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MEER FIETSDATA? WAT IS DE INFORMATIE OF KENNISBEHOEFTE!
Het hoeft geen verdere introductie dat de fiets een steeds prominentere plek 
krijgt in het huidige (inter)nationale mobiliteitsbeleid. De fiets wordt be-
schouwd als duurzaam alternatief voor verplaatsingen op de korte en middel-
lange afstanden. De opkomst van de elektrische fiets en de aanleg van hoog-
waardige fietsinfrastructuur dragen direct bij aan een toename van het 
fietsgebruik. 

Tegelijkertijd staat Nederland bekend om haar decennialange investering in 
hoogwaardige fietsinfrastructuur. Nederland beschikt daardoor over een uit
gebreid en hoogwaardig fietsnetwerk. Dat maakt dat mensen zich veilig en com
fortabel voelen om de fiets te kiezen als vervoermiddel bij de invulling van hun 
dagelijkse activiteitenpatroon. Om het fietsgebruik te stimuleren staan investe
ringen in hoogwaardige fietsnetwerken aan de top van de beleidsagenda. De uit
dagingen zijn onder andere gericht op het completeren van het netwerk (missing 
links), opwaarderen van regionale verbindingen tot hoogwaardige fietsroutes, 
kunstwerken bij natuurlijke en kunstmatige barrières, maar ook stallingsvoor
zieningen bij OVknooppunten. Omdat de investering, die bij de genoemde  
uitdagingen horen, substantieel zijn, neemt de vraag naar datagedreven  
onderbouwing van de effectiviteit toe.

Op de vraag of wij een bijdrage wilden leveren aan het nationale vraagstuk om
trent fietsdata, hebben we geen moment getwijfeld. Allereerst omdat fietsdata 
inmiddels binnen de Tour de Force een eigen plek heeft gekregen. Maar ook om
dat er bij veel overheden nog een grote onbekendheid met en spraakverwarring 
over fietsdata bestaat. Het vraagstuk zou zich wat ons betreft niet alleen moeten 

richten op fietsdata, maar misschien nog wel meer op de invulling van de prakti
sche beleidsinformatie en kennisbehoefte waarvan de fietsdata een belangrijk 
ingrediënt is. Daarnaast hebben we de vraag geïnterpreteerd als uitdaging voor 
alle wetenschappers die zich in de dagelijkse Nederlandse praktijk bezig houden 
met vraagstukken binnen het fietsdomein. 

Het tekent de aard van de geraadpleegde onderzoekers dat zij allemaal unaniem 
bereid zijn geweest actief bij te dragen aan de totstandkoming van dit document. 
Het document geeft daarmee ook direct een inzicht in de verscheidenheid aan 
toegepast wetenschappelijke onderzoekers in Nederland en de onderzoeks en 
kennisinstituten. Het is niet voor niets de 1.0 versie omdat de datagedreven 
manier van werken in ontwikkeling is. Het document geeft ook richting aan de 
nationale onderzoeks en kennisagenda fiets. 

Omdat we de discussie over fietsdata kunnen ordenen op kleur, vorm en smaak 
(en daar al een studie naar hadden kunnen doen), hebben we ervoor gekozen 
inzicht te bieden in de kaders, een aantal datagerelateerde onderwerpen en het 
overzicht van alle kennisdragers.

Het document en de dialoog omtrent fietsdata zijn nooit af, maar deze versie is 
wel een begin om de dialoog te versnellen, verbreden en verdiepen.

Joost de Kruijf
Dutch Cycling Intelligence
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DATAGEDREVEN BELEID, ONDERZOEK, KENNIS EN GEDRAG
De nationale beleidsmatige samenwerking staat in het teken van het verhogen 
van de keuze voor de fiets in het dagelijkse activiteitenpatroon. Stellen we de 
vraag over gewenste inzichten aan beleidsmakers, dan willen we inzichten in 
het gebruik van de infrastructuur en de (route)keuzen van de fietser, waarbij 
we inzicht hebben in de verschillende typen fietsen. Om dit te kunnen doen, 
moeten we meer begrip ontwikkelen over het gedrag van de fietser. Dit gedrag 
wordt beïnvloed door een wisselwerking tussen het fietspad, de fiets en de 
fietsers zelf. 

Investeren in een comfortabele en veilige fietsinfrastructuur is daarom een 
belangrijke pijler, waar we onder andere onderscheid moeten maken naar type 
omgeving, zoals bebouwd en/of ruraal gebied. Nederland heeft hiervoor de afge
lopen decennia een verscheidenheid aan ontwerpeisen en criteria ontwikkeld. 
Ook met de opkomst van de hoogwaardige regionale fietsroutes is rekening ge
houden. Het verschil in omgeving beïnvloedt de gebruikerservaring en beleving. 

Daarnaast heeft de opkomst van de elektrische fiets geleid tot een toename in 
het gebruik van de fiets op de middellange afstand. Maar ook tot andere vereis
ten bij zowel de fietser, zijn medeweggebruikers als het fietspad.

Tenslotte kunnen we eigenlijk niet spreken van ‘de fietser’. Veel mensen voelen 
zich geen fietser, maar gebruiken de fiets van nature in hun dagelijkse bezighe
den. Toch maakt het reismotief weldegelijk uit bij het gedrag. Omdat fietsen een 
vorm van actieve mobiliteit is, bepaalt de gebruiker zelf zijn/haar snelheid. Dit 
maakt analyses met gemotoriseerd verkeer minder evident, waar de fiets bekend 
staat om de flexibiliteit en mentale vrijheid. De fietser laat zich niet altijd dwingen 
in het gebruik van beleidsmatig beschikbare infrastructuur. 

Stellen we dezelfde vraag nogmaals met bovenstaande nuances, dan willen we 
ook inzicht in de verschillende dagen van de week, de uren van de dag, de ver
schillende verplaatsingsmotieven, verschillen in leeftijden en als het kan, ook 
gecorrigeerd naar seizoeninvloeden en weersomstandigheden. 

Het is voor de hand liggend om een lijst met databronnen te ontwikkelen met 
daarbij een overzicht wat je met die specifieke bron kan. Vaak zal het antwoord 
liggen in slimme verbanden tussen de verschillende databronnen. In essentie 
willen we iets weten over de volgende aspecten, waarbij de bovengenoemde 
factoren in meer of minder mate van invloed zijn. 

Cycle Highway F261 – Tilburg – Waalwijk , the Netherlands
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Steeds vaker klinkt de wens om meer datagedreven te willen werken. Dat is geen 
vreemde gedachte, aangezien er steeds meer data beschikbaar is. Waar in het 
verleden meestal alleen fietsverkeerstellingen werden uitgevoerd, neemt de be
schikbaarheid van andere datavormen alleen maar toe. Verkeersregelinstallaties 
genereren data, mobiele telefoons zijn voorzien van slimme sensoren en door 
de technologische ontwikkelingen worden klassieke verkeersmodellen geavan
ceerder en sneller. Daarnaast zijn termen als Artificial Intelligence (AI), Machine 
Learning, en Augmented en Virtual Reality (VR) gemeengoed aan het worden.
 
