
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beleidssamenvatting TRANS-FORM: 
 

Managen van reizigersstromen in multimodale OV-netwerken 
om de OV-reis te transformeren tot een drempelloze ervaring 

 
 

Een efficiënt, betrouwbaar en robuust transportsysteem is essentieel voor smart cities en 
smart communities. Het TRANS-FORM project resulteert in een beter inzicht hoe passagiers 
reizen binnen en tussen verschillende openbaar vervoernetwerken, en biedt nieuwe 
methoden en tools om OV-aanbod beter aan te laten sluiten bij de actuele reizigersvraag. In 
drie casestudies in Nederland, Zweden en Zwitserland zijn reizigersstromen en -gedrag 
geanalyseerd voor drie verschillende netwerkniveaus: reizigersstromen op het regionale 
spoornetwerk, reizigersstromen binnen het stedelijk OV-netwerk, en loopstromen binnen 
stations/hubs. Op basis hiervan zijn methoden ontwikkeld om reizigersstromen te kunnen 
voorspellen en managen op elk niveau. In het TRANS-FORM project is een tool ontwikkeld 
waarmee voorspellingen voor de verschillende OV-netwerken geïntegreerd worden, zodat 
voorspeld kan worden hoe reizigers zich verplaatsen tussen de verschillende OV-netwerken. 
Hiermee kan de betrouwbaarheid en impact van OV-verstoringen op de gehele, multimodale 
OV-reis voor reizigers worden gekwantificeerd. Ook kunnen met behulp van deze tool 
maatregelen worden ontwikkeld en getest om de coördinatie tussen verschillende OV-
netwerken en vervoerders in het multimodale OV-netwerk te verbeteren, met name tijdens 
verstoringen en vertragingen. Hiermee draagt TRANS-FORM bij aan de transformatie van een 
multimodale OV-reis tot een voor de reiziger drempelloze ervaring. 
 
 



 

 

Vraagstukken 
De volgende vraagstukken staan centraal binnen het TRANS-FORM project: 

• Het beter begrijpen van reizigersstromen en reizigersdynamiek in multimodale OV-netwerken. 
• Het ontwikkelen van tools om reizigersstromen binnen en tussen verschillende OV-netwerken te 

analyseren, modelleren en voorspellen. 
• Het ontwikkelen en testen van maatregelen om reizigersstromen in het multimodale OV-netwerk 

beter te managen, met name in het geval van verstoringen en vertragingen. 
 

In TRANS-FORM wordt het multimodale OV-netwerk op drie verschillende niveaus geanalyseerd: 
• Het regionale netwerkniveau: reizigersstromen in intercity’s en sprinters. 
• Het stedelijke netwerkniveau: reizigersstromen in trams en bussen. 
• Het hub niveau: loopstromen binnen stations, hubs en overstaplocaties. 

 
Er wordt een integrale benadering gehanteerd, waarbij de interacties tussen deze netwerkniveaus centraal 
staan. 
 

 
 
Aanpak 
Verschillende empirische databronnen (OV-Chipkaartdata, voertuiglocatiedata, sensoren) zijn gebruikt om 
reizigersstromen te analyseren, monitoren en visualiseren. Met behulp van geavanceerde modellering 
kunnen reizigersstromen voor elk netwerkniveau voorspeld worden, waarna een integratietool is 
ontwikkeld om de interacties tussen de netwerken inzichtelijk te maken en te managen. Binnen het project 
zijn de methoden en tools toegepast op drie verschillende casestudies: 

• Blekinge (Zweden): het managen van treinen en passagiers op het regionale spoornetwerk in 
geval van vertragingen en verstoringen.  

• Lausanne (Zwitserland): het simuleren en managen van loopstromen binnen een station. 
• Den Haag (Nederland): het voorspellen en managen van reizigersstromen in het stedelijk OV-

netwerk en voor het integrale, multimodale OV-netwerk rondom Den Haag. 
 

 



 

 

Uitkomsten 
TRANS-FORM heeft geresulteerd in de volgende primaire uitkomsten: 

• Tool om reizigersstromen, vertragingen en drukte in het OV te visualiseren. Een 
interactieve visualisatietool is ontwikkeld, waarmee op basis van empirische data (GTFS, OV-
Chipkaart) of gemodelleerde data individuele OV-voertuigen en loopstromen gesimuleerd worden, 
inclusief de mate van vertraging en drukte. Dit visualiseert knelpunten in het OV-systeem en laat 
zien hoe de impact van een OV-verstoring zich ruimtelijk verspreid over het totale OV-netwerk. 

 
• Simulatiemodel om het managen van loopstromen in stations te testen. Met behulp van 

een loopstromen-simulatiemodel is de mogelijkheid ontwikkeld om verschillende crowd 
management maatregelen te testen op effectiviteit. Een test om op dynamische wijze loopstromen 
in conflicterende richtingen te scheiden in het station van Lausanne, illustreerde dat de looptijd 
voor reizigers in het station aanzienlijk verkort kan worden hierdoor. 

 
• Een model voor optimale bijsturing in het geval van een verstoring op het 

spoornetwerk. Een optimalisatiemodel is ontwikkeld wat in staat is om - toegepast in het geval 
van verstoringen op de Blekinge Kustbana spoorlijn in Zweden - een optimale bijsturingsstrategie 
voor betrokken treinen te adviseren, waarin reizigersstromen en routekeuze expliciet in 
beschouwing wordt genomen. De rekentijd bedraagt 10 seconden, wat het geschikt maakt voor 
real-time management van treinen en reizigersstromen. 

• Inzicht in reizigersgedrag bij verstoringen in stedelijk OV. Op basis van analyses van OV-
Chipkaartdata zijn modellen geschat die inzicht geven hoe reizigers drukte in het OV ervaren op 
basis van daadwerkelijk vertoond gedrag, en hoe reizigers route- en vervoerwijzekeuze aanpassen 
tijdens (on)geplande verstoringen of werkzaamheden. Toegepast in Den Haag bleek de 
nauwkeurigheid van voorspellingen van reizigersstromen tijdens verstoringen tot 13% toe te 
nemen met deze modellen. Resultaten tonen onder meer aan dat reizigers 1 minuut in een druk 
voertuig (3 staande passagiers per m2) tot 1,75 minuut reistijd kunnen ervaren. 

 



 

 

• Een integratietool om het verspreiden van de impact van verstoringen over het 
multimodale netwerk te voorspellen en managen. Deze integratietool verbindt inputs and 
outputs van de verschillende modellen voor de verschillende OV-netwerkniveaus met elkaar. 
Hierdoor kan inzichtelijk worden gemaakt hoe een vertraging op het spoornetwerk doorwerkt naar 
het stedelijke tram- en busnetwerk. Toepassing in Den Haag laat zien dat er potentie is om de 
totale verstoringsimpact - voor het integrale OV-netwerk - te verminderen wanneer reizigers-
stromen tussen OV-netwerken expliciet worden meegenomen in bijsturingskeuzes. 

 
Aanbevelingen 
Op basis van TRANS-FORM kunnen de volgende beleidsaanbevelingen worden geformuleerd: 

• Implementeer standaarden voor methoden om drukte in stations te simuleren en 
voorspellen. Met een almaar toenemende drukte in het OV is de verwachting dat drukte op 
drukke overstapstations - hubs - kan toenemen tot een kritiek punt, bezien vanuit doorstroming 
en veiligheid. We adviseren daarom om nu, tijdig, standaarden en richtlijnen te implementeren 
(bijvoorbeeld in kosten-baten analyses of vervoerwaardestudies) hoe drukte in stations 
gekwantificeerd kan worden. Derhalve adviseren we om de impact op drukte in stations door 
grote passagiersstromen een expliciete plek te geven in het toetsingskader van OV-maatregelen. 

• Ontsluit integrale, multimodale OV-Chipkaartdata. Op dit moment vindt nauwelijks 
integratie of koppeling plaats van OV-Chipkaartdata tussen verschillende vervoerders. Hierdoor is 
het niet mogelijk om inzicht te krijgen in de multimodale reizen die passagiers ondernemen. Dit 
betekent dat het slechts beperkt mogelijk is om het integrale OV-netwerk te optimaliseren op 
basis van inzicht in multimodale reispatronen. Wij adviseren om in overeenkomsten tussen 
vervoerder en vervoersautoriteit op te nemen dat - privacywetgeving in acht nemend - de 
vervoersautoriteit toegang heeft tot deze data om multimodale OV-Chipkaartdata te ontsluiten. 

• Implementeer een multimodale, op passagiers gerichte indicator om de impact van 
onbetrouwbaarheid en OV-verstoringen te kwantificeren. Onze modellen laten zien dat 
het mogelijk is om de impact van een OV-verstoring op de totale, multimodale reis te 
kwantificeren. Wij adviseren om een dergelijke indicator die deze integrale impact reflecteert te 
implementeren, en deze indicator als zodanig op te nemen in overeenkomsten tussen vervoerder 
en vervoersautoriteit als KPI. Dit stimuleert vervoerders om tijdens verstoringen of vertragingen 
bijsturingskeuzes te maken die in het belang zijn van de totale OV-reis van de reiziger.  

• Implementeer geüpdatete druktewaardering in standaarden voor kosten-baten 
analyses. Onze studie resulteert in een nauwkeurigere schatting van druktewaardering door 
reizigers gebaseerd op daadwerkelijk gemaakte routekeuzes. Het implementeren van deze nieuwe 
waarden in standaarden voor kosten-baten analyses kan leiden tot een nauwkeurigere berekening 
van baten van maatregelen gericht op het verminderen van drukte in het openbaar vervoer.  
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