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Beleid, de basis van alles

Rotterdamse Mobiliteitsagenda

Binnenstad: auto te gast

Fietsstad van de toekomst

Markt voor mobiliteitsinnovatie

Gezonde en bereikbare stad

Bereikbaarheidskwaliteit

Vertaald in: stedelijk verkeersplan, parkeerplan, 

verkeersveiligheidsplan, fietsplan
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Beleid, de basis van alles

Fietsplan: 

Tenminste 10% meer fietsers in 2018

 Meer ruimte, comfort en snelheid voor fietsers

 Hogere waardering van de Rotterdammers voor het 

fietsen

 Rotterdam fietsstad 2018!
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Uitwerking fietsplan

Start fietsplan:

Platform om input te krijgen van de Rotterdammers

www.fietsfan010.nl, ook op Facebook, Twitter, Instagram
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http://www.fietsfan010.nl/


Uitwerking fietsplan

 Wens: Sneller kunnen doorfietsen

 Lang wachten voor verkeerslichten irritatiepunt

 Opgave tientallen kruispunten door fietsers, daarbij 

ook veel onbekende punten (voor ons)
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VRI innovaties

Warmtesensor (thermicam)

Regensensor

Groenvoorspeller

FLIP

Pelotonprioriteit

C-ITS

Maar ook tientallen ‘conventionele’ verbeteringen 

(wachtstand groen, verwegdetectie etc)



Thermicam (warmtesensor)
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Thermicam (warmtesensor)

Aanleiding:

Vanuit fietsplan innovaties stimuleren

Vanuit fietsplan/ fietsfan010/ fietsersbond tientallen 

keren de oversteek Coolsingel (Blaak Westblaak) als 

knelpunt genoemd

Wachttijd: 2 min!
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Thermicam (warmtesensor)

Voorstudie (VISSIM) : 2x/cyclus voor de fietsers het 

meest effectief

Verliestijden tram <1 minuut

Wachtrijen/ en verliestijden auto blijven acceptabel

Om geen onnodige hinder alleen bij drukte van fietsers 

maatregel actief
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Thermicam (warmtesensor)

Daarnaast:

Tellen fietsers

Tellen voetgangers

Drukte voetgangers
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Thermicam (warmtesensor)

Resultaten (vergelijking 0-week met testweek)

Oversteek Blaak  Westblaak

Gemiddelde verliestijd 8-9u van 98 naar 67 seconden

Gemiddelde verliestijd 16-17u van 100 naar 63 

seconden

Gemiddelde winst (hele week, werkdag, 26%)

Oversteek Westblaak  Blaak 14% winst 

Overige oversteken (klein) verlies: van 22 naar 25 

seconden verliestijd
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Thermicam (warmtesensor)

Positieve reacties fietsersbond

Positieve reacties fietsers

Geen reacties vanuit automobilisten

Binnen 24 uur een brief met vragen van de VVD
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Regensensor

 Korter wachten bij regen voor fietsers

 Inmiddels op twee kruispunten:

Boezemweg – Bosdreef

Melanchtonweg - Wilgenplaslaan
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Regensensor

 Gemiddelde wachttijd fiets van 48 naar 33 sec.

 Gemiddelde wachttijd auto van 21 naar 29 sec.

 In eerste instantie lange wachtrij Boezemlaan

 Aanpassingen gedaan: Wachtrij Boezemlaan verkort
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Koppeling Rotterdamse Regenradar - MobiMaestro
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Groen geven voordat het gaat regenen

100 keer nauwkeuriger dan Buienradar

Samen met gemeente Apeldoorn 



Groenvoorspeller
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Locatie Wilhelminaplein



Groenvoorspeller

Effecten

Gedrag

 Rood licht negatie neemt iets toe 

 Verreweg meeste roodlicht negatie als voorspeller nog 

niets toont.

 Nader onderzoek nodig om verband vast te stellen tussen 

voorspeller en rood licht negatie

 Mensen passen hun snelheid aan (bollen uit voor voor 

rood, zetten aan voor groen)

 Geen af- of toename conflicten met kruisende fietsers 

voor de oversteek.
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Groenvoorspeller

Beleving

 Meer dan 80% respondenten is positief (ca 230 

ondervraagden)

 Meer dan 80% wil op één of meerdere locaties meer 

voorspellers

 Bijna 80% zegt snelheid aan te passen (Blijkt niet uit 

observaties)

 Bijna 80% snapt bedoeling groenvoorspeller

Volgende locatie: Noordzijde Erasmusbrug (april 2017)
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FLIP (Fietslichtinformatiepaneel)

Idee gemeente ‘s Hertogenbosch

Fiets Licht Informatie Paneel: 

2 locaties

Vereiste: 

2 mogelijkheden (linksom of 

rechtsom) om kruispunt te passeren

Veel fietsers die er gebruik van 

maken
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Pelotonkoppeling thermocam

Kreekhuizenplein

10-3-201720



Pelotonkoppeling thermocam
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C-ITS: Use case fiets

Doorfietsroute Schieplein – Hofplein

 Informeren van fietsers (on-bike) over rood- en groentijd

Verbeteren doorstroming bij de kruispunten voor fietsers 

(liefst groene golf)

 7 kruispunten
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Wegbeheerder 1 Fiets naar VRI

2 VRI naar Cloud

3 Cloud naar Fiets



Terugkoppeling aan doelgroep
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Afsluiting

Vragen?
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