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Beschrijving maatregel Met een Bereikbaarheidspas kan de pashouder voor een vastliggende periode 
tijdens groot onderhoud gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. De 
Bereikbaarheidspas wordt aan werknemers verstrekt via de werkgever. De 
Bereikbaarheidspas geldt voor een gebied. Op specifieke trajecten is in het 
verleden de Minder Hinder pas ingezet.

Doel maatregel De Bereikbaarheidspas wordt ingezet om werknemers te verleiden van het OV 
gebruik te maken en zo de verkeersdruk te verminderen. Vaak wordt een 
concreet aantal spitsmijdingen of wegmijdingen als doel gesteld.

Doelgroep Werknemers
Beoogt effect op Gebruik van andere modaliteit dan auto
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Kosten Eén voorbeeldproject met 7.336 pashouders kostte €1.970.000. Geen 
informatie beschikbaar uit overige projecten.

Variabelen die van invloed zijn op kosten • Duur van de werkzaamheden
• Eigen bijdrage
• Of pas ook geldt op voor- en natransport

Effect uitgedrukt in aantal wegmijdingen Gemiddeld 250 dagelijkse wegmijdingen op hele netwerk, waarvan 100 op de 
weg/ corridor waar de werkzaamheden plaatsvinden per 1.000 werknemers 
die de maatregel aangeboden hebben gekregen (cijfers gebaseerd op inzet 
van de Bereikbaarheidspas bij werkzaamheden op het hoofdwegennet).

Variabelen die van invloed zijn op effecten • Locatie (maatregel is vooral geschikt in een grootstedelijke omgeving 
en op kantoorlocaties met goed OV)

• Mate van hinder
• Duur van de werkzaamheden (ook van belang voor kosten)
• Deelname werkgevers

o “Pas-moeheid” werkgevers
o Ervaring met eerdere werkzaamheden (“Het viel wel mee”)

• Of pas ook geldt op voor- en natransport 
• OV beschikbaarheid en capaciteit
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Initiatief / trekker bij Overheid of markt
Benodigde partijen Vervoerders, werkgevers in betreffende gebied.
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Waar moet je aan denken Over het algemeen is de Bereikbaarheidspas effectiever dan de Minder
Hinder-pas. Kanttekening is dat niet alle werkgevers in gebied mee (hoeven 
te) doen. Vooral kansrijk bij kantoorlocaties met een goede OV-
bereikbaarheid. 

Voorbeelden van eerdere toepassing A1 SAGO; A1 Muiderbrug; A4-A10 Amsterdam; 
Groot onderhoud A9 Gaasperdammerweg (alleen voor 2011); In het 
programma Beter Benutten zijn in veel regio’s OV probeerabonnementen 
ingezet (een vergelijkbare maatregel, vaak zonder werkzaamheden als 
aanleiding), met wisselende effecten.
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Slim Reizen in de metropoolregio Amsterdam

Vervoermiddel

Bereikbaarheidspas


