Stageopdracht – Nationaal Fietscongres 2018

Over Bureau de Groot Volker
Bureau de Groot Volker is een veelzijdig verkeersonderzoek en -adviesbureau met
enthousiaste adviseurs. Wij gaan praktisch en innovatief te werk en kijken letterlijk wat er
buiten gebeurt. Overheden, bedrijven en burgers kunnen bij ons terecht voor snel en
betrouwbaar verkeersonderzoek en -advies. Onze nieuwste ontwikkeling is de ANPR 3.0
scanauto. Hiermee brengen wij razendsnel en gedetailleerd alle parkeersituaties in kaart.

Stage bij Bureau de Groot Volker
Graag zouden wij samen met jou een leuke en waardevolle stageopdracht formuleren.
Voorbeelden van onderwerpen zijn:


Fietsparkeren



Verkeerslokaal data-analyse verkeersquizzen



Fietsveiligheid



Last mile met de fiets?

Ter inspiratie voor onze speeddate op 21 juni vind je hieronder vast kort een uitwerking van
de mogelijke onderwerpen.
Fietsparkeren


Meer fietsgebruik = meer stallingsbehoefte



E-bike parkeren



De bakfietsen als ruimtevreters?



Stadscentra-Dorpscentra-Stranden-Natuurgebieden, etc.



Mega parkeergarages voor de fiets



Ketenmobiliteit routes en parkeervoorzieningen bij OV knooppunten



Onderzoekstechnieken, registratievormen, capaciteitsbepalingen, prognoses

Verkeerslokaal data-analyse verkeersquizzen
Verkeerslokaal.nl is een beproefd product van BGV. Er liggen veel meerjarig verzamelde data
over woon/school-routes. Wat kunnen we hiermee?


Koppeling aan ongeval statistieken



Subjectieve veiligheid in de ogen van de gebruikers



…
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Fietsveiligheid


Ontwikkelingen, zie ook verkeersonderzoek.nl/fiets



Doelgroepen



Beleidsopgaven



Gebruikers aan het woord, wegbeheerders aan het woord



Tourfietsers (BGV heeft clubje enthousiaste fietsers)

Last mile met de fiets
De bereikbaarheid van stadscentra staat onder druk. Hoe kan de fiets beter worden ingezet?


Van vouwfiets uit de kofferbak tot deelfiets



Systemen of gebruikers zelf alles laten regelen



Stallingsvoorzieningen bij P&R



Knelpunten/belemmeringen omzetten in kansen voor de fiets op het laatste stukkie!

Stagevergoeding
In overleg.

Contact
Wij kijken er naar uit om je 21 juni te spreken!
Heb je al eerder vragen, neem gerust contact op via info@verkeersonderzoek.nl.
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