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1 Inleiding
Het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn (EMR) programma investeert bijna 100 miljoen in de 
ontwikkeling van dit Interreg-gebied in de periode tot 2020 (inmiddels verlengt tot 2021). Het 
gebied strekt zich uit van Leuven in het westen tot de grenzen van Keulen in het oosten, en 
loopt van Eindhoven helemaal tot aan de grenzen van Luxemburg. Meer dan 5,5 miljoen 
mensen wonen in deze grensoverschrijdende regio, waar het beste van drie landen 
samenkomt in een echte Europese samenleving. Met deze investering van EU-fondsen in de 
Interreg-projecten van regionale projectpartners, investeert de EU direct in de economische 
ontwikkeling, innovatie, territoriale ontwikkeling en de sociale inclusie en onderwijs in dit 
gebied.

Binnen de EMR doet de Provincie Limburg mee aan het project Interreg V-A, EMR Connect. 
Een van de doelstellingen van het project is het beter op grensoverschrijdende schaal 
ontsluiten van reisinformatie voor de reiziger. In het kader van dat project wil de Provincie 
Limburg onderzoeken of de vertrektijden van de Belgische bussen (dienstregeling- of, bij 
voorkeur, actuele reisinformatie van de Belgische busmaatschappijen De Lijn en TEC) op de 
Dynamische Reisinformatiesystemen (DRIS) kunnen worden getoond.

Bij brief van 22 juli 2019, kenmerk DOC-00016959, hebben Gedeputeerde Staten van Limburg 
aan Bliksem Labs B.V. te Leidschendam opdracht verleend het project nader uit te werken.

Doelstellingen hierbij zijn:
1. Het opleveren en beschikbaar houden van een actueel reisinformatie-uitwisselings- 

platform in een pilot tot 30 september 2020 (verlengt tot 30 september 2021).
2. Het opstellen van een strategische visie voor de Provincie Limburg gericht op de 

verankering van de beschikbaarheid van landsgrensoverschrijdende reisinformatie.
3. Het overdragen van kennis vanuit Nederland rond OV-standaardisatie richting partners 

in Euregio Maas-Rijn.
4. Het signaleren van kansen en stimuleren van kwalitatieve verbeteringen op het gebied 

van reisinformatie tussen de verschillende vervoerders in de regio.
5. De voorbereiding van uitwisselingen in Europese standaarden tussen partijen.

Twee implementatiestappen zijn voorzien:
1. Integratieserver.
2. Strategische visie landsgrensoverschrijdende reisinformatie.

Onderstaand overzicht van uitgevoerde werkzaamheden betreft implementatiestap 1.



2 Overzicht van uitgevoerde werkzaamheden

2.1 Geplande dienstregeling

2.1.1 Brongegevens

2.1.1.1 De Lijn
De geplande dienstregeling in GTFS wordt op dit moment via een FTP-verbinding bij De Lijn 
opgehaald. Hiervoor is Stichting OpenGeo enkele jaren geleden een overeenkomst 
aangegaan met De Lijn. Per januari 2021 zal De Lijn naar een veiligere variant, SFTP, 
migreren. Dit is een bestaande overeenkomst waaraan binnen dit project geen kosten zijn 
verbonden. Het GTFS-bestand bevat alle routes van De Lijn; voor de publicatie binnen het 
Nederlandse reisinformatiedomein wordt eerst een selectie uit dit bestand gemaakt. Voor de 
selectie geldt dat er minimaal één halte binnen een route op Nederlands grondgebied moet 
liggen. Het selectiegebied loopt daarbij van Limburg, via Noord-Brabant tot aan Zeeland. De 
selectie wordt vanuit GTFS omgezet naar NeTEx en daarna geconverteerd in BISON KV1 
8.2.0.0.

Een van de dataproblemen met de dienstregeling van De Lijn is het muteren van 
systeemlijnnummers (route_id), zonder dat de route zelf wijzigt. Er zijn in dit geval meerdere 
identificaties van dezelfde lijn, die tevens verschillen tussen leveringen. Indien een afnemer 
de hele (KV1-)dienstregeling vervangt zullen er geen problemen optreden. Er kunnen wel 
problemen optreden bij het controleren van geldigheden wanneer er per OV-lijn wordt 
bijgewerkt. Een nieuwe levering over een route ter vervangingin van eerdere informatie over 
diezelfde route, tewijl de oorspronkelijke levering een langere geldigheid had, zal leiden tot 
dubbele ritten. De Lijn is hierover geïnformeerd en heeft meerdere voorbeelden ontvangen. 
Tot op heden is dit probleem niet opgelost; binnen de ontwikkeling van het Belgische NeTEx 
profiel is een functionele eis opgenomen waarbij naar stabiele unieke referenties wordt 
gestreefd. Als de leveringen van data van De Lijn straks via het Belgische NAP gaan verlopen 
en is gestandaardiseerd in NeTEx, dan zijn deze dubbelingen verleden tijd.

2.1.1.2 TEC
De geplande dienstregeling van TEC is beschikbaar in twee formaten: BLTAC en GTFS. Beide 
zijn beschikbaar als open data en zonder leveringsvoorwaarden gepubliceerd als CC-0. Voor 
dit project maken we gebruik van de GTFS-publicatie. Om het GTFS-bestand te verwerken 
wordt een selectie gemaakt van een aantal Nederlandse haltes; de overlap tussen de hele 
dienstregeling en deze haltes geeft alle lijnen die naar Nederland gaan. Op basis van de 
selectie bestaande uit alle “Nederlandse lijnen” in GTFS worden gegevens omgezet naar 
NeTEx en daarna geconverteerd in BISON KV1 8.2.0.0.

De gegevens van TEC vereisten door het gebruik van diakrieten (een schriftteken da boven, 
onder of door een letter gezet wordt ter aanduiding van de uitspraak, de eerste twee komen 
in het Frans veelvuldig voor) in identificatie-elementen enige aanpassingen.



2.1.2 Publicatie

2.1.2.1 DOVA
Op dit moment wordt het BISON KV1-bestand per e-mail aangeboden aan DOVA. In 
tegenstelling tot eerdere berichten is het nog niet mogelijk om een bestand (op een 
gebruikelijke manier) geautomatiseerd aan te bieden en door DOVA te laten verwerken. 
Omdat het versturen handwerk blijft, heeft dit als consequentie dat er noch geautomatiseerd 
wordt geconverteerd noch automatisch bij DOVA wordt ingeladen. Ook in de 
acceptatieomgeving van DOVA worden KV1-bestanden, wanneer ze zijn aangeleverd, 
handmatig geaccepteerd en verwerkt. Deze werkwijze past niet goed bij de publicatie- 
frequentie van De Lijn, die dagelijks een dienstregeling publiceert. DOVA is op dit moment 
niet in staat om te herkennen dat een dienstregeling van een specifieke lijn is verlopen. Dit 
heeft te maken met het feit dat systeemlijnnummers in de aanlevering van De Lijn muteren, 
terwijl de dienstregeling zelf niet wijzigt. Om diezelfde reden is het tevens lastig om te bepalen 
of er daadwerkelijke wijzigingen in de bestanden hebben plaatsgevonden; het volledige 
bestand is daarmee per definitie altijd gemuteerd.

2.1.2.2 NDOVloket
De automatische publicatie naar data.ndovloket.nl is via FTP gerealiseerd en wordt uitgevoerd 
op het moment dat er een dienstregeling voor DOVA wordt gemaakt. Dit geldt voor owel de 
data van De Lijn als van TEC.