Door echter te veel te focussen op alle nieuwe vormen van data, wordt het zicht 
ontnomen op de vraag naar gewenste kennis en inzicht. Natuurlijk kunnen, door 
grondig naar data te kijken, bepaalde patronen en wetmatigheden ontdekt wor
den. Maar het is juist de combinatie met de gewenste beleidsmatige inzichten die 
datagedreven werken effectief maakt. Meer dan eens wordt daarmee de verta
ling van data naar informatie en vice versa belangrijker.

Het verzamelen en analyseren van data heeft niet heel veel zin als er vervolgens 
weinig tot niets mee gebeurt. Data moet leiden naar kennis en beleidsondersteu
nende informatie. In dat kader moet data worden verzameld, opgeslagen, opge
schoond en gevisualiseerd om te komen tot een balans tussen fiets, fietser en 
fietsinfrastructuur.
 

DATAGEDREVEN FIETS-
BELEID: IN PERSPECTIEF

Informatie

Kennis

Inzicht

Innovatie

Data
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DATAGEDREVEN FIETSONDERZOEK: 
EXPERIMENTEREN EN LIVING LABS
Fietsmobiliteit is een interdisciplinair onderzoeksgebied dat put uit uiteenlopende 
domeinen zoals wiskunde, natuurkunde, gedragswetenschappen, ruimtelijke 
ordening en techniek. Om inzicht te krijgen in mobiliteit en ondersteuning van de 
stedelijke beleidsvorming worden theorieën, modellen en methoden ontwikkeld. 

Vanuit verschillende onderzoeks en beleidsvragen is er behoefte aan verschillende 
typen data. We kunnen deze data structureren langs drie dimensies: tijd, ruimte en 
granulariteit. Een specifieke sensor of methode om gegevens te verzamelen heeft 
gewoonlijk een beperkt bereik in elk van de drie dimensies. Om data te verzamelen 
over het hele scala van alle dimensies, combineren we meestal verschillende metho
den (en dus sensoren) voor het verzamelen van gegevens.

Een van de methoden om data te verzamelen is middels living labs*. Een living lab, 
of living laboratory, is een onderzoeksconcept dat kan worden beschreven als een 
open en innovatief ecosysteem (Almirall and Wareham, 2011), waarbij onderzoek en 
innovatieprocessen worden geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. Hiermee kan het 
effect van innovaties op het gedrag en de ervaringen van gebruikers worden onder
zocht (gekwantificeerd). Het voordeel van een living lab is dat het gaat om een on
derzoeksfaciliteit waarin het gedrag  in dit geval van fietsers  gedurende meerdere 
jaren wordt geobserveerd. Naast de invloed van specifieke, korte termijn, innovaties 
(bijvoorbeeld het instellen van een fietsstraat of een shared space gebied), kunnen 
meerjarige trends worden waargenomen. 

Door living labs te initiëren op verschillende locaties kunnen die meerjarige trends 
worden vergeleken tussen locaties, terwijl tegelijkertijd elk living lab zijn eigen focus 
heeft. Idealiter wordt bij een living lab data verzameld met verschillende typen senso

ren en andere verzameltechnieken. Dat levert niet alleen een rijkere dataset op door 
het combineren van de verschillende databronnen, maar geeft ook mogelijkheden 
voor het ontwikkelen van nieuwe sensoren en methoden om data te verzamelen. 

Essentieel onderdeel bij het ontwikkelen van living labs is de koppeling met de be
leidspraktijk. Vanuit beleidsmatig perspectief moet duidelijk zijn of een living lab een 
verkennend, een verdiepend of een versnellend karakter heeft. Bij experimenten of 
living labs die een verkennend karakter hebben, is de kans op bredere implemen
tatie in de praktijk gering. Als het gaat om het samenbrengen en combineren van 
bestaande technologieën, is deze waarschijnlijkheid hoger. Het is hierbij een terug
kerende vraag wie de regie heeft of neemt in het succesvol opschalen van nieuwe 
kennis en inzichten naar de nationale, provinciale/regionale en lokale beleidspraktijk.

* Een voorbeeld van een living lab is de snelfietsroute tussen Waalwijk en Tilburg, de 
F261. Voor bedrijven een showcase om kennis aan de praktijk te ontlenen of in de prak-
tijk toe te passen. Voor studenten een omgeving om gericht onderzoek te doen.
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DATAGEDREVEN FIETSKENNIS: THE QUEST FOR CYCLING  
KNOWLEDGE, ITS PERILS AND PROMISES
Momenteel is er veel belangstelling voor fietsdata van verschillende stakeholders 
over de hele wereld. Zowel in landen waar fietsen een marginale rol spelen in de 
dagelijkse mobiliteit, als in landen als Nederland en Denemarken waar fietsen 
een van de belangrijkste mobiliteitsmodi is. In beide contexten kunnen onder
staande tendensen worden waargenomen:

•  Het besef dat de beschikbaarheid en kwaliteit van data over fietsen achterblijft 
bij de beschikbaarheid en kwaliteit van data over andere mobiliteitsmodi.

•  Een groeiend bewustzijn van de rol van fietsen bij het bereiken van een aantal 
beleidsdoelen  van beperking van de klimaatverandering tot volksgezondheids
doelstellingen.

•  Interesse in de toepassing van ICT en IoTtechnologieën met het oog op het 
verzamelen van gegevens over fietsen, gecombineerd met toenemende moge
lijkheden om dergelijke technologieën toe te passen (bijvoorbeeld met behulp 
van smartphonetracking).

•  Een overtuiging onder belanghebbenden dat de beschikbaarheid van fietsgege
vens kan helpen bij het fietsen in contexten waar het marginaal is en de fiets
omstandigheden in volwassen fietslanden en steden verder kan verbeteren.

Deze tendensen hebben geleid tot een toenemend aantal pilots en projecten op 
het gebied van fietsdata over de hele wereld en in Nederland. De resultaten van 
deze projecten wijzen op een aantal belangrijke uitdagingen bij het verzamelen 
en gebruiken van verschillende soorten fietsgegevens. Deze uitdagingen wor

den weerspiegeld in academisch onderzoek dat de ontwikkelingen van fietsdata 
inventariseert. 

Een onderzoek in 2019 toont aan dat de uitdagingen bij het gebruik van fiets
gegevens niet alleen verband houden met de kwaliteit van de gegevens zelf, 
maar ook met processen rond de productie en mobilisatie van gegevens. In veel 
gevallen is er een gebrek aan coördinatie tussen verschillende actoren die fiets
kennis produceren, een gebrek aan continuïteit van projecten rond fietsdata en 
een beperkt gebruik van bestaande datasets. Ook de kosten van gegevensverza
meling en onderhoud van apparaten die de gegevens verzamelen, evenals het 
onderhoud van databases, blijven een uitdaging.

