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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 Bereikbaarheidsmeter. Die bespreken we in deze sheet.

Kerngegevens Bereikbaarheidsmeter
Fase

Bèta (de tool is bruikbaar, maar er worden nog verbeteringen doorgevoerd)

Ontwikkelaar

Amsterdam Bereikbaar

Modaliteiten

Wegverkeer, openbaar vervoer

Geeft inzicht in

•

Actuele doorstroming weg

•

Actuele wegdoorstroming op een specifiek moment

•

Reistijden

Tijdhorizon

Terugkijken

Handig voor

Verkeersmanager | Mobiliteitsmanager | Omgevingsmanager

Wat is het?

Doel

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.

Met de Bereikbaarheidsmeter beoordeel je de effecten
van werkzaamheden op de bereikbaarheid binnen de
regio Amsterdam in een bepaalde periode. Hierbij
gaat het specifiek om effecten die het functioneren van
het totale netwerk beïnvloeden voor reizigers, los van
welke modaliteit (auto, OV of fiets) en welk gedeelte
van het netwerk (landelijk of stedelijk) ze gebruiken.

De data voor de weg komen uit het NDW, de
data voor het OV zijn bewerkt uit het NDOV.

Zo maakt de Bereikbaarheidsmeter het mogelijk om:
1.

Knelpunten in beeld te brengen, zowel tijdens als na
afloop van de werkzaamheden;

2.

Gerichte maatregelen te nemen om de integrale
bereikbaarheid te verbeteren;

3.

Het behaalde effect van deze maatregelen te meten –
al spelen externe factoren uiteraard ook een rol.
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Focus op reistijd
De Bereikbaarheidsmeter is in eerste instantie bedoeld om reistijden inzichtelijk te maken. Deze meten we van
deur tot deur: daar heeft de reiziger, de primaire doelgroep van Amsterdam Bereikbaar, het meeste aan. Tijdens
het ontwikkeltraject proberen we ook altijd intensiteiten toe te voegen.
NB Op dit moment zijn de reistijden in de tool voor de auto optimaal, voor het OV indicatief en voor de fiets nog niet geïmplementeerd.

Hoe werkt het?
We meten de reistijden van alle verkeerskundige relaties tussen de in- en uitgangen van de regio Amsterdam
aan de ene kant, en de belangrijke herkomst- en bestemmingslocaties aan de andere. Deze vind je op de kaart
hiernaast als respectievelijk cijfers en letters.
In totaal zijn dit 240 relaties, opgebouwd uit alle
mogelijke paren in twee richtingen. Om de gegevens
overzichtelijk te presenteren, hebben we ook 50 relaties
aangewezen als hoofdrelaties binnen dit gebied.
Rapportage van de bereikbaarheid gebeurt primair
voor deze 50 relaties. In de Bereikbaarheidsmeter voor
OV zijn nu ook alleen deze relaties beschikbaar; voor
de auto zijn ze allemaal te zien. In de tabel hieronder
staan alle relaties, met:
● in het groen de hoofdrelaties;
● in de rijen de plaats van herkomst;
● in de kolommen de bestemming;
● in het zwart de ‘relatie’ tussen hetzelfde
herkomst- en bestemmingsgebied.

NB Locatie J (Amsterdam-Noord) is kortgeleden toegevoegd. Daarom is er nog geen hoofdroute van en naar J, ook niet in de meeste
analyses.
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Meetlat Goede Bereikbaarheid
Het bereikbaarheidsoordeel van de Bereikbaarheidsmeter is gebaseerd op de Meetlat Goede Bereikbaarheid.
Per relatie, herkomst- of bestemmingsgebied wordt de bereikbaarheid weergegeven met een kleur:
goed (groen)
acceptabel (geel)
kritiek (oranje)
slecht (rood)
onacceptabel (zwart)
Er zijn drie randvoorwaarden:
● De Meetlat is toepasbaar op een combinatie van wegtypen. Niet alleen snelwegen of alleen stadswegen,
maar van deur tot deur, ongeacht het wegtype.
● De Meetlat is toepasbaar op alle modaliteiten.
● De Meetlat is niet absoluut: we spreken van een denkmodel, wat betekent dat deze periodiek kan worden
verbeterd.

