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Handhaving 
Veiligheid en handhaving. In een blad als MobiliteitsPlatform staat vast dat we het over 
verkeersveiligheid hebben, en over handhaving van verkeersregels. Buiten de context van 
dit blad was dat, zeker afgelopen jaar, wel anders. Veiligheid was en is: handen wassen 
tot je vel aanvoelt als schuurpapier, ontsmetten met ondefinieerbare vettige vloeistof uit 
een pompje, niet te dicht bij vrienden en collega’s staan, waar dat laatste in het geval 
van thuiswerken niet zo moeilijk is. Niet in grote groepen bij elkaar, ’s avonds op tijd weer 
binnen. En hoe zag die kroeg er ook alweer uit vanbinnen? Geen idee.

Handhaven kreeg ergens tussen 2020 en 2021 ook een wrang karakter. Opeens moesten 
agenten en buitengewoon opsporingsambtenaren gaan handhaven op afstand houden, 
op een avondklok, op groepsvorming. Zaken waar plichtsgetrouwe gezagsdragers zich 
nooit druk over hoefden te maken. Die maakten zich eerder druk over een psychiatrisch 
patiënt tijdens twee minuten stilte, niet over het totaal leeghouden van de Dam. 

Maar nu langzaamaan het licht aan het einde van de tunnel feller wordt, de drukte weer 
toeneemt, het fietspad overvol dreigt te raken, zelfs de meest introverte thuiswerker tóch 
wel weer een keer naar kantoor wil komen, nu is het tijd om veiligheid en handhaving 
weer (ook) over verkeer te laten gaan, over onze mobiliteit. Over veilig op pad gaan en 
veilig weer thuiskomen. 

Namens het team van Mobiliteitsplatform, 

Marcel Slofstra
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Verkeersmonitoring & Inzicht
Verander je camera in een slimme verkeerssensor.
Tel voertuigen,  etsers en voetgangers. Volg het 

rijgedrag en signaleer tijdig alle mogelijke problemen.
BBreng knelpunten in kaart voor een veiliger verkeer en 

een betere doorstroming. Maak gebruik van onze 
drones, PTZ-camera's of uw huidige CCTV-netwerk. 
Omarm de toekomst van AI in verkeersonderzoeken.

www.sysconnect.nl
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Lees nu ook het boek Loop! 
 Lopen heeft zoveel voordelen dat 
steeds meer gemeenten in binnen- en 
buitenland hun stad of dorp loopvrien-
delijk willen maken. Wil je weten hoe 
zij dat doen en wat er allemaal bij komt 
kijken, lees dan Loop! 

In dit prachtig vormgegeven boek staan tien 
ontwerpprincipes die je meenemen in de erva-
ring van de voetganger en hoe je deze op een 
gunstige manier kunt beïnvloeden, zodat meer 
mensen meer gaan lopen. Het is een naslag-
werk en inspiratieboek ineen, met gedegen 
kennis, duidelijke infographics en veel fotoma-
teriaal. Het is bedoeld voor iedereen die zich 
bezighoudt met de inrichting van onze steden, 
dorpen, straten en pleinen. 

Bestel Loop! via www.molster.city 
voor € 44,50 + € 4,95 verzendkosten.  

Parkeersituaties zijn
niet altijd zo zwart-wit

trajan.nl

Onze scanauto brengt parkeeronderzoek 
in de hoogste versnelling.
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Robert Coffeng, Teammanager Proces en Strategie bij ingenieursadviesbureau Sweco, 
stelt dat ingenieurs aan de voorkant zitten om verkeersveiligheid goed in een ontwerp te 
gieten. 

Marcel Slofstra

VEILIGHEID EN 
HANDHAVING

“Vroeger zag je het vaak gebeuren: de 
wegbeheerder vroeg om handhaving op 
een bepaalde plek. Dit werd vervolgens 
geweigerd, omdat de inrichting te sober 
was. Als de inrichting en omgeving van 
een weg uitnodigt tot harder rijden, dan is 
dat achteraf lastig op te lossen, ook met 
handhaving. Als ingenieurs zitten we aan de 
voorkant om dat op te lossen”, stelt Coffeng 
die ook brancheambassadeur Mobiliteit bij 
Koninklijke NLIngenieurs is, de Nederlandse 
branchevereniging van ingenieursbureaus. 

“Ik ben overtuigd van de noodzaak van een 
integrale benadering, van samenhang. 
Veiligheid kun je niet alleen met ontwerp 
waarborgen, ontwerp heeft een duidelijke 
samenhang met voor wie je het ontwerp 
maakt: de (weg)gebruiker. En met name 
welke mogelijkheden en beperkingen dat 
met zich meebrengt. Het gaat nog niet heel 
goed met de verkeersveiligheid. Daarom 
ben ik ook heel blij met het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid (SPV). We kijken nu veel 
meer naar risico’s en niet alleen meer naar 
wat er is gebeurd.”

Risicoanalyse
“Wat ik heel waardevol vind aan het 
SPV, is dat alle wegbeheerders nu een 
risicoanalyse maken. Daarbij kijk je niet 
alleen naar infrastructuur, maar ook 
naar het gebruik en de context: de 

bevolkingssamenstelling, ruimtelijke 
aspecten, rijsnelheden, fietsroutes, 
alcoholgebruik in het verkeer, enzovoort. 
Die analyse wordt vervolgens vertaald 
naar een uitvoeringsprogramma, waarbij 
de driehoek – Openbaar Ministerie, lokale 
overheid en politie – ook een plaats heeft in 
het proces.”

Sturen op gedrag 
“Dankzij de risicoanalyses weet je nu 
nog beter waar je je als wegbeheerder 
op kunt richten om bij te dragen aan 
de verkeersveiligheidsdoelen. Vroeger 
werden wij als ingenieurs vooral gevraagd 
om te ‘rekenen en tekenen’, dat is een 
oude gedachte. Nu betrekken wij aan 
de voorkant al de zogenaamde Human 
Factors, het gedrag van mensen”, vertelt 
Coffeng. “Met een ontwerp wil je gewenst 
gedrag uitlokken. Dat werkt niet altijd en 
niet voor alle weggebruikers, excessen 
heb je altijd. Maar het doet iets met 
een verkeersdeelnemer als gewenst 
gedrag ook logisch past in de omgeving 
en het ontwerp. Mensen moeten het 
kunnen snappen. De balans tussen 
functie, vormgeving en gebruik zoals 
verkeerskundigen dit noemen. En als 
mensen dan toch verkeerd gedrag laten 
zien, is een vergevingsgezind ontwerp 
voor een ‘foutje’ en een reële pakkans voor 
bewuste overtreders van belang.”

“Uit de risicoanalyses die nu gemaakt zijn, 
is een soort rode draad zichtbaar waar het 
om fietsers gaat, die een onevenredig hoog 
risico lopen in het verkeer. Er gebeuren 
veel meer ongelukken met fietsers, dan 
de traditionele ongevallendata laat zien. 
Risicoanalyses laten zien dat met name op 
50-kilometerwegen, fietsers een verhoogd 
risico lopen. Dan weet je als wegbeheerder 
voor wie en waar je de komende tijd 
aandacht moet hebben.”

“De datagedreven aanpak van het SPV 
zorgt ook voor bruikbare onderbouwing 
bij gesprekken met de driehoek over 
waar, wanneer en waarop te handhaven. 
Een mooi voorbeeld vind ik het vooraf 
bespreken van welke data bij een 
alcoholcontrole op welke manier 
geregistreerd kan worden zodat de 
monitoring op alcohol en drugs in het 
verkeer meer gestalte kan krijgen.

Kijkje in de toekomst
Het verkeer staat niet stil, letterlijk en 
figuurlijk. Coffeng: “Op de weg rijden steeds 
meer nieuwe voertuigen zoals bijvoorbeeld 
elektrische stepjes of bezorgfietsen: de 
zogenaamde Light Electric Vehicles 
(LEV). Hoe ga je dat aan de voorkant 
reguleren, welke plek op de weg krijgen 
deze voertuigen en hoe ga je uiteindelijk 
handhaven? Dat zijn wel belangrijke 
vraagstukken. Ga je bijvoorbeeld een 

inhaalstrook aanleggen op fietspaden 
voor snelle elektrische fietsen? Of een 
apart pad voor stepjes? We hebben lang 
vooral vanuit de auto als vertrekpunt 
gedacht. Je vertrekpunt in het ontwerp is 
doorslaggevend, dus ik denk dat je zeker 
in de stad zou kunnen kijken wat er kan 
gebeuren als je het langzame verkeer 
als vertrekpunt neemt. We hebben hier 
onlangs ook een internationaal rapport 
over gepubliceerd, waarbij we het 
nieuwe ontwerpprincipe shared speed 
introduceerden. Daarbij gaat het erom 
dat alle vormen van mobiliteit in de stad, 
evenveel ruimte krijgen.   

Een andere meer abstracte ontwikkeling is 
het ontstaan van nieuwe disciplines. “We 
combineren veel meer expertises, vanuit 
een integrale benadering. Kijk maar naar de 
verkeerspsycholoog en tegenwoordig zelfs 
de verkeersfilosoof. Het zijn werkvelden die 
op een nieuwe manier aan elkaar worden 
gekoppeld. Wat ze allemaal gemeen heb-
ben: de mens staat centraal. De mens is de 
ene keer fietser, dan weer automobilist of 
wandelaar. Wat de mens ook beweegt, hij 
of zij staat centraal. Vakken en werkvelden 
raken en ontmoeten elkaar. Verandering is 
de enige constante zei de Griekse filosoof 
Heraclitus al. Mijn advies aan ingenieurs en 
adviseurs in deze transitie: blijf nieuwsgierig, 
ook buiten je eigen werkveld!”

De voorkant van 
verkeersveiligheid

‘Dankzij de  
risicoanalyses 
weet je nu nog 
beter waar je je 
als wegbeheerder 
op kunt richten’

Sweco
sweco.nl
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De mens is de ene keer fiet-
ser, dan weer automobilist 
of wandelaar

‘Mijn 
advies aan 
ingenieurs 
en adviseurs 
in deze 
transitie: blijf 
nieuwsgierig, 
ook buiten 
je eigen 
werkveld!’

http://sweco.nl
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“We kennen allemaal de veiligheidsmaatre-
gelen om het netwerk op kantoor te bevei-
ligen”, vertelt De Bekker. “De wachtwoorden, 
de firewalls, dat soort zaken, daar is ieder-
een ondertussen wel bekend mee. Maar 
ook buiten het kantoor is cybersecurity van 
groot belang, de beveiliging van de assets 
buiten moet echt goed op orde zijn.”

Verbonden met de cloud
Vrijwel alle infrastructuur, van intelligente 

verkeersregelinstallaties tot bruggen, sluizen 
en tunnels is tegenwoordig op afstand 
bedienbaar en verbonden met de cloud. 
“Het voordeel hiervan is dat systemen 
schaalbaar worden, verkeer regel je niet op 
kruispuntniveau maar op netwerkniveau. 
Door systemen te koppelen zijn we in staat 
het hele verkeersnetwerk in een gebied te 
optimaliseren”, vertelt De Bekker. “Ook hoeft 
een monteur niet meer fysiek langs alle 
regelkasten om de software up to date 

In Houten vertellen Vialis-directeuren Seraf de Bekker en Jan Willemsen over de risico’s 
van verbonden infrastructuur en de noodzaak om cybersecurity serieus te nemen. “Vei-
ligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van systemen is cruciaal voor moderne 
infrastructuur.” 

Marcel Slofstra

Vialis, een  
Koninklijke VolkerWessels 
onderneming
vialis.nl

i

‘Vroeger moest 
een technicus 
door heel 
Nederland 
regelkasten  
langs’

‘Cybersecurity 
en privacy gaan 
hand in hand’

Cybersecurity is 
essentiële veiligheid

te houden”, vult Willemsen aan. “Vroeger 
moest een technicus door heel Nederland 
regelkasten langs, dat dit nu met één druk 
op de knop kan, scheelt aanzienlijk in tijd en 
kosten.”

Dat veel infrastructuur aan elkaar gekop-
peld is en via de cloud benaderbaar is, 
heeft nog meer voordelen. Zo kan op tijd en 
op afstand de staat van assets gecontro-
leerd worden en eventueel preventief on-
derhoud ingezet worden. “Ook zorgen we zo 
voor een goede bereikbaarheid en betere 
leefbaarheid”, aldus Willemsen. “Neem bij-
voorbeeld de proef in Almere, waar we met 
sensoren onder andere het verkeer sturen 
op stikstofuitstoot. Dat kan niet als je maar 
naar één plek in het netwerk kijkt. We kijken 
nu over het hele netwerk, we kijken breder 
dan voorheen.”

Noodzaak
“Cybersecurity en privacy gaan ook hand in 
hand”, vertelt De Bekker. “Ook dat is voort-
schrijdend inzicht, vroeger had je minder 
strikte regels rondom AVG, die zijn nu aan-
gescherpt. Ook dat vergroot de noodzaak 
om de gegevens en de beveiliging op orde 
te hebben. “Dat doen we onder andere 
door middel van testen”, vertelt De Bekker. 
“hackers testen onze systemen op veiligheid 
en kwetsbaarheden. We zien sowieso dat 
monitoren van netwerkactiviteit belangrijk 
is, en inzichten oplevert. Door goed te moni-
toren zie je wanneer en vanaf waar onge-
autoriseerd toegangspogingen gedaan 
worden. Zeker voor onze klanten is dat vaak 
verhelderend.”

Maar alleen monitoren en testen is niet 
genoeg om de betrouwbaarheid van de 
systemen te borgen. “Om te zorgen voor 
degelijke cybersecurity is systeem en net-
werkkennis, noodzakelijk die wij als Vialis in 
huis hebben”, aldus Willemsen. “Het houdt 
niet op bij het beveiligen van een enkel ob-
ject, je hele systeem moet veilig zijn.”

“Toch gaat het niet alleen om aanvallen 
te voorkomen”, vertelt De Bekker. “Want je 
kunt niet altijd alles voorkomen. Ook fysieke 
toegang tot objecten is nog steeds een 
belangrijk onderdeel van een beveiligings-
strategie – als je netwerk super veilig is, 
maar de bedieningsruimte is eenvoudig 
toegankelijk, dan is dat alsof je thuis de 
voordeur dichttimmert maar de achter-
deur open laat staan. Het beperken van 
schade is minstens net zo belangrijk. Een tijd 
geleden bleek dat fietsers-iVRI’s kwetsbaar 
waren voor een aanval, waarbij het net leek 
alsof er groepen fietsers passeerden, terwijl 
dat in werkelijkheid niet zo was. Dat lijkt 
ernstig, maar het is bijvoorbeeld niet zo dat 
het mogelijk is om kruisende verkeerslichten 
tegelijkertijd op groen te zetten, dat is niet 
mogelijk.”

“De noodzaak van goede beveiliging zien 
we bijvoorbeeld bij de pijpleiding in de 
Verenigde Staten onlangs”, vertelt Wil-
lemsen. “Kwaadwillende personen kregen 
daar toegang tot het systeem en gijzelden 
de oliepijpleiding, met alle gevolgen van 
dien, zoals een tijdelijk brandstoftekort. Het 
lijkt vaak een abstract verhaal, maar de 
gevolgen van een aanval zijn heel tastbaar. 
Het verschilt per categorie infrastructuur 
hoe essentieel de veiligheidsmaatregelen 
zijn, het risico is niet overal hetzelfde. Een 
verkeerslicht dat prioriteit geeft aan een 
denkbeeldige groep fietsers is hinderlijk, 
omdat auto’s dan langer moeten wachten 
zonder dat er fietsers passeren, maar niet 
gevaarlijk. Een sluis of gemaal kent een veel 
groter veiligheidsrisico, daar moeten de 
maatregelen dan ook naar zijn. Het is nu 
tijd voor bewustwording, zeker van beheer-
ders van infrastructuur, zodat we pro-actief 
kunnen handelen. Cyberaanvallen vormen 
een onzichtbare dreiging, maar wel een 
dreiging die constant aandacht nodig 
heeft. Wij kunnen als Vialis onze klanten ook 
adviseren in dit soort vraagstukken.”

Jan Willemsen Seraf de Bekker

VEILIGHEID EN 
HANDHAVING

http://vialis.nl
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“Als je kijkt naar smart mobility, naar Talking Traffic, dan moet je verkeersveiligheid 
daarin inbedden als thema”, stelt Paul van Koningsbruggen van dataspecialist 
Technolution. “Met de middelen die we hebben kunnen we al heel veel doen op het 
gebied van veiligheid, met de bestaande inrichting moet je kijken hoe je het hoogste 
veiligheidsniveau kunt behalen.”

Marcel Slofstra

Technolution
technolution.com/nl

i

“De afgelopen jaren keken verkeerskun-
digen en wegbeheerders naar verkeer 
vanuit het idee om het verkeer efficiënter 
te maken. Dan zet je intelligente verkeers-
regelinstallaties en dynamische verkeers-
managementsystemen in om verkeer te 
spreiden over je netwerk, en om het verkeer 
zo te doseren dat je ophopingen voorkomt. 
Daarnaast zie je ook steeds meer dat deze 
systemen ingezet worden om emissies 
terug te dringen door onnodig stoppen te 
voorkomen. Maar als je kijkt vanuit vision 
zero, vanuit de wens om het aantal slacht-

offers – en dan in ieder geval het aantal 
dodelijke slachtoffers – te reduceren naar 
nul, dan kun je die doelstelling met de an-
dere doelstellingen combineren, hier en nu.”

“Je kunt op twee manier kijken naar de 
druk op verkeersveiligheid. Je kunt kijken 
naar ongevalsdata, naar plekken waar het 
al echt misgaat. Maar waar we nu mee 
bezig zijn is het kijken naar ‘near misses’, 
naar bijna-ongevallen. Dat sluit ook goed 
aan op het SPV2030 en de risicogestuur-
de aanpak.”, vertelt van Koningsbruggen. 

“Uit sensordata kunnen we de near misses 
afleiden. Daarmee zie je echt waar de druk 
op verkeersveiligheid ligt. Kijk je bijvoorbeeld 
naar voetgangersstromen dan zie je vaak 
veel interactie met andere modaliteiten. 
Zoek dan naar elegante oplossingen met 
de bestaande middelen, bijvoorbeeld 
door te spelen met zaken als wachttijd en 
bewegingsruimte. Stel je VRI’s en je DVM dan 
anders af.”

‘We leren steeds beter om near misses af te 
lezen uit de data. Dat begint er echt goed 
uit te zien. Waar je als je op doorstroming 
stuurt bijvoorbeeld actie onderneemt als 
de reistijd te ver oploopt, kun je hetzelfde 
doen als je het aantal near misses ziet 
oplopen. Verkeersveiligheid moet een 
eigen plek in het systeem hebben, een 
toenemende verkeersonveiligheid moet je 
kunnen zien aankomen zodat je tijdig in kunt 
grijpen. “

“Een ander mooi voorbeeld van hoe je ver-
keersveiligheid kunt inbedden in je systeem 
is adaptief filemanagement (AFM), zoals we 
toepassen in de Maastunnel. Het verkeer is 
daar zo geregeld dat je altijd minimaal 15 
kilometer per uur rijdt. Dat moet ook, want 
de ventilatie blaast met 14 kilometer per uur 
door de tunnel. Als er dan brand uitbreekt 
bijvoorbeeld, dan ben je de rook voor met 
deze snelheid en kan iedereen veilig de tun-
nel verlaten. Maar dit werkt alleen als je dit 
doortrekt naar de rest van je netwerk.”

Alles is verbonden
Veiligheid hangt nauw samen met andere 
doelstellingen, volgens Van Koningsbrug-
gen. “Veiligheid, leefbaarheid, kwaliteit van 
de openbare ruimte, duurzaamheid; alles 
grijpt hard op elkaar in. Dat wordt weleens 
vergeten, de focus op verkeersveiligheid is 
af en toe een beetje weg, dat is jammer. 
We willen allemaal meer mensen op de 
fiets, meer mensen aan het wandelen. Zo 
ontstaat er meer ruimte en minder uitstoot. 
Maar als een voetganger of een fietsers 
vaak het gevoel heeft dat het ergens niet 
veilig is, als hij veel near misses meemaakt, 
dan gaan mensen helemaal niet op de 
fiets. Als de rit naar school op de fiets onvei-
lig aanvoelt, dan brengen mensen de kids 
wel met de auto. Zo hangt veiligheid samen 
met het verbeteren van de kwaliteit van de 
leefomgeving.”

