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Aanleiding
Infraprojecten in de openbare ruimte leiden vaak tot hinder voor de reiziger. Hun gebruikelijke route is niet
of minder goed beschikbaar en dit zorgt mogelijk voor extra reistijd en/of frustraties. Deze brochure geeft u
als projectleider inzicht in de mogelijkheden om de bereikbaarheid voor de reiziger te maximaliseren door
gebruik te maken van Slim Reizen-maatregelen.
VOOR UITVOERING
Binnen Amsterdam willen we de reiziger zo min mogelijk hinderen. Dit
doen we door:
ü Slim Plannen: zorgt ervoor dat projecten met veel hinder niet
tegelijkertijd uitgevoerd worden;
ü Slim Bouwen: zorgt voor een goede fasering van de werkzaamheden
met zo min mogelijk hinder voor de reiziger
TIJDENS UITVOERING
Tijdens de uitvoering wordt doorgaans gebruik gemaakt van een
omleidingsroute. Dit zorgt voor meer verkeersdruk op de betreffende
route. Daarnaast worden de direct omwonenden en bedrijven
geïnformeerd middels een brief over de werkzaamheden. Deze
maatregelen zijn noodzakelijk, maar nog niet genoeg om hinder in de
regio Amsterdam te minimaliseren. Hiervoor is benodigd:
ü Slim Omleiden
ü Slim Reizen

Slim Reizen

Slim Reizen speelt in op de keuzes die reizigers maken. Niet alleen op de traditionele routekeuze, maar ook
op alle andere keuzes. Hieronder worden de verschillende reiskeuzes afgebeeld die een reiziger maakt.
Ga ik reizen?

Bestemming?

Vertrek- /
aankomsttijd?

Vervoerswijze?

Route?

Slim Reizen-maatregelen geeft de reiziger de informatie en (mogelijk) de middelen om een andere
reiskeuze te maken. Dit heeft twee grote voordelen, namelijk:
1. De reiziger maakt een andere reiskeuze waardoor de druk rondom de werkzaamheden minder wordt.
Dit verbetert de bereikbaarheid voor iedereen.
2. De reiziger is ruim van tevoren geïnformeerd over de te verwachten verkeershinder. Op deze manier
maakt de reiziger (deels) bewust een keuze om de hinder alsnog te accepteren. De extra reistijd als
gevolg van de werkzaamheden wordt als minder hinderlijk ervaren als mensen dit van tevoren weten
en er niet onverwacht mee geconfronteerd worden.
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Voorbeelden Slim Reizen-maatregelen

Hier worden enkele voorbeelden gegeven van Slim Reizen-maatregelen. Meer inspiratie kunt u vinden op
www.studiobereikbaar.nl/slim-reizen-maatregelen

Aanbieden van deelfietsen

Spitsmijden

Bereikbaarheidspas

Stappen voor u als projectleider
Wij nodigen u als projectleider uit om Slim Reizen-maatregelen in te zetten als uw project daar om vraagt.
Dit kan met behulp van de volgende vijf stappen.

STAP 1
Bepaal of uw project geschikt is voor Slim Reizen-maatregelen.
Gebruik de Slim Reizenscan (www.slimreizenscan.nl). Of uw project Slim Reizen-maatregelen dient in te
zetten, is afhankelijk van factoren als duur van de werkzaamheden, capaciteitsvermindering voor de reiziger
en aantal gehinderde reizigers. De scanner kunt u met globale kennis van uw project invullen. De Slim
Reizenscan geeft u als resultaat de hinderklasse van het project en of u Slim Reizen-maatregelen dient in te
zetten om verkeershinder te beperken.

STAP 2
Bepaal het doel van Slim Reizen-maatregelen
Op basis van een verkeerskundige analyse van de impact van de werkzaamheden, bepaalt u welk doel er
behaald moet worden door de inzet van Slim Reizen-maatregelen. Dit doel heeft direct betrekking op het
verminderen van de verkeershinder. Bijvoorbeeld: 200 voertuigen per dag uit de ochtendspits.

STAP 3
Bepaal de geschikte Slim Reizen-maatregelen voor uw project
Een maatregel bepalen blijft voor elk project maatwerk; er zijn immers bij elk project andere typen
gehinderde reizigers, andere reismotieven, en andere verkeershinder. Om de geschikte maatregel te
bepalen, doet u een stakeholderanalyse (wie ondervinden de verkeershinder?) en een gedragsanalyse (wat
zijn de alternatieven voor de gehinderde reizigers?). Het doel hiervan is dat de meest geschikte (efficiënt en
effectief) maatregelen worden toegepast.

STAP 4
Implementeer de Slim Reizen-maatregel(en)
Vervolgens worden de geschikte Slim Reizen-maatregelen geïmplementeerd. Dit gaat hand-in-hand met een
sterk communicatieplan over de maatregelen. De implementatietijd kan per maatregel verschillen. Ter
indicatie: een maand (kleine maatregel) tot twee jaar (grootschalige maatregelen).

STAP 5
Monitoring en evaluatie van uw Slim Reizen-maatregel(en)
U monitort vóór, tijdens en na de maatregelen de situatie waardoor u een evaluatie kunt maken van het
effect van uw gebruikte maatregelen. De regio Amsterdam kan en wil leren van uw aanpak om hinder in
deze regio te verminderen tijdens uitvoering van infraprojecten.

