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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 Vlekkenkaart. Die bespreken we in deze sheet.
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Wat is het?

Onze werkgroep Monitoring & Evaluatie weet precies waar
problemen ontstaan als we diverse werkzaamheden
combineren. Het is soms lastig dit overzichtelijk te maken,
maar de Vlekkenkaart biedt een oplossing. We combineren
diverse bronnen op basis van beschikbare documentatie
en verkeersmodellen. Zo geeft de Vlekkenkaart een
globaal beeld van de verwachte problemen.

Als verschillende projecten tegelijkertijd
plaatsvinden, kunnen knelpunten ontstaan.
Op een Vlekkenkaart leggen we de
knelpunten van afzonderlijke projecten
over elkaar heen. Zo kunnen we eenvoudig
vaststellen op welke locaties extra hinder te
verwachten is, en of maatregelen nodig zijn.

We werken niet met een tool, maar handmatig.
In de toekomst willen we dit proces automatiseren. We gaan telkens op dezelfde manier te werk, zodat we
de Vlekkenkaarten met elkaar kunnen vergelijken. De output is een multimodale kaart met een aantal
aandachtsgebieden. Op die plekken worden reizigers mogelijk gehinderd. Deze output kunnen projectleiders
gebruiken om slim te plannen, in te spelen op kansen en maatregelen te nemen die hinder beperken. We
werken hierbij samen met de werkgroep Mobiliteitsmaatregelen van Amsterdam Bereikbaar.
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Hoe werkt het?
Het maken van een Vlekkenkaart begint met een verzoek van een belangstellende aan de werkgroep Monitoring
en Evaluatie. Hoe vroeger je bij ons aanklopt, hoe beter we kunnen helpen. Hou rekening met een doorlooptijd
van minimaal zes weken. Vervolgens onderzoeken we samen welke gegevens er vanuit de betrokken projecten
beschikbaar zijn over de verwachte hinder. Denk hierbij aan:
•
•
•
•
•

geplande omleidingsroutes;
gepland vervangend vervoer;
faseringsplannen;
uitvoeringsplanningen;
bestaande hinderanalyses

Als dat nodig is, voeren we ook een modelrun uit met het Tactisch Model Amsterdam, een zogenaamd
macroscopisch-dynamisch verkeersmodel. Dit geeft extra inzicht in het gecombineerde hindereffect van diverse
projecten die gelijktijdig op het wegennetwerk worden uitgevoerd. Hieronder zie je de output van zo’n model.
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Nadat we alle gegevens hebben verzameld en eventueel modelruns hebben uitgevoerd, voegen we de
hindercomponenten samen. We hebben een stapel transparante kaarten met daarop voor elk project een
hindercomponent. Die kaarten leggen we over elkaar heen op een grafische kaart. Voor een fictief project ziet
dat er zo uit:
Laag 1:
Omleidingsroutes over de weg (zwarte stippellijn)

Laag 2 (over laag 1 geprojecteerd):
Knelpuntenweg, veroorzaakt door werkzaamheden project 1 (blauwe cirkels)

PRODUCTSHEET VLEKKENKAART

Laag 3 (over laag 1 en 2 geprojecteerd):
Knelpunten weg, veroorzaakt door project 2 (grijze cirkels)

Laag 4 (over laag 1, 2 en 3 geprojecteerd):
Vervangend busvervoer spoorwerkzaamheden bij project 3 (gele stippellijn)
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Vervolgens gebruiken we stoplichtkleuren om knelpunten inzichtelijk te maken.
● Een groen knelpunt is enkelvoudig en staat op zichzelf. Het project dat dit veroorzaakt, neemt zelf maatregelen.
● Twee knelpunten die samenkomen, krijgen de kleur oranje.
● Bij drie of meer overlappende knelpunten adviseren we om serieus naar aanvullende maatregelen te
kijken. Deze knelpunten zijn rood.
Hieronder zie je de definitieve Vlekkenkaart:

Meer weten?

Gebruiksvoorwaarden

De Vlekkenkaart 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 vijf keer per jaar
plaats.

Je mag de Vlekkenkaart gebruiken
als je deel uitmaakt van een van de
clusters van Amsterdam Bereikbaar.

Toekomstige ontwikkelingen
We gebruiken nog geen tool om de Vlekkenkaart te maken, maar de werkgroep Monitoring en Evaluatie is bezig
het proces te automatiseren. We sluiten aan bij de Urban Strategy Tool die de gemeente Amsterdam en TNO
ontwikkelen.
We werken aan een module die modelruns uitvoert en andere data toevoegt.

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 Vlekkenkaart 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