Communicatie kan beter
“We kunnen heel fijn regelen op echte risi-
co’s, dat moeten we meer doen. Maar we 
moeten ook beter communiceren met de 
weggebruiker. Uit SWOV-onderzoek bleek 
dat een snelheidsreductie op de snelweg 
leidt tot een snelheidsreductie binnen de 
bebouwde kom. Dat kun je meten, dat kun 
je aantonen. Als men met een snelheid 
van 120 op de snelweg de bebouwde kom 
binnenrijdt, dan ligt de snelheid in de be-
bouwde kom hoger dan wanneer iemand 
met een snelheid van 80 vanaf diezelfde 
snelweg komt. Dat is nooit helder gecom-
municeerd’.

“Als je denkt vanuit een bepaalde visie, als 
je bijvoorbeeld stelt zoals Copenhagen dat 
je CO2-neutraal wilt zijn of zoals San Fran-
cisco Vision Zero centraal stelt, dan wordt 
dat helemaal onderdeel van je denken. Als 
we alleen kijken naar efficiëntie, dan kijken 
we niet meer naar de andere doelstellin-
gen. Het moet én én: duurzamer, efficiënter 
maar vooral ook veiliger. Als je kijkt naar 
veiligheid zijn near misses feitelijk onaccep-
tabel.”

‘Verkeersveiligheid  
moet een eigen  
plek in het  
systeem hebben’

Met de huidige 
middelen  
de verkeersveiligheid 
verbeteren

http://muconsult.nl
http://technolution.com/nl
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ILLUSTRATIE: BRUNO BRUINS

CARTOON

Bezorgen, 
ontzorgen?

Hoe kan kritieke 
wegeninfrastructuur  
worden beschermd?

De beelden gingen de wereld rond toen de 
Morandi-snelwegbrug in Genua instort-
te. Het ongeval toonde het belang van 
veilige en veerkrachtige weg-infrastruc-
tuursystemen. Daarom geeft de Europese 
Commissie de hoogste prioriteit aan de 
bescherming van kritieke vervoersin-
frastructuur. De focus ligt niet alleen op 
systemen die de toestand van dergelijke 
kritieke structuren beoordelen op bij-
voorbeeld leeftijd en slijtage, maar ook op 
oplossingen die de wegeninfrastructuur 
veerkrachtiger maken. Alexander Dahl 
van het PTV Research Team doet onder-
zoek naar dit onderwerp.

Alexander Dahl, PTV Group 

Het concept van “veerkracht” is niet nieuw 
in de vervoersector. Ons onderzoeksteam 
houdt zich al minstens tien jaar met dit on-
derwerp bezig en is betrokken geweest bij 
veel interessante projecten op het gebied 
van de bescherming van kritieke wegen-
infrastructuur. Bijvoorbeeld U-THREAT – een 
project dat zich bezighoudt met de veer-
kracht van metrosystemen. Of Skribt(+) dat 
zich richt op de bescherming van kritieke 
tunnels en bruggen.

In principe analyseren we hoe goed de 
vervoersinfrastructuur het hoofd kan bieden 
aan negatieve effecten veroorzaakt door 
verstorende gebeurtenissen, of hoe een 
snelle terugkeer naar de dienst mogelijk 
kan worden gemaakt. We hebben het over 
onvoorspelbare gebeurtenissen die zelden 
voorkomen, zoals natuurverschijnselen, 
door mensen veroorzaakte veranderingen 
of technisch falen. 

Ik werk aan het project “Optimalisering en 
verdere ontwikkeling van actie-tools ont-
worpen om de veerkracht van wegeninfra-

structuur te beoordelen. Het doel van het 
project is om wegenbouwautoriteiten of 
andere bevoegde instanties een software-
tool te bieden die hen helpt zich voor te 
bereiden op gevaren.

De tool is ontworpen om gebruikers in staat 
te stellen te analyseren hoe veerkrachtig 
een specifiek routetraject is ten aanzien van 
een breed scala aan verstorende gebeur-
tenissen en om geschikte maatregelen te 
identificeren om de veerkracht op een ge-
richte manier te vergroten. Mogelijke acties 
zijn onder meer: beperking van bedreigin-
gen, optimale aanpassing of snel herstel.
Een bedrijf had de basisversie van de soft-
ware al tijdens een vorig project ontwikkeld. 
Nu is het zaak de methodologie verder te 
ontwikkelen en het toepassingsgebied en 
de maatregelen uit te breiden. Momenteel 
is de tool beperkt tot het snelwegennet, 
maar het is de bedoeling ook andere ver-
voerswijzen, zoals spoorwegen en waterwe-
gen, in de tool op te nemen.
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Proactief verkeersveiligheid  
verbeteren met 
intelligente software

Het TrafxSAFE-systeem van Transoft ge-
bruikt slimme software om camerabeel-
den van het verkeer te analyseren en kan 
zo helder inzicht geven in conflictsituaties 
in het verkeer. Homola: “Het systeem is een 
cloud-based, on-demand verkeersanaly-
setool. De software kan gebruikmaken van 
diverse videobronnen, zoals vaste camera’s 
of drones. Door middel van kunstmatige 
intelligentie en machine learning kan het 
systeem snel alle afzonderlijke weggebrui-
kers in kaart brengen en hun routes inzich-
telijk maken. De slimme software detecteert 
automatisch de bijna-ongevallen en an-
dere gevaarlijke interacties tussen wegge-
bruikers. De resultaten worden overzichtelijk 
gepresenteerd in een online Safety Dash-
board. Steden, gemeenten en verkeerskun-
digen hebben zo een tool in handen om 
verkeersdata inzichtelijk te krijgen, van ver-
keersintensiteit, snelheden, trajectinforma-
tie, veiligheids-‘heatmaps  tot afspeellijsten 
van de meest kritieke bijna-botsingen.”

Verkeer begrijpen
TrafxSAFE is ontworpen om verkeerspatro-
nen te herkennen en te begrijpen. Op deze 
manier zijn risicosituaties waar ongevallen 
hadden kunnen ontstaan op te sporen 
(Figuur. 1). “Dit levert een beter beeld op dan 
ongevalsdata”, stelt Homola, “omdat we ook 
data hebben over bijna-ongevallen, en niet 
alleen over situaties waarin het in meer of 
minder ernstige mate daadwerkelijk mis-
ging. Zo hebben we inzicht in situaties die 
zich voordoen vóórdat een ongeval plaats-
vindt.”

Het systeem gebruikt hoogstaande com-
puter-vision techniek. Na analyse haalt het 
systeem automatisch vitale informatie uit 
de videobestanden. “Dit was eerder een 
tijdrovend en kostbaar proces, maar is nu 
toegankelijk voor iedereen en veel efficiën- 
ter. Doordat het systeem volledig auto-

matisch werkt, is er ook geen sprake meer 
van subjectiviteit in de beoordeling van 
bijna-ongevallen. De software classificeert 
bijna-ongevallen automatisch in catego-
rieën gebaseerd op ernst en waarschijnlijk-
heid van een uiteindelijk daadwerkelijk on-
geval. Dat maakt de gegevens objectief en 
representatief. Dat maakt ook een vóór- en 
na-analyse mogelijk, of een vergelijking met 
andere kruispunten of verkeerssituaties.”

“Een bijkomend voordeel is het aantrekke-
lijke kostenplaatje. TrafxSAFE kan bijna elk 
camerabeeld gebruiken als invoer voor het 
systeem, en de resultaten worden een-
voudig gestructureerd gepresenteerd in 
het dashboard, zodat verkeerskundigen of 
wegbeheerders de resultaten zelf kunnen 
interpreteren. Het is wel noodzakelijk om 
vooraf goed te bedenken hoe de beelden 
het beste verzameld kunnen worden. Denk 
bijvoorbeeld aan een goede positie van de 
camera’s zodat het verkeer zichtbaar is in 
een optimale kijkhoek. Onze experts onder-
steunen bij dit proces.”

Den Haag
Het systeem is onlangs toegepast in Den 
Haag. “De techniek is daar ingezet om de 
effecten van infrastructurele wijzigingen op 
fietsveiligheid te begrijpen”, vertelt Homola. 
“De studie vond plaats op twee plekken in 
de stad, beide fietshotspots. Eerst hebben 
we veertig uur aan data verzameld, over-
dag. Daar kwam de voor-analyse uit. Ver-
volgens hebben we de cruciale gegevens 
uit de data verzameld, inclusief de trajecten 
die de fietsers aflegden op de betreffen-
de locaties en scenario’s die veel riskante 
conflicten lieten zien. Gebaseerd op deze 
analyse zijn kleine interventies uitgevoerd. 
Daarna volgde een na-analyse, van weder-
om 40 uur videobeelden overdag, om de 
effectiviteit van de interventies te meten.” 

“Verkeersongevallen zijn wereldwijd een vaak voorkomende doodsoorzaak”, vertelt David Homola van Transoft. 
“Binnen de Europese Unie vallen in het verkeer jaarlijks ongeveer 20.000 dodelijke slachtoffers. Het ambitieuze 
doel om het aantal slachtoffers in 2020 te halveren ten opzichte van 2010 is niet gehaald. De EU stelt als doel om in 
2050, 0 verkeersdoden te tellen. De traditionele aanpak van het analyseren van ongevallen is niet genoeg om dit 
doel te halen.”

Marcel Slofstra

Privacy
“Het waarborgen van privacy is uiterst be-
langrijk en altijd een vraagstuk”, benadrukt 
Homola. “Dat spitst zich toe op twee onder-
werpen: hoe maak je de data anoniem, en 
waar verwerk je de data? Om de data te 
anonimiseren kennen we verschillende me-
thodes, van het wazig maken van gezichten 
en kentekens tot het aanpassen van elk be-
wegend object in een zwart vierkant, zodat 
je eigenlijk alleen vierkantjes ziet bewegen. 
De klant bepaalt uiteindelijk de gekozen 
benadering.”

“Op dit moment gebruiken wij servers in 
Canada om data te verwerken. We zijn wel 
bezig om dit proces voor klanten binnen 
de EU te verplaatsen naar Europese ser-
vers, omdat klanten dit toch vaak prettiger 
vinden én omdat het niet altijd toegestaan 
is om data van binnen de EU naar buiten de 
EU te verplaatsen.”

Transoft Solutions
transoftsolutions.com
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Rijlijnen per beweging - voor

Conflictanalyse heatmap - voor

Rijlijnen per beweging - na

Conflictanalyse heatmap - na

Figuur 1. IJsberganalogie
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“We kozen voor Transoft Solu-
tions om veranderingen in de 
infrastructuur op de veiligheid 
van	fietsers	te	evalueren,	
omdat zij in staat waren om de 
detectie- en trackingmogelijk-
heden te bieden die we nodig 
hadden op een complex multi-
modaal kruispunt. (zie scherm-
beeld).	Zij	waren	in	staat	om	
de gedetailleerde surrogaat-
veiligheidsmaatregelen te 
bieden die we nodig hadden 
met de nauwkeurigheid die we 
verwachtten.” Dr Matin Nabavi 
Niaki, Onderzoeker, SWOV

http://transoftsolutions.com
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“MicroTraffic is een Canadees bedrijf, ge-
specialiseerd in het analyseren van con-
flictsituaties. Wij maken met onze camera’s 
de beelden van kruispunten. Slimme soft-
ware analyseert het traject van de verschil-
lende modaliteiten, analyseert de situatie 
en brengt in beeld hoeveel bijna-conflicten 
er zijn”, aldus Van der Graaf. “MicroTraffic is 
overal inzetbaar. We zien dat vooral ge-
meenten behoefte hebben aan analyse 
van conflictsituaties, om zo risicogestuurd 
en gericht te werk te kunnen gaan. Vaak zie 
je dat de gemeente een bepaalde straat of 
een bepaalde situatie wil aanpakken, om-
dat er relatief veel ongevallen plaatsvinden. 
Dan worden er wel aanpassingen gedaan, 
maar niet altijd gebaseerd op wat er nu 
echt aan de hand is of waar de modalitei-
ten met elkaar in conflict komen. Door de 

situatie op bijna-ongevallen en risicositua-
ties te analyseren kun je heel gericht aan-
passingen doen. MicroTraffic is inzetbaar 
op kruispunten, maar ook op bijvoorbeeld 
provinciale wegen bij gelijkvloerse kruisin-
gen. Eigenlijk elke situatie waar sprake is van 
kruisend verkeer.”

Betrouwbaarheid
Erik Wahle, adviseur bij Mobycon: “Bij on-
gevalsmeldingen heb je doorgaans data 
van maar een paar ongevallen, als je meer 
data wilt moet je wachten op het volgende 
ongeval. Bij conflictanalyse van bijna-onge-
vallen is de zogenaamde N veel hoger, dat 
geeft een betrouwbaarder beeld. Voor een 
goede steekproef verzamelen we tussen de 
60 en 100 uur aan videobeelden. Vroeger 
deed je ook nog analyse door ter plekke te 

VEILIGHEID EN 
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Mobycon
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observeren, met een grote stapel formulie-
ren. Automatische analyse is betrouwbaar-
der en objectiever. Op beeld zie je precies 
hoe lang een situatie duurt en hoe groot 
het risico op een daadwerkelijk ongeval 
is, dat is lastig te bepalen als je vanuit de 
berm moet kijken met een stopwatch in de 
hand. Nog een voordeel van beeldanalyse 
is de kosteneffectiviteit, zowel van de ana-
lyse zelf als van de gerichte maatregelen. 
Vaak hoeft niet het hele kruispunt op de 
schop, maar is een kleine aanpassing al 
voldoende.”

Black Spot-team
In Amsterdam werken ze met een zoge-
noemd Black Spot-team, een werkgroep die 
in het leven is geroepen om de verkeersvei-
ligheid te verbeteren. Verschillende lokale 
partners werken hierin samen. Van der 
Graaf: “Op een aantal van deze black spots 
hebben we een analyse uitgevoerd, omdat 
het team aangaf hier niet verder mee te 
komen. We hebben daarbij een nulmeting 
vooraf uitgevoerd en een ‘1-meting’ na 
aanpassingen. Zo konden gerichte aanpas-
singen gedaan worden én de effectiviteit 
hiervan gemeten worden.”

Ook in de Overijsselse hoofdstad Zwolle is 
MicroTraffic ingezet. “In Zwolle werken we 
ook aan het BITS-project*. We hebben op 
vier punten een nulmeting gedaan, daarna 
hebben kleine interventies plaatsgevonden, 
gevolgd door een evaluatie. Die interventies 
kunnen variëren, maar denk bijvoorbeeld 
aan een waarschuwingssysteem.”

Inzicht in gedrag
“We zien steeds meer voertuigen in dezelfde 
ruimte”, vertelt Wahle. “En we zien verschil-
lende soorten voertuigen, met elk hun eigen 
eigenschappen, zoals andere snelheden. 
Dat maakt conflictanalyse noodzakelijk. Dat 
past ook in het Strategisch Plan Verkeers-
veiligheid, om niet reactief maar pro-actief 
risicogestuurd te werk te gaan.”

“Vaak is de aanleiding voor een verkeersa-
nalyse een gevoel van onveiligheid bij 
weggebruikers, dat weer geconstateerd 
wordt aan de hand van meldingen bij 
de gemeente. Dan gaan we aan de slag. 
Waarom voelen mensen zich hier onveilig? 
Een voordeel van onze aanpak is de hoge 
representativiteit vergeleken met ongevals-
meldingen.”, aldus Wahle. “Dat geeft niet 
alleen inzicht in de situatie maar ook in het 
gedrag van weggebruikers. Een voorbeeld: 
bij een studie in Amsterdam, bij een kruis-
punt met verkeerslichten, gebeurden toch 
wel veel ongevallen. Uit analyse bleek dat 
er veel sprake was van roodlichtnegatie, 
een stukje gedrag dus. Door dat allereerst 
te constateren en ook wanneer en waar 
dat gedrag plaatsvond, konden we hierop 
sturen. Want je kunt de weg nog zo mooi 
inrichten, als mensen niet het gewenste 
gedrag vertonen, ben je nergens.”
Soms is er ook weinig aan de hand. “In 
Vlissingen analyseerden we een shared 
space-achtige situatie”, vertelt Wahle. 
“Daar kwamen vrij veel meldingen over. Na 
analyse zag je dat er eigenlijk weinig aan 
de hand was.”

Lopende zaken
In Dordrecht start een studie naar een 
schoolsituatie. “Als de school open is, wordt 
de straat ter plaatse afgesloten. We onder-
zoeken wat daar het effect van is”, aldus 
Van der Graaf. “In Amsterdam en Weesp 
analyseren we vier kruispunten op con-
flictsituaties, dit naar aanleiding van onze 
bevindingen door het black spot-team. “

“Door middel van slimme analyse van videobeelden en het toepassen van kunstmatige intelligentie kunnen 
we precies zien wat de baan van een voertuig is”, vertelt Rik van der Graaf, adviseur en business developer bij 
adviesbureau Mobycon over de inzet van MicroTraffic verkeersanalyse. “We maken in Nederland de beelden en 
geven die door aan het Canadese MicroTraffic, die de resultaten aan ons teruglevert.”

Marcel Slofstra

Inzicht in  
conflictsituaties 

‘Software 
brengt in beeld 
hoeveel bijna-
conflicten er 
zijn’

‘Waarom 
voelen mensen 
zich hier 
onveilig?’
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‘Het liefst  
combineer je 
handhaving  
met gedrags- 
campagnes’

“Een paar jaar geleden is het SPV2030 
vastgesteld”, zegt Hus. “Antea Group  heeft 
in opdracht van het ministerie van IenW 
bij 180 gemeenten in Nederland onder-
steuning geboden bij het opstellen van 
risicoanalyses en uitvoeringsprogram-
ma’s. En dat doen we nog steeds volop. Uit 
gesprekken met deze gemeenten valt op 
dat verkeersonveiligheid met name voort 
komt uit ongewenst verkeersgedrag. Niet 
altijd is gewenst gedrag afdwingbaar met 
infrastructurele maatregelen, bijvoorbeeld 
omdat de situatie zich daar niet voor leent 

of omdat financiële middelen ontbreken. 
Dan komen mediacampagnes en tot slot 
handhavingsacties in beeld. Infrastructu-
rele maatregelen hebben een langdurig 
effect, maar daar moet dan wel fysieke 
en financiële ruimte voor zijn. En je hoopt 
natuurlijk dat handhaving uiteindelijk niet 
nodig hoeft te zijn.”

Krachtiger effect
“Wij zien het liefst een combinatie van 
handhaving met gedragscampagnes”, 
vertelt Hus. “Door gedragscampagnes en 

handhaving aan elkaar te koppelen gaat 
er een krachtiger effect van uit, en kun je 
gewenst verkeersgedrag nadrukkelijker 
stimuleren. Ook draagt het sterker bij aan 
bewustwording. Zo kun je risicofactoren als 
te snel rijden tegengaan, net als afleiding in 
het verkeer of rijden onder invloed. Hand-
having zet je dan alleen nog in in risicovolle 
situaties, zoals een fuik in de buurt van ho-
recagelegenheden of sportkantines.”

Bewustwording 
“We zien een roep van met name burgers 
en lagere overheden om meer in te zetten 
op gedragsbeïnvloeding in combinatie 
met handhaving, waarbij handhaving 
ondersteunend is aan andere maatrege-
len. Kijk daarbij ook naar het toenemende 
aantal fietsers en de drukte op fietspa-
den. In steden wordt het op het fietspad 
steeds drukker. De fietser krijgt er steeds 
meer ruimte, en fietsers eigenen zich die 
ruimte ook steeds meer toe. Het is dan wel 
belangrijk dat fietsers zich bewust zijn van 
hun eigen gedrag en de risico’s die dat met 

zich meebrengt. Bijvoorbeeld spookfietsen, 
als je tegen de richting in fietst op een druk 
fietspad is dat erg gevaarlijk. Dat zagen we 
op de Erasmusbrug. Daar is toen een cam-
pagne gericht tegen spookfietsen opgezet 
omdat het er een structureel probleem 
was.” Dat is geen fietsertje pesten, bena-
drukt Hus. “Het gaat er om dat fietsers zich 
aan de reguliere verkeersregels houden. 
De automobilist heeft in binnenstedelijke 
gebieden al een hele complexe rijtaak. Je 
wilt de fiets wel faciliteren, want we hebben 
immers liever veel fietsverkeer dan veel 
autoverkeer, maar fietsers moeten zich wel 
bewust zijn van hun eigen rol als het gaat 
om verkeersveiligheid.” 