Vaker wel dan niet, vereist het implementeren van een concreet fietsbeleid niet 
meer of betere fietsgegevens, maar eerder een politiek kampioen met de macht 
om dergelijke maatregelen te implementeren. Onderzoek toont aan dat data nog 
steeds een enorme communicatieve kracht heeft in de politieke arena. Het kan 
de besluitvorming op lokaal en nationaal niveau ondersteunen. ‘Living labs’ of 
experimenten waarin de overheid, het bedrijfsleven, onderzoekers en burgers 
samenwerken, kunnen zo’n manier zijn om gegevens over fietsen te verzamelen. 
Door een specifieke, uitdagende vraag kan het leiden tot de mogelijkheden en 
beperkingen om verschillende methoden van gegevensverzameling te testen. 
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FIETSDATA, BRONNEN EN GEDRAG
Als het verhogen van fietsgebruik het doel is, dan is inzicht in het huidige 
gebruik en gedrag noodzakelijk. Inzicht in fietsgebruik op netwerkniveau is 
belangrijk voor tal van beleidsdoeleinden. Dit is echter niet eenvoudig. Om dit 
effectief te doen, moet onderscheid gemaakt worden tussen het aanbod en de 
vraag. Dit vormt namelijk de basis voor het meten van gedragsverandering.

Het aanbod wordt hierbij gevormd door de fietsinfrastructuur, maar ook door de 
wet en regelgeving. De vraag is het resultaat van alle gebruikers. Dat wil zeggen 
iedereen die de wil heeft zich te verplaatsen. De confrontatie tussen vraag en 
aanbod kunnen we de fietsnetwerkprestatie noemen. Veel sensoren dragen bij 
aan het beschrijven van de huidige fietsnetwerkprestatie, waar verkeersmodellen 
scenario’s verkennen over de toekomstige situatie.

Door data uit verschillende bronnen slim te combineren en te ontsluiten, kan 
snel en beter inzicht in fietsgebruik op het gehele netwerk worden verkregen.  
Dit is belangrijk om beleidsmatig afgewogen keuzes te maken, te kijken of doelen 
gehaald worden of om in te spelen op kansrijke ontwikkelingen.

Het Fietsnetwerk 
Een van de meest ondergewaardeerde databronnen is het digitale fietsnetwerk. 
Het digitale fietsnetwerk vormt de basis voor route en navigatietoepassingen. 
Als het gaat om het analyseren en visualiseren van fietsgedrag is het digitale 
fietsnetwerk een belangrijk middel. De koppeling tussen het fietsbeleid met een 
hiërarchisch onderscheid naar verschillende netwerkfuncties en het daadwerke
lijk gebruik, zegt iets over de effectiviteit. 
Een zichtbare praktische mismatch tussen het fietsnetwerk en het daadwerkelijk 
gebruik, is het zogenoemde olifantenpad. Dit kunnen kleine doorsteken zijn waar 
de fietser een korter pad kiest om de bestemming te bereiken. Daarnaast zijn 

er ook andere belangrijke missing links in het netwerk. Onderzoek wijst uit dat, 
ondanks alle inspanning, de kwaliteit van het digitale fietsnetwerk op nationaal 
niveau kwalitatief niet evenredig ontwikkeld is.

Lokale en regionale fietsteldata
Veel fietsdata wordt op operationeel niveau ingewonnen. Zo richten veel over
heden zich van oudsher bij het monitoren van mobiliteitstransities in binnen
steden nog steeds veel op enkele lokale tellingen. Omdat fietsafstanden relatief 
kort zijn, zijn er veel telpunten nodig om een beeld te krijgen van de fietsinten
siteiten. Verschillende locaties hebben ook een ander gebruik. Dit loopt uiteen 
van recreatief tot utilitair en alles er tussenin. Daarnaast varieert het resultaat 
van fietstellingen door het verschil in incidentele en structurele metingen. Ook  de 
telperioden variëren tussen enkele uren tot permante telpunten. LOCATIE ROUTE RELATIE BELEVING GEDRAG

LOCATIE ROUTE RELATIE BELEVING GEDRAG

LOCATIE ROUTE RELATIE BELEVING GEDRAG

LOCATIE ROUTE RELATIE BELEVING GEDRAG
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Met name op de incidentele kortstondige telperioden zijn seizoens en weersin
vloeden van invloed. Daarom is het zinvol om verschillende bronnen te combi
neren om tot een samenhangend beeld te komen. Dit doen we op basis van de 
volgende stappen:

•  Jaargemiddelde verkeerstellingen uit permanente bronnen zoals lussen en VRI’s
•  Periodiek bemeten telpunten ophogen tot jaargemiddeldes
•  Corrigeren voor seizoens en weersinvloeden

De nationaal centrale opslag van fietsteldata draagt direct bij aan het stroomlij
nen en uniformeren van dit proces. Met het koppelen en ophogen tot jaargemid
deldes van tijdelijke en periodieke fietstelpunten wordt een eerste beeld ver
kregen van het fietsgebruik in aantallen op belangrijke fietsnetwerklocaties. Zo 
wordt beleidsmatig inzicht verkregen in de toe of afname van het aantal fietsers 
op bijvoorbeeld hoogwaardige regionale fietsroutes.

Lokale en regionale GPS-fietsdata 
Een belangrijke beperking van de fietsteldata is de zeer plaatsgebonden informa
tie. Een toename van het aantal fietsers kan verklaard worden door een toename 
aan nieuwe fietsers of een verschuiving in de routekeuze door bestaande fietsers 
in een bepaalde corridor. Nu is het zeker zo dat het faciliteren van bestaande 
fietsers met een kwalitatief hoogwaardig en veilig infrastructureel alternatief van 
belang is voor lange termijn gedragsbehoud. Om tot een structurele toename 
van het aantal fietsers te komen is gedragsverandering noodzakelijk.

Een belangrijke bron van informatie over de netwerkprestatie en routekeuze
gedrag is GPSfietsdata. Een veel gebruikte techniek is GPSdata inwinning via 

mobiele telefoons. Met behulp van deze gegevens kunnen verplaatsings en 
activiteitenpatronen worden gegenereerd die vervolgens weer kunnen worden 
gebruikt bij onderzoek naar de achtergronden en/of beïnvloedende factoren van 
de patronen. 

Verplaatsings en activiteitenpatronen geven de details weer van verplaatsin
gen, zoals herkomst, bestemming, vertrek en aankomsttijd, afstand, reistijd, en 
vervoerswijze. Daarnaast worden details van de uitgevoerde activiteiten weerge
geven met onder andere start en eindtijd, type activiteit en activiteitlocatie. De 
volgende toepassingen kunnen worden ondersteund met gedetailleerde ver
plaatsings en activiteitenpatronen.

•  Herkomstbestemming onderzoek: van waar naar waar fietsen mensen.  
Hierbij kan worden gekeken naar locaties waar veel fietsers vertrekken en 
aankomen (stallingsvoorzieningen) en naar welke HBparen aan elkaar worden 
gekoppeld (fietsvoorzieningen);

•  Routekeuzeonderzoek: welke infrastructurele elementen gebruiken of mijden 
fietsers (wegvakken en kruisingen);

•  Kwaliteitsbewaking: de kwaliteit van fietsinfrastructuur kan worden gemeten 
door naast GPS (locatie) ook andere metingen te doen, zoals meten van trilling;

•  Druktebeheersing: inzichtelijk maken van het aantal fietsers op een bepaald 
wegvak of kruispunt in combinatie met tijdstip en/of weersomstandigheden.
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GPS-DATA VERRIJKEN MET MOTIEVEN, JOURNEYS EN STAGES
Om op een effectieve en betrouwbare manier van GPS gebruik te kunnen ma
ken, moeten deze gegevens worden omgevormd naar concrete routes met een 
begin en eindpunt en het tracé dat de route beslaat. Op basis van het begin en 
eindpunt kan de route worden ingedeeld naar verplaatsingsdoel. Op basis van de 
route en de gereden snelheid kan de route worden ingedeeld naar vervoerswijze. 
In aanvulling op eerdere ervaringen met het omzetten van GPSgegevens naar 
verplaatsing en activiteitenpatronen is het noodzakelijk dat de volgende zaken 
nog verder worden verfijnd:

•  Locatie van begin en eindpunt van de verplaatsingen: door een nauwkeurige 
aanduiding van de locatie kunnen verplaatsingen beter worden gekoppeld aan 
het motief van activiteiten op een bestemming (bijvoorbeeld winkel naast wo
ning in relatie tot verplaatsingsdoel winkelen of wonen).

