
Monitoren van 

kwaliteit  en beleving 

van OV ketens

9-3-2017

Niels van Oort

Aart de Koning

Sander vd Drift



2

Aanleiding ontwikkeling werkmethode
▪ Stedelijke bereikbaarheid: Verbeteren van de deur-tot-deur reis, 

…maar waar zit de bottleneck? First en last mile?

▪ Hoe voorspellen? Hoe monitoren? 
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MIRT Stedelijke bereikbaarheid
 Belang voor Regio EN Rijk

 Werkmethode om:

▪ De kwaliteit van de gehele reis in beeld te 

brengen, van deur tot deur

▪ Kwaliteit: reistijd, betrouwbaarheid én beleving

▪ Alle modaliteiten: auto, OV, fiets (en lopen)

▪ Zwakke schakels in beeld + oplossingsrichtingen 

▪ Pilot: Reizen in de MRA

▪ Nationaal toepasbaar

 Opstap naar prognoses
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Methodieken
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Hoe werkt SENSE.dat?
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View.DAT OV
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View.DAT OV: NS data
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Definities

1. Reistijd/snelheid Rit First- en last mile

▪ Goed: >60km/h >30km/h of < dan 4 min

▪ Redelijk: 30-60km/h 15-30km/h of 4-8 min

▪ Minder goed: <30km/h <15km/h of >8 min

2. Betrouwbaarheid – kans op extra reistijd
▪ Goed: Wekelijks < 4 minuten extra

▪ Redelijk: Wekelijks 4-8 minuten extra 

▪ Minder goed: Wekelijks > 8 min extra

3. Beleving - rapportcijfer
▪ Goed: >7.5 

▪ Redelijk: 7.0 – 7.5

▪ Minder goed: <7.0



9

Onderzoek in cijfers

 5 relaties onderzocht

 Ruim 2700 enquêtes

 330 App gebruikers: > 20.000 gemeten ritten

 > 100.000 analyses 
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Reistijd
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Betrouwbaarheid
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Beleving
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Van monitoring naar prognoses

1. Nieuwe monitoringsmogelijkheden leveren 

goede basisdata OV ketens

2. Betere modellering keten (Brands et al. 2014)

3. Extra kwaliteitselementen meenemen in OV 

modellering

1. Onbetrouwbaarheid (Van Leusden en Van Oort 2015; Yap et 

al. 2017)

2. Drukte (Van Oort et al. 2016; Kroes et al. 2015)

3. Beleving (Van Hagen et al. 2011)
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Conclusies

 Nieuwe inzichten in keten door nieuwe 

tooling en methoden. 

 Verschil objectieve en subjectieve waarde 

van reistijd, betrouwbaarheid en beleving in 

beeld.

 Belangrijke basis voor verbeteren van OV 

prognoses
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Vragen/ meer info

NvOort@Goudappel.nl

https://nielsvanoort.weblog.tudelft.nl/

@Niels_van_Oort