Waar ligt de oplossing?
Elk probleem heeft een oplossing, weet Hus: 
“Het is belangrijk dat er een goed gesprek 
op gang komt tussen de verkeerspolitie, 
handhavingsteams en beleidsadviseurs op 
het gebied van mobiliteit bij overheden. Ga 
heel gericht kijken, waar liggen de risico’s en 
waar wil je de beschikbare capaciteit op in-
zetten? Het zou goed zijn als er verbetering 
komt in die communicatie. We zien ook dat 
steeds meer regio’s met een zogenaamd 
‘ongevallenprotocol’ werken.” Maar als 
aandachtspunt daarbij noemt Hus: “Bij de 
risicoanalyse die we voor veel overheden 
uitvoeren, merken we nog wel een gemis 
aan actuele en volledige data daarvoor. De 
reguliere ongevallenregistratie (BRON) geeft 
bijvoorbeeld beperkte informatie over toe-
dracht en omstandigheden bij een onge-
val. Snelheidsdata is er overigens vaak wel, 
uit floating car data en snelheidsmetingen. 
Waar minder gedetailleerde gegevens over 
beschikbaar zijn is bijvoorbeeld afleiding in 
het verkeer. Wij werken daarom aan volle-
dige risicoanalyses, waarbij zoveel mogelijk 
relevante gegevens worden verzameld.”

Hus: “We zoeken daarbij actief naar nieuwe 
databronnen, zoals data van verzekerings-
maatschappijen en ziekenhuizen. Door deze 
data te analyseren, datalagen met elkaar 
te combineren en gericht en efficiënt te 
adviseren, kan de handhavingscapaciteit 
zo nodig, zo goed mogelijk worden ingezet.” 

“Tot slot is het belangrijk om het welbekende 
‘driehoek-overleg’, het overleg tussen politie, 
OM en lokale overheden, te benoemen in 
uitvoeringsprogramma’s verkeersveiligheid. 
Daarna is het zaak om zo gericht en effici-
ent mogelijk handhavingsacties in te zetten. 
Het liefst in combinatie met gedragscam-
pagnes, zonodig als handhavend sluitstuk.”

Op de Erasmusbrug in 
Rotterdam werd een 
campagne tegen spook-
fietsen opgezet omdat 
het er een structureel 
probleem was
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Handhaving en 
bewustwording gaan 
hand in hand

“Handhaving en de aanpak van verkeersonveiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Je zou kunnen zeggen: helaas”, vertelt Johannes Hus van Antea Group. “Het liefst 
zien we dat handhaving niet nodig is en dat verkeersdeelnemers zelf de verkeersregels 
opvolgen en veilig rijgedrag vertonen.  Zeker in het kader van het Strategisch Plan Ver-
keersveiligheid zie ik daar nadrukkelijke koppelingen in. Veiligheid en handhaving heb-
ben continu de aandacht, maar handhaving is wel iets waar vooral lagere overheden 
mee blijven worstelen. Dat is een terugkerend fenomeen: men wil wel handhaven, maar 
de capaciteit ontbreekt.” Hoe draagt Antea Group  bij aan oplossingen voor dit vraag-
stuk?

Marcel Slofstra

VEILIGHEID EN 
HANDHAVING
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‘Vanuit verkeerskundig 
ontwerp én vanuit 

menselijk gedrag de 
situatie analyseren en 

oplossingen bieden’
Provincies, gemeenten en aannemers die bestaande en nieuw te 
realiseren infrastructuur veiliger willen maken, kunnen terecht 
bij de adviseurs van XTNT. “Dat doen we onder meer met de GVI. 
de Gedragsscan Verkeersveilige Infrastructuur”, vertelt Robbin 
Lankhuijzen, verkeersplanoloog bij XTNT. Lankhuijzen is in zijn 
dagelijks werk veel bezig met verkeersveiligheid, altijd uitgaande 
van het gedrag en het perspectief van de weggebruiker.

Marcel Slofstra

“We zien vanuit de overheid die aandacht 
voor verkeersveiligheid steeds groter wor-
den”, vervolgt Lankhuijzen. “Er is niet altijd 
budget gereserveerd om infrastructuur 
grootschalig aan te pakken. Maar dat wil 
niet zeggen dat je de verkeersveiligheid 
niet kunt verbeteren. Juist niet, want kleine 
maatregelen gericht op gedrag kunnen 
al veel – en soms zelfs meer – resultaat 
opleveren. Vanuit die gedachte is de GVI 
ontstaan: vanuit verkeerskundig ontwerp én 
vanuit menselijk gedrag de situatie analy-
seren en oplossingen bieden.”

“Mag ik nog wat aan die ontstaansgeschie-
denis van de GVI toevoegen?”, vraagt ver-
keerspsycholoog Gerard Tertoolen. “Want in 
de praktijk zie je vaak dat kruispunten en het 
samenkomen van verkeersstromen volgens 
richtlijnen aangelegd zijn. Maar een richt-
lijn moet geen wetmatigheid zijn, die moet 
voor interpretatie vatbaar zijn. Bij het toe-
passen van richtlijnen wordt namelijk vaak 
onvoldoende gekeken naar het gedrag van 
de mensen. Dan kijkt een wegbeheerder 
bijvoorbeeld wel naar de breedte van de 
strepen en de goede plek voor de haai-
entanden, maar onvoldoende naar wat 
mensen nu écht doen in de situatie. Dan 
kun je het nog zo goed aanleggen, maar 
fietsers pakken die ogenschijnlijke kortere 
weg waarschijnlijk toch. Richtlijnen zijn niet 
zaligmakend. Soms moet je daarvan afwij-
ken of zelfs tegenin gaan om een situatie 
te creëren die veilig en efficiënt is, op basis 
van daadwerkelijk gedrag. Dat maakt de 

GVI zo interessant om toe te passen bij 
zowel bestaande als nieuwe te realiseren 
infra.”

De GVI in een notendop 
De GVI kent traditionele én minder traditi-
onele onderdelen. Die combinatie levert 
vaak verrassende resultaten op. Lankhuij-
zen: “Allereerst vormen we een goed beeld 
van de betreffende verkeerssituatie.  Dat 
doen we door rapporten te lezen, kaarten 
te raadplegen en voorstellen en ideeën bij 
ons onderzoek te betrekken. Gemeenten 
hebben vaak al tekeningen van de situa-
tie ter plaatse. Als we dan al een redelijk 
goed beeld hebben van de knelpunten en 
hoe eventueel een toekomstig beeld eruit 
komt te zien, gaan we ter plekke kijken. Dat 
is inderdaad een belangrijke stap”, zegt Ter-
toolen. “En daarna gaan we op pad en een 
tijd lang observeren en ervaren hoe het is 
om daar te lopen, fietsen en met de auto 
te rijden. Wat zien we aan gedrag, wat voor 
conclusies kun je daaraan verbinden en 
hoe ervaren we het zelf? Ik doe dat vanuit 
een Human Factor-aanpak, ik analyseer het 
gedrag in een aantal cognities die noodza-
kelijk zijn om deel te nemen aan het verkeer: 
waarnemen, begrijpen, kunnen, willen en 
verwachtingen. 

Zo moet je als verkeersdeelnemer de ver-
keerssituatie kunnen overzien, en mogen 
borden niet verscholen zitten achter struik-
gewas. Is de belijning goed onderhouden, 
staat er geen afleidende drukke reclame 

naast een essentieel verkeersbord? Maar 
ook: is het gewenste gedrag wel logisch, 
mag je verwachten dat men de situatie 
begrijpt zoals deze ingericht is? En kunnen 
mensen wel daadwerkelijk op de gewenste 
manier deelnemen aan het verkeer? Soms 
kan dat niet veilig door obstakels of drukte. 
‘Willen’ is een lastige, maar wel cruciaal; 
motiveert de bestaande situatie en de 
inrichting verkeersdeelnemers om te doen 
wat wenselijk is? Tot slot dan het verwach-
tingsaspect: veel gedrag is gewoontege-
drag. Als je drie rotondes achter elkaar hebt, 
waarbij de fietsers bij de eerste twee geen 
voorrang hebben en bij de laatste wel, dan 
is dat verwarrend. Je moet dus ook ver-
der kijken dan alleen naar één kruispunt of 
rotonde.”

Verkeerskundige blik
Lankhuijzen: “Ik kijk daarbij dan ook nog met 
wat meer focus naar de verkeerskundige 
kant. Hoe zit de verkeerssituatie in elkaar, 
is de inrichting goed? Ik kijk daarbij ook 
naar die eerder besproken richtlijnen, die 
bevatten namelijk wel belangrijke elemen-
ten waar we niet vanaf wijken. Zo moet de 
markering wel kloppen, bijvoorbeeld. En ik 
kijk ook breder. Zo speelde in de Achterhoek 
de wens om een bepaalde straat opnieuw 
in te richten om het verkeer goed door 
te laten stromen. Door naar het bredere 
netwerk te kijken, zagen we dat je het ver-
keer echter beter via een andere route kon 
leiden. Waarbij je dan beter daar dergelijke 
maatregelen kon treffen. ”

Verrassende situaties
“We komen toch ook veel opvallende situa-
ties tegen”, vertelt Tertoolen. “Zo zijn deden 
we een GVI bij een rotonde. De rotonde lag 
een beetjes scheef, vanwege de dichtbij 
gelegen brug. Het fietspad dat vanuit deze 
richting kwam, liep ook in een helling. Het 
gevolg was dat fietsers met hoge snelheid 
naar beneden rolden, richting de rotonde. 
Automobilisten waren daar totaal niet op 
voorbereid. We hebben daar voorgesteld 
om ribbels op het fietspad aan te leggen, 
zodat de fietsers een beetje afgeremd 
worden. In combinatie met het verbeteren 
van de zichtbaarheid is de situatie nu veel 
veiliger.”

“Of neem de weg vlakbij een sluis”, vertelt 
Lankhuijzen. “Als één van de sluisdeuren 
open ging, stond het verkeer helemaal stil. 
Er was een bypass om de sluis aangelegd, 
zodat verkeer via de kant van de andere 
sluisdeur kon rijden. Als de brug omhoog 
ging, konden automobilisten hier gebruik 
van maken. Maar toeristen en mensen die 
onbekend met de situatie waren, wisten 
dat niet. Dus die stopten, terwijl verkeer 
daarachter nodeloos ook moest stoppen. 
We hebben dat opgelost door beter en 
duidelijker te communiceren. Onder meer 
door op de slagbomen van de brug aan 
te geven hoe men verder kan rijden. Zoals 
gezegd: kleine maatregelen gericht op ge-
drag kunnen vaak veel resultaat opleveren. 
Simpel en effectief.”
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‘Richtlijnen 
zijn niet 

zaligmakend, 
soms moet 
je daarvan 

afwijken of zelfs 
tegenin gaan’

Met de GVI, de Gedrags-
scan Veilige Infrastructuur, 
kom je opvallende situaties 
tegen

http://www.xtnt.com
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Nieuw:  
Verkeersveiligheidsdataset  
voor Utrechts risicogestuurd  
verkeersveiligheidsbeleid

Van re-actief naar pro-actief, risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. Dat vraagt het 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 aan wegbeheerders om zo tot een substantiële 
daling van het aantal verkeersslachtoffers te komen. Randvoorwaarde voor zo’n beleid 
is kennis over risico-indicatoren,inzicht in regionale risico’s, kwantitatieve én kwalita-
tieve data. Het kennisnetwerk SPV definieert algemene risico-indicatoren. De provincie 
Utrecht benoemt twaalf regionale risico’s en vraagt een verkeerskundig data-consorti-
um om specifieke datasets te verzamelen en die in een model in samenhang met elkaar 
te brengen. 

Nettie Bakker

Risico-gestuurd verkeersveiligheidsbeleid 
krijgt langzaamaan concrete vorm. Een 
gesprek over de visie op kennis en data 
ten behoeve van risicogestuurd verkeers-
veiligheidsbeleid met Eric de Kievit, CROW/ 
Kennisnetwerk SPV. Over het genereren van 
kwalitatieve data met Bas Brouwer van  
Cyclomedia. En over toepassing van die 
data voor de regionale beleidspraktijk met 
Anco Verstraaten, provincie Utrecht. 

Eric de Kievit is namens CROW, program-
mamanager in het kennisnetwerk SPV. 

Dit kennisnetwerk verzamelt beschikbare, 
relevante en toepasbare kennis voor de uit-
voering en implementatie van het SPV 2030. 
“De risicogestuurde aanpak is hierbij lei-
dend. Hiervoor definiëren wij zogenoemde 
SPI’s, safety performance indicatoren voor 
Nederlandse toepassing vanuit een lijst van 
Europese SPI’s. Deze definities beschrijven 
de essentiële kenmerken van de afzonder-
lijke indicatoren. Zo hebben we al SPI-de-
finities opgesteld voor snelheid, wegen, 
fietspaden en traumazorg en werken we 
nu aan een definitie van veilige verkeers-

deelnemers. Met deze definities weet je per 
indicator welke data je nodig hebt om de 
mate van risico’s te beoordelen.” 
Anco Verstraaten werkt binnen het Utrecht-
se cluster verkeersveiligheid aan data-in-
novatie ten behoeve van risicogestuurd 
verkeersveiligheidsbeleid. “Dan denk je al 
gauw aan factoren als snelheid in combi-
natie een onveilige inrichting van wegen 
en gedrag van verkeersdeelnemers. Vanuit 
deze optiek hebben we twaalf regionale 
risico’s gedefinieerd die ons in onderlinge 
samenhang iets zeggen over de verkeers-
veiligheidssituatie en over welke gepriori-
teerde beslissingen we kunnen nemen over 
maatregelen. We hadden al veel gepro-
beerd om samen met de Utrechtse ge-
meenten en het Waterschap de verkeers-
veiligheidsrisico’s in beeld te brengen ten 
behoeve van een regionaal risicogestuurd 
verkeersveiligheidsplan. 

De verkeersveiligheidsmeter
We kwamen uit op een uitvraag waarbij 
het winnende consortium bestaande uit 
Arcades, Dok data en Cyclomedia, voorstel-
de om data te formuleren naar verkeers-
kundige risico’s die vervolgens onderling 
een weging krijgen en zo voor elke locatie 
tot een risicoscore komen die herleidbaar is 
naar concrete problemen. Bijvoorbeeld een 
te smal fietspad. Ook komt het consortium 
met het voorstel om ‘de verkeersveiligheids-
meter’ te bouwen, een model dat de twaalf 
risico’s verder uitwerkt naar indicatoren en 
naar databronnen die dit in beeld brengen. 
Hiermee kunnen wegbeheerders snel zien 
welke risico’s waar en waarom optreden, 
maatwerkanalyses uitvoeren en gericht 
passende maatregelen bepalen.

Zo bouwen Arcadis en DOK data nu een 
verkeersveiligheidsmodel op basis van 
verkeerskundige onderbouwing: wanneer 
is iets onveilig, hoe zwaar weegt het en 
hoe verhouden de onderlinge risico’s zich 
tot elkaar in het risicoprofiel. Cyclome-
dia verzorgt datasets voor dit model over 
vrijliggende fietspaden. Denk daarbij aan 
de exacte locaties van alle objecten op en 
langs de Utrechtse fietspaden, zoals  bo-
men, paaltjes en varkensruggen. Maar ook 
aan vergevingsgezinde randen en bermen, 
breedtes, verharding en visuele geleiding.” 

Heel Nederland
Bas Brouwer, Key Accountmanager bij Cy-
clomedia, verklaart de stap van algemene 
data naar specifieke verkeersveiligheids-

data door het innovatieve karakter van het 
bedrijf: “Wij werken al ruim dertig jaar aan 
technologische innovaties op het gebied 
van mobile mapping en brengen de open-
bare ruimte in beeld. Onze operators rijden 
met tientallen - deels elektrische- auto’s, 
zeven dagen per week door heel Nederland 
en maken - ook met  snelheden van 100 km/
uur - volautomatisch 360 graden foto’s van 
de omgeving. Ter vergelijk: 30 jaar geleden 
reden we ook al met auto’s en camera’s, 
maar die moesten nog om de 5 of 10 meter 
stoppen om de camera op een statief om-
hoog te hijsen voor één foto. Om toentertijd 
Rotterdam ‘in beeld’ te brengen kostte meer 
tijd dan nu heel Nederland.” 

En het stopt niet met beelden maken, 
vervolgt Brouwer: “Onze beelddata is de 
basis voor ‘Data Insights’. Op basis van 360 
graden visualisaties, versterkt door AI-ge-
stuurde analyses, halen we waardevolle 
elementen uit onze data en stellen die 
beschikbaar als unieke dataset, zoals nu 
de dataset voor verkeersveiligheid. Deze 
dataset is geheel in lijn met de SPI`s zoals 
opgesteld door het kennisnetwerk SPV. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in een 
dataset voor fietspaden, wegen binnen de 
bebouwde kom en wegen buiten de be-
bouwde kom.” En tot slot: “Omdat onze data 
landsdekkend is kunnen we verkeersveilig-
heidsdata leveren aan iedereen die aan de 
slag wil met  risicogestuurd verkeersveilig-
heidsbeleid.” 

Nulmeting
Eric de Kievit kijkt uit naar de Utrechtse 
resultaten. “We hopen dat ze kunnen leiden 
tot een landelijk dashboard dat bijvoor-
beeld kan zeggen: In dit netwerk is de helft 
van de fietspaden te smal volgens de 
richtlijnen en dit moet in 2025 met zoveel 
procent verminderd zijn. Bas Brouwer kijkt 
naar de toekomst: “Wij doen nu in feite een 
nulmeting voor een meerjarige monitoring.” 
En Anco Verstraaten hoopt met onder-
bouwde prioriteringen ook de gemeentelij-
ke wegbeheerders te kunnen helpen.” 

 
 

Cyclomedia
cyclomedia.com/nl
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Cyclomedia wint voor de provincie Utrecht datasets in ten behoeve van risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. 
LiDAR- puntenwolken en 360 graden visualisaties op straatniveau vormen de basis hiervoor. Voorbeeld: de Daphne 
Schippers fietsbrug in Utrecht

VEILIGHEID EN 
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Mobycon
mobycon.nl
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Denk je aan fietsapps, dan denk je al snel 
aan Strava (voor de sportieve fietser) of de 
fietsknooppuntenplanner (voor de recre-
atieve fietser). Maar kijk je in de app-store 
van bijv. Apple of Google, dan blijkt het 
aantal apps duizelingwekkend groot te 
zijn. Als je echter verder kijkt, dan zie je 
dat verschillende apps elk hun eigen doel 
hebben. Sommige apps heb je nodig voor-
dat je op de fiets stapt (pre-trip), andere 
heb je juist nodig tijdens (on-trip) of na het 
fietsen (post-trip) of. Binnen deze eerste 
classificatie blijkt er nog een verfijning 
mogelijk naar het doel van de diverse 
apps. Dat resulteert in onderstaande 
tabel: 

Ronald Jorna en Robin Kleine, adviseurs bij 
Mobycon

Appgebruik onder fietsers 
In het project Bicycles and ITS (BITS), geleid 
door de provincie Overijssel, wordt geke-
ken hoe de data vanuit ITS-toepassingen 
gebruikt kan worden om het fietsen veili-
ger, sneller, comfortabeler en/of leuker te 
maken. Hiervoor hebben we onder andere 
een survey gedaan in verschillende steden. 
Wat hierbij allereerst opvalt is dat fietsers 
al redelijk veel gebruik maken van apps. Zo 
gaf meer dan tweederde van de fietsers in 
de survey in Zwolle aan gebruik te maken 
van een of meerdere fiets-gerelateerde 

apps. Voor een aanzienlijk deel bestaat 
deze groep uit gebruikers van weer- en 
routeapps (beide worden door meer dan 
40% gebruikt), maar ook apps met een 
spel/competitie element en apps gericht 
op fietsinfrastructuur en -diensten kennen 
redelijk wat gebruikers (respectievelijk 16% en 
9%). De belangrijkste reden om een app niet 
te gebruiken is dat mensen niet afgeleid 
willen worden tijdens het fietsen. Ook priva-
cy speelt voor veel mensen een rol. Tegelij-
kertijd geeft een groot deel aan te vinden 
dat apps waardevolle informatie (kunnen) 

FIETS

Fiets en ITS: 
fietsapps 

in soorten en  
maten

Pre/On/Post-trip Doel van de app Voorbeelden

Pre-trip Route- en navigatieadvies Google maps, fietsknoop, Komoot, Fiets!, 

fietsnetwerk, routeplannen, 9292, Naviki, 

ANWB, Route.nl

Inzicht in beschikbaarheid en reser-

veren van deelfietsen (incl. elektro-

nische sloten).

moovit, NS, GoAbout, Deelfiets Neder-

land, Mobilock, Lime, Urbee, Whim

On-trip Tracking 

van 

fietstrips

ten behoeve van het 

vastleggen van een 

sportieve prestatie

Strava, Runkeeper, MapMyRide, CycleWE

ten behoeve van het 

belonen van fietsen

Fietsmaatjes, Ciclogreen, Ring-Ring, Ikfi-

ets, Burn Fat Not Fuel

ten behoeve van het 

leveren van fietsdata

See.sense, Ring-Ring, Ikfiets

Beïnvloeden van VRI’s Schwung, CrossCycle, Ring-Ring

Inzicht in beschikbaarheid van fiets-

parkeerplekken

Fietsplek, P-route fiets

Meten/monitoren van gezondheids-

indicatoren

Fitbit, Hartslagapp, SamenGezond, Sport-

Wallet

Meldingen doen bij gemeente BikeCitizens (Ping), MijnGemeente app, 

Buiten Beter, Fiets Tel, 

Post-trip Voorkomen van fietsdiefstal/ terug-

vinden van gestolen fiets

Gazelle Connect, Sparta Smart

bieden en dat dit een reden voor ze is om 
apps wel te gebruiken. Al met al kunnen we 
stellen dat mensen nog niet app-moe lijken 
te worden en over het algemeen graag 
gebruik maken van apps, als deze maar 
voldoende meerwaarde bieden. 

