Fiets in de Versnelling:
Voortgangsrapportage
Dit verhaal werd gemaakt met Esri's Story Map journal.
Lees de interactieve versie op het internet op https://arcg.is/18nC8n.
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Met Fiets in de Versnelling werkt de provincie nu alweer de derde bestuursperiode aan
de stimulering van het fietsgebruik in Brabant. In deze voortgangsrapportage leest u
welke resultaten er zijn geboekt sinds de vaststelling van het laatste
Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling in 2016.

1. Fietsinfrastructuur: klaar voor de toekomst

Snelfietsroutes Noord-Brabant
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Legenda Snelfietsroutes Noord-Brabant - toekomstbeeld 2030

Snelfietsroutes

De provincie heeft de regie bij de aanleg van het snelfietsroutenetwerk Brabant. Begin 2017 stelden
GS de subsidieparagraaf Snelfietsroutes vast. Routes die zijn opgenomen in het Brabants
snelfietsroutenetwerk komen in aanmerking voor cofinanciering door de provincie. De subsidieeisen stellen de basiskwaliteit voor de snelfietsroutes vast. De gemeenten zijn aan zet bij de
planningen realisatie van de snelfietsroute. De snelfietsroutes Valkenswaard-Eindhoven en Oss-Den
Bosch zijn al gerealiseerd. Uit onderzoek blijkt dat beide routes veel nieuwe fietsers aantrekken. En
dat deze nieuwe fietsers ook vaak de auto laten staan om naar het werk te reizen. Van het aantal
nieuwe werkende gebruikers op de snelfietsroute Eindhoven-Valkenswaard (F69) gebruikte eerst
34*^ de auto. Bij de F59 is dit 16*^. Gebruikers van de routes zijn tevreden over de routes, maar
geven ook verbeterpunten aan die we gebruiken voor de verbetering van deze en nieuwe routes.
Bestuursovereenkomsten zijn al getekend voor de routes Til burg-Waal wijk en Eindhoven-Helmond
(beide 2017) en Den Bosch-Waalwijk (begin 2018). In 2018 volgen er nog naar verwachting nog 4 of
5. De KPI van 5 routes gerealiseerd in 2020 en 4 gestart ligt daarmee ruim op schema.

Ruimtelijke kwaliteit
Een aantrekkelijke omgeving om in te fietsen zal ertoe bijdragen dat meer fietsers een snelfietsroute
gaan gebruiken en vaker gaan fietsen. Daarom organiseert de provincie werkateliers waarin
provincie, gemeenten en andere organisaties samen zoeken naar extra kwaliteit en
meekoppelkansen (natuur, water, recreatie) die zorgen voor een aantrekkelijke snelfietsroute.

Speedpedelecs en verkeersveiligheid

De provincie zet zich in om de speed-pedelec op een veilige manier te integreren in het Brabants
mobiliteitssysteem. Deze snelle fietsen moeten in ieder geval gebruik kunnen maken van de
snelfietsroutes. Na een motie van PS is geconstateerd dat op 5 locaties op provinciale wegen in de
bebouwde kom een aanpassing nodig is omwille van de veiligheid. Hierover zijn we met betrokken
gemeenten in overleg. Om de speed-pedelec nog meer ruimte te geven, werken we samen met de
regio's aan een Brabantbrede aanpak voor de speed-pedelec.

Wayfinding snelfietsroutes
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In de zomer van 2017 is een innovatief onderzoekstraject gestart naar de wayfinding
(bewegwijzering, herkenbaarheid, uitstraling) op snelfietsroutes. De uitrol als demonstratieproject
vindt plaats op de snelfietsroute Tilburg-Waalwijk en is gepland in september/oktober 2018.

