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Halfjaarbericht Cycle Data B.V. te Zeewolde 

De omzetgroei in de laatste twee kwartalen van 2021 was een stuk minder dan waarvoor we 

ons hebben ingespannen. Alhoewel de omzet in 2021 fors is gestegen ten opzichte van 2020, 

is de gerealiseerde groei over het hele jaar lager dan wat aanvankelijk was geraamd. De 

klanten van Cycledata bestaan uit gemeenten en provincies en deze hebben in 2021 door de 

aanhoudende Coronapandemie budgetten doorgeschoven en opdrachten en tenders voor 

fietstellingen uitgesteld.  

 

Ontwikkelingen 

Gedurende 2021 is geïnvesteerd in de 

verdere ontwikkeling van het Signum 

platform met bijbehorende Asset 

Management Systeem. De volledige 

technische monitoring van de systemen 

op locatie worden op afstand uitgevoerd. 

Dit is niet alleen kostenbesparend, maar 

draagt tevens bij aan een duurzame 

manier van onderhoud. Op deze manier 

kunnen we toestandsafhankelijk 

onderhoud toepassen. Dat houdt in dat 

niet iedere keer een installateur voor 

onderhoud of controle naar de locatie 

hoeft, maar alleen wanneer wij op 

afstand zien dat dit nodig is. 

Ook is onze nieuwe smart hub in gebruik 

genomen. Dit systeem maakt nu 

onderdeel uit van iedere Signum die 

geplaatst is en  is gericht op de toekomst, 

de Smart City. De smart hub bevat onder 

andere een power management systeem, 

zodat we het energieverbruik van de 

Signum op afstand kunnen monitoren. 

Wij zien wat het zonnepaneel aan energie 

genereert en wat de batterij verbruikt, 

waardoor wij altijd tijdig weten of het 

systeem voldoende energie heeft om fietsdata te generen. Daarnaast biedt de smart hub 

naast het fietstellen met de Signum tevens de mogelijkheid om andere apparaten te 

koppelen gelijktijdig met de Signum. Zoals het meten van fijnstof om schone fietsroutes te 

bepalen.  
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Gevolgen in de markt door onze nauwkeurige tellingen 

Omdat ons systeem 

naast nauwkeurige 

tellingen ook het 

tijdstip, richting en 

snelheden meet 

worden wij door 

gemeenten gevraagd 

om tevens ons systeem 

in te zetten met andere 

combinaties. 

Voorbeelden zijn: het 

project op de Biltstraat 

in Utrecht waar de 

koppeling van onze 

metingen met een 

matrixbord werd 

gemaakt. Zo gauw een voertuig op het fietspad ons systeem passeerde werd op basis van de 

snelheid die ons systeem gemeten had een boodschap gepresenteerd op het matrixbord 100 

meter verderop bij de kruising. Daar was nog een Signum geïnstalleerd om de snelheid op 

dat moment te meten. Zo kon het snelheidsverschil vergeleken worden. Doel was te 

achterhalen of de snelheid door de boodschap op het matrixbord verminderd zou worden. 

Dit bevordert uiteindelijk de veiligheid op het fietspad. Vooral op de drukke momenten.   

Nog een voorbeeld is de koppeling van ons 

systeem met een matrixbord waarop de 

voorbijkomende voertuigen op het 

fietspad zichtbaar geteld worden. Zo wilde 

men het fietsen bevorderen en beloofde 

men per 100 fietsers een boom te planten. 

Dit was een groot succes.  

 

Verwachtingen 2022 

Door de huidige relatief gunstige 

ontwikkelingen met betrekking tot de 

Coronapandemie is de verwachting dat 

opdrachten en tenders in 2022 weer zullen 

toenemen en een verdere groei van 

Cycledata gerealiseerd kan worden.  