Fietsapp = Fietsdata 
Al deze fietsapps worden aangeschaft (al 
dan niet tegen betaling) door consumen-
ten, maar de data die door deze apps 
verzameld worden kunnen ook van nut zijn 
voor lokale overheden om hun fietsbeleid te 
verbeteren. Zo kunnen de apps voor deel-
fietsen nuttige informatie opleveren over 
het gebruik van deelfietsen, de locaties van 
free-floating bikes en in sommige gevallen 
ook de afgelegde routes en snelheden. 
Tracking-apps kunnen waardevolle infor-
matie opleveren over afgelegde routes, 
snelheden (inclusief snelheidsverschillen), 
vertragingen, en door slimme combinaties 
met teldata ook over het gebruik van het 
gehele netwerk. Met behulp van VRI-apps 
kun je ook snelheden en locaties meten 
en zou je (theoretisch) het aantal rood-
lichtnegaties in kaart kunnen brengen. Met 
meldingapps kan een gemeente feedback 
krijgen van de fietsers betreffende verkeer-
sonveilige situaties, sociaalonveilige loca-
ties, slecht wegdek, paaltjes, etc. Kortom, 
verschillende apps zouden nuttige informa-
tie kunnen opleveren, maar op dit moment 
wordt daar door gemeenten en provincies 
nog weinig gebruik van gemaakt.  

De achterkant van de app 
Het benutten van deze data kan echter 
een uitdaging zijn. Een goede data reflex 
helpt om kansen hiervoor bijtijds in beeld 
te krijgen en te verzilveren (zie hier voor ons 
artikel over de data reflex). Dit geldt echter 
alleen als de partij die de data wil zeggen-
schap heeft over de app, wat lang niet 
altijd het geval is. Gevolg is dat overheden 
steeds vaker dit soort data inkopen. 

Niet gek, want het uitrollen van een ‘eigen’ 
app kan best een uitdaging zijn. Naast het 
realiseren van de app zelf moet er namelijk 
gedacht worden aan zaken als onderhoud 
en de backoffice. Hoe ga je als overheid bij-
voorbeeld om met meldingen uit de app? 
Hoe integreer je deze in je bestaande pro-
cessen? En hoe voorzie je medewerkers van 
de juiste informatie? Ook kan de duurzaam-
heid van apps een uitdaging zijn. Zeker bij 
gamification-apps is het van belang om 
gebruikers niet alleen aan te trekken maar 
ook vast te houden. Om te voorkomen dat 
apps niet de effecten en data opleveren 
waar we op hopen dient hier rekening mee 
te worden gehouden. 

Conclusie 
Samenvattend kunnen we stellen dat 
fietsers zeker nog niet app-moe zijn, maar 
wel app-kritisch. Een succesvolle app moet 
voor de gebruikers voorzien in een behoefte 
en de kosten (moeite, twijfels over privacy, 
accugebruik, etc) moeten opwegen tegen 
de baten van deze behoefte. Als aanbieder 
van een app vraagt dit om niet alleen naar 
functionaliteiten te kijken, maar ook naar 
het nut en de beleving voor de eindge-
bruiker. Daarnaast is het van belang stil te 
staan bij de potentiële waarde van de data 
die gegenereerd wordt, hetzij als hoofddoel, 
of als bijproduct. Waarvoor is deze data 
te gebruiken, en kan het (al dan niet tegen 
betaling) AVG-proof worden gedeeld met 
geïnteresseerde partijen? Op die manier 
profiteert de app-gebruiker niet alleen 
direct, maar ook indirect, doordat overhe-
den hun fietsbeleid kunnen verbeteren en 
ontwikkelaars nieuwe toepassingen kunnen 
ontwikkelen. 

Tabel

 Fietsplek

 Runkeeper

Foto links: Lumiguide bicycle parking app

http://mobycon.nl
http://Route.nl
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Meer informatie
interregeurope.eu/2050cli-
mobcity/wordt vervolgd

i

2050 Climate-friendly mobility in cities (2050 CliMobCity)

2050 Climate-friendly Mobility in Cities (2050 CliMobCity) is een INTERREG Europe project dat vier jaar loopt vanaf 
september 2019 en als doel heeft gemeenten verder te helpen met het ontwikkelen van effectieve maatregelen 
om CO2-emissie door mobiliteit te reduceren. Projectpartners zijn de steden Thessaloniki, Leipzig, Bydgoszcz en 
Plymouth, en de kennisinstellingen Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) en de Technische Univer-
siteit Delft (TU Delft). De TU Delft is projectleider. 

Ekki Kreutzberger en Arjan van Binsbergen

De universiteit van  
Warschau heeft een kli-
maatvriendelijke daktuin

‘Project- 
partners: 
Thessaloniki, 
Leipzig,  
Bydgoszc,  
Plymouth, 
Delft,  
Potsdam’

Herstructurering van netwerken en knooppunten Thessaloniki

‘De maatregel-
pakketten  
worden nu ge-
concretiseerd’

KLIMAAT

Klimaatvriendelijke 
mobiliteit in 2050

De centrale vraag is welk maatregelpakket 
tot de door de gemeente nagestreefde 
CO2-reductie leidt. Het gaat daarbij om 
strategische maatregelen op het gebied 
van:
•  Verkeer- en vervoersysteem: aanpassin-

gen doen of stimuleren in infrastructuur, 
voertuigen en diensten. Aangrijpings-
punten voor beleid zijn: reductie van de 
vervoervraag, verschuiven naar duur-
zame vervoerwijzen, en technische inno-
vatie.

•  De ruimtelijke inrichting van de stad: de 
structuur van de stad, in termen van 
dichtheid en functionele mix, die grote 
invloed hebben op verplaatsingsafstan-
den, vervoermiddelkeuze en daarmee 
CO2 emissie door mobiliteit. 

Het project kijkt ook naar andere effecten in 
de stad waaronder het ruimtebeslag van 
mobiliteit. Immers, de verwachting is dat 

de omvang van mobiliteit blijft toenemen 
terwijl de ruimte in vele steden beperkt is. 
Omdat de rijdende auto relatief veel ruimte 
in beslag neemt is een verschuiving in ver-
voerwijze-gebruik naar meer ruimtebespa-
rende vervoerwijzen wenselijk; zelfs wan-
neer dit voor CO2-reductie op zich minder 
nodig zou zijn. 

Iedere gemeente stelt één tot twee maat-
regelpakketten op en maakt vervolgens 
een inschatting van de mobiliteitsveran-
deringen als gevolg van die maatregelen 
en van autonome ontwikkelingen. Hierbij 
gebruiken ze transportmodellen, handbe-
rekeningen, expertopinies en/of gepubli-
ceerde studieresultaten. Vervolgens schat 
PIK de reductie van CO2-emissies, gebruik 
makend van zijn EUCalc-model. De pro-
jectpartners kijken ook naar secundaire 
voordelen van de maatregelpakketten. 
De gemeenten trekken uit al deze resulta-

ten conclusies over de wenselijkheid van 
maatregelen in de pakketten en stellen een 
actieplan op dat beschrijft hoe de maat-
regelen kunnen worden verwerkt in be-
leidsvorming. Het gaat dan om acties zoals 
eventuele herhaling van bepaalde stappen, 
de verdere planologische uitwerking van 
maatregelen en om andere voorbereidin-
gen tot implementatie. De implementatie 
van het actieplan wordt in het vierde pro-
jectjaar door het project gemonitord.

Het project bevindt zich nu in de fase dat 
maatregelpakketten worden geconcre-
tiseerd, invoer voor de verkeersmodellen 
wordt verzameld en er ook al wordt ge-
rekend. PIK ontwikkelt het EUCalc-model 
verder voor het gemeentelijke niveau. De TU 
Delft verkent literatuur t.a.v. de mobiliteits- 
en CO2-effecten van nieuwe mobiliteitsvor-
men, zoals de marktpenetratie van shared 
concepten en vermindering van individueel 
autobezit, het gebruik van mobiliteitshubs, 
innovaties in stedelijke bevoorrading, en 
voorts naar lange termijn-veranderingen 
van mobiliteitspreferenties/keuzes in reactie 
op de introductie van nieuwe mobiliteits-
technieken en -concepten. 

Leren 
Bij het opstellen van maatregelpakketten, 
het vertalen van maatregelen naar mode-
linput, het interpreteren van modeluitput 
en het opstellen van actieplannen inspi-
reren en leren projectpartners van elkaar. 
De gemeenten hebben bijvoorbeeld eigen 
ideeën bij het samenstellen van maatregel-
pakketten. Plymouth en Leipzig gaan uit van 
recentelijk ontwikkeld strategisch beleid: het 
Joint Local Plan (JLP, gericht op 2034) resp. 
de Mobilitätsstrategie 2030. Plymouth is ook 
voornemens om een tweede, nog ambi-
tieuzer maatregelpakket op te stellen. De 
doelstellingen lopen ook uiteen: Leipzig wil 
in 2050, Plymouth al in 2030 klimaatneutraal 
zijn. Leipzig heeft om klimaat- en ruimtelijke 
redenen nog als doel dat het vervoersaan-
deel van wegverkeer afneemt van 39% naar 
30% in 2030. 

Bydgoszcz heeft een experimenteel 
maatregelpakket gepresenteerd dat niet 
direct verbonden is aan een bepaald plan, 
en een eerste ontwikkelfase zou kunnen 
voorstellen op weg naar het doel van kli-
maatneutraliteit in 2050. Thessaloniki focust, 
voortbordurend op hun SUMP 2030, op 
twee maatregelpakketten waarvan het ene 
meer op modal shift, het andere meer op 
innovatie is gericht. De stad streeft naar 42% 
CO2-reductie in de periode 1990-2030 en 
wil in 2050 klimaatneutraal zijn.

Twee voorbeelden van maatregelpakket-
ten:
•  Uitbreiding tramnet: ring rondom cen-

trum, nieuwe oeververbinding;
•  Uitbreiding netwerk van vrije busbanen 

in andere delen van de stad;
•  Nieuwe en verbeterde overstappunten 

tussen tram en trein;
•  7 P+R plekken bij OV overstappunten, de 

meeste op afstand van het centrum;
• OV volledig elektrisch;
•  Ruimtelijke herstructurering (o.a. nieuw 

kantoren nabij treinstations); 
•  Introduceren milieuzone in het stads-

centrum en een groot deel van de 
19e-eeuwse schil. (bijzonder goede 
OV-bereikbaarheid van het gebied, 
parkeerbeperkingen, autotoegankelijk-
heid voor externen beperkt tot schone 
voertuigen). 

Thessaloniki stelt twee pakketten van 
maatregelen voor die complementair aan 
elkaar zijn:
1)  de herstructurering van het fiets- en 

loopnetwerk in het centrum, van het 
OV-netwerk en van OV-knooppunten en 
andere knooppunten na 2025 t.g.v. de 
geplande opening van de metrolijnen 
(zie afbeelding);

2)  de invoering van een gecontroleerd 
parkeersysteem in bepaalde centrale 
stadsdelen waar het OV goed is, ter ont-
moediging van autogebruik en tevens 
om parkeren efficiënter te maken.

 

Bij alle gemeenten gaat het om de cre-
atieve inzet van een brede paletten aan 
maatregelen, anders wordt het zeer moeilijk 
om de gewenste CO2-reductie te beha-
len. Bijzondere leerthema’s zijn elektrisch 
vervoer en geïntegreerde informatie- en 
communicatiesystemen. 

http://interregeurope.eu/2050climobcity/wordt
http://interregeurope.eu/2050climobcity/wordt
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Dat de ov-branche en de touringcarbran-
che twee totaal verschillende werelden 
zijn, weten VDL-directeur Ard Romers en 
business manager Pieter Gerdingh als geen 
ander. Kijk naar de coronacrisis. Terwijl het 
ov bleef rijden, viel het toerisme stil. Terwijl 
beiden eind mei goede hoop hebben op 
een vlot herstel van het aantal boekingen, 
zien ze – los van corona - ook dat touring-
cars steeds vaker worden ingezet in het 
openbaar vervoer. 

In de Nederlandse markt zijn coaches in het 
openbaar vervoer nog lang geen gemeen-
goed, maar in het buitenland is dat wel wat 
anders, vertelt Gerdingh. “In landen waar 
het spoor minder is ontwikkeld, zoals in 
Ierland, Frankrijk en Italië, is de bus een goed 
alternatief voor het lange-afstandstrans-
port. Onze bussen gaan binnenkort ook 
rijden in de Baltische staten.”

In de concessie AML (Amstelland-Meerlan-
den) rijdt Transdev met VDL-dubbeldekkers 
en in Groningen-Drenthe rijdt Qbuzz met 
dubbeldekkers van Van Hool. Maar ook in 
het Nederlandse ov is nog een markt te 
winnen. Want in Noord-Brabant zijn nog veel 
spoorloze verbindingen te vinden, weet ook 
Romers. “De intercitybus is goed inzetbaar 
als hoogwaardig openbaar vervoer, waar 
capaciteit een vraagstuk is.”

Touringcars zero emissie
Net zoals de ov-sector, moet ook de toe-
rismesector in Nederland volledig zero 
emissie worden. Als vanaf 2025 overal 
zero-emissiezones gelden, mag een die-
selvoertuig de binnenstad niet meer in, 

zegt Gerdingh. “Amsterdam en Rome willen 
volledig zero emissie worden, dus touring-
cars moeten die omslag ook maken. De 
bereidheid onder onze klanten is er ook wel, 
zij willen mee in de verduurzaming.”
Het enige probleem: in de touringcarbran-
che zijn momenteel nog geen zero-emissie 
voertuigen op de markt. De batterijtech-
nologie voor zero emissie ov-bussen is niet 
zomaar te kopiëren naar de touringcars. 
Gerdingh: “Touringcars zijn veel zwaarder 
dan ov-bussen, de laadtijd is langer en 
de actieradius beperkter. Daardoor zijn de 
investeringskosten erg hoog.” Omdat in de 
touringcarsector de contracten vaak rela-
tief kort zijn verdienen die investeringen zich 
lastig terug.

Voorop blijven lopen
Doordat de ZE-eisen voor de internationa-
le inzet minder streng zijn, verwacht Ger-
dingh dat schone diesel of bijvoorbeeld 
Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) courante 
brandstoffen blijven. Niettemin, zegt Ro-
mers: “Binnen de VDL Groep zijn we volop 
bezig met de energietransitie: we houden 
ons bezig met elektrische trucks, waterstof, 
energieopslag, grotere batterijpakketten en 
automatische voertuigen. Dus in 2030 moe-
ten we met onze dubbeldekkers wel zero 
emissie in het ov kunnen rijden.” Pieter Ger-
dingh, aanvullend: “Als je relevant wilt blijven 
in de markt, moet je blijven innoveren.”
VDL wil voorop blijven lopen in de markt, 
stellen beide heren. Romers: “We waren de 
eerste in Europa met elektrische voertuigen. 
Verduurzaming is goed voor de wereld en 
de leefbaarheid in steden: daar willen wij 
ons steentje aan bijdragen.”

OPENBAAR  
VERVOER

Touringcar  
bewijst zich in het ov

VDL
vdlgroup.com/nl
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Interieur van een VDL-dubbel-
dekker in de Transdev-conces-
sie Amstelland-Meerlanden 

Bus- en coachfabrikant VDL voorziet in de toekomst meer plek voor touringcars op 
intercitylijnen in het Nederlandse openbaar vervoer, net zoals in het buitenland. Zodra 
lange-afstandsbussen zero emissie kunnen rijden, kan dat in Nederland ook een vlucht 
gaan nemen. De fabrikant wil daarin voorop blijven lopen.

Guus Puylaert

‘Als je relevant 
wilt blijven 
in de markt, 
moet je blijven 
innoveren’

‘In het 
Nederlandse ov 
is nog een markt 
te winnen’

http://vdlgroup.com/nl
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beteren, aan de andere kant is Datapoint 
een goede tool om in te zetten voor verdere 
analyse en advies.”

Laten zien wat we kunnen
“Op gebied van fiets hebben we veel data”, 
aldus Klok. “We hebben het hele Nederland-
se fietsnetwerk in kaart gebracht, dat is ook 
zichtbaar in Datapoint. We hebben ook bij-
voorbeeld data over gebruik van OV-fietsen, 
zo kun je zien op welke plekken OV-fietsen 
vaak gebruikt worden en je het meeste kans 
loopt mis te grijpen. Die data zijn niet re-
al-time, het gaat echt om data over lange-
re tijd, om verbanden te kunnen leggen en 
analyses uit te voeren die relevant zijn voor 
je (fiets-)beleid. Datapoint is dus niet gericht 
op de consument om bijvoorbeeld te zien 
of er nog een OV-fiets beschikbaar is.
De kracht van Datapoint zit hem in het bij 
elkaar brengen van openbare data, die 
ook kan worden aangevuld. Met Datapoint 
laten we zien wat we allemaal kunnen. We 
kunnen nog veel meer, bijvoorbeeld maat-
werkanalyses, daarvoor komen we graag in 
contact met de markt.”

“Bij een project in de provincie Noord-Hol-
land hebben we vertragingen op buslijnen 
geanalyseerd, zo maakten we inzichtelijk 
waar er sprake was van meer- en minder 
betrouwbare reistijden. Vanuit de filoso-
fie dat delen van onze opgedane kennis 
meerwaarde oplevert, hebben we deze 
data ook in Datapoint toegevoegd. Daar-
door is nu voor heel Nederland inzichtelijk 
waar bussen last van vertragingen hebben. 
Zie je dan bijvoorbeeld dat in de buurt van 
verkeersregelinstallaties veel vertragingen 

ontstaan, dan kan een wegbeheerder daar 
actie op ondernemen.”

Doe meer met fietsdata
“In Nederland denken we al snel dat we het 
op gebied van de fiets wel goed voor elkaar 
hebben”, vertelt Klok, “maar dat valt toch 
nog wel tegen. Er zijn wel veel data, maar 
die worden maar heel beperkt gebruikt 
of zijn ondertussen alweer verouderd. Een 
aantal jaar terug hebben we de Fietstel-
week geïnitieerd, en dankzij de ontwikke-
lingen rondom Talking Bikes, structurele 
fietstelpunten en Bicycle and ITS (BITS) is er 
nu wel een hoop fietsdata. We zien ontwik-
kelingen waarbij ook op langere termijn, 
door het jaar heen, fietsdata beschikbaar 
komt. Dat is goed, want de Fietstelweek le-
vert toch maar een momentopname op.” 

Denk met ons mee 
Op het Nationaal Fietscongres deden Erik 
en Antoon al de oproep aan deelnemers 
om mee te denken over bruikbare da-
tabronnen. “Denk met ons mee: wat zijn 
nuttige bronnen en welke nuttige analyses 
zijn er mogelijk? We willen meer weten over 
fietsers en hoe die zich gedragen op de 
weg. Hebben jullie als gemeente, provincie 
of wegbeheerder data die jullie toegankelijk 
willen delen met het werkveld? Zo tillen we 
fietsdata over lokale grenzen heen.”

