
Meetinstrumenten en Tools

Bereikbaarheid in beeld

Amsterdam Bereikbaar wil multimodaal inzicht geven in verkeerssituaties die door werkzaamheden zijn veranderd. Ook 
willen we het effect van maatregelen toetsen. We hebben hiervoor allerlei tools en meetinstrumenten tot onze beschikking, 
waarmee we vanuit verschillende invalshoeken naar de bereikbaarheid van de regio Amsterdam kunnen kijken. 

station

Google Maps zoals je gewend bent, maar dan voor historische 

situaties op de weg. Met deze tool kun je wegverkeersituaties 

per kwartier terugkijken. Handig als je wilt analyseren waar er op 

bepaalde momenten knelpunten hebben gestaan. 

Met FLOWcheck maak je op basis van Floating Car Data (FCD) 

verkeerskundige analyses van hoofdwegen. Zo kun je over 

verschillende perioden zien wat de reistijden op een bepaalde route 

waren. Ook kun je selected links maken voor alle wegvakken in het 

onderzoeksgebied. 

Verschillende niveaus
De tools zijn niet allemaal even ver in hun ontwikkeling. We maken onderscheid tussen vier niveaus: 

Google Maps (filmpjes)

FLOWcheck

Ontwikkelaar Project SAA (moederorganisatie)

Fase Beschikbaar

Modaliteiten Wegverkeer

Geeft inzicht in Doorstroming op specifiek moment

Tijdhorizon Terugkijken

Handig voor Verkeersmanager | Mobiliteitsmanager |
Omgevingsmanager

Ontwikkelaar Be-Mobile (markt)

Fase Beschikbaar

Modaliteiten Wegverkeer

Geeft inzicht in Doorstroming op specifiek moment | 
Reistijden | Selected links

Tijdhorizon Terugkijken

Handig voor Verkeersmanager | Mobiliteitsmanager |
Omgevingsmanager

Beschikbaar: Je kunt de tool meteen gebruiken.

Bèta: De tool is bruikbaar, maar er worden nog verbeteringen doorgevoerd. 

In ontwikkeling: De tool wordt nog ontwikkeld, en is dus niet of beperkt bruikbaar. 

Planfase: De tool is nog in overweging. We onderzoeken of hij ontwikkeld gaat worden.

OVERZICHT TOOLS BEREIKBAARHEID

Werkgroep Monitoring & Evaluatie



Amsterdam Bereikbaar heeft een dashboard ontwikkeld waarop je de 

actuele én historische bereikbaarheid kunt beoordelen. Dat gebeurt 

op basis van de Meetlat Goede Bereikbaarheid: de prestatie-indicator 

van Amsterdam Bereikbaar. Ook kun je gemiddelde reistijden over 

een langere periode analyseren, waarbij je weg en OV makkelijk 

combineert – of naast elkaar legt. Daarnaast kun je de actuele 

verkeerssituatie bekijken, inclusief de status van DVM-middelen voor 

het wegverkeer. De data voor de weg komen uit het NDW, de data 

voor het OV zijn bewerkt uit het NDOV.

Amsterdam Bereikbaar heeft een database ontwikkeld waarin je 

snel de historische en actuele reistijdgegevens van het OV opzoekt. 

De database maakt een doorsnede uit het NDOV, en laat de 

verwachte en gerealiseerde reistijden binnen de regio Amsterdam 

overzichtelijk zien. Van knoop naar knoop, voor alle modaliteiten: 

trein, metro, bus, tram en R-net. Historische OV-reistijden kun je 

terugzoeken tot 1 januari 2018.

De vlekkenkaart maakt inzichtelijk waar knelpunten kunnen 

ontstaan doordat verschillende projecten tegelijkertijd plaatsvinden. 

Op de kaart worden de knelpunten van afzonderlijke projecten over 

elkaar gelegd. Zo kun je eenvoudig vaststellen of er op sommige 

locaties extra hinder te verwachten is, en dus ook of er maatregelen 

nodig zijn.

De Urban Strategy Tool wordt ontwikkeld door de Gemeente 

Amsterdam. Het is een ‘beleidsondersteunend’ gereedschap 

waarmee je verschillende aspecten van stedelijke planning voor de 

toekomst inzichtelijk kunt maken. De tool brengt bestaande (zware) 

modelberekeningen in één omgeving bij elkaar, en kan met (lichte) 

modelsimulaties scenario’s snel doorberekenen. Met de Urban 

Strategy Tool kan de vlekkenkaart geautomatiseerd, verfijnd en 

uitgebreid worden.

In dit dashboard kun je op de kaart zien welke OV-schakels in een 

bepaalde periode beter of minder presteerden dan gemiddeld, 

gezien vanuit de gerealiseerde reistijd. Je kunt het dashboard 

vergelijken met de Google Maps-filmpjes en het tabblad ‘actuele 

verkeersinformatie’ van de Bereikbaarheidsmeter, maar dan 

toegespitst op het OV. Ook kun je in het dashboard verschillende 

grafieken maken die de OV-prestaties over een dag weergeven. 

Bereikbaarheidsmeter

OV-dataset

Vlekkenkaart

Urban Strategy Tool

Dashboard OV-reistijden

Ontwikkelaar Gemeente Amsterdam (moederorganisatie)

Fase Bèta

Modaliteiten Wegverkeer | Openbaar Vervoer

Geeft inzicht in Toekomstige knelpunten bij 
werkzaamheden

Tijdhorizon Terugkijken

Handig voor Verkeersmanager | Mobiliteitsmanager |
Clustertrekker | Omgevingsmanager

Ontwikkelaar Hogeschool van Amsterdam 
(in opdracht van Amsterdam Bereikbaar) 

Fase In ontwikkeling

Modaliteiten Openbaar vervoer

Geeft inzicht in Doorstroming

Tijdhorizon Terugkijken

Handig voor Verkeersmanager | Mobiliteitsmanager |
Omgevingsmanager

Ontwikkelaar Amsterdam Bereikbaar

Fase Bèta

Modaliteiten Openbaar Vervoer

Geeft inzicht in Reistijden | Vertragingen

Tijdhorizon Terugkijken

Handig voor Verkeersmanager | Mobiliteitsmanager

Ontwikkelaar Amsterdam Bereikbaar

Fase Bèta

Modaliteiten Wegverkeer | Openbaar Vervoer

Geeft inzicht in Toekomstige knelpunten bij 
werkzaamheden

Tijdhorizon Vooruitkijken

Handig voor Verkeersmanager | Mobiliteitsmanager |
Clustertrekker | Omgevingsmanager | Communicatiemanager

Ontwikkelaar Amsterdam Bereikbaar

Fase Bèta

Modaliteiten Wegverkeer | Openbaar vervoer

Geeft inzicht in Actuele doorstroming weg (op specifiek 
moment) | Reistijden | Selected links

Tijdhorizon Terugkijken

Handig voor Verkeersmanager | Mobiliteitsmanager |
Omgevingsmanager

https://ndw.nu
https://ndovloket.nl
https://ndovloket.nl


Deze kaart laat per kwartaal zien hoeveel hinder door 

werkzaamheden er per cluster verwacht wordt. De kaart kan 

pas ontwikkeld worden als er een methode is om de hinder 

voor verschillende modaliteiten en netwerken met elkaar te 

vergelijken. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt. Ook 

de informatievoorziening rond werkzaamheden moet nog beter 

worden afgestemd. 

Bij wijze van proef worden locatiegegevens van Buienradar-

gebruikers verzameld om verplaatsingspatronen in beeld te 

brengen. Dat levert een overzicht op van de relatieve drukte op 

verkeerskundige relaties, specifieke locaties en in gebieden. 

