek.

Elke week leveren zij een verscheidenheid aan webinars, 
interviews, speciale Q&A-sessies en de zeer geliefde virtuele 
studiereizen. Het is onze manier om in contact te blijven met 
onze collega’s en opdrachtgevers, hoe groot de afstand tussen 
ons ook is. En natuurlijk om de Nederlandse best-practices 
met de wereld te delen.

INTERNATIONAAL

VOOR WIE:
Iedereen

Toen corona ons dwong allemaal vanuit huis te werken, was 
het geven van persoonlijke workshops en trainingen zoals 
we gewend waren niet meer mogelijk. We moesten snel 
een nieuwe manier vinden om onze kennis en expertise te 
delen met organisaties en partners. We zijn hierin geslaagd! 
In april 2020 hebben we ons eerste webinar uitgezonden, 
gepresenteerd door Lennart Nout, de productie werd 
verzorgd door Melissa Bruntlett en Marijn Diepens. Hoewel 
we niet precies wisten wat we konden verwachten, hadden 
we nooit gedacht dat zoveel mensen deze eerste sessie 
hadden gezien. Dat inspireerde ons om door te gaan met deze 
formule!

In de daaropvolgende maanden zijn we doorgegaan met het 
livestreamen van webinars over van alles en nog wat, van 
veilige schoolzones tot fietstraining voor volwassenen in de 
avond. Omdat de sessies zo populair waren, lanceerden we in 
november de Mobycon Academy: een speciaal leerplatform 

http://www.mobycon.nl
https://academy.mobycon.com/subscription-plan/
https://academy.mobycon.com/subscription-plan/
https://www.mobycon.nl/nieuws/mobycon-heeft-een-professionele-studio/
https://academy.mobycon.com/
https://academy.mobycon.com/
https://academy.mobycon.com/
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MOBILITEITSVISIE
Voor Maassluis hebben we de mobiliteitsvisie opgesteld. 
De mobiliteitsvisie biedt houvast om adequaat en op een 
toekomstbestendige wijze uitdagingen op het gebied van 

mobiliteit en leefbaarheid tegemoet te treden. 

 > 
LOPEN EN FIETSEN IN DE OMGEVINGSWET

Welke mogelijkheden biedt de omgevingswet om lopen en 
fietsen nadrukkelijk een plek te geven in beleid? 

 > 

FIETSPARKEERSTRATEGIE
Eindhoven ziet dat er een flinke groei is in de verplaatsingen 

met de fiets naar en in het centrum. 

> 

HET OPSTELLEN VAN EEN ACTIEPLAN FIETS
Naar aanleiding van de ambities van gemeente Heerenveen 

op het gebied van fiets, zijn we vanaf begin 2020 bezig 
geweest om toe te werken naar het Actieplan Fiets. 

> 

MOBILITEITSPLAN LEUDAL
Afgelopen jaar werkten we samen met gemeente Leudal  

aan een nieuw mobiliteitsplan.

 > 

MOBILITEITSPROGRAMMA
In april 2020 stelde de gemeenteraad van West Betuwe de 

Mobiliteitsvisie vast die wij samen met hen uitwerkten.

> 

MOBILITEITSPLAN RIDDERKERK
Een mobiliteitsplan maken voor een van de meest 

geasfalteerde gemeentes (mede dankzij het beroemde 
knooppunt Ridderkerk).

> 

http://www.mobycon.nl
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 FIETSPARKEER STRATEGIE 

VOOR WIE: 
Gemeente Eindhoven

 
Eindhoven ziet dat er een flinke groei is in de 
verplaatsingen met de fiets naar en in het 
centrum. Deze groei wil de gemeente door-
zetten, waarbij het fietsparkeren als belang-
rijke faciliterende randvoorwaarde wordt 
gezien. Op dit moment ziet de gemeente dat 
het parkeeraanbod in het centrum echter niet 
gelijk opgaat met de gesignaleerde toename 
van fietsers. De gemeente vraagt zich dan 
ook af hoe om te gaan met de toenemende 
parkeervraag, waarbij er ook snel ingespeeld 
moet kunnen worden op de toenemende 
vraag.

Om de gemeente met deze problematiek 
te helpen, heeft Mobycon gewerkt aan een 
doelgroepgerichte fietsparkeerstrategie voor 
het centrum van Eindhoven. Hiervoor hebben 
we eerst onderzoek verricht naar het huidige 
fietsgebruik en fietsparkeren in het centrum. 

VOOR WIE:
Gemeente Leudal

 
Afgelopen jaar werkten we samen met 
gemeente Leudal aan een nieuw mobili-
teitsplan. Even schakelen was het wel, het 
project startte op het moment dat we met 
corona te maken kregen. corona of niet, een 
mobiliteitsplan voor de komende vier jaar 
komt niet uit de grond zonder de input van 
stakeholders. Al onze bijeenkomsten, the-
masessies en brainstorms deden we online. 
Ook zetten we de Belangenbrouwerij in, 
onze nieuwste online participatietool waar-
bij inwoners en ondernemers online, op elk 
gewenst moment konden meedenken. Het 
mobiliteitsplan voor Leudal is ondanks alles 
dus een zeer interactief proces geweest,  
precies zoals men gewend is van Mobycon.
Begin 2021 zetten we de puntjes op de i 
voordat het plan ter besluitvorming wordt 
aangeboden aan de raad. We kunnen alvast 
verklappen dat het mobiliteitsplan naadloos 

MOBILITEITSPLAN

Aan de hand van deze onderzoeksresultaten 
hebben we een fietsparkeerstrategie ontwik-
keld om in 2030 de mobiliteitstransitie en de 
verdichtingsopgave van de Eindhovense  
binnenstad in goede banen te leiden. 

Hiervoor heeft Mobycon ook de maatregelen  
uitgewerkt die nodig zijn om de parkeeropgave 
tot 2030 het hoofd te bieden. 
Een gedetailleerde communicatieaanpak, 
monitoringsaanpak en een uitwerking van de 
organisatie en financiën van het parkeren,  
dragen samen met de maatregelen bij aan  
ons geschetste toekomstbeeld. 

aansluit op de ambities van de gemeente op 
het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid 
en ruimtelijke ontwikkelingen. Steeds stelden 
we de vraag: wat betekenen eerder gemaakte 
keuzes voor onze mobiliteit, hoe kan mobiliteit 
hieraan bijdragen? Dit leidt er bijvoorbeeld toe 
dat de gemeente nog meer gaat inzetten op de 
fiets en lopen en dat er veel aandacht is voor 
het bereikbaar houden van voorzieningen. 

BELEID

http://www.mobycon.nl
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VOOR WIE:
Gemeente Heerenveen

Naar aanleiding van de ambities van gemeente Heerenveen 
op het gebied van fiets, zijn we vanaf begin 2020 bezig 
geweest om toe te werken naar het Actieplan Fiets. Het 
doel van dit Actieplan is om de basis te bieden voor 
fietsmaatregelen die de komende jaren in Heerenveen gaan 
worden uitgevoerd. De gemeente wil met deze maatregelen 
een grote stap vooruit maken met het fietsen in de gemeente.

De eerste stap die we in het voorjaar van 2020 hebben gezet,  
was het opstellen van een ‘koersdocument’ om de gemeente-
raad richting en prioriteiten te laten bepalen. Om tot dit  
‘koersdocument’ te komen, hebben we bestaande 
beleidsdocumenten geïnventariseerd, zijn we op fietsschouw 
geweest om erachter te komen welke thema’s spelen binnen 
de gemeente en hebben we tijdens een werksessie input 
opgehaald bij verschillende beleidsvelden en belangen-
organisaties. Dit heeft geleid tot een onderscheid in drie 
verschillende ambitieniveaus: goud, zilver en brons. Deze 
zijn ingevuld met een aantal maatregelen op het gebied van 
infrastructuur, gedrag en sport & recreatie. 

HET OPSTELLEN VAN EEN ACTIEPLAN FIETS 

Nadat de koers was bepaald, zijn we aan de slag gegaan met 
het uitwerken van het voorgestelde ambitieniveau: zilver 
met een gouden randje. Hiervoor hebben twee werksessies 
plaatsgevonden en hebben we ons online discussieplatform 
ingezet: de Belangenbrouwerij. Meer dan 200 inwoners en 
andere belanghebbenden hebben op deze manier  
‘hun mening erin gefietst’! Deze input gebruiken we om 
het Actieplan Fiets de juiste onderbouwing te geven en 
tot de definitieve lijst aan maatregelen te komen. Denk 
bijvoorbeeld aan locaties waar de fiets voorrang krijgt en 
een fietskeurmerk voor scholen. We maken de koppeling 
met vastgesteld beleid en subsidiemogelijkheden. Zo ligt er 
straks een integraal Actieplan Fiets, waarmee het fietsen in 
Heerenveen naar een veel hoger niveau wordt gebracht.

BELEID
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VOOR WIE 
gemeente Ridderkerk
 

MOBILITEITSPLAN

VOOR WIE 
Gemeente West Betuwe

MOBILITEITSPROGRAMMA

 

In april 2020 stelde de gemeenteraad van 
West Betuwe de Mobiliteitsvisie vast die wij 
samen met hen uitwerkten. Het betekende 
de eerste stap in een mobiliteitstransitie 
waar de auto niet langer het uitgangspunt 
is van ontwikkelingen. We erkennen dat in 
deze grote landelijke gemeente de auto een 
belangrijke plek inneemt. Toch willen we 
vanaf nu inzetten op de voetganger, fietser en 
ov-reiziger.

Vanaf mei 2020 zetten wij samen met de 
opdracht gever de volgende stap: de visie 
concretiseren in een uitvoeringsprogramma. 
West Betuwe is een grote landelijke gemeen-
te met een diversiteit aan uitdagingen. Ze zijn 
betrokken bij de ontwikkelingen rondom de 
A2 en Programma Hoogfrequent Spoor 

tussen Utrecht en ’s-Hertogenbosch. Tegelijk  
hebben ze in de dorpen en in hun buiten-
gebied minstens zo’n relevante opgaves. Denk 
hierbij aan landbouw- en fietsverkeer op de 
provinciale parallelwegen, vrachtverkeer in de 
kernen, onvoldoende toegankelijke looproutes 
et cetera. Wij hebben West Betuwe geholpen 
om een Mobiliteitsprogramma op te stellen 
die oog heeft voor beiden. Het Mobiliteits-
programma draagt bij aan het behoud van de 
kleinschaligheid en leefbaarheid van de kernen 
en maakt alternatieven voor de (tweede) auto 
op termijn toegankelijk.

Op het moment van schrijven bereiden we de 
besluitvorming voor die waarschijnlijk in april 
plaatsvindt.  

Een mobiliteitsplan maken 
voor een van de meest 
geasfalteerde gemeentes (mede dankzij 
het beroemde knooppunt Ridderkerk). 
Een perfect project voor Mobycon 
om hiermee aan de slag te gaan. De 
ambities in Ridderkerk liggen hoog: met 
het vaststellen van hun omgevingsvisie 
wordt er ingezet op meer groen, betere 
verbindingen met de regio en veel meer 
aandacht voor fiets en voetganger. Met 
die opdracht zijn wij enthousiast aan de 
slag gegaan, met veel participatie. Na 
onder meer een mobiliteitsbarbecue 
(wat is er nou gezelliger dan barbecueën 
in de zomer?), een mobiliteitsmarkt, 

verschillende klankbordgroepen, 
raadssessies en wethouders overleggen 
hebben wij een onconventioneel, waarde 
gedreven mobiliteitsplan neergelegd met 
als motto ‘Meer mens, minder auto’. Het 
resultaat mag er zijn. Een ambitieus plan dat 
inspeelt op de wensen van de inwoners van 
Ridderkerk en zowel fysiek als beleidsmatig 
de ruimte biedt aan duurzame en efficiënte 
vervoersmiddelen. 