 
 

Keypoint Consultancy
keypoint.eu
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“Openbare data zijn goed te gebruiken en 
goed met elkaar te combineren, maar in de 
praktijk gebeurt dit nog weinig. Soms weet 
de ene overheidsinstantie niet wat een 
collega bij een andere overheidsinstantie 
weet, of weten collega’s binnen dezelfde 
organisatie niet van elkaar over welke data 
ze beschikken. Dan kun je geen gegevens 
met elkaar combineren. Mede daarom 
zijn we met Datapoint gestart. Het doel is 
tweeledig: Datapoint brengt zoveel moge-
lijk openbare databronnen op gebied van 
mobiliteit bij elkaar, en helpt ons ook om in 
beeld te brengen welke gegevens er zijn en 
wat je er mee kunt. Datapoint is te vinden 
via https://datapoint.keypoint.eu/ en is gratis 
toegankelijk.”

Antoon Dommerholt is adviseur mobiliteit 
en data-analist bij Keypoint. “Door data met 
elkaar te combineren kunnen we verban-
den leggen. In Datapoint kunnen we bij-

voorbeeld eenvoudig naast elkaar leggen 
wat de drukke fietsroutes zijn, en waar veel 
ongevallen plaatsvinden. Door logische 
verbanden te leggen kunnen beleidsma-
kers dan bijvoorbeeld bij het nemen van 
veiligheidsmaatregelen zich concentreren 
op een bepaalde locatie.”

“Wat betreft fiets en fietsdata is er sprake 
van eilandjes binnen de mobiliteit. Al zien 
we wel dat er zowel landelijk als op provin-
ciaal niveau steeds beter wordt samen-
gewerkt. Gemeenten houden bijvoorbeeld 
wel data bij, maar die gegevens stoppen 
dan bij de gemeentegrens. Door de data 
te verzamelen en aan elkaar te knopen 
krijg je slimmere inzichten. Dat gaat verder 
dan wat je op de website ziet, op de ach-
tergrond draait een slimme database met 
diverse data. Datapoint is aan de ene kant 
een intern project om onze kennis en kunde 
te laten zien en onze vaardigheden te ver-

Keypoint maakt openbare data inzichtelijk in het publiek toegankelijk dashboard  
Datapoint. “Datapoint is ontstaan vanuit een bredere gedachte”, vertelt Erik Klok, trek-
ker van het ‘team Fiets’ binnen Keypoint. “Er zijn heel veel data openbaar beschikbaar in 
verschillende domeinen. We zien echt een toegevoegde waarde door die data samen te 
brengen om zo verbanden te kunnen leggen.”

Marcel Slofstra

Fietsdata: eilandjes  
binnen de mobiliteit 

FIETS

‘We willen meer 
weten over 
fietsers en 
hoe die zich 
gedragen op 
de weg’

Datapoint: Fiets

‘Datapoint: 
dashboard 
openbare 
fietsdata’

http://keypoint.eu
https://datapoint.keypoint.eu/
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Op zoek naar  
duurzame fietspaden
Easypath, leverancier van modulaire en herbruikbare fietspaden in heel Nederland, wil 
bijdragen aan een duurzame wereld. “We willen echt duurzame fietspaden leveren, met 
een lange levensduur en minimale milieubelasting”, stelt Easypath-directeur Job van 
Roekel.

Marcel Slofstra

Easypath staat, net als andere spelers in 
de mobiliteitsmarkt, voor duurzame uitda-
gingen. Een veranderend klimaat resulteert 
in het vaker voorkomen van hittestress en 
wateroverlast, de maatschappij vraagt om 
volledige circulariteit en innovatie vraagt 
om dynamische infrastructuur die zich 
aanpast aan de toekomst. Easypath heeft 
dan ook een verduurzamingsplan opge-
steld. 

“Een van de dingen die je je af moet vra-
gen, is ‘wat is nu echt duurzaam’”, aldus Van 
Roekel. “Er is veel vraag naar een circulaire 
werkwijze en naar hergebruik van materia-
len. Dat is mooi, maar dan moet de kwaliteit 
van het product niet uit het oog verloren 
worden. Als je product volledig bestaat uit 
hergebruikte materialen, maar je product 
vertoont na tien jaar al ernstige slijtage 
en moet vervangen worden, dan is dat 
volgens mij niet heel duurzaam. Daarom 
richten wij ons, naast het toepassen van 
duurzame materialen en hergebruik, op 

een lange levensduur van onze fietspaden. 
Onze modules kunnen decennia mee, en 
kunnen in die tijd eenvoudig verplaatst 
worden en op die manier duurzaam ingezet 
worden.”

Complete cyclus
“Easypath kijkt in haar bedrijfsvoering naar 
de hele levenscyclus van het product, dus 
van fabricage tot sloop. Daarbij staat een 
veilig, duurzaam product met een lange 
levensduur voorop. We zoeken altijd naar 
de oplossing die het milieu het minste – 
of zelfs helemaal niet – beschadigd. Een 
ander aspect is het toenemende tekort 
van grondstoffen zoals zand en grind, ook 
daarom is het belangrijk dat wát je neerlegt 
ook echt lang mee kan gaan en volledig 
herbruikbaar is. We werken ook met een 
cementvervanger, zodat we minder grind 
en zand nodig hebben. Het gebruik van een 
cementvervanger zorgt ook voor minder 
milieubelasting en minder uitstoot van CO2. 
Duurzaamheid is altijd zoeken naar balans.”

Easypath
easypath.nl
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PROJECT

‘Wat is nu echt 
duurzaam?’

http://easypath.nl
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Waar in beleid al snel rekening gehouden 
wordt met de waarde van autokilometers 
en -uren, wordt de fiets niet zo snel met 
een economische bril bekeken. Onterecht, 
stelt Mary Verspaget van Cycle Data in 
deze blog. “De fiets heeft economische 
waarde, en fietsverliesuren zijn meetbaar 
economisch verlies.”

Mary Verspaget, Cycle Data 

‘We hebben nog zeker tien tot vijftien jaar 
nodig om de overstap te maken van fos-
siele brandstoffen op hernieuwbare ener-
gie voor mobiliteit.‘ Zo stelt Christian Brand 
in vakblad ‘the conversation.’ ‘Met alleen 
elektrificeren van het wagenpark komen we 
er niet. Naast maatschappelijke voordelen 
als een beter klimaat, milieu en gezond-
heid levert meer fietsen ook economische 
voordelen op.’

Deze maatschappelijke voordelen wor-
den door Brand uitgebreid onderbouwd. 
Volgens hem is de beste manier om de uit-
stoot van transport snel te verminderen het 
inruilen van auto’s voor fietsen en wande-
len: ‘actief reizen’. Actief reizen is goedkoper, 
gezonder, beter voor het milieu en in drukke 
binnensteden vaak sneller dan een auto. Uit 
onderzoek blijkt dat als een persoon slechts 
één dag per week overstapt van de auto 
naar de fiets, de ecologische voetafdruk 
afneemt met 3,2 kg CO2. Als slechts één op 
de vijf stadsbewoners zijn of haar reisge-
drag op deze manier permanent zou ver-
anderen, is de schatting dat dit de uitstoot 
van alle autoritten in Europa met 8 procent 
zou verminderen. 

De winst van fietsen
De maatschappelijke voordelen van actief 
reizen in de vorm van fietsen zijn duidelijk. 
Maar investeringen in fietsinfrastructuur 
zijn ook rendabel. Cycledata heeft gekeken 
naar de economische effecten in de vorm 
van Fietsverliesuren. Samen met Movares 
berekenden wij dat een goede doorstroom 
van fietsers miljoenen euro’s kan opleveren. 
In de komende maanden gaan we de eco-
nomische effecten in de praktijk toetsen in 
de vorm van een vermindering van Fiets-

verliesuren dankzij een betere doorstroming 
bij kruispunten. 

Tot we daar de precieze gegevens van 
hebben, zijn er twee theoretische bereke-
ningen gemaakt: voor een middelgrote 
stad en van een drukke fietsroute:
- E en stad als Deventer - ongeveer 100.000 

inwoners - heeft door verkeerslichten 
en kruispunten jaarlijks een econo-
misch fietsreistijdverlies van ongeveer 
10 miljoen euro.

-  De veelgebruikte fietsroute vanaf Utrecht 
Centraal naar de Universiteit Utrecht - 
ongeveer vijf kilometer lang - heeft vijf 
VRI-geregelde kruispunten. Hier pas-
seren op een gewone dag ongeveer 
25.000 fietsers en dat levert een jaarlijks 
economisch reistijdverlies op van 5 mil-
joen euro.

Het heeft dus ook economisch zin om te 
investeren in goede fietsinfrastructuur. 
Daarvoor is het wel belangrijk te weten 
hoeveel, wanneer en met welke snelheid er 
gefietst wordt. Deze data zijn belangrijk om 
beleid op korte en lange termijn te bepalen. 
Cycledata levert hiervoor Signum, een bo-
vengronds fietstelmeetsysteem, dat werke-
lijke real-time data genereert over hoeveel 
voertuigen, met welke snelheid, in welke 
richting en op welke tijdstip op het fietspad 
rijden met een nauwkeurigheid van groter 
dan 95 procent ook in de spitsuren en zon-
der toepassing van algoritmen. 

Het systeem wordt tevens ingezet in com-
binatie met een iVRI. Door de koppeling 
van de i-Signum met de iVRI heb je inzicht 
in hoeveel fietsverkeer het verkeerslicht 
nadert en kan deze langer op groen gezet 
worden om de doorstroom van fietsers te 
bevorderen. Dit levert niet alleen veilige si-
tuaties op maar ook een vermindering van 
Fietsverliesuren.

De economische 
waarde  

van fietsen 
wordt weleens  

vergeten

Cycle Data
cycledata.nl
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‘Verminderen 
fietsverliesuren 
dankzij betere 
doorstroming bij 
kruispunten’
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O R G A N I S A T I E G A S T H E E R

3 & 4 NOVEMBER 2021 | UTRECHT

NATIONAAL 
VERKEERSKUNDE 
CONGRES

Meer informatie of aanmelden?
nationaalverkeerskundecongres.nl

Het Nationaal verkeerskundecongres op 3 en 
4 november 2021 is hét jaarlijkse alomvattende 
vakcongres voor en door verkeerskundigen, 
mobiliteitsspecialisten en -generalisten in 
Nederland en België. Vakgenoten komen samen 
om kennis en ervaringen te delen, geïnspireerd 
te raken én te netwerken. Voel de kracht van 
uw vak en vakgenoten.

VOEL DE KRACHT VAN 
400 VAKGENOTEN!

BLOG

Fietsers in Den Haag

http://cycledata.nl
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Volvo monitort onder andere het 
energiegebruik, de status van de batterij, 
foutcodes vanuit het elektrische systeem 
en foutcodes vanuit het voertuig. “Door de 
beschikbare energie, de batterijconditie, 
de laadmogelijkheden en de beschikbare 
actieradius van het voertuig te monitoren 
kan de klant de bus optimaal inzetten en 
zorgen we voor een lange levensduur van 
de batterij. We willen ook kunnen sturen 
op hergebruik van batterijen. Als een 
batterij aan het einde van zijn levensduur 
zit, kan deze bijvoorbeeld nog wel ingezet 
worden in stationaire toepassingen”, aldus 
Schrauwen. “We doen het monitoren nu 
vanuit Volvo Energy, zowel voor bussen 
als trucks. Dat doen we met als doel om 
elektrificatie nog aantrekkelijker te maken. 
Volvo Energy beheert namelijk de gehele 
batterijketen en heeft zo een breder 

perspectief dan alleen de truck of bus en 
kan dus in meer mogelijkheden denken 
voor één batterij”

Het monitoren van batterijdata voor 
bussen is niet nieuw. “Dat doen we al jaren 
voor hybride voertuigen, al sinds 2008”, 
stelt Schrauwen. “We schalen daarin nu 
wel op, doordat er steeds meer vraag 
is naar volledig elektrische voertuigen. 
Daarom hebben we ook de monitoring 
van Volvo Bus, Volvo Penta en Volvo Truck 
samengebracht bij Volvo Energy.”

Ontwikkelingen
De ontwikkelingen bij Volvo staan niet stil. 
“We werken aan een nieuwe generatie 
batterijen, met een capaciteit van 94 kWh 
per pakket. Daarvan kunnen er drie tot vijf 
op een 12-meter bus, of vijf á zes op een 
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OPENBAAR  
VERVOER

“Als we een voertuig geleverd hebben, stopt onze service niet”, vertelt Peter Schrauwen 
van Volvo Bus. “We monitoren de staat van de bus en dan met name van de batterij. 
Daarbij  meten we een groot aantal parameters om de inzetbaarheid van de bus en 
daarmee de dienstregeling zoveel mogelijk te garanderen.”

Marcel Slofstra

Volvo Bus
volvobuses.be
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gelede bus. Zo wordt de actieradius groter, 
wat de bussen nog flexibeler maakt qua 
inzetbaarheid. Je kunt dan een elektrische 
bus een hele dienst inzetten zonder bij 
te laden, bijvoorbeeld, of vaker opladen 
indien gewenst. Daarbij adviseren we de 
klant graag, ook de batterijmonitoring die 
we aanbieden kan daar een belangrijke rol 
spelen om de bus eigenlijk net zo flexibel als 
een dieselbus in te kunnen zetten.”

Volvo kijkt ook verder dan de bus. “Bij 
elektrische bussen hoort ook elektrische 
oplaad-infrastructuur. Neem bijvoorbeeld 
het Transferium in Den Bosch. Daar liggen 
zonnepanelen op het dak. Bussen en 
auto’s kunnen daar opladen. Door goed 
management in te zetten en goede 
monitoring te verzorgen kun je keuzes 
maken, welke stroom gebruiken we 
wanneer? Door daar slimme keuzes te 
maken kun je zowel de beschikbaarheid van 
de bussen, de beschikbaarheid van stroom 
voor personenwagens als inzetbaarheid 
van het energienetwerk reguleren. Je kunt 
bijvoorbeeld indien nodig en mogelijk ook 
stroom terugleveren aan het net.”

Balans
“Op het moment dat we een aanvraag 
krijgen voor levering van elektrische of 
hybride bussen, vragen we ook hoe de 
bussen nú worden ingezet. Dan gaan 
we samen met de klant kijken hoe we de 
klantwens het beste kunnen uitvoeren. 
Welke combinaties van bussen kunnen we 
inzetten, welke batterijen hebben we nodig, 
hoe regelen we het opladen maar ook: hoe 
balanceren we capaciteit en levensduur zo 
optimaal mogelijk? Alle batterijen hebben 
een zogenaamd ‘SOC’-window, waarbij SOC 
staat voor ‘State of Charge’. Door het aantal 
laadmomenten zo te optimaliseren dat het 
opladen op het goede moment gebeurt, 
zorgen we voor een langere levensduur van 
de batterijen. Andere technieken die we 
toepassen om de batterij in goede staat te 
houden is bijvoorbeeld het actief monitoren 
en reguleren van de temperatuur. Daarvoor 
hebben we een systeem dat de batterij 
afkoelt of opwarmt zodat de temperatuur 
altijd optimaal blijft, zonder dat de 
chauffeur daar omkijken naar heeft.”

ELEKTRISCHE  
TOEKOMST

‘Keuzes: 
welke stroom 
gebruiken we 
wanneer?’

‘We monitoren 
om elektrificatie 
nog  
aantrekkelijker 
te maken’

http://volvobuses.be
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LOPEN

Ruimte voor 
lopen (en fietsen) in 
de Omgevingswet
“We zien lopen vaak als te vanzelfspre-
kend en beginnen eigenlijk nu pas gericht 
te plannen voor de voetganger”, vertelt 
Birgit Cannegieter van APPM en vanuit 
haar rol als Ploegleider ‘Fiets in de stad’ 
opdrachtgever voor het  inspiratiedocu-
ment ‘Lopen en fietsen in een beweeg-
vriendelijke  Omgevingswet’. “Je ziet dat 
aandacht voor de fiets terrein wint, en 
langzaam komt nu besef dat we de voet-
ganger ook actiever moeten bedienen, 
zeker in stedelijk gebied.  Niet alleen op 
een functionele manier om van A naar B 
te komen, maar maak lopen ook leuk en 
interessant.”

Marcel Slofstra 

In het najaar van 2020 en het eerste kwar-
taal van 2021 organiseerde Mobycon in 
opdracht van Tour de Force een drietal 
Kenniscafé’s waarin ‘leren van elkaar’ rond-
om de instrumenten van de Omgevingswet 
centraal stond. De bevindingen en goe-
de voorbeelden zijn terug te lezen in een 
interactieve PDF. Daarin hebben we onder 
andere gesproken over lopen en fietsen 
als middel, waarmee een goede koppeling 
gelegd kan worden met andere ambities. 

Lopen heeft gunstige effecten op andere 
doelstellingen; denk aan gezondheid, lucht-
kwaliteit, kwaliteit van openbare ruimte, 
ontmoeting en klimaatadaptatie. Lopen kan 
bovendien gekoppeld worden aan ver-
groening en ontmoeting. “De omgevings-
wet biedt handvatten om over het eigen 
domein heen te kijken. Pak ze! Denk dus niet 
alleen vanuit mobiliteit als het over lopen 
gaat. Zelf ben ik bezig met de koppeling tus-
sen (hard)loopvriendelijke verbindingen en 
klimaatadaptatie. Een aantrekkelijke groene 
omgeving met verbindingen voor de mens 
én flora en fauna dient zo meerdere doelen. 

Zo willen we woonwijken op een aantrekke-
lijke manier verbinden met groen in de stad 
of het buitengebied en mensen verleiden 
te bewegen, terwijl de omgeving gezonder, 
fijner en toekomstbestendiger wordt.” 

Cannegieter noemt als voorbeeld de 
Omgevingsvisie voor de binnenstad van 
Utrecht, waar ze zelf bij betrokken was. 
“Ruimtelijke kwaliteit is daar het uitgangs-
punt, niet het verdelen van mobiliteitsruim-
te. Dus niet de bussen een seconde sneller 
laten rijden, maar soms juist vertragen. 
De voetganger staat in de binnenstad de 
eerste plek. Door letterlijk te vertragen en 
sneller verkeer om de binnenstad te facili-
teren, kun je meer verblijfsruimten,  pleinen 
en prettiger voetgangersverblijfsgebied 
realiseren. Daarbij is het doel niet om 
andere modaliteiten uit te sluiten, maar 
om mobiliteit anders te organiseren. Op 
bepaalde plekken krijgt de voetganger het 
primaat. Dat levert allerlei kansen op, maar 
ook vraagstukken.”

“Je hebt dan ook een heel ander gesprek. 
Vaak gaat het met verkeerskundigen over 
het accommoderen van groei en een 
snelle route van herkomst tot bestemming.  
Als je een ander uitgangspunt neemt, zoals 
ruimtelijke kwaliteit, dan draai je het ge-
sprek ook om. We hebben gekeken vanuit 
een aantrekkelijke openbare ruimte, met 
een duidelijke plek voor de voetganger. Een 
goed voorbeeld is de Oude Gracht. Daar 
staan nu nog auto’s op de mooiste plekken, 
boven de werfkelders. De ambitie is om er 
een looproute te maken met uitzicht op het 
water. De auto is in de toekomst de gast. 
Maar tegelijk wil je dat mensen wel bij hun 
woning kunnen komen en en dat de stad 
voor iedereen toegankelijk blijft. Een mooie 
puzzel, waarin actieve mobiliteit een be-
langrijke rol speelt.”

Op mobiliteitsplatform.
nl/LopenOmgevingswet 
vind je de Interactieve 
PDF ‘Lopen en Fietsen in 
een beweegvriendelijke  
Omgevinswet’ en verdere 
toelichting.

i

OMMETJES

In Mobiliteitsplatform pleiten wij voor 
meer aandacht in de vakwereld voor het 
ommetje, een korte aantrekkelijke wan-
deling vanuit de woning. Lunchwandelen 
kenden we al, maar door corona werd het 
ommetje voor de vele thuiswerkers be-
langrijker dan ooit. Nu ze dit ontdekt heb-
ben, zullen velen na corona ook vanuit 
hun werk leuke wandelingetjes willen  én 
kunnen blijven maken. Daarom deze keer 
aandacht voor ommetjes in de werkom-
geving.

Kyra Kuitert en Rosemarie Maas, Bureau 
KM 

Door corona kwamen we hele (werk)
dagen thuis te zitten en werd het ommetje 
van steeds groter belang voor ‘de frisse 
neus’ tussen alle online meetings door. 
Ook werd er al wandelend veel telefonisch 
vergaderd en op gepaste afstand met 
collega’s overlegd. Dit wordt volgens ons 
– en ondersteund door het motto ‘zitten 
is het nieuwe roken’ – een blijvertje en dus 
we kunnen dit fenomeen maar beter goed 
faciliteren.

