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Als u aan ITS denkt…..dan denkt u aan auto’s?
Floating Car 

Data

Bron: Storey & Holtom
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Real-time truck 
parking informatie

Bron: Rijkswaterstaat

Connected 
Vehicles

Bron: wegenforum.nl

DRIPs 
langs 

snelweg

Bron: Nedap
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Fietstelweek 2016

Floating Bike 
Data

Fietsenstalling Utrecht Central Station

Slimme 
fietsenstalling

Bron: Siemens

Connected 
Bicycles

Bron: Anders Adamsen

DRIPs voor 
fietsers

Als wij aan ITS denken…dan gaat het over fietsen!
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Het BITS project

‘making cycling smarter’
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BITS – Bicycles and ITS

• Project binnen Interreg NSR
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• Investering €5,6 mln. in fiets ITS en data      
(50% subsidie door EC).

• Partners:
• NL: Provincie Overijssel (lead), Zwolle, Deelfietsen 

Nederland, Cycledata
• BE: Provincie Antwerpen, Brugge, VIVES, CIE
• DE: Oldenburg, Baron Mobility, Universiteit Oldenburg
• DK: Aarhus
• UK: East Riding Council of Yorkshire

• januari 2019 – december 2022



    

BITS: doelstellingen
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• Verzamelen en toepassen van fietsdata

→ Beter fietsbeleid en betere informatie aan fietsers

• Samenwerking tussen partners

→ Samen ontwikkelen en van elkaar leren

• Fietsen aantrekkelijker maken met ITS (Intelligente Transport 
Systemen)

→Meer fietsen



    

BITS: fiets-omstandigheden verbeteren door ITS

CycleDataHub

Informatie voor 
fietsers

Fietsdata

Informatie voor 
fietsbeleid

Open 
data

Veiligheid & betrouwbaarheid

Snelheid & gemak

Comfort 
& beleving

Slimme fiets-
toepassingen 

(fiets ITS)



    

BITS-toepassingen in Overijssel

Zwolle:
• Snuffelfiets
• Dynamische fietspadverlichting
• Veilige fietsoversteek
• Bijna-ongelukken met camera’s meten
• Groen licht voor fietskoeriers
• Route-advies fietsers
• Deelfietsen met snuffelsensor

Provincie Overijssel:
• Fietsmaatjes

Deventer:
• Sneller groen (iVRI/radar)

Hardenberg:
• Sneller groen (iVRI/radar)

Enschede:
• Sneller groen (iVRI/radar)
• Deelfietsen met snuffelsensor

Kampen:
• Sneller groen (iVRI/radar)
• Deelfietsen met snuffelsensor

Hengelo
• Fietsketting



    

Waarom een Europees project (1)

• Innovatie
• Biedt mogelijkheid om innovaties uit te testen (zie vorige slide)
• Draagt bij aan visievorming (bij BITS: hoe kun je fietsbeleid 

‘slimmer’ maken)
• Kansen voor lokaal/regionaal bedrijfsleven

• Kennisdelen
• Door samen te werken met andere partijen (lokale/regionale 

overheden, kennisinstituten, industrie) leer je van elkaar. 
• Tendering van ITS, ‘data reflex’, floating bicycle data, data formats, ITS 

leveranciers, bredere ‘Fiets en ITS’ visie

• Subsidie
• Versnelt projecten/ontwikkelingen
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Waarom een Europees project (2)
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• Goede PR

Vlaamse verkeers-
veiligheidsprijs

Presentatie Velocity, Dublin



    

Waarom geen Europees project

• Kans van slagen varieert van ca 5% - 50% (afhankelijk van programma)

• Lang traject (eerste BITS e-mail in juni 2017, start project januari 2019)

• Vereist het nodige administratieve ‘doorzettingsvermogen’ (strikte 
aanbestedingsregels, urenverantwoording, accountantsverklaringen, …)

• Europese samenwerking betekent ook Europese ‘overhead’ 
(vergaderingen, compromissen, rapportages, evaluaties, …)

• Risico op trage besluitvorming (met name probleem voor bedrijven)
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Advies

• Begin op tijd

• Nieuwkomer? Maak dan gebruik van kennis van anderen

• Kies het meest geschikte subsidieprogramma; zorg dat het project 
aansluit bij de programmacriteria

• Praat met vertegenwoordigers van het subsidieprogramma

• Maak afweging tussen ‘kosten’ en ‘baten’ en de kans op succes

• Maak afweging: projectcoördinator of projectpartner

• Bij een ‘go’: zorg voor aansluiting van het project op beleid.
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@BITS_EU

@BITS_EU

BITS_EU

northsearegion.eu/bits

r.jorna@mobycon.nl

Volg ons!

mailto:r.jorna@mobycon.nl

