
1

Oplossingen 
opschalen

Bezoekersstromen

Project Scale up | introductie & resultaten 
test Zandvoort



Je aanspreekpunten voor dit project
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A n j a  R e i m a n n
Projectleider

Gemeente Amsterdam

• Ik ga aan de slag om innovatie naar Amsterdam te 
brengen 

• Ik werk voor de Chief Technology Officer van 
Amsterdam 

• Ik werk op het kruispunt van technologie, de stad en 
de ondernemer

P: +31 (0) 614825085
E: a.reimann@amsterdam.nl

E e f j e  S m e u l d e r s
Inkoopspecialist 

Gemeente Amsterdam

• Ik faciliteer een goede samenwerking tussen markt 
en overheid

• Altijd op zoek naar innovatieve oplossingen voor 
maatschappelijke vraagstukken

• Publieke aanbestedingen kunnen leuker én 
makkelijker

P: +31 (0) 634164211
E: eefje.smeulders@amsterdam.nl
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Introductie – Wat is Scale up | Bezoekersstromen?
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Wat is het probleem?

5



6

Hoe voorkom je dat het te druk wordt op een hotspot? Kunnen we bezoekersstromen voorspellen en gedrag van 

mensen beïnvloeden? Dat is precies de vraag die de partners in het MRA Platform Smart Mobility (provincies Noord-

Holland en Flevoland, Gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam) aan de markt hebben gesteld. Met een 

innovatieve manier van aanbesteden jagen zij de ontwikkeling van oplossingen voor gedragsbeïnvloeding aan.

Op zoek naar innovatieve oplossingen

De vier overheden zoeken naar werkbare en innovatieve oplossingen voor datagebruik, voorspellen én beïnvloeden. 

Daarom is de normale manier van aanbesteden aan de kant geschoven en is gezocht naar consortia 

(samenwerkingsverbanden van marktpartijen) die samen een totaaloplossing bieden. Uit de dertien aanmeldingen 

zijn twee consortia gekozen om hun oplossing toe te passen en aan te scherpen op twee verschillende (drukke) 

plekken. Dat zijn het strand in Zandvoort (juli - september) en de Kalverstraat in Amsterdam (oktober - december).

Voordeel voor alle overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Met de marktpartijen die het traject met succes doorlopen, sluiten we een raamovereenkomst. Op dat moment 

liggen er beproefde oplossingen waar ook andere (semi) overheden en private partijen om zitten te springen. 

Sterker nog: zij kunnen de oplossing zelf ook inkopen. Zo profiteren uiteindelijk alle overheden binnen de MRA 

hiervan



Wat is het project in het kort?
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• Overheden willen marktoplossingen in de regio opschalen en inkopen

• Het Inkooptraject heeft een onderzoek- en ontwikkelingsfase en erna een 
commerciële fase

• Overheden zoeken oplossingen om bezoekersstromen te vorspellen en gedrag te 
beïnvloeden

• Oplossingen worden tijdens 2 verschillende toepassingsmomenten aangescherpt

• Overheden stellen hun data beschikbaar

• Overheden werken samen met kennispartners en marktpartijen om uiteindelijk de 
beste oplossingen in te kopen 

Wat is Scale up? Innovatiepartnerschap! 



Wat zoeken wij?

8

Een ketenoplossing

Wat zoeken we?
!

• Drukte in de openbare ruimte voorkomen door data te 
aggregeren, voorspellen en gedrag te beïnvloeden

• Daarmee verspreid je de bezoekers in tijd, plaats en 
modaliteit



Wat zoeken wij?
*toegelicht
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! We zoeken digitale en niet-digitale oplossingen om bezoekersstromen te voorspellen en gedrag 
te beïnvloeden.

We willen bezoekersstromen van personen van of naar hotspots (behalve 
woon/werkverkeer) gaan voorspellen. 

We willen hun gedrag voordat ze op locatie zijn beïnvloeden om ze over tijd, 
modaliteit en plaats te kunnen verspreiden. 

