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Opmerking minimalisatie verslag  
 

Onderstaande verslag bevat alleen teksten en onderzoeksresultaten die zijn 

uitgevoerd door Marvin Pelger. Overige teksten en onderzoeksresultaten van 

andere personen zijn weggelaten met het oog op regelgeving, auteursrecht en 

geheimhoudingsbeding. Deze minimalisatie vond plaats om een onderzoeks-

verslag mogelijk te maken dat ik, Marvin Pelger, hier na te noemen MPE, 

openbaar mag publiceren.  

 

Inleiding 

De gemeente Antwerpen heeft al lange tijd te maken met een overbelasting 

van de infrastructuur in en rond de stad. Vele inwoners, forenzen en toeristen 

maken dagelijks gebruik van de soms overvolle wegen en daardoor komen de 

doorstroom en veiligheid in het geding. Om maar te zwijgen over de flinke 

belasting op het milieu in de stad. Met meer dan 1,2 miljoen inwoners in de 

agglomeratie Antwerpen, is Groot-Antwerpen een metropool die het voortouw 

kan nemen in moderne stedelijke ontwikkeling. 

 

Antwerpen heeft zichzelf een duidelijk doel gesteld met het Masterplan, 

waarin staat dat tegen 2020 de helft van alle verplaatsingen in Groot-

Antwerpen met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets moeten gebeuren. 

Als er verschillende snellere en efficiëntere vervoerswijzen beschikbaar zijn, 

gebruiken mensen de auto minder om te reizen. Daarom wenst de gemeente de 

ontwikkeling van een website, applicatie en routeplanner die zich focust op het 

combineren van autoverkeer, openbaar vervoer, veilige fietsnetwerken en 

vervoer over water. Dit in het kader van de campagne ‘Slim Naar Antwerpen’. 
Deze campagne is een verzameling projecten die Antwerpen op het gebied van 

infrastructuur, mobiliteit, veiligheid en milieu naar een betere toekomst moet 

leiden.  
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Aanbesteding en samenwerking 
 

De opdrachtgever voor de ontwikkeling van de website en de applicatie 

“Slim naar Antwerpen” is de Gemeente Antwerpen. De gemeente benaderde De 

Cronos Group, het moederbedrijf van Elision, om werk te maken van het 

onderzoek naar de mogelijkheden, de doelgroep, de compatibiliteit en de 

strategische uitwerking van de website en applicatie.  

 

In de aanloop naar het project heeft Elision de samenwerking gezocht 

met het bedrijf LeapForward en de Universiteit Antwerpen. De Universiteit zal 

ons team ondersteunen in het uitvoeren van diverse onderzoeken, met de 

aanlevering van specifieke informatie voortkomend uit eigen onderzoek en met 

de evaluatie van door Elision uitgevoerde onderzoeken. 

 

 Voor de applicatie “Slim naar Antwerpen” zal MPE in samenwerking met 

KBE (Universiteit Antwerpen) een behoeftenonderzoek doen bij de 

opdrachtgever, Gemeente Antwerpen. Dit betreft een onderzoek naar de 

wensen, eisen, behoeften, speerpunten, valkuilen en kansen vanuit de 

opdrachtgever, geplaatst in de context van het project en als voorlopig inzicht 

voor de ontwikkeling van de uit te voeren opdracht. MPE zal in gesprek gaan 

met PWE en SBO, welke als stakeholders vanuit de Gemeente Antwerpen zullen 

fungeren.  

 

 Tevens zal MPE onderzoek doen naar de doelgroep van de applicatie 

“Slim naar Antwerpen”, te weten inwoners van Antwerpen enerzijds en 

toeristen en forenzen die de stad Antwerpen aandoen anderzijds. Dit onderzoek 

heeft als kerndoel om een optimale ontwikkeling van de 

gebruiksvriendelijkheid, de usability en de gebruikersgerichtheid te 

garanderen. Voor dit deel van het onderzoek kan MPE rekenen op 

ondersteuning van KBE. Tevens zal MPE contact onderhouden met KTA en PVL, 

welke bijdragen vanuit LeapForward.  

 

 Hiernaast zal MPE onderzoek doen naar zogenoemde concurrenten, 

specifieker bedoeld bestaande navigatieapplicaties. Doel van dit onderzoek is 

om een voordeel te verkrijgen met kennis over de sterke en zwakke punten van 

diverse vergelijkbare applicaties. Dit door MPE zelf voorgestelde 

onderzoeksonderwerp zal moeten bijdragen aan een verscherpt inzicht in 

mogelijkheden en kansen om van de applicatie “Slim naar Antwerpen” een 

groter succes te maken.  