Kwaliteitsindicator fietspaden
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In 2017 is in beeld gebracht welke factoren (breedte, kantmarkering) van invloed zullen zijn op de
score van de kwaliteitsindicator fietspaden provinciale wegen. Duidelijk is dat onder andere hogere
eisen voortkomend uit nieuwe CROW-richtlijnen voor de breedte van fietspaden impact hebben op
de score. In 2018 is een programma met maatregelen gereed. Dan wordt ook duidelijk welke score
op basis van de verbeterde kwaliteitsindicator realistisch is.

Recreatieve fietspaden
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Om de samenhang tussen recreatieve en utilitaire fietspaden te verbeteren is in 2016 een set
kwaliteitscriteria opgesteld in overleg met de GGA-regio's. In 2017 is een incidentele subsidie
verstrekt aan een deel van het Beis Lijntje. Sinds mei 2018 is een subsidieparagraaf beschikbaar
voor gemeenten voor het aanleggen of verbeteren van recreatieve routes die ook voor forensen
aantrekkelijk zijn.

OV-fietsen op alle stations in Brabant

Begin 2017 is de laatste OV-fietslocatie in Brabant geopend. Daarmee is elk Brabants treinstation en
vier grote busstations voorzien van OV-fiets. De nieuwe locaties lijken te voorzien in een behoefte:
Het aantal ritten met OV-Fiets in Brabant is met 80*^ gegroeid in 2017 t.o.v. 2015. Ook het OVfietsgebruik op grote busstations in Brabant laat zien dat er in een behoefte wordt voorzien. De vier
busstations hebben sinds 2016 OV-fiets en nu al is te zien dat deze locaties al net zoveel fietsen
verhuren als voorstadstations van de B5-steden.
Deelfietssystemen
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In de afgelopen járen heeft Hopperpoint bewezen dat een deelfietsensysteem financieel duurzaam
zonder extra financiering van de overheid kan bestaan. In Eindhoven en Tilburg zijn in totaal 11
locaties gerealiseerd waar deelfietsen gehuurd kunnen worden en dat groeit door naar 20.
Hopperpoint is nu een zelfstandige organisatie die, gebruik makend van innovaties als het elektrisch
slot, verder uitbreidt.
Na veel landelijke discussie over de Chinese strooifietsen hebben B5 en Provincie begin 2018 de
kansen en mogelijkheden van de deel- en strooifietsen in kaart gebracht. De steden zetten op basis
daarvan een Brabantse proeftuin op.

2. Fiets: de Brabantse leefstijl
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Met alle effort om de fietspaden in orde te maken willen we natuurlijk ook dat meer en meer
automobilisten overstappen van de auto op de fiets. Daarom doen we op verschillende manieren
aan fietsstimulering.
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Deze video kan bekeken worden in de onlineversie van deze storymap

B-Riders

B-Riders haalt met een sterke combinatie van extrinsieke (beloning) en intrinsieke (coaching)
motivatie in Brabant iedere dag duizenden auto's van de weg. In 2017 werkt B-Riders samen met
werkgevers die een deel van de beloning en het programma betalen. Overstappers gaan van 60*^
autoritten vóór deelname aan B-Riders naar 17*K) autoritten tijdens deelname aan het programma.
De 6000 deelnemers hebben samen al zo'n 8,5 miljoen kilometer gefietst. Het project is uniek in
resultaat: door de stevige inzet op onderzoek is eindelijk bewezen dat een ged rags project grote
impact kan hebben.

B-Riders Company
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Provincie Noord-Brabant