•  Een GPStrack van een verplaatsing kent initieel geen onderscheid naar ver
voerswijzekeuze, dus moet op basis van snelheidsverschillen in combinatie 
met mogelijke overstappunten tussen modaliteiten ketenverplaatsingen/stages 
worden geïdentificeerd.

•  Locatie van de vervoersmodus (bijvoorbeeld fietser) op wegvakniveau: indien 
langs een weg een vrijliggend fietspad is gelegen, is het belangrijk de juiste posi
tie van de fietser te detecteren.

•  Locatie van de vervoersmodus (bijvoorbeeld fietser) op kruispuntniveau: ook 
hierbij geldt dat een gedetailleerde positiebepaling een beter beeld geeft van 
waar de fietser zich bevindt op het kruispunt.

Privacy
De beleidsmatige vraag naar GPSdata is echter ook dubbel. Immers, met name 
deze ruwe data is privacygevoelig. Onbewerkt kunnen individuen en gedrags
patronen worden geïdentificeerd en geabstraheerd. Omdat hier in een eerdere 
regionale living lab kennis over is opgedaan, lijkt dit een kwestie van tijd alvorens 
dit nationaal gemeengoed is. 

In een gestandaardiseerd en geautomatiseerd proces kunnen geanonimiseer
de herkomst en bestemmingsmatrices, routekeuze, snelheid en vertragingen 
worden bepaald en gevisualiseerd als input voor beleidsprocessen. Tegelijkertijd 
biedt het ook inzicht in de gedragsveranderingsprogramma’s waar multimodale 
GPSdata wordt gebruikt voor sociale en monetaire feedback. Met toestemming 
van de panelleden wordt voortdurend en longitudinaal via een smartphoneapp 
onderzocht wanneer, hoe, waar en met welk vervoersmiddel zij zich verplaatsen. 
Zo kent Nederland verschillende initiatieven zoals BRiders, GoVelo, Ring Ring en 
het Nederlands VerplaatsingsPanel (NVP).
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De voordelen van panelonderzoek met GPS-tracking zijn:
•  De data wordt via GPS onder de deelnemende panelleden ingewonnen. Daar

mee worden alle daadwerkelijke verplaatsingen gemeten, ook korte ritten of 
blokjes om. 

•  Beter begrip: achterliggende factoren van transities komen in beeld.
•  Omdat de actuele en gedetailleerde data is gekoppeld aan achtergrondken

merken van de respondenten is vrijwel realtime inzichtelijk welke verklarende 
factoren leiden tot waargenomen transities. 

•  Beter beslissen en bijsturen.
•  Doordat respondenten langere tijd (longitudinaal) worden gevolgd kan worden 

beoordeeld of hun verplaatsingsgedrag stabiel is of onderhevig aan verande
ringen. Die veranderingen kunnen worden gelinkt aan algemene trends in de 
maatschappij of specifieke beleidsingrepen. 

Verplaatsingsgedrag 
Een belangrijke bron van mobiliteitsinzichten in Nederland wordt verkregen met 
het Onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN), ook bekend als OViN (Onderzoek 
Verplaatsingen in Nederland), het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) en/of 
MON (Mobiliteitsonderzoek Nederland). Sinds 1978 wordt door het CBS onder
zoek gedaan naar mobiliteit van personen in Nederland. Door verschuivingen in 

verantwoordelijkheden is dit door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
opgezette onderzoek tussentijds verschillende keren van naam veranderd. Het 
doel van het ODiN is adequate informatie te verschaffen over de dagelijkse mo
biliteit van de Nederlandse bevolking ten behoeve van het Ministerie van Infra
structuur en Milieu en andere beleids en onderzoeksinstanties. De informatie 
wordt onder andere gebruikt bij het ontwikkelen en toetsen van het verkeer en 
vervoerbeleid in Nederland.

Met name bij de ontwikkeling van verkeers en vervoersmodellen wordt gebruik 
gemaakt van statistieken uit het ODiN, waarbij vervoerswijzekeuze, motiefverde
lingen en afstandsvervalcurven belangrijke en bruikbare inzichten zijn. Door het 
longitudinale karakter kunnen ook gedragsveranderingen worden geanalyseerd, 
waarbij onderscheid kan worden gemaakt naar onder andere persoons en huis
houdenskenmerken en stedelijkheidsgraad.

In een eerder living lab is een eerste aanzet gemaakt naar een uniform nationaal 
dekkend overzicht van relevante fietsgedragskenmerken. Het lijkt dan ook een 
kwestie van tijd dat deze analyses en inzichten nationaal ontsloten gaan worden.

Fiets scenariomodellen
Naast een beschrijving van de huidige situatie op basis van sensoren, wordt voor 
de ontwikkeling van toekomstbestendig mobiliteitsbeleid gebruik gemaakt van 
scenariomodellen. Waar in het verleden vaak de nadruk op auto en openbaar 
vervoer lag, kent de modellering van fietsverkeer een toename. Verrijking van 
data met statistieken op strategisch niveau en ingewonnen GPSpanelonderzoek 
leveren belangrijke aanvullende inzichten op. Door datafusie in combinatie met 
verkeersmodeltechnieken kunnen diverse databronnen aan elkaar worden gere
lateerd. 
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Momenteel bestaan er verschillende initiatieven die op basis van verschillende 
(open) databronnen het gebruik van het huidige en toekomstige fietsnetwerk 
proberen te beschrijven en verklaren. Op basis van het Onderzoek Onderweg in 
Nederland, GPSdata uit panelonderzoek (zoals het NVP), statistieken over ruim
telijke verdeling van functies en mobiliteitsgedrag, maar ook Mobiele Telefonie
data (MTD), levert dit op het niveau van elk wegvak in Nederland intensiteiten op.
 
De combinatie met bemeten wegvakken geeft een inzicht in fietsgebruik op elk 
wegvak. Ontsluiting van deze informatie via inzichtelijke webtools en de combina
tie met ongevallenstatistieken en intensiteiten voor het autoverkeer geven voor 
beleidsmakers een waardevol en compleet beeld. Het reeds ingezette beleid om 
alle ingewonnen data zoveel mogelijk als open data beschikbaar te stellen, is een 
noodzakelijke randvoorwaarde om datagedreven fietsbeleid te verbeteren en 
stimuleren.

Om op een effectieve en 

betrouwbare manier van GPS 

gebruik te kunnen maken, moeten 

deze gegevens worden omgevormd 

naar concrete routes met een 

begin- en eindpunt en het tracé dat 

de route beslaat.
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ONDERZOEK NAAR E-BIKES
De afgelopen jaren is vanuit de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit 
Utrecht onderzoek gedaan naar de opkomst van de e-bike. Zo is de potentie 
van elektrisch fietsen onderzocht onder de werkzame beroepsbevolking, 
jongeren en inwoners van rurale gebieden. Dit is gebeurd met de inzet van 
mixed-methods research. Zo zijn in diverse combinaties GPS-dataverzameling, 
diepte-interviews en surveys ingezet. 

Met deze studies is inzicht verkregen in de condities die de ingebruikname van 
elektrisch fietsen bevorderen. Zo bleek dat ingebruikname vaak volgt op belang
rijke levensgebeurtenissen, zoals verhuizen of het veranderen van baan. Ge
woontegedrag  zoals het woonwerk reisgedrag  werd doorbroken en herover
wogen, waarbij de ebike een realistisch alternatief werd bevonden. Financiële 
stimulansen en de participatie in pilots kunnen de ingebruikname van ebikes 
verder bevorderen. 

Daarnaast is gekeken naar het effect van de ingebruikname van een ebike op 
het reisgedrag. Zo bleek dat participanten vaak langer onderweg waren met de 
ebike dan met hun alternatieve/vorige vervoermiddel (auto of OV), maar dat 
deze langere reistijd juist werd gewaardeerd door de mogelijkheid te ontspan
nen, te bewegen, en mentaal los te koppelen of voor te bereiden op de (werk)
dag. Duurzaamheid en veiligheid vormden zelden tot nooit een overweging in 
de aanschaf. Plezier, gezondheid, imago en betaalbaarheid speelden hierin wel 
een rol. Komende tijd wordt met name de rol van de ebike in bereikbaarheid in 
landelijk gebied nader onderzocht. Ook wordt hierbij gekeken naar de opkomst 
van de speed pedelec.

Substitutie
Uit onderzoek is gebleken dat het stimuleren van de elektrische fiets onder 
automobilisten in het dagelijkse woonwerkverkeer leidt tot een dubbele substi
tutie. Niet alleen een deel van de autoritten op de middellange afstanden wordt 
vervangen door de elektrische fiets, maar ook ritten op de reguliere fiets worden 
vervangen. Op basis van de onderzoeksresultaten zou in eerste instantie gecon
cludeerd kunnen worden dat dit nadelige effecten zijn, maar tegelijkertijd worden 
er veel meer en vele langere ritten gemaakt met de elektrische fiets waardoor 
netto het gedrag veel duurzamer en gezonder is. 

Mentale gezondheid
Waar veel studies zich enerzijds richten op economische bereikbaarheid en/
of het verminderen van de negatieve effecten op het milieu, wordt de fiets ook 
geassocieerd met duurzaamheid. De sociale duurzaamheid is de derde pijler. Uit 
een studie door de Universiteit Utrecht blijkt dat mentale gezondheid en specifiek 
de tevredenheid met de verplaatsingen op de elektrische fiets vele malen hoger 
ligt dan bij het gebruik van de auto in het dagelijkse woonwerkverkeer. Deze 
uitkomst rechtvaardigt de inspanning van beleidsmakers om actief in te zetten op 
het stimuleren van de elektrische fiets. De onderzoeksmethode die in deze studie 
is toegepast, maakt inmiddels onderdeel uit van de standaard vragenlijsten over 
de voor en nameting van hoogwaardige regionale fietsroutes.



14 15

COMBINATIE FIETS ÉN OV LEIDT TOT MEER  
MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE
Een van de succesfactoren voor het gebruik van de fiets als dagelijks vervoers
middel is de aansluiting met het openbaar vervoer. De combinatie fiets/openbaar 
vervoer is in binnenstedelijk gebied een zeer flexibele reismogelijkheid. De fiets 
‘gaat altijd’, maar heeft als nadeel dat de te overbruggen afstanden relatief kort 
zijn; trein en Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) overbruggen snel grote af
standen, maar hebben als nadeel dat opstappunten vaak (te) ver weg zijn. Maat
schappelijke meerwaarde van deze combinatie ten opzichte van andere modali
teiten zit onder andere in gezondheid, ruimtegebruik en duurzaamheid.

De combinatie fiets/openbaar vervoer is eigenlijk ‘the best of both worlds’. Het 
inrichten van goede stallingen en verdere verbetering van de kwaliteit van het 
OV zorgen ervoor dat de Fiets(H)OVcombinatie ook steeds efficiënter wordt. 
Maar waar en wie is die fietser en OVgebruiker eigenlijk? En vooral, bij welke 
gebruikers valt er nog veel te winnen? Kortom, hoe zit de dynamiek tussen fiets 
en OV in elkaar? Goudappel Coffeng doet samen met TU Delft onderzoek naar dit 
onderwerp.

Steden versus platteland
Het lijkt een ‘open deur’ maar de dynamiek van fiets en OV is behoorlijk complex. 
In stedelijke omgeving is vaak HOV aanwezig, op het platteland staat daarentegen 
het OV door krimpende budgetten onder druk. Terwijl studenten op de ‘typische 
studentenfietsen’ rijden, neemt de waarde van de nieuwe fietsen snel toe: ebikes 
en ‘speed pedelecs’ hebben hun prijs maar stellen de gebruiker in staat grotere 
afstanden dan voorheen af te leggen. Stations die eerst te ver van huis lagen, 
komen dankzij deze nieuwe soort fietsen binnen bereik. 
Dat houdt een aantal uitdagingen in. Ten eerste is er dus de ideale combinatie 

van Fiets en (veelal) Hoogwaardig OV. Daarbij gaat het niet alleen om het gebruik 
van fiets als ‘access mode’, maar ook als ‘egress mode’. Zo vergroot de fiets de 
reikwijdte van haltes en stations en verbetert de bereikbaarheid van gebieden 
wanneer fiets en OV worden verbeterd. 

Vier kilometer
Aan de hand van OVINdata heeft Goudappel Coffeng samen met TU Delft onder
zoek gedaan. Hieruit blijkt dat treinreizigers bijna vier kilometer naar het station 
fietsen, terwijl dit voor bus, tram, en metro met 1½ kilometer nog niet op de helft 
ligt. Uiteraard zit hierin veel verschil. Buiten de Randstad wordt er veel verder 
naar de bushalte gefietst dan in de Randstad. Hoe hoger de kwaliteit van het OV 
(snelheid, frequentie, betrouwbaarheid), hoe groter de fietsafstanden en dus 
het bereik van de halte. De laatste jaren neemt ook het natransport per fiets toe, 
maar met 2,7 kilometer voor de trein en 700 meter voor bus, tram en metro ligt 
dit nog ver onder de te fietsen afstanden met het voortransport. Het verzorgings
gebied van treinstation en bus, tram en metrohaltes kan dus nog veel groter 
worden. Het verschil tussen trein enerzijds en bus, tram en metro anderzijds, 
zet niet alleen door wanneer naar de afstand van voor en natransport per fiets 
wordt gekeken, maar ook wanneer naar de modal split gekeken wordt. Van de 
fiets en OVmarkt gebruikt het overgrote deel (ruim 80%) de trein, terwijl de rest 
bus, tram en metro als hoofdvervoersmiddel gebruikt. Voor beide geldt overigens 
dat de fietsafstand wel langer wordt naarmate men ook langere afstanden met 
trein, bus, tram en metro reist.

Wie zijn die reizigers dan? Uit het onderzoekt blijkt dat er grofweg zeven groepen 
te onderscheiden zijn: we lichten er eentje uit. Een kwart van de groep bestaat 
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uit hoogopgeleiden, veelal mannen, die fiets en OV gebruiken om van 
en naar het werk te reizen. Dit doen zij ondanks dat zij een auto tot hun 
beschikking hebben. Dat kan er mee te maken hebben dat hun doel, de 
werkplek, gelegen is in stedelijk gebied. Fiets en OV wint het hier dus van 
de auto. Dat geldt overigens niet voor alle groepen reizigers. In lijn der 
verwachting maakt deze groep reizigers vooral gebruik van fiets en OV 
in de ‘traditionele piekuren’. Door dit soort inzichten kunnen we effectief 
en efficiënt de focus leggen op het aandeel van fiets en OV binnen het 
gehele pallet aan mobiliteitskeuzes, maar ook stallingen effectief leren 
gebruiken. 



16 17

REISTIJDBELEVING FIETSERS
Er is een rijke historie van onderzoeken naar de determinanten van fietsgebruik, 
zowel nationaal als internationaal. Uit verschillende onderzoeken in Nederland 
is gebleken dat vooral de reistijdverhouding tussen de auto en de fiets, en de 
snelheid, verklarende factoren zijn voor het fietsgebruik. We zien dan ook dat 
veel fietsmaatregelen zich richten op deze twee aspecten. Denk aan fietssnelwe
gen voor een hogere snelheid en meer gunstige reistijdverhouding ten opzichte 
van de auto. Meer recente studies naar de routekeuze van fietsers tonen echter 
aan dat reizigers niet altijd voor de kortste of snelste route kiezen. De resultaten 
van een onderzoek door RHDHV en de TU Eindhoven (2016) laten bijvoorbeeld 
zien dat de aanwezigheid van fietsinfrastructuur, wegdekkwaliteit en hellingen 
een grotere invloed hebben op de routekeuze dan een reistijdverkorting van vier 
minuten. En bovendien wordt de invloed van deze aspecten groter bij toenemen
de afstand. Recent onderzoek in Kopenhagen (Vedel et al., 2017) heeft aange
toond dat reizigers bereid zijn langere afstanden te fietsen als de route langs een 
groene omgeving gaat. Ook blijkt uit dit onderzoek dat oponthoud en drukte een 
negatieve invl oed hebben op de voorkeur voor een bepaalde route. Fietsers zijn 
bereid verder te fietsen als ze daarmee grote verkeersdrukte of routes met veel 
oponthoud kunnen omzeilen. In hoeverre reistijdbeleving hierin een rol speelt is 
niet onderzocht. Uit andere studies is bekend dat de aantrekkelijkheid van een 
route mede beïnvloed wordt door de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer, esthe
tiek langs de route en levendigheid.

Reistijdbeleving en fietsverplaatsingen
Uit onderzoek naar reistijdbeleving (Van Hagen, 2011) blijkt dat mensen de tijd 
slecht kunnen schatten. Ze kunnen wel aangeven of iets kort of lang duurt. Het 
is deze subjectieve tijdbeleving die vermoedelijk mede de keuze bepaalt voor 
een bepaalde vervoerswijze, route of tijdstip. Deze inzichten zijn te vertalen naar 
fietsverplaatsingen. De hypothese is, dat wanneer mensen zich verplaatsen langs 
een saaie, monotone route, de hersenen weinig prikkels te verwerken krijgen, er 

verveling ontstaat waardoor de verplaatsing langer lijkt te duren. Omgekeerd, 
wanneer mensen zich langs een drukke, chaotische en lawaaiige route verplaat
sen, moeten de hersenen waarschijnlijk te veel prikkels verwerken, ontstaat 
stress en lijkt de route mogelijk ook langer te duren. Anders is het wanneer men
sen een verplaatsing maken langs een aantrekkelijke en afwisselende route. De 
veronderstelling is dan dat de hersenen voldoende positieve prikkels ontvangen, 
waardoor de route korter lijkt dan die eigenlijk is, ook al duurt de reis op de klok 
net zo langs als de saaie en drukke route.

Fietsers willen zo min mogelijk prikkels en zich welkom voelen
Door fysieke en omgevingskenmerken te relateren aan de aantrekkelijkheidssco
re van fietsroutes, is in beeld gebracht welke factoren meer of minder bijdragen 
aan een aantrekkelijke fietsroute. De factoren die met name bijdragen aan een 
aantrekkelijke fietsroute zijn kenmerken die de fietsers een gevoel van rust geven 
en het gevoel dat ze welkom zijn. Een groene omgeving en geen hinder van ander 
verkeer zorgen ervoor dat er minder prikkels worden ervaren. Dit heeft een 
positief effect op de beleving. Herkenningspunten in de omgeving hebben een 
vergelijkbaar effect.
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MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT FIETSINVESTERINGEN
In 2018 heeft het Rijk zich ten doel gesteld om in deze regeringsperiode 200.000 
extra forenzen uit de auto op de fiets te krijgen of op de fiets in combinatie met 
OV. Investeringen in nieuwe fietsinfrastructuur vormen een belangrijke strategie 
om dit doel te realiseren. De nadruk ligt daarbij op de ontwikkeling van snelfiets
routes. Om te beoordelen of deze investeringen  en andere fietsstimulerings
maatregelen  het doel daadwerkelijk naderbij brengen zijn goede evaluaties 
nodig. Het Rijk heeft dit ook onderkend en hecht belang aan adequate monito
ring en evaluatie. Bestaande monitoringsdata laten echter alleen de groei na de 
uitvoering van fietsmaatregelen zien , maar niet of die groei daadwerkelijk het 
gevolg is van het de getroffen maatregelen. Dit soort kennis is echter noodzake
lijk om te bepalen of de voorgestelde fietsmaatregelen het doel van 200.000 extra 
forenzen echt dichterbij brengen en of de beschikbare middelen daarmee effec
tief worden ingezet. 

Dit vergt inzicht in de netto effecten van fietsmaatregelen: de uitkomsten en ont
wikkelingen die daadwerkelijk toegeschreven kunnen worden aan de uitgevoerde 
maatregelen. Er bestaan verschillende wetenschappelijke evaluatiemethoden 
waarmee dit soort inzichten gegenereerd kunnen worden. Daarbij gaat het niet 
alleen om het inzichtelijk maken van netto effecten, maar ook hoe nieuwe fiet
sers zich voor de overstap verplaatsten. Dat wil zeggen met de auto, met het OV 
of combineerden zij fiets en OV? Antwoorden op deze vragen zijn ook cruciaal 
om achteraf te kunnen vaststellen wat het maatschappelijk rendement is van 
fietsmaatregelen als het gaat om de effecten in termen van gezondheid, milieu, 
bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

De beschikbare fietsdata kunnen op drie manieren ingezet worden om de ken
nisbasis over het effect van infrastructurele ingrepen op het verplaatsingsgedrag 
van fietsers te vergroten. Op basis van deze data kunnen we de mobiliteitsef
fecten van fietsmaatregelen onderzoeken, maar we kunnen er ook inzicht mee 
genereren in de bredere maatschappelijke impact op gezondheid, milieu, ver
keersveiligheid en welbevinden. Hieronder volgt een eerste globale beschrijving 
van de wijze waarop mobiliteitsonderzoek kan bijdragen aan het verbeteren van 
het inzicht in het verplaatsingsgedrag van fietsers en in het bijzonder de mobili
teitseffecten van fietsmaatregelen.

Analyse van aantallen fietsers
Juist doordat ook op andere regionale/provinciale routes is geteld, kunnen de 
metingen op snelfietsroutes gebruikt worden om het netto effect (doeltreffend
heid) van de aanleg van snelfietsroutes te bepalen. Maar deze gegevens kunnen 
ook ingezet worden om andere kennisvragen te beantwoorden. Zo zijn er veel 
andere beleidsrelevante factoren en invloeden waarvan het effect vastgesteld 
kan worden. Te denken valt aan alternatieve fietsmaatregelen en investeringen, 
waardoor een overzicht met bewezen effectieve maatregelen kan worden gege
nereerd. Maar er kan ook gekeken worden naar de invloed van ruimtelijke om
geving. Tot slot kunnen de metingen geharmoniseerd worden door empirische 
correctiefactoren te bepalen. Hierdoor worden de resultaten van verschillende 
metingen (permanent, periodiek) beter vergelijkbaar.
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Analyse van routekeuzes
Er is de afgelopen jaren via verschillende programma’s en applicaties GPSfietsda
ta verzameld (Fietstelweken, Ring Ring app). Daardoor is er gedetailleerde infor
matie beschikbaar over de herkomst en bestemmingen van fietsers, alsmede 
de specifieke routes die zij kiezen. Met behulp van deze data kan geanalyseerd 
worden welke factoren de routekeuze van reizigers beïnvloeden en in hoeverre 
fietsmaatregelen hier effect op hebben. Ook kan geanalyseerd worden welk deel 
van de nieuwe routes daadwerkelijk gebruikt wordt. Maar het is ook van belang 
om inzicht te krijgen in het effect van de ruimtelijke omgeving en veranderingen 
daarin.

Analyse van veranderingen in vervoersmiddelkeuzes
Er worden jaarlijks surveys uitgevoerd waarmee het verplaatsingsgedrag van de 
Nederlandse bevolking in kaart wordt gebracht. Deze surveys bevatten informa
tie over het gebruikte vervoersmiddel en de veranderingen daarin door de tijd. 
Met deze data kunnen we analyseren of personen die in gebieden wonen waar
van de bereikbaarheid per fiets is toegenomen, daadwerkelijk eerder geneigd 
zijn om over te stappen op de fiets. De vraag is alleen hoe bepaald kan worden of 
de bereikbaarheid per fiets voor een bepaalde woonwerkverplaatsing is toege
nomen. Idealiter gebruiken we daarvoor gegevens over de gemiddelde snelheid 
per traject op basis van GPSdata. Zo kan onderzocht worden in hoeverre lokale 
verschuivingen in modal split daadwerkelijk toe te schrijven zijn aan de realisatie 
van snelfietsroutes. 
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Een groene omgeving en geen hinder van ander verkeer 

zorgen ervoor dat er minder prikkels worden ervaren. 

Dit heeft een positief effect op de beleving. Herkennings-

punten in de omgeving hebben een vergelijkbaar effect.
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SAMENWERKEN AAN FIETSDATA & -INFORMATIE (VERSIE 1.1)
Al vele jaren klinkt de roep voor betere fietsdata en toepassing in de praktijk. 
Heel mooi en heel terecht. Maar zonder serieuze governance en/of zonder 
serieus budget is de praktische conclusie dat die roep er voorlopig precies zo zal 
blijven. Inmiddels worden er stappen gezet in de goede richting. Want als onder
zoekers, consultants en/of beleidsmakers maken wij gebruik maken van data. 
Voorbeelden zijn het OpenOV data, NWBwegendata, CBSODiNverplaatsings 
gedragdata, KNMImetingen, GoogleStreetview, de BAG, het Kadaster, het 
CBSBestand Bodemgebruik of al die andere ruimtelijke data ontsloten in bij
voorbeeld PDOK. Er bestaat bij al deze breed toegepaste data een lange termijn 
ownership en een organisch samenspel van organisaties die enerzijds data 
wensen in het veld inventariseren en anderzijds dataverzameling, data 
bewerking, uitlevering en toepassing organiseren. 

Bij alle genoemde voorbeelden is dit gebaseerd op regie, budget, lange termijn 
denken en meestal ook een open datamodel. Na verloop van tijd resulteert dit in 
convergentie en standaardisering van datawensen, dataverzameling, uitlevering, 
toepassing en doorontwikkeling van zowel de dataverzameling als de business 
case voor alle betrokkenen. Het thema fietsdata heeft ruimschoots laten zien wat 
zoal mogelijk is en wat hard nodig zou zijn. Maar behelsde vaak  toch hoofdzake
lijk korte en oppervlakkige successen. Recent is intentie van lange termijn betrok
kenheid uitgesproken en daarnaar gehandeld. Gelukkig past dat bij de opkomst 
van die fiets een blijvertje is en hoe de fiets een steeds belangrijkere rol krijgt in 
ons ruimtelijkverkeerskundig systeem, zowel vanuit centrale beleidsintentie  
als (nog veel sterker) van onderop. De wil om woorden om te zetten in daden  
is cruciaal. Time to get serious. Deze paper (1.0versie) is een aanzet om onder
zoekers, onderzoeken en beleidsmaker bij elkaar te brengen en hen inzicht te 
geven in de beschikbare fietsdata en informatie. Noodzakelijk is dat iedereen 
een constructieve bijdrage kan leveren in de cyclus fietsdata naar kennis.
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TOEGEPAST WETENSCHAPPELIJKE FIETSONDERZOEKEN
In de praktijk blijkt dat inzicht ontbreekt over de hoeveelheid kennis die de afgelopen jaren ontwikkeld is vanuit de 
(toegepast) wetenschappelijke wereld. Dit vraagt enerzijds om een structurele verankering van het (toegepast) 
wetenschappelijke kennisnetwerk binnen Nederland en de Tour de Force in het bijzonder. Anderzijds maakt  
onbekend ook onbemind. 

Daarom geeft een aantal onderzoekers een eerste inzicht in recent werk, waar inzichten ontwikkeld zijn aan de hand van beschikbare 
data en kennis. De doel  groep die zij met hun data kunnen ondersteunen is bijvoorbeeld wegbeheerders die namens de provincie en 
gemeenten, beleid moeten maken over de aanleg van fietspaden in hun regio. Hiermee willen zij voorkomen dat individuele beleid
smakers het wiel moeten uitvinden dat al ontwikkeld is. 

Onderzoeksvragen
Deze positioning paper roept wetenschappers en beleidsmakers op om het belang van fiets gerelateerd onderzoek te agenderen 
binnen hun organisaties. Het zou ideeën en vragen kunnen voortbrengen die onderzoekers en studenten kunnen benutten in diverse 
studies. Voor meer informatie over het initiëren van relevante onderzoeksvragen kunt u contact opnemen met een van de bijdragers 
aan deze paper.