2.1.3 Conclusie
a. Met de beschikbaarheid van geplande reisinformatie vanuit België is het mogelijk 

dynamische reisinformatieschermen te voorzien van geplande reisinformatie.
b. Gegeven de dagelijkse publicaties vanuit de Belgische vervoerders is het op basis van 

handmatige verwerking niet mogelijk om voldoende kwaliteit te realiseren in de 
reisinformatie voor de reiziger. Bij DOVA zou geautomatiseerde verwerking daarom 
met prioriteit in de productieomgeving moeten worden geïmplementeerd. Aangezien 
dit tot heden niet is gebeurd, lijkt een ‘sense of urgency’ bij DOVA te ontbreken.

c. Richting Belgische vervoerders is het advies om alleen te publiceren als er 
daadwerkelijk een wijziging is gerealiseerd in haar bronsystemen. Dit verlaagt de druk 
op afnemende systemen, ook als er automatisch wordt verwerkt.

d. Het persisteren van gelijke identificaties om zo stabiliteit en opvolging te kunnen 
garanderen zou een speerpunt moeten zijn voor De Lijn. Hierbij geldt tevens dat er 
een dialoog zou moeten ontstaan tussen vervoerder en gebruikers van haar gegevens 
analoog aan het in Nederland reguliere NDOV-loketten- en vervoerdersoverleg, zodat 
deze actiepunten kunnen worden aangekaart, opgevolgd en gecontroleerd.

e. In België wordt in 2021 gewerkt aan standaardisatie van geplande gegevens in NeTEx. 
In het belang van grensoverschrijdend vervoer dient Nederland hierbij actief betrokken 
te zijn, opdat de integratie tussen de twee landen binnen de scope blijft en kan worden 
gevalideerd. Hetzelfde geldt in omgekeerd. Voor België zou hierbij FOD Mobiliteit of 
Vlaanderen Digitaal kunnen aanschuiven, vanuit Nederland lijkt DOVA en haar 
standardisatietak BISON het meest opportuun.



2.2 Actuele reisinformatie

2.2.1 Brongegevens

2.2.1.1 De Lijn
Voor De Lijn zijn actuele gegevens over reisinformatie beschikbaar via GTFS-RT. De wijze 
waarop De Lijn de actuele reisinformatie via GTFS-RT aanlevert, maakte het noodzakelijk om 
de inleesmodule zodanig aan te passen dat inleesfouten worden voorkomen. De manier die 
De Lijn gebruikt om vertraging te beschrijven is nagenoeg analoog aan het KV6-koppelvlak 
met de volgende verschillen:

1. Het bericht van De Lijn bevat geen “vorige” haltecode, maar moet op basis van het 
aantal gepasseerde haltes, via de dienstregeling terug naar de haltecode. 

2. De koppeling met GTFS-RT is relatief traag, dit maakt het niet goed mogelijk om 
aankomst- (arrival) en vertrek- (departure)berichten in KV6 te genereren, maar slechts 
onderweg- (onroute) berichten.

3. Ook is de locatie van het voertuig onbekend.

In GTFS-RT van De Lijn zijn wij tot op heden in geheel Vlaanderen geen enkele ritannulering 
tegengekomen, terwijl deze in de praktijk uiteraard wel voorkomen. Daarmee ligt KV17 cancel 
niet binnen bereik om te communiceren omdat de brongegevens daarvoor ontbreken. Om 
reisinformatie op een hoger niveau te krijgen is het gewenst dat de broninformatie met een 
hoger interval beschikbaar is (van 1x per 45 seconden nu naar 4x per minuut; dit wordt nu op 
meerdere lagen beperkt), of beter: direct wordt doorgestuurd wanneer gewijzigde gegevens 
beschikbaar zijn, in tegenstelling tot nu waar de afnemer de gegevens moet ophalen bij de 
bron.

2.2.1.2 TEC
Voor TEC is er medio 2020 een publicatiestroom beschikbaar. De software die voor De Lijn is 
gemaakt is rechtstreeks ingezet voor TEC. Naast actuele doorkomsten heeft TEC ook 
informatie over actuele voertuigposities. Tot op heden zijn de voertuigposities nog niet in KV6 
verwerkt, omdat dit niet zal leiden tot significante verbeteringen in de reisinformatie, waarbij 
informatie over rituitval de meest ontbrekende factor is.