De gemeenteraad heeft het plan al vastge-
steld en wenst de gemeente veel succes bij 
het realiseren van de mooie ambities.  

BELEID
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VOOR WIE 
Gemeente Maassluis

Voor Maassluis hebben we de mobiliteitsvisie opgesteld. 
De mobiliteitsvisie biedt houvast om adequaat en op een 
toekomstbestendige wijze uitdagingen op het gebied 
van mobiliteit en leefbaarheid tegemoet te treden. De 
visie dient als basis voor gericht mobiliteitsbeleid en 
uitvoeringsprogramma’s, tussen 2020 en 2040 en hangt 
nauw samen met de (toekomstige) omgevingsvisie en de 
verstedelijkingsopgave van de gemeente. 

De mobiliteitsvisie is opgesteld door de huidige situatie, 
trends en ontwikkelingen en beleidskaders goed in beeld te 
brengen en te beredeneren vanuit onderliggende waarden 
achter mobiliteit. Hierbij is de kern dat de leefbaarheid 
(incl. verkeersveiligheid, milieu en bereikbaarheid) niet 
in het geding dient te raken door de groei van de stad, 
verstedelijking en toename van verkeersbewegingen. Om dit 
te realiseren richt de gemeente zich de komende jaren op 
een toekomstbestendig mobiliteitssysteem waarbij de mens 
en milieu centraal staan. Uiteraard hebben we hierbij de 
samenwerking opgezocht met de buurgemeenten en de regio. 
Mobiliteit stopt natuurlijk niet bij de gemeentegrens.

De mobiliteitsvisie hebben we opgesteld aan de hand van de 
volgende lijnen: 
- Toekomstbestendig mobiliteitssysteem

• Robuust netwerk voor alle modaliteiten
• Efficient en optimaal gebruik van de openbare ruimte
• Inspelen op nieuwe mobiliteitsconcepten 

 

MOBILITEITSVISIE

- Mens en milieu staan centraal
• Een verkeersveilige stad
• Mobiliteit voor iedereen
• Kiezen voor actieve vervoerswijzen

De mobiliteitsvisie wordt als alles goed gaat nog in 
het tweede kwartaal van 2021 vastgesteld door de 
gemeenteraad van Maassluis. 

http://www.mobycon.nl
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LOPEN EN FIETSEN IN 
DE OMGEVINGSWET

VOOR WIE 
Tour de Force

Welke mogelijkheden biedt de omgevingswet om lopen en fiet-
sen nadrukkelijk een plek te geven in beleid? Deze vraag stond 
centraal bij de drie kenniscafés die we in opdracht van de Tour 
de Force organiseerden tussen oktober 2020 en januari 2021. 
Onze collega’s Rik en Babet werkten samen met een kernteam 
vanuit diverse gemeenten en organisaties om deze kenniscafés 
voor te bereiden.

• Hoe fiets je het erin?
 Kenniscafé 1 richtte zich op de totstandkoming van 

Omgevingsvisies. Met gemeente Zwolle en Maastricht 
gingen we in gesprek om te leren van de manier waarop zij 
fietsen en lopen hebben geborgd.

• Van visie tot stoeprand?
 Nadat een omgevingsvisie is opgesteld is de volgende vraag: 

hoe realiseren we deze beloftes en ambities op straat? 
We behandelden samen met de aanwezigen de doelen en 
functies van het Omgevingsprogramma en Omgevingsplan. 
Met een kleine oefening brachten we de uitwerking tot 
concreet niveau.

• Samen is niet alleen
 De omgevingswet dwingt ons nog meer om integraal 

te werken. We horen vaak dat, ondanks dat we ons 
best doen, het lastig is om met professionals uit andere 
beleidsdomeinen in gesprek te gaan. In het kenniscafé 
bespraken we strategieën en concrete werkvormen die 
helpen om het gesprek te voeren.

Benieuwd naar wat we geleerd hebben? Wij leverden in 
het eerste kwartaal van 2021 het eindproduct op waarin 
we alle geleerde lessen samenvatten. Dit is het vervolg op 
het inspiratiedocument dat de Tour de Force in juni 2020 
publiceerde. Houd de nieuwbrief van het fietsberaad in de 
gaten! 

Ho
E f

IeTs
 jE hEm eRiN

InS

pIrAtIeDoCuMeNt

WoRdT vErVoLgD

de

Klik op de icoontjes op de kaart om relevante websites rondom lopen en fietsen in de omgevingswet 
te bezoeken. Klik op de cijfers 1, 2 en 3 om een samenvatting te krijgen van de belangrijkste lessen 

uit de kenniscafé’s. Op de volgende pagina’s vind je extra achtergrond.

cUlTuUr!

GrOeN!

gEzOnDhEiD!

oNtMoEtEn!
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GEDRAG & PARTICIPATIE

ONTWIKKELEN VAN EEN NIEUWE 
DOORTRAPPEN INTERVENTIEE

In 2019 startten we met een onderzoek naar mogelijke 
nieuwe interventies voor het programma Doortrappen.  

> 

FIETSDAGEN IN GELDERLAND
De afgelopen drie jaar is de aandacht voor de oudere fietser 
flink toegenomen. We noemen ze ook wel de ervaren fietser. 

> 

DE INTRODUCTIE VAN DE 
BELANGENBROUWERIJ

De Belangenbrouwerij is ons online platform om meningen, 
ideeën en gegevens te delen met elkaar.    

> 

http://www.mobycon.nl
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ONDERDEEL GEDRAG & PARTICIPATIE

ONTWIKKELEN VAN EEN NIEUWE 
DOORTRAPPEN INTERVENTIE

FIETSDAGEN IN GELDERLAND

VOOR WIE 
ROV Oost-Nederland

In 2019 startten we met een onderzoek naar 
mogelijke nieuwe interventies voor het pro-
gramma Doortrappen. Dit landelijke program-
ma richt zich op het realiseren van minder 
fietsongevallen onder oudere fietsers. Het 
landelijk programmabureau heeft al een hele 
set aan interventies staan. Van creëren van 
bewustwording tot aan oefeningen om balans 
en kracht te trainen.

Het ROV Oost-Nederland vroeg ons te onder-
zoeken welke interventies een aanvulling 
kunnen zijn op het huidige aanbod. Door in 
gesprek te gaan met regionale en lokale  
partners, die ieder op hun eigen manier in 
contact komen met de oudere fietser,  
kwamen we tot een aantal witte vlekken. Een 
belangrijke les was dat professionals zelf ook 
een Doortrappen klantreis doorgaan. Niet 
iedere buurtsportcoach of vrijwilliger kent de 
uitdagingen rondom fietsen voor senioren, 

dat Doortrappen hier hulp bij biedt en hoe je 
dit vervolgens kan uitrollen.

Daarom ontwikkelenden we in het voorjaar  
van 2020 een training voor buurtsport-
coaches. Vanwege corona hebben wij deze 
training online uitgevoerd. Een hele leerzame  
ervaring. In 2021 gaan wij verder met de ont-
wikkeling van deze training in Oost-Nederland, 
ook voor andere doelgroepen. Het uiteindelij-
ke product is dan ook klaar voor gebruik voor 
andere trainers. 

VOOR WIE:  
ROV Oost-Nederland

 
De afgelopen drie jaar is de aandacht voor de 
oudere fietser flink toegenomen. We noemen 
ze ook wel de ervaren fietser. Velen van hen 
hebben al een hele fietscarrière achter de rug. 
Soms heeft die fietscarrière even op pauze 
gestaan en pakken mensen het fietsen weer 
op als recreatief uitje. Met de komst van de 

e-bike wordt het een stuk makkelijker om een 
eind te fietsen. Doordat we meer kilometers 
maken, zien we ook het aantal fietsongevallen 
toenemen. Met name bij elektrische fietsers. 
Vaak staan mensen niet stil bij de vaardig-
heden die ze nodig hebben en dat ze deze 
aandacht nodig hebben naarmate ze ouder 
worden.

Sinds 2017 hebben wij in samenwerking met 
de Fietsschool van de Fietsersbond fietsinfor-
matiedagen verzorgd in Gelderse gemeentes. 
De fietsdocenten waren actief in het veld en 
wij verzorgden het projectmanagement en de 
evaluatie. Gedurende die drie jaar heeft de 
fietsinformatiedag niet stilgestaan. Op basis 
van de evaluaties ontwikkelde de Fietsersbond 
door tot een fietsdag. Voortaan staan plezier 
en comfort centraal in plaats van veiligheid. 
Vanuit die boodschap spreken we meer men-
sen aan en bereiken we ons doel van veiliger 
fietsen evengoed. Zo sluit de fietsdag ook mooi 
aan bij het landelijke programma Doortrappen. 

We kijken terug op een mooie samenwerking 
met de Fietsersbond en het ROV Oost-Neder-
land!

http://www.mobycon.nl
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VOOR WIE 
Iedereen

Dat we bij Mobycon heel actief zijn met participatie is al wel 
bekend. In 2018 introduceerden we al de Participatiefabriek: 
een eigen, doordachte aanpak waarbij we stakeholders 
betrekken op het moment en de wijze die past bij de aandacht 
die zij verdienen. De participatiefabriek bevat onder meer 
keuzeschema’s, creatieve werkvormen voor bijeenkomsten, 
een raamwerk voor communicatie met stakeholders en sinds 
2020 ook een nieuwe tool: de Belangenbrouwerij.

De Belangenbrouwerij is ons online platform om meningen, 
ideeën en gegevens te delen en het gesprek over te voeren 
met elkaar. Kern van de Belangenbrouwerij is een virtuele 
ruimte waar deelnemers inhoudelijke inbreng kunnen 
geven (bijvoorbeeld op vragen of stellingen) en op elkaars 
berichten kunnen reageren. Dit gebeurt door het sturen 
van tekstberichten. Het is ook mogelijk om foto’s of video’s 
in te sturen. De Belangenbrouwerij is dus iets anders dan 
een online meeting, waarbij iedereen op hetzelfde moment 
aanwezig moet zijn om input te leveren. Deelnemers kunnen 

DE INTRODUCTIE VAN DE BELANGENBROUWERIJ

zelf de momenten kiezen om kennis op te doen en inbreng 
te geven. De Belangenbrouwerij is hiermee de perfecte 
aanvulling op de veel gebruikte participatievormen uit de 
Participatiefabriek. 

En daar zijn we best trots op! Midden in de hevigheid van de 
coronacrisis kwam de Belangenbrouwerij tot stand. 
We hebben de tool al bij veel projecten ingezet, waaronder de 
mobiliteitsplannen voor de gemeenten Leudal, West Betuwe 
en Maassluis en het fietsplan voor Heerenveen. 
In 2021 gaan we volop verder aan de slag met de Belangen-
brouwerij en gaan we de tool nog verder professionaliseren 
en uitbreiden. 