Daarmee willen we voorkomen dat op een bepaald moment het te druk wordt op 
een hotspot. 

Met een hotspot bedoelen we een evenement of locatie met evenementachtig 
karakter waar het druk is of kan worden, maar we sluiten hier werklocaties en dus 
woon/werkverkeer uit.

Bij sommige bezoekersstromen kun je vooraf inschatten hoeveel bezoekers er 
verwacht worden, omdat de locatie bijvoorbeeld alleen toegankelijk is met een 
ticket. Dit valt nadrukkelijk buiten de scope van deze opdracht. 



Wie doet mee?
Initiatiefnemer, opdrachtgevers en kennispartners
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InitiatiefnemerOpdrachtgevers

Opdrachtgevers zijn overheden die 
oplossingen zoeken en willen 
inkopen 

Kennispartners

Kennispartners hebben belang bij 
het vraagstuk en steunen dit project 
met hun expertise 

We zijn gedurende het project bezig om 
nog meer overheden uit de MRA te werven 
die ook de behoefte hebben om een of 
meerdere oplossingen in te kopen

!



Wie doet mee?
De 2 gekozen consortia 
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Innovators

Innovators zijn ondernemers die 
oplossingen hebben voor het 
vraagstuk. 

• 2 consortia ontwikkelen 
onafhankelijk van elkaar hen 
oplossing

• Na het succesvolle doorlopen van het 
traject kunnen de oplossingen 
worden ingekocht door de 
opdrachtgevers en alle MRA 
gemeentes
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Projectfases

2020 2021

Jun t/m Sep

Opzetfase Aanbesteding en selectiefase Commerciële Fase

Opdrachtgevers en 
toekomstige afnemers kopen 
in: 

alle of enkele 
keten

individuele 
oplossingen / 
modules

van innovator 
consortium

van één innovator

Onderzoeks- en ontwikkelingsfase

Voorbereiding Toepassing 1 Toepassing 2 Voorbereiding

Actieve kennisdeling tijdens begeleide werksessies

Focus op eindoplossing / beschikbaar stellen van informatie

• Data 
beschikbaarheid

• Data integriteit

• Slimme keten 
inrichten

• Data 
beschikbaarheid

• Data integriteit

• Slimme keten 
inrichten

Oktober t/m Juni

Er is in totaal 200.000 Euro voor ontwikkelkosten voor de bedrijven beschikbaar 
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Vraag

de markt

Aanmeldingsfase Inschrijvingsfase 

Juli - September Oktober - December

Zandvoort strand Kalverstraat1 2



Voorlopige testresultaten Zandvoort strand - Wat 
hebben wij geleerd?
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Testen in Zandvoort
Waar is de zomer gebleven dit jaar?
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Dit hebben we ons vaak afgevraagd in de laatste 
maanden tijdens de testen in Zandvoort…niet alleen 
wij maar waarschijnlijk iedereen in Nederland.

Na alle voorbereidingen stonden we klaar om te 
testen maar de echt drukke dagen bleven helaas uit. 
Natuurlijk was er de F1 waar duizenden mensen 
naartoe kwamen, maar toen hebben we niet getest 
omdat we juist “incidentele drukte” willen takkelen 
zonder tickets. Waar we dus niet weten van te voren 
hoeveel mensen er komen.

Maar we hebben geluk gehad en in september 
alsnog de kans gekregen om tijdens de mooie dagen 
de oplossingen te testen!

Voor de bezoekers van Zandvoort betekende dit:

Dat we niet alleen de drukte hebben voorspeld op basis van 
verschillende soorten data bronnen. Maar vervolgens hen 
ook geïnformeerd hebben over de drukte en wat hun 
handelingsperspectief is.

Voor de gemeente Zandvoort betekende dit:

Dat het verkeersmanagement team ingelicht werd wanneer 
en waar het precies druk zou kunnen worden. En hebben we 
de gemeente ook direct de oplossing geboden hoe de drukte 
mogelijk voorkomen kon worden.