2.2.2 Integratie
De dienstregeling wordt in de integratieserver ingeladen zodat het aantal gepasseerde haltes 
kan worden omgezet naar een haltecode. De software vraagt op dit moment 1 keer per 45 
seconden een update bij het bronsysteem van De Lijn op en converteert dit naar een KV6-
publicatie. Indien er meer dan 5 minuten geen data is, wordt er een heartbeat gestuurd. De 
software bewaakt tevens het onnodig opvragen van het bronsysteem bij De Lijn, zodat ‘s 
nachts geen extra aanvragen worden gedaan.



2.2.3 Publicatie

2.2.3.1 DOVA
Via een VPN-verbinding met DOVA worden de actuele gegevens aangeboden. Dit kent twee 
belangrijke beperkingen. Doordat de dienstregeling van zowel TEC als De Lijn bij DOVA 
mogelijk niet synchroon loopt met de dienstregeling die aan de zijde van de vervoerder wordt 
gebruikt, kan niet worden gegarandeerd dat DOVA de actuele gegevens kan koppelen, en 
daarmee correcte vertragingen op DRIS kan tonen. Daardoor kunnen we ook niet garanderen 
dat de vertragingen (zoals die op de borden buiten te zien zijn) een correcte weergave zijn 
van de op dat moment beschikbare data bij DOVA. Deze beperkingen worden veroorzaakt 
door het handmatig verwerken van dienstregelingen bij DOVA. Om deze problemen te 
overbruggen is het noodzakelijk dat DOVA de geleverde gegevens automatisch gaat 
verwerken. Daarmee kan er dagelijks een levering worden gedaan van de reisinformatie.

2.2.3.2 NDOVloket
Sinds eind december 2019 zijn alle Nederlandse 
gegevens van De Lijn beschikbaar via NDOVloket. De 
actuele reisinformatie van TEC volgde medio 2020. 
Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het standaard 
publicatiemechanisme. Alle apps kunnen hiermee 
informatie tonen over grensoverschrijdend vervoer in 
Nederland.

2.2.4 Conclusie
a. De principes die in GTFS-RT worden gebruikt 

sluiten deels aan op de Nederlandse 
koppelvlakken. Omdat er op korte termijn geen 
publiek-beschikbare alternatieven zoals SIRI-VM 
en SIRI-ET worden verwacht is van belang om de 
kwaliteit van de GTFS-RT-publicaties aan de 
vervoerders zijde eerst inhoudelijk te verbeteren 
alvorens verdere ontwikkeling te laten plaatsvinden 
op het gebied van conversie naar Nederlandse 
standaarden.

b. Momenteel ontbreekt rituitval in de datastromen 
van zowel TEC als De Lijn. Toevoeging van rituitval 
zou een hoge prioriteit moeten hebben, en zou moeten worden aangejaagd door alle 
belanghebbenden (reizigersorganisaties, overheden en de vervoerders zelf) opdat 
hiermee de reisinformatie bij verstoringen wordt verbeterd.

c. De aansluiting van de in het kader van dit project toegepaste conversiesoftware op de 
systemen van De Lijn en TEC is feitelijk zonder enige gegarandeerde beschikbaarheid 
en heeft dezelfde beperkingen als die van een willekeurige “app”. Vanuit de overheid 
zou een overeenkomst met beide vervoerders moeten worden aangegaan waarin 
leveringsafspraken staan uitgewerkt.

d. De mogelijkheid om de datastromen via een event-gebaseerde manier te ontvangen 
zou een sterke kwaliteitsverbetering kunnen opleveren, maar vereist aanpassingen 
aan de zijde van vervoerders.



e. De datastroom van TEC geeft de mogelijkheid om een uitgebreidere vorm van KV6 op 
te leveren, al is de praktische verbetering voor reisinformatie daarbij nihil.