Maak de locatie aantrekkelijk
Net als voor het gewone ommetje geldt 
voor succesvolle ‘werkommetjes’ een aan-
tal voorwaarden. De eerste is dat de route 
aantrekkelijk moet zijn, bij voorkeur door 
groen en langs water. Helaas blinken veel 
bedrijventerreinen en kantorenparken niet 
uit in aantrekkelijkheid. Auto’s en parkeer-
plaatsen zijn vaak dominant aanwezig en 
water en groen liggen ‘om’ de terreinen 
heen. Er liggen hier echter wel veel kansen, 
want kantorenparken zijn vaak ruim en 
groen opgezet. Door het bestaande groen 
met voornamelijk gras en bomen anders 
in te richten wordt het al snel aantrekke-
lijker. Denk aan betaalbare oplossingen 
zoals halfverharde slingerpaadjes door 
bloemrijk(er) gras, groepjes kleurrijke hees-
ters, kunst, eetbaar groen, fitnesstoestellen, 

faunavoorzieningen, zoals vogelkastjes 
of insectenhotels, en waterpartijen. Door 
strategisch bankjes en picknicktafels met 
prullenbakken te plaatsen om te eten, uit 
te rusten of in het zonnetje te overleggen, 
vergroot je de verblijfstijd.

Bedrijventerreinen zijn buiten werktijd 
vaak erg stil en daardoor minder veilig en 
aantrekkelijk voor wandelaars. Door de 
aanwezigheid van meer woningen zorgen 
bewoners op stille momenten voor een 
oogje op de omgeving, wat het veilig-
heidsgevoel vergroot. 

Bij het inrichten van nieuwe bedrijventer-
reinen moet er vanaf het begin meer aan-
dacht worden besteed aan aangenaam 
fietsen, wandelen en verblijf door mens 
en dier. Doe dit vooral ook samen met de 
(toekomstige) gebruikers.

Gebruik de omgeving
Bedrijventerreinen en kantorenparken zijn 
vaak eilandjes op zich, dus onderzoek de 
mogelijkheden voor (betere) verbindingen 
met de omliggende wijken. Sluit aantrek-
kelijke looproutes logisch aan op de in- en 
uitgangen van het terrein en van de ver-
schillende bedrijfskavels en op OV-haltes.
Als er bijvoorbeeld een park of water (ka-
naal, rivier of plas) in de buurt is, kan daar 
vanaf het bedrijventerrein een wandel-
route heen worden gemaakt. Als daar 
ook nog een horecagelegenheid is, wordt 
deze route bijna per definitie een succes. 

Ook steeds meer volkstuincomplexen, 
stadslandbouwprojecten en begraaf-
plaatsen zijn openbaar toegankelijk voor 
wandelaars. Deze plekken zijn aantrekkelijk 
door hun enorme biodiversiteit, omdat er 
van alles te zien is, er al volop paden door-
heen lopen en bankjes staan. Voor goede 
wandelroutes hiernaartoe, zullen nieuwe 
en bestaande paden optimaal met elkaar 
verbonden moeten worden.

Kyra Kuitert en Rosemarie 
Maas schreven ‘Prettige 
Plekken, Handboek Mens & 
Openbare ruimte’ en ad-
viseren bij Bureau KM over 
aantrekkelijke ommetjes.

In deze serie geven zij 
voorbeelden van prettige 
ommetjes.

i

Wandelen 
vanuit je 

werk

‘Water en groen 
liggen ‘om’ de 
terreinen heen’
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‘Op de oude 
gracht in 
Utrecht staan nu 
nog auto’s’

http://mobiliteitsplatform.nl/LopenOmgevingswet
http://mobiliteitsplatform.nl/LopenOmgevingswet
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TOUR  
DE FORCE

Het thema ‘Fiets in de Stad’ betreft ook lopen en belevingskwaliteit

Beweging in  
‘Fiets in de stad’ 

Tour de Force
Deze serie volgt nieuws 
en ontwikkelingen binnen 
de Tour de Force. In deze 
aflevering	de	stand	van	
zaken rond de missie van 
het thema ‘Fiets in de Stad’ 
door ploegleider Birgit 
Cannegieter, procesmana-
ger bij APPM. cannegieter@
appm.nl

i

“In Tilburg laten we bewust het bestaande los en kijken hoe de werelden van ‘landschap’ en ‘mobiliteit’ elkaar kunnen vinden.”

Hoe pakt ploegleider Birgit Cannegieter het Tour de Force-thema ‘Fiets in de Stad’ in 
opdracht van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Vervoerregio Amsterdam 

aan? “We zijn begonnen met een inventarisatieronde langs de, inmiddels 17, F10-steden; 
steden die gaan voor een 10 voor hun fietsbeleid. Wat speelt er bij deze steden en op 

welke manier is het fietsbeleid er gekoppeld aan integrale opgaven? Waar kunnen we 
samenwerken en innoveren? Een stand van zaken.

Nettie Bakker

‘Een belevings- 
onderzoek op 
fietspaden in 
Rotterdam, Delft, 
Houten en  
Groningen’

“In de activiteiten die we ondernemen be-
slaan we het hele spectrum van de fiets in 
de stad en gaan soms ook breder: van de 
ontwerpopgave voor de hele breedte van 
de fietsfamilie, inclusief speedpedelecs, tot 
fietsparkeren en ook meer ruimte voor lo-
pen en de fiets. Daarvoor werken we samen 
met CROW/Fietsberaad en het platform 
Ruimte voor Lopen,” legt de ploegleider uit. 

Out of the box
“We zijn benieuwd op welke manier meer 
ruimte voor lopen en fietsen wordt ge-
maakt in de stad. Hiervoor hebben we 
een brede publieksprijsvraag uitgezet, in 
samenwerking met de Fietsersbond en 
ANWB. Iedereen kon zo ‘fijne plekken om 
te lopen of fietsen’ insturen. Heel specifiek 
faciliteren we in Tilburg een ontwerpatelier 
waarin we samen kijken hoe meer ruimte 
voor de voetganger en de fietser gemaakt 
kan worden, vanuit het perspectief van een 
landschapsarchitect. Die brede benadering 
blijkt een interessante aanpak. We laten 
daarbij bewust het bestaande los en kijken 
hoe de werelden van ‘ruimtelijke kwaliteit’ 
en ‘mobiliteit’ elkaar kunnen vinden.” 

Een volgende stap is het bestuderen van de 
beleving van het fietspad, nu de diversiteit 
van de fietsfamilie uitbreidt. Samen met vier 
steden werken we hiervoor aan een diep-
gaand belevingsonderzoek. We willen ter 
plekke observeren en fietsers via een en-
quête of via een duimpje omhoog of om-
laag vragen om te reageren. Dergelijk on-
derzoek is nog niet (vaak) gedaan. Zonder 
de Tour de Force zou deze samenwerking 
niet hebben plaatsgevonden. Nu is er een 
mooie win-win: voor de betrokken steden 
en ook voor andere gemeenten. We werken 
namelijk aan een handelingsperspectief 
dat breder toepasbaar is. Na de zomer 
gaat dit belevingsonderzoek van start op in 
totaal acht fietspaden in Rotterdam, Delft, 
Houten en Groningen. We verwachten een 
analyse hiervan aan het eind van het jaar.”

Speedpedelec
De speedpedelec maakt ook onderdeel uit 
van de diverse fietsfamilie. Maar wat is zijn 
plek? Verschillende steden ontwikkelden er 
een visie op. Officieel mag de speedpede-
lec niet op fietspaden binnen de bebouw-
de kom, maar omdat ze deze tweewieler 

zien als interessante mobiliteitsoplossing, 
werken ze graag mee aan een veilige en 
aantrekkelijke plek op de weg. “De wensen 
van de Fietsersbond, Speed-pedelecbe-
rijders en wegbeheerders lopen uiteen”, 
schetst Cannegieter. “Het zou mooi zijn als 
we als Tour de Force kunnen bijdragen aan 
een structurele, eenduidige, landelijke op-
lossing. Én aan het organiseren van goede 
oplossingen in de tussentijd. Wij richten ons 
daarbij vooral op het faciliteren van het 
gesprek en proces.  We brengen partijen 
met verschillende belangen en rollen bij 
elkaar om te kijken of we tot een eenduidig 
voorstel kunnen komen. Het fijne van mijn rol 
is dat ik geen eigen belang heb en dit dus 
onafhankelijk kan doen.”

Resumerend: “Ik hoop dat er nieuwe inzich-
ten en oplossingen ontstaan door mensen 
en ideeën aan elkaar te verknopen, zodat 
het thema Fiets in de Stad kan bijdragen 
aan de ruimte en beleving van de fietser 
én aan de grote maatschappelijke opga-
ven. Deze opgaven zijn zeker niet morgen 
opgelost, maar vanuit Tour de Force helpen 
we stappen te zetten. Ik zoek voor dit thema 
steeds opgaven en vragen. Ook een beetje 
tijd van mensen en soms een kleine bijdra-
ge. De rest organiseer ik. ”

Cannegieter heeft zelf als ploegleider ook 
een tweejaarlijkse doel en uitvoeringspro-
gramma. “Natuurlijk stuur ik ondertussen bij, 
waarbij ik altijd kies voor díe dingen waar 
de meeste energie zit. Het is mooi om te 
zien dat gemeenten waarmee ik samen-
werk baat hebben bij de projecten en bij de 
kennis die we samen ontwikkelen. Het gaat 
tenslotte om het verschil maken.” Gaande-
weg omringt ploegleider Cannegieter zich 
met een club energieke en professionele 
partners. Wie zich bij hierbij wil aansluiten, is 
welkom! 

Meer nieuws uit de Tour de Force
Roel Lenoir, adviseur bij 3pm en Fietspro-
motor bij Bereikbaar Haaglanden neemt 
het ploegleidersstokje voor ‘Stimuleren van 
fietsgebruik en fietsinitiatieven’, over van 
Hugo van der Steenhoven. Op fietsberaad.
nl/tour-de-force een interview met Roel 
Lenoir.
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Vernieuwing op de oversteekplaats
Stan en Mike de Lie van Traffic-Care zitten niet stil. “We hebben zelf 
nieuwe lampen ontwikkeld om te gebruiken in onze installaties”, 
vertelt Stan. “Met onze nieuw ontwikkelde lamp kunnen we de kwa-
liteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van onze installaties ver-
beteren.” De door Traffic-Care ontwikkelde nieuwe lampen zijn een 
uitstekend alternatief voor de inmiddels al twaalf jaar toegepaste 
MLK-150-lampen. Ze zijn dan ook uitwisselbaar met de huidige MLK-
150-lampen in bestaande installaties in binnen- en buitenland. “We 
zijn blij dat we de nieuwe lamp inmiddels gereed hebben. De fabri-
kant van de MLK-150 is in 2020 vrij plotseling gestopt met de produc-
tie van de lamp, en wij vinden het belangrijk om onze klanten goed 
van dienst te zijn en continuïteit te garanderen.”

Marcel Slofstra

Stan: “We zagen een aantal verbeterpunten 
die we graag wilden aanpakken. De lamp 
die wij ontwikkeld hebben is betrouwbaar 
en kent een lange levensduur. De lamp is 
ook toepasbaar in de circa 160 installaties 
die wij in onderhoud hebben, zodat ook 
deze installaties in de toekomst voorzien 
kunnen worden van nieuwe LED-lampen als 
dat nodig is.”

De lampen zijn voorzien van energiezuini-
ge LED-verlichting en gemaakt volgens de 
inzichten uit onze jarenlange ervaring. “De 
nieuwe lampen zijn voorzien van allerlei 
verbeteringen die we in de loop der jaren 
hebben bedacht. Zo is het lamphuis van 
roestvrijstaal, en volledig herbruikbaar. Zelfs 
de roestvrijstalen delen van de al bestaan-
de lampen zijn uitwisselbaar met dezelf-
de delen in de nieuwe lampen. Ook is de 
productie van de nieuwe verlichting in ons 
eigen beheer, dus we kunnen indien ge-
wenst probleemloos andere verbeteringen 
of aanpassingen doorvoeren. Het volledige 
voorraadbeheer, de productie en de kwali-
teitscontrole is nu bij Traffic-Care in beheer.”

De eerste Zebra-Safe installatie die volle-
dig voorzien is van de nieuwe LED’s ligt in 
Haarlem. Stan de Lie: “De praktijkervaringen 
daar zijn positief, lichtopbrengst, lichthoek 
en lichtkleur zijn naar wens.” Traffic-Care is 
inmiddels een bekend gezicht in Haarlem. 
“We hebben daar in 2011 de eerste installatie 
mogen plaatsen, en eind 2019 de tweede 
en de derde. Onlangs hebben we daar de 
vierde installatie mogen verzorgen, op de 
Engelandlaan.”

“De toekomst ziet er goed uit”, stelt Stan de 
Lie. “We worden steeds vaker benaderd om 
installaties aan te leggen. Verkeersdeelne-
mers ervaren onze installaties als positief, 
en dat werpt zijn vruchten af.”

 
 Zebra-Safe  

van Traffic-Care
traffic-care.nl
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VERKEERS 
VEILIGHEID

De verdichtingsopgave, de schaarse openbare ruimte en het verzorgen van een drempelloze ketenreis 
zijn opgaven die steeds vaker de agenda domineren. De komst van deelmobiliteit en mobiliteitshubs 
biedt hoopvolle mogelijkheden. Alleen met de juiste invulling worden deze mogelijkheden omgezet in 
resultaat, een leefbare en bereikbare stad en regio. Daar houden wij ons elke dag mee bezig. Het zijn 
uitdagende en complexe vraagstukken, maar die parkeren we zeker niet.

Meer weten over wie we zijn en wat we doen? Kijk op empaction.nl.

Parkeer- en Mobiliteitsvraagstukken
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GEEF IMPULS AAN
PARKEERVASTGOED
MET APCOA URBAN HUBS

INTERESSE?
ONS BUSINESS DEVELOPMENT TEAM INFORMEERT U GRAAG!
WWW.URBAN-HUBS.APCOA.NL  |   085-049 98 99

DRAAG BIJ AAN EEN
GEZONDER LEEFKLIMAAT
HAAK IN OP DE ACTUELE
MOBILITEITSTRENDS
PROFITEER VAN DE TOEVOEGING 
VAN NIEUWE DIENSTEN
OPTIMALISEER RENDEMENT

1.

2.

3.

4.

http://traffic-care.nl
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In het algemeen kun je stellen: hoe vaker 
je iets doet, hoe beter je erin wordt. De 
beroemde 10.000 uren-regel van Malcolm 
Gladwell - als je 10.000 uur serieus op iets 
oefent, bereik je het niveau van een pro-
fessional - is weliswaar vaak betwist, maar 
bezit een kern van waarheid: oefening 
baart kunst. 

Wat oefening ook baart, is de klad. Her-
haling maakt nonchalant, de klad komt 
erin. Op het moment dat je ergens niet 
heel geoefend in bent, vereist dat de volle 
concentratie. Toen ik bijvoorbeeld net mijn 
rijbewijs had, kon ik het niet aan om tijdens 
het rijden de radio aan te hebben. Maar 
ook het omaatje dat nog maar drie keer 
per jaar autorijdt, zal minder fluitend over 
de weg gaan dan iemand met een dage-
lijkse woon-werk-rit. Noem haar een gevaar 
op de weg omdat ze 90 km/u rijdt op de 
snelweg, maar ze let wel op. Dat kun je niet 
zeggen van de appende accountmanager 
of van de Uber-chauffeur die al rijdende 
een nieuw ritje probeert te accepteren. 

Inmiddels ben ik meer geoefend - mis-
schien geen 10.000 uur, maar toch wel 
10.000 kilometer - en kan ik prima autorijden 
en muziek luisteren tegelijk. Maar nu ik door 
een bonte verzameling omstandigheden 
de afgelopen maanden veel vaker grote 
afstanden reed dan normaal, merkte ik dat 
ik ineens ook veel gevaarlijkere dingen ging 
doen. Zo ben ik principeel tegen appen in 

de auto, maar zat ik toch ineens een serie 
voiceberichten in te spreken.
 
Sure, dat is beter dan typen. Maar je moet 
nog steeds switchen van Waze naar 
Whatsapp, het microfoontje indrukken, be-
richt inspreken, vloeken als hij hem niet blijkt 
te hebben opgenomen, nog een keer het 
microfoontje indrukken, het bericht nog-
maals inspreken, checken of hij hem nu wel 
heeft verstuurd, luisteren of je te verstaan 
bent, wachten op antwoord, terug naar 
Waze, hee je hebt antwoord, terug naar 
WhatsApp, bericht afluisteren, en repeat. Al 
met al niet de ideale omstandigheden voor 
concentratie op de weg. 
En natuurlijk doe ik dit niet terwijl ik op een 
druk verkeersplein van rijbaan probeer te 
wisselen, of in een stadsstraat waar men-
sen oversteken en ik links en rechts word 
ingehaald door fietsers en scooters. Maar 
toch, maar toch. 

Bovendien, als ik iemand anders hetzelfde 
zie doen, vind ik dat echt be-lach-e-lijk. Zó 
asociaal. Terwijl ik voor mezelf altijd een slin-
ger verzachtende omstandigheden paraat 
heb. Ja maar ik let goed op. Ja maar nood 
breekt wet. Ja maar het zijn voiceberichten. 
Ja maar ik doe het alleen als het rustig is. Ja 
maar ik kan heel goed rijden. Voor mij geldt 
dus zeker dat oefening de klad baart. Hoog-
ste tijd om weer wat minder te oefenen. 

COLUMN
ELISE
FIKSE

Oefening 
baart klad
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PARKEERKATERN

THEMA:
VEILIGHEID EN 
HANDHAVING

‘Als ik iemand 
anders 
hetzelfde zie 
doen, vind ik 
dat echt be-
lach-e-lijk’
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Hoewel het de enige PLUS-supermarkt 
in het dorp is fungeert de winkel als een 
buurtsuper. De meeste mensen komen met 
de fiets of te voet. Een enkeling komt met de 
auto. Het is vooral druk als de kinderen naar 
de naastgelegen school gebracht worden. 
Zeker als het regent staat het dan hele-
maal vol met auto’s. Een paar jaar geleden 
heeft de gemeente extra parkeerplaatsen 
aangelegd voor de ingang van de super. 
Dit in aanvulling op parkeerplaatsen naast 
de super. 

Binnen het wijkje waar ik woon is van een 
parkeerprobleem eigenlijk geen sprake. Als 
ik zou willen kan ik altijd wel voor de deur 
parkeren. Maar meestal wil ik dat niet en 
parkeer ik bij de supermarkt. En niet alleen 
ik; de meeste van mijn buren doen hetzelf-
de. De eigenaar van de super is hier niet zo 
blij mee.

De lege parkeerplaatsen, vijf in getal, staan 
onder een boom. En u raadt het al; in deze 
boom vertoeven vogels. Dat niet alleen, 
de boom huisvest ook een soort luizen die 
kleverig vocht afscheiden. Niemand (be-
halve bezoek) parkeert onder de boom. Het 
is ook nog een flink doorgroeiende boom. 
Ieder jaar groeit deze één parkeerplaats in 
breedte. 

Sommige bomen horen in het bos. Of in de 
open haard.

DE PARKEERMENEER

Hoe lek is mijn boom?
Mijn huis ligt tegenover een buurtsuper. Erg handig, want die fungeert tevens als 
voorraadkast. Als je iets vergeten bent, ga je even naar ‘de overkant’ om het te halen. 
De supermarkt wordt meerdere keren per dag bevoorraad. Omdat de wegen bij ons in 
de wijk niet al te ruim zijn, moeten de grote vrachtwagens eerst vooruitrijden en dan 
achterwaarts insteken naar de laad-/losruimte. Best knap hoe de chauffeurs dat doen. 
Dat het verkeer op de kruising dan stilligt, daar ben zijn ik en de andere buurtbewoners 
wel aan gewend. Meestal duurt het niet langer dan een paar minuten.

PARKEERMENEERPARKEERNIEUWS

In het verleden struikelden bezoekers van het Leidseplein 
in Amsterdam soms over de fietsen en brommers. Dat is 
door de ondergrondse fietsenstalling nu verleden tijd. Hier 
kunnen 2000 fietsen worden gestald, waardoor het plein 
weer goed is om op te flaneren.

Begin 2018 startte de gemeente de herinrichting van het 
Kleine-Gartmanplantsoen, dat grenst aan het Leidseplein. 
Vijf jaar later is dus het af. Het plantsoen loopt nu mooi 
over in het al eerder vernieuwde Leidseplein, waardoor 
Amsterdam een autoluw plein met allure rijker is. Architec-
tenbureau ZJA en Ballast Nedam verwierven de opdracht 
tot het ontwerpen en bouwen van de fietsenstalling. Nu 
alle fietsen onder de grond staan, ziet het plein er over-
zichtelijker uit. Er is meer groen en er zijn zitbanken van 
totaal zo’n 250 meter.