1

2



Tijdens de test in Zandvoort hebben we de 
volgende databronnen ontsloten en gebruikt:

• NDW intensiteiten

• Weersvoorspellingen

• Resono

• Trein check-in en check-out

• Bus check-in check-out

• Fietsdata

Daarnaast hebben de consortia ook eigen 
data ingebracht:

• Lynxx: 9292 reisverzoeken

• Sweco: Social media en TomTom

Resultaten van de proef

• Op basis van verschillende soorten databronnen is de drukte van en naar het strand van 
Zandvoort deze zomer voorspeld. 

• De bezoekers zijn geïnformeerd over de drukte en kregen een advies om te reizen op 
een ander tijdstip, via een andere route of met een ander vervoersmiddel. 

• Tijdens de test is de gemeente Zandvoort op de hoogte gebracht over waar en wanneer 
het precies druk zou kunnen worden en hoe dit met slim verkeersmanagement mogelijk 
voorkomen kon worden. 

• De conclusie: de techniek achter de innovatieve oplossingen werkt. Alleen is nog niet 
goed te beoordelen of de innovatieve oplossingen invloed hebben gehad op de 
piekdrukte. Dit komt doordat er minder getest kon worden door de tegenvallende 
weersomstandigheden en omdat sensoren in de weg, die het verkeer tellen, ontbreken. 
Dit wordt verder onderzocht tijdens de proef met de Kalverstraat in Amsterdam, in 
november 2021. 
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Oplossingsoverzicht
Consortium Lynxx
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Consortia leden:

• LYNXX B.V.
• REISinformatiegroep B.V. 
• (9292) en HERE Europe B.V.

Meer informatie:
Matthijs.Bootsman@lynxx.com

Inputdata

• 9292-reisverzoeken

• NDW intensiteiten

• Weersvoorspellingen

• Resono

• Evenementen (voor nu buiten scope)

Geaggregeerd tot dataset dat zich leent voor 

historische analyse en als input voor voorspelmodel

Berichten via 9292 en Here 

Presentatie oplossing 
consortium Lynxx:

HIER kom je naar het 
rapport




CONSORTIUM LYNXX


EV Experience, Zandvoort 


24 september 2021







ONS DOEL


• Spreiding OV-reizigers door vroegtijdig te informeren


• Spreiding autoverkeer of overstap naar OV door valide 


alternatieven te bieden







DE KRACHT VAN ONZE OPLOSSING


1. We zijn daar waar de reizigers zijn


2. Reisverzoeken hebben een directe voorspellende waarde


3. Onze keten gaat uit van een open ecosysteem







HET VOORSPELMODEL
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Crowded 
benchmark


Inputdata


• 9292-reisverzoeken


• NDW intensiteiten


• Weersvoorspellingen


• Resono


• Evenementen (voor nu buiten scope)


Geaggregeerd tot dataset dat zich leent voor historische 


analyse en als input voor voorspelmodel







DE VOORKANT







July 27th







August 21st











METEN OF HET WERKT







METEN OF HET WERKT


• Op ‘laatste zomerse dag’ woensdag 8 september werd de 


‘banner’ bijna 14 duizend getoond


• 22% klikte op deze melding voor meer informatie


• Van de respondenten vond 79% de informatie nuttig, 29% 


stelde voornemens te zijn om gedrag aan te passen





reiman006
Bestandsbijlage
20211025_Scale up_consortium Lynxx_resultaten Zandvoort.pdf



Oplossingsoverzicht
Consortium Sweco
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Consortia leden:

• Sweco B.V.
• Scenwise
• Livecrowd
• PTV Nederland
• TomTom 
• ViNotion

Meer informatie:
Pascal.Hettinga@sweco.nl

Verschillende informatiestromen bij 

elkaar brengen (multimodaal)

• Open (verkeers) data

• Camera’s en webcams

• Google druktegegevens van 

enkele locaties 

• Historische data (evenementen)

• OV, 

• Parkeren

• Slimme camera's

• Pre-trip: ‘’Ga je dit weekend naar 

Zandvoort, plan dan je reis 

goed’’

• On-trip en on-site vanuit 

triggers van het Dashboard. 

