Slimme en Gezonde Stad

CYCLESPEX, DE VR-FIETSSIMULATOR VAN NHTV INGEZET VOOR SLIMME EN GEZONDE
STAD-GEBRUIKERSONDERZOEK

178 Schiedammers ‘fietsen’ door fietstunnelvarianten
In het SGS-programma van Schiedam staan drie
aantrekkelijke hoofdfietsroutes centraal, waarvoor verschillende kennis- en ontwerpvragen van
belang zijn, zoals wat voor impact de aan- of
afwezigheid van gemotoriseerd verkeer heeft
op de fietsbeleving op drukke en rustige tijdstippen. Welke ontwerpoplossingen voor complexe
verkeerssituaties leiden tot de hoogste waardering bij de fietsers? En moet Schiedam bepaalde
modaliteiten misschien geheel niet faciliteren in
het wegprofiel? Welke hoogwaardige ontwerpoplossingen leiden fietsers af van onprettige en
In overleg met gemeente Schiedam,
Rijkswaterstaat, NHTV en game developer Atlantis Games BV zijn diverse varianten van drie tunnelonderdoorgangen
omgezet in een VR-experiment, waaronder de Overschieseweg in Schiedam
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