 

 



Elision Slim naar Antwerpen SnA:MP-4 

 

 

  6 

 

Verkenning 

Context  

 

Binnen Stad Antwerpen zorgt een overmatige verkeersstroom voor 

overbelasting van het wegennet en de bijhorende infrastructuur. Deze 

overbelasting wordt voornamelijk veroorzaak door een overschot aan auto's, 

busjes en taxi's. Door het gebruik van andere vervoersmiddelen te stimuleren 

wil de Gemeente Antwerpen zorgen voor een verminderde druk op de stedelijke 

infrastructuur. Als mogelijke extra voordelen zien zij een toegenomen 

veiligheid in het verkeer, een meer comfortabele manier van reizen binnen Stad 

Antwerpen en een verminderde belasting van het milieu.  

 

De context van het project heeft betrekking op het vervoer van burgers. De 

gemeente Antwerpen richt zich zowel op inwoners, en forenzen als toeristen, of 

anders gezegd, alle burgers die zich verplaatsen binnen Stad Antwerpen.  

 

De context heeft betrekking op alle mogelijk vormen van personenvervoer 

binnen Stad Antwerpen, waarbij het gebruik van openbaar vervoer en 

deelvervoeroplossingen gestimuleerd moeten worden. Het gebruik van auto's, 

busjes en taxi's zou in principe minder aantrekkelijk moeten worden gemaakt.  

De context van dit project heeft betrekking op alle burgers die zich binnen Stad 

Antwerpen verplaatsen, dat wil zeggen zowel inwoners en forenzen als 

toeristen.  

 

 

 

Probleemstelling  
 

 De Gemeente Antwerpen zoekt een oplossing om de lokale verplaatsing 

van burgers te stroomlijnen zodat dit de belasting op de lokale infrastructuur, 

het milieu en de verkeersveiligheid ten goede komt.  
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Relevantie van de probleemstelling  

 

 Met het oog op het toenemende aantal inwoners van Stad Antwerpen, 

maar ook het groeiende aantal forenzen en toeristen, komt er steeds meer druk 

te liggen op de bestaande verkeersinfrastructuur van de stad. Dit veroorzaakt 

problemen in de doorstroming van verkeer in Antwerpen, vooral tijdens de 

ochtendspits en de avondspits, wanneer vele automobilisten zich richting Stad 

Antwerpen, en in de avond naar de grenzen van de stad, bewegen. Deze 

toenemende drukte zorgt tevens voor meer uitlaatgassen in Antwerpen, wat de 

luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid van inwoners niet ten goede komt. 

Hiernaast zorgt de toenemende verkeersdrukte ervoor dat de 

verkeersveiligheid steeds vaker in het gedrang komt. Dit is iets wat elk 

weldenkend mens natuurlijk niet wil.  

 

 De Gemeente Antwerpen wil dat Antwerpen een leefbare stad blijft waar 

men comfortabel en veilig kan reizen, schone lucht in kan ademen en zich op 

een prettige manier in de stad kan bevinden.  

 

 Omdat Antwerpen een zeer belangrijke economische motor, maar ook 

een belangrijke toeristische bestemming, is voor Vlaanderen en België, wil de 

Gemeente Antwerpen graag het voortouw nemen in de positieve moderne 

ontwikkelingen op het gebied van vervoer, veiligheid, milieu en verduurzaming.  
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Behoefteonderzoek 
Op basis van de context en de probleemstelling is MPE, in gesprek gegaan met 

PWE en SBO, die stakeholders zijn vanuit Gemeente Antwerpen. Met hen heb ik 

uitvoerig gesproken over de eisen, wensen en behoeften die bestaan vanuit de 

Gemeente Antwerpen. Tevens hebben we gekeken naar speerpunten, valkuilen 

en kansen voor dit project.  

 

Na deze gesprekken heeft MPE overleg gehad met ASH over de conclusies 

die zijn getrokken. ASH en MPE zijn het erover eens dat onderstaande punten 

voorlopig voldoende duidelijkheid bieden om verder te gaan in de ontwikkeling 

van het project “Slim naar Antwerpen”. Hieronder volgt een opsomming van 

alle overeengekomen punten: 

 

 Eisen vanuit de klant, Stad Antwerpen 

 Wensen vanuit de klant, Stad Antwerpen 

 Speerpunten naar overleg van MPE, KBE en ASH 

 Valkuilen, aangestipt door MPE, ASH, KBE en PWE 

 Kansen, aangestipt door MPE, ASH, KBE en PWE 

 

 

Eisen 

 

De applicatie dient een routeplanner te bevatten die vanuit de landingspagina 

te benaderen is en een verdieping bevat op een eigen pagina. De routeplanner 

bevat enkele specifieke eisen, welke hieronder benoemd worden: 

 

 

 

Routeplanner 

1. De routeplanner is zowel op desktop als op mobiel effectief te gebruiken. 

De routeplanner biedt een eenvoudige optie om een vertrekpunt en een 

aankomstpunt in te voeren.  

