
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 tien tools 
en meetinstrumenten tot onze beschikking, waarmee we vanuit verschillende invalshoeken naar de 
bereikbaarheid van de regio Amsterdam kunnen kijken. Deze sheet gaat over FLOWcheck.
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Doel
FLOWcheck zet FCD van Be-Mobile om in wegverkeers-
gegevens. In de tool maak je een route aan over het 
wegennet in het onderzoeksgebied. Voor deze route 
kun je zien:

 ● wat de reistijden zijn;

 ● waar wegverkeer vandaan komt en naartoe gaat;

 ● hoe de verkeerssituatie er op een specifiek histo-  
 risch moment uitzag.

De FCD van Be-Mobile bestaat uit gps-gegevens uit 
de app Flitsmeister en uit OBU’s (On Board Units, 
bijvoorbeeld van taxi’s). Begin 2021 gaat het in totaal 
om zo’n 2,1 miljoen probes (gps-gegevens) per maand.

Wat is het?
Met FLOWcheck maak je op basis van Floating 
Car Data (FCD) verkeerskundige analyses 
van hoofdwegen. Zo zie je over verschillende 
perioden wat de reistijden op een bepaalde route 
waren. Ook kun je ‘selected links’ maken voor 
alle wegvakken in het onderzoeksgebied, en 
daarmee inzicht krijgen in de routekeuze van het 
verkeer van en naar geselecteerde wegvakken.
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1. Route-analyse

Hoe werkt het?

Er zijn drie functionaliteiten beschikbaar in de FLOWcheck:

1. Route-analyse

2. Segment-analyse

3. Historische kaart

Binnen het onderzoeksgebied (het lichte gebied in de kaart hieronder) kun je elke willekeurige route aanmaken. 
Er zijn drie ‘roadclasses’ beschikbaar: snelwegen, provinciale wegen en de belangrijkste stadswegen.

Een route is heel makkelijk te maken door op de 
kaart een begin- en een eindpunt te kiezen. De 
tool bepaalt zelf de meest logische route. Wil je de 
route aanpassen? Versleep deze dan langs nieuwe 
tussenlocaties. In de kaart hieronder hebben we 
dat twee keer gedaan. Deze tussenpunten leveren 
nieuwe locatieduidingen op later in het analysedeel, 
zoals je kunt zien in het tijd-wegdiagram verderop 
in dit document. De route wordt bewaard in de tool, 
zodat je deze voor meerdere analyses kunt gebruiken. 

Als je de route hebt aangemaakt, kies je een 
analyseperiode. In onderstaand voorbeeld hebben we 
gekozen voor ‘alle werkdagen tussen 7 en 11 oktober 
2019, in de ochtendspits (6.00 tot 10.00 uur)’.

Data altijd beschikbaar 

Als de analyse klaar is – bij veel data kan dat even duren – kun je deze altijd terugvinden in de tool. Ook kun je de 
URL van een analyse gebruiken om er snel naar terug te keren of deze met andere gebruikers te delen.
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Output route-analyse 

De route-analyse geeft verschillende soorten output over de route die je hebt gekozen:

• gemiddelde reistijd per dag

• reistijd gedurende de dag

• tijd-wegdiagram

Ten eerste krijg je de gemiddelde reistijd per dag 
te zien, zowel voor elke dag afzonderlijk als het 
gemiddelde van alle dagen binnen je selectie. In 
bovenstaand voorbeeld zie je dat de reistijd op 
donderdag (donkergroen) beduidend langer was dan 
het gemiddelde van de week (donkerblauw). Beweeg 
je met je muis over een balk, dan verschijnt het 
precieze gemiddelde. In het voorbeeld staat de muis 
op de donkerblauwe balk.

De grafiek hiernaast geeft per dag een gedetail-
leerder overzicht van de reistijd in de geselecteerde 
tijdsperiode. Zo kun je bijvoorbeeld inzoomen op de 
langere reistijd op de donderdag, waar er sprake 
lijkt van een piek rond 9.15 uur. Je kunt de grafiek- 
lijnen naar wens weg- of terugklikken. In onder-
staand voorbeeld is alleen de lijn van het weekge-
middelde zichtbaar.

Met behulp van het tijd-wegdiagram kun je nog ver-
der inzoomen op de situatie. In dit 3D-diagram wordt 
de snelheid van voertuigen door middel van een 
kleurenlegenda afgezet tegen zowel de tijd (Y-as) als 
de plaats op de route (X-as). Deze weergave geeft 
inzicht in knelpunten op de route: zo kun je op zoek 
naar de oorzaken van de hoge reistijden. In het geval 
van ons voorbeeld is dat een combinatie van vertra-
gingen op de A9, tussen de Basisweg en Transformatorweg, en op de Stadhouderskade (het gedeelte tussen 
Transformatorweg en Rhijnspoorplein. De locaties in het diagram corresponderen met de tussenpunten die we 
in de route hebben opgenomen.

Tijd-wegdiagram

Reistijd gedurende de dag

Gemiddelde reistijd per dag
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2. Segmentanalyse
Binnen het onderzoeksgebied kan elk segment worden geanalyseerd, mits de route over roadclass 1, 2 of 3 loopt. 
In onderstaand voorbeeld is een segment geselecteerd in de Spaarndammertunnel (groen).

