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Samenvatting
In de afgelopen jaren is er bij het beleid voor het openbaar vervoer steeds meer focus gekomen op de 
complete deur tot deur reis van de reiziger, waarbij alle relevante kwaliteitsaspecten van een reis worden 
meegenomen. Het KiM heeft voor directie OVS (Openbaar Vervoer en Spoor) van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu verkend of een doorontwikkeling van de Bereikbaarheids Indicator (BBI) uit de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2012 in dit opzicht een geschikt instrument oplevert om de 
 ov-bereikbaarheidskwaliteit van gebieden in beeld te brengen.
 
Het blijkt mogelijk de BBI-ov zodanig in te vullen dat deze beter aansluit op het ov zoals dit voor de 
gebruiker werkt en hoe dit door hem beleefd wordt: een ov-netwerk van treinen, bussen, trams en 
metro’s waarbinnen reizigers veelal ketenreizen maken om van deur tot deur te komen, met reistijd-
componenten	als	voor-	en	natransport	te	voet	of	per	fiets,	wachten	en	mogelijk	ook	overstappen.	
Dit kan,	door	gebruik	te	maken	van	de	gegeneraliseerde	reistijd,	zoals	de	meest	recente	versie	van	het	
Landelijk Model Systeem deze berekent voor ov-reizen. 

Dit kan alleen voor de bereikbaarheidscomponenten waarvoor het LMS voor ov-reizen tot een gegenera-
liseerde reistijd komt. De beleefde reistijd voor voor- en natransport en wachten worden bijvoorbeeld 
wel berekend op het niveau van de individuele reizen. Maar aspecten als de mate van onbetrouwbaarheid, 
zitplaatskans, en de mogelijkheden om onderweg te werken worden alleen meegenomen in de algehele 
preferentie	van	reizigers	voor	het	ov,	zonder	deze	specifiek	te	maken	op	het	niveau	van	de	individuele	reis.	
Met deze BBI-ov-toepassing van het LMS is het betrekkelijk eenvoudig om tot landelijke monitoring-
overzichten te komen, die alleen tegen zeer hoge kosten met ‘in de praktijk’ gemeten data samengesteld 
zouden kunnen worden. Tevens kan er met deze toepassing gerekend worden aan toekomstige situaties, 
of	fictieve	situaties,	zoals	een	nog	in	te	voeren	maatregel.
 
De Nationale Markt- en Capaciteits Analyse (NMCA) 2017 richt zich op het signaleren van knelpunten in 
de toekomst binnen de verschillende modaliteiten. De voor de NMCA ontwikkelde BBI-ov-index, die weegt 
naar alle gemaakte ov-reizen, komt tot een visualisatie die weergeeft hoe voor de gebruikers van open-
baar vervoer de bereikbaarheid per ov over gebieden in Nederland verdeeld zal zijn in een toekomstjaar 
(2040). Het resulterende kaartbeeld is goed te vergelijken met de BBI voor de auto, zoals opgenomen in de 
NMCA. Op punten zijn er nog verschillen tussen de BBI-auto en de BBI-ov. Bij de auto wordt toe nemende 
reisweerstand als gevolg van reistijdvertraging door drukte op de weg wel geanalyseerd op het niveau van 
de individuele reizen, toenemende reisweerstand als gevolg van drukte in het ov met gevolgen voor de 
zitplaatskans niet. Bij het ov wordt met gepercipieerde reistijden gerekend om beter aan te sluiten op de 
beleving	van	ketenreizen	van	deur	tot	deur	–	bij	de	auto	gebeurt	dat	niet.	Bij	de	auto	zou	dat	voor	specifieke	
reizen met bijvoorbeeld veel parkeerproblematiek of veel congestie op de weg relevant kunnen zijn.

Het is met kleine aanpassingen van deze systematiek ook goed mogelijk om te komen tot andere toe-
passingsmogelijkheden van de BBI-ov, die aanvullend inzicht geven. Naast monitoring, en bijdragen aan 
het signaleren van toekomstige knelpunten (zoals in de NMCA), ontstaan daarmee goede mogelijkheden 
om een bijdrage te leveren aan het vooraf beoordelen van alternatieven (verbeteringen ten opzichte van 
een referentiesituatie of het vergelijken van alternatieven). Te denken valt daarbij aan het verkennen van 
ruimtelijke keuzes, of het verkennen van het probleemoplossend vermogen van ov-maatregelen voor de 
algehele bereikbaarheidssituatie in een gebied. Dat is bijvoorbeeld relevant voor de uitwerking van het 
Toekomstbeeld OV en verkenningen in het kader van het MIRT, zoals de bereikbaarheidsprogramma’s. 
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Door bijvoorbeeld de BBI-ov te wegen met alle gemaakte reizen (waarbij autoreizen toegerekend worden 
aan het ov), kan in beeld worden gebracht hoe goed de ov-bereikbaarheid zou zijn voor álle gemaakte 
reizen naar een bestemmingsgebied, ongeacht of ze met de auto of het ov gemaakt worden. Daarbij is 
het	ook	mogelijk	om	dieper	geografisch	in	te	zoomen,	en	in	beeld	te	brengen	welke	reistijdcomponenten	
of windrichtingen van herkomst of bestemming van ov reizen nu maken dat een bestemmingsgebied als 
geheel een relatief goede of slechte bereikbaarheid heeft. 
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1  
Introductie

 1.1 Het beleidskader

In de afgelopen jaren is er voor het openbaar vervoer steeds meer focus gekomen op de complete deur 
tot deur reis van de reiziger, waarbij alle relevante kwaliteitsaspecten van een reis worden meegenomen. 
Zo wil de Lange Termijn Spooragenda deel II (LTSA-II, 2014-1) de klantwens meer centraal stellen en het 
 ov-aanbod daarom meer optimaliseren vanuit de totale reis van deur tot deur. Dit vraagt om een 
 nadrukkelijker samenwerking tussen alle betrokken partijen (vervoerders, infrastructuuraanbieders en 
overheden), om gelijkluidende afspraken tussen de verschillende partijen en een gedeelde feitenbasis. 
Ook streeft de LTSA-II een cultuuromslag na: meer focus op reizigers, strakker sturen op een beperkte set 
indicatoren, en meer transparantie over ontwikkelingen die ook meer differentiatie naar lijnen of regio’s 
toelaat. Het recente toekomstbeeld Overstappen naar 2040 – flexibel en slim ov (MinIenM e.a., 2016) dat in 
samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies, metropoolregio’s, NS, 
Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) en ProRail is opgesteld, kiest als vertrekpunt dat de 
reiziger in 2040 snel, comfortabel, betrouwbaar en betaalbaar van A naar B moet kunnen reizen. 

In lijn hiermee wil de directie Openbaar Vervoer en Spoor (OVS) van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu beschikken over een instrument dat recht doet aan dit perspectief van de ov-reiziger en bijdraagt 
aan monitoring en het signaleren van toekomstige knelpunten in het kader van de Nationale Markt en 
Capaciteitsanalyse (NMCA). De directie OVS vraagt daarvoor gebruik te maken van de voor de Structuur-
visie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 2012 ontwikkelde Bereikbaarheids Indicator (BBI). Deze wordt al 
toegepast voor de auto (BBI-auto). Een BBI voor het ov wordt wel in het BBI-handboek (Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, 2014-2) beschreven, maar is behalve voor enkele testcases, nog niet in de 
 praktijk toegepast, omdat de benodigde data daarvoor eerder ontbraken. Voor de uitwerking van het 
OV-toekomstbeeld en bereikbaarheidsprogramma’s in het kader van het Meerjarenprogramma 
 Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is het daarnaast van belang om te kunnen beschikken over 
een instrument dat een beeld geeft van het oplossend vermogen van strategieën, maatregelpakketten 
of maatregelen	over	het	integrale	ov-systeem	heen	voor	de	complete	deur-tot-deur	reisbehoefte	van	
de reiziger.	

De directie OVS vraagt het KiM het volgende te verkennen: 
•	 Is	het	mogelijk	een	BBI	voor	ov	te	ontwikkelen	die	recht	doet	aan	de	specifieke	kenmerken	van	het	

reizen per openbaar vervoer, en dus een goede indicator voor beleid is om de kwaliteit van de 
deur-tot-deur bereikbaarheid in het ov te beschrijven en te volgen? 

• Hoe kan deze indicator bijdragen aan het signaleren van bereikbaarheidsknelpunten in de toekomst in 
het kader van de NMCA? 

• Kan de indicator helpen om het oplossend vermogen van maatregelen te beoordelen, bijvoorbeeld bij 
de uitwerking van het ov-toekomstbeeld en bereikbaarheidsprogramma’s in het kader van het MIRT? 

• Hoe zou dit alles dan kunnen (waarbij ook gelet wordt op databehoefte en –beschikbaarheid) en welke 
aannamen en vereenvoudigingen zijn daarvoor nodig?

• Welke visualisaties met welke zeggingskracht levert dit op? 

Doel is één integrale ov-indicator voor trein, bus, tram en metro samen – de reiziger gebruikt het ov als 
één netwerk.
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Het resultaat van deze verkenning was in eerste aanleg een “receptuur” die in de opdrachtverlening voor 
het rekenwerk voor de NMCA kon meelopen. Naast deze praktische vraag voor het ontwikkelen van een 
BBI-ov, is de directie OVS betrokken bij een actie om te komen tot een dashboard of indicator voor de 
kwaliteit van de deur-tot-deur bereikbaarheid met het ov. Dit dashboard richt zich nu vooral op de reizen 
waarvoor samenwerking nodig is tussen de NS en regionale treinvervoerders, of tussen treinvervoerders 
en exploitanten van bus, tram of metro. Dit dashboard wordt in eerste instantie alleen gevuld met 
 indicatoren waarvoor al kant en klare datasets klaar liggen. Het gaat daarbij om klanttevredenheid, 
ketenvoorzieningen, gehaalde aansluitingen en deur-deur reistijden. Het dasboard wil visualisaties 
 aanreiken die een concreet handelingsperspectief geven. Een verder ontwikkelde BBI-ov kan mogelijk op 
termijn input opleveren voor het dashboard.

 1.2 Deze rapportage

In deze rapportage wordt eerst de uitwerking van de BBI-ov beschreven en de keuzes die zijn gemaakt 
(hoofdstuk 2). De BBI-ov kan, net als de al in gebruik zijnde BBI-auto, toegepast worden bij de NMCA, 
studies in het kader van het MIRT, projecten van het programma Beter Benutten, het monitoren van 
ontwikkelingen in bereikbaarheid, en regionale en stedelijke studies waarbij de stedelijke bereikbaarheid 
een belangrijk vraagstuk is. Hoofdstuk 3 gaat over de toepassing en interpretatie van de visualisaties als 
uitkomst van BBI-ov studies. Tenslotte volgen conclusies en wordt bekeken in hoeverre de BBI-ov voldoet 
aan	de	beleidswensen	(hoofdstuk	4).	De	verantwoordingsrapportage	(Significance,	2016)	met	de	onder-
bouwing, onderliggende methodologie en receptuur voor het rekenwerk voor de BBI-ov vormt de bijlage 
bij deze notitie. 
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2  
De bereikbaarheids-
indicator openbaar 
vervoer (BBI-ov)

 2.1 Bereikbaarheid volgens de SVIR

In 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld en aan de Tweede Kamer aange-
boden. In de SVIR is als nieuwe indicator de BBI (bereikbaarheidsindicator) geïntroduceerd. Er is voor 
gekozen bereikbaarheid te meten als alle moeite die reizigers, en de verladers en vervoerders van vracht 
moeten doen om een bepaalde bestemming te bereiken: alle weerstand die er is om een persoon of goed 
van de ene plek naar de andere te krijgen. Een verplaatsing van A naar B gaat namelijk niet vanzelf. 
De reiziger,	vervoerder	of	verlader	voelt	weerstand	tegen	de	reis,	omdat	zijn	budget	aan	geld,	tijd	en	
inspanning voor reizen beperkt is. Met het begrip ‘bereikbaarheid’ willen we alle weerstand van de reiziger 
vangen om van A naar B te komen. De weerstand om een bestaande bestemming te bereiken bestaat uit 
de volgende deelaspecten:

• De uitgaven die de reiziger moet doen om deze reis te maken (de kosten van bijvoorbeeld de trein of 
busrit)

• De benodigde reistijd 
• De onbetrouwbaarheid van de reistijd (kun je plannen?)
• Het gemak en reiscomfort (vraagt het reizen om veel inspanning van de reiziger? kun je de reistijd in 

het ov gebruiken om te werken, te ontspannen of te genieten van de reis?). 

Voor iedere reisrelatie kun je in theorie de totale reisweerstand in beeld brengen. En voor iedere set van 
reizen kun je deze dan optellen. De verschillende deelaspecten van de reisweerstand kunnen op één 
noemer worden gebracht door ze zo goed als mogelijk alleen in ‘kosten’ of ‘tijd’ uit te drukken. Daarna 
kunnen ze worden opgeteld tot de zogenaamde ‘gegeneraliseerde reis- of tijdkosten’. Hoe lager de 
 reisweerstand op een verbinding (in een netwerk, op een corridor, naar een stad of iets dergelijks), hoe 
beter de bereikbaarheid (Groot et al., 2011; Koopmans et al., 2013). 

De BBI wil in beeld brengen wat de relatieve bereikbaarheidskwaliteit van gebieden is: hoe zijn gebieden 
met relatief goede, en relatief slechte bereikbaarheid verdeeld over de kaart. Daarvoor wordt de 
 reisweerstand van alle reizen naar een gebied opgeteld en vergeleken met het landelijke gemiddelde. 
Met de BBI kan ook de bereikbaarheid van een gebied in het nu vergeleken worden met hetzelfde gebied, 
na bijvoorbeeld een genomen maatregel om de bereikbaarheid te verbeteren. Niet alle deelaspecten van 
de ‘reisweerstand’ kunnen in de BBI goed worden meegenomen: alleen die aspecten die zich laten vertalen 
naar ‘reistijd’ kunnen nu worden meegenomen (zie KiM, 2016). In de toekomst kan dit misschien verder 
worden uitgebreid als het ook mogelijk wordt om andere aspecten op de noemer van reistijd te brengen.
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BBI geeft géén exacte locatie van knelpunten
De BBI is ontwikkeld om te laten zien wat de relatieve bereikbaarheid van gebieden is, als resultante van 
de achterliggende ruimtelijke structuur, netwerken en verkeerskwaliteit. De indicator komt daarmee los 
van het direct denken in knelpunten binnen de verschillende vervoerwijzen. De BBI is bijgevolg voor wat 
betreft	het	achterliggende	knelpunt	niet	locatiespecifiek.	Als	bijvoorbeeld	een	gemeente	relatief	niet	zo	
goed bereikbaar is, betekent dat nog niet dat ook de oorzaak van de relatief lage score zich in diezelfde 
gemeente bevindt. De bereikbaarheidsindicator kijkt naar het geheel van de reizen naar een gebied, dus 
óók naar het deel van de reisweg buiten dat gebied. 

De BBI is dus geen vervanger van een knelpunten-analyse, maar een aanvulling daarop, die de focus 
teruglegt naar het doel (bereikbaarheid verbeteren) in plaats van het middel (knelpunten oplossen) en zo 
het zoekgebied voor oplossingen kan verbreden. 

 2.2 BBI-auto als basis voor BBI-ov

De BBI-auto:
De BBI-score uit de SVIR drukt de gemiddelde hemelsbrede snelheid uit van alle gemaakte deur-tot-deur 
verplaatsingen met de auto naar een bestemmingsgebied. Voor het bepalen van de gemiddelde snelheid 
wordt voor de afstand gerekend met de hemelsbrede afstanden1 en voor de reistijd met de reistijden over 
het wegennet. Bij het bepalen van de reistijden wordt daardoor rekening gehouden met omrijden als 
gevolg van ontbrekende schakels in het netwerk, congestie en vertraagde verkeersafwikkeling. Daarnaast 
houdt de indicator rekening met het aantal reizigers: vaker gemaakte verplaatsingen wegen zwaarder. 

De BBI-score (uitgedrukt in kilometers per uur) wordt zelden opzichzelfstaand gebruikt. Voor toepassingen 
wordt de BBI-score vergeleken met de waarden van een gekozen referentiesituatie: dit kan de te verwachten 
snelheid zijn, bijvoorbeeld op basis van een landelijk gemiddelde, of de snelheid in de uitgangssituatie. 

De BBI-index geeft de verhouding weer tussen de BBI-score en de referentiewaarde.

Bij het presenteren van regionale verschillen wordt de BBI-index gebruikt, omdat de hemelsbrede 
 snelheden sterk verschillen naar afgelegde afstand of stedelijkheids- graad. Bij korte verplaatsingen, 
of verplaatsingen	in	stedelijk	gebied,	is	de	hemelsbrede	snelheid	lager	door	relatief	meer	omrijden	en	
 minder gebruik van snelwegen. Bij de berekening van de BBI-index wordt hiervoor gecorrigeerd. 

De BBI-ov:
De BBI-ov is een gebiedsindicator voor de bereikbaarheidskwaliteit van het integrale ov-systeem, dus 
trein,	tram,	bus	en	metro	samen.	Uitgangspunt	van	de	BBI-ov	is	de	specificatie	en	methodiek	volgens	de	
SVIR-BBI en het BBI handboek (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014-2). 

De	BBI-ov	is	zo	veel	mogelijk	volgens	dezelfde	methodiek	en	specificaties	opgezet	als	de	BBI-auto,	met	als	
doel integrale analyses van auto- en ov-bereikbaarheid mogelijk te maken. Waar nodig is de berekenings-
methode van de BBI-ov aangepast aan de kenmerken van een reis per openbaar vervoer. De belangrijkste 
aanpassing is het rekenen met gepercipieerde reistijden, paragraaf 2.3 gaat daar verder op in.

1 Bij projecten in het kader van het Programma Beter Benutten wordt op dit moment overigens ook wel gerekend met de 
afstanden in het netwerk, in plaats van de hemelsbrede afstand. Maar omdat het ov wordt afgewikkeld over een ander 
netwerk dan de auto, is het voor toepassingen waarbij de bereikbaarheid van gebieden per auto en ov vergeleken worden, 
zoals de NMCA, relevanter om met de hemelsbrede snelheid te werken.
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 2.3 Van BBI-auto naar BBI-ov: rekenen met gepercipieerde reistijden

Voor het openbaar vervoer is de rekenmethode van de BBI-auto waar nodig aangepast om rekening te 
houden met de kenmerken van het ov-systeem. Een belangrijk verschil tussen reizen per openbaar 
 vervoer en reizen per auto is dat een ov-reis bestaat uit verschillende ketencomponenten. Waar een 
autoreis veelal maar één ‘schakel’ kent, heeft een ov-reiziger te maken met voor-, hoofd- en natransport, 
en overstappen. Juist een indicator die voor het ov het van deur-tot-deurperspectief van de reiziger wil 
hanteren, moet hier correct mee om kunnen gaan. 

De reistijdbeleving voor al deze verschillende reiscomponenten in een reisketen is niet identiek. Een 
minuut	in	de	trein	zitten	is	wat	anders	dan	een	minuut	fietsen,	en	een	minuut	lopen	is	wat	anders	dan	
een minuut op het perron wachten. De reiziger ervaart een minuut die gemoeid is met wachten, over-
stappen, of staan in het voertuig als zwaarder dan een minuut die reizend wordt doorgebracht op een 
zitplaats in een normaal bezette trein of bus. De subjectieve reistijd van deur-tot-deur is door ervaren 
ongemak dus hoger dan de objectieve reistijd (de kloktijd). Een minuut wachttijd onder normale omstandig-
heden telt bijvoorbeeld ongeveer twee keer zo zwaar als een minuut zuivere reistijd in het voertuig 
(OECD,	2014;	KiM	2015-1).	Zie	figuur	2.1.	Om	hieraan	recht	te	doen,	en	zo	beter	aan	te	sluiten	bij	het	
deur-tot-deur-perspectief van de reiziger, wordt in de BBI-ov daarom gerekend met de beleefde of 
gepercipieerde reisminuten in plaats van klokminuten.

 Figuur 2.1 Opbouw gepercipieerde ov-reistijd. De basis (links) in de staafdiagrammen is de pure kloktijd (doorgetrokken lijnen). 

Daar bovenop (rechts) komen toeslagen voor de reistijd zoals de reiziger die ervaart (gestippelde lijnen).

Voor iedere reisrelatie (of set van reizen), moeten voor alle reistijdcomponenten de gepercipieerde 
 reistijden bepaald worden en opgeteld vormen ze de zogenaamde ‘gegeneraliseerde ov-reistijd’. 
Hoe lager	de	gegeneraliseerde	reistijd	op	een	verbinding,	hoe	beter	de	bereikbaarheid.	

Bij	al	deze	componenten	spelen	ook	de	specifieke	omstandigheden	nog	mee.	Vindt	de	reis	in	het	voertuig	
plaats in comfortabele omstandigheden waarin je goed kunt werken of relaxen, of moet je door drukte 
staan?	Is	het	tijdens	de	voorafgaande	fietsrit	droog,	of	regent	het?	Moet	er	voor	een	overstap	veel	trap-
gelopen worden, met zware koffers? Vindt het wachten beschut plaats, en kun je ergens zien hoe lang het 
nog gaat duren? Idealiter zou je ook al dit soort omstandigheden in een indicator voor de reisweerstand 
willen meewegen, maar er is nog geen bron die op een uniforme wijze data genereert voor alle gemaakte 
reizen op dit soort aspecten. Dit valt daarom buiten de scope van dit onderzoek. 
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	 2.4	 Definitie	BBI-ov

De BBI-ov score drukt de gemiddelde (hemelsbrede) snelheid uit van alle per ov gemaakte deur-tot-deur 
verplaatsingen naar een bestemmingsgebied. Bij het bepalen van de gemiddelde snelheid wordt steeds 
gerekend met het snelste ov-alternatief op de vervoersrelatie en de gepercipieerde reistijden. De BBI-ov 
score wordt uitgedrukt in kilometers per uur.

De totale reisweerstand in het ov hangt samen met de reislengte. In het ov spelen bijvoorbeeld het rela-
tief langzame voor- en natransport naar de halte een rol, dat bij korte reizen een groter aandeel van de 
totale reistijd omvat dan bij lange reizen. Daarom worden de reistijden gerelateerd aan een referentielijn, 
volgens de methodiek in het BBI-handboek (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014-2). Zodoende 
geeft de BBI-ov index de verhouding weer tussen de BBI-score en de referentiewaarde (de te verwachten 
snelheid of de snelheid in de uitgangssituatie). De referentiewaarde voor het openbaar vervoer wordt 
weer bepaald op basis van de gepercipieerde reistijd. 

De referentielijn

(bewerking van fragment uit de SVIR Bereikbaarheidsindicator, MinIenM, 2014-2)
Tussen de gemiddelde verplaatsingsafstand naar een gebied en de gemiddelde snelheid van de ver-
plaatsingen bestaat een relatie: kortere verplaatsingen kennen in het algemeen een lagere gemiddelde 
snelheid. Om de BBI-score van een gebied te kunnen duiden, wordt de werkelijke reistijd afgezet 
tegen de verwachte reistijd voor verplaatsingen over eenzelfde afstand. In dit geval fungeert de 
 BBI-score op basis van verwachte reistijden als referentiewaarde. De BBI-index geeft de verhouding 
tussen de BBI-score en de referentiewaarde weer.

De verwachte reistijd wordt afgeleid van een referentielijn die de relatie tussen de reistijd en de 
hemelsbrede	afstand	beschrijft;	de	rode	lijn	in	figuur	2.2.	De	referentielijn	wordt	verkregen	via	een	
regressieanalyse waarmee op basis van de werkelijke reistijd en de hemelsbrede afstand van verplaat-
singen geschat wordt welke reistijd verwacht kan worden bij een bepaalde hemelsbrede afstand. 
Bij de	regressieanalyse	worden	alle	verplaatsingen	op	alle	herkomst-bestemmingscombinaties	
 meegenomen, zodat HB-relaties met veel verplaatsingen zwaarder meetellen bij de bepaling van de 
referentielijn dan HB-relaties met minder verplaatsingen. Voor iedere hoofdvervoerwijze moet een 
aparte referentielijn geschat moet worden.

De hellingshoek van de referentielijn geeft de extra reistijd weer die nodig is om 1 km extra af te 
 leggen. Figuur 2.2 laat zien dat de referentielijn geen rechte lijn is, maar in het begin steiler loopt. 
Dit komt	overeen	met	de	eerdere	constatering	dat	bij	korte	afstanden	relatief	veel	tijd	nodig	is	om	een	
bepaalde afstand af te leggen dan bij langere afstanden waar sprake is van een relatief constante 
toename	van	de	benodigde	reistijd	naarmate	de	afstand	toeneemt.	Specifiek	voor	ov	zijn	daarbij	
bijvoorbeeld de haltedichtheid en ov-frequenties meer van invloed op verplaatsingen met een kortere 
reisafstand.

De referentiewaarde voor een gebied correspondeert met de BBI-score die verkregen zou worden 
wanneer alle verplaatsingen in de verwachte reistijd zouden worden afgelegd (= de reistijd volgens de 
referentielijn). 

In	figuur	2.2	is	de	verwachte	reistijd	van	verplaatsingen	in	relatie	tot	de	afstand	weergegeven	(de	rode	
lijn). Ook te zien zijn drie verplaatsingen over een korte afstand (A, B en C) en drie verplaatsingen over 
een langere afstand (D, E en F). Twee van de drie verplaatsingen over een korte afstand (A en B) scoren 
in dit geval slecht omdat de reistijd groter is dan de verwachte reistijd (deze verplaatsingen liggen 
boven de rode lijn). Van de verplaatsingen over een langere afstand scoren er twee goed (E en F) en 
één slecht (D). De referentielijnen per hoofdvervoerwijze zullen voor iedere studie opnieuw geschat 
moeten worden, zodat deze het beste aansluiten bij het doel van de studie. Overigens heeft het ver-
loop van de referentielijn vooral effect op de hoogte van de BBI-index en minder op de verhouding 
tussen de berekende BBI-indices.
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 Figuur 2.2 Voorbeeld van referentielijn.
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3  
Het toepassen van 
de BBI-ov

 3.1 Data voor de indicator: gebruik LMS

Een indicator is in de praktijk alleen van waarde, als hij ook gevuld kan worden met data. Aangezien de 
BBI nadrukkelijk is ontwikkeld om situaties in de toekomst te verkennen, is het gebruik maken van in het 
echt gemeten grootheden (bijvoorbeeld aan de hand van voertuigregistraties, of persoonsbevragingen) 
geen keuze, en moet dus van gegevens uit bestaande verkeersmodellen worden geput.

Wanneer de BBI alleen benut zou worden voor de monitoring van bestaande situaties in heden of verleden, 
is gebruik maken van in het echt gemeten grootheden theoretisch een optie, maar levert ook dan al snel 
praktische problemen op als het gaat om landelijke overzichten, te vervaardigen in een beperkte doorloop-
tijd. Maar als ontwikkelingen op het gebied van big data dat mogelijk maken, is er in theorie geen beletsel 
de BBI te zijner tijd voor monitoring-doelen verder uit te ontwikkelen en voor het in beeld  brengen van 
de huidige situatie meer met dergelijke data te vullen. Denk bijvoorbeeld aan het meer open beschikbaar 
komen van data uit de ov-chipkaart, of open toegang tot systematisch verzamelde verplaatsingsdata 
vanuit mobiele telefonie.

In een pilot voor het meten van de stedelijke bereikbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam is 
bijvoorbeeld onlangs een werkmethode ontwikkeld die de kwaliteit van de bereikbaarheid in beeld wil 
brengen voor de aspecten ‘reistijd’ (incl. wachttijd, overstaptijd, parkeerzoektijd), ‘betrouwbaarheid’ 
en	‘beleving’;	dit	voor	verschillende	vervoerwijzen	(auto,	ov,	fiets)	en	van	deur-tot-deur	(Beuckens	
e.a., 2016). Deze werkmethode combineert diverse in de praktijk geregistreerde data: zo werden voor 
het regionale ov bestaande registraties van voertuigposities vanuit het zogeheten GOVI benut, 
	vonden	met	GPS-tracking	extra	metingen	onder	fietsers	plaats	en	werd	er	speciaal	voor	dit	doel	
 belevingsonderzoek onder reizigers uitgevoerd. Dit is een bewerkelijke en daardoor kostbare methode, 
die in	de	praktijk	alleen	uitvoerbaar	lijkt	voor	afgebakende	corridors	of	gebieden.

Voor	het	rekenen	aan	toekomstige	of	fictieve	situaties	is	aan	het	gebruik	van	modellen	niet	te	ontkomen.	
Daarom is bij de BBI-auto in 2012 gebruik gemaakt van data uit het verkeersmodel LMS (Landelijk Model 
Systeem). Gebruik van data uit een model wil overigens nog niet zeggen dat het ook altijd gaat om 
	artificiële,	berekende	cijfers.	Voor	de	berekening	van	reistijden	zijn	namelijk	zo	goed	als	mogelijk	de	
‘ware’ reistijden in het model opgenomen. En door gebruik te maken van de cijfers voor de omvang van 
het verkeer uit bestaande vervoersregistraties in zogeheten basisjaren, wordt zo goed mogelijk aangesloten 
op de praktijk. Het LMS wil alle gemaakte verplaatsingen tussen alle vertrekpunten A en alle aankomst-
punten B (benaderd via modelzones) zo goed mogelijk in beeld brengen. De bestaande registraties van 
de omvang van vervoerstromen zijn in de praktijk alleen op een wat ander aggregatieniveau bekend 
(bijvoorbeeld station-station) dan de door het model berekende individuele herkomst-bestemmings-
relaties.	Het	model	verdeelt	ze	fijnmaziger	over	alle	mogelijkheden	tussen	de	A’s	en	B’s.	
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Gebruik maken van het LMS impliceert mogelijkheden en onmogelijkheden. Het deelaspect ‘gebruiks-
gemak en comfort’ wordt voor ov van oudsher al tot op zekere hoogte gemodelleerd met verschillende 
‘levels-of-services’. Denk daarbij vooral aan de kwaliteit van de aangeboden dienstregeling, en een (grove) 
indeling naar ov-vervoerwijzen (trein versus bus, tram, metro). Deze worden daarbij ook plaats-, tijd- en 
reisspecifiek	gemaakt.

Met het in 2017 beschikbaar komen van een voor het ov verbeterde versie van het LMS (GM-3), wordt nu 
ook beter gerekend met de verschillen tussen subjectieve tijden en kloktijden voor de verschillende 
onderdelen van een individuele ov-reisketen (het betreffende voor- en natransport, de benodigde wacht- 
en overstaptijd op een herkomst-bestemmingsrelatie). Doordat het model voor alle gemaakte ov-reizen 
deze subjectieve reistijd uitrekent, en dit als output vasthoudt, kan dit worden benut als grootheid voor 
de BBI-ov om zo goed mogelijk aan te sluiten op de door de reiziger ervaren reistijd van deur tot deur in 
een keten met verschillende reistijdcomponenten.
 
De kwaliteit van de uitgevoerde dienstregeling (dus inclusief de gevolgen van vertraagde of uitgevallen 
treinen of bussen, zoals het missen van geplande overstappen, of drukte in het ov, zijn in het LMS nog niet 
uitgewerkt. Het effect daarvan op de reistijd, en de kans om geen zitplaats te hebben, zijn alleen impliciet 
meegenomen	in	de	keuzegeneigdheid	voor	het	ov	als	geheel,	zonder	dit	plaats-,	tijd-	of	reisspecifiek	te	
maken.

Overigens is het de vraag hoe sterk een direct verband tussen ov-gebruik en betrouwbaarheid resp. drukte 
in	het	ov	is.	Vaak	beperkt	de	onbetrouwbaarheid	en	de	drukte	zich	tot	heel	specifieke	plaatsen	en	tijd-
stippen in het ov-netwerk. Als er een verband is, zal dat waarschijnlijk op de langere termijn sterker zijn 
dan op de korte termijn. Bijvoorbeeld, omdat een reiziger die op de heenreis voor het ov gekozen heeft, 
op de terugweg vaak weinig andere optie dan weer met het ov reizen, mensen aan abonnementen vast 
zitten, een extra auto in het huishouden niet zomaar geregeld is etc. De beschikbare literatuur op dit 
gebied is beperkt. Van Loon e.a. (2011) laten zien dat een eventueel verband tussen de betrouwbaarheid 
van de reistijd en het gebruik van ov nauw samenhangt met de meer precieze invulling van de betrouw-
baarheidsindicator. De keuze voor de indicator ‘80e minus 50e percentiel van de reistijd’ resulteert bij 
hen in een toename van 1,47% in abonnementhouders bij een 10% verbetering op deze indicator. Kroes 
e.a. (2013) brengen in beeld hoe ‘overcrowding’ in de Parijse metro zich vertaalt naar een als langer 
beleefde reistijd. Meer onderzoek in de Nederlandse situatie kan helpen om na te gaan of het de moeite 
waard is ‘betrouwbaarheid’ en ‘drukte’ beter mee te nemen in een deur-tot-deur bereikbaarheidsindicator 
voor het ov. 

Het landelijke kaartbeeld BBI-ov in NMCA 2017
In de Nationale Markt- en Capaciteits Analyse 2017 (MinIenM, 2017) is de verder uitgewerkte BBI-ov 
opgenomen	(zie	figuur	3.1).	De	kleur	van	de	bollen	drukt	de	ov-bereikbaarheidskwaliteit	uit.	Groene	
bollen geven aan dat de gemiddelde hemelsbrede snelheid van ov-verplaatsingen naar deze gebieden 
hoog is ten opzichte van de referentie snelheid. Rode bollen geven aan dat sprake is van relatief lage 
snelheden. De grootte van de bollen geeft het aantal ov-verplaatsingen naar de zone weer. 

In de geest van de NMCA, dat een nationale analyse over alle vervoerwijzen heen is, zijn de BBI voor de 
auto en het ov zoveel mogelijk hetzelfde uitgewerkt en uitgebeeld, op basis van de meest recente 
 LMS-versie (GM-3.3). Toch zijn er nog wel een aantal verschillen, deels ook om beter rekening te houden 
met	de	specifieke	karakteristieken	van	het	openbaar	vervoer	waar	de	gebruiker	mee	te	maken	heeft.	

Zo is in de BBI-auto de reistijdvertraging als gevolg van drukte op de weg wél verwerkt, maar in de BBI-ov is 
bijvoorbeeld de extra reisweerstand als gevolg van drukte in het ov (met zijn weerslag op de zitplaatskans) 
niet meegenomen. Het LMS neemt namelijk langere reistijden als gevolg van congestie op de weg wel 
mee in het iteratieve keuzeproces om het verplaatsingskeuzegedrag te voorspellen, bij het ov gebeurt dat 
in het LMS niet. Overigens neemt het LMS de reistijdonbetrouwbaarheid (toenemende reisweerstand als 
gevolg van het ongemak van de onvoorspelbaarheid van reistijden) zowel bij de auto, als bij het ov niet 
mee in het keuzeproces. Dit aspect blijft in de gehanteerde BBI dus buiten beschouwing. 
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Om beter aan te sluiten op de deur-tot-deur-reistijdbeleving van ov-reizen, die vrijwel altijd in een 
 ketenreis verlopen, is voor de BBI-ov gewerkt met de gegeneraliseerde subjectieve reistijden in plaats 
van kloktijden. Bij de auto gebeurt dat niet. Het hanteren van gegeneraliseerde subjectieve reistijden zou 
bij	de	auto	bijvoorbeeld	relevant	kunnen	zijn	voor	specifieke	bestemmingen	met	veel	parkeerproblematiek	
en bijkomende zoek- en looptijden. Daarmee is tijd gemoeid die door de reizigers slechter gewaardeerd 
wordt dan tijd doorgebracht in een auto in normaal circulerend verkeer. Het zelfde geldt voor verkeer 
naar	bestemmingen	met	veel	file:	ook	minuten	in	langzaam	rijdend	of	stilstaand	verkeer	worden	slechter	
gewaardeerd dan minuten in normaal doorstromend verkeer. Binnen het LMS worden echter geen 
 penalties gehanteerd voor dit soort situaties, en er zijn vanuit het LMS dus geen gegeneraliseerde 
 reistijden voor de auto beschikbaar waarin rekening gehouden wordt met subjectieve reistijden. 

De Bereikbaarheidsindicator (de BBI-index), zoals toegepast in de NMCA voor het ov, is een indicator die 
de relatieve bereikbaarheidskwaliteit van een gebied/gemeente per openbaar vervoer inzichtelijk maakt. 
De	bereikbaarheidskwaliteit	is	gedefinieerd	als	de	gemiddelde	(hemelsbrede)	snelheid	van	alle	
 ov-verplaatsingen van deur tot deur naar de gemeente. Deze gemiddelde snelheid van de gemeente 
wordt afgezet tegen de landelijk gemiddelde snelheid voor ov-verplaatsingen per afstandsklasse. Daarbij 
wordt rekening gehouden met een toenemende gemiddelde snelheid bij langere verplaatsingsafstanden 
door toepassing van de referentielijn volgens het BBI-handboek. Om tot één integrale ov-indicator te 
komen, is op de individuele vervoersrelaties steeds het meest snelle ov-alternatief genomen (trein of 
bus/tram/metro). 

Hiermee wordt zichtbaar welke gemeenten voor wat betreft hun bereikbaarheid per ov beter/slechter 
scoren dan de landelijk gemiddelde ov-bereikbaarheid. De BBI is geen absolute maatstaf of norm, maar 
een relatieve maat. De bijna 400 gemeenten zijn op basis van hun index-waarden verdeeld over zes 
klassen	(12,5%,	12,5%,	25%,	25%,	12,5%,	12,5%),	aflopend	van	de	12,5%	best	bereikbare	(donkergroen)	
naar de 12,5% slechtst bereikbare (donkerrood) gemeenten.2

Zoals eerder al benadrukt, geeft de BBI niet de exacte locatie van het achterliggende knelpunt aan. Als een 
gemeente ‘rood kleurt’, hoeft dat nog niet te betekenen dat ook de oorzaak van de relatief lage score zich 
in de gemeente zelf bevindt.

In	figuur	3.1	valt	allereerst	op	hoe	groot	het	aandeel	van	de	grote	steden	is	in	de	in	Nederland	gemaakte	
ov-verplaatsingen: de bollen van de grote steden zijn veel groter dan die van andere gemeenten, en 
daarbij moet nog bedacht worden dat voor de gemeenten in de klasse met de minste ov-aankomsten 
een minimum-bolomvang is gehanteerd om ze op de kaart voldoende zichtbaar weer te kunnen geven. 
De grote rol van de steden in het ov van Nederland is plausibel en strookt met eerdere analyses 
 (bijvoorbeeld Bakker en Zwaneveld, 2009).

Lettende op de kleur van de bollen, valt op dat wat betreft de gemaakte ov-verplaatsingen in 2040, de 
grote steden relatief goed bereikbaar zijn in termen van (gegeneraliseerde) reissnelheid. Alle gemeenten 
met een treinstation scoren beter, omdat de gemiddelde snelheid van de naar deze gemeenten gemaakte 
ov-reizen relatief hoog is. Dit, doordat in gemeenten met een treinstation het treingebruik hoger is dan 
in gemeenten zonder station, en doordat treinreizen gemiddeld sneller verlopen dan reizen met bus, 
tram of metro. Overigens is het als verdiepende analyse goed mogelijk om apart de BBI voor treinreizen 
en de BBI voor bus, tram en metroreizen in beeld te brengen (zie par. 3.3).

In de drie klassen met de grootste bolomvang bevinden zich geen rode of oranje bollen: de gebieden met 
veel ov-aankomsten zijn dus ook steeds relatief goed per ov bereikbaar. Met de bestaande kennis van ov 
is dat logisch: daar waar veel vraag is, is het mogelijk een aantrekkelijk ov-product neer te zetten, wat 
nog weer extra vraag (en daardoor extra aanbod) uitlokt (Möhring-effect).

2 In lijn met mogelijkheid 1 voor weergave op kaartbeelden, zoals genoemd in de BBI-Handleiding (MinIenM 2014-1).
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 Figuur 3.1 Bereiksbaarheids-indicator (index) ov voor 2040, scenario Hoog, zoals opgenomen in NMCA2017. De gemeenten zijn 

op	basis	van	hun	index-waarden	verdeeld	over	zes	klassen	(12,5%,	12,5%,	25%,	25%,	12,5%,	12,5%),	aflopend	van	

de 12,5% best bereikbare (donkergroen) naar de 12,5% slechtst bereikbare (donkerrood) gemeentenBBI OV Etmaal - 2040 Hoog
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Grotere rode en oranje bollen zijn bijvoorbeeld nog te zien voor Amsterdam-Noord, Rotterdam-Zuid (de 
gemeenten Amsterdam en Rotterdam zijn in delen opgesplitst), Lansingerland, Nissewaard (Spijkenisse), 
Westland, Huizen (NH), Oosterhout, Waalwijk. De aanwezigheid van goed regionaal ov (RandstadRail in 
Lansingerland, metro in Spijkenisse) compenseert in de BBI-ov blijkbaar onvoldoende de afwezigheid 
van een treinstation: dit soort verbindingen biedt maar in één of twee richtingen goede bereikbaarheid 
en biedt in andere richtingen geen soelaas, en vraagt bij verder reizen altijd om overstappen, dat door de 
reizigers slecht gewaardeerd wordt (resulterend in een lage gegeneraliseerde reissnelheid). Voorts zijn er 
logischerwijze veel rode stippen in meer landelijke gebieden zonder spoor, zoals Zeeuws-Vlaanderen, 
Goeree-Overflakkee	en	de	Krimpenerwaard.
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Een lage BBI-ov-index voor een gebied signaleert dat een gebied relatief moeizaam met het ov te bereizen 
is (in vergelijking met andere gebieden, vanuit het perspectief van alle ov-reizen die gemaakt worden). 
Het is aan beleidsmakers om vast te stellen of dit dan ook tot een verbeteropgave moet leiden. Daarbij 
kan bijvoorbeeld een rol spelen in hoeverre een gebied niet alleen met ov, maar ook met andere vervoer-
wijzen minder goed bereikbaar is. En uiteraard zal ook de omvang van de te maken kosten, in relatie tot 
de omvang van de te realiseren verbetering, een rol spelen. De BBI geeft ook niet de exacte locatie van de 
eventuele knelpunten aan. Het landelijke kaartbeeld is daarom vooral indicatief: het landelijke kaartbeeld 
voor de BBI-ov in de NMCA laat vooral zien dat daar waar het ov veel gebruikt wordt (grote bollen) de 
bereikbaarheidskwaliteit per ov ook relatief goed is (veel groen). Daarmee is overigens nog niet gezegd 
dat de vervoervraag daar ook ‘past’ binnen de bestaande capaciteit, de zitplaatskans is nu bijvoorbeeld 
alleen meegenomen op generiek niveau (zie par. 3.1). 

Met gebruikmaking van de systematiek van de BBI zijn verdiepende analyses mogelijk om meer duiding 
te verkrijgen van de kleur van gebieden en mogelijke zoekrichtingen. De volgende paragraaf gaat daar 
verder op in. 

 3.2 Verdiepende analyse

Dieper inzoomen op oplossend vermogen van ov voor ander verkeer
In de NMCA 2017 is bij de uitwerking van de BBI-ov de keuze gemaakt om, net als bij de auto, bij de 
berekening van de BBI-index te wegen naar de door het LMS verwachte reizen naar een gemeente met de 
betreffende vervoerwijze. In het geval van ov dus naar het verwachte ov-gebruik. De analyse van de 
 ov-bereikbaarheid vindt dus plaats voor de (door het model) verwachte ov-reizen. Het resulterende 
kaartbeeld met zijn rode en groene bollen met weging naar ov-gebruik beantwoordt met name de vraag: 
hoe is voor de gebruikers van openbaar vervoer de bereikbaarheid per ov over gebieden in Nederland verdeeld? 

Voor de berekening van de BBI-ov-index is het ook mogelijk om te wegen naar het geheel van de 
 potentiële markt: alle gemaakte verplaatsingen, ongeacht de vervoerwijze. Daarbij is hier gewerkt met 
de som	van	auto-	en	ov-reizen.	Gelet	op	de	sterk	afwijkende	actieradius	van	lopen	en	fietsen,	zijn	deze	
buiten beschouwing gelaten. Een dergelijke weging heeft als voordeel dat gekeken wordt naar de kwaliteit 
van ov voor alle reizigers die theoretisch het ov voor hun reis zouden kunnen gebruiken, in plaats van 
alleen de reizigers die al met het openbaar vervoer reizen. Dit voorkomt een selectie-bias: reizigers kiezen 
immers meer voor het gebruik van ov, wanneer naar bestemmingsgebieden een goede ov-kwaliteit 
beschikbaar is. Als alleen wordt gekeken naar de gemaakte ov-reizen, blijven reizigers die het ov mijden 
op vervoersrelaties met slechte ov-bereikbaarheid buiten de evaluatie. Zo valt met de invulling van de 
BBI met weging naar potentiële markt voor het ov op dat sommige rurale gebieden met zeer beperkt 
openbaar vervoer toch een zeer positieve ov-bereikbaarheidsscore hebben. De reizigers die daar een ov 
reis maken, en dus in de berekening worden meegenomen, hebben overwegend een goede ov-bereik-
baarheid. Terwijl reizigers met een slechte ov-bereikbaarheid de ov-reis niet zullen maken en daardoor 
niet in de berekening voorkomen. Deze ‘bias’ wordt voorkomen door de BBI-ov te berekenen op basis 
van alle potentiële ov-reizen. 

In dit geval is voor potentiële ov-reizen uitgegaan van de mobiliteitsmarkt van auto- en ov-reizen tezamen, 
waarbij dus alle autoreizen zijn toegedeeld aan het ov. Daarbij is ook de referentielijn voor het geheel van 
alle potentiële ov-reizen geschat. 

Overigens is de uitwisseling van gebruikers tussen auto en openbaar vervoer op nationale schaal 
	bescheiden,	en	treedt	deze	wisselwerking	vooral	op	in	specifieke	situaties	en	voor	een	beperkte	groep	
reizigers (KiM, 2015-2). Met de ontwikkelde BBI-systematiek is een weging naar het potentieel, in plaats 
van alleen het ov-gebruik, echter eenvoudig uitvoerbaar, en kan voor een verdiepende analyse een 
ondersteunend beeld opleveren. 
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In	het	kaartbeeld	van	figuur	3.2	is	de	BBI-ov–index	weergegeven	met	respectievelijk	de	weging	naar	
ov-gebruik (links) en potentieel gebruik (rechts). De kaartbeelden zijn gemaakt met modelgegevens uit 
het LMS met WLO Hoog scenario met zichtjaar 2030 op basis van de resultaten uit het LMS2016 (GM-3.3). 

Vergelijking	van	de	twee	figuren	laat	zien	dat	de	bollen	van	diverse	grotere	gemeenten	zonder	station	
wat groter zijn als gekeken wordt naar het potentieel (zie bijvoorbeeld Oosterhout, Waalwijk, Westland, 
Terneuzen). Dit illustreert bovengenoemde selectie-bias. Door alleen naar de gemaakte ov-reizen te 
kijken, blijft onderbelicht hoeveel verkeer deze gemeenten genereren. De kleur van de bollen blijft rood: 
het ov heeft voor de aldaar gemaakte autoreizen relatief weinig bereikbaarheid te bieden. Overigens 
zeggen	deze	figuren	uiteraard	niets	over	de	kwaliteit	van	de	autobereikbaarheid	van	deze	plaatsen,	die	
verder prima op orde kan zijn.

In	figuur	3.2	is	ook	te	zien	dat	bij	weging	naar	gebruik	(figuur	links)	niet	de	grote	steden	de	meest	groene	
bollen scoren, maar juist de perifere steden met IC-stations. De grote steden hebben een goed stads-
vervoernetwerk, en een hoog aandeel gebruik van bus, tram en metro, maar deze vervoerwijzen hebben 
een relatief lagere hemelsbrede snelheid in vergelijking tot de trein. Bij weging naar de totale vervoers-
markt	(figuur	rechts)	hebben	de	bollen	in	de	grootste	steden	vaker	de	meest	groene	score:	door	het	
	fijnmazige	stadsvervoernetwerk	hebben	ook	de	niet-OV-gebruikers	een	goede	OV-bereikbaarheid	terwijl	
dit in de perifere steden of landelijke gebieden niet het geval is.

Waar de BBI-ov gewogen naar ov-gebruik, zoals gehanteerd in de NMCA, vooral een middel is om te volgen 
hoe de relatieve bereikbaarheidskwaliteit per ov over Nederland verdeeld is, is de BBI-ov gewogen naar 
potentieel een hulpmiddel om te verkennen wat het oplossend vermogen van ov kan zijn in het gehele 
verkeer naar een gebied. Daarmee zou het een nuttig instrument in bijvoorbeeld gebiedsverkenningen en 
studies voor bereikbaarheidsprogramma’s kunnen zijn. 

Dieper geografisch inzoomen
De landelijke bollenkaart richt zich op de ov-bereikbaarheid van gebieden en de onderlinge vergelijking 
daarvan. Voor het beantwoorden van vragen waarom een bepaalde bol rood of groen kleurt, kan een 
verdiepende analyse van de kwaliteit van de ov-bereikbaarheid naar een gebied worden uitgevoerd.

Er is een gebruiksvriendelijk dashboard ontworpen (Excel-tool) waarmee per interessegebied 
(een bepaalde	bol)	benchmarks	kunnen	worden	gemaakt	met	spindiagrammen	en	dartboards.	
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 Figuur 3.2 Bollenkaart BBI-index ov bij het scenario Hoog 2030 op basis van LMS2016 (GM-3.3), gewogen naar ov-gebruik 

(links) en het potententieel (rechts).
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 Figuur 3.3 Voorbeeld spindiagram waarin de scores van de gemeente Zoetermeer worden vergeleken met de landelijk 

 gemiddelde scores 

Figuur 3.3 geeft ter illustratie de ov-bereikbaarheid van Zoetermeer weer. In de vorm van een spindiagram 
is voor elk van de reistijdcomponenten de ov-bereikbaarheid weergegeven ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde. De reistijdcomponenten zijn: het aandeel voor- en natransport; snelheid van het voor- en 
natransport; gemiddelde ov-snelheid; het aandeel wachten per gereisde kilometer; het aantal overstappen 
per gereisde kilometer; en de zogenaamde omreisfactor doordat directe verbindingen of schakels in het 
ov-netwerk ontbreken. Hierbij wordt steeds gerekend met de beleefde ofwel gepercipieerde reistijd. 
Ook kan	de	ov-bereikbaarheid	voor	trein-	respectievelijk	bus/tram/metro-reizen	apart	in	beeld	worden	
gebracht	(zie	kleinere	diagrammen	onderin	figuur	3.3).

Het spindiagram en het dartboard kunnen inzicht geven in de mogelijke oorzaak van de slechtere 
 ov-bereikbaarheid van een bepaald gebied. 

In de spindiagrammen wordt de ov snelheid en de snelheid van voor- en natransport weergegeven: dit 
zijn allemaal componenten van de BBI-score. Deze snelheden worden vergeleken met het landelijk 
gemiddelde, maar hierin wordt de afstandsverdeling van de reizen naar de beschouwde bol niet mee-
genomen. Bij het aldus vergelijken van de snelheden naar een gebied (hier Zoetermeer) wordt dus geen 
rekening gehouden met de eerder beschreven samenhang tussen snelheid en reisafstanden, waar in de 
BBI-index rekening mee wordt gehouden. Het spindiagram geeft dus een nadere verklaring van de 
 achterliggende BBI-scores, en niet zozeer van de BBI-index.
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 Figuur 3.4 Voorbeeld dartboards voor studiegebied rond Zoetermeer

Dartboard met windrichtingen
Figuur 3.4 geeft ter illustratie de ov-bereikbaarheid van Zoetermeer en een aantal omliggende gemeenten 
in de vorm van dartboards. De BBI-ov indices van vijf gemeenten zijn voor drie afstandsklassen (de 
 kringen) en vanuit acht windrichtingen (de taartpunten) weergegeven. Het dartboard geeft de mate van 
ov-bereikbaarheid weer van een gebied vanuit de herkomstgebieden in de verschillende windrichtingen 
binnen bepaalde afstandsklassen. Kijkend naar bijvoorbeeld Zoetermeer, valt op dat de ov-bereikbaarheid 
naar het westen (Den Haag) en het oosten relatief goed is, terwijl die op langere afstanden naar het 
 zuidwesten ongunstig is. Dat is logisch gelet op het bestaande ov-aanbod met treinen op de oost-west 
verbinding (Den Haag – Utrecht), terwijl op de kortere afstanden het bestaande lightrail in Zoetermeer in 
goede verbindingen voorziet (de binnenste kring is vrijwel geheel groen). 

Een studiegebied volgen in de tijd
In de uitwerking van de BBI, zoals gehanteerd in de NMCA, volg je de ontwikkeling van de verdeling van 
gebieden met relatief goede en slechte ov-bereikbaarheid over de kaart. De landelijke referentie, waaraan 
de gebiedsscore gerelateerd wordt, wordt dan in nieuwe jaren telkens opnieuw uitgerekend en verschuift 
dus als het ware in de loop van de tijd mee. Het is echter ook mogelijk de BBI-ov-score voor een gebied 
te blijven relateren aan de referentie in een basisjaar of een bepaalde uitgangssituatie in de toekomst, en 
zo bijvoorbeeld te volgen hoe de BBI-ov van dat gebied zich ontwikkelt als gevolg van verwachte ontwikke-
lingen	op	het	gebied	van	demografie,	economie	en	ruimte.	Of	juist	hoe	deze	zich	ontwikkelt	als	gevolg	van	
een maatregel in het ov-netwerk die in het model wordt doorgevoerd. Doordat in een modelbenadering, 
zoals	het	LMS,	voor	een	toekomst	met	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	demografie,	economie	en	ruimte	
de maatregel zowel ‘aan’ als ‘uit’ kan worden gezet kan het effect van de maatregel ook worden geïsoleerd 
van de effecten uit de externe omgeving: “hoe ziet de toekomst zonder maatregel eruit?” versus “hoe ziet 
de toekomst eruit na het nemen van een maatregel?”.
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4  
Conclusies
• Het blijkt mogelijk de BBI-ov zodanig in te vullen dat deze beter aansluit op het ov zoals dit voor de 

gebruiker werkt en hoe dit door hem beleefd wordt: een ov-netwerk van treinen, bussen, trams en 
metro’s waarbinnen reizigers veelal ketenreizen maken om van deur tot deur te komen, met reistijd-
componenten	als	voor-	en	natransport	te	voet	of	per	fiets,	wachten	en	mogelijk	ook	overstappen.	
Dit kan,	door	gebruik	te	maken	van	de	gegeneraliseerde	reistijd,	zoals	de	meest	recente	versie	van	het	
Landelijk Model Systeem deze berekent voor ov-reizen.

• Dit kan alleen voor de bereikbaarheidscomponenten waarvoor het LMS voor ov-reizen tot een 
gegeneraliseerde reistijd komt. De beleefde reistijd voor voor- en natransport en wachten worden 
bijvoorbeeld wel berekend op het niveau van de individuele reizen. Maar aspecten als de mate van 
onbetrouwbaarheid, zitplaatskans, en de mogelijkheden om onderweg te werken worden alleen 
meegenomen	in	de	algehele	preferentie	van	reizigers	voor	het	ov,	zonder	deze	specifiek	te	maken	op	
het niveau van de individuele reis.

• Met deze BBI-ov-toepassing van het LMS is het betrekkelijk eenvoudig om tot landelijke monitoring-
overzichten te komen, die alleen tegen zeer hoge kosten met ‘in de praktijk’ gemeten data samen-
gesteld zouden kunnen worden. Tevens kan er met deze toepassing gerekend worden aan toekomstige 
situaties,	of	fictieve	situaties,	zoals	een	nog	in	te	voeren	maatregel.

• De voor de NMCA ontwikkelde BBI-ov-index, die weegt naar alle gemaakte ov-reizen, komt tot een 
visualisatie die weergeeft hoe voor de gebruikers van openbaar vervoer de bereikbaarheid per ov over 
gebieden in Nederland verdeeld zal zijn in een toekomstjaar (2040). Het resulterende kaartbeeld is 
goed te vergelijken met de BBI voor de auto, zoals opgenomen in de NMCA. Op punten zijn er nog 
verschillen tussen de BBI-auto en de BBI-ov. Bij de auto wordt toenemende reisweerstand als gevolg 
van reistijdvertraging door drukte op de weg wel geanalyseerd op het niveau van de individuele reizen, 
toenemende reisweerstand als gevolg van drukte in het ov met gevolgen voor de zitplaatskans niet. 
Bij het	ov	wordt	met	gepercipieerde	reistijden	gerekend	om	beter	aan	te	sluiten	op	de	beleving	van	
ketenreizen	van	deur	tot	deur	–	bij	de	auto	gebeurt	dat	niet.	Bij	de	auto	zou	dat	voor	specifieke	reizen	
met bijvoorbeeld veel parkeerproblematiek of veel congestie op de weg relevant kunnen zijn.

• Het is met kleine aanpassingen van deze systematiek ook goed mogelijk om te komen tot andere 
toepassingsmogelijkheden van de BBI-ov, die aanvullend inzicht geven. Naast monitoring, en bijdragen 
aan het signaleren van toekomstige knelpunten (zoals in de NMCA), ontstaan daarmee goede mogelijk-
heden om een bijdrage te leveren aan het vooraf beoordelen van alternatieven (verbeteringen ten 
opzichte van een referentiesituatie of het vergelijken van alternatieven). Te denken valt daarbij aan het 
verkennen van ruimtelijke keuzes, of het verkennen van het probleemoplossend vermogen van 
ov-maatregelen voor de algehele bereikbaarheidssituatie in een gebied. Dat is bijvoorbeeld relevant 
voor de uitwerking van het Toekomstbeeld OV en verkenningen in het kader van het MIRT, zoals de 
bereikbaarheidsprogramma’s. Door bijvoorbeeld de BBI-ov te wegen met alle gemaakte reizen 
(waarbij autoreizen toegerekend worden aan het ov), kan in beeld worden gebracht hoe goed de 
ov-bereikbaarheid zou zijn voor álle gemaakte reizen naar een bestemmingsgebied, ongeacht of ze 
met	de	auto	of	het	ov	gemaakt	worden.	Daarbij	is	het	ook	mogelijk	om	dieper	geografisch	in	te	
zoomen, en in beeld te brengen welke reistijdcomponenten of windrichtingen van herkomst of 
bestemming van ov reizen nu maken dat een bestemmingsgebied als geheel een relatief goede of 
slechte bereikbaarheid heeft. 
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