• Bereik via Facebook, TikTok, 

Instragram, youtube van Visit

Zandvoort en gemeente 

Zandvoort

• Daarnaast vanuit de geofence

van Livecrowd

Presentatie oplossing 
consortium Sweco:

HIER kom je naar het 
rapport

Op basis van de data richten we op 3 niveaus

• Een ‘kalender’, tot een jaar vooruit, historische data 

• Een ‘verwachting’, tot een aantal dagen vooruit, weer 

en historische data 

• Een ‘voorspelling’, op de dag zelf tot een (paar) uur 

vooruit , real time data uit o.a. PTV optima
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• Pre-trip op twee momenten in de 
week: ‘’Ga je dit weekend naar 
Zandvoort, plan dan je reis goed’’


• On-trip en on-site vanuit triggers van 
het Dashboard. Vooraf scenario’s 
opstellen:


– Druk op station a dan bericht b


– File op c dan bericht d


• Bereik via Facebook, TikTok, 
Instragram, youtube van Visit
Zandvoort en gemeente Zandvoort


– Daarnaast vanuit de geofence van 


Livecrowd











•


•


•


•


•







•


•







•


•







•


•





reiman006
Bestandsbijlage
20211025_Scale up_consortium Sweco_resultaten Zandvoort.pdf



Wat komt eraan?
Kalverstraat

We hebben veel geleerd tijdens de test in Zandvoort. Dit gaan 
we ook meteen toepassen tijdens de test in de Kalverstraat:

• Focus op de bezoeker: Wie komt naar de Kalverstraat en 
waarom? Hoe kunnen we hun het beste ondersteunen in 
hun klantreis?

• Samenwerking met de gemeente: Samen met de consortia 
werken we een proces uit om zo goed mogelijk met elkaar 
te werken en de piekdrukte af te vlakken. Dit kan dan ook 
voor andere hotspots en gemeentes worden ingezet.

• Data: Welke databronnen zijn schaalbaar voor de hele 
regio? Hier gaan we verder aan werken om een overzicht 
te maken van de verschillende bronnen en hoe deze 
kunnen worden ontsloten.
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Hoe kun je meedoen en gebruik maken van de oplossing?
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Hoe kan je als MRA-gemeente meedoen aan Scale up?

(*Meedoen = gebruik maken van de oplossingen die in Scale up ontwikkeld worden, en een 
raamovereenkomst sluiten zodat je de oplossing ook in kan zetten (zonder zelf nog een aanbesteding te 
doen))

• Overleg intern met andere afdelingen die mogelijk gebruik zouden maken van zo’n oplossing 
(verkeersmanagement, wegbeheer, citymarketing, etc.).

• Neem samen deel aan het webinar (datum volgt) voor meer inhoudelijke informatie;

• Stel je inkoopafdeling/juridische afdeling op de hoogte!

• Neem samen met je inkoop/juridische collega’s het informatiepakket door (volgt nog).

20



Vervolgstappen Scale up

• Raamovereenkomst wordt verder afgestemd op resultaten onderzoeks- en ontwikkelingsfase (O&O);

• Consortia moeten een positieve beoordeling krijgen van de Opdrachtgevers om een 
raamovereenkomst af te kunnen sluiten;

• MRA-gemeenten kunnen ook een raamovereenkomst sluiten met de positief beoordeelde consortia.

• Onder de raamovereenkomst kunnen nadere opdrachten geplaatst worden (bijv: inzet van 
voorspellingsmodule op plaats X, of ketenoplossing voor locatie/periode Y). Evt. in overleg met een 
consortium: nadere afspraken voor doorontwikkeling om een dienst helemaal af te stemmen op de 
behoefte. 

Stel je vragen op elk moment via scaleup@amsterdam.nl. 
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W i l  j e  m e e r  w e t e n ?

https://smartmobilitymra.nl/scale-up/

scaleup@amsterdam.nl

https://smartmobilitymra.nl/scale-up/
mailto:scaleup@amsterdam.nl