Gemeente Helmond zet in 
op ondergronds parkeren
De gemeente Helmond wil de binnenstad autoluw 
maken. Daarvoor worden diverse bovengrondse par-
keerplaatsen geschrapt. De gemeente zet in op onder-
gronds parkeren en deelvervoer. 

Helmond wil het centrum revitaliseren. Daarbij moet 
nieuwe woningbouw gecombineerd worden met een 
prettig stadsgezicht. Geparkeerde auto’s horen dan 
niet in het straatbeeld. Huidige parkeerplaatsen krijgen 
een andere bestemming, welke is nog niet bekend. De 
gemeente ziet ook graag dubbelgebruik van bedrijfs-
parkeerterreinen op drukke winkeldagen zoals zaterdag 
en zondag, om zo voldoende parkeergelegenheid te 
kunnen bieden aan bezoekers. 

Ook de parkeernorm voor nieuwbouw en herontwikke-
ling moet omlaag. De gemeente denkt dat zo woning-
bouw aantrekkelijker wordt, omdat projectontwikkelaars 
dan minder hoeven te investeren in parkeergelegen-
heid. 

NS-app toont lege P+R-
plekken 19 stations

De reizigersapp van NS en de website tonen sinds 30 
april op negentien treinstations of er nog parkeerplek-
ken vrij zijn op de P+R-voorziening.

Voor mensen die met de auto naar het station komen, 
is het uiteraard prettig om van tevoren te kunnen zien 
of er nog parkeerplekken beschikbaar zijn of niet. “Het 
helpt als reizigers zeker weten dat ze de auto kwijt kun-
nen bij het station, helemaal als het straks weer drukker 
is”, vertelt Bert Vaessens, Formatmanager auto parke-
ren bij NS.

Nog altijd komt 6 procent van de treinreizigers in grote 
steden met de auto naar het station, terwijl dit in kleine-
re steden en dorpen zo’n 20 procent is. Vaessens weet 
dat het voor deze groep erg belangrijk is om te weten 
of zij de auto kan parkeren of niet. “Als die er niet zou zijn, 
kiest 25 procent van deze reizigers niet voor de trein.”

Ondergrondse fietsenstalling biedt ruimte aan Leidseplein
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De gehandicaptenparkeerplaatsen in ons land leveren vaak verkeersonveilige situaties op voor mensen in een 
rolstoel. Dat stelt Denise Janmaat, directeur van het Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid. De parkeerplaatsen 
zijn op verkeerde plekken gesitueerd en te klein, waarbij het vaak in de ontwerpfase al misgaat.

Jan Willem Kerssies

‘Als iedere ambtenaar  
in een rolstoel zou stappen,  

gebeurt het nooit meer’

Janmaat is zelf rolstoelgebruiker en weet 
hoe problematisch het parkeren soms 
is voor mensen met een beperking. “Het 
meest irritante is dat veel gehandicapten-
parkeerplaatsen te klein zijn, zowel bij het 
straatparkeren als in garages.  In alle richt-
lijnen staat dat er aan minstens één zijde 
anderhalve meter ruimte over moet zijn als 
je parkeert, zodat iemand met een beper-
king normaal uit een auto kan komen. Maar 
de praktijk wijst echter uit de parkeerplaat-
sen vaak te klein zijn. Dat geldt voor zowel 
straat- als garageparkeren. Ik kan zelf op 
veel plaatsen niet uit de auto komen door 
ruimtegebrek. Dat heeft er soms ook mee 
te maken dat de parkeerplaats naast een 
trottoir ligt met een te kleine of helemaal 
geen oprit. Dan is er te weinig ruimte tussen 
de auto en de stoep of kunnen rolstoelers 
niet zelfstandig de stoep op komen.” Soms 
zijn invalideparkeerplekken überhaupt niet 

te bereiken voor mensen met een beper-
king. Janmaat: “in het centrum van Den 
Haag zijn de ingangen van de meeste par-
keergarages te laag voor rolstoelbussen. 
Ik heb zelf een bus van 1.95 meter hoog, dat 
is nog niet eens zo heel hoog. Maar ik kom 
met mijn bus al niet eens onder de ingang 
door.”

Niet geattendeerd
Vooral het straatparkeren levert de nodi-
ge verkeersonveilige situaties op, merkt 
Janmaat. “Omdat je soms aan de straat-
kant moet uitstappen wordt door onoplet-
tendheid soms je deur er bijna uitgereden 
door andere weggebruikers. Dit heeft er 
ook mee te maken dat de melding op de 
weg of een verkeersbord vaak ontbreekt. 
Weggebruikers worden dus ook helemaal 
niet geattendeerd op het feit dat er een 
gehandicaptenparkeerplaats is. In Gou-
da zijn er parkeerplaatsen voor rolstoelers 
aangelegd langs de gracht. Dan moet je al 
mazzel hebben dat je aan de goede kant 
kunt uitstappen. Er staan dan auto’s ach-
ter je te wachten of er rijden scooters met 
hoge snelheid vlak langs je heen. Dat levert 
geregeld gevaarlijke situaties op, zeker om-
dat rolstoelers vaak letterlijk over het hoofd 
worden gezien”, aldus Janmaat. 

Beter geregeld
In veel andere landen in Europa is het 
gehandicaptenparkeren veel beter gere-
geld dan in Nederland. Janmaat: “landen 
als Duitsland en Italië, maar ook Kroatië zijn 
veel verder. In Italië zijn gehandicaptenpar-
keerplaatsen zo gemarkeerd dat je daar 
echt niet gaat staan als je geen vergunning 
hebt. Tussen twee naast elkaar gelegen 
plaatsen zit anderhalve meter ruimte aan 
beide kanten. Ook is er gedacht aan extra 
ruimte achter de auto, zodat je met de rol-

PARKEERKATERN

1 Lantaarnpaal achter 
gehandicaptenparkeer-
plaats maakt uitladen ach-
terzijde onmogelijk. Uitstalling 
van winkel ook.

3 Markering zorgt voor 
in- en uitstapruimte plus 
oprit naar trottoir (Italië)

2 Standaardformaat 
parkeerplaats. Via af-/oprit 
bestuurdersplaats niet te 
bereiken

stoel eenvoudig uit de auto kan rijden. Italië 
is door de historische bouw vaak weinig 
toegankelijk, maar waar het kan proberen 
ze het wel goed te regelen. In Kroatië zijn bij 
gehandicaptenparkeerplaatsen bijvoor-
beeld invalidentoiletten aanwezig. In Duits-
land kun je met een gehandicaptenpar-
keerkaart in iedere plaats gratis parkeren.”

Inspanning
Volgens Janmaat zit het ook een beetje in 
de cultuur van deze landen om het beter 
voor elkaar te hebben. “Het zijn allemaal 
landen met een bevolking die anders om-
gaat met mensen met een beperking. In 
Italië word je te pas en te onpas gevraagd 
of ze je kunnen helpen. In Nederland is dat 
heel anders, hier moet ik vaak om hulp 
vragen. Nederland heeft ook als één van de 
laatste landen het VN-verdrag Handicap 
ondertekend. In de praktijk ontbreekt ook 
een bepaalde urgentie. Zo is er in het verle-
den een wetsvoorstel geweest om gehan-
dicaptenparkeren overal gratis te maken. 
Dit voorstel kwam niet door de Eerste Kamer 
omdat men vond dat gemeenten dit moe-
ten regelen. Het gevolg is dat ik nu van te 
voren op moet zoeken waar ik kan parke-
ren op mijn bestemming en of ik daar al 
dan niet voor moet betalen. Er moet beter 
nagedacht worden over hoe mensen met 
een beperking geholpen kunnen worden. 
Erop uit gaan en parkeren is vaak een hele 
inspanning voor rolstoelers, dat wordt vaak 
vergeten.” 

De urgentie om bijvoorbeeld parkeer-
vakken aan te passen ontbreekt vaak, zo 
merkt Janmaat. “Als je melding maakt van 
een te klein parkeervak of een gevaarlijke 
locatie, dan wordt er soms acht jaar niks 
mee gedaan. De anderhalve meter extra 

ruimte wordt niet voor niks gehanteerd. De 
ruimte is nodig om uit de auto te komen, 
te draaien en te keren. Ik weet zeker dat 
als je iedere ambtenaar in een rolstoel zet 
om het te ervaren, dat het nooit weer fout 
gaat.” Waar we vooral naar moeten kijken 
is dat de maatvoering ook overal gebruikt 
wordt, aldus Janmaat. “Vaak gaat het bij 
het ontwerpen al fout. Als je de richtlijnen 
volgt zou je in ieder geval de juiste afme-
tingen moeten hebben. Vaak ontbreekt de 
juiste kennis, dus ik zou willen pleiten om 
de verantwoordelijke mensen daarin te 
scholen. Er is gewoon maatvoering voor 
een gehandicaptenparkeerplaats, als je 
die consequent naleeft zijn veel problemen 
te voorkomen. Als je zorgt voor voldoen-
de ruimte en een juiste spreiding van de 
parkeerplaatsen, dan gaan we al de goede 
kant op”, zo besluit Janmaat.

1

3

2
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Let op  
parkeeralternatief  
bij inrichten van  
schoolstraat 

Provincie Overijssel, gemeente Zwolle en basisscholen De Ridder Joris en De Morgenster 
hebben in de Zwolse wijk Westenholte de pilot Schoolstraat gedraaid. Een project dat 
samen met bovenbouwleerlingen, ouders en buurtbewoners vrijwillig is opgezet en uit-
gevoerd om de schoolomgeving verkeersveiliger te maken. Ronald Gerard, adviseur ver-
keersveiligheid van de gemeente Zwolle, vertelt er meer over.

Jan Willem Kerssies

‘Als een school- 
omgeving  
veiliger wordt 
geeft dat  
kinderen meer 
zelfvertrouwen 
om uiteindelijk 
met de fiets naar 
school te gaan’

De betrokken partijen zijn op 10 mei gestart 
met de pilot. De proef liep tot en met 29 
mei. Tijdens de pilot werd het Korianderplein 
op doordeweekse dagen tussen 08.00 en 
08.30 uur afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer met een verplaatsbaar hek. Indien 
echt nodig kon het hek aan de kant ge-
schoven worden, zodat nood- en hulpdien-
sten altijd toegang hadden tot het gebied. 
Omwonenden van de scholen hebben de 
auto alleen gebruikt buiten de tijden dat de 
straat afgesloten was. Als parkeeralterna-
tief voor het brengen van kinderen met de 
auto, werd de parkeerplaats aan de Wes-

tenholterweg aangewezen. Gerard: “Om de 
proef te laten slagen is het van belang dat 
er een goede vervangende parkeergele-
genheid is. Wij hebben het geluk dicht bij 
een winkelcentrum te zitten waar mensen 
de auto konden parkeren. Daar was ook 
een ‘halte’ aanwezig waar kinderen afgezet 
konden worden om mee te lopen met een 
‘loopbus’: een groepje kinderen dat onder 
begeleiding samen de route naar school 
loopt.” 

Gedragsbeïnvloeding
Er zijn meer gemeenten bezig met de pilot 
Schoolstraat, een fietsstimuleringsinitiatief 
vanuit Tour de Force, vertelt Gerard. “We 
kregen anderhalf jaar geleden de vraag 
vanuit Tour de Force of we mee wilden 
draaien met een fietsstimuleringsproject. 
We konden kiezen uit zes verschillende 
projecten, waarbij we gekozen hebben voor 
pilot Schoolstraat. Wij richten ons niet zozeer 
op het stimuleren van fietsgebruik, maar 
meer op gedragsbeïnvloeding. Je probeert 
het uiteindelijk voor elkaar te krijgen dat 
ouders niet meer bij de voordeur van de 
school hun auto’s parkeren. Gedragsbeïn-
vloeding is vaak onderbelicht als het gaat 
om verkeersveiligheid. Ongevallen vinden 
vooral plaats door het gedrag van mensen. 
Er gaat mijns inziens nu te veel geld naar 
infrastructuur om de verkeersveiligheid 
te verbeteren. Dat heeft er denk ik mee te 
maken dat de effecten beter te meten zijn 
als je aanpassingen doet op het gebied 
van infrastructuur. Gedrag is veel moeilijker 
meetbaar”, aldus Gerard.

Afwijkende aanpak
De aanpak in Zwolle wijkt af van de andere 
gemeenten die ook aan de slag zijn ge-
gaan met de pilot Schoolstraat. “Dat komt 
door een aantal zaken. Onze pilot is bijzon-
der omdat die samen met de kinderen is 
ontwikkeld en uitgevoerd. Vaak merk je dat 
scholen wel bereid zijn om mee te werken 
aan verkeersveiligheidsprojecten, maar 
alleen als ze zelf zo min mogelijk hoeven 
te doen. Voor deze pilot geldt het tegen-
overgestelde; de scholen kwamen bij ons 
met de vraag of we konden helpen. Ik heb 
toen bekeken of er al projecten waren in de 
provincie die aansluiten op de vraag van 
de school. Zo kwam ik in aanraking met het 
B.O.M-project ontwikkeld door Goudappel. 
B.O.M. staat voor Basisschool Omgeving 
Manager. De kinderen zijn bij dit project 
zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. Ze 
constateren dat de omgeving onveilig is en 
dat het daarom goed is om tijdens opening 
van de scholen de auto’s uit de straat te 
weren. Ze gaan hier zelf op toezien en weg-
gebruikers belonen voor goed gedrag.”

Het B.O.M.-project draaide al in verschillen-
de Overijsselse gemeenten. “En, niet onbe-
langrijk, het wordt financieel ondersteund 
door de provincie. Ik heb uiteindelijk het 
project Schoolstraat, dat vooral draait op 
gemeentelijke subsidies, gecombineerd 
met het B.O.M.-project. Naast de financiële 
steun van de gemeente en de provincie zijn 
wij ook geholpen door de Zwolse afdeling 
van Veilig Verkeer Nederland. Zij hebben sa-
men met de leerlingen de pilot ontwikkeld 

en uitgevoerd. Door kinderen zelf verant-
woordelijkheid te geven, door een goede 
samenwerking met verschillende partijen 
en de juiste fondsen is ons project rendabel 
en uitvoerbaar”, aldus Gerard. 

Evaluatie
De maand juni wordt gebruikt om de proef 
te evalueren met de verschillende doel-
groepen. Zo staan er gesprekken gepland 
met omwonenden en andere betrokkenen. 
“We hebben inmiddels gesproken met 
de twee scholen”, zegt Gerard. “De eerste 
geluiden die ik hoor zijn positief. De meer-
derheid van de ouders vonden het een 
prima idee en hebben goed meegewerkt 
tijdens de pilot. Mijn gevoel zegt dat de pilot 
een vervolg gaat krijgen bij andere scholen 
in de gemeente.” Uiteindelijk hoopt Gerard 
dat ouders de auto wat vaker laten staan. 
“De pilotperiode heeft niet geleid tot minder 
autogebruik, maar je moet ook meer naar 
de langere termijn kijken. Als een schoolom-
geving veiliger wordt dan geeft dat kinde-
ren meer zelfvertrouwen om uiteindelijk met 
de fiets naar school te gaan”, aldus Gerard. 

De ervaringen van de verschillende ge-
meenten die meewerken aan de pilot 
worden nu verzameld door Tour de Force. 
“Er komt vervolgens een bijeenkomst waarin 
we de uitkomsten gaan bespreken. Uitein-
delijk zou het mooi zijn als er één integraal 
projectplan komt waar iedere school ge-
bruik van kan maken”, zo besluit Gerard. 

‘Om de proef 
te laten slagen 
is het van  
belang dat er 
een goede  
vervangende 
parkeer- 
gelegenheid is’

Er zijn meer gemeenten bezig 
met de pilot schoolstraat, een 
fietsstimuleringsinitiatief vanuit 
Tour de Force
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Gegarandeerd veilige 
parkeerdekken 

Afdichten en beschermen van de ondergrond in parkeergarages is essentieel voor een veilige parkeergarage. 
Systemen van Triflex zorgen voor lekvrije parkeerdekken en parkeergarages. Complexe details en grote opper-
vlakten kunnen naadloos en gegarandeerd waterdicht worden afgewerkt. Zo beschermen we de parkeervoorzie-
ning tegen weersinvloeden, vuil, brandstof en slijtage. Duurzame, gewapende en scheuroverbruggende afdich-
tingen van Triflex zorgen ervoor dat parkeerdaken en hellingbanen weer jaren meekunnen, zowel bij nieuwbouw 
als renovatie.

Marcel Slofstra

Triflex
triflex.nl	

i

Er is steeds meer aandacht voor de con-
structieve veiligheid in parkeergarages, 
deels door incidenten zoals de ingestorte 
vloer bij de parkeergarage in aanbouw bij 
Eindhoven Airport. Kennis en kunde rondom 
het waarborgen van de veiligheid nemen 
ook toe, zoals kennis over betondegradatie. 
Water en chloriden, bijvoorbeeld uit strooi-
zout, hebben een negatieve impact op de 
wapening van beton. Daarom is het van 

belang om onderhoud op tijd en voldoen-
de uit te laten voeren. Dat is ook een eco-
nomisch belang, bij tijdig onderhoud kan 
sluiting van de parkeervoorziening immers 
voorkomen worden. Ook loopt de eigenaar 
of beheerder van een parkeervoorziening 
risico op ongelukken of schade aan eigen-
dommen in de parkeergelegenheid, als 
deze niet voldoende onderhouden is. 

Brandveiligheid
Brandveiligheid in parkeergarages staat 
ook steeds meer in de belangstelling. De 
opkomst van elektrische voertuigen en 
elektrische laadpunten in parkeergarages 
leveren een extra risicofactor op, waar 
rekening mee moet worden gehouden. Niet 
dat elektrische auto’s een groter risico op 
brand hebben, maar in het geval van een 
voertuigbrand levert een elektrisch voer-
tuig wel een grotere uitdaging op voor de 
brandweer. 

Gevoel van veiligheid
Niet alleen de objectieve veiligheid is 
belangrijk, subjectieve veiligheid mag ook 
niet vergeten worden. De bezoeker van de 
garage moet niet alleen veilig zijn, maar 
zich ook veilig voelen. De auto moet vei-
lig geparkeerd staan, maar je wilt ook vrij 
en veilig door de parkeergarage kunnen 
bewegen. Voorkom dus dat een parkeerga-
rage een donker hol is, maar zorg  juist voor 
goede verlichting, wandelsuggestiestroken, 
duidelijke routing en signing en gerichte 
kleurkeuze op de vloer van parkeerdekken. 

Bewustwording
Onderhoud aan parkeergarages is noodza-
kelijk, daar moeten beheerders zich bewust 
van zijn. Tijdig onderhoud voorkomt onveili-
ge situaties en creëert een veilige en pret-
tige parkeeromgeving. Veel parkeergele-
genheden zijn gemaakt van beton. Hoewel 
beton een lange levensduur kent, heeft het 
wel onderhoud en bescherming nodig om 
ook echt lang mee te gaan. 

In parkeergarages is het belangrijk tijdig 
inspecties uit te voeren. Zorg als beheerder 
ook voor goede voorlichting. Een leveran-
cier zoals Triflex kan ook in advies voorzien, 
maar ook onafhankelijke partijen zijn in 
staat een goede inschatting te maken van 
nodig onderhoud. Zo kan bijvoorbeeld cor-
rosie van wapening opgespoord worden 
door gebruik van scanners, voordat de 
constructie onveilig dreigt te worden. 

Triflex draagt bij aan de veiligheid van uw 
parkeergarage
Triflex draagt op veel manieren bij aan de 
veiligheid van – en in – parkeergarages
•  Door een afdichting en beschermende 

laag aan te brengen wordt het beton 
beschermd door invloeden van buitenaf 
zoals water, chloriden (uit o.a. strooizou-
ten) en andere vloeistoffen.

•  Triflex-vloeren zijn voorzien van antislip, 
auto’s hebben daardoor grip op de rij-
stroken maar vooral in de bochtzones en 
op de (interne) hellingbanen.

•  De antislip zorgt er ook voor dat voet-
gangers in de “parkeergagage niet 
uitglijden over gladde en natte vloeren.

•  Triflex levert haar producten in een breed 
scala aan kleuren, door voor lichte kleu-
ren te kiezen in combinatie met goede 
verlichting ontstaat een heldere omge-
ving.