2. De routeplanner maakt het mogelijk om te kiezen uit een of meer 

verschillende transportmiddelen. (Zie toevoeging Eisen 2.1) 

3. De routeplanner biedt de mogelijkheid om verschillende 

transportmiddelen te combineren in een route van het vertrekpunt naar 

het aankomstpunt. 

4. De routeplanner biedt een overzicht van mogelijke routes die van 

vertrekpunt naar aankomstpunt leiden.  
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5. De routeplanner toont de actuele reistijden van het openbaar vervoer op 

het moment dat een route gepland wordt.  

6. De routeplanner biedt de mogelijkheid een specifiek moment van vertrek 

of aankomst te kiezen. Dit betreft zowel de dag als het uur.  

7. De routeplanner biedt de mogelijkheid om de Lage-Emissie Zone 

zichtbaar te maken. 

8. De routeplanner dient voorzien te zijn van een eenvoudige zoom-functie. 

9. De routeplanner heeft haar focus liggen op Stad Antwerpen, maar biedt 

de mogelijkheid andere delen van België te bekijken.  

 

 

Vervoersmogelijkheden 

10. De applicatie dient inzicht te bieden in verschillende artikelen die meer 

informatie bieden over vervoersmogelijkheden binnen Stad Antwerpen. 

11. De artikelen over vervoersmogelijkheden moeten overzichtelijk 

weergegeven worden en moet kunnen doorlinken naar een vollediger 

artikel op een aparte pagina.  

 

Lage-Emissie Zone 

12. De applicatie biedt inzicht in de Lage-Emissie Zone wanneer men de 

routeplanner gebruikt.  

13. De applicatie bevat een aparte pagina die ruimte biedt voor alles functies 

en informatie over de Lage-Emissie Zone.  

14. Een pagina gewijd aan de Lage-Emissie Zone toont een kaart waarop de 

Lage-Emissie Zone direct zichtbaar is. 

15. De applicatie biedt inzicht in verschillende artikelen die meer informatie 

bieden over de Lage-Emissie Zone.  

16. De applicatie bevat een koppeling naar de ‘Checktool’ waarmee 

gebruikers kunnen checken of hun auto de Lage-Emissie Zone in mag.  

17. De applicatie biedt informatie over het registreren van een niet-

toegelaten voertuig en een koppeling naar de hiervoor bedoelde pagina.  

18. De applicatie biedt informatie over het kopen van een toelating en biedt 

een koppeling naar de hiervoor bedoelde pagina.  

19. De applicatie biedt informatie over het kopen van een LEZ-dagpas en 

biedt een koppeling naar de hiervoor bedoelde pagina. 
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Wegenwerken en events 

20. De applicatie bevat een aparte pagina met een kaart waarop 

wegenwerken en evenementen zichtbaar zijn. 

21. De pagina over wegenwerken en evenementen biedt de mogelijkheid om 

te zoeken op een locatie. 

22. De pagina over wegenwerken en evenementen toont een overzicht van 

alle actuele wegenwerken en evenementen. 

23. Wanneer een gebruiker op een specifiek wegenbouwproject of evenement 

klikt, moet er meer informatie in beeld komen.  

 

Bedrijven 

24. De applicatie biedt apart informatie aan die gericht is op werkgevers, de 

haven, handelaren en vervoersbedrijven (mobiliteitsaanbieders).  

 

Contactmogelijkheid 

25. De applicatie biedt de gebruiker de mogelijkheid om via een 

contactformulier een bericht te sturen aan  

 

 

Toevoeging Eisen:  
 

2.1 De te kiezen transportmiddelen in de applicatie “Slim naar Antwerpen” 

 bevatten onder andere:  

 

Boot 

Stadsbus 

Tram 

Trein 

Taxi 

Auto 

Fiets 

E-fiets 

Plooifiets (vouwfiets) 

Wandelen 

Deelfiets (Velo/BlueBike) 

Deelstep (Bird/ Poppy) 

Deelscooter (Poppy) 

Deelauto (Cambio/Poppy) 

Velo (stadsfietsen) 
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Wensen 
 

1. Vanuit de Gemeente Antwerpen is aangegeven dat de wens bestaat dat 

alle in de eisen genoemde punten worden verwerkt in een applicatie die 

de gebruiker op een overzichtelijke wijze alle informatie en 

functionaliteiten toont. Gebruiksvriendelijkheid is hierbij prioriteit 

nummer één. 

2. De Gemeente Antwerpen geeft aan op de lange termijn te willen werken 

aan een cluster van applicaties die elk specifieke doelgroepen en doelen 

hebben. Dit cluster aan applicaties zou uiteindelijk een overeenkomende 

grafische stijl en vergelijkbare vorm van interactie en interface moeten 

gaan krijgen.  

3. De Gemeente Antwerpen geeft aan een applicatie te willen die qua 

uitstraling modern, rustig en professioneel overