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Aanleiding 

De Provincie Flevoland wil graag meer inzicht in het fietsgedrag en fietsstromen in de provincie. Eén van de 

onderdelen hiervan is recreatief fietsverkeer. De Provincie wil de recreatieve fietser zo goed mogelijk 

faciliteren om van Flevoland een nog aantrekkelijkere fietsprovincie te maken. Momenteel heeft de provincie 

met uitzonderling van jaarlijkse fietstellingen op enkele locaties in Flevoland geen goed beeld van de 

fietsstromen. Bovendien is het onderscheid maken tussen verschillende doelgroepen lastig. 

 

Opdrachtomschrijving 

Het doel van deze opdracht is het beter in kaart brengen van recreatief fietsverkeer in de Provincie 

Flevoland. Enkele mogelijke vragen zijn: 

- Welke gegevensbronnen zijn er überhaupt beschikbaar en geschikt?  

- Welke grote attractoren zijn er die recreatieve fietsers aantrekken?  

- In hoeverre kan het OViN gebruikt worden?  

- In hoeverre kunnen tijdelijke fietstelpunten gebruikt worden? 

- Wat zeggen de knooppuntroutes over de te verwachten aantallen fietsers? 

- Hoe verschilt het aantal recreatieve fietsers tussen een werk- en weekenddag en tussen de zomer- en 

winterperiode? 

- Welk effect heeft de e-bike op het aantal recreatieve fietsers en welke trend is daarin waar te nemen? 

 

Het resultaat kan bijdragen aan de fietsmonitoringstool die momenteel ontwikkeld wordt voor de provincie 

Flevoland. Naast schoolgaand fietsverkeer en woon-werkfietsverkeer is de uitdaging om ook het recreatieve 

fietsverkeer hierin mee te nemen. 

 

Wij zoeken 

Voor deze opdracht zoeken we een student Civiele Techniek of Mobiliteit. Affiniteit met data-analyse en 

verwerking /programmeren is gewenst. 

 

Wij bieden 

De opdracht wordt in principe uitgevoerd bij Witteveen+Bos in Deventer. Witteveen+Bos is een advies- en 

ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke 

vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende 

werkomgeving werken onze ruim 1000 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende 
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projecten in binnen- en buitenland. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zichzelf te halen en 

kwalitatief de beste resultaten te leveren. 

 

Naast het uitvoeren van je eigen opdracht leer je Witteveen+Bos kennen en bieden we je de mogelijkheid 

mee te werken in lopende projecten.  

 

Contact 

Voor meer informatie over de opdracht of aanverwante zaken, kun je contact opnemen met Sander Veenstra 

via tel. 06-8681 4356 of via mail sander.veenstra@witteveenbos.com 

 

 

 