Ook werkgevers zien de voordelen voor hun bedrijf; ze doen mee als B-Riders Company en betalen
voor de geleverde dienstverlening en geven hun werknemers een beloning voor het fietsen naar het
werk. Bijna 1000 werknemers van ruim 14 verschillende bedrijven doen mee aan B-Riders. Ook de
provinciale organisatie is sinds 2017 B-Riders Company: 101 provinciale medewerkers zijn B-Rider.
In de zomer van 2018 wordt duidelijk welke marktpartij(en) B-Riders gaat voorzetten. De Provincie
heeft het project succesvol opgestart en het project heeft de potentie om duurzaam zelfstandig te
worden. De provincie betaalt dan nog wel voor het verkrijgen van de fietsdata, een belangrijke
'bijvangst' van B-Riders. Iedere week komt er zo'n 200.000 kilometer aan fietsdata bij. Het is een
belangrijke motor van de innovatie en fietsmonitoring in Brabant geworden. Met de data (in
combinatie met andere gegevens, zoals tellingen) kunnen (snel)fietsroutes gemonitord worden op
effecten.
Ook biedt B-Riders een grote en waardevolle community om nieuwe toepassingen te testen en
evalueren. Zo is de Schwung functionaliteit aan B-Riders toegevoegd, waardoor duizenden fietsers in
één keer toegang hebben tot sneller groen licht.
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De inzet van de fietsregisseur van Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn) heeft met het verbinden en
adviseren tot onder andere de volgende resultaten geleid:
« Het Campus-fietsplan regio Eindhoven: ontstaan vanuit initiatief en doorpakken
fietsregisseur: concrete aanpak op gebied van fietsstimulering, campusdirecteuren zien
meerwaarde en investeren zelf in vervolg.

Vb

« Invoering fietsstimuleringsprogramma Forenzo bij MMC Veldhoven. Het zorgen voor het
verbinden van de kennis en ervaringen van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis met
MMC Veldhoven ("goed voorbeeld doet goed volgen").
» Het programma B-Riders mee vormgegeven en samen met B-Riders en bmn het
bedrijvennetwerk succesvol aangesproken.
« De communitymanagers van het Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn) ondersteunen bij
concrete fietsprojecten en koppeling met aanbieders, zoals de proeftuin in Breda en de
fietsevents op De Brand I De Herven in 's-Hertogenbosch.
« Stimuleren en activeren regio Midden-Brabant, zodat gemeenten als werkgever ook gaan
nadenken over hun mobiliteitsbeleid.
» Meer goede voorbeelden op de site van Ons Brabant Fietst. We laten zien dat we weten
wat er speelt.
Jeugd op de fiets

Brabant laat in samenwerking met Overijssel en Limburg Door TU/e en Universiteit Twente
onderzoeken hoe jeugd het best op de fiets te houden na de leeftijd van 15-16 jaar. Dit is een
belangrijke groep omdat veel kinderen na hun 16e overstappen van de fiets op andere modaliteiten.
Met de resultaten van het onderzoek hopen we deze groep langer op de fiets te houden.

Enquête onder gebruikers
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Om een beeld te krijgen van de waardering van de gebruikers van de fietsinfrastructuur in Brabant
heeft de provincie in het voorjaar van 2018 i.s.m. de ANWB een enquête gehouden waarin gevraagd
wordt naar de mening over het fietsen in Brabant. De uitkomst is positief: De waardering voor het
fietsen in Brabant is 7.6. De Brabantse fietsroutes krijgen gemiddeld een 7.5. In Brabant wordt
vooral de omgeving gewaardeerd: het is mooi fietsen in Brabant. De veiligheid op fietspaden is,
vooral door conflicten met ander (gemotoriseerd) verkeer nog een aandachtspunt.

3. Fiets: voertuig voor innovatie

Brabant is een innovatieve provincie. We innoveren zelf, of we scheppen de voorwaarden voor
Brabantse bedrijven en organisaties om te kunnen innoveren. Oók voor de fiets. En dat wordt steeds
beter zichtbaar op het fietspad.
Solarfietspad

Begin 2018 zijn we met de provincies Zuid- en Noord-Holland gestart met de voorbereiding van een
innovatiepartnerschap voor een Europese aanbesteding van een zonne-energie opwekkend
fietspad.
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De provincie voert regie op het beschikbaar hebben, krijgen en houden van data en informatie over
fiets en andere modaliteiten door:
« het faciliteren van genereren en combineren van data onder meer via B-Riders,
Hopperpoint, OV-fiets, teldata;
» deelname aan de nationale Fiets TelWeek (in 2015, 2016 en 2017);
» deelname aan de Fietsmonitor Zuid.
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Deze video kan bekeken worden in de oniineversie van deze storymap