GEDRAG & PARTICIPATIE

http://www.mobycon.nl
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FIETSNETWERK DELFT - 
ROTTERDAM ALEXANDER

Om de bereikbaarheid per fiets van en naar economische 
toplocaties te verbeteren en om meer banen per fiets 

bereikbaar te maken. > 

OPENBARE RUIMTE EN
ONTWERP

ONDERZOEK, SCHETSONTWERP EN PARTI-
CIPATIEPROCES VLIELANDSEWEG (GOW30)

De Vlielandseweg veroorzaakt geluidsoverlast en trillingshinder 
en wordt als onveilig ervaren door bewoners. 

> 

HERVERDELING OPENBARE RUIMTE
Het herverdelen van de openbare ruimte is een van de 

belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Een groot deel 
van ons werk gaat daar dan ook over.    

> 

http://www.mobycon.nl


MOBYCON.NL

ONDERDEEL 

FIETSNETWERK DELFT -  
ROTTERDAM ALEXANDER

VOOR WIE 
MRDH

Om de bereikbaarheid per fiets van en naar economische 
toplocaties te verbeteren en om meer banen per fiets 
bereikbaar te maken voor forensen werkt de Metropoolregio 
Rotterdam-Den Haag (MRDH) samen met gemeenten aan het 
realiseren van een Metropolitaan fietsnetwerk. De route Delft 
– Rotterdam Alexander is één van de routes zoals gedefinieerd 
in het netwerk. 

Mobycon heeft in samenwerking met ipv Delft en Urban 
Synergy verschillende tracé-opties onderzocht en een 
schetsontwerp van de route opgesteld. We hebben hierbij een 
inventarisatie gedaan van de knelpunten op de verschillende 
tracé-opties. Vervolgens vergeleken we de tracé-opties op 
mogelijke maatvoering, voorrang, herkenbaarheid, veiligheid, 
sociale veiligheid, aansluiting op het fietsnetwerk en 
(landschappelijke) inpassing. De uiteindelijke tracékeuze is per 
landschappelijk deelgebied (Schiekade, Schie-oever, Delfland, 
Stadsrand, Ommoord) uitgewerkt op straatniveau. Waarbij 
er door ipv Delft extra is stilgestaan bij de schetsmatige 
uitwerking van een fiets-ecoduct over de A13.

Het resultaat is een aantrekkelijke, comfortabele, veilige, 
samenhangende en directe Metropolitane fietsroute. De 
samenhang en het fietscomfort zijn op de langere route niet 
vanzelfsprekend; het is een verzameling van losse (brom)
fietspaden en fietsstraten die je als geheel of in delen kunt 
fietsen. De continuïteit op de route komt naar voren door het 
volgen van ‘de lange lijn’. Voor de Metropolitane fietsroute 
is dit geen rechte lijn, maar een doorgaande route in de 
vorm van een aangepaste gekleurde fietspadmarkering op 
beslispunten.  

tracé Delft - Rotterdam Alexander
�etsverbindingen naar MFR
overige metropolitane  �etsroutes
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OPENBARE RUIMTE / ONTWERP

ONDERZOEK, SCHETSONTWERP EN PARTICIPATIEPROCES VLIELANDSEWEG 
(GOW30)

VOOR WIE 
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

De Vlielandseweg veroorzaakt geluidsoverlast en trillings-
hinder en wordt als onveilig ervaren door bewoners. Vanwege 
de benodigde vervanging van de riolering ontstond de 
mogelijkheid om de weg opnieuw in te gaan richten. De 
beperkte ruimte maakt het echter lastig om deze drukke 50 
km/uur-weg goed in te passen.

Allereerst is verkeersonderzoek uitgevoerd naar de (toekom-
stige) hoeveelheid auto’s en fietsers en de oriëntatie van het 
autoverkeer. Samen met belanghebbenden (bewoners, on-
dernemers en gemeente) is in werksessies en met een kleine 
klankbordgroep gezocht naar mogelijke oplossingsrichtingen. 
Hierbij is gekozen voor een combinatie van verkeerscircula-
tiemaatregelen en een praktijkproef met een voor Nederland 
nieuw inrichtingsprincipe: GOW30 (verkeersader met een 
snelheid van 30 km/uur).

Vervolgens is met een grote klankbordgroep van bewoners 
en ondernemers en de gemeente een gedetailleerd schets-
ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting. Het doel was 

uiteraard om de weg leefbaarder, veiliger en aantrekkelijker te 
maken. De belangrijkste opgave was daarbij om, ondanks de 
functie van verkeersader (druk verkeer, bussen, vrachtverkeer, 
fietspaden voor regionale fietsroute, parkeren, voetpaden en 
uitritten) toch een lage rijsnelheid te bereiken. Hierbij is goed 
gekeken welke inrichtingselementen hieraan zouden kunnen 
bijdragen zonder de Duurzaam Veilig functie van deze ge-
biedsontsluitingsweg te veel aan te tasten. Van het schetsont-

werp is -behalve bovenaanzichten en dwarsdoorsneden- ook 
een 3D-impressie gemaakt.

Medio 2021 worden de herinrichtingswerkzaamheden aan de 
Vlielandseweg afgerond. Daarna zal het proefproject worden 
geëvalueerd om te bepalen in hoeverre de beoogde snelheids-
reductie daadwerkelijk wordt gehaald.

http://www.mobycon.nl
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OPENBARE RUIMTE / ONTWERP

HERVERDELING OPENBARE RUIMTE

VOOR WIE 
CROW
 

Het herverdelen van de openbare ruimte is een van de 
belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Een groot deel 
van ons werk gaat daar dan ook over. Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat we wat minder ruimte bieden aan de auto en wat 
meer ruimte vrijmaken voor fietsen, lopen, groen of ov. 

Veel gemeenten in Nederland (en daarbuiten) worstelen ook 
met deze kwesties. Vandaar dat CROW Mobycon de opdracht 
heeft gegeven om te onderzoeken welke factoren een rol 
spelen bij de herverdeling van de openbare ruimte en welke 
lessen we kunnen trekken uit projecten uit het verleden. Om 
dit uit te zoeken hebben we onderzoek gedaan naar 11 cases 
uit het hele land. Bij ieder van deze projecten is op een of 

andere wijze de ruimte al dan niet succesvol herverdeeld ten 
gunste van fietsers, voetgangers, groen of ov. Op basis van 
een serie interviews zijn er factsheets opgesteld van ieder 
project en zijn de belangrijkste lessen samengevat. 
Ook is er aan de hand van deze rapportage een Kenniscafé 
georganiseerd voor geïnteresseerde gemeenten. Het 
Kenniscafé is terug te kijken via de volgende link: https://
www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Terugblik-Kenniscafe-
Herverdeling-Openbare-Ruimte

http://www.mobycon.nl
https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Terugblik-Kenniscafe-Herverdeling-Openbare-Ruimte
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Verkeersbesluiten.nl is een dienst van Mobycon die al meer dan 10 jaar gemeenten onder-
steunt bij het nemen van verkeersbesluiten. In 2020 hebben we een kleine 200  
verkeersbesluiten opgesteld. Zo dragen we bij aan de transparante besluitvorming door 
de overheid. Deze transparantie staat wat betreft de verkeersbesluiten vaak onder druk. 
Veel overheden zien verkeersbesluiten namelijk als een administratieve taak, die een lage 
prioriteit krijgt. Wij zijn van mening dat verkeersbesluiten een belangrijke rol spelen in de 
goede relatie tussen de burgers en de overheid!

Afgelopen jaar hebben we een nieuw onderdeel aan onze dienst toegevoegd: een 
vraagbaak voor alle verkeersjuridische vragen. Klanten kunnen hier alle vragen voorleggen 
die te maken hebben met juridische (on)mogelijkheden van verkeersmaatregelen. Dit 
voorkomt fouten in het juridische proces, wat veel tijd en geld achteraf bespaart. Deze 
dienst wordt door veel gemeenten erg gewaardeerd.

Ook voor de komende jaren zetten we de prettige samenwerking met onze klanten voort: 
alle bestaande klanten van verkeersbesluiten.nl hebben eind 2020 weer meerjarige  
overeenkomsten voor de komende jaren afgesloten.

VERKEERSBESLUITEN
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DOOR WIE 
Diverse gemeenten

We helpen diverse gemeenten bij het nemen van de reguliere verkeersbesluiten. Ook stellen 
we de verkeersbesluiten op voor grote infrastructurele reconstructies. Belangrijk hierbij is 
dat de huidige situatie goed in kaart wordt gebracht, zodat met het verkeersbesluit de juiste 
borden weggehaald, geplaatst en verplaatst kunnen worden. Voor deze verkeersbesluiten 
inventariseren we daarom altijd eerst alle verkeersborden op straat, waarna we die verwerken 
op een bebordingstekening. Ook overleggen we met de gemeente om zo een goed beeld 
te krijgen van de lokale situatie. Op basis hiervan stellen we vervolgens de benodigde 
verkeersbesluiten op.

Dit hebben we onder andere gedaan voor de reconstructie van de Vlielandseweg in Pijnacker. 
Voor deze reconstructie hebben we eerder het verkeerskundige onderzoek uitgevoerd en het 
ontwerp opgesteld (zie het artikel bij Openbaren ruimte & ontwerp). Voor gemeente Zeist 
hebben we afgelopen jaar de verkeersbesluiten voor de herinrichting van de Utrechtseweg 
verzorgd. In totaal hebben we afgelopen jaar 15 gemeenten geholpen met onze dienst 
verkeersbesluiten.

VERKEERSBESLUITEN  

VERKEERSBESLUITEN
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MOBILITEITSCENTRALE
In Zeeland wordt al langere tijd door de gemeenten 

samengewerkt in de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland. 

> 

RRREIS HALTETAXI GELDERLAND
Gelderland heeft de ambitie om op de knooppunten van 

het openbaar vervoer een nieuw en innovatief aanvullend 
vervoersysteem te ontwikkelen; de Rrreis Haltetaxi.

> 

OPENBAAR VERVOER

GEDEELDE MOBILITEIT 
Provincie Noord-Brabant en Regio West-Brabant hebben een 
gezamenlijke ambitie om het aanbod aan vervoer in de regio 

sterk te verbeteren.  
 > 

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK  
AANVULLEND OV

Op het gebied van kwalitatief onderzoek hebben we ook dit 
jaar weer twee klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd 

naar het aanvullend openbaar vervoer in Amsterdam. 

> 

MOBILITEITSCENTRALE
In Zeeland wordt al langere tijd door de gemeenten 

samengewerkt in de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland. 

> 

RRREIS HALTETAXI GELDERLAND
Gelderland heeft de ambitie om op de knooppunten van 

het openbaar vervoer een nieuw en innovatief aanvullend 
vervoersysteem te ontwikkelen; de Rrreis Haltetaxi.

