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Reisbeleving voor alle modaliteiten
55% van de reizigers komt onderweg 
werkzaamheden tegen

45% van de reizigers komt onderweg 
geen werkzaamheden tegen

De belangrijkste kenmerken voor een fijne reis zijn een goede 
reistijd en comfort. Omleidingen zorgen voor een negatieve 
reiservaring.

50% van de automobilisten 
gaat zonder informatie over 
de actuele situatie op weg
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tijdens reis

reisbeleving tijdens de reis: 6,7 reisbeleving bij aankomst: 6,4

Auto

reisbeleving vooraf: 7,8 aankomst vertrekstation: 7,3 reisbeleving overstap: 7,0 reisbeleving tijdens
de reis: 7,3 

reisbeleving vooraf: 7,8 aankomst vertrekstation: 7,6

aankomst eindstation: 7,4 

aankomst eindstation: 7,6instappen/
plek zoeken: 7,7 

instappen/
plek zoeken: 7,5 

reisbeleving overstap: 7,0reisbeleving tijdens
de reis: 7,3
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50% van de OV-gebruikers
gaat zonder informatie over 
de actuele situatie op weg

geen 
werkzaamheden 

tijdens reis

wel 
werkzaamheden 

tijdens reis

reisbeleving bij aankomst: 7,4reisbeleving vooraf: 8,4 reisbeleving tijdens de reis: 7,2

reisbeleving bij aankomst: 6,8reisbeleving vooraf: 7,9 reisbeleving tijdens de reis: 6,6
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73% van de fietsers 
gaat zonder informatie over 
de actuele situatie op weg

Openbaar Vervoer *

Fiets

OV

auto fiets

rapportcijfer  
reisbeleving binnen 
de regio Amsterdam

7,4
Alle modaliteiten willen in bepaalde mate geïnformeerd 
worden over werkzaamheden tijdens de reis:

• auto: 94% • fiets: 83% • OV: 91%

Reizigers willen vooral 
informatie over: Alle reizigers Piet Heintunnel  

reizigers

Periode van de werkzaamheden 71% 75%

Locatie van de werkzaamheden 61% 54%

Oorzaak van de werkzaamheden 17% 32%

55% 45%

Waardering en signalering ingezette maatregelenWaardering en signalering ingezette maatregelen

Waardering en signalering ingezette maatregelen

Delen van van informatie uit deze infographic mag, maar alleen met bronvermelding

amsterdambereikbaar.nl

Wegmarkering

gezien door: 45%
cijfer: 6,5

Verkeersregelaar

gezien door: 41%
cijfer: 6,7

Omleidingsroute

gezien door: 52%
cijfer: 6,1

Wat helpt voor een positieve beleving?

Kwaliteit van de weg + 0,45

De omgeving + 0,41

Weersomstandigheden + 0,41

Wat zorgt voor een negatieve beleving?

(Verkeers)maatregelen + 0,45

Het moeten overstappen op  
een ander vervoermiddel bij 
werkzaamheden

+ 0,41

Drukte op de weg + 0,41

Wat helpt voor een positieve beleving?

Zou Piet Hein tunnel 
gebruikt hebben

+ 1,14

Werkt vaker thuis of 
reist buiten de spits

+ 0,49

Wegmarkering

gezien door: 37%
cijfer: 6,1

Verkeersregelaar

gezien door: 50%
cijfer: 6,5

Omleidingsroute

gezien door: 63%
cijfer: 5,8

Wat zorgt voor een negatieve beleving?

Omleiding + 1,28

Informatievoorziening + 1,13

Omgeving + 0,91

Negatieve emotie - 0,87

Wat helpt voor een positieve beleving?

Reis beter dan 
verwacht

+ 0,69

Borden op station 
voorafgaand aan reis

+ 0,67

Wat zorgt voor een negatieve beleving?

Informatievoorziening + 2,09

Aanscherping Covid-19 
maatregelen

+ 1,34

Reiscomfort + 1,00

Aantal zitplaatsen - 0,97

Tijdelijke halte/ 
station
gezien door: 37%
cijfer: 7,2

Vervangend 
vervoer
gezien door: 11%
cijfer: 7,0

Omroep station/ 
perron
gezien door: 18%
cijfer: 7,1

Gratis kop koffie 
of thee
gezien door: 3%
cijfer: 8,3

*Door Covid-19 maatregelen waren er
minder treinreizigers. Hierdoor worden
geen aparte uitspraken over treinreizen
gedaan.
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OPVALLENDE VERSCHILLEN TUSSEN 
2019 & 2021

Piet-Heintunnel Covid-19

Covid-19

Verschillen en overeenkomsten 2019 & 2021

Onze organisatie

Amsterdam Bereikbaar is een interactieplatform dat verschillende partijen bij elkaar brengt: 
partnerorganisaties, medewerkers van infraprojecten, bestaande mobiliteitsinitiatieven en bereikbaarheids-
programma’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

station

In het algemeen laten de uitkomsten van de verklarende analyses 
geen grote effecten zien van de afsluiting van de Piet Heintunnel op de 
reisbeleving.

Tweewielers (73%) en automobilisten (65%) kwamen het vaakst 
werkzaamheden tegen. In 2019 lag dit hoger wat betekent dat, hoewel 
de sluiting van de Piet Heintunnel een deel van de automobilisten 
direct zal hebben belemmerd, de werkzaamheden in het algemeen 
toch relatief minder zichtbaar zijn geweest voor automobilisten t.o.v. 
anderhalf jaar geleden. Ook speelt Covid-19 hier een rol.

Automobilisten die gebruik wilden maken van de Piet Heintunnel gaven 
gemiddeld de laagste score: een 6,0 aan het deel van hun reis binnen 
de regio Amsterdam (N=178). Toch geeft 73% van deze reizigers een 
voldoende voor hun reis binnen de regio Amsterdam.

In juli 2021, dus vlak na sluiting van de Piet Heintunnel geven 11% van 
de automobilisten die werkzaamheden zijn tegengekomen aan dat 
hun reistijd beter dan verwacht was. 

Reizigers die in mei 2021 door de Piet Heintunnel reisden of in juli 2021 
door de tunnel wilden reizen, zijn vaker bekend met de maatregelen 
dan de gemiddelde reiziger door de regio Amsterdam.

Meer dan de helft van de reizigers die eigenlijk door de Piet Heintunnel 
wilden reizen, maar heeft moeten kiezen voor een alternatief, heeft 
aangegeven wel eens de eigen fiets te hebben gepakt. Enigszins 
opvallend is de (grote) positieve coëfficiënt voor de variabele “zou 
normaal gesproken met de auto door de Piet Heintunnel hebben 
gereisd”. Kennelijk bevalt het alternatief, de fiets, goed voor deze 
personen.

Piet Hein-
tunnel

Reizigers zijn positiever over hun reisbeleving in 2021 ten opzichte van 
2019. Dat geldt voor alle modaliteiten in de regio Amsterdam, met en 
zonder werkzaamheden.

Reistijd blijft de belangrijkste factor voor een positieve reisbeleving

Minder reizigers hebben vertraging ervaren in 2021 ten opzichte van 
2019. De tolerantiegrens van vertraging is een stuk lager, voornamelijk 
bij automobilisten. In 2019 was dat 15 minuten en 5 minuten in 2021.

In 2019 waren factoren als (verkeers)maatregelen en reistijd genoemd 
als belangrijkste factor voor een negatieve beleving, maar nu is dat 
een omleiding. Dit komt doordat deze factoren sinds Covid-19 een 
relatief kleinere rol hebben.

In 2021 zijn reizigers minder werkzaamheden tegengekomen dan in 
2019, terwijl het aantal werkzaamheden in het gebied niet is gedaald. 
Zakelijke reizigers komen vaker werkzaamheden tegen in vergelijking 
met reizigers met een sociaal/recreatief reisdoel.

Automobilisten en motorrijders ervaren de reis met name over het 
reisgedeelte binnen de regio Amsterdam minder positief wanneer er 
werkzaamheden zijn (7,7 t.o.v. 6,4). Ter vergelijking was dit verschil bij 
weggebruikers in oktober 2019 kleiner, zij gaven gemiddeld een 7,1 
aan hun reis zonder werkzaamheden en een 6,3 bij werkzaamheden.

Fietsers met werkzaamheden hadden voorafgaand aan de reis een 
lagere beoordeling in 2021.

OV-reizigers beoordelen gemiddeld hun reis beter in 2021 dan in 2019, 
met name de fase van instappen en een zitplaats vinden.
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sluiting Piet Heintunnel

2019

september - oktober 25 mei t/m 18 juni 29 juni t/m 23 juli

Onderzoeksperiodes:

In mei en juli 2021 reisden minder mensen met het OV ten opzichte 
van oktober 2019. Door Covid-19 werd het afgeraden om met het OV te 
reizen. Veel mensen pakten hierdoor de auto en de fiets.

In 2021 zijn reizigers minder werkzaamheden tegengekomen dan in 
2019, terwijl het aantal werkzaamheden in het gebied niet is gedaald.

In 2019 legde 54% de laatst afgelegde reis minstens drie keer per week 
af. In 2021 is het aantal mensen dat meer dan drie keer per week reist 
afgenomen tot 25%. Dit komt overeen met het feit dat respectievelijk 
19% en 15% in mei en juli 2021 aangeeft de route vaker te hebben 
afgelegd in de situatie zonder Covid-19.
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