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Bereikbaarheid in beeld
Amsterdam Bereikbaar wil op meerdere manieren inzicht geven in verkeerssituaties die door werkzaamheden zijn 

veranderd. Ook willen we het effect van maatregelen toetsen. We hebben hiervoor een aantal tools en meetinstrumenten 

tot onze beschikking, waarmee we vanuit verschillende invalshoeken naar de bereikbaarheid van de regio Amsterdam 

kijken. Een van die tools is de OV-dataset. Die bespreken we in deze sheet.
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Doel
Het OV-netwerk binnen het onderzoeksgebied van 
Amsterdam Bereikbaar is in segmenten opgedeeld. 
Voor elk segment wordt bijgehouden welk OV-
voertuig (lijnnummer, treinnummer) zich hier in heeft 
verplaatst en hoe lang het daarover deed. Door 
diverse segmenten bij elkaar op te tellen, kunnen 
we elke denkbare reis in theorie met het openbaar 
vervoer reconstrueren die in het verleden binnen 
het onderzoeksgebied is gemaakt. Zo kunnen we 
bijhouden in welke mate reizigers geconfronteerd 
werden met langere reistijden of lagere ritfrequenties 
tijdens werkzaamheden.

Wat is het?
Met de OV-dataset vind je snel de historische 
en actuele reistijdgegevens van het openbaar 
vervoer in de regio Amsterdam. De dataset 
maakt een doorsnede uit de databank Nationale 
Data Openbaar Vervoer (NDOV), en toont zowel 
de verwachte als gerealiseerde reistijden binnen 
de regio Amster-dam. Van overstappunt tot 
overstappunt en voor alle modaliteiten: trein, 
metro, tram en bus met de nadruk op R-netlijnen. 
Historische reistijden vind je terug tot 1 januari 
2016.
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Dataselectie
Elke maand downloaden we de nieuwe brondata van het NDOV Loket. Deze databank genereert data voor 
heel Nederland en voor elk traject, van halte tot halte. Omdat het om een enorme hoeveelheid informatie gaat, 
vereenvoudigen we deze op drie manieren:

1. Regionale uitsnede: alleen de regio Amsterdam in plaats van heel Nederland 

2. Samengevoegde segmenten: niet van halte tot halte, maar van overstap- tot overstappunt 

3. Selectie* uit de getoonde lijnen: van de bussen bijvoorbeeld alleen de R-Net-bussen 

* Bij rail (trein, metro, tram) maken we geen nadere selectie. De Noord/Zuidlijn ontbreekt helaas in de brondata; 
in onze OV-dataset dus ook.

In onderstaand voorbeeld geven we de segmenten voor trams en metro’s met groene lijnen weer. De segmenten 
worden bovenop het feitelijke lijnennet getoond. De rode lijnen duiden het metronetwerk aan, de paarse het 
tramnetwerk.

De data die we voor de segmenten genereren, publiceren we maandelijks op een internet-portal. Dat gebeurt 
uiterlijk vijf werkdagen na afloop van iedere maand.

https://ndovloket.nl
https://www.rnet.nl
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Hoe werkt het?
Na het inloggen zie je een scherm waar je per maand gegevens kunt downloaden: 

Op het portaal vind je de gegevens per maand in een zip-bestand. Dit bevat de opgevraagde data in CSV-
formaat. Deze gegevens worden gesplitst in deelbestanden waarbij de nummering oploopt. Je kunt ze afzonderlijk 
importeren in Microsoft Excel. De totale omvang van de maandelijkse data is namelijk te groot om in één keer in 
Excel te openen.