Uiteindelijk moet de proef inzichtelijk maken hoe de relaties liggen 

tussen de economische toplocaties en randen van Amsterdam, 

op doorgaande regionale fietsroutes. Mogelijk levert dit inzichten 

op in de modaliteitsverschuivingen door maatregelen en 

werkzaamheden. 

In het najaar van 2019 deed Amsterdam Bereikbaar een 

enquêteonderzoek onder meer dan 3.000 reizigers in de regio. Het 

onderzoek richtte zich op reizigers met Amsterdam als herkomst 

en/of bestemming. De enquête laat zien hoe deelnemers hun 

reis beleefden, en welke aspecten hun reisbeleving positief of 

negatief beïnvloedden. In 2021 komt er een vervolgonderzoek, 

waarin we aan de hand van de casus ‘Piet Heintunnel’ dieper 

gaan inzoomen op de beleving van de weggebruiker rond een 

project dat zeer grote hinder veroorzaakt.

Amsterdam Bereikbaar

Amsterdam Bereikbaar is een interactieplatform dat verschillende partijen bij elkaar brengt: partnerorganisaties, medewerkers van infraprojecten, bestaande 
mobiliteitsinitiatieven en bereikbaarheidsprogramma’s. Zo stimuleren we samenwerking voor een betere bereikbaarheid van de regio Amsterdam. Het is een 
samenwerkingsverband tussen de Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en ProRail.

Up-to-date blijven? Volg ons op LinkedIn

Meer weten over deze tools?
Over elke tool zijn gedetailleerde productsheets beschikbaar. Je vindt ze op amsterdambereikbaar.nl.
De tools zijn beschikbaar voor iedere geïnteresseerde binnen de vijf moederorganisaties van 
Amsterdam Bereikbaar. Ook andere (publieke) partijen binnen de regio Amsterdam kunnen ze 
gebruiken. Zij moeten daarvoor toetreden tot het informele kennisnetwerk van Amsterdam Bereikbaar. 
Voor Monitoring & Evaluatie vinden de daarbij horende  kennisuitwisselingsbijeenkomsten ongeveer 
om de vijf maanden plaats. 

Sommige tools hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden. Die staan op de gedetailleerde productsheet. 

Kijk op amsterdambereikbaar.nl/werkwijze/meetinstrumenten voor meer informatie of neem contact 
met ons op via bereikbaar@amsterdam.nl.

Denk mee
Als gebruiker ben je van harte uit-
genodigd om mee te denken over 
verbeteringen aan de tools van 
Amsterdam Bereikbaar. Op de 
tools van moederorganisaties en 
marktpartijen heb je als gebruiker 
wat minder invloed.

Hinderkaart

Dashboard Fietsverkeer

Belevingsonderzoek

Ontwikkelaar Gemeente Amsterdam (moederorganisatie)

Fase Planfase

Modaliteiten Fiets

Geeft inzicht in Herkomst en bestemmingen

Tijdhorizon Terugkijken

Handig voor Verkeersmanager | Mobiliteitsmanager

Ontwikkelaar Amsterdam Bereikbaar

Fase Beschikbaar

Modaliteiten Wegverkeer | Openbaar Vervoer | Fiets

Geeft inzicht in De beleving van reizigers

Tijdhorizon Terugkijken

Handig voor Mobiliteitsmanager | Clustertrekker | 
Communicatiemanager

Ontwikkelaar Amsterdam Bereikbaar

Fase Planfase

Modaliteiten Wegverkeer | Openbaar vervoer

Geeft inzicht in Opgetelde hinder

Tijdhorizon Vooruitkijken

Handig voor Verkeersmanager | Mobiliteitsmanager |
Clustertrekker | Communicatiemanager

https://www.linkedin.com/company/amsterdambereikbaar/
http://amsterdambereikbaar.nl
http://www.amsterdambereikbaar.nl/werkwijze/meetinstrumenten
mailto:bereikbaar%40amsterdam.nl?subject=

