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DE SAMENLEVING VERANDERT DUS DE MOBILITEIT OOK
Dit is de kop van een interview wat Johan gaf voor het trendboek mobiliteit 2022 van Acquire Publishing. De 
samenleving en de mobiliteit dat zijn voor ons twee belangrijke items in ons werk. Uiteraard houdt het ons 
bezig wat de trends zijn en wat de toekomst voor ons in petto heeft. En hoe we hier samen met onze klanten 
op in kunnen en moeten spelen. Maar ook wat onze positieve bijdrage kan zijn aan de toekomst. Ah, zult u 
denken, weer iemand die over duurzaamheid gaat beginnen. Ja, dat is zeker een item wat al jaren in onze 
plannen terug te vinden is. Ook in onze gehele bedrijfsvoering. In 2021 hebben we trede 3 op de CO2 
prestatieladder behaald. Nu werken we hard om zo snel als mogelijk trede 5 te bereiken. 

Het gaat niet alleen over duurzaamheid, een ander onderwerp dat ons zeer aan het hart gaat is mobiliteits
armoede. Een onderwerp waar nog niet veel aandacht aan wordt besteed in Nederland. Intern hebben we 
hiervoor een onderzoeks en gesprektool ontwikkeld: de mobiliteitsdonut en het mobiliteitsdonutspel. Dit 
helpt om het thema mobiliteitsarmoede op de politieke agenda te krijgen en zijn we trots dat dit initiatief in 
2022 concrete programma’s gaat opleveren op provinciaal niveau. In dit jaaroverzicht 2021 tref je meer aan 
over onze mobiliteitsdonut. Deze twee gerelateerde projecten zijn: ‘Kinderfietsplan Tilburg’ en ‘Fietsbezit 
onderzoek Amsterdam’. 

Denken over en werken aan de mobiliteitsdonut levert ook een nieuw inzicht op. Discussies in de zoektocht 
naar balans tussen mobiliteit en ruimtegebruik, klimaat, luchtkwaliteit, veiligheid en gezondheid zijn erbij 
gebaat dat we niet alleen aandacht hebben voor een ondergrens, maar ook aan een maximumgrens. We 
introduceren graag een nieuwe term: bovenmatige mobiliteit. Hier ga je in 2022 zeker meer over horen.

VOORWOORD
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Een actuele trend is dat we onze openbare ruimte voor meer activiteiten willen gebruiken dan allen voor het 
parkeren van auto’s en fietsen. Vaak juist op plekken waar we veel activiteiten zien in de gebouwen en de 
ruimte. Een mooi voorbeeld daarvan is de binnenstad van Eindhoven, ruimte voor activiteiten, voetgangers en 
fietsers. In de parkeerstrategie voor Eindhoven is daar op een creatieve wijze een aanpak gekomen die dit 
alles mogelijk gaat maken de komende jaren.

Nederland is een onbetwist fietsland in de wereld. Door de pandemie hebben veel landen versneld de fiets 
ontdekt. Uiteraard willen wij graag bij deze ontdekking helpen, zeker om het in goede banen te leiden op het 
terrein van verkeersveiligheid. Iedereen heeft immers het recht om weer veilig thuis te komen. Onze 
hulpacties brengen ons op bijzondere plekken in de wereld. Een mooi voorbeeld is Reykjavik, een typische 
autostad die de omschakeling wil maken. Er ligt nu een ambitieus plan dat dit zeker mogelijk gaat maken. 

We wensen je veel leesplezier  maar ook verrassingen toe  bij het lezen van ons jaaroverzicht 2021!

We hopen jullie allen snel weer eens in levenden lijve te ontmoeten.

Een beste groet, 

Johan Diepens, directeur 
Martijn van de Leur, commercieel directeur
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ZO MAKEN WIJ 
DE WERELD MINDER 

AFHANKELIJK VAN 
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FIETSNETWERK 
GELSENKIRCHEN 

Voor de Duitse stad Gelsenkirchen 
zijn wij gevraagd hun NRWRadnetz 

(fietsnetwerk) te herzien.

> 

‘SO LÄUFT DAS’ 
In Dortmund, Duitsland, zijn 
we bezig geweest met een 

mobiliteitsmanagementproject op 
basisscholen.  

> 

AMT FÜR VERKEHRS-
MANAGEMENT 

LANDESHAUPTSTADT 
DÜSSELDORF

Het jaar 2021 stond voor het  
DACHteam grotendeels in het 
teken van het Mobiliteitsplan. 

> 

FIETSADVIES VOOR DE 
STAD REYKJAVIK

Het eerste fietsplan voor Reykjavik 
werd in 2010 goedgekeurd door de 
gemeenteraad en in 2015 werd een 

herzien fietsplan gepresenteerd. 

> 

BIKING4U / LABICIXTE 
In opdracht van de Nederlandse 
ambassade in Italië en Legambici 

hebben we geïnteresseerde 
(potentiële) fietsdocenten getraind 

in het geven van fietslessen. 

> 

MOBYCON WERKT 
SAMEN MET HET WORLD 

RESOURCES INSTITUTE 
Het WRI is een wereldwijde non

profitorganisatie die helpt met 
initiatieven ter verbetering van 
duurzaamheid op alle niveaus. 

> 

VERKEHRSPLANUNG 
BERN

We hebben opdracht gekregen 
om een kruispunt als 'beschermd 

kruispunt' naar Nederlands model, 
te onderzoeken.

 > 

DIGITALE CONNECTIE 
MET EEN WERELDWIJD 

PUBLIEK
De pandemie was nog steeds van 

invloed op ons reisgedrag waardoor 
we gebruik hebben gemaakt van 

onze MobyStudio.  

 > 

 PURPLE LINE CORRIDOR, 
SAN DIEGO, CALIFORNIË

Het uitgebreide multimodale 
corridorplan verbindt de noordelijke 

regio van San Diego en zijn 
samenleving met het centrum van 

San Diego. 

>

INTERNATIONAAL

CANMORE PROTECTED 
INTERSECION 

Mobycon werkt al jaren samen 
met het stadje Canmore in Canada, 

gelegen in de Rocky Mountains, 
een echte voorloper wat duurzame 

mobiliteit betreft.   

 > 
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FIETSNETWERK 
GELSENKIRCHEN 

INTERNATIONAAL  DUITSLAND

Voor de Duitse stad Gelsenkirchen zijn wij gevraagd hun NRW 
Radnetz (fietsnetwerk) te herzien. De deelstaat Nordrhein-  
Westfalen (NRW) ontwikkelde in het verleden een 30.000 km 
lang fiet sroutenetwerk voor de gehele deelstaat. Dit beweg
wijzerde routenetwerk voor regionale verbindingen omvat 
ook routes door de stad Gelsenkirchen. Omdat in de regio 
Gelsenkirchen de laatste jaren nieuwe routes voor recreatief 
gebruik en, in de stad, voor dagelijks gebruik waren ontwik
keld, kregen wij de opdracht deze nieuwe routes met het 
oude NRWnetwerk in Gelsenkirchen te combineren. Daar
naast leveren we ook een gedetailleerd plan voor de beweg
wijzering. De eerste fase van het project is afgerond. 
De nieuwe routes zijn, daar waar zinvol, met het oude 
NRWnetwerk verbonden, waarbij ook enkele delen van het 
oude netwerk werden geschrapt. Bijzondere aandacht voor 
wensen om bepaalde delen van de stad voor het eerst mee te 
nemen in een dergelijk bewegwijzerd netwerk en goed reke
ning te houden met de aansluiting op het NRWroutenetwerk 
in de aangrenzende steden. Met de huidige staat van de infra
structuur en met plannen om de infrastructuur in de nabije 
toekomst te verbeteren is rekening gehouden. Voor de 
tweede fase, het opstellen van het gedetailleerde bewegwij
zeringsplan, werken we samen met Folkersma Routing and 
Sign als onze partner en onderaannemer. 

Het nieuwe NRW-Radnetz sluit ook aan op de nieuwe fietssnelweg RS1

http://www.mobycon.nl


MOBYCON.NL

In Dortmund, Duitsland, zijn we bezig geweest met een mobi
liteitsmanagementproject op basisscholen. Het doel van het 
project is om me er kinderen lopend of fietsend naar school 
te krijgen in plaats van door hun ouders met de auto gebracht 
te worden. De deelnemende scholen zijn enthousiast en 
hopen op verandering, want de zogenaamde ‘oudertaxi’s’ 
zorgen elke ochtend voor chaos voor de school.

route naar de school vanuit 
verschillende richtingen. 
Daarnaast hebben we ook 
looproutes in het plan opge
nomen wanneer kinderen 
met de bus naar school 
komen. Een veilige looproute 
voor de kinderen om, samen 
met een volwassene, de weg 
naar school te voet te 
vervolgen. 
Voor elke school hebben we 
een voorstel gedaan om 
ophaal en afzetzones voor 
de auto’s in te voeren, zodat 
de kinderen in ieder geval 
een stukje kunnen lopen. En 
daardoor wordt de omgeving 
van school ook weer veiliger. 
Om verdere gedragsverande
ring te stimuleren, hebben 

In het eerste deel van het project hebben we een enquête ge
houden om beter inzicht te krijgen in de feitelijke situatie en 
wat de knelpunten zijn. Met de informatie uit de enquêtes, 
aanvullende gegevens (zoals ongevallen) en een excursie naar 
Dortmund om de gebieden zelf te controleren, hebben we 
schoolrouteplannen gemaakt. Elke school heeft een op maat 
gemaakt schoolrouteplan met daarin opgenomen de veiligste 

we als laatste nog een programma geïntroduceerd genaamd 
‘de verkeerstemmer’ dat de kinderen op een speelse manier 
aanmoedigt om naar school te komen lopen of fietsen. Het 
werkt aanstekelijk want een klas wordt beloond voor hun ge
zamenlijke deelname aan het programma. Het project is nog 
steeds aan de gang want dit jaar gaan we met nog meer scho
len samenwerken.

INTERNATIONAAL

‘SO LÄUFT DAS’ MOBILITEITSMANAGEMENT IN DORTMUND 
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Het jaar 2021 stond voor het DACHteam (Duitse markt, Duits
land, Oostenrijk, Zwitserland) grotendeels in het teken van 
het Mobiliteitsplan D van de deelstaathoofdstad Düsseldorf. 
Samen met ons partnerbureau, ingenieursbureau nts uit  
Münster, hebben wij werkpakket 3 toegewezen gekregen.

Dit project is gericht op de ontwikkeling van gerichte strategi
sche maatregelen op het gebied van fietsen en lopen, ver
keersveiligheid en toegankelijke inrichting van straten en 
wegen. Het doel van de stad is om met deze maatregelen de 
actieve mobiliteit in Düsseldorf te stimuleren en zo op middel

lange termijn de modal split in de stad te veranderen. Weg van 
de auto en toe naar meer fietsen, lopen en openbaar vervoer.

Samen met nts waren we intensief betrokken bij de 
coördinatie processen tussen de stad en de andere werkpak
ketten om een geïntegreerd overkoepelend netwerk en duur
zaam straatbeeldontwerp te creëren voor alle modaliteiten en 
doelgroepen. Wij hebben ons vooral geconcentreerd op het 
ontwerpen van een netwerk voor lopen en fietsen, maar dit 
kan alleen worden bereikt door alle weggebruikers in een in
teractief proces te integreren. In de loop van het project ont

INTERNATIONAAL  

wikkelden we, onder meer, aanbevelingen voor een 
hiërarchisch afgestemde weg en fietsinfrastructuur en 
koppelden die aan het Nederlandse principe van ‘zelf 
verklarend wegontwerp’. Voor elk hiërarchisch niveau van het 
wegennet formuleerden wij minimale ontwerpeisen voor de 
vervoersinfrastructuur. Ook hebben we maatregelen opge
steld voor veilige routes naar school, veilige voorzieningen op 
bouwplaatsen en voorlichtingscampagnes over duurzame  
mobiliteit. Aanvullend hebben wij een concept ingediend voor 
hoogwaardige stallingsfaciliteiten voor fietsen en elektrische 
mobiliteit, die in Duitsland steeds belangrijker worden.