3. Algemene conclusies en aanbevelingen
a. De weergave van real time informatie op de DRIS in Maastricht en Vaals werkt voor 

70% goed en voor 30% niet. Dit percentage is onbevredigend.
b. Bij (de interactie tussen) DOVA en De Lijn lijkt de sense of urgency te ontbreken voor 

wat betreft goede grensoverschrijdende (real time) informatie. Aanbevolen wordt uit te 
zoeken welke personen binnen (of buiten) de genoemde organisaties die sense of 
urgency kunnen helpen bevorderen. Met andere woorden: goed overleg creëren komt 
voor verdere technische ontwikkelingen. Ook met TEC wordt het creëren van goed 
overleg aanbevolen.

c. Een goed functionerend systeem kan real time informatie garanderen van Oost-
Groningen tot Zeeuws-Vlaanderen en desgewenst ook het Duits-Waalse grensgebied. 
Aanbevolen wordt draagvlak met alle euregio’s langs de grenzen met België (Wallonië 
en Vlaanderen), Duitsland en Nederland te creëren voor een strategische visie 
landsgrensoverschrijdende reisinformatie en dit niet te beperken tot de Euregio Maas-
Rijn. Massa bouwt druk op, ook richting de nationale en deelstaatoverheden.

d. Zowel in Nederland als Duitsland is er een sterke druk op nationale haltenummers, 
zodat dubbelingen tussen vervoerders worden voorkomen. Ook voor reisplanners 
zorgt een uniek haltenummer voor een kwalitatieve verbetering in zowel snelheid als 
overstap relaties. In België ontbreekt enige druk in die richting, zelfs op nationaal 
niveau is sprake van segregatie. Mogelijk zou dit via het platform Belgian Mobility Card 
kunnen worden aangekaart, aangezien dit ook zeker helpt bij interoperabele ticketing.



Bijlagen

A. Lijst van afkortingen

BISON - Beheer Informatie Standaarden OV Nederland, standaardisatie-instituut voor 
Nederlandse OV-standaarden.

BLTAC - Belgium Local Transport Automatic Connexion, Belgische standaard voor de 
uitwisseling van dienstregelingen voor het verzorgen van reisinformatie.

CC-0 - Creative Commons Zero, een vrijwaring van auteursrecht en overige rechten opdat 
een publicatie vrij is voor volledig hergebruik door derden.

DOVA - Samenwerkingsverband van decentrale OV-autoriteiten.

FTP - File Transfer Protocol, standaard voor de uitwisseling van bestanden op het internet.

FTPS - File Transfer Protocol over SSL, standaard voor het beveiligd uitwisselen van 
bestanden op het internet over SSL.

SFTP - Secure File Transfer Protocol, standaard voor het beveiligd uitwisselen van bestanden 
op het internet over SSH.

GTFS - General Transit Feed Specification, internationale open standaard voor de uitwisseling 
van dienstregelingen voor het verzorgen van reisinformatie.

GTFS-RT - General Transit Feed Specification Real Time, internationale open standaard voor 
de uitwisselingen van actuele gegevens rond voertuigposities, actuele doorkomsttijden, 
rituitval en informatieve berichten.

KV1 - BISON Koppelvlak 1, Nederlandse standaard voor de uitwisseling van dienstregelingen 
voor het verzorgen van reisinformatie.

KV6 - BISON Koppelvlak 6, Nederlandse standaard voor de uitwisseling van actuele 
reisinformatie, meer specifiek de plaatsbepaling van een voertuig en de punctualiteit van de 
uitgevoerde rit.

KV15 - BISON Koppelvlak 15, Nederlandse standaard voor de uitwisseling van berichten op 
haltes.

KV17 - BISON Koppelvlak 17, Nederlandse standaard voor de uitwisseling van actuele 
reisinformatie, meer specifiek het aankondigen van veranderingen op ritniveau, zoals een 
ritannulering.

NDOVloket - Nationale Databank Openbaar Vervoer Loket, Nederlands nationaal 
toegangspunt voor multimodale reisinformatie.



NeTEx - Network Timetable Exchange, Europese standaard voor de uitwisseling van 
dienstregelingen voor het verzorgen van reisinformatie.

SSL - Secure Socket Layer, standaard voor het opzetten van beveiligde verbindingen.

SSH - Secure Shell, standaard voor het opzetten van beveiligde verbindingen.