Zo werkt de Meetlat
De gemiddelde reiziger tolereert bij vertragingen een extra reistijd van circa 10 minuten.
Dit geldt voor:
● Capaciteitsvraagstukken: 10 minuten vertraging bovenop free flow
● Hindervraagstukken: 10 minuten vertraging bovenop referentieperiode
Daarnaast geldt er een absolute bovengrens van
tweemaal de reistijd. In de figuur hieronder is een
fictieve meting toegevoegd aan de Meetlat (stippellijn).
Het oordeel van deze route wordt bepaald door
de slechtste kleur waar de lijn minimaal 15 minuten
doorheen loopt. In dit geval gebeurt dat bij de rode
kleur en is oordeel van deze fictieve meting daarom
”slecht’.
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Functionaliteiten Bereikbaarheidsmeter
In de Bereikbaarheidsmeter vind je het bereikbaarheidsoordeel van een netwerk in specifieke periodes,
bijvoorbeeld voordat de werkzaamheden begonnen en in elke fase van het project. Deze informatie staat in
verschillende tabbladen: doorloop je deze, dan beweeg je van een algemeen oordeel over het netwerk naar de
specifieke situatie per meetvak.
Tabblad 1: Overzicht bereikbaarheid hoofdrelaties (weg + OV), gegroepeerd naar locatie

Deze afbeelding geeft weer hoe routes van en naar belangrijke economische locaties of ‘waypoints’ (de randen
van het onderzoeksgebied) in het onderzoeksgebied scoren. Het betreft de score van de betreffende relaties én
een gemiddelde score per locatie voor weg en OV.
Tabblad 2: Overzicht bereikbaarheid per route (weg + OV), alle individuele relaties in één overzicht

Tabblad 3: Vergelijking route met een referentieperiode (weg + OV)
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Je kunt ervoor kiezen om de reistijden op een route inzichtelijk te maken voor zowel weg als OV, gerelateerd
aan de meetlat (zie hierboven). Je kunt weg en OV ook
in één figuur weergeven, zoals hiernaast.

Tabblad 4: Knelpunten en gegevens op meetvakniveau (alleen weg)

In dit overzicht kun je de situatie op de weg realtime bekijken. Ben je eerder benieuwd naar een willekeurig moment in het verleden? Selecteer dan een dag in het pop-upmenu en gebruik de slider onderin om een tijdstip te
kiezen. Je krijgt te zien welke snelheden er op het netwerk worden gerealiseerd. Ook zie je eventuele incidenten
en de teksten die op dat moment op de DRIP’s staan. De kleuren die hier worden getoond, hebben niets te maken met de Meetlat, maar met de doorstroming van specifieke meetvakken, gerelateerd aan de free flow.
NB Deze functionaliteit is vergelijkbaar met deel-functionaliteiten uit andere tools van Amsterdam Bereikbaar.
Denk aan de Terugkijktool en FlowCheck. Deze drie tools zijn ontworpen voor specifieke doeleinden en hebben
daarom hun eigen plus- en minpunten in gebruik.

Meer weten?
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 ons informele kennisnetwerk van Amsterdam Bereikbaar. De kennisuitwisselingsbijeenkomsten
voor Monitoring & Evaluatie die daarbij horen, vinden ongeveer vijf keer per jaar plaats.

Toekomstige ontwikkelingen

Gebruiksvoorwaarden

Op dit moment breiden we de functionaliteiten
van de Bereikbaarheidsmeter uit: we voegen
een nieuwe ‘inframonitor’ toe. Bekijk op onze
website de productsheet over de Inframonitor
voor meer informatie.

De gebruiksvoorwaarden van de
Bereikbaarheidsmeter 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.

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

Meedenken? Graag!

Meer tools en meetinstrumenten

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

De Bereikbaarheidsmeter 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.

Zie je kansen om deze tool te verbeteren?

Kijk op onze website voor meer informatie.

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

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