> 

OPENBAAR VERVOER

GEDEELDE MOBILITEIT 
Provincie Noord-Brabant en Regio West-Brabant hebben een 
gezamenlijke ambitie om het aanbod aan vervoer in de regio 

sterk te verbeteren.  
 > 

Samen bereiken ov en doelgroepenvervoer meer dan naast elkaar. Zo creëren we een 
grotere zelfredzaamheid voor de reiziger en werken we aan flexibel en betaalbaar 
vervoer. Samen met ons zusterbedrijf Forseti hebben we in 2020 stappen gezet om op 
een slimme, effectieve en goed bruikbare wijze voor alle gebruikers het vraagafhankelijke 

vervoer met het reguliere openbaar vervoer te mengen. De voordelen hiervan delen we 
uiteraard graag op onze websites en eens per kwartaal verzenden we - Mobycon met 
zusterorganisatie Forseti - een gezamenlijke nieuwsbrief. De eerste uitgave hiervan was in 
december 2020. Interesse? Schrijf je in voor de nieuwsbrief http://eepurl.com/hvEWqj

http://www.mobycon.nl
http://eepurl.com/hvEWqj
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OPENBAAR VERVOER 

VOOR WIE 
Provincie Gelderland

Gelderland heeft de ambitie om op de knooppunten van 
het openbaar vervoer een nieuw en innovatief aanvullend 
vervoersysteem te ontwikkelen; de Rrreis Haltetaxi. Met 
dit nieuwe aanbod moet het veel makkelijker worden voor 
reizigers om bestemmingen te bereiken die nu niet of slecht 
ontsloten worden met het openbaar vervoer. Om de Rrreis 
Haltetaxi te realiseren heeft Mobycon voor de provincie 
diverse werkzaamheden uitgevoerd. 

We analyseerden de verschillende opties om invulling te 
geven aan dit nieuwe taxi-product en de daarbij behorende 
kosten. Vervolgens hebben we een Nota van Uitgangspunten 
opgesteld op basis waarvan duidelijk werd welke eisen aan 
het vervoer gesteld moeten worden en wat dit betekent 
voor de bruikbaarheid voor de reizigers. Samen met de 
Gelderse regio’s (die momenteel uitvoering geven aan het 
gemeentelijke doelgroepenvervoer in combinatie met een 
openbaar toegankelijk deur-deur vervoersysteem) toetsten 
we de pro’s en con’s van het nieuwe product en pasten de 
voorstellen op basis van de kennis en kunde in de regio’s aan.  

RRREIS HALTETAXI GELDERLAND  

Met name het reizen tussen haltes, daar waar niet altijd 
busverbindingen zijn, werd toegevoegd als nieuwe optie. 
Op basis van een ‘ov-toets’ zullen aan de reizigers straks 
verschillende opties worden aangeboden. Informeren, boeken 
en betalen zal plaatsvinden door de Rrreis-app, waarmee ook 
statusinformatie over de reservering zal worden gegeven. Op 
deze manier zal de reiziger in Gelderland straks beschikken 
over nieuwe en makkelijk te gebruiken reismogelijkheden als 
aanvulling op het aanbod van bus- en treinvervoer.

http://www.mobycon.nl
https://www.rrreis.nl/
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OPENBAAR VERVOER 

VOOR WIE 
Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland

In Zeeland wordt al langere tijd door de gemeenten samen-
gewerkt in de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland. Deze 
centrale organiseert het gemeentelijke doelgroepenvervoer 
en verzorgt in opdracht van provincie Zeeland ook de halte- 
taxi, gericht op verbindingen met de lijndiensten van het 
openbaar vervoer. Voor de toekomst denken gemeenten en 
provincie na over een verdere vorm van samenwerking in een 
‘Zeeuwse Mobiliteitscentrale’. In deze centrale kunnen kennis 
en middelen worden gebundeld met een beter afgestemd en 
duurzamer vervoersaanbod in Zeeland als gevolg. 

Voor de provincie en de Vervoercentrale onderzochten we de 
opties en scenario’s voor de invulling van deze verdergaande 
samenwerking. We keken daarbij naar de diverse mogelijke 
functies in de planning en uitvoering van het vervoer en de 
meerwaarde die het zou hebben om deze toe te voegen aan 
de samenwerking. Ook keken we daarbij naar de consequen-
ties voor de rollen van de verschillende overheden en ver-
voerders. Belangrijke stap in ons onderzoek was een brede 
verkenning van bestaande ‘best practices’ in Nederland en 

MOBILITEITSCENTRALE

een aantal Europese landen. We keken daarbij naar de wijze 
waarop openbaar vervoer en kleinschalig vervoer zijn geor-
ganiseerd en welke kwaliteiten hiermee gerealiseerd worden. 
Belangrijk onderwerp was met name de wijze waarop de ont-
wikkelrol wordt georganiseerd; op welke wijze wordt gewerkt 
aan innovatie en verbetering van het vervoeraanbod? 

Op basis van het onderzoek stelden we twee scenario’s op 
waarin op provinciale schaal functies worden samengebracht 
in de nieuwe Zeeuwse Mobiliteitscentrale. In het eerste 
scenario wordt dit beperkt tot alleen het kleinschalig vervoer, 
in het tweede scenario vallen ook de ov-lijndiensten onder de 
nieuwe samenwerking. In beide scenario’s ontstaan er nieuwe 
mogelijkheden om op basis van gezamenlijke kennis en opga-
ves een beter vervoeraanbod te realiseren.

http://www.mobycon.nl
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OPENBAAR VERVOER 

VOOR WIE 
Provincie Noord-Brabant en Regio West-Brabant

Provincie Noord-Brabant en Regio West-Brabant hebben een 
gezamenlijke ambitie om het aanbod aan vervoer in de regio 
sterk te verbeteren. Onder de noemer ‘Gedeelde Mobiliteit’ 
werken ze aan een goed afgestemd vervoersaanbod dat niet 
alleen bestaat uit ov-lijndiensten maar ook uit (deel-)taxi-
diensten, vormen van deelmobiliteit (deelfietsen, deelauto’s 
et cetera) en vrijwilligersvervoer. Al deze vervoervormen 
komen bij elkaar op fysieke knooppunten (hubs) en in het 
aanbod aan de reiziger worden ze aangeboden als ‘Mobiliteit 
als Dienst’. Met dit geïntegreerde aanbod worden snellere 
verbindingen geboden en houden ook kleine kernen gegaran-
deerd een betaalbaar en goed vervoersaanbod.

Voor Regio West-Brabant hebben wij bijgedragen aan de 
invulling van deze ambities. Samen met de provincie en de 
gemeenten in de regio hebben we gewerkt aan een uitgangs-
puntennotitie waarin de inhoud en het proces voor het  
realiseren van het nieuwe vervoersysteem staan beschreven. 
Belangrijk daarbij was een intensief proces om de inbreng van 
alle betrokken gemeenten te waarborgen. 

GEDEELDE MOBILITEIT 

Diverse bijeenkomsten, waaronder ook bijeenkomsten voor 
alle raadsleden in het gebied, maakten daarom deel uit van 
het proces. Op het moment dat fysieke bijeenkomsten  
beperkt waren, organiseerden we interactieve webinars. 
Inhoudelijk gaven we daarbij invulling aan de uitgangspunten 
voor het ov-lijnennet, de hub- en haltetaxi’s en de hubs in het 
gebied. Het resultaat was een uitgangspuntennotitie die door 
de provincie en alle gemeenten is vastgesteld. Hierna werkten 
we verder aan een Nota van Uitgangspunten voor de hub- en 
haltetaxi. Deze taxidiensten worden opgezet en aanbesteed 
samen met het gemeentelijke doelgroepenvervoer, zodat op-
timale integratie en afstemming kan plaatsvinden. Alle werk-
zaamheden bij elkaar zullen ertoe leiden dat de belofte aan 
de reiziger gerealiseerd kan worden: 

Door het nieuwe vervoersysteem kan een reiziger altijd met 
maximaal 1 overstap de dichtstbijzijnde stations in Breda, 
Roosendaal, Bergen op Zoom en ’s-Hertogenbosch bereiken. 
De reiziger is hiermee dus snel(ler) op de grotere bestemmin-
gen in West-Brabant.

http://www.mobycon.nl
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OPENBAAR VERVOER 

VOOR WIE 
Gemeente Amsterdam

Op het gebied van kwalitatief onderzoek hebben we ook dit 
jaar weer twee klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd 
naar het aanvullend openbaar vervoer in Amsterdam. Jaarlijks 
gaat het om circa 1.000.000 ritten voor 75-plussers zonder 
beperking en een aantal specifieke doelgroepen, zoals  
cliënten met een verstandelijke beperking en cliënten met 
lichte en zware lichamelijke beperkingen.

De kwaliteit van het vervoer is belangrijk, zeker voor deze 
specifieke doelgroepen. Deze kwaliteit wordt op verschillende 
manieren gemeten waarbij Mobycon in samenwerking met 
Forseti en Desan het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) on-
der de gebruikers uitvoert. Het onderzoek wordt onder 1.000 
cliënten uitgevoerd waarbij de afdeling zorg een doorlopend 
actueel beeld van de klanttevredenheid onder de gebruikers 
van het aanvullend openbaar vervoer. Dit maakt het mogelijk  
om te bepalen op welke aspecten van de dienstverlening 
moet worden bijgestuurd en daar dan vervolgens ook weer de 
effecten van inzichtelijk te maken.

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 
AANVULLEND OV

http://www.mobycon.nl
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KLANT TEVREDENHEIDSONDERZOEK  
AANVULLEND OV

Op het gebied van kwalitatief onderzoek hebben we ook dit 
jaar weer twee klant tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd 

naar het aanvullend openbaar vervoer in Amsterdam. 

> 

MOBILITEITSCENTRALE
In Zeeland wordt al langere tijd door de gemeenten 

samengewerkt in de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland. 

> 

RRREIS HALTETAXI GELDERLAND
Gelderland heeft de ambitie om op de knooppunten van 

het openbaar vervoer een nieuw en innovatief aanvullend 
vervoersysteem te ontwikkelen; de Rrreis Haltetaxi.

> 

OPENBAAR VERVOER

GEDEELDE MOBILITEIT 
Provincie Noord-Brabant en Regio West-Brabant hebben een 
gezamenlijke ambitie om het aanbod aan vervoer in de regio 

sterk te verbeteren.  
 > 

aast elkaar. Zo creëren we een grotere zelfredzaamheid voor de reiziger en werken we 
aan flexibel en betaalbaar vervoer. Samen met ons zusterbedrijf Forseti hebben we in 
2020 stappen gezet om op een slimme, effectieve en goed bruikbare wijze voor alle 
gebruikers het vraagafhankelijke vervoer met het reguliere openbaar vervoer te mengen. 

De voordelen hiervan delen we uiteraard graag op onze websites en eens per kwartaal 
verzenden we - Mobycon met zusterorganisatie Forseti - Mobycon met zusterorganisatie 
Forseti --een gezamenlijke nieuwsbrief. De eerste uitgave hiervan was in december 2020.
Interesse? Schrijf je in voor de nieuwsbrief: http://eepurl.com/hlI3qH

ONDERZOEK

STORYMAPS
Een verrassende presentatievorm waarbij we gebruikmaken 
van interactieve (GIS)kaarten. Al verhalen vertellend worden 
onze opdrachtgevers door onze ideeën en voorstellen geleid.   

> 

VERKEERSVEILIGHEIDSONDERZOEKEN
 MET MICROTRAFFIC

Afgelopen jaar hebben we onze dienst voor geautomatiseerde 
conflictanalyses geïntroduceerd in Nederland. 

> 

PARKEERONDERZOEKEN
Voor gemeente Den Haag heeft Mobycon verschillende 

parkeeronderzoeken uitgevoerd. 

> 

RELEVANTE CAMERAONDERZOEKEN 
(MIOVISION)   

Ook dit jaar hebben we onze slimme camera’s weer veel-
voudig ingezet om intensiteiten of gedrag in beeld te brengen. 

