
EEN NIEUWE KIJK OP BEREIKBAARHEID
WAAROM IS HET ZO BAANBREKEND EN WAAR KUN JE HET TOEPASSEN?
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WAARMEE MOET JE REKENING HOUDEN BIJ
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1. COMPLEX MOBILITEITSVELD
INGREPEN MET EFFECT OP BEREIKBAARHEID
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Infra-ingrepen Mobiliteitsdiensten Ketenmobiliteit/MaaS
Effecten van 

prijsmaatregelen

Parkeerbeleid Overstapfaciliteiten Ruimtelijke keuzes

Goed getunede mix van



2. TIJD, PRIJS EN COMFORT
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Gewogen reistijd

houdt rekening met

€



VERSCHILLENDE GROEPEN, VERSCHILLENDE WENSEN, 

VERSCHILLENDE BELANGEN

 Veel mensen hebben geen auto

 Voorkeuren voor auto of OV-fiets

 Financiële beperkingen in reiskeuzes

 Inkomen

 Motief (andere keuzes bij werkverplaatsingen dan ander motief)

 Gezinssamenstelling

11-6-2020VERBINDINGSFESTIVAL



HOE BRENG JE DAT OOK NOG IN HANTEERBARE OUTPUT
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Aantal bereikbare arbeidsplaatsen Aantal bereikbare inwoners (klanten, werknemers)

Ontplooiingsmogelijkheden Economische potentie
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RESULTATEN UIT TE SPLITSEN NAAR

WIJKEN EN BUURTEN

Veendam Centrum.pptx
Groningen Centrum.pptx
Groningen Station.pptx
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Drachten.pptx


VERSCHILLEN PER LOCATIE ZICHTBAAR
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Bereikbaarheid Winsum blijft sterk achter bij andere locaties in de regio (bv. Roden)

Bereikbaarheid Winsum -

ontplooiingsmogelijkheden

Bereikbaarheid Roden -

ontplooiingsmogelijkheden



SYSTEEMVERGELIJKING AUTO - FIETS/OV page 9

Plaatje met 

kansrijkheid van OV-

investeringen

(Autogebied = OV-

investeringen zijn 

zinloos)



WAAR TOE TE PASSEN (VOORBEELDEN)

 Differentiatie van beleid per locatie. Bijvoorbeeld waar investeren in fiets-OV, waar niet

 Differentiatie van beleid naar doelgroep. Bijvoorbeeld vervoersarmoede

 Differentiatie van beleid naar doelgroep en locatie.  Verschil in inzet vervoerssystemen naar typen bewoners van 

een woonwijk

 Bereikbaarheidsvisie regio

 Organiseren samenwerking mobiliteit en RO

 Vergelijken investeringsprogramma’s

 Toepassing in Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA’s)

 Ingrediënt voor serious gaming
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DOELGROEPEN
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ANDES OMGAAN MET AANNAMES

SYSTEEMVERGELIJKING AUTO - FIETS/OV page 12

Uitgaan van kwaliteit van de toekomst (dus niet in de aannames dat toch niemand overstapt van auto naar OV)
- Effect comfortverbeteringen zichtbaar
- Effect gedragscampagnes zichtbaar

Geen kallibratie, maar kijken voor welke fouten in de aannames de uitkomsten het meest gevoelig zijn;
Uitkomst daarvan: Over het algemeen verbazend robuust, maar kwetsbaar voor fouten in aannames t.a.v.:
-Effecten parkeerbeleid
-Effecten beter comfort



COMFORT-ASPECTEN

 Zitplaatsgarantie

 Kwaliteit overstap

 Calamiteitenafhandeling

 Rijgedrag buschauffeur

 Sociale veiligheid

 Kwaliteit interieur voertuigen

 Informatievoorzieningen

 Betrouwbaarheid

 Voorzieningen op OV-hubs

 Etc.
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WERKING VAN EEN VERVOERSVRAAGMODEL
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Vertalen naar

gebiedsniveau

Infrastructuur en

mobiliteitsdiensten
(digitale netwerken)

Weerstanden tussen

gebieden
(reistijd, overstappen, comfort, …) 

Perceptie-

factoren

Relatieve aantrekkelijkheid

per herkomst-bestemming-

paar per vervoerwijze

Vervoerwijze- / 

bestemmings keuzemodel

Aantallen ritten tussen

gebieden per vervoerwijze

(evenwichtssituatie)

Weerstands

- functies

Vertalen naar

aantrekkelijkheid

Sociaal economische

gegevens per gebied

Gedragsparameters
Vertrekken / 

aankomsten per gebied

Vertalen naar vertrekken / 

aankomsten per gebied
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WERKING VAN ENKOB METHODE

Infrastructuur en

mobiliteitsdiensten
(digitale netwerken)

Weerstanden tussen

gebieden
(reistijd, overstappen, comfort, …) 

Perceptie-

factoren

Relatieve aantrekkelijkheid

per herkomst-bestemming-

paar per vervoerwijze

Vermenigvuldigen met 

arbeidsplaatsen en sommatie

over bestemmingen

Ontplooingsmogelijk-

heden per gebied

Weerstands

- functies

Vertalen naar

aantrekkelijkheid

Economische

potenties per gebied

Vermenigvuldigen met 

inwoners en sommatie over 

over herkomsten

Vertalen naar

gebiedsniveau

Sociaal economische

gegevens per gebied

Overlap met 

vervoersvraagmodel



VERGELIJKING ENKOB EN VERKEERSMODEL
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ENKOB

VERKEERS-

MODEL

de relatieve 

aantrekkelijkheid van 

gebieden

het gebruik van het 

mobiliteitssysteem

meer flexibiliteit in de 

definitie van doelgroepen en 

vervoerwijze combinaties

concretere uitkomsten tot 

op wegvak en halteniveau

kansrijke 

oplossingsrichtingen te 

identificeren

oplossingsrichtingen uitwerken 

tot maatregelen pakketten

In beide ben je vrij om aannames te doen t.b.v. gevoeligheidsanalyses

In beide kun je rekening houden met een veelvoud aan weerstandsmaten zoals tijd, prijs en comfort

Beide versterken elkaar gedurende het planvormingsproces wanneer in serie geschakeld!

Geeft inzicht in Biedt Wordt gebruikt om 



SAMENVATTEND

 Een Nieuwe Kijk op Bereikbaarheid biedt nieuwe perspectieven op het vertalen van systemen en modellen naar 

hanteerbaar materiaal voor beleidsambtenaren en bestuurders

 Een Nieuwe Kijk op Bereikbaarheid maakt het gehele complexe mobiliteitssysteem hanteerbaar met inbegrip van 

de effecten van prijs en comfort (naast reistijden) daarop

 Een Nieuwe Kijk op Bereikbaarheid kan deze resultaten naar effecten per wijk en buurt en per groep in de 

samenleving. Daarmee kunnen dan ook totaaleffecten voor de hele samenleving op buurt-, wijk-, gemeente, regio 

inzichtelijk worden en zelfs op nationale schaal

 Een Nieuwe Kijk op Bereikbaarheid is in essentie eenvoudiger dan het gebruik van verkeersmodellen en is daarom 

uitstekend in te bedden in bestaande verkeersmodellen
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