Hieronder zie je een deel van zo’n in Excel geïmporteerde dataset:
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Elke rij geeft de rit weer die een OV-voertuig over een segment heeft gemaakt. Het aantal rijen is dus gelijk 
aan het aantal voertuigen dat die dag heeft gereden, vermenigvuldigd met het aantal segmenten waar deze 
voertuigen langs zijn gekomen. Per passage zijn de volgende gegevens opgenomen:

Naam-data-type Korte omschrijving

Modaliteit Geeft weer of het om een bus, tram, trein of metro gaat

Vervoerder
Geeft weer welke vervoerder het is: momenteel kan dat NS, GVB, EBS of 
Connexxion zijn

Lijnnummer
Bij bussen, trams en metro’s wordt hier het lijnnummer weergegeven, bij treinen 
of het een Sprinter, Intercity, Intercity direct of Thalys is

Lijn De naam van het begin- en eindpunt van de lijn. Bij treinen wordt ook het 
serienummer van de trein weergegeven

Uitvoeringsdatum Geeft de datum weer van de dienstregeling waaronder de rit valt. Let op: de 
datum van de dienstregeling eindigt niet om 00:00 uur, zoals bij een normale 
dag, maar om 04:00 uur

Ritnummer Elke rit van een lijn heeft een uniek nummer, oplopend van begin tot einde 
dienstregeling

Van-halte Naam van de beginhalte van het betreffende segment

Van-haltecode Haltenummer beginhalte segment (elke halte heeft een uniek nummer)

Van-longitude Lengtegraad beginhalte segment. Hiermee kan de halte geografisch op een 
kaart worden geplaatst

Van-latitude Breedtegraad beginhalte segment. Hiermee kan de halte geografisch op een 
kaart worden geplaatst

Naar-halte Naam van de eindhalte van het betreffende segment

Naar-haltecode Haltenummer eindhalte segment (elke halte heeft een uniek nummer)

Naar-longitude Lengtegraad eindhalte segment. Hiermee kan de halte geografisch op een kaart 
worden geplaatst

Naar-latitude Breedtegraad eindhalte segment. Hiermee kan de halte geografisch op een 
kaart worden geplaatst

Tijdstip vertrek
Datum en tijdstip van vertrek aan het begin van het segment (DD-MM-JJJJ 
UU:MM)

Tijdstip aankomst
Datum en tijdstip van aankomst bij het eind van het segment (DD-MM-JJJJ 
UU:MM)

Daadwerkelijke rijtijd Gemeten tijd (in seconden) die het kostte om het hele segment af te leggen 

Verwachte rijtijd Tijd (in seconden) die het volgens dienstregeling kost om het hele segment af te 
leggen



 

Gebruiksvoorwaarden
De gebruiksvoorwaarden voor de OV-dataset:

 ● Je bent lid van de gebruikersgroep Monitoring & 
Evaluatie 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.

Onze organisatie

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?
De OV-dataset 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 
dan wel eerst toetreden tot ons informele kennisnetwerk. De kennisuitwisselingsbijeenkomsten voor Monitoring 
& Evaluatie vinden ongeveer om de vijf maanden plaats.

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

Toekomstige ontwikkelingen
Onze werkgroep Monitoring en Evaluatie is 
bezig met een aantal uitbreidingen. Zo willen 
we buslijnen toevoegen die niet van R-Net 
zijn, maar wel een belangrijke rol spelen in 
het regionale OV-systeem. Ook vullen we 
ontbrekende data aan en onderzoeken we 
een grafische tool die de data makkelijker 
presenteert dan de huidige Exceltabellen. 
De grafische tool bevat een exportfunctie 
van de gegenereerde data om hem nog 
gebruiksvriendelijker te maken.

Meedenken? Graag!
Deze tool is door Amsterdam Bereikbaar 
ontwikkeld. Dat betekent dat je als gebruiker 
veel invloed hebt op verbeteringen of het 
toevoegen van nieuwe gebruikerswensen.

Zie je kansen om deze tool te verbeteren?

Dan horen wij dat heel graag. In een eventuele 
volgende ontwikkelronde 
kan jouw input dan wor-
den meegenomen.

Meer tools en meetinstrumenten
De OV-dataset is een van de tools en meetinstrumenten 
die Amsterdam Bereikbaar beschikbaar heeft om vanuit 
verschillende invalshoeken naar de bereikbaarheid van de 
regio Amsterdam te kijken. 

Kijk op onze website voor meer informatie.

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