 > 

Bij Mobycon beheersen we verschillende soorten onderzoek. Zo voeren we voor 
diverse gemeenten parkeeronderzoeken uit, stellen we camera's op voor onder andere 
verkeerstellingen. Maar ook voor marktonderzoek en (online) discussies ben je bij 

ons aan het juiste adres. Met het GIS-platform visualiseren wij geografische data en met 
conflictanalyse krijgen we inzicht in het aantal (bijna) conflicten op kruispunten. 

http://www.mobycon.nl
http://eepurl.com/hlI3qH
https://www.mobycon.nl/parkeeronderzoek/?pijler=pijler4
https://www.mobycon.nl/verkeersonderzoek-tellen-met-cameras/
https://www.mobycon.nl/verkeersonderzoek-tellen-met-cameras/
https://www.mobycon.nl/marktonderzoek-en-dialoog/
https://www.mobycon.nl/gis-visualisatie/?pijler=pijler4
https://www.mobycon.nl/gis-visualisatie/?pijler=pijler4
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ONDERZOEK

VOOR WIE 
Diverse gemeenten
 

Voor gemeente Den Haag heeft Mobycon verschillende 
parkeeronderzoeken uitgevoerd. Tijdens deze onderzoeken 
passen wij het meetprotocol toe van gemeente Den Haag. 
Dit betekent dat wij straten inmeten wanneer dit nodig is en 
op basis van de lengte van de straat de capaciteit bepalen. 
Ook inventariseren we welke vorm van parkeren in de straten 
plaatsvindt. Gaat het bijvoorbeeld om haaks parkeren of 
langsparkeren? 

In 2020 hebben we in verschillende gebieden van gemeente 
Den Haag parkeeronderzoeken uitgevoerd, waarbij we voor 
enkele onderzoeken de vakkenkaart van Den Haag als basis 
hebben gebruikt. In de vakkenkaart is op gedetailleerd niveau 
aangegeven wat de capaciteit is per straat. Binnen deze 
vakkenkaart hebben we de capaciteit gecontroleerd die bij 
de gemeente bekend is en waar nodig aangepast. Ook is op 
zeven momenten geregistreerd hoeveel voertuigen in het 
onderzoeksgebied geparkeerd stonden.

In Leiden heeft Mobycon in 2020 wederom een 
parkeeronderzoek uitgevoerd. Een onderzoek dat wij elk 

PARKEERONDERZOEKEN 

jaar mogen uitvoeren. We controleren de capaciteit van 
het onderzoek van het vorige jaar en voeren vervolgens 
op vijf verschillende momenten het onderzoek uit. We 
richten ons hierbij op de openbare parkeercapaciteit en 
noteren voor elke parkeerplaats binnen de gemeente het 
aantal voertuigen dat geparkeerd staat binnen elke sectie 
(wegdeel). Bijzondere plaatsen zoals een elektrische laadplek 
of een gehandicaptenparkeerplaats worden apart vermeld 
tijdens zowel de capaciteitsinventarisatie als tijdens de 
bezettingsrondes wanneer we noteren hoeveel voertuigen 
in welke straat staan. Ook houden we hier rekening met de 
verschillende regimes, namelijk of parkeerplaatsen binnen 
het betaald parkeren gebied vallen of binnen een blauwe 
zone. Door jaarlijks dit onderzoek uit te voeren, kan Leiden 
actief sturen op parkeerbeleid en de effecten zien van keuzes 
binnen het beleid. 

Een herhaalmeting heeft ook plaatsgevonden voor 
gemeente Amstelveen. De capaciteit is gecontroleerd en 
waar nodig geactualiseerd en op twee momenten is het 
aantal geparkeerde voertuigen binnen de gemeente in beeld 
gebracht. 

In 2020 heeft Mobycon voor het eerst in gemeente Zeist een 
parkeeronderzoek uit mogen voeren: een nachtelijke meting 
in de gehele gemeente en op meerdere momenten rond het 
centrumgebied in Zeist. Daar hebben we ook de fietscapaciteit 
geïnventariseerd en geteld hoeveel fietsen geparkeerd stonden 
in en rond deze fietsparkeervoorzieningen.

http://www.mobycon.nl


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
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MOBYCON.NL

ONDERZOEK

VOOR WIE 
Gemeenten Amsterdam, Koggenland, Rijswijk, Vlissingen, 
Zwolle. 
 

Afgelopen jaar hebben we onze dienst voor geautomatiseerde 
conflictanalyses geintroduceerd in Nederland. Het doel 
van een conflictanalyse is inzicht krijgen in het aantal 
(bijna) conflicten op kruispunten. De aanleiding van een 
conflictanalyse kan liggen in bijvoorbeeld klachten die 
binnenkomen of vanuit een risico- of ongevallenanalyse. Ook 
kunnen we voor- en nametingen uitvoeren om de effecten 
van aanpassingen aan een kruispunt in beeld te brengen.

Op basis van camerabeelden zijn verkeersstromen, 
verkeersbewegingen, gereden snelheden en het type 
verkeersdeelnemers in beeld gebracht. Conflicten tussen 
verschillende verkeersdeelnemers zijn in beeld gebracht 
en gecategoriseerd van kritiek naar laag risico.  Met onze 
software Microtraffic zijn de volgende conflictanalyses 
uitgevoerd:

VERKEERSEILIGHEIDSONDERZOEKEN 
MET MICROTRAFFIC 

• Amsterdam: 1 fiets- en voetgangersoversteek.
• Den Haag: vergelijkingsonderzoek van 1 kruispunt i.s.m. 

SWOV (op eigen initiatief)
• Koggenland (Averhorn): 1 kruispunt
• Rijswijk: 2 fiets- en voetgangersoversteken
• Vlissingen: 1 kruispunt (shared space)
• Zwolle: meerdere kruispunten en de resultaten zijn in 

het kader van het Europese project BITS gedeeld met de 
Universitie van Oldenburg.

Doordat we gericht op probleempunten kunnen inzoomen, 
kunnen we ook gericht advies geven. Een kruispunt hoeft niet 
meteen helemaal op de schop als het gevaarlijk is. Misschien 
wordt het met de juiste belijning en bebording al een stuk 
veiliger. De resultaten van de conflictanalyse zijn  samengevat 
in een rapport dat alle gegevens bevat die nodig zijn om 
een compleet en betrouwbaar beeld van het kruispunt te 
schetsen.

Met dit instrument dragen we een steentje bij aan 
het risicogestuurd beleid van het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid waar we ook zijn opgenomen op de lijst 
van meetinstrumenten. 

https://www.mobycon.nl/wp-content/uploads/2020/03/Folder-Mobycon-Microtraffic.pdf
http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/conflictanalyse/?pijler=pijler4
https://www.mobycon.nl/nieuws/kennisnetwerk-spv-risicogestuurd-beleid-microtraffic/
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ONDERZOEK
 RELEVANTE CAMERAONDERZOEKEN 

(MIOVISION)   

VOOR WIE: 
Gemeente Breda, Rotterdam, Sneek, Utrecht, 
Verkeersonderneming, provincie Zeeland 

 
Ook dit jaar hebben we onze slimme camera’s 
weer veelvoudig ingezet om intensiteiten of 
gedrag in beeld te brengen. Met de geauto-
matiseerde beeldanalyse zijn we in staat om 
alle modaliteiten nauwkeurig en efficiënt te 
onderscheiden en te tellen. De resultaten 
leveren we in een interactief dashboard uit 
aan onze opdrachtgevers. Zo hebben we af-
gelopen jaar ook weer voor provincie Zeeland 
het aantal landbouwvoertuigen op de Zeel-
andbrug in kaart gebracht en hebben we voor 
gemeente Utrecht aantallen boten en het 
gedrag van het bootverkeer verzameld. Voor 
de gemeenten Sneek, Breda en Rotterdam 
hebben we diverse tellingen uitgevoerd. In 
Sneek is onderscheid gemaakt op een aantal 
telpunten van licht en zwaar vrachtverkeer, 
maar ook naar landbouwverkeer.  

VOOR WIE:
Gemeente Eindhoven, Regio Foodvalley, gemeente ’s-Hertogenbosch

Een verrassende presentatievorm waarbij we gebruikmaken van interactieve (GIS)kaarten. 
Al verhalen vertellend worden onze opdrachtgevers door onze ideeën en voorstellen (tot 
wijzigingen) geleid. Dit doen we door GIS-kaarten, foto’s, illustraties en tekst in de presentatie 
te verwerken. Onderstaand een voorbeeld van een dashboard zoals ingericht voor de  
ov-knopen met behulp van GIS-kaarten. 

STORYMAPS

In Rotterdam (o.a. De Verkeersonderneming) 
en Breda zijn diverse tellingen op verschillende 
locaties uitgevoerd, zoals fietsers en voetgan-
gers in straten en op rotondes en kruispunten.

http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/verkeersonderzoek-tellen-met-cameras/
https://www.mobycon.nl/gis-visualisatie/
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SMART MOBILITY

PILOT MOBILITY AS A SERVICE (MAAS) 
DEN HAAG-ROTTERDAM

De regio Rotterdam Den Haag is de dichtstbevolkte regio van 
Nederland, waar dagelijks zo’n 1,2 miljoen mensen naar hun 

werk reizen.  

> 

MOBILITEITSMANAGEMENT 
Gemeente Krimpen aan den IJssel voert van 2018 tot en met 

2021 de reconstructie van de Grote Kruising uit.   
 > 

BICYCLES AND INTELLIGENT TRANSPORT 
SYSTEMS (BITS) 

Hoe kunnen technologische innovaties en slim gebruik van 
data het fietsen aantrekkelijker, efficiënter en veiliger maken? 

> 

UPDATE C-ITS-HANDBOEK VOOR  
WEGBEHEERDERS

Rijkswaterstaat is een van de Europese partners binnen het 
EU ITS Platform.

> 

Bron: Ministerie I&W 2019

http://www.mobycon.nl
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SMART MOBILITY

VOOR WIE 
Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is een van de Europese partners binnen het 
EU ITS Platform. Binnen dit project houdt Rijkswaterstaat 
zich bezig met verschillende inhoudelijke taken, waaronder 
C-ITS (Coöperatieve Intelligente Transport Systemen). Al 
in 2017 heeft Mobycon Rijkswaterstaat ondersteund bij 
het schrijven van een twee hoofdstukken voor het rapport 
‘Implementation aspects of C-ITS services with infrastructure 
involvement’. In 2020 hebben we voor Rijkswaterstaat deze 
twee hoofdstukken geüpdatet. 

Wie is wie in C-ITS?
In het eerste hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste 
Europese actoren op het gebied van C-ITS. Het betreft 
een reeks van publieke (bijv. Europese Commissie) en 
private actoren (C2C consortium, 5GAA), maar ook diverse 
platformen (bijv. CCAM, C-Roads, Amsterdam Groep), 
standaardisatie-organisaties en andere projecten/initiatieven.

UPDATE C-ITS-HANDBOEK VOOR WEGBEHEERDERS

Overzicht van relevante informatie in relatie tot C-ITS-clusters
In het tweede hoofdstuk hebben we vier clusters 
gedefinieerd, die we vervolgens hebben gebruikt om 
relevante rapporten en andere informatiebronnen te 
ordenen:
1. Harmonisatie cluster: technische en functionele 

strategische onderwerpen, zoals hybride communicatie, 
bandbreedte, spectrum, digitale infrastructuur, 
interoperabiliteit, standaardisatie en integratie;

2. Horizontale cluster: onderwerpen rondom het ontwerp 
van nieuwe mobiliteitssystemen en -diensten, zoals 
organisatorische aspecten, stedelijke mobiliteit, financiële 
risico’s, nieuwe investerings- en businessmodellen, 
publieke acceptatie, internationale samenwerking en data- 
en kennisdeling;

3. Juridische cluster: strategische aspecten in relatie tot 
het C-ITS juridische raamwerk, databeveiliging, privacy, 
security en certificatie.