Overzicht
Omdat er inmiddels een grote hoeveelheid wetenschappelijke onderzoekers zich bezighouden met het onderwerp fiets, hebben we 
een eerste overzicht opgenomen van de beschikbare kennis en kunde. Constructieve interactie tussen wegbeheerders, marktpartijen 
en onderzoekinstellingen in een triple helix benadering kan nieuwe data en kennisvragen voortbrengen, die onderzoekers en studen
ten vervolgens kunnen verdiepen in diverse toegepast wetenschappelijke studies en verkenning. 
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Onderzoekers (source: Dutch Cycling Academy 2019)

RESEARCHER INSTITUTION SUBJECT BIOGRAPHY LINK

Adri de la Bruheze University of Twente History https://www.utwente.nl/en/bms/steps/staff/bruheze/#selected-publications

Anna Nikolaeva University of Amsterdam and Utrecht University Cycling innovation, Cycling Data, Mobility as a commons http://www.uva.nl/profiel/n/i/a.nikolaeva/a.a.nikolaeva.html

Arend Schwab Delft University of Technology Bicycle dynamics http://bicycle.tudelft.nl/schwab/

Arnoud van Waes Utrecht University Business modelling https://www.uu.nl/staff/AHMvanWaes/0

Bert Otten University of Groningen Medical training of competitive cyclists https://www.rug.nl/staff/egbert.otten/

Brett Petzer Eindhoven University of Technology Urban mobility http://brettpetzer.com/

Deborah Nas Delft University of Technology Industrial design https://www.deborahnas.com/

Dick de Waard University of Groningen Psychology https://www.rug.nl/staff/d.de.waard/

Divera Twisk SWOV Institute for Road Safety Research Cycling safety https://research.qut.edu.au/carrsq/people/divera-twisk/

Eline Scheepers DTV Consultants Cycling, Health https://dtvconsultants.nl/ons-team/eline-scheepers/

Elliot Fishman Institute for Sensible Transport Health, Transport geography https://www.researchgate.net/profile/Elliot_Fishman2

Erik Verhoef Vrije Universiteit Amsterdam Spatial economics http://personal.vu.nl/e.t.verhoef/

Fariya Sharmeen Radboud University Sustainable transportation http://radboud.academia.edu/FariyaSharmeen

George Liu Eindhoven University of Technology and University of Amsterdam Urban design https://www.tue.nl/en/university/departments/built-environment/the-department-of-the-built-environment/staff/detail/ep/e/d/ep-uid/20164763/

Henk-Jan Dekker Eindhoven University of Technology History, Cycling policy https://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/industrial-engineering-innovation-sciences/de-faculteit/medewerkers/details/ep/e/d/ep-uid/20161162/

Hugo Kampen Windesheim University of Applied Sciences Traffic engineering, Living labs https://www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/technologie/area-development/smart-cycling-futures/

Jan Ploeger Eindhoven University of Technology History, Urban mobility https://www.tue.nl/en/university/departments/industrial-engineering-innovation-sciences/the-department/staff/detail/ep/e/d/ep-uid/20170157/

Jeroen Lakerveld Vrije Universiteit Amsterdam Epidemiology, Environmental factors, Health https://www.vu.nl/en/index.aspx

Joost de Kruijf Breda University of Applied Sciences Cycling data, Data visualization https://pure.nhtv.nl/en/persons/wj-de-kruijf

Karel Brookhuis University of Groningen Psychology https://www.rug.nl/research/heymans-institute/research-programs/traffic_and_environmental_psychology/contact

Karel Martens Radboud University Equity, Bike-train connectivty https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/change-perspective/vm-0/2014-2015/karel-martens/

Kevin Krizek University of Colorado Boulder and Radboud University Urban form, network development, accessibility, North American perspective http://kevinjkrizek.org/

Luca Bertolini University of Amsterdam Land use, Mobility http://www.uva.nl/profiel/b/e/l.bertolini/l.bertolini.html

Lucas Harms Netherlands Institute for Transport Policy Analysis Cycling policy, Trends https://www.linkedin.com/in/lucasharms/?originalSubdomain=nl

Marco te Brömmelstroet University of Amsterdam Land use, Mobility http://www.uva.nl/profiel/b/r/m.c.g.tebrommelstroet/m.c.g.tebrommelstroet.html

Marcus Popkema Windesheim University of Applied Sciences History of transportation engineering, behavioral change https://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/techniek-en-ict/ruimtelijke-ontwikkeling-mobiliteit/blog-van-docent/

Martin Dijst Utrecht University Health, Transport geography https://www.uu.nl/en/organisation/faculty-of-geosciences/martin-dijst

Matthew Bruno Eindhoven University of Technology and Utrecht University Governance https://www.tue.nl/en/university/departments/industrial-engineering-innovation-sciences/the-department/staff/detail/ep/e/d/ep-uid/20164548/

Patrick Bek Eindhoven University of Technology Urban mobility https://www.tue.nl/en/university/departments/industrial-engineering-innovation-sciences/the-department/staff/detail/ep/e/d/ep-uid/20161165/

Paul van de Coevering Breda University of Applied Sciences Bicycle Oriented Development https://pure.buas.nl/en/persons/paul-van-de-coevering-phd

Peter van de Knaap SWOV Institute for Road Safety Research Cycling safety http://www.petervanderknaap.com/PvdK.com/Welcome.html

Pieter van Wesemael Eindhoven University of Technology Urban design https://www.tue.nl/en/university/departments/built-environment/the-department-of-the-built-environment/staff/detail/ep/e/d/ep-uid/20072452/

Rob Raven Monash University Sustainability Transitions https://www.uu.nl/staff/RPJMRaven/0

Rob van der Meij CWI Traffic modeling and analysis https://www.cwi.nl/people/rob-van-der-mei

Roland Kager Studio Bereikbaar Rotterdam Cycling and Transit https://www.studiobereikbaar.nl/assets/uploads/2016/02/cv-roland-kager.pdf

Ruth Oldenziel Eindhoven University of Technology History, Innovation https://www.tue.nl/en/university/departments/industrial-engineering-innovation-sciences/the-department/staff/detail/ep/e/d/ep-uid/20031044/

Samuel Nello-Deakin University of Amsterdam Urban planning http://www.uva.nl/en/profile/n/e/s.nello/s.nello-deakin.html

Serge Hoogendoorn Delft University of Technology Flow modelling https://www.tudelft.nl/staff/s.p.hoogendoorn/

Sun Qi Eindhoven University of Technology E-bikes, Sustainable urban mobility https://www.tue.nl/en/university/departments/industrial-engineering-innovation-sciences/the-department/staff/detail/ep/e/d/ep-uid/20167886/

Sjoerd Nota Hogeschool Leeuwarden Public space https://www.ruimtevooriedereen.nl/English

Tim Takken Utrecht University Children's health https://www.timtakken.nl/

Meredith Glaser University of Amsterdam Policy Transfer https://www.uva.nl/profiel/g/l/m.a.glaser/m.a.glaser.html

Dea van Lierop Utrecht University Urban Planning and Human Geography https://www.uu.nl/staff/DSvanLierop




