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Beschrijving maatregel Het voorafgaand aan de reis informeren van reizigers over actuele reistijden, 
liefst voor verschillende modaliteiten.

Doel maatregel Het pre-trip (vóór de reis) informeren van reizigers heeft tot doel ze te 
faciliteren zélf een slimme keuze te maken ten aanzien van (1) hoe te reizen 
(2) wanneer te reizen en (3) via welke route te reizen. In sommige gevallen 
zullen reizigers wellicht zelfs afzien van een geplande reis..

Doelgroep Woon-werk, zakelijk, recreatief en vrachtverkeer

Beoogt effect op Vraag naar capaciteit, doorstroming en verdeling verkeer over wegennet
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Kosten Uiteenlopend, afhankelijk van wijze informeren reizigers

Variabelen die van invloed zijn op kosten Wijze waarop reizigers geïnformeerd worden en breedte van de informatie.

Effect uitgedrukt in aantal wegmijdingen Niet bekend. Wel bleek uit de evaluatie van het In Car spoor van de PPA dat 
veel reizigers de in dit project ontwikkelde apps vooral ook pre-trip 
raadpleegden.

Variabelen die van invloed zijn op effecten Wel of niet multimodaal informeren, toegankelijkheid/bruikbaarheid informatie, 
betrouwbaarheid informatie, mogelijkheid om via mailservice geïnformeerd te 
worden
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Initiatief / trekker bij “Veroorzakende wegbeheerder / project” 

Benodigde partijen Wegbeheerders, project, marktpartijen, omgevingspartijen (gebruikers)
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Waar moet je aan denken • ‘Wij de data, u de apps’-> als overheden bouwen wij bij voorkeur geen 
websites/apps met reisinformatie. Organiseer dit dus slim met 
marktpartijen én met andere projecten die dan ook spelen.

• Zijn er ingrijpende wijzigingen in de infrastructuur? Dit is voor 
serviceproviders vaak lastig op tijd in hun ondergrondkaarten te 
verwerken. Neem ruim de tijd om dit te organiseren of sluit eventueel 
een overeenkomst met een marktpartij die wél tijdig het kaartmateriaal 
aangepast kan hebben (zoals bij het project ‘Renovatie Velsertunnel’)

• Zorg dat de reizigers weten van deze informatie. Ondersteunende 
communicatie is dus belangrijk.

Voorbeelden van eerdere toepassing Renovatie Velsertunnel, Maastricht Bereikbaar, Reiswijzer (Goedopweg.nl)

C
on

ta
ct Contactpersoon / contactpunt AmsterdamBereikbaar@vervoerregio.nl

Bestemming

Slim Reizen in de metropoolregio Amsterdam
Pre-trip reisinformatie

Route CommunicatieReistijdstipVervoermiddel