4. Evaluatie en roadmap cluster: de focus in dit cluster ligt 
op de evaluatie van (onder andere) veiligheidsissues, de 
effecten van C-ITS-implementatie op het transportsysteem, 
gebruikers zonder C-ITS, interoperabiliteit, cross-site 
testen, identificatie van use-cases en roadmaps.

Voor elk van deze clusters hebben we in tabelvorm de volgen-
de onderwerpen geïdentificeerd en gerubriceerd: organisatie,  
activiteit, doel en relevante documenten/websites. Aan de 
ene kant biedt het rapport vanuit het perspectief van een 
wegbeheerder een eerste introductie van de onder werpen 
binnen Coöperatieve Intelligente Transport Systemen (C-ITS). 
De focus ligt hierbij op de uitdagingen en voordelen van 
C-ITS-implementatie. Aan de andere kant beschrijft het rap-
port de belangrijkste ervaringen van afgeronde en lopende 
projecten in verschillende fasen van de implementatie van 
C-ITS-diensten.
 

http://www.mobycon.nl
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SMART MOBILITY

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 leidt in opdracht van 
provincie Overijssel en een internationaal consortium. Ook 
dit jaar zijn er mooie stappen gezet binnen BITS. Een korte 
update:

Begin 2020 hebben we in vijf regio’s in vijf verschillende 
landen een grootschalige survey uitgevoerd naar het 
fietsgebruik en naar welke ITS-toepassingen ervoor kunnen 
zorgen dat mensen (nog) meer gaan fietsen. Uitkomst was 
dat opvallend veel mensen positief staan tegenover ITS-
toepassingen in het fietsen, ondanks dat het voor veel 
mensen een vrij onbekend gebied is. Het ene type ITS was 
populairder dan het andere; zo zijn respondenten met name 
enthousiast over toepassingen die vertragingen verminderen 

BICYCLES AND INTELLIGENT 
TRANSPORT SYSTEMS (BITS)  

(bijv. bij VRIs), die diefstal tegengaan en die informatie geven 
over routes en reismogelijkheden.

Ook als het gaat om het implementeren van ITS is het BITS 
project goed op stoom gekomen. Zo hebben we nu: 
• 3D camera’s in provincie Antwerpen (waarvoor ze de 

Vlaamse verkeersveiligheidsprijs hebben ontvangen)
• Snuffelfietsen, dynamische verlichting, slimme camera's 

en Microtraffic (conflictanalyse) in Zwolle
• Een fietstelprogramma in East Riding of Yorkshire Council 

(UK)
• Een radarsysteem dat veiligheid op kruisingen verbetert in 

Aarhus (DK).
Verder staan er 6 nieuwe implementaties op het punt om 
van start te gaan. 

In 2021 staat daarnaast de officiële lancering van de 
CycleDataHub op de agenda. Met dit internationale 
dataplatform gaan we niet alleen onze eigen data delen, maar 
beogen we ook andere partijen uit te nodigen dit doen, elkaar 
te inspireren en internationale samenwerking op dit gebied te 
verstevigen.

2020 was een productief jaar voor BITS en we hebben er alle 
vertrouwen in dat we deze lijn door kunnen zetten in 2021. 
Volg ons of kijk op de website om up-to-date te blijven of je in 
te schrijven voor de BITS nieuwsbrief.

http://www.mobycon.nl
https://northsearegion.eu/bits/
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SMART MOBILITY

VOOR WIE 
De Verkeersonderneming 
 
Gemeente Krimpen aan den IJssel voert 
van 2018 tot en met 2021 de reconstructie 
van de Grote Kruising uit. Het project is 
veelomvattend, duurt enige jaren en kent veel 
verschillende betrokken partijen. Voor fase 6 
wordt er veel hinder verwacht vanuit Krimpen 
aan de IJssel maar ook op de provinciale weg 
N210. De Verkeersonderneming heeft in 2020 
gewerkt aan een pakket van alternatieven 
waaronder deelfietsen, een tijdelijke pont 
en extra elektrische deelscooters. Mobycon 
mocht voor dit project de programmaleider 
leveren die sturing geeft aan vier lijnen. Een 
werkgeversaanpak waarbij samen met de 
werkgevers aan maatregelen wordt gewerkt. 
Het bouwen van een ‘community’ bestaande 
uit inwoners en werknemers die hier actief 
aan deelnemen en op de hoogte worden 
gehouden van alternatieven en acties. 

MOBILITEITSMANAGEMENT 

Communicatie over de maatregelen en als 
laatste een team wat continu de monitoring 
van data en inzichten bijhoudt waar de 
maatregelen weer mee worden gevoed. Dit 
team blijft ook in 2021 actief om zo de hinder 
op de N210 zoveel mogelijk te beperken. In 
april 2021 wordt er bijvoorbeeld gestart met 
een tijdelijke watertaxi als alternatief voor 
de drukke Algerabrug. Door een specifieke 
werkgeversaanpak worden mensen verleid de 
auto aan de overkant van het water te laten 
staan en de pont als alternatief te kiezen voor 
de brug.

PILOT MOBILITY AS A SERVICE 
(MAAS) DEN HAAG-ROTTERDAM 

VOOR WIE 
De Verkeersonderneming 
 
De regio Rotterdam Den Haag is de 
dichtstbevolkte regio van Nederland, waar 
dagelijks zo’n 1,2 miljoen mensen naar hun 
werk reizen. In de Mobility as a Service-pilot 
(MaaS) is het doel om alle vervoersmiddelen 
en -diensten te bundelen in één app. 
Reizigers kunnen daarmee al hun reizen 
plannen, boeken en betalen. Mobycon levert 
de projectleider van het MaaS-project. 

Hiermee wordt er gezorgd voor een betere 
multimodale bereikbaarheid van zowel de 
metropoolregio als Rotterdam The Hague 
Airport. Reizigers worden verleid om op een 
andere, vaak duurzame, manier te reizen dan 
met de auto. De capaciteit wordt zo beter 
benut en de druk op het openbaar vervoer 
verminderd. MaaS is een uiterst complex 
systeem, waarin alle vervoersaanbieders 
aan elkaar verbonden zijn. De app is in een 
vergevorderd stadium en klaar om uitvoerig 

te testen. We hopen binnenkort te weten of 
de app goed werkt en vriendelijk, begrijpelijk 
en eenvoudig in gebruik is. Door corona is de 
grootschalige introductie, tijdens onder meer 
het Songfestival in AHOY, uitgesteld. Het gaat 
nu minder snel dan verwacht, maar het is 
een prachtig project wat het benoemen meer 
dan waard is en waar we met veel plezier bij 
betrokken zijn. 

“De adviseurs van Mobycon kennen 
de markt, zijn benaderbaar en goed 
aanspreekbaar. Ze zijn actief in diverse regio’s 
en beschikken over een schat aan kennis 
en ervaring. Doordat ze ook actief zijn in 
andere mobiliteitsprojecten is er sprake van 
een goede interactie.” Aldus een tevreden 
opdrachtgever.

 

http://www.mobycon.nl
https://www.mobycon.nl/referenties/reizen-plannen-boeken-en-betalen-in-een-app/
https://www.mobycon.nl/referenties/reizen-plannen-boeken-en-betalen-in-een-app/
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VERKEER EN 
VERKEERSVEILIGHEID

ONDERSTEUNING JURIDISCHE  
PROCEDURES 

Een van de diensten van Mobycon is het ondersteunen van 
juridische processen rondom ruimtelijke ontwikkelingen. 

> 
ANALYSE VERKEERSVEILIGHEID 

RUYSDAELPLEIN
Gemeente Rijswijk is bezig met een herinrichting van de 

Steenlaan in Rijswijk.  

> 

VERKEERSKUNDIGE TOETS
In Amsterdam werkt ontwikkelaar Aedes Real Estate aan de 
realisatie en uitbreiding van een hotel aan de oostzijde van 

het centrum van Amsterdam.    
 >

ONDERZOEK VERKEERSVEILIGHEID BIJ 
WIELERRONDES 

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en  
Waterstaat voerden we een inventariserend onderzoek uit 

naar de verkeersveiligheid van wielerrondes.   
 >

ACTIEPLAN VERKEERSVEILIGHEID
Voor gemeente Zwolle hebben wij afgelopen jaar het 

Actieplan Verkeersveiligheid 2020-2030 opgesteld. 

> 

VERKEERSKUNDIGE ONDERBOUWING  
BESTEMMINGSPLAN ZIEKENHUIS

Gemeente Overbetuwe en het Rijnstate ziekenhuis werken aan 
de planvorming van een nieuwe ziekenhuisvoorziening in Elst.

 > 
ONDERZOEK VERKEERSVEILIGHEID 

Mobycon heeft als onderdeel van de herijking van de 
gemeentelijke wegen in gemeente Westland een onderzoek 
gedaan van de objectieve verkeersveiligheid in de gemeente. 

> 

http://www.mobycon.nl
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VERKEER EN VERKEERSVEILIGHEID

VERKEERSKUNDIGE ONDERBOUWING 
BESTEMMINGSPLAN RIJNSTATE ZIEKENHUIS  
IN ELST  

VOOR WIE 
Gemeente Overbetuwe
 

Gemeente Overbetuwe en het Rijnstate ziekenhuis werken 
aan de planvorming van een nieuwe ziekenhuisvoorziening 
van Stichting Rijnstate Ziekenhuis in de Spoorzone van 
Elst. Mobycon is door de gemeente gevraagd om de 
verkeerskundige onderbouwing te verzorgen en deel te 
nemen aan het projectteam voor het bestemmingsplan.

Ter voorbereiding van de onderbouwing zijn door ons 
diverse verkeerstellingen in de omgeving uitgevoerd. Zowel 
slangentellingen op wegvakken als kruispunttellingen met 
camera’s geven een goed beeld van de huidige hoeveelheid 
autoverkeer en fietsverkeer. Tevens is over een periode 
van twee weken in beeld gebracht hoe de bezetting van de 
bestaande P+R-garage in het gebied fluctueert over de dag.

Bij de verkeerskundige onderbouwing is het bestaande 
verkeersmodel geactualiseerd op basis van de 
verkeerstellingen en is de verkeersgeneratie van de nieuwe 

ziekenhuisvoorziening berekend en aan het verkeersmodel 
toegevoegd. Zo ontstond een goed beeld van de toekomstige 
verkeersstromen. Met het verkeersmodel zijn verschillende 
wijzigingen in de verkeersstructuur doorgerekend op hun 
effect. In overleg met de stakeholders en bewoners zijn 
de voor en nadelen van eventuele structuurwijzigingen in 
beeld gebracht. Hierbij zijn dynamische verkeerssimulaties 
gemaakt om lokale effecten op autoverkeer en fietsverkeer 
in beeld te brengen. Uiteindelijk is de keuze gemaakt om 
de autostructuur in beperkte mate aan te passen, maar de 
infrastructuur voor fietsers aanzienlijk te verbeteren.