CydePRINT

De provincie werkt samen met Hogeschool NHTV om deze fietsdata te visualiseren in CydePRINT.
Met de webapplicatie worden fietspatronen zichtbaar: welke routes kiezen Brabanders (en welke
niet!), waar is er veel oponthoud in het netwerk (verkeerslichten) en hoe snel rijden de fietsers.
CydePRINT wordt nu in heel Nederland gebruikt om onder andere de gegevens uit de Fietstelweek
te visualiseren.
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Deze video kan bekeken worden in de onlineversie van deze storymap

Voor de analyses wordt data uit zoveel mogelijk bronnen samengevoegd. Met het combineren van
gps-data met teldata en gegevens over de infrastructuur en andere modaliteiten zijn er
voorspellingen te doen over het aantal fietsers op elke weg in Brabant, wat weer handig is voor de
planning van het fietsnetwerk. Zoals het snelfietsroutenetwerk.
Alle bovenstaande ontwikkelingen hebben geleid tot meer behoefte aan data. Brabant participeert
sinds 2016 in het Europese CHIPS project waar in Tilburg en Den Bosch ervaring wordt opgedaan
met het verkrijgen van data uit verkeerslichten.
Om de kennisontwikkeling rond Smart Mobility goed te borgen zijn NHTV en Provincie het lectoraat
Urban Intelligence gestart. Fiets is een van de centrale onderwerpen. Door praktijkgericht onderzoek
met behulp van fietsdata wordt de verbinding gelegd met OV en stedelijke ontwikkeling (Bicycle
Oriented Development).

Samenwerking

ī* w

CP©*»

'■f- r

jìt'/V-' *-įí

ļtfļÄ'ipvÄŗ*’ K|*5
jw

Brabant loopt voor in de samenwerking. Met de Brabantse grote steden en NHTV werkt de provincie
aan de realisatie van de gezamenlijke ambitie Brabantstad Fiets. Die ambitie is geconcretiseerd in de
Stedelijke agenda Brabantstad. Door bundeling van kennis en kunde kunnen doelen gezamenlijk
bereikt worden. De bijdrage van de NTHV aan deze samenwerking is essentieel voor het uitvoeren
van diverse analyses op snelfietsroutes en het wetenschappelijk onderbouwen van het belang van
de fiets voor het Brabants mobiliteitssysteem.

Ons Brabant Fietst
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Voor al uw routes in De Peel www.routesinbrabant.nl

De communicatie via het platform www.onsbrabantfietst.nl flink: http://www.onsbrabantfietst.nn is
essentieel in de samenwerking tussen Brabantse fietspartners zoals Provincie Noord-Brabant, NHTV
Breda, Routebureau Brabant, VisitBrabant, Fietsersbond, Wielersportbond NTFU en diverse
gemeenten.
De Brabant Cycling Businessclub flink: https://onsbrabantfietst.nl/bcbci is een zakelijk netwerk van circa
40 ondernemers, partners en ambassadeurs die het fietsen in Brabant graag stimuleren en dit ook
uitdragen. Als onderdeel van het actieprogramma Ons Brabant Fietst 2017 promoot de provincie het
fietsgebruik tijdens een select aantal grote wieler- en andere evenementen zoals de Ster ZLM toer
2017 en het NK Veldrijden. Succesvolle samenwerkingsacties waren onder meer een
fietsveiligheidsactie bij Natuurpoorten samen met de ANWB en het ontwikkelen van een Handboek
voor Bike Guerilla's met de NHTV op basis van geslaagde voorbeelden in de gemeente Breda. Het

gebruik van de website is in 2017 verdubbeld naar 48.000 bezoekers. Het aantal volgers op Twitter,
Facebook, Instagram groeide met zo'n 50*^ naar ruim 13.000.

