
Inspiratiesheet Slim Reizen 
Amsterdam Bereikbaar

Versie 3.0 
1 mei 2017

Route Reistijdstip
A

ch
te

rg
ro

nd

Beschrijving maatregel Van A naar Beter kaartjes bieden reizigers tijdens wegafsluitingen gratis of 
kortingskaartjes aan voor een specifiek OV traject, vaak tijdens 
weekendafsluitingen op het hoofdwegennet. Deze kaartjes werden tot een 
aantal jaar geleden vaak ingezet door Rijkswaterstaat, maar worden nu niet 
vaak meer gebruikt omdat het niet altijd kosteneffectief is gebleken.

Doel maatregel 1) Verminderen congestie door een tijdelijke modal shift
2) PR: Laten zien dat je, als oorzaken van de hinder, het belangrijk vindt 

om mee te denken met de reiziger en een alternatief te bieden 

Doelgroep Diegenen die normaal gesproken reizen op het afgesloten traject.

Beoogt effect op Andere modaliteit
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Kosten Relatief laag: rond de €5 per kaartje (dit hangt wel af van de deal die wordt 
gesloten met vervoerder)

Variabelen die van invloed zijn op kosten Of de kaartjes gratis worden aangeboden of met korting.

Effect uitgedrukt in aantal wegmijdingen Bij projecten uit het verleden zijn per weekend tussen de 1.000 en 8.000 
wegmijdingen behaald. Aantal mensen die een Van A naar Beter kaartje 
gebruikten lag veel hoger, maar slechts 10-30% van deze mensen had anders 
de weg gebruikt (de overige 70-90% maakt gewoon gebruik van een 
gratis/kortingskaartje als aardigheidje). 10% kan als richtlijn worden gebruikt 
als er gratis kaartjes worden gebruikt.
Lange termijn effect: ongeveer 40% van deelnemers geeft aan vaker van het 
OV gebruik te willen gaan maken.

Variabelen die van invloed zijn op effecten Attractiviteit alternatieven: als er een redelijk korte/hindervrije omrijdroute is, 
zal slechts een klein aandeel overwegen om tijdelijk het OV te gaan nemen.
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Initiatief / trekker bij Overheid

Benodigde partijen Vervoerders
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Waar moet je aan denken • Als deze kaartjes gratis worden aangeboden zal een groot deel van het 
aantal deelnemers ‘free riders’ zijn. 

• In het verleden heeft deze maatregel niet altijd veel effect gehad. Er moet 
dus goed worden nagedacht of het OV een goed alternatief is voor het 
specifieke traject waar op gewerkt wordt (snelle, betrouwbare verbinding).

• Kan overlast veroorzaken op overvolle treinen

Voorbeelden van eerdere toepassing A1 Muiderbrug; A2 Everdingen-Deil; A12 Woerden-Gouda; A29 Heienoord; 
N50: Zwolle-Kampen; A58: Bergen op Zoom (allen voor 2011)
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Bestemming

Slim Reizen in de metropoolregio Amsterdam
Van AnaarBeter kaartje
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