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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 Terugkijktool. Die bespreken we in deze sheet.

Kerngegevens Terugkijktool
Fase

Beschikbaar

Ontwikkelaar

Project SAA (moederorganisatie)

Modaliteiten

Wegverkeer

Geeft inzicht in

Doorstroming op specifiek moment

Tijdhorizon

Terugkijken

Handig voor

Verkeersmanager | Mobiliteitsmanager | Omgevingsmanager

Wat is het?

Doel

Google Maps zoals je gewend bent, maar dan
voor historische situaties op de weg. Met deze tool
kun je wegverkeersituaties per dag terugkijken
als een filmpje. Handig als je wilt analyseren
waar op bepaalde momenten knelpunten
hebben gestaan en hoe een eventuele terugslag
effect heeft op de doorstroming. Ook kun je
terugzien wat de weersomstandigheden op een
specifieke dag waren en welke bijzonderheden
er te melden waren.

Met de terugkijktool kun je precies doen wat de naam
al zegt: je gaat terug naar een specifieke dag in de
tijd, en kunt filmpjes afspelen die de verkeerssituatie
en de weersomstandigheden van die dag laten zien.
Daarnaast toont de tool relevante nieuwsmeldingen
over het wegennet. Zo kun je de situatie op de weg
van die dag niet alleen inzien, maar ook duiden.
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Hoe werkt het?
Google Maps slaat elke dag, ieder kwartier beelden op. De tool plakt deze ‘snapshots’ aan elkaar, zodat je ze
versneld kunt afspelen. Handig, want zo kun je de bereikbaarheidssituatie op een dag in het verleden als een filmpje
terugkijken. De tool maakt ook filmpjes van de satellietbeelden van Buienradar en verzamelt nieuwsberichten
over de bereikbaarheid van Amsterdam. Met deze gegevens samen kun je gebeurtenissen duiden.
De tool wordt opgeleverd vanuit het RWS-project SAA (Schiphol – Amsterdam – Almere), en is voor iedereen
binnen het netwerk van Amsterdam Bereikbaar beschikbaar.

Gegevens bekijken
De gegevens van de Terugkijktool worden opgeslagen in de cloud. Hier vind je alle data terug, vanaf de vorige
dag tot aan augustus 2015. De gegevens zijn gesorteerd per jaar en weeknummer:
● De tweecijferige getallen staan voor de weeknummers
van het lopende jaar
● De overige jaren staan in een apart mapje
Per week kun je de volgende mapjes inzien:
1. Buienradar
2. Google Alert
3. Google Maps

1. Buienradar
Voor elke dag is er één filmpje beschikbaar dat per kwartier de weersituatie in Nederland weergeeft.

Hieronder zie je een screen shot van de situatie op zondag 23 februari 2020, om 14.00 uur.
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2. Google Alert
Google Alert verzamelt dagelijks headlines op basis van de zoekterm ‘file Amsterdam’. Per dag is hier een rapportage van beschikbaar. Zo worden ze opgeslagen:

Hieronder zie je een voorbeeld van een headline-rapportage:

Wil je meer weten, dan kun je doorklikken naar de nieuwsberichten.
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3. Google Maps
Per dag kun je meerdere geografische selecties inzien. Ze zijn allemaal gericht op het project SAA (Schiphol –
Amsterdam – Almere), dus er wordt vooral ingezoomd op de A1, A6 en A9. Toch is er ook per dag een filmpje over
het onderzoeksgebied van Amsterdam Bereikbaar beschikbaar. Je kunt de filmpjes in twee formats bekijken:
.mp4 en .avi.

Hieronder zie je een screenshot uit het filmpje ‘onderzoeksgebied Amsterdam Bereikbaar’ op maandag 18 maart
2019, om 7.15 uur.

NB Deze functionaliteit is vergelijkbaar met deel-functionaliteiten uit andere tools van Amsterdam Bereikbaar.
Denk aan de Bereikbaarheidsmeter 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.

Gebruiksvoorwaarden
De gebruiksvoorwaarden voor de Terugkijktool 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
SAA
N200
CLW
PHT
CLO
ASD
AVN
RWS
PNH
VRA

Project Zuidas Dok
Project SAA
Project N200
Cluster West
Project Piet Heijntunnel
Cluster Oost
Gemeente Amsterdam
Gemeente Amstelveen
Rijkswaterstaat
Provincie Noord-Holland
Vervoerregio Amsterdam

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

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 niet door Amsterdam Bereikbaar
zelf ontwikkeld, maar door een derde partij.
Dat betekent dat je als gebruiker wat minder
invloed hebt op verbeteringen of het toevoegen
van nieuwe gebruikerswensen.

De Terugkijktool is een van de tools en meetinstrumenten van
Amsterdam Bereikbaar om vanuit verschillende invalshoeken
naar de bereikbaarheid van de regio Amsterdam te kijken.
Kijk op onze website voor meer informatie.

Toch horen we ook over deze tool graag wanneer je kansen ziet voor het verbeteren van deze
tool. We bespreken dan
met de ontwikkelaar(s) of
er mogelijkheden zijn.

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