•  Met de producten van Triflex is het ge-
makkelijk om belijningen, markeringen 
en vakken te maken die zorgen voor een 
veilige en snelle doorstroming in de par-
keergarage.

PARKEERKATERN
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Digitalisering en het verzamelen van data hebben een steeds belangrijkere rol in onze 
samenleving. Ook in de wereld van verkeerskunde komt dit meer en meer naar voren. 
Zo draait het bij het uitvoeren van onderzoek niet enkel meer om het vergaren van data, 
maar ook de digitale weergave hiervan is belangrijk.

Pim Nijland en Gerdo Evers, Scanmenu

Naast data uit onderzoek zien we een 
toenemende vraag naar parkeeronder-
zoek waarbij naast het meten van de 
parkeerdruk ook de parkeervakken in kaart 
worden gebracht. Op deze manier krijgt de 
gemeente een digitale database met alle 
openbare parkeergelegenheden binnen de 
gemeentegrenzen.

Handhaving met scanauto
Deze vraag gaat hand in hand met de 
trend om parkeren te handhaven met een 
scanauto of -scooter. Steeds meer ge-
meenten maken de stap van handmatige 
controles naar het automatiseren van het 
systeem door te rijden met een scanvoer-
tuig en vervolgens enkel een controle in de 
backoffice. Deze automatisering zorgt er-
voor dat gemeenten op een veel efficiënte-
re manier handhaven. Dit proces is niet van 
de ene op de andere dag te realiseren. Hier 
gaat een heel traject van het digitaliseren 
van de parkeerketen aan vooraf.

Digitale GEO-informatie
Puur het scannen van geparkeerde voer-
tuigen is maar één stap in het proces. Om 
te kunnen handhaven is ook van belang in 

wat voor parkeervak en parkeergebied een 
voertuig staat geparkeerd. Je wilt immers 
weten of dit voertuig rechtmatig in dit vak 
staat. Mogelijk heeft de parkeerder niet 
betaald of heeft hij geparkeerd op een 
parkeerplaats bedoeld voor een bepaalde 
doelgroep. De basis voor het handhaven 
met een scanauto is daarom het op orde 
krijgen van de GEO-informatie binnen de 
gemeente. Deze informatie bestaat grof 
gezegd uit twee elementen: de parkeervak-
ken zelf en de overkoepelende parkeerge-
bieden met bijbehorende regimes. 

Digitale basiskaart parkeervakken
De parkeervakken worden ingetekend met 
alle bijbehorende attributen die nodig 
zijn om te kunnen handhaven, zoals de 
verschillende kenmerken van het parkeer-
vak, het type parkeervak maar ook welke 
bebording aanwezig is. Daarnaast wordt 
aanvullende informatie toegevoegd, zoals 
onderborden, de straat waar het vak is 
gelegen, de buurtcode, etc. Een groot deel 
van de attributen is min of meer standaard 
om goed te kunnen handhaven, maar een 
verdere detaillering is altijd mogelijk mocht 
een gemeente hier behoefte aan hebben 

of specifieke vragen hebben. Alle parkeer-
vakken aangewezen als betaald parke-
ren worden genoemd onder de noemer 
‘fiscaal’. Daarnaast zijn er ook de overige 
parkeerplaatsen, gereserveerd voor doel-
groepen zoals gehandicapten of vergun-
ninghouders. Al deze plekken betreffen de 
zogenaamde Mulderplekken, genoemd 
naar de Wet Mulder. 

Werkproces 
Het in kaart brengen van alle parkeervakken 
neemt een hoop tijd in beslag. Zeker wan-
neer een gemeente geen goed zicht heeft 
op de ligging en functie van alle parkeer-
plekken. Om dit goed in te kunnen tekenen 
is een controle op straat nodig en kan ver-
der de BGT als basis worden gebruikt. Ook 
kan voor speciale parkeergelegenheden 
gebruikt worden gemaakt van in het verle-
den opgestelde verkeersbesluiten. Veel ge-
meenten besteden deze werkzaamheden 
uit. Een externe partij gaat dan aan de slag 
met het intekenen van de parkeervakken in-
clusief alle kenmerken. Het voordeel hiervan 
is dat deze partij meteen een controleslag 
uitvoert en ziet of de GEO-informatie binnen 
de gemeente op orde is.

Goede balans 
Met handhaving door een scanauto en 
onze digitale basiskaart parkeervakken 
kunnen geparkeerde voertuigen worden 
gecontroleerd op parkeerrechten. Het be-
langrijkste voordeel hiervan is dat de BOA 
zijn aandacht meer kan vestigen op opval-
lende situaties en het gericht controleren 

van geparkeerde voertuigen zonder geldig 
parkeerrecht. Alle geparkeerde voertuigen 
met een geldig parkeerrecht worden door 
de scanauto met behulp van onze GEO-in-
formatie automatisch afgehandeld. Het is 
belangrijk om een goede balans te vinden 
tussen de automatisering met behulp van 
de scanauto en het controleren van gepar-
keerde voertuigen zonder geldig parkeer-
recht die vaak meer maatwerk vragen. Voor 
het uitschrijven van naheffingsaanslagen is 
een controle door een BOA vaak nodig om 
te zorgen voor een hogere betrouwbaar-
heid en om foutieve naheffingsaanslagen 
zoveel mogelijk te voorkomen, dit kan gro-
tendeels via een backoffice. Een belangrijk 
nadeel van de handhaving met scanauto 
is de beperktere mate van maatwerk ten 
opzichte van een persoonlijke BOA. Daarom 
is een combinatie in gebruik ten zeerste 
aan te bevelen.
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Nieuwe ontwikkelingen  
op het gebied van  
parkeren bij vastgoed

Er is een toenemende vraag naar complete ontzorging van beheerders van vastgoed. 
Dat geldt ook voor de parkeervoorziening. Xpark heeft om die reden zijn dienstverle-
ning uitgebreid. Naast het leveren van parkeersystemen en het exploiteren van par-
keerterreinen biedt het bedrijf nu ook totaal beheer aan van parkeervoorzieningen.

Jan Willem Kerssies

Bij het managen van parkeerterreinen zijn 
vaak meerdere partijen betrokken die niet 
op elkaar aansluiten. Dit veroorzaakt vaak 
vertraging en irritatie. Niet alleen bij de 
beheerder, ook bij de verschillende gebrui-
kersgroepen van de parkeervoorziening. 
De combinatie van parkeersysteem XPark, 
exploitatie van parkeerterreinen aangevuld 
met het nieuwe uitgebreide servicepakket 
van XPark zorgt voor totale ontzorging voor 
de beheerder van een parkeervoorziening. 

Bij Xpark merkten ze dat eigenaars en 
beheerders van parkeervoorzieningen (par-
keerterreinen en garages) niet alleen op 
zoek zijn naar een goed parkeersysteem, 
maar dat er ook behoefte is aan totale 
ontzorging voor hun parkeervoorziening, 
zegt salesmanager Eric Plaatsman. “De 
dagelijkse praktijk leert dat er meerdere 

partijen betrokken zijn bij het beheer van 
een parkeervoorziening. Zo komt het par-
keersysteem van partij A, de schoonmaak 
van partij B, de meldkamer van partij C en 
de exploitatie van partij D. Maar dat zijn 
vaak niet de partijen die ook operationele 
en inhoudelijke kennis hebben van parkeer-
managementsystemen en parkeerproble-
matiek.” 

Gevolg is dat beheerpartijen moeten wer-
ken met systemen die niet complementair 
zijn aan elkaar en waar ze de ins en outs 
niet van kennen. Plaatsman: “bij ons zit je 
wat dat betreft goed. Alle diensten voor het 
beheer van een parkeervoorziening worden 
nu gebundeld bij één partij, die ook het par-
keersysteem levert. De beheerder heeft nu 
maar één aanspreekpunt.” Zijn collega Je-
roen Mol voegt eraan toe: “wij hebben klan-

ten die gebruik maken van onze parkeersys-
temen, maar die de beheerovereenkomst 
bij andere partijen hebben ondergebracht. 
Als er dan problemen ontstaan dan zitten 
er soms wel drie schakels tussen voordat 
de klacht of vraag bij ons terecht komt. 
Aangezien de emoties vaak snel oplopen bij 
parkeren, moet je zorgen dat bezoekers snel 
geholpen worden”, aldus Mol.

Verschillende systemen 
In de praktijk worden op één parkeervoor-
ziening verschillende systemen gebruikt 
door verschillende gebruikersgroepen. 
“Bewoners hebben bijvoorbeeld een eigen 
intercomsysteem, of een eigen kaartlezer-
systeem, evenals bedrijven die ook gebruik-
maken van de parkeervoorziening”, vertelt 
Mol. “Daarnaast is vaak een derde partij 
verantwoordelijk voor de meldkamer. Als je 
alles met één managementsysteem kunt 
regelen, dan is het zonde om drie systemen 
te gebruiken. Inmiddels is de situatie zo dat 
vastgoedeigenaren tegen ons zeggen; 
dit is onze parkeervoorziening, dit zijn onze 
gebruikers, plaats jullie parkeersysteem en 
ontzorg ons.” 

Parkeeroplossingen
XPark is gespecialiseerd in parkeeroplossin-
gen die werken op basis van kentekenher-
kenning. Door de combinatie van intelli-
gente software, ANPR kentekencamera’s, 
slagbomen/speedgates en een intercom-
scherm krijgen bezoekers toegang tot een 
parkeervoorziening. Niet alleen parkeerga-
rages, maar ook parkeervoorzieningen bij 
ziekenhuizen, hotels, evenementenlocaties 
en vliegvelden worden volledig ontzorgd. 
Mol: “ je kunt alles eenvoudig regelen via een 
gebruiksvriendelijke website en je hoeft ver-
der geen software te installeren. Je hebt al-
leen inloggegevens nodig.” Het beheer van 
de parkeerlocaties is eenvoudig te regelen 
via het parkeermanagementsysteem in de 
cloud, vertelt Mol. “Wanneer we een samen-
werking aangaan krijgen we van de klant te 
horen hoeveel plekken er voor de verschil-
lende huurdersgroepen zijn. Wij verwerken 
deze informatie, maken accounts aan en 
geven de huurder van de parkeerplaats 
een training en een overzichtelijke gebrui-
kershandleiding. Vanaf dat moment kan de 
huurder zelf alles regelen.” 

Bij XPark wordt veel tijd gestoken in het 
doorontwikkelen van het parkeersysteem. 
“Bijna iedere twee weken hebben we wel 
een update”, zegt Plaatsman. “Met zowel 
nieuwe als ook gebruikersfunctionalitei-
ten die voortvloeien uit de feedback van 
gebruikers.” 

Getrainde mensen
Met het parkeersysteem kunnen gebrui-
kers 24 uur per dag contact opnemen met 
de meldkamer. Zowel bij de inrit als bij de 
betaalautomaat. Plaatsman: “daar wer-
ken mensen die getraind zijn in het gebruik 
van ons systeem. Als er dan iemand bij de 
poort staat, wordt hij altijd geholpen. Als 
dat bijvoorbeeld een bezoeker is zonder 
parkeerrecht dan wordt het recht netjes in 
het systeem gezet.” Onder totale ontzorging 
verstaan ze bij XPark ook het schoonhouden 
van een parkeervoorziening. Daarnaast 
zorgt het softwarebedrijf ook voor de mar-
keting, in geval het een parkeervoorziening 
betreft waar derden tegen betaling kunnen 
parkeren. “Dat betekent concreet dat we 
ervoor zorgen dat de parkeervoorziening 
goed gevonden wordt. Niet alleen door de 
routering naar de parkeergarage, maar ook 
via de verschillende parkeerapps”, aldus 
Plaatsman.

Onnodige kosten
Vastgoedeigenaren hebben lagere opera-
tionele kosten door het gebruik van XPark, 
stelt Mol. “Als het gaat om de inrichting van 
een terrein, pand of kantoor dan is parkeren 
maar een klein deel van het totale bud-
get. Maar geregeld komt het voor dat de 
overgrote meerderheid van de klachten die 
een vastgoedeigenaar ontvangt, te maken 
heeft met parkeren. Het afhandelen van 
problemen en het beantwoorden van alle 
vragen zorgen zo voor onnodige perso-
neelskosten. Met één aanspreekpunt zijn 
ze af van alle uren probleemafhandeling 
en de vastgoedeigenaren weten zeker dat 
alles snel geregeld wordt. Dat wordt ge-
waardeerd door onze opdrachtgevers”, zo 
besluit Mol.
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Een goed voorbeeld is de parkeergarage 
bij Van Rooi Meat in Helmond. EZ Park heeft 
de bovengrondse parkeervoorziening 
ontworpen en gerealiseerd. De parkeer-
garage bestaat uit vier verdiepingen en 
het maaiveld wordt gebruikt als doorgang 
voor vrachtwagens en om de voertuigen te 
stallen. “In totaal kunnen er 18 vrachtwagens 
worden geparkeerd op maaiveldniveau”, 
begint Schraven te vertellen. “Bij Van Rooi is 
goed nagedacht over hoe de ruimte van 
het terrein het beste kan worden benut. Het 
is een bedrijf waar het aantal werknemers 
snel stijgt. Er moest nagedacht worden over 
uitbreiding van de parkeervoorziening. Voor 

uitbreiding op maaiveldniveau was geen 
ruimte en extra grond aankopen is vaak de 
duurste oplossing.” 
Van Rooi koos er uiteindelijk voor om een 
deel van een oude productiehal af te 
breken. “Zo werden dure vierkante me-
ters vrijgespeeld. De vrijgekomen ruimte 
en de bestaande parkeerplaats werden 
vervolgens gebruikt voor de bouw van de 
parkeergarage”, aldus Schraven. Voor de 
parkeervoorziening zijn alleen staal en be-
tonnen vloerdelen gebruikt. “Op de begane 
grond hebben we gebruik gemaakt van 
de materialen die al aanwezig waren op 
het terrein. In principe gebruiken we voor 
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‘Door parkeergarages  
worden dure vierkante meters 
beter benut’

Parkeergarages die gebouwd worden nabij en zelfs op bedrijfs- en productiehallen wor-
den steeds meer een trend. Dat stelt Harm Schraven van EZ Park. “Steeds meer bedrijven 
denken na over hoe ze dure vierkante meters beter kunnen benutten”, aldus Schraven.

Jan Willem Kerssies

al onze garages altijd dezelfde materialen; 
staal, beton, groen en hout”, aldus Schraven.

Uitbreiden
Net als alle andere parkeervoorzieningen 
van EZ Park is ook de garage bij Van Rooi 
eenvoudig uit te breiden. “We kunnen zowel 
in de lengte, breedte en hoogte de garage 
uitbreiden, mocht dit in de toekomst nood-
zakelijk zijn”, vertelt Schraven. De garage 
heeft daarnaast verschillende laadpunten 
voor elektrische auto’s. “Met het oog op de 
brandveiligheid hebben we op de bovenste 
verdieping laadpunten aangebracht. Twee 
jaar geleden toen we de garage gebouwd 
hebben, was de vraag naar laadmogelijk-
heden er nog niet. Inmiddels zijn de nodige 
oplaadpunten aangebracht en het aantal 
kan eenvoudig worden uitgebreid.” 

Schraven weet wel waarom Van Rooi Meat 
uiteindelijk bij EZ Park terechtkwam. “Ze 
hebben zich goed verdiept in verschillende 
parkeeroplossingen en het bleek al snel 
dat een garage de beste optie was. Onze 
kracht is dat we werken vanuit een vast 
bouwteam. Wij kunnen snel een garage 
ontwerpen en leveren. Omdat we alles in 
eigen beheer doen, zijn wij niet afhankelijk 
van derden. Dat zorgt ervoor dat het bouw-
proces wordt versneld. Daarnaast vinden 
opdrachtgevers het fijn dat ze altijd met 
één partij aan tafel zitten.” 

‘Parkeren op het dak’
De trend dat industriële bedrijven nadenken 
over parkeeroplossingen zet zich nu door, 
merkt Schraven. “Van Rooi is een beetje 
een trendsetter geweest om dure vierkante 
meters beter te benutten.” Ook parkeren op 
het dak wordt steeds vaker een trend. “De 
parkeergarage bij Vanderlande in Veghel is 
inmiddels drie keer uitgebreid. Bij de laatste 
uitbreiding is de begane grond ingericht als 
productiefaciliteit. Dan parkeer je dus in fei-
te op het dak. We hebben inmiddels meer-
dere garages op deze manier gebouwd”, zo 
besluit Schraven. 

‘Ook parkeren 
op het dak wordt 
steeds vaker een 
trend’
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Veelbelovend onderzoek  
en concrete handvatten rond  
inzet deelmobiliteit en hubs
Hoe verleid je mensen om afscheid te nemen van hun auto? In hoeverre kan deelmobi-
liteit daarin een rol spelen? En hoe zet je parkeerinstrumenten in om op deelmobiliteit te 
sturen en het gewenste gebruik van mobiliteitshubs te stimuleren? Het zijn vraagstuk-
ken waarvan kennisinstituut CROW het fijne wilde weten. Tot tweemaal toe in korte tijd 
werd dan ook de hulp van adviesbureau Empaction ingeschakeld. Het resultaat? Een 
nieuwe leidraad over parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs, met een model voor 
een goede hub-opbouw.

Paul van Loon en Marco de Jong, Empaction

In de komende 10 jaar moeten in Nederland 
bijna 1 miljoen woningen worden bijge-
bouwd, vooral in stedelijk gebied. Maar 
ruimte is schaars. Autogebruik en -bezit 
aanpakken is één van de manieren om met 
schaarse ruimte om te gaan. In samenwer-
king met de Technische Universiteit Eindho-
ven zocht Empaction dan ook naar manie-
ren om autobezitters tot andere opties te 
verleiden. De onderzoeksuitkomsten geven 
voldoende handvatten om omstandighe-
den te creëren waaronder er structureel 
minder parkeerplaatsen bij woningen nodig 
zijn.

Voor dit CROW-onderzoek vroegen we een 
representatieve groep van 2.500 respon-
denten denkbeeldig naar een binnenstede-
lijke omgeving te verhuizen en na te denken 
over de vraag onder welke omstandighe-
den zij geen eigen auto zouden meebren-
gen. Wat blijkt: de nabijheid van openbaar 
vervoer, de betaalbaarheid van deelmobi-
liteit en de loopafstand naar een deelauto 
waren de 3 meest bepalende kenmerken 
voor het wegdoen of niet aanschaffen van 
een eigen auto. En ook de aanwezigheid 
van een hoogwaardig fietsnetwerk heeft 
een duidelijk positief effect. 

Een ander bruikbaar inzicht: onder ‘optima-
le’ omstandigheden blijkt 70 procent van de 
respondenten bereid om bij een verhuizing 
naar een binnenstedelijke omgeving geen 
eigen auto mee te brengen. Zijn de alter-
natieven en deelmobiliteit minder goed 

geregeld, dan daalt dat percentage redelijk 
snel tot net boven de 10 procent. Data waar 
beleidsmedewerkers van gemeenten echt 
iets mee kunnen. 

Datzelfde geldt voor de resultaten van het 
onderzoek dat we in samenwerking met 
Royal HaskoningDHV voor CROW uitvoerden. 
Het was een zoektocht naar manieren om 
met de inzet van parkeerinstrumenten rei-
zigers tot deelmobiliteit te verleiden en het 
gebruik van hubs te bevorderen. Uitgebreid 
literatuuronderzoek en workshops met sta-
keholders vol informatie over hun bevindin-
gen waren onderdeel van het onderzoek. 

Alle opgedane kennis verwerkten we in een 
nieuw model, dat een belangrijk onder-
deel van de ‘Leidraad parkeren bij knoop-
punten en mobiliteitshubs’ geworden is. In 
het document staat niet de locatie, maar 
de opgave centraal. Er is aandacht voor 
sturingselementen voor het gebruik van 
hubs. Het belang van een gebiedsregisseur 
wordt aangestipt. En er is aandacht voor 
de financiële uitdaging die bij de inzet van 
hubs komt kijken. Net als bij het onderzoek 
met de 2.500 respondenten blijken ook in 
dit geval de hoe en waar van deelmobiliteit 
doorslaggevend te zijn voor het succes van 
een mobiliteitshub of knooppunt.

De ‘Leidraad parkeren bij knooppunten en 
mobiliteitshubs’ is gratis te downloaden via 
de online bibliotheek Verkeer en Vervoer 
van CROW. 
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MobiliteitsPlatform
biedt een platform aan 
mobiliteitsexperts. Dat doen we online, 
met dit magazine, op social media 
en door middel van congressen en 
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MobiliteitsPlatform verschijnt 4 keer per 
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