Ook kun je een periode selecte-
ren. In dit voorbeeld gebruiken 
we dezelfde periode als in het 
voorbeeld bij de route-analyse: 
‘alle werkdagen tussen 7 en 11 
oktober 2019, in de ochtendspits 
(6.00 tot 10.00 uur)’.

Output

De segmentanalyse geeft inzicht in de herkomst en bestemming van gebruikers van het geselecteerde wegvak. 
Er zijn twee restricties: alleen de roadclasses 1, 2 en 3 worden weergegeven en aan weerzijden van het 
geselecteerde segment wordt de data afgekapt na 10 kilometer. Voor het voorbeeld van de Spaarndammertunnel 
ziet de segmentanalyse er zo uit:

In het voorbeeld zien we dat het verkeer in de Spaarndammertunnel met name vanuit de Coentunnel en vanaf 
de A4 komt. De bestemming van dit verkeer ligt met name aan de westkant van het Centrum.

Beweeg je met de muis over een deel van de route, dan 
zie je welk percentage van het verkeer hiervandaan 
komt. In het voorbeeld hieronder lees je bijvoorbeeld 
dat van alle Spaarndammertunnel-gebruikers – 
binnen de populatie van Be-Mobile’s FCD – tussen de 
20 en 30 procent de A4 als aanrijroute heeft.
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3. Historische kaart
Met deze functionaliteit bekijk je de snelheden op het netwerk binnen een geselecteerd gebied en tijdvak. Het 
onderzoeksgebied selecteer je met behulp van een selectievierkant van 20 bij 20 kilometer, plus wederom een 
onderzoeksperiode en tijdspanne (zie hieronder).

Binnen je gekozen gebied en tijdvak selecteer je specifieker op dag (via het pop-upmenu) en tijdstip (via de slider 
onderin, per kwartier). Ook kun je op de kaart inzoomen op een gebied. De snelheden op het netwerk worden 
weergegeven met een kleur: hoe roder, hoe langzamer het verkeer beweegt ten opzichte van de maximumsnelheid 
in dat wegvak. In het voorbeeld hieronder zoomen we in op het gebied Basisweg/Transformatorweg op 
donderdag 10 oktober 2019 om 9.15 uur.

NB Deze functionaliteit is vergelijkbaar met deel-functionaliteiten uit andere tools van Amsterdam Bereikbaar. 
Denk aan de Terugkijktool en de Bereikbaarheidsmeter. Deze drie tools zijn ontworpen voor specifieke doelein-
den en hebben daarom hun eigen plus- en minpunten in gebruik.



 

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, ook tijdens 
werkzaamheden. 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 FLOWcheck?
De tool is beschikbaar voor alle geïnteresseerden binnen de vijf moederorganisaties van Amsterdam Bereikbaar. 
Ook andere (publieke) partijen binnen de regio Amsterdam kunnen hem gebruiken, maar zij moeten wel eerst 
toetreden tot het informele kennisnetwerk van Amsterdam Bereikbaar. De kennisuitwisselingsbijeenkomsten 
voor Monitoring & Evaluatie die daarbij horen, vinden ongeveer om de vijf maanden plaats.

Denk mee
Heb je goeie ideeën om de tools van 
Amsterdam Bereikbaar te verbeteren? 
Dan nodigen we je van harte uit om mee 
te denken. Op de tools van moeder-
organisaties en marktpartijen heb je als 
gebruiker wat minder invloed.

Meer tools en meetinstrumenten
FLOWcheck is een van de tien tools en meetinstrumenten 
die Amsterdam Bereikbaar beschikbaar heeft om vanuit 
verschillende invalshoeken naar de bereikbaarheid van de regio 
Amsterdam te kijken. 

Kijk op amsterdambereikbaar.nl/werkwijze/meetinstrumenten  
voor meer informatie.

Meteen zelf  aan de slag?
Neem contact met ons op via bereikbaar@amsterdam.nl en wij helpen je verder.

Gebruiksvoorwaarden
De gebruiksvoorwaarden voor FLOWcheck zijn als 
volgt:

 ● Je bent lid van de gebruikersgroep M&E van 
Amsterdam Bereikbaar

 ● Je deelt toegangcodes NIET met anderen, 
tenzij eerst overlegd met de werkgroeptrekker 
Monitoring & Evaluatie van Amsterdam 
Bereikbaar

 ● Je houdt je aan de ‘fair use policy’, wat 
inhoudt dat je de servers die benodigd zijn niet 
overbelast met onnodig gebruik van de tool.

Alles komt in dezelfde omgeving, dus pas 
opgeslagen gegevens van anderen niet aan 
en gebruik je eigen code aan het begin van 
bestandsnamen:

 ZAD Project Zuidas Dok
 SAA Project SAA
 N200 Project N200
 CLW Cluster West
 PHT Project Piet Heijntunnel
 CLO Cluster Oost
 ASD Gemeente Amsterdam
 AVN Gemeente Amstelveen
 RWS Rijkswaterstaat
 PNH Provincie Noord-Holland

 VRA Vervoerregio Amsterdam

 ● Twijfel je? Overleg met de werkgroeptrekker Monitoring & Evaluatie van Amsterdam bereikbaar.

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