Mobycon heeft een ondersteunende rol gespeeld bij de 
parkeeronderbouwing om aan te tonen dat het nieuwe 
parkeerterrein en de bestaande P+R-garage voldoende 
capaciteit hebben om de parkeerbehoefte van de 
ziekenhuisvoorziening op te vangen. Ook heeft Mobycon een 
bijdrage geleverd aan het voorontwerp voor de openbare 

ruimte in de omgeving van het ziekenhuis inclusief parkeerterrein 
en oostelijk stationsplein. Voor het westelijke stationsplein 
is een camera-analyse uitgevoerd om de fietsers te tellen en 
het gedrag van fietsers in beeld te brengen. Op basis hiervan 
zijn aanbevelingen gedaan om de groeiende fietsstroom 
beter te bedienen. Tijdens het gehele proces heeft Mobycon 
deelgenomen aan het interactieve proces met stakeholders en 
bewoners inclusief de verwerking van inspraak en bezwaar.

Het definitieve bestemmingsplan is op 26 januari 2021 
vastgesteld door de gemeenteraad van Overbetuwe.

http://www.mobycon.nl
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VERKEER EN VERKEERSVEILIGHEID

VOOR WIE 
Gemeente Zwolle

Voor gemeente Zwolle hebben wij afgelopen jaar het Actieplan Verkeersveiligheid 2020-
2030 opgesteld. Het vorige Beleidsplan Verkeersveiligheid van de gemeente had een looptijd 
tot 2018 en is toe aan een opvolger voor de komende 10 jaar. De basis van de opzet van 
het actieplan was het Actieplan Wereldfietsstad, een plan dat we eerder voor de gemeente 
hebben gemaakt. Bij het uitwerken van het Actieplan Verkeersveiligheid waren de doelen 
uit de Mobiliteitsvisie 2030 van de gemeente leidend. Deze doelen kennen de doelstellingen 
van het Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 als basis. Door op deze manier te werken 
is gemeente Zwolle de komende jaren weer helemaal aangesloten bij het landelijke beleid 
en aanpak voor verkeersveiligheid. Op basis van ongevallengegevens, resultaten uit de 
risicogestuurde aanpak van de provincie en in samenspraak met partners van de gemeente 
(VVN, Fietsersbond, politie, et cetera) is een prioriteitenlijst vastgesteld. Deze lijst is leidend bij 
het vaststellen van de uitvoeringsagenda’s voor de komende jaren.

ACTIEPLAN VERKEERSVEILIGHEID   VERKEERSKUNDIGE TOETS

VOOR WIE: 
Aedes Real Estate

In Amsterdam werkt ontwikkelaar Aedes Real Estate aan de realisatie en uitbreiding van een 
hotel aan de oostzijde van het centrum van Amsterdam. Voor deze ontwikkeling hebben wij 
de onderbouwing voor het aspect verkeer en (fiets)parkeren verzorgd. Een complexe puzzel, 
omdat de uitbreiding gebaseerd is op uitwisseling van hotelkamers met een ander hotel en 
de ontwikkeling uit meerdere onderdelen bestaat (hotel, restaurant, zaalverhuur, et cetera). 
Deze onderdelen zijn deels ook weer ondersteunend aan het hotel. Daarom hebben we voor 
deze onderbouwing overleg gevoerd met gemeente Amsterdam. Hierdoor was de gemeente 
vooraf goed op de hoogte van de onderbouwing en wat de slagingskans in het formele proces 
vergroot. De inzet van dubbelgebruik van (fiets)parkeerplaatsen en van parkeercapaciteit van 
de voormalige functies resulteerde uiteindelijk in een realistische parkeeropgave.

http://www.mobycon.nl
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VOOR WIE 
Gemeente Westland

Mobycon heeft als onderdeel van de herijking van de gemeentelijke wegen in gemeente West-
land een onderzoek gedaan van de objectieve verkeersveiligheid in de gemeente.  
Bij de analyse van de ViaStat informatie hebben we gekeken naar geregistreerde ongevallen in 
de afgelopen 5 jaar. Door onderzoek te doen naar de locatie van de ongevallen, het type onge-
val, de betrokkenen, slachtoffers en leeftijd hebben we een algemeen veiligheidsbeeld van de 
gemeentelijke wegen opgesteld. 

Op basis van deze eerste analyse is een prioritering opgesteld met een top-15 knelpuntlocaties 
vanuit de ernst van de ongevallen. De knelpuntlocaties zijn tijdens een schouw op locatie ge-
analyseerd op gedrag en op weginrichting in relatie tot de Basiskenmerken Duurzaam Veilig en 
overige landelijke richtlijnen. Per knelpuntlocatie zijn de huidige knelpunten op het gebied van 
gedrag van de verkeersdeelnemers en de vormgeving en staat van de infrastructuur samenge-
vat en zijn mogelijke oplossingen geformuleerd. In veel gevallen speelde een hoge snelheid op 
het kruispunt en onduidelijkheid over de verkeerssituatie een rol.

ONDERZOEK  
VERKEERSVEILIGHEID   

ONDERSTEUNING  
JURIDISCHE PROCEDURES 

VOOR WIE: 
Diverse gemeenten

Een van de diensten van Mobycon is het ondersteunen van juridische processen rondom 
ruimtelijke ontwikkelingen. Met trots melden we dat 100% van de bezwaar- en beroeps-
procedures is gewonnen door de partijen die wij hebben bijgestaan!

Onze dienstverlening bestaat in de basis uit het uitvoeren van berekeningen van de par-
keerbehoefte en verkeersgeneratie van de ontwikkeling. Het aspect verkeer moet namelijk 
verplicht worden onderzocht bij het wijzigen van een bestemmingsplan of het aanvragen 
van een omgevingsvergunning. Deze berekeningen voeren we uit op basis van lokaal beleid, 
landelijke richtlijnen en jurisprudentie. Hiermee garanderen we de gemeente of ontwikkelaar 
dat het aspect verkeer de ontwikkeling niet in de weg staat.

Het kan voorkomen dat er een bezwaar- of beroepschrift tegen een bestemmingsplan of de 
omgevingsvergunning wordt ingediend. In dat geval geven wij hierop als onafhankelijke ver-
keersadviseurs een reactie en weerleggen waar mogelijk de aangevoerde argumenten. Ook 
is het mogelijk dat wij een second opinion uitvoeren over het verkeersonderzoek dat aan de 
ontwikkeling ten grondslag ligt. Dit maakt het verweer in een bezwaar- of beroepsprocedure 
sterker. We bevestigen de goede punten van het onderzoek en doen aanbevelingen voor het 
ondervangen van eventuele tekortkomingen. Tot slot zijn we desgewenst als expert aanwezig 
bij een rechtszitting van de rechtbank of Raad van State, zodat wij mondeling onze visie op de 
aangevoerde bezwaren kunnen geven. 

http://www.mobycon.nl
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ONDERZOEK 
VERKEERSVEILIGHEID 
BIJ WIELERRONDES   

VOOR WIE 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat voerden we een inventariserend onderzoek uit naar de 
verkeersveiligheid van wielerrondes. In de laatste decennia is 
het aantal en de complexiteit van wielerrondes steeds  
gegroeid. Deze ontwikkeling is gelijk opgegaan met een forse 
stijging van de algemene verkeersdrukte. Wielerrondes vragen 
veel organisatorische- en vooral veel beveiligingsinspanningen. 
Er zijn tijdens wedstrijden op de openbare weg steeds meer 
motoragenten nodig, terwijl er ook een schaarste is aan deze 
speciaal opgeleide motoragenten. De politie-inzet die beschik-
baar is voor het beveiligen en begeleiden van wielerrondes 
neemt af.

Deze mindering in politie-inzet brengt knelpunten met zich 
mee. Maar ook algemene risico’s en knelpunten rond de ver-
keersveiligheid van wielerrondes zijn onvoldoende in beeld. 
We brachten met dit onderzoek het juridisch kader en de 
knelpunten in kaart. Hiertoe spraken we met vele verschillen-
de stakeholders, waaronder KNWU (Koninklijke Nederland-
sche Wielren Unie), UCI (Union Cycliste International) politie, 
NOC*NSF, motorrijdersverenigingen en meer. 

Het onderzoek resulteerde in een pakket van no-regret, aan-
vullende en nice to have maatregelen. We adviseerden onder 
andere om nog eens kritisch te kijken naar de samenstelling 
van de wielerkalender en de samenwerking tussen partijen. 
Ook zijn er mogelijkheden voor wedstrijdorganisatoren om  
beveiliging te organiseren met (evenementen)verkeersrege-

laars in plaats van politie. Al met al bruikbare resultaten met 
handelingsperspectief voor de verschillende stakeholders.  
De rapportage is eind 2020 aangeboden aan de Tweede 
Kamer en in te zien via: https://www.rijksoverheid.nl/docu-
menten/kamerstukken/2020/12/14/verzamelbrief-verkeers-
veiligheid-december-2020 
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ANALYSE VERKEERSVEILIGHEID 
RUYSDAELPLEIN   

VOOR WIE 
Gemeente Rijswijk

Gemeente Rijswijk is bezig met een herinrichting van de 
Steenlaan in Rijswijk. De Steenlaan is samen met het Ruys-
daelplein onderdeel van een belangrijke fietsverbinding van 
noord naar zuid. Vanuit de omgeving en gebruikers komen al 
enige tijd klachten binnen dat het Ruysdaelplein als verkeer-
sonveilig wordt ervaren. Dit gaat dan met name om fietsers.

Om een beter beeld van te krijgen van de knelpunten hebben 
we voor dit kruispunt een conflictanalyse met Microtraffic  
uitgevoerd op de videobeelden van de twee oversteken.  
Hierbij lag de focus op bijna-conflicten tussen auto-/vracht-
verkeer en fietsers en voetgangers. In totaal is er 80 uur aan 
beeldmateriaal geanalyseerd op (bijna-) conflicten. Dit is een 
geautomatiseerd proces van Microtraffic waarbij door het 
analyseren van de opgenomen beelden onderscheid wordt 
gemaakt naar de verschillende rijrichtingen van de aanwezige 
modaliteiten en wordt gekeken naar het risico op een conflict.

Uit de analyse blijkt dat de bijna-conflictratio’s op de twee 
oversteken van een laag en middelmatig risico zijn. Bij deze 
bijna-conflicten was de snelheid laag en was er voldoende tijd 

en afstand tussen het voertuig en de fietser of voetganger 
om niet van een hoog of kritisch risico te spreken. Door de 
conflictanalyse en een analyse van de vormgeving, rekening 
houdend met Basiskenmerken Duurzaam Veilig en overige 
landelijke richtlijnen, is een aantal maatregelen voorgesteld 
om de verkeersveiligheid op het Ruysdaelplein te verbete-
ren. 
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Januari
Joined ESCP conference on 
Sustainable Innovation in Berlin; 
presentation at a workshop 

Washington: Transforming 
Transportation 2020 Conference.

Februari
Fact Finding Workshop
Jersey, Channel Island
 
WCC Joensuu
Voor aftermovie van de 
workshops: https://www.youtube.
com/watch?v=1I3aDHk-4qI

Workshops in Bizkaia (Spanje)

Workshop over onderwerpen als 
intersections for Radentscheid 
Bielefeld in Bielefeld

BITS-bijeenkomst in Antwerpen

Guest Lecture for Housing and Urban 
Development Studies at Erasmus 
University ‘Building the Experiential 
City’
 
Maart
Actualiteitenseminar Forseti 

Juni
Ov-congres – Stationsplein 45 in 
Rotterdam georganiseerd door 
OVPRO  

September
DiFu Webinar over Intersection: 
Session 1 presentatie en Q&As; 
onze presentatie (20‘) was vooraf 
opgenomen in de MobyStudio en 
was online beschikbaar voor de 
deelnemers van alle sessies

Velo-city virtuele bijeenkomst 
met vooraf opgenomen video, 
waaraan Mobycon 2 minuten heeft 
bijgedragen.