AMT FÜR VERKEHRSMANAGEMENT LANDESHAUPTSTADT DÜSSELDORF
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Het eerste fietsplan voor Reykjavik werd in 
2010 goedgekeurd door de gemeenteraad en 
in 2015 werd een herzien fietsplan gepresen
teerd. De plannen waren gericht op het ver
hogen van de modal split voor fietsers en 
voetgangers door het aanleggen van fietsrou
tes en andere maatregelen zoals fietsparkeer
plaatsen bij basisscholen.

Het aantal fietsers in Reykjavik is sindsdien 
gegroeid, maar het autoverkeer is nog steeds 
dominant in de modal split; goed voor 73% 
van alle verplaatsingen in 2017 (autobestuur
ders en passagiers), vergeleken met 7% op de 
fiets. Wel is er in 2020 een enquête gehouden 
over het gewenste vervoermiddel om naar 
het werk te reizen en daar bleek dat 26% van 
de bevolking graag met de fiets zou willen 
pendelen.

INTERNATIONAAL  IJSLAND

De stuurgroep fietsen van de stad was ambitieus als het ging om het verbeteren van de fiets
omstandigheden in Reykjavik en gaf ons de opdracht om het fietsplan en de ontwerprichtlij
nen voor 2015 te herzien. Ook kregen we de opdracht om samen te werken met medewerkers 
van de afdeling Leefomgeving en Ruimtelijke Ordening en de stuurgroep fietsen, om advies te 
geven over de totstandkoming van hun fietsplan. Dit heeft geresulteerd in een nieuw fietsplan 
dat op 26 mei is goedgekeurd door de commissie planning en vervoer. 

FIETSADVIES VOOR DE STAD REYKJAVIK
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INTERNATIONAAL

In opdracht van de Nederlandse ambassade in Italië en  
Legambici hebben we geïnteresseerde (potentiële) fiets-
docenten getraind in het geven van fietslessen. Dit deden we 
door twee traindetrainer trainingen. Een training hebben we 
online verzorgd vanuit onze Mobycon studio en de andere 
training vond fysiek plaats in het centrum van Milaan. Bij Cas
cina Nascosta om precies te zijn, het ‘kloppend hart’ van Le
gambiente Lombardia. Dit was een zeer geschikte plek om 
fietslessen te geven. 
De fietsdocenteninwording ontvingen onze Biking4U 
lespakketten. Deze lespakketten bestaan uit een handboek, 

instaptoets, drie lesmodules en diverse oefeningen passend 
bij de context van Milaan. De gehele tekst hebben we voor 
deze gelegenheid vertaald in het Italiaans. Door ons lespakket 
en onze trainingen beschikken de fietsdocenten over alle mid
delen om zelf aan de slag te gaan en nietfietsers op een 
speelse en veilige wijze wegwijs te maken met de fiets.

De opdrachtgever, Legambiente, is een belangrijke onafhanke
lijk milieuorganisatie in Italië. Het onderdeel ‘Legambici’ is het 
deel van Legambiente dat zich bezighoudt met fietsen en ac
tieve mobiliteit. Actieve mobiliteit levert ten opzichte van in

dividueel autogebruik een positieve bijdrage aan schone 
lucht, minder uitstoot van CO2 en een leefbare openbare 
ruimte. Zoals op veel plekken in de wereld gaf de pandemie 
ook in Italië stof tot nadenken over mobiliteit. 

Door deze samenwerking met Legambiente kon het bijna niet 
anders dan dat we meteen een klik hadden en goed konden 
samenwerken.  

foto's Michelle Maggi

BIKING4U / LABICIXTE
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INTERNATIONAAL  

Het World Resources Institute (WRI) is een 
wereldwijde non profitorganisatie die zich 
richt op het helpen van steden, regio’s en 
landen met initiatieven voor het verbeteren 
van duurzaam heid op alle niveaus. Dit omvat 
het ondersteunen van hun wereldwijde leden 
bij het bereiken van hun doelstellingen op het 
gebied van duurzame mobiliteit door onder
zoek, ondersteuning en capaciteitsopbouw. In 
2021 schakelde WRI Mobycon in als deskun
dig adviseur gedurende het MobyCoach pro
gramma om vier op mobiliteit gerichte 
projecten te ondersteunen in Brazilië, Addis 
Abeba, Ethiopië, Vietnam en hun hoofdkan
toor in Washington, DC, VS.

De adviserende rollen van het team bestaan 
uit het geven van workshops over ‘capacity 
building’ en ‘peer design reviews’ met mobili
teitsprofessionals in Vietnam en Addis Abeba, 
waar onze adviseurs context gestuurde voor
beelden en ontwerplan bevelingen gaven om 
de fietsomstandigheden in hun regio’s te  
verbeteren. In Brazilië beoordeelden we een 
nationaal onderzoek naar de staat van fietsen 

in het land. Dit was inclusief proactieve ma
nieren om verzamelde gegevens te gebruiken 
om mogelijke beleidsrichtingen voor het ver
hogen van het fietspercentage te helpen iden
tificeren. Samen met het hoofdkantoor van 
WRI hielpen we om inzicht te geven in hun 
ontwikkeling van een internationaal popup 
dashboard voor fietspaden. Dat kan worden 
gebruikt om steden die lid zijn (wereldwijd) te 
inspireren hun eigen projecten uit te voeren 
door toegang te krijgen tot cruciale details 
zoals ontwerpkeuzes, kosten en gebruikers
percentages van popup fietspaden die tij
dens de pandemie zijn geïmplementeerd en 
in de jaren daarvoor zijn vastgesteld.

Na een aantal samenwerkingen met steden 
over de hele wereld, hebben deze projecten 
bijgedragen aan een goede werkrelatie met 
WRI, een relatie die we in 2022 en daarna 
hopen voort te zetten.

MOBYCON WERKT SAMEN MET HET WORLD RESOURCES INSTITUTE  
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INTERNATIONAAL  ZWITSERLAND

VERKEHRSPLANUNG BERNVERKEHRSPLANUNG BERN

In juni 2020 heeft de afdeling Verkeersplanning van het  
Directoraat Civiele Techniek, Verkeer en Stedelijk groen van 
Bern (Zwitserland) ons opdracht gegeven voor een voorstudie 
om het ontwerp van een kruispunt als ‘beschermd kruispunt’, 
naar Nederlands model, te onderzoeken. Het doel is om een 
van de belangrijkste kruispunten van de stad aantrekkelijker en 
veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Haar functie  
als verkeersknooppunt moet gehandhaafd blijven, maar het 
moet beter worden geïntegreerd in de stedelijke ruimte en de 
dominantie voor het autoverkeer verminderen. Bovendien was 

het de bedoeling om op dit knooppunt een keerpunt voor het 
lokale busverkeer tot stand te brengen en te zorgen voor een 
betere toegang tot de lokale hboschool. 
 
Aan de hand van ruwe CADtekeningen werden verschillende 
kruispuntvormen voorgesteld, met AutoTURN op verkeers
ruimte getest en samen met de stad tegen elkaar afgewogen. 
Dit leidde tot het gedetailleerde ontwerp van twee varianten. 
Het ene betrof een aanpassing van het bestaande kruispunt 
tot een ‘beschermd kruispunt’ met gescheiden fietspaden. 

Het andere werd een volledige reconstructie van het kruispunt 
tot een rotonde met gescheiden fietspaden en de verplaatsing 
van een bushalte. Beide zijn ontworpen volgens de voorschrif
ten vanuit het ‘Masterplan Fiets’ van de stad Berner.
 
Het project bevindt zich momenteel in de documentatie en 
eindcoördinatiefase. Het eindverslag wordt in het tweede 
kwartaal van 2023 aan Bern worden overhandigd.
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INTERNATIONAAL

DIGITALE CONNECTIE MET EEN WERELDWIJD PUBLIEKDIGITALE CONNECTIE MET EEN WERELDWIJD PUBLIEK

De pandemie was nog steeds van invloed op ons reisgedrag 
waardoor we gebruik hebben gemaakt van onze MobyStudio 
om talloze (digitale) workshops en studiereizen te verzorgen. 
Naast de regelmatige webinars van de Mobycon Academy,  
organiseerden we in februari het tweejaarlijkse Winter Cycling 
Congress. Een tweedaags programma rekening houdend met 
verschillende tijdzones en continenten, waar wereldwijde  
experts en pleitbezorgers uit de fietswereld op aansloten. In 
de MobyStudio werd ook het informatieboekje ‘Een fiets voor 
elk kind’ gelanceerd dat we in samenwerking met Tour de 
Force en de Nederlandse Fietsambassade hadden ontwikkeld.

Mobycon heeft veel studiereizen verzorgd voor bezoekende 
delegaties. Aan bod komen de bestpractices op het gebied 
van Nederlands mobiliteitsontwerp, zodat internationale  
bezoekers begrijpen hoe ze deze toe of aan kunnen passen 
aan hun omgeving. Het Mobyconteam ontwikkelde een reeks  
digitale studiereizen met behulp van GoPro’s en 360graden
camera’s, waardoor de deelnemers het fietsen in Nederland 
vanuit hun eigen huis konden ervaren. Er werd een tour door 
Delft  gemaakt voor de National Bike Summit en de Walk Bike 
Places Conference in de VS. In het najaar volgde een rondlei
ding door Leidsche Rijn voor de Canadian Healthy Urban 

Policy Implementation Digital Workshop, georganiseerd door 
880 Cities.

Hoewel we ernaar uitkijken om binnenkort terug te keren 
naar live tours, hebben deze digitale conferenties, workshops 
en studiereizen ons in staat gesteld om wereldwijd in contact 
te blijven met partners en ze Nederlandse inspiratie te 
bieden.
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INTERNATIONAAL

Mobycon werkt al jaren samen met het stadje Canmore in 
Canada, gelegen in de Rocky Mountains. Dit bijzondere stadje 
is een echte voorloper op het gebied van duurzame mobiliteit. 
Mobycon heeft hen daarin geholpen met het schrijven van 
het mobiliteitsplan en met verschillende inrichtingsplannen 
en ontwerpen. Door onze lange samenwerking is er een 
goede vertrouwensband opgebouwd en worden we voor veel 
projecten uitgenodigd om mee te denken. In 2021 heeft  
Canmore haar eerste (door Mobycon ontworpen) ‘Protected 

Intersection’ aangelegd. Een kruispunt waarbij fietsers en 
voetgangers hun eigen ruimte hebben. Heel normaal in  
Nederland, maar nog steeds zeer vooruitstrevend in Canada. 
Ons ontwerp uit 2019 is vrijwel volledig uitgevoerd, inclusief 
het plaatsen van de verkeerslichten aan de nabije kant (waar 
de auto’s wachten). In Canada is het gebruikelijk dat de  
verkeerslichten aan de overkant van het kruispunt staan. 
Dit zorgt ervoor dat overstekende fietsers en voetgangers 
minder zichtbaar zijn voor wachtende auto’s en er harder 

wordt gereden. Canmore is nu de eerste gemeente in 
NoordAmerika waar de verkeerslichten aan de ‘goede’ kant 
van het kruispunt staan. Wij zijn erg trots op de resultaten van 
onze samenwerking met Canmore. Het is zeer belangrijk dat 
er ook in NoordAmerika goede voorbeelden van veilige  
infrastructuur zijn waar andere gemeenten van kunnen leren. 
Dit kruispunt in Canmore kan zeker als innovatief voorbeeld 
dienen.  

CANMORE PROTECTED INTERSECION 
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Het uitgebreide multimodale corridorplan verbindt de noorde
lijke regio van San Diego en zijn samenleving met het centrum 
van San Diego. Met een lengte van ongeveer 50 kilometer is 
de corridor een van de meest verstopte en vertrouwde corri
dors in de regio. Het strekt zich uit over een regio met verschil
lende achtergronden en inkomensniveaus en is een belangrijke 
verbinding tussen zowel werk als recreatiegebieden.
Het doel van het project is om belangrijke uitdagingen op het 
gebied van congestie en toegankelijkheid aan te pakken en de 
visie van een technologisch geavanceerd, evenwichtig en  
geïntegreerd multimodaal transportsysteem te bevorderen.  

Het uiteindelijke resultaat zal helpen bij de besluitvorming 
voor projectontwikkeling in overeenstemming met SANDAG’s 
gedurfde nieuwe transportvisie, bekend als de ‘5 Big Moves’.

Mobycon ondersteunt de 5 Big Moves langs de corridor, met 
een focus op actieve vormen van verplaatsen. Als projectlei
der is het onze rol om fiets en wandelstrategieën te ontwik
kelen tussen en binnen mobiliteitsknooppunten om de 
toegankelijkheid van/naar de corridor te ondersteunen,  
congestie aan te pakken en een rechtvaardiger mobiliteitsplan 
op te stellen.

We werkten nauw samen met de opdrachtgever om hun 
begrip voor en het belang van meer genuanceerde actieve 
transportaanbevelingen te vergroten. Daarbij werd de rol van 
Mobycon uitgebreid met het ontwikkelen van fietsnetwerken 
voor elk van de 14 mobiliteitsknooppunten langs de corridor. 
Dit zorgt ervoor dat actief vervoer een prioriteit blijft bij finan
cieringsaanvragen en dat wandelen en fietsen een primaire 
manier is om toegang te hebben tot de slimme 
transitcorridor.

PURPLE LINE CORRIDOR, SAN DIEGO, CALIFORNIË

INTERNATIONAAL
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OPENBAAR VERVOER

MOBILITEITSAGENDA 
WEST BETUWE

In 2019 stelde de gemeenteraad van West 
Betuwe de Mobiliteitsvisie vast. In 2020 en 

2021 heeft Mobycon deze uitgewerkt tot een 
Mobiliteitsagenda.  

> 

PARKEERSTRATEGIE EINDHO-
VEN 2040; OP WEG NAAR EEN 

AUTOLUW CENTRUM
Meer kwaliteit en een hogere dichtheid 

moeten leiden tot een aantrekkelijk, 
hoogwaardig en leefbaar centrum. 

> 

BELEID/VISIE

AUTODELEN IN GRONINGEN
Gemeente Groningen wil meer ruimte maken 

voor recreëren, beleven en ontmoeten. 
Deelmobiliteit kan daaraan bijdragen, auto’s 
staan namelijk vaak voor 99 procent van de 

tijd stil op straat. 

 > 

NATIONAAL 
TOEKOMSTBEELD FIETS
Aan de start van 2021 ging iedere 

Nederlandse provincie en gemeente 
in de startblokken voor het Nationaal 

Toekomstbeeld Fiets. 

 > 

http://www.mobycon.nl


MOBYCON.NL

In 2019 stelde de gemeenteraad van West Betuwe de Mobili
teitsvisie vast. In 2020 en 2021 heeft Mobycon deze uitge
werkt tot een Mobiliteitsagenda. De opgaven waar gemeente 
West Betuwe voor staat zijn groot. Aan de ene kant hebben ze 
te maken met bovenregionale projecten zoals de MIRT A2 en 
Programma Hoogfrequent Spoor die hun lokale mobiliteit be
invloedt en aan de andere kant hebben ze lokale uitdagingen 
die de leefbaarheid beïnvloeden. 

In samenwerking met verschillende partners in de klankbord
groep hebben we een dynamische Mobiliteitsagenda ontwik
keld waarmee de gemeenteraad de komende jaren kan 
werken aan het wensbeeld en bij kan sturen wanneer nodig.

BELEID/VISIE

MOBILITEITSAGENDA 
WEST BETUWE
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Het centrum van Eindhoven staat voor een schaalsprong: 
meer kwaliteit en een hogere dichtheid moeten leiden tot een 
aantrekkelijk, hoogwaardig en leefbaar centrum. Hoe meer 
leef en verblijfkwaliteit, hoe meer aanleiding er is om te 
groeien. Groei die in balans moet zijn met thema’s als bereik
baarheid, klimaat en een aantrekkelijke inrichting openbare 
ruimte. De gemeente zet daarom in op een mobiliteitstransi
tie: minder auto, meer actief en duurzaam vervoer. Dit heeft 
niet alleen positieve effecten op de kwaliteit van de omge
ving, maar zorgt bovenal voor een efficiënter gebruik van 
schaarse ruimte in het (te verdichte) stadscentrum.

Parkeerbeleid is een belangrijk instrument om de ontwikkel
opgave te faciliteren en de gewenste mobiliteitstransitie voor 
elkaar te krijgen. Om het parkeerbeleid als strategisch beleids
instrument te ontwikkelen, stelde Mobycon in opdracht van 
de gemeente de Parkeerstrategie Centrum 2040 op. De Par
keerstrategie bevat een analyse van de huidige situatie voor 
het parkeren in het centrum, de effecten van de ontwikkelam
bitie voor het centrum en de integrale gemeentelijke doelen 
voor de toekomstige parkeervraag. Voor de Parkeerstrategie 
zijn beleidsknoppen ontwikkeld die de gemeente kan inzetten 
om de gewenste mobiliteitstransitie te faciliteren. 

Voorbeelden van beleidsknoppen zijn tarifering, 
vergunningen beleid, parkeren op afstand, deelmobiliteit en 
samenwerken met marktpartijen. De parkeerstrategie is dyna
misch en vergt structurele monitoring op de gewenste effec
ten waarop kan worden (bij)gestuurd door inzet van deze 
beleidsknoppen. Ook voor de interne organisatie van het par
keerbeleid zijn aanbevelingen gedaan. 

Foto Modacity

BELEID/VISIE

PARKEERSTRATEGIE 
EINDHOVEN 2040;  
OP WEG NAAR EEN  
AUTOLUW CENTRUM
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Gemeente Groningen wil meer ruimte maken voor recreëren, 
beleven en ontmoeten. Deelmobiliteit kan daaraan bijdragen, 
auto’s staan namelijk vaak voor 99 procent van de tijd stil op 
straat. Als bewoners meer vervoersmiddelen delen, dan 
neemt het bezit ervan af. Samen met Reframe hebben wij een 
adviesrapport opgesteld voor het stimuleren van het gebruik 
en aanbod van deelauto’s.

In Groningen nemen de inwonersaantallen en mobiliteits
bewegingen toe. De gemeente wil niet dat het autobezit  
mee groeit en zet daarom in op autodelen. Met de gemeente 
bepaalden we eerst de visie en doelstellingen voor de lange 
termijn en bedachten oplossingen. Hoe stimuleer je het delen 
van auto’s? En met welke methoden en instrumenten evalue
ren het beleid?

Resultaat is een dik adviesrapport vol concrete uitvoerings
maatregelen. Er zijn ideeën om het parkeer en vergunningen
beleid beter in te richten op autodelen. Ook belangrijk is het 
informeren van de inwoners over de vele voordelen van  
deelauto’s. Ze zijn bijvoorbeeld altijd beschikbaar en vaak 
goedkoper en duurzamer dan een eigen auto. Om het gebruik 
te stimuleren wordt er geëxperimenteerd met gratis proefrit
ten. Deze plannen worden gepresenteerd in het Uitvoerings
programma Deelauto in 2022.

De gemeente was op zoek naar dé gouden maatregel, waar
door iedereen morgen in een deelauto zou rijden, maar dat is 
niet realistisch. Nu ligt er een compleet en deskundig rapport 

met concrete acties en maatregelen, waarmee gemeente  
Groningen de komende tijd vooruit kan. 

BELEID/VISIE

AUTODELEN IN 
GRONINGEN

http://www.mobycon.nl


MOBYCON.NL

Aan de start van 2021 ging iedere Nederlandse provincie en 
gemeente in de startblokken voor het Nationaal Toekomst
beeld Fiets. Met het Toekomstbeeld wilden we gezamenlijk, 
als fietscollega’s in het hele land, de schaalsprong Fiets in 
beeld brengen. Vervolgens zou het Toekomstbeeld de basis 
worden voor afspraken tussen het Rijk en de regio’s in het  
BOMIRT van 2021.

Mobycon startte in februari 2021 in vier provincies (Gelder
land, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) met het vormgeven 
van de contourenschets. Samen met onze collega’s van P2 
hebben we op hoog tempo de ideeën wensen, dromen van 
veel van onze fietscollega’s in de provincies verzameld en  
verwerkt tot een beeld voor 2024, 2027 en 2040. In de perio
de tot de zomer hebben we deze contourenschets verder uit
gewerkt. Mede door de kabinetsformatie zijn er tot op heden 
nog geen concrete landelijke afspraken gemaakt om een 
impuls te geven aan de fiets.

Op dit moment werken we nog voor provincie NoordBrabant 
om het toekomstbeeld fiets voor de provincie te schakelen 
aan de verstedelijkingsopgave. Hier liggen vanuit het regeer
akkoord de grootste kansen voor de schaalsprong fiets. We 
zien dat de fiets een sleutelpositie heeft in een succesvolle 
verstedelijkingsopgave en wij gaan ervoor om deze te  
verzilveren. Dit draagt bij aan ons hogere doel om de auto
afhankelijkheid te verminderen.

BELEID/VISIE

NATIONAAL TOEKOMSTBEELD FIETS
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GEDRAG & PARTICIPATIE

ONDERZOEK FIETSBEZIT 
ONDER KINDEREN IN 

AMSTERDAMSE 
MINIMAGEZINNEN

Gemeente Amsterdam zet in op het 
stimuleren van het fietsen onder 

Amsterdamse gezinnen.  

> 

KINDERFIETSENPLAN 
TILBURG 
Fiets over?  

Maak er een kind blij mee! 

> 

DOORTRAPPEN IN 
OOST-NEDERLAND

Al sinds enkele jaren verzorgt 
Mobycon in samenwerking met 
de Fietsersbond fietsdagen in 

Overijssel en Gelderland. 

> 

DIGITALE BARRIÈRES 
HEROVERWEGEN EN  

INCLUSIEVE MOBILITEIT 
IN TILBURG

Nieuwe mobiliteitsdiensten, 
bieden velen de vrijheid om relatief 
spontaan en vaak naadloos te reizen 

binnen Nederland.

> 

SAMENWERKING MET 
SHIFT

In 2021 zijn wij onze 
samenwerking gestart met 

gedragsveranderingsbureau SHIFT.

> 
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GEDRAG & PARTICIPATIE

Gemeente Amsterdam zet in op het stimuleren van het fietsen 
onder Amsterdamse gezinnen. Het programma ‘Fiets van de 
gemeente’ heeft het doel om 750 fietsen ter beschikking te 
stellen, waarbij verschillende manieren van fietsuitgifte getest 
kunnen worden. Een onderzoek naar fietsbezit entoegang tot 
de fiets onder kinderen en jongeren in Amsterdam Noord,  
NieuwWest en Zuidoost is daar een onderdeel van. Mobycon 
voerde in het najaar van 2021 dit onderzoek uit. 

Gemeente Amsterdam wilde graag weten: 
• Hoe het ervoor staat met het fietsbezit onder deze 

doelgroep
• Wat de meest optimale wijze is om fietsen ter beschikking te 

stellen aankinderen en jongeren in minimagezinnen
• Welke aanvullende interventies mogelijk zijn om het fietsen 

te stimuleren

Wij zochten dit uit door uitgebreide deskresearch, een enquê
te onder minimahuishoudens, diverse interviews, focusgroepen 
en een workshop met belanghebbenden. Op basis van alle  
opgehaalde input werkten we zes voorstellen voor pilots uit. 
Tenslotte adviseerden we over een aanpak om de pilots te  
evalueren en effecten te monitoren. 

Met de uitkomsten van dit onderzoek en de voorstellen voor 
de pilots zet gemeente Amsterdam concrete stappen richting 
het bevorderen van de fietscultuur onder gezinnen die nog 
niet of weinig fietsen.

ONDERZOEK FIETSBEZIT ONDER KINDEREN IN AMSTERDAMSE 
MINIMAGEZINNEN
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Een goede, veilige fiets is helaas niet voor ieder kind vanzelf
sprekend. Uit cijfers van gemeente Tilburg blijkt dat één op de 
vijf kinderen in Tilburg geen fiets heeft vanwege de financiële 
situatie thuis. De ANWB en gemeente Tilburg zetten zich 
samen met lokale partijen in voor het Kinderfietsenplan.  
Zij geloven dat iedereen in Nederland recht heeft op een fiets, 
zodat zij kunnen meedoen in de maatschappij.  

In Tilburg vormen de lokale partijen Stichting Leergeld, Quiet, 
ContourdeTwern, La Poubelle en Stokhasselt een gezamenlij
ke keten van fietsen inzamelen, repareren en uitgeven aan  
kinderen tot en met 18 jaar. Mobycon heeft dit project het  
afgelopen jaar procesmatig ondersteund door elk onderdeel 
van de keten in Tilburg uit te werken en afspraken te maken 
met de deelnemende partijen, zoals welke rol hebben de 
deelnemende organisaties? Hoe werken zij onderling samen? 
Wat zijn de afspraken? 

Op 17 oktober 2021 – Wereldarmoededag  organiseerde 
Quiet het festival ‘Tegen Stille Armoede’ in het centrum van 
Tilburg. Eén van de acties was een fietsinzamelingsactie op 
het pleintje voor het nieuwe stadskantoor. De actie gaf veel 
bekijks en veel mensen kwamen een fiets brengen die “toch 
al jaren in de schuur staat”. Als kers op de taart onderteken
den de gemeente, lokale partijen en ANWB een intentie
verklaring om de komende jaren samen te werken zodat alle 
Tilburgse kinderen een goede veilige fiets hebben. 

De keten van inzamelen, opknappen en uitgeven is actief.  
Op verschillende punten in de stad worden gebruikte fietsen 
ingezameld en opgeknapt, mede door mensen met een  

afstand tot de arbeidsmarkt. Nadat de fiets klaar is voor ge
bruik, komen de kinderen langs om vervolgens vol trots – op 
hun eigen fiets – naar huis te gaan. 

KINDERFIETSENPLAN TILBURG 
FIETS OVER? MAAK ER EEN KIND BLIJ MEE! 

GEDRAG & PARTICIPATIE
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DOORTRAPPEN IN OOST-NEDERLAND

Al sinds enkele jaren verzorgt Mobycon in samenwerking met 
de Fietsersbond fietsdagen in Overijssel en Gelderland. In 
2021 is Mobycon gevraagd om breder bij te dragen aan de uit
rol van het landelijke programma Doortrappen. Zo hebben wij 
een training voor vrijwilligers ontwikkeld om ze Doortrappen 
Ambassadeurs te maken. In gemeente Apeldoorn hebben we 
de training als pilot gedraaid en zijn we met een enthousiaste 
groep vrijwilligers en coördinatoren aan de slag gegaan. 

Daarnaast hebben we de traditionele fietsdag dit jaar in een 
flexibel jasje gestoken. De fietsdocenten van de Fietsersbond 
hebben in acht gemeenten met hun stand gestaan om in ge
sprek te gaan met oudere fietsers. Door deze laagdrempelige 
interventie hebben we een groter bereik en kunnen de fiets
docenten passanten in een 1op1 gesprek uitgebreid advies 
geven. Zo dragen we, samen met partners, bij aan de fiets
veiligheid van senioren.
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Nieuwe mobiliteitsdiensten, zoals autodelen en fietsleen
systemen, bieden velen de vrijheid om relatief spontaan en 
vaak naadloos te reizen binnen Nederland. Echter, mensen die 
niet beschikken over een smartphone, voldoende data,  
toegang tot de juiste betaalsystemen of de juiste vaardighe
den in de juiste talen, kunnen geen gebruik maken van deze 
diensten.

Het Europese project DIGNITY heeft als doel de behoeften van 
groepen in de samenleving die te maken hebben met digitale 
uitsluiting beter te begrijpen. Deze kennis draagt bij aan het 

GEDRAG & PARTICIPATIE

DIGITALE BARRIÈRES HEROVERWEGEN EN INCLUSIEVE MOBILITEIT IN 
TILBURG

ontwerpen van digitaalinclusieve mobiliteitsdiensten. 
Nextbike, een DIGNITYpartner, heeft Mobycon benaderd om 
een onderzoek te doen naar digitale barrières voor mobiliteits
diensten in Tilburg. Dit in samenwerking met de gemeente 
Tilburg en Breda University of Applied Sciences. Onze rol was 
het vinden van groepen die het risico lopen te worden uitgeslo
ten van huidige en toekomstige (smartphone-gebaseerde) 
leenfietsdiensten. Daarna werkten we met deze groep om een 
nieuwe methode voor inclusief ontwerp te verkennen en te 
verfijnen, ontwikkeld door onderzoekers van Cambridge 
University.

Voortbouwend op onze ruime ervaring met het toegankelijk 
maken van het fietsen voor mensen die daar niet mee zijn op
gegroeid of de financiële middelen er niet voor hebben,  
organiseerden we twee workshops. In de eerste kwamen  
allochtone vrouwen die fietsles kregen samen om hun fietser
varingen te delen en verschillende soorten deelfietsen uit te 
proberen. In de tweede workshop presenteerden we hun 
feedback over deelfietsen met Tilburgse ambtenaren. 
Dit leverde nieuwe inzichten op en leidde tot vervolggesprek
ken binnen de gemeente en met lokale maatschappelijke 
partners.
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In 2021 zijn wij onze samenwerking gestart met gedrags
veranderingsbureau SHIFT. Zo werken ze in opdracht van de 
provincie NoordBrabant namens ons mee in het team  
structurele gedragsverandering van het programma Smart
Wayz. In 2022 draagt Mobycon bij aan de 3daagse opleiding 
‘psychologie van mobiliteit en verkeer’ georganiseerd door 

SAMENWERKING MET SHIFT

SHIFT. Daarnaast zien we verschillende mogelijkheden om 
met SHIFT onze inzet op gedrag te verstevigen binnen projec
ten. Denk hierbij aan de analyse van de beelden van onze 
slimme camera’s en resultaten van conflictanalyses met  
Microtraffic, de diverse belevingsonderzoeken, verkeersveilig
heidsstudies en deelmobiliteitsprojecten. 

VEILIGE KRUISPUNTEN DOOR ANALYSE 
VAN BIJNA-ONGEVALLEN, KAN DAT?

We hebben in Nederland prima ontwerprichtlijnen voor kruispunten, 
maar in de praktijk zijn compromissen vaak nodig door ruimtelijke beperkingen. 
Of doordat de verkeersstromen fors blijken te veranderen. 

VERKEER • MOBILITEIT • VERVOER

GEDRAG & PARTICIPATIE
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OPENBARE RUIMTE EN
ONTWERP

ONTWERPATELIER TOUR DE 
FORCE

Er is steeds meer aandacht voor de 
voetganger en de fiets in de stad. Dit vertaalt 
zich onder andere in het anders ontwerpen 
van ruimte en andere keuzes maken bij het 

verdelen van de openbare ruimte.   

> 

CENTRUMRING RIDDERKERK 
Wij zijn al een paar jaar aan de slag in 
Ridderkerk om de gemeente minder 

afhankelijk te maken van de auto. 

> 

VERKEERSKUNDIG ONDERZOEK 
HOOFDWEGEN EN  

IKC-LOCATIES
Voor gemeente Westvoorne hebben we een 
onderzoek uitgevoerd naar het functioneren 
van de hoofdroute door Oostvoorne en de 

mogelijke herinrichtingsmaatregelen.  

> 

UITWERKING AANSLUITING  
DE JONGE VEENEN  
IN MOERKAPELLE 

Gemeente Zuidplas is bezig met de 
ontwikkeling van de woonwijk De Jonge 
Veenen. Deze nieuwe woningen, de al 

bestaande school en sportvelden moeten in 
de toekomst ontsloten worden.

> 
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ONDERDEEL 

Er is steeds meer aandacht voor de voetganger en de fiets in 
de stad. Dit vertaalt zich onder andere in het anders ontwer
pen van ruimte en andere keuzes maken bij het verdelen van 
de openbare ruimte. Er wordt steeds meer gezocht naar een 
betere balans tussen verkeersruimte aan de ene kant en  
verblijfsruimte aan de andere kant. 

Vanuit Tour de Force kwam de vraag om naar de casus  
‘Besterdring’ in Tilburg te kijken vanuit het oogpunt van een 
verkeerskundig ontwerper en een landschapsarchitect.  

Als ontwerpersduo, samen met een medewerker van land
schap/stedenbouwkundig bureau Urban Synergy, hebben we 
deze opgave opgepakt in een ontwerpatelier. De Besterdring 
is een busroute, een secundaire route voor fietsers, maar 
vooral een straat met veel winkels en andere activiteiten. 
Dat was op het moment niet terug te zien in het ontwerp van 
de straat. 
Er was vooral veel ruimte voor autoverkeer (zowel bewegend 
als geparkeerd) en de bus, voetgangers en fietsers hadden in 
het bestaande ontwerp geen hoofdrol. 

ONTWERPATELIER TOUR DE FORCE

Vanuit verkeerskundig oogpunt hebben we samen met de  
gemeente het profiel voor de auto geminimaliseerd om meer 
ruimte te maken voor vrijliggende fietsvoorzieningen en een 
breder voetpad. Parkeren is deels verwijderd uit de straat, om 
zo meer ruimte te maken voor groen of plekken om te verblij
ven. Met flexibele ruimtes delen voetgangers en fietsers een 
deel van de buitenruimte en is er de mogelijkheid voor auto
verkeer om uit te wijken als het moet. Door materiaalgebruik 
en het ophangen van verlichting is het gevoel van een ver
blijfsruimte versterkt.  

OPENBARE RUIMTE / ONTWERP

http://www.mobycon.nl


MOBYCON.NL

OPENBARE RUIMTE / ONTWERP

CENTRUMRING RIDDERKERK 

Wij zijn al een paar jaar aan de slag in Ridderkerk om de  
gemeente minder afhankelijk te maken van de auto. Onder 
andere door het schrijven van het mobiliteitsplan en het  
assisteren bij het reduceren van parkeerplaatsen bij verschil
lende ruimtelijke ontwikkelingen. Een van de belangrijkste  
projecten in Ridderkerk is het herinrichten van de centrum
ring. Deze straat wordt gedomineerd door de auto en vormt 
een groot obstakel voor fietsers of voetgangers die het cen
trum willen bereiken. Mobycon heeft in 2021 met veel plezier  
samengewerkt met de gemeente en haar inwoners om tot 
een set van uitgangspunten en een schetsontwerp te komen 
voor een nieuwe centrumring. Door een uitgebreid 
participatie traject met bewoners, ondernemers en nood en 
hulpdiensten is Mobycon tot een nieuw ontwerp gekomen. 
Een straat met éénrichtingsverkeer voor auto’s.

Een groene, toegankelijke en veilige straat waar niet de auto, 
maar de mens centraal staat. Een ruimte die uitnodigt tot ver
blijven en oversteken. In dit proces hebben we veel gebruik 
gemaakt van onze straatontwerptool ‘Streetsketch’, waar
door het eenvoudig was om snel aanpassingen te maken aan 
het ontwerp, ook direct tijdens workshops of vergaderingen. 
Wij zijn erg trots op het resultaat en kijken uit naar de ver
volgstappen om te komen tot uitvoering.  
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VERKEERSKUNDIG ONDERZOEK HOOFDWEGEN EN 
IKC-LOCATIES KERN OOSTVOORNE

Voor gemeente Westvoorne hebben we een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van 
de hoofdroute door Oostvoorne en de mogelijke herinrichtingsmaatregelen. Ook in relatie tot 
de realisatie van een Integraal Kindcentrum op twee mogelijke locaties in het dorp. 

De hoofdroute door het dorp is een door de jaren heen steeds drukker geworden 50 km/uur 
weg zonder vrijliggende fietsvoorzieningen. Over deze route rijdt een Rnet bus, maar het is 
ook een belangrijke fietsroute. Er zijn klachten over trillingshinder, hoge snelheid en onveilig
heid. Voor deze typische grijze weg is onderzocht welke inrichtingsmogelijkheden er zijn.

Het advies is om de weg aan te passen tot een gebiedsontsluitingsweg met 30 km/uur 
(GOW30). De inrichting is maatwerk omdat er nog geen landelijke richtlijnen beschikbaar zijn 
voor een GOW30. In dit geval is geadviseerd om de bestaande (te) smalle fietsstroken en 
brede rijloper van asfalt te vervangen door brede fietsstroken van asfalt in combinatie met een 
smalle middenstrook in Streetprint of klinkers. Dit versterkt de positie van fietsers en  
benadrukt het dorpse karakter waardoor de rijsnelheid van het autoverkeer omlaag zal gaan.

De ideeën worden op dit moment uitgewerkt waarbij aandacht is voor het geluidseffect van 
Streetprint of klinkers op de smalle middenstrook en het effect van de lagere snelheid op de 
rijtijden van de bus.
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UITWERKING AANSLUITING DE JONGE VEENEN IN 
MOERKAPELLE 

OPENBARE RUIMTE / ONTWERP

Gemeente Zuidplas is bezig met de ontwikkeling van de woon
wijk De Jonge Veenen. Deze nieuwe woningen, de al bestaan
de school en sportvelden moeten in de toekomst ontsloten 
worden. Deze ontsluiting zal lopen via de Sportweg naar de 
Middelweg en uiteindelijk uitkomen op de Julianastraat ter 
hoogte van de grens van de bebouwde kom. Deze ontwikke
ling heeft tot gevolg dat er in de toekomst meer verkeer gaat 
rijden over de Julianastraat, zowel in oostelijke richting naar 
Waddinxveen alsook richting het westen, waar de dorpskern 
en de aansluitingen richting de snelwegen zijn gelegen. 
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De vraag in dit onderzoek was tweeledig. We hebben voor 
deze ontwikkeling onderzocht wat de verkeerskundige effec
ten waren op de omliggende wegen en hoe deze in verhou
ding staan tot de functie van de weg. Daarnaast hebben we 
met bewoners van de omliggende straten een ontwerp opge
steld voor de Sportweg, het dubbele kruispunt SportwegMid
delwegOranjestraatJulianastraat en een deel van de 
Julianastraat. 

Het advies is om alle ontworpen straten aan te passen naar 30 
km/uurstraten en het dubbele kruispunt vorm te geven als 
(visueel) gelijkwaardig plateau. Het kruispunt wordt zo com
pact mogelijk gemaakt met extra ruimte voor voetgangers en 
leefbaarheid, maar wel breed genoeg voor incidenteel groter 
verkeer. Het resultaat is een ontwerp met meer aandacht voor 
fietsers en voetgangers, leefbaarheid en verkeersveiligheid. 
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NIEUWE FIJNMAZIGE  
OPLOSSING IN GELDERLAND: 

HALTETAXIRRREIS
Als aanvulling op het openbaar vervoer 

introduceert provincie Gelderland vanaf 3 
april het nieuwe haltetaxiRRReis.   

> 

REIZIGERSONDERZOEK  
LIMBURG

Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz 
hebben de afgelopen jaren veel tijd en 
energie gestoken in de opstart van de 

openbaar vervoer concessie en de opstart van 
Omnibuzz. 

> 

ONDERZOEK 
DOORONTWIKKELING 

OV IN WAALWIJK
Gemeente Waalwijk ziet allerlei 

veranderingen en nieuwe mogelijkheden op 
het gebied van mobiliteit.  

> 

VLAANDEREN GAAT VOOR  
MOBILITEITSCENTRALE MET 

AMBITIES 
Vlaanderen gaat met basisbereikbaarheid 
haar hele mobiliteitsbeleid herinrichten. 

> 

OPENBAAR VERVOER
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Als aanvulling op het openbaar vervoer introduceert provincie 
Gelderland vanaf 3 april het nieuwe haltetaxiRRReis: flexibel 
vervoer op bestelling, zonder vaste route van halte naar halte. 
Het is een nieuw fijnmazig vervoerproduct dat het midden 
houdt tussen taxi en openbaar vervoer. Het moet een impuls 
geven aan de bereikbaarheid in alle hoeken van Gelderland. 
Door te rijden daar waar het openbaar vervoer ontbreekt of 
geen goed alternatief is en door een goede aansluiting te 
bieden op knooppunten.
 

Afgelopen jaar hebben Mobycon en Forseti zowel de voorbe
reidingen als de aanbesteding zelf begeleid van kop tot staart. 
Omdat er veel nieuwe aspecten bij kwamen kijken (zoals 
MaaS, knooppunten en een betere afstemming tussen ov en 
taxi) werd de blik vooruit gericht op de komende jaren.

HaltetaxiRRReis rijdt op afstanden tussen de 2 en 15 kilometer 
en alleen daar waar het openbaar vervoer ontbreekt of geen 
goed alternatief is (als de reistijd met de bus of trein 20 minu
ten langer is). De service kan telefonisch worden geboekt en 

wordt ook weergegeven in de RRReisplanner  app en 
9292planner. Ook wordt het voor het eerst mogelijk om een 
dergelijke taxiservice te boeken en te betalen via deze 
platforms.
 
De aanbesteding leverde uiteindelijk zes mooie inschrijvingen 
op, waarbij het relatief nieuwe Qarin als winnaar uit de bus 
kwam. Dit jaar staat in het teken van de implementatie en  
lancering van haltetaxiRRReis. Een klus die door Forseti wordt 
begeleid.

NIEUWE FIJNMAZIGE OPLOSSING IN GELDERLAND: HALTETAXIRRREIS  
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Provincie Limburg, Arriva en Omnibuzz hebben de afgelopen 
jaren veel tijd en energie gestoken in de opstart van de open
baar vervoer concessie en de opstart van Omnibuzz. De focus 
lag hierbij op de implementatie van de eigen producten. 
Nu verschuift de behoefte naar het verbeteren van de samen
hang tussen deze producten. Daarnaast heeft provincie 
Limburg te kampen met (dubbele) vergrijzing. Omnibuzz en 
het openbaar vervoer hebben er beiden baat bij dat mensen 
zo lang mogelijk gebruik maken van het reguliere openbaar 
vervoer en dat de beschikbare publieke middelen zo optimaal 
mogelijk worden ingezet. 
 
Om te kijken hoe de verschillende vervoerdiensten in provin
cie Limburg beter kunnen samenwerken, is het van belang  
om inzicht te hebben in de behoeften van de (potentiële)  
gebruikers. Samen met Forseti onderzochten we welke kansen 
en mogelijkheden er zijn om de Limburgse vervoersystemen 
beter aan te laten sluiten op elkaar en de behoeften van 
55plussers. De focus van dit onderzoek lag op de inwoners 
van 55 jaar en ouder in het algemeen en specifiek ook de  
gebruikers van Omnibuzz en de Wensbus. Met behulp van 

grootschalig onderzoek hebben we achterhaald hoe het 
Limburgse vervoerssysteem voor hen werkt, wat belangrijk is 
bij de keuze voor een bepaalde vervoersvorm en welke 
vervoersbehoeften nog niet worden ingevuld. 

REIZIGERSONDERZOEK 
LIMBURG

 
Met de aanbevelingen uit het onderzoek kunnen provincie 
Limburg, Arriva en Omnibuzz de volgende stappen zetten 
richting een betaalbaar, toekomstvast en aantrekkelijk 
mobiliteitssysteem.
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Gemeente Waalwijk ziet allerlei veranderingen en nieuwe 
mogelijkheden op het gebied van mobiliteit. De gemeente 
heeft de ambitie voor zowel interne als externe verplaatsin
gen minder afhankelijk te worden van de auto en in te zetten 
op (betaalbare) mobiliteit voor iedereen. En wil zij dat de ver
plaatsingen zo schoon, gezond en duurzaam mogelijk worden 
uitgevoerd. Onderdeel hiervan is het verbeteren van  
ovverbindingen met regiosteden zoals ‘sHertogenbosch en  
Tilburg en deelmobiliteit voor het voor en natransport. 

Om verder invulling te geven aan deze ambities, hebben wij in 
nauwe samenwerking met de provincie, Arriva, Reizigers
overleg Brabant en gemeente Waalwijk een onderzoek uitge
voerd naar de doorontwikkeling van het openbaar vervoer in 
Waalwijk. Daarbij keken we zowel naar de lijnvoering van de 
huidige buslijnen en de potentie voor de toekomst, als naar 
strategische locaties voor mobiliteitshubs en het functioneren 
van het huidige busstation. De geplande ruimtelijke ontwikke
lingen in de gemeente spelen hierbij een belangrijke rol. 
Dit heeft geleid tot vier verschillende toekomstscenario’s, 
welke we samen met relevante stakeholders nader hebben 
geanalyseerd. Daarvoor is een afwegingskader uitgewerkt. 

ONDERZOEK DOORONTWIKKELING 
OPENBAAR VERVOER IN WAALWIJK

Ook hebben we gekeken naar oplossingen voor flexibel en vrij
willig vervoer. De uitkomsten van deze studie geven richting 
aan hoe het ovsysteem in gemeente Waalwijk een toekomst
bestendige vorm kan krijgen. 
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ONDERZOEK 
OV-REISGEDRAG 
NA CORONA

De coronapandemie heeft grote gevolgen voor hoe mensen 
zich sinds het vroege voorjaar 2020 verplaatsen. Het aantal 
reizigers in het openbaar vervoer (ov) daalde drastisch. Dit 
kwam door diverse reisbeperkende maatregelen, zoals alleen 
ov gebruik voor noodzakelijke reizen, oproep tot thuiswerken 
en sluiting van onderwijs, horeca en andere recreatieve be
stemmingen. Ook bleven mensen weg uit angst voor besmet
ting. Het aantal ovreizigers is nog niet terug op het niveau 
van voor corona. 

Het Marketingplatform MRDH, bestaande uit vervoerders RET, 
HTM, EBS en Aquabus en de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag (MRDH), wil graag weten in hoeverre de veranderingen 
in reisgedrag en perceptie ten aanzien van openbaar vervoer 
blijvend zijn. En welke drempels en triggers er liggen om 
mensen (weer) met het ov te laten reizen. Via een online  
enquête onderzochten we het huidige en verwachte reisge
drag, welke belemmeringen mensen ervaren om in vrijheid te 
kunnen reizen en welke maatregelen nodig zijn om mensen 
weer in het ov te krijgen. De focus van het onderzoek lag op 
inwoners en bezoekers (bijvoorbeeld forenzen, maar ook  
dagjesmensen) van de MRDH. 

Begin 2022 volgt nog een co-creatiesessie met (potentiële) 
reizigers om samen maatregelen verder vorm te geven. Met 
de uitkomsten van het onderzoek kan het Marketingplatform 
acties bepalen die de reizigersaantallen weer op peil kunnen 
brengen.
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VLAANDEREN GAAT VOOR MOBILITEITSCENTRALE MET AMBITIES 

Vlaanderen gaat met basisbereikbaarheid haar hele mobili
teitsbeleid herinrichten. Belangrijk onderdeel in basisbereik
baarheid is Vervoer op Maat met daarin allerlei fijnmazige 
mobiliteitsoplossingen zoals kleine buslijnen, vraagafhankelijk 
vervoer en deelmobiliteit. Een Vlaamse mobiliteitscentrale 
moet dit alles gaan aansturen.

Van mobiliteitscentrale naar MaaS
Ruim drie jaar geleden zijn we gestart met het begeleiden van 
de Vlaamse overheid bij het inrichten van Vervoer op Maat en 
de mobiliteitscentrale. Eerst hebben wij de Vlaamse overheid 
begeleid in het maken van strategische en tactische keuzes in 
de organisatie van de mobiliteitscentrale. Vervolgens hebben 
we ze ook verder begeleid in het ontwikkelen van het bestek 
voor de mobiliteitscentrale. Na een interessant, maar ook 
complex en langdurig traject van bestek schrijven en aanbe
steden mag het Amerikaanse bedrijf Via aan de slag met de 
opdracht om de mobiliteitscentrale te gaan uitvoeren.

Aan ambities geen gebrek in Vlaanderen. Op termijn moet de 
mobiliteitscentrale een integrator worden van mobiliteit, ook 

wel Mobility as a Service of MaaS genoemd. Die ontwikkeling 
gaat in fases. Eerst de aansturing van Vervoer op Maat en ver
zorgen van reisinformatie, later de ontwikkeling naar boeken 
en betalen van integrale reisproducten.

“We willen reizigers maximaal ondersteunen om trein, tram, 
bus, fiets, deelmobiliteit en andere vervoersopties met elkaar 
te combineren. Combimobiliteit vormt de toekomst van mobi
liteit in Vlaanderen. De mobiliteitscentrale wordt de reisgezel 
van openbaarvervoergebruikers in Vlaanderen om routes te 
berekenen en informatie te vinden over openbaar vervoer en 
de kostprijs van een traject. Ook Vervoer op Maat reserveren 
en tickets aankopen zal via de mobiliteitscentrale kunnen. 

Samen met een groot aantal nieuwe Hoppinpunten in het 
Vlaamse straatbeeld maken we het makkelijker dan ooit voor 
de reiziger om te wisselen tussen verschillende vervoersop
ties,” zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en 
Openbare Werken.

De komende periode staat in het teken van verdere imple
mentatie. Naar verwachting zou de mobiliteitscentrale in 
2023 moeten starten met de aansturing van Vervoer op Maat. 
Forseti en Mobycon blijven in contact met de Vlaamse over
heid en zullen meekijken en denken met deze ontwikkeling.
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CONFLICTANALYSE 
(MICROTRAFFIC) DORDRECHT 

& ZWOLLE
Wij hebben onze eigen camera’s die ingezet 

kunnen worden voor verkeerstellingen, maar 
dit vormt ook de basis voor geautomatiseerde 

conflictanalyses 

> 

ONDERZOEK 
VAARBEWEGINGEN 
UTRECHT EN BREDA
Afgelopen zomer hebben we 

verkeerstellingen uitgevoerd zoals we zo  
vaak doen, alleen dit keer niet op straat,  

maar op het water. 

> 

AMSTELVEEN & 
VIJFHEERENLANDEN

In het afgelopen jaar hebben we ook voor 
meerdere aannemers en bouwbedrijven 
parkeeronderzoeken mogen uitvoeren.  

> 

ONDERZOEK
VERZORGINGSPLAATSEN 

OOST-NEDERLAND
Voor Rijkswaterstaat hebben we een 
parkeerduur- en bezettingsgraad van 
het vrachtverkeer uitgevoerd op tien 

verzorgingsplaatsen.

 > 

PARKEERDUURONDERZOEK 
HOEVELAKEN

Het centrum van Hoevelaken wordt de 
komende tijd opgeknapt. Gemeente 

Nijkerk wilde daarom meer inzicht in de 
parkeersituatie rondom het centrum. 

 > 

BORDENPLAN LEIDEN
In de binnenstad van Leiden wordt het 

parkeren op straat aangepast. 

 > 
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CONFLICTANALYSE (MICROTRAFFIC) DORDRECHT & ZWOLLE 

Wij hebben onze eigen camera’s die ingezet kunnen worden voor verkeerstellingen, maar dit 
vormt ook de basis voor geautomatiseerde conflictanalyses. Het doel van een conflict analyse 
is inzicht krijgen in het aantal (bijna)conflicten op kruispunten of oversteeklocaties. Dit onder
zoek kunnen we uitvoeren als er klachten zijn over een bepaalde verkeerssituatie of als er 
proactief gezocht wordt naar verkeersonveilige situaties. Bij een herinrichting van een kruis
punt kunnen we ook een meting vooraf en achteraf uitvoeren, om zo de effecten in beeld te 
krijgen. 

Met onze camerabeelden kunnen we de verkeersbewegingen, type weggebruiker en gereden 
snelheden in beeld brengen. Met de software van onze partner Microtraffic kunnen volledig 
automatisch alle bijnaconflicten van een laag naar een kritiek risico geanalyseerd worden. 
Door ook te kijken naar de inrichting, zoals de Duurzaam Veilig basiskenmerken, kunnen we 
een compleet beeld geven van de verkeersveiligheidssituatie op een kruispunt.

In 2020 hebben we voor gemeente Dordrecht meerdere conflictanalyses uitgevoerd.  
Drie kruispunten en een rotonde stonden bij de gemeente bekend als mogelijk onveilig voor 
fietsers. Om een beter beeld te krijgen van de situatie hebben we op alle punten 84 uur beeld
materiaal gemaakt om de conflictanalyse uit te voeren. Door deze analyse aan te vullen met 
de (historische) ongevalgegevens en te kijken naar de inrichting (volgens Duurzaam Veilig) 
hebben we voor Dordrecht een compleet beeld van de verkeersveiligheid gemaakt.

In gemeente Zwolle worden op 4 kruispunten maatregelen genomen om de verkeersveiligheid 
te vergroten. Nog voordat deze maatregelen toegepast zijn, hebben we op deze locaties een 
conflictanalyse uitgevoerd. Als de maatregelen zijn uitgevoerd en er een gewenningsperiode is 
geweest voeren wij het onderzoek nog een keer uit. Zo zien we de invloed van de maatregelen 
op de verkeersveiligheid. 

©mobycon
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ONDERZOEK VAARBEWEGINGEN UTRECHT EN BREDA 

Mobycon voert alle jarenlang succesvol verkeerstellingen uit 
waarbij we onze eigen camera’s inzetten of gebruik maken 
van mechanische slangtellingen. Afgelopen zomer hebben we 
voor gemeenten Utrecht en Breda ook tellingen uitgevoerd. 
Dit keer niet op straat, maar op het water. In tegenstelling tot 
reguliere verkeerstellingen op straat zien we dat tellingen op 
vaarwater nauwelijks bekend zijn. Deze gegevens zijn van 
belang om een goede basis te creëren voor toekomstige be
leidsmatige keuzes die samenhangen met het gebruik van het 
water. 

Van de gegevens die bekend zijn weten we dat het steeds 
drukker wordt op het water door autonome groei, hetere 
zomers en daarbij toenemend gebruik van goedkope  
middelen zoals SUPboards en kano’s. Daarnaast groeien de 
commerciële activiteiten op het water zoals bootverhuur, 
SUPscholen, waterfietsen en rondvaarboten. 

Bij de opzet van een dergelijk onderzoek hanteren we in prin
cipe dezelfde uitgangspunten als bij een reguliere verkeers
telling. Ook hierbij maken we onderscheid naar aantal per 
modaliteit (type boot), (vaar)richtingen en verschillende  
tijdstippen. Naast de boottellingen houden we ook de gedra
gingen op het water bij. Hierbij wordt gemonitord op onder 

andere geluidsoverlast, vaargedrag en veiligheid. Al deze  
gegevens geven waardevolle informatie over eventuele knel
punten, overlast, veiligheid en doorstroming.  

Voor gemeente Utrecht hebben we het onderzoek voor de 
derde keer mogen uitvoeren en dit levert interessante  

Categorieën boottelling binnenwater Breda

trendgegevens op. Daarnaast hebben we ook een uniek mi
croscopisch dynamisch verkeersmodel in Vissim ontwikkeld. 
Meer informatie hierover vind je in het artikel ‘Bootonderzoek 
grachten en singels in de binnenstad Utrecht met Vissim’ 
onder ‘Verkeer en verkeersveiligheid’.

onderzoeklocaties Utrecht
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ONDERZOEK VERZORGINGSPLAATSEN OOST-NEDERLAND   

Wij hebben in opdracht van Rijkswaterstaat OostNederland 
een parkeerduur en bezettingsgraad van het vrachtverkeer 
uitgevoerd op tien verzorgingsplaatsen langs de A1 en A50. 
Verzorgingsplaatsen zijn een belangrijk onderdeel van het  
autosnelwegennet. Deze geven primair de mogelijkheid om 
de reis teonderbreken voor de nodige rust en ontspanning. 

Een verzorgingsplaats moet secundair de mogelijkheid bieden 
om te voldoen aan de wettelijk voorgeschreven rusttijden in 
het beroepsvervoer (korte stop). Het vermoeden bestond dat 
in OostNederland in de afgelopen decennia de verzorgings
plaatsen door het vrachtverkeer minder gebruikt worden voor 
kortparkeren en meer voor langparkeren.

Door degelijk onderzoek hebben we op verschillende momen
ten metingen uitgevoerd om een goed beeld van de praktijksi
tuatie te krijgen. Hierbij is onder andere gekeken naar de 
beschikbare capaciteit, de parkeerdruk en duur waarbij ook 
het parkeergedrag inzichtelijk is gemaakt. De resultaten van 
het onderzoek gaven hierbij een compleet beeld van het ge
bruik van de verschillende verzorgingsplaatsen. We hebben 
met feitelijke cijfers antwoord gegeven op de vraag hoe de 
verzorgingsplaatsen door het vrachtverkeer daadwerkelijk 
worden gebruikt. 

IAIA

IAIA

IA

IA

IA

IAIA

IA 7. VZP De Slenk

6. VZP De Schaars

10. VZP Weerbroek

5. VZP Buunderkamp

Esri Nederland, Community Map Contributors

RWS Oost-Nederland
locaties 2021
verzorgingsplaatsen A1 & A50

IA

IA
2. VZP Bolder

3. VZP Struik

Esri Nederland, Community Map
Contributors

IA
IA

1. VZP De Paal
4. VZP De Vundelaar

Esri Nederland, Community Map
Contributors

IA

IA

8. VZP De Somp

9. VZP De Brink

Esri Nederland, Community Map
Contributors

Locaties onderzochte 
verzorgingsplaatsen
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In de binnenstad van Leiden wordt het parkeren op straat aangepast. Het is de 
bedoeling dat bezoekers aan de binnenstad voornamelijk in de parkeergarages 
gaan parkeren en bewoners (en eventueel hun bezoek) gebruikmaken van de 
parkeerplaatsen op straat. Om dit te bereiken zal de hele binnenstad een zone 
voor vergunninghouders worden met een paar betaald parkeren plekken. Dit 
heeft een grote invloed op de borden en parkeerautomaten in de stad. Voor 
gemeente Leiden hebben we dan ook een borden en automatenplan 
opgesteld.

Als eerste hebben we een inventarisatie van de huidige situatie uitgevoerd. 
Door de hele binnenstad hebben we alle borden en automaten op een online 
kaart gezet. Naast de locatie hebben we de staat van het bord, de bevestiging 
en de zonenummers genoteerd. Ook is van elk bord en van elke automaat een 
foto gemaakt.

Na de huidige situatie hebben we gekeken naar de nieuwe situatie. De hele 
binnenstad wordt een zone vergunninghouders met op een paar plekken be
taald parkeren. Daarvoor is bepaald welke nieuwe borden geplaatst moeten 
worden en waar. Om van de huidige situatie naar de nieuwe situatie te gaan 
hebben we alle benodigde wijzingen op een rij gezet.

Zowel de huidige als de nieuwe situatie hebben we verwerkt in een online 
omgeving. Op deze online kaart kan de gemeente alle huidige borden, nieuwe 
borden en de wijzigingen bekijken.

BORDENPLAN LEIDEN
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In het afgelopen jaar hebben we ook voor meerdere aannemers en bouwbedrijven parkeer
onderzoeken mogen uitvoeren. In Nederland wordt veel gebouwd en verbouwd. Deze ontwik
kelingen brengen een extra parkeerbehoefte met zich mee, maar kan de omgeving deze extra 
vraag aan zonder dat het te druk wordt? Om dat inzichtelijk te krijgen voeren we een  
parkeerdrukonderzoek uit. Eerst brengen we de totale parkeer capaciteit in beeld en vervol
gens kijken we op 1 of meerdere momenten hoeveel voertuigen er daadwerkelijk geparkeerd 
staan. Zo berekenen we hoeveel ruimte voor extra voertuigen er nog is in de omgeving.

Voor gemeente Amstelveen hebben we weer diverse parkeeronderzoeken mogen uitvoeren. 
Bij een van die onderzoeken was in een bepaald gebied net betaald parkeren ingevoerd. Daar 
hadden we al eerder een onderzoek uitgevoerd toen het nog geen betaald parkeren was. Om 
de parkeerdruk tussen deze twee situaties te kunnen vergelijken hebben we een nieuw on
derzoek gedaan. We hebben de parkeercapaciteit gecontroleerd en waar nodig aangepast. 
Vervolgens zijn op meerdere momenten de actuele bezetting geregistreerd.

In gemeente Vijfheerenlanden heeft eind 2021 een pilot plaatsgevonden waarbij vergunning
houders in de ochtend langer van de betaald parkeerplaatsen gebruik mochten maken. Het 
doel van deze proef was om te kijken of zo de parkeerdruk voor vergunninghouders lager zou 
worden. Om dit goed in beeld te krijgen hebben we op twee momenten een parkeeronder
zoek uitgevoerd. Nog voordat de proef van start ging is het eerste onderzoek uitgevoerd. We 
hebben de parkeercapaciteit en, gedurende drie dagen, de bezetting in de nacht gecontro
leerd. Tijdens de pilot is dit nog een keer herhaald. Door de resultaten van beide onderzoeken 
te vergelijken konden we aantonen hoeveel invloed de pilot had op de parkeerdruk.

AMSTELVEEN & VIJFHEERENLANDEN
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Het centrum van Hoevelaken wordt de komende tijd opgeknapt. Gemeente Nijkerk wilde 
daarom meer inzicht in de parkeersituatie rondom het centrum. Voor dit project hebben we 
niet alleen de parkeerdruk in kaart gebracht, maar hebben we ook gekeken naar de parkeer
duur en de herkomst van de voertuigen.

We hebben de openbare parkeercapaciteit geïnventariseerd. Hierbij kijken we naar de regulie
re parkeerplaatsen en naar de bijzondere plaatsen zoals een laad en losgelegenheid. Vervol
gens hebben we in juni op acht verschillende dagen en vijf momenten per dag het aantal 
geparkeerde voertuigen onderzocht. Daarnaast zijn de kentekens van de voertuigen genoteerd 
om later de parkeerduur en herkomst te bepalen. Al deze kentekens zijn alleen gebruikt voor 
het onderzoek en meteen na afronding van het onderzoek verwijderd.

Met het aantal geparkeerde voertuigen hebben we voor elk onderzoeksmoment de parkeer
druk bepaald. Met de verzamelde kentekens zijn vervolgens per dag de parkeerduur van de 
voertuigen bepaald. Hiervoor hebben we de kentekens per onderzoeksmoment met elkaar 
vergeleken. Als bijvoorbeeld een voertuig bij alle onderzoeksmomenten is geregistreerd weten 
we dat die de hele dag geparkeerd heeft. Als een voertuig slechts één onderzoeksmoment is 
gezien heeft dat voertuig een korte parkeerduur gehad.

Tenslotte hebben we de herkomst van de geparkeerde voertuigen bepaald. Op basis van de 
kentekens konden we aangeven of het betreffende voertuig uit Hoevelaken kwam, uit een 
ander deel van de gemeente of provincie of van buiten de provincie.

PARKEERDUURONDERZOEK HOEVELAKEN

Onderzoeks-
gebied
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RAAMOVEREENKOMSTEN

NIEUW: RAAMOVEREENKOMST 
MET PROVINCIE 

NOORD-BRABANT
De komende jaren vind je onze collega’s nog 
vaker in provincie NoordBrabant. Onlangs 

leidde een intensief aanbestedingstraject tot 
een mooie positie in de raamovereenkomst 

mobiliteit met de provincie.

> 
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ONDERDEEL 

De komende jaren vind je onze collega’s nog vaker in provincie 
NoordBrabant. Onlangs leidde een intensief aanbestedings
traject tot een mooie positie in de raamovereenkomst mobili
teit met de provincie. En dat doen we niet alleen. We hebben 
de positie verworven als consortium Mobycon, Forseti en P2.  

In deze samenstelling dragen wij bij aan een duurzame,  
leefbare en gezonde provincie. Wij kijken er erg naar uit om 
samen om met de provincie aan de slag te gaan.

Thuis in Brabant
Als consortium brengen we brede ervaring op het gebied van 
mobiliteit. Inhoudelijke specialisten samen met procesmana
gers en regisseurs van samenwerking. Daadwerkelijk impact 

NIEUW: RAAMOVEREENKOMST MET PROVINCIE NOORD-BRABANT

maken is ons doel. Onze gezamenlijk speerpunten zijn: het 
binden van partijen op innovatieve oplossingen en opgaven in 
de keten ovdeelmobiliteitWmoMaaS. Daarnaast hebben de 
individuele partijen hun eigen expertises.

Harald Faber, directeur van Forseti: “Mobycon en Forseti 
kennen elkaar als geen ander als onderdeel van de Concordis 
Groep. Ook P2 en voornamelijk Anne Garretsen kennen we al 
jaren. We werken aan dezelfde thema’s en vullen elkaar per
fect aan als het gaat om proces en inhoud.

We werken ook al jaren voor de provincie op verschillende 
projecten. De drang om onszelf in te zetten voor onze eigen 
provincie is extra groot. Wij voelen ons thuis in Brabant.”

Geen rapportje opleveren en zwaaien
Wij zijn meer dan adviseurs, we zijn innovatieve bureaus die 
graag werken aan uitdagende mobiliteitsopgaven. Samen met 
de stakeholders binnen de provincie gaan we graag aan de 
slag met opgaven die bijdragen aan de duurzame bereikbaar
heid van Brabant.

Anne Garretsen, project en procesmanager bij P2: “Wij zijn 
niet het type bureau dat een rapport oplevert en afscheid 
neemt. Wij willen realiseren, we gaan voor resultaat. Ons hart 
klopt sneller voor projecten die bijdragen aan de slimme, 
schone en sociale mobiliteit van de toekomst.”

Thema’s waar wij in uitblinken
Martijn van de Leur, commercieel directeur van Mobycon: “Als 
combinatie excelleren we op een aantal thema’s binnen het 
verworven perceel. En dan lopen we ook nog eens dagelijks 
rond in de omgeving die wij mogen verbeteren. Mijn handen 
jeuken om aan de slag te gaan.”

Naast deze raamovereenkomst hebben we in het afgelopen 
jaar ook raamovereenkomsten gesloten met provincie 
NoordHolland (onderdeel van een consortium met Arcadis en 
inno-V), provincie Overijssel en gemeenten Zwolle en 
Kampen. En daar zijn we heel blij mee en trots op als bedrijf!

Actieve mobiliteit
Onderzoek 

Veilige mobiliteit

Regionale programma’s
Procesmanagement 

vernieuwing
Regisseurs van 
samenwerking

Inclusieve mobiliteit
Doelgroepenvervoer 

Flex-ov

Samen werken aan innovatieve opgaven
Keten ov-Wmo-deelmobiliteit- MaaS

Meer dan adviseurs
Spiegelen, ontzorgen

THUIS IN 
BRABANT
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PROJECTONTWIKKELAAR AM
In maart 2021 gaven we op een 

bewonersbijeenkomst in Delft een korte 
presentatie over onze visie om de wereld 
minder afhankelijk te maken van de auto. 

> 

VAN OMME & DE GROOT EN 
PROJECT ROND IN DE HOEK

Projectontwikkelaar Van Omme & De 
Groot heeft het project Rond in de Hoek in 

voorbereiding. 

> 

BITS PROJECT VERLENGD TOT 
EIND 2022

In het project Bicycles and Intelligent 
Transport Systems (BITS) werken steden, 

regio’s, universiteiten en andere organisaties 
uit vijf landen samen om fiets ITS-
toepassingen te implementeren. 

> 

MOBILITEITSDATA-ANALYSE 
UTRECHT

Jaarlijks onderzoekt het CBS in heel 
Nederland het mobiliteitsgedrag. Deze data 
zijn open source en kunnen gebruikt worden 

voor allerlei analyses. 

> 

SMART MOBILITY 

http://www.mobycon.nl


MOBYCON.NL

SMART MOBILITY

PROJECTONTWIKKELAAR AM

In maart 2021 gaven we op een bewonersbijeenkomst in Delft 
een korte presentatie over onze visie om de wereld minder  
afhankelijk te maken van de auto en de STOMPprincipes 
(Stappen, Trappen, Ov, MaaS, Privéauto). De presentatie sloeg 
goed aan bij de manager duurzaamheid van projectontwikke
laar AM waardoor hij contact met ons opnam om te helpen 
bij een projectontwikkeling. Onze visie op mobiliteit sluit 
naadloos aan op de visie van AM, maar het ontbreekt hen 
aan kennis om keuzes te onderbouwen. Zodoende zijn we in 
april 2021 gestart met ons eerste project voor AM: het advi
seren van STOMP in de ontwikkeling van drie woontorens in 
Zoetermeer. 
Bij beide projecten kwamen we in de ontwerpfase van de  
gebiedsontwikkelingen terecht. De architecten waren deels 
afhankelijk van de manier waarop (deel)auto’s, fietsen en  
parkeren zou worden ingestoken. We hebben AM geadvi
seerd door verschillende scenario’s te schetsen. We baseer
den ons advies op de volgende factoren:  

• De parkeerbalans volgens het parkeerbeleid 
• Het autobezit volgens het Mobycon
 autobezitvoorspelmodel 
 -  De (verwachte) leeftijd van de doelgroep
  De stedelijkheidsgraad
   Het aandeel sociale huur 
• De ligging ten opzichte van het openbaar vervoer 
• De reikwijdte van actieve mobiliteit binnen 10 minuten
   Te voet 
   Per fiets 
   Per ebike 
• De kansen voor deelmobiliteit (op basis van onderzoeken)
   De verwachte behoefte aan deelmobiliteit 
   De kansen voor deelmobiliteit in de toekomst 

We hebben de projecten naar tevredenheid van de opdracht
gever afgerond. Momenteel zijn we voor AM met alweer de 
derde gebiedsontwikkeling bezig, in Rotterdam dit keer.  

Als kers op de taart kregen we in december te horen dat de 
Raadhuislaan in Oss aan AM is gegund. Wordt vervolgd dus! 

http://www.mobycon.nl
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VAN OMME & DE GROOT EN PROJECT ROND IN DE HOEK  

Projectontwikkelaar Van Omme & De Groot heeft het project 
Rond in de Hoek in voorbereiding. Dit project, gelegen in 
Hoek van Holland, omvat 150 koop en vrije sector huurappar
tementen verspreid over zes gebouwen van vijf tot acht 
bouwlagen. In de fase waarin het project zich momenteel  
bevindt wordt ook nagedacht over het aantal parkeerplaatsen 
dat gerealiseerd moet worden. Hierbij zijn de parkeernormen 
leidend, maar gemeente Rotterdam staat ervoor open om 
samen met Van Omme & De Groot na te denken over een  
alternatief mobiliteitsconcept in plaats van 1 op 1 te verwijzen 
naar de beleidsregeling. 
 
Van Omme & De Groot wilde graag onderzoek laten uitvoeren 
naar de mobiliteitsbehoeften van toekomstige bewoners. 
Dit onderzoek moest inzicht geven in realistische kansen en 
mogelijkheden om het autobezit van toekomstige bewoners 
te verlagen en te werken met lagere parkeernormen. Dit 
vanuit het gegeven dat een verhuizing hét moment is waarop 
mensen hun reispatronen opnieuw in overweging nemen. Het 
onderzoek is medio 2021 afgerond en de belangrijkste uitkomst 
is dat verschillende toekomstige bewoners wel geneigd zijn 

om bij verhuizing een auto weg te doen. Wel moet hier dan 
iets aantrekkelijks voor in de plaats komen dat ook met aan
dacht in de markt wordt gezet. Het is daarnaast het overwe
gen waard om niet standaard alle parkeerruimte ondergronds 
te realiseren, maar juist op het maaiveld. Dat geeft meer flexi
biliteit: als parkeerruimte toch niet nodig blijkt biedt dit mo
gelijkheden voor de buitenruimte. 

We verwerkten de onderzoeksresultaten tot een advies met 
welke scenario’s mogelijk zijn om te komen tot een mobiliteit
saanbod met een evenwichtige balans tussen kosten, ruimte
gebruik en de mobiliteitsbehoeften van toekomstige 
bewoners van Rond in de Hoek (inclusief hun opvolgers).
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BITS PROJECT VERLENGD TOT EIND 2022

In het project Bicycles and Intelligent Transport Systems (BITS) 
werken steden, regio’s, universiteiten en andere organisaties 
uit vijf landen samen om fiets ITStoepassingen te implemen
teren en een Europees platform voor fietsdata op te zetten. 
Mobycon verzorgt voor provincie Overijssel het 
projectmanagement. 

Eind 2021 zijn vijftien ITSimplementaties operationeel en nog 
eens elf pilots starten binnenkort. Enkele voorbeelden: het 
fietsparkeerinformatiesysteem in Brugge, de fietschallenge 
app voor bedrijven in Oldenburg, Safety by radar in Aarhus, 
slimme camera’s en software voor incidentdetectie in Zwolle 
en de Fietsbibliotheek in Withernsea. 
Ook is de BITS CycleDataHub, ons portaal voor fietsdata, nu 
operationeel.

Ondanks corona hebben we dit jaar onze projectresultaten 
live kunnen presenteren op een aantal congressen: de Velo 
Cityconferentie in Lissabon, het ITS World Congress in  
Hamburg en de POLISconferentie in Göteborg. Naast deze live 
congressen waren we ook actief op tal van online evenemen
ten, zoals de European Week of Regions and Cities, de Living 

and Walking in Cities (LWC) Conference en de Intertraffic ON 
AIR show. De BITSboodschap bleef dan ook niet onopgemerkt 
bij DG MOVE, zoals bleek uit de keynote speech van Matthew 
Baldwin (adjunct-directeur-generaal DG MOVE) tijdens de CIE 
2021 Summit.

In juni 2021 kregen we toestemming van het Noordzee Regio
programma om het project met nog eens negen maanden te 
verlengen tot eind 2022. Tegelijkertijd konden we drie nieuwe 
partners verwelkomen: gemeente Oldenburg, 
Deelfiets Nederland en Cycledata.

Start van de fietsbibliotheek in Withernsea
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Jaarlijks onderzoekt het CBS in heel Nederland het mobiliteits
gedrag. Deze data zijn open source en kunnen gebruikt 
worden voor allerlei analyses. In 2020 heeft provincie Utrecht 
daarnaast opdracht gegeven aan het CBS om extra data te 
verzamelen, waardoor ze over een extra uitgebreide dataset 
beschikken. Wij hebben de provincie geholpen met het in 
kaart brengen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
deze data met behulp van een aantal verkennende analyses. 

Zo hebben we onderzocht welke modaliteiten men gebruikt 
en dit ook uitgesplitst naar verschillende doelgroepen en 
typen verplaatsingen. En hebben we inzichtelijk gemaakt wat 
de effecten van deze mobiliteitskeuzes zijn. Wie had bijvoor
beeld gedacht dat men in provincie Utrecht door te fietsen 
jaarlijks bijna net zoveel CO2 bespaart als dat 5 miljoen 
bomen op kunnen nemen?

De data zijn ook gebruikt om een analyse te maken van de 
ontwikkeling en trends over verschillende jaren. Specifiek 
hebben we hierbij ingezoomd op de impact van corona op ons 
reisgedrag. Wat bleek? Naast dat we in sommige perioden 
minder zijn gaan reizen, zijn we namelijk vooral anders gaan 
reizen.  

MOBILITEITSDATA- 
ANALYSE UTRECHT

Tot slot hebben we analyses uitgesplitst naar gebieden 
(wijken, kernen of combinaties van kernen). Hiermee hebben 
we inzichtelijk gemaakt in hoeverre de data gebruikt kunnen 
worden voor specifieke, lokale vragen en is voorgesorteerd op 
de uiteindelijke ontsluiting van de data.

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

BOOTONDERZOEK IN DE BINNENSTAD  
VAN UTRECHT MET VISSIM

Analyse en onderzoek naar capaciteit, knelpunten en 
mogelijke maatregelen voor de Utrechtse grachten en singels. 

> 

VERKEERSBESLUITEN  
ROTTERDAM

Wij ondersteunen al ruim 10 jaar gemeenten in hun 
verkeersbesluitenprocessen. 

> 

VERKEERSKUNDIGE TOETSEN
Bij het wijzigen van een bestemmingsplan of het aanvragen 
van een omgevingsvergunning is onderbouwing verplicht. 

 > 
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VERKEER EN VERKEERSVEILIGHEID

BOOTONDERZOEK GRACHTEN EN SINGELS IN DE 
BINNENSTAD VAN UTRECHT MET VISSIM 

De groei van de stad Utrecht, de opening van de Catharijne
singel in 2020, warme zomers en meer waterrecreatie in eigen 
land hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een groei in het 
aantal boten dat door de grachten en singels van de binnenstad 
Utrecht vaart. Gemeente Utrecht verwacht dat deze groei de 
komende jaren zal doorzetten en dat de drukte op het binnen
water zal toenemen. Aan ons de vraag voor een nadere  
analyse en een onderzoek naar capaciteit, knelpunten en  
mogelijke maatregelen voor de Utrechtse grachten en singels. 

Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van een 
verkeersmodel waarin we de werkelijke situatie die we op het 
water zien hebben nagebouwd en waarin we kunnen laten zien 
hoe boten los van elkaar varen, op elkaar reageren en hoe ze 
bewegen op het water. In het verkeersmodel hebben we 
onderzocht waar en wanneer knelpunten ontstaan en hoe 
ideeën en maatregelen die situatie verbeteren of 
verslechteren.

De maximale capaciteit wordt bereikt als er een knelpunt ont
staat in de doorstroming. Een knelpunt ontstaat als er op één 
plek niet meer goed kan worden gevaren doordat de rij van 
wachtenden de doorgang blokkeren. We hebben hiervoor de 
hoeveelheid boten in stapjes opgehoogd totdat er een knel
punt ontstond. Met de huidige hoeveelheid boten zitten 
Utrecht nog niet aan de maximale vaarcapaciteit, maar om 
drukte op het water ook in de toekomst aan te kunnen hebben 
we vijf maatregelen onderzocht op effectiviteit.

http://www.mobycon.nl
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VERKEERSBESLUITEN ROTTERDAM   

Een van de juridische diensten van Mobycon is het ondersteu
nen van gemeenten in hun verkeersbesluitenprocessen. Hier
voor bieden we al ruim 10 jaar onze dienst verkeersbesluiten.nl 
aan. Voor veel overheden is het nemen van verkeersbesluiten 
voor het plaatsen van verkeersborden vooral een administra
tieve last, waarvoor de personele capaciteit beperkt is.  
Uit eerder onderzoek van ons blijkt dat ongeveer een kwart 
van de gemeenten geen tot zeer weinig verkeersbesluiten 
neemt. En dat terwijl het nemen van verkeersbesluiten  
wettelijk verplicht is en ook een middel is om inwoners te  
betrekken bij besluiten van de overheid.

Om hierin te ondersteunen bieden wij aan om de verkeers
besluiten voor deze gemeenten op te stellen. Een gemeente 
kan ervoor kiezen om het hele proces uit te besteden: in dat 
geval vragen wij ook het advies van de politie op, maken we 
een bebordingstekening en bereiden we de publicatie van het 
besluit in het Gemeenteblad voor.

De afgelopen jaren zien we de werkdruk bij gemeenten toene
men. Er liggen grote opgaven op het gebied van bereikbaar
heid, leefbaarheid en klimaat. Het uitbesteden van 
verkeersbesluiten is dan een ‘quick win’ om snel en eenvoudig 

capaciteit vrij te maken voor deze belangrijke dossiers. Het  
afgelopen jaar heeft Verkeersbesluiten.nl onder andere ge
meente Rotterdam mogen verwelkomen als opdrachtgever. 
Daarnaast zijn we in gesprek met verschillende gemeenten in 
de regio RotterdamDen Haag om ook hen hierin te ontlasten. 
Wij zetten zo een koers naar het blijven ondersteunen en waar 
mogelijk uitbreiden van onze dienstverlening. 

http://www.mobycon.nl
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VERKEERSKUNDIGE TOETSEN

Verkeerskundige toetsen is het toetsen van de parkeerbehoef
te en verkeersgeneratie van de ontwikkeling. Het aspect   
verkeer moet namelijk verplicht worden onderbouwd 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 wij de gemeente of ontwikkelaar dat het 
aspect verkeer de ontwikkeling niet in de weg staat en stand
houdt in een eventuele bezwaarprocedure.

De krapte op de woningmarkt en behoefte aan nieuwe woon
ruimte hebben wij in 2021 teruggezien in onze werkvoorraad: 
ontwikkelaars kloppen steeds vaker bij ons aan om hun  
woningbouwontwikkeling qua verkeer en parkeren kloppend 
te maken. Door de woningnood worden namelijk op steeds 
kleinere ruimtes woningen ingepast, waarbij de ruimte voor  
parkeren schaars is. Bovendien heeft ook de woningbouw te 
maken met de stikstofregels en mag het verkeer van de  
woningen niet te veel stikstof uitstoten. Wel of niet kunnen 
besparen op parkeerruimte en autoverkeer kan daardoor het 
verschil maken of een bouwplan door kan gaan of niet. 

Voor het besparen van parkeerruimte moet in veel gevallen 
worden afgeweken van de gemeentelijke parkeernormen. 
Deze normen schrijven voor hoeveel parkeerplaatsen mini
maal moeten worden aangelegd. Afwijken van deze normen 
mag niet zomaar en moet goed onderbouw worden. In 2021 
hebben we daarom veel onderbouwingen geleverd om van de 
parkeernorm van de gemeente af te wijken en van een lagere 
parkeerbehoefte en verkeersgeneratie uit te gaan. We kijken 
daarbij onder andere naar het autobezit van de beoogde doel
groep volgens het CBS, de ligging van de ontwikkeling nabij 
het openbaar vervoer en het effect van de inzet van 
deelmobiliteit. 

Op deze manier hebben we parkeerplaatsen en verkeers
generatie weten te besparen voor verschillende woningbouw
projecten voor studenten, senioren en gezinswoningen in 
Amsterdam, Dronten, Eindhoven, Elburg, Enschede, Haarlem, 
Leeuwarden en Ridderkerk. Zo dragen we ook met onderbou
wingen van bestemmingsplannen bij aan het hogere doel van 
Mobycon: het minder autoafhankelijk maken van de wereld!

http://www.mobycon.nl
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Berlijn toevoegen

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  • BERLIJN  •  OTTAWA (CA)  •  DURHAM (USA)  •  MOBYCON.NL  •  MOBYCON.COM
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