Future Mobility Summit Berlijn – 
presentatie en paneldiscussie (Q&A)

Nationaal Fietscongres digitaal in 
september en november (fietstocht in 
mei 2021) - 

Jaarlijks Transport Practitioners 
Meeting ‘Changing Hearts and 
Minds: 8 rules for successfully bicycle 
marketing’ 

Oktober 
DiFu Webinar over Intersection: 
Sessie 2

Gastles voor Porter School for 
Environment in Israël.
 
Ierland/DCE, presentatie ’Gender 
Aware Cycling Planning - a critical 
step in Encouraging Cycling to 
Schools’ 

Nationaal Voetgangerscongres in 
Leeuwarden – deels digitaal 7 & 8 
oktober

PPS + Mobycon Reimagining Streets 
As Places - Online training ‘Facilitator 
and Presenter of Changing Hearts and 
Minds: How to successfully market 
your sustainable mobility project’ 

Mobycon website: https://mobycon.
com/updates/how-to-make-streets-
into-great-public-spaces/
 
WRLDCTY Virtual 
Festival ‘Understanding Equity in 
Mobility’ 

Nationaal Verkeerskunde Congres – in 
twee delen virtueel congres, deel 1 in 
oktober (2e deel 4 februari 2021) -

November
DCE webinar Portugal: ‘Traffic 
Calming: principles and practice’  
 
Modeshift’s autumn webinar series 
‘School Streets Revisited’ 

Fahrradkommunalkonferenz in 
Bremen

SnowFall: Winter Cycling Congress 
Warmup Webinar door de Winter 
Cycling Federation

Green-Schools Travel Secondary 
Conference (Ireland), ‘The best 
moment to start working on active 
travel in the future - is now!’

DiFu Webinar over Intersection: 
Session 3

NVVC-congres presentatie: 
‘Verkeersles als onderdeel van 
Sociale Fiets Infrastructuur’ (paper 
via deze link te downloaden: https://
www.nvvc-congres.nl/informatie/
archief/archief-2020/archief-papers-
nvvc-2020) 

Ontdekken van nieuwe 
infrastructuren - workshop 
‘Embracing the bike: building a 
greener and healthier recovery for 
London’
https://dutchcycling.nl/es/noticias/
news/794-embracing-the-bike-in-the-
uk
 
December
BITS-presentaties tijdens het POLIS 
conference 2020

DiFu Webinar over Intersection: 
Session 4

Ontmoeting met Lord Mayor & 
Bicycle Commissioner in Manchester, 
presentatie over ‘Safe Intersection 
Design’ aan het senior team bij 
Transport for Greater Manchester. 

Webinar on COVID19 Response 
Infrastructure Planning, Aging 2.0 

APBP Webinar from Mode to Modal 
Family

PPS Virtual Masterclass ‘Streets 
as Places’, gefaciliteerd en 
gepresenteerd

CROW Webinar on Reallocating Street 
Space 

Webinarreeks over de 1,5 meter 
samenleving – Biind 

Het nieuwe normaal trapt af – Biind 

Het nieuwe normaal in de fysieke 
leefomgeving – Biind 

Het nieuwe normaal in samenwerken 
– Biind 

Verbindingsfestival – samenwerking 
opgezet door Acquire Publishing 

WalkBikePlaces Presentation ‘High 
Capacity Slow Speed Streets’

TCAT/Share The Road Alliance 
Webinar on Pandemic Streets 

Delaware Bicycle Summit - Safe 
Roundabout Design 

Region of Waterloo Webinar on 
Network Planning

http://www.mobycon.nl
https://escp.eu/events/conference-sustainable-innovation-2020-berlin
https://escp.eu/events/conference-sustainable-innovation-2020-berlin
https://mobycon.com/updates/how-equity-and-cycling-success-go-hand-in-hand-a-summary-of-transforming-transportation-2020/
https://mobycon.com/updates/how-equity-and-cycling-success-go-hand-in-hand-a-summary-of-transforming-transportation-2020/
https://www.dutchcycling.nl/en/news/news/419-dutch-expertise-on-the-channel-island-of-jersey
https://www.dutchcycling.nl/en/news/news/419-dutch-expertise-on-the-channel-island-of-jersey
https://wintercyclingcongress2020.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=1I3aDHk-4qI
https://www.youtube.com/watch?v=1I3aDHk-4qI
https://forseti.nl/event_post/actualiteitenseminarleerlingenvervoer-2020/
https://www.ovcongres.nl/deelnemers/
https://difu.de/
https://www.nationaalfietscongres.nl/terugblik
https://ptrc-training.co.uk/Portals/1/2020TPM/2020TPM%20Programme%20Online.pdf?ver=2020-09-02-171316-423
https://ptrc-training.co.uk/Portals/1/2020TPM/2020TPM%20Programme%20Online.pdf?ver=2020-09-02-171316-423
https://ptrc-training.co.uk/Portals/1/2020TPM/2020TPM%20Programme%20Online.pdf?ver=2020-09-02-171316-423
https://ptrc-training.co.uk/Portals/1/2020TPM/2020TPM%20Programme%20Online.pdf?ver=2020-09-02-171316-423
https://nationaalvoetgangerscongres.nl/
https://www.pps.org/events/reimagining-streets-as-places
https://www.pps.org/events/reimagining-streets-as-places
https://mobycon.com/updates/how-to-make-streets-into-great-public-spaces/
https://mobycon.com/updates/how-to-make-streets-into-great-public-spaces/
https://mobycon.com/updates/how-to-make-streets-into-great-public-spaces/
https://www.wrldcty.com/
https://www.wrldcty.com/
https://www.nationaalverkeerskundecongres.nl/terugblik-deel-1
https://mobycon.com/updates/modeshift-autumn-webinar-series-school-streets-revisited/
https://mobycon.com/updates/modeshift-autumn-webinar-series-school-streets-revisited/
https://greenschoolsireland.org/green-schools-premier-irelands-first-travel-conference-for-schools/
https://greenschoolsireland.org/green-schools-premier-irelands-first-travel-conference-for-schools/
https://greenschoolsireland.org/green-schools-premier-irelands-first-travel-conference-for-schools/
https://www.nvvc-congres.nl/informatie/archief/archief-2020/archief-papers-nvvc-2020
https://www.nvvc-congres.nl/informatie/archief/archief-2020/archief-papers-nvvc-2020
https://www.nvvc-congres.nl/informatie/archief/archief-2020/archief-papers-nvvc-2020
https://www.nvvc-congres.nl/informatie/archief/archief-2020/archief-papers-nvvc-2020
https://dutchcycling.nl/es/noticias/news/794-embracing-the-bike-in-the-uk
https://dutchcycling.nl/es/noticias/news/794-embracing-the-bike-in-the-uk
https://dutchcycling.nl/es/noticias/news/794-embracing-the-bike-in-the-uk
https://mobycon.com/updates/apbp-webinar-lennart-nout-on-the-infrastructure-for-micrmobility/
https://mobycon.com/updates/apbp-webinar-lennart-nout-on-the-infrastructure-for-micrmobility/
https://www.pps.org/events/reimagining-streets-as-places
https://www.pps.org/events/reimagining-streets-as-places
https://www.biind.nl/nieuws/webinarreeks-over-de-15-meter-samenleving
https://www.biind.nl/artikel/webinarreeks-het-nieuwe-normaal-trapt-af
https://www.biind.nl/evenement/webinar-het-nieuwe-normaal-in-de-fysieke-leefomgeving
https://www.biind.nl/evenement/webinar-het-nieuwe-normaal-in-de-fysieke-leefomgeving
https://www.biind.nl/artikel/het-nieuwe-normaal-in-samenwerken
https://www.acquirepublishing.nl/nieuws/20200501-festival-geeft-2000-professionals-kennis-fun-en-verbinding
https://mobycon.com/updates/walk-bike-places2020/
https://mobycon.com/updates/walk-bike-places2020/


MOBYCON.NL

WIJ WAREN O.A. BIJ ADRESSEN

MOBYCON ACADEMY 

Mobycon Webinar Series ‘How to 
successfully market your sustainable 
mobility project’ 

Teaching and Adult to Ride webinar 
‘Cycling and Society Symposium 
(online) presentatie over gender+ 
aware planning 

‘The elements for creating child-
friendly school zones’ 

Smart Growth Online Webinar Series 
‘Pedaling Through Pandemic: How 
(E-)Cycling Can Keep Post-COVID 
Cities Moving' 

‘The Good Street Part 1: From past to 
present, the evolution of balancing 
place and mobility’
 
Rotterdam virtuele studiereis ‘The 
Urban Evolution of a Modern Dutch 
City' 
 

PUBLICATIES:

‘De sociale kant van mobiliteit’ – 

Interview op de website van BYC: 

Opgenomen in de gids ‘Remarkable 
Women in Transport’ die op 
International Women’s Day 
uitgebracht is door TUMI / Women 
Mobilize Women. “This publication 
showcases the diversity of more 
than 50 female change makers in 
transport. As visibility is key to change 
mindsets, we are proud to present 
the work of these highly qualified 
transport experts.” 

Verkeerskunde ‘Effecten covid-19 
maatregelen op mobiliteit van 
mannen en vrouwen’ 
- korte versie
- lange versie
- Engelse variant: 
 
Gastblog voor I-TE: juli 2020: Why 
Cycling Fits Women’s Mobility Needs 
and What Is Needed to Unlock the 
Potential
 
Gevaarlijke kruispunten in beeld met 
slim systeem – Biind 

CVS corona-editie 2020, 2 - pager: 
‘We zitten niet allemaal op dezelfde 
boot in de coronazee’ 

 
Handboek tijdelijke weginrichting 
‘Einrichtung und Erweiterung 
temporärer Radverkehrsanlagen‘ 

Focus op groei, niet op prestaties – 

Serie publicaties voor BITS - 
geplaatst in Verkeerskunde en 
MobiliteitsPlatform, vertaalde versie 
op mobycon.com, bij de DCE en 
enkele bij Eltis:
‘Haal meer uit ITS en Fiets’ (blog, 
Verkeerskunde)
‘ITS en Fiets: Coronaproof fietsen’ 

‘Fiets en ITS: Train je data-reflex’ - 

‘Fietsparkeren: welke oplossingen 
bieden in welke situaties 
meerwaarde?’

Artikel origineel gepubliceerd 
in OVPro en vertaling gepost op 
Mobycon.com ‘Ontwikkeling van 
MaaS zet sociale inclusie onder druk’
 
Opname van een kort interview in 
Berlin voor een podcast van Geert 
Kloppenburg

  
 

Postbus
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https://www.mobiliteitsplatform.nl/42020FietsenIts
https://www.ovpro.nl/innovatie-2/2020/06/08/de-ontwikkeling-van-maas-zet-sociale-inclusie-onder-druk/?gdpr=accept
https://www.ovpro.nl/innovatie-2/2020/06/08/de-ontwikkeling-van-maas-zet-sociale-inclusie-onder-druk/?gdpr=accept
mailto:%20info%40mobycon.nl?subject=
http://www.mobycon.nl
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MOBYCON.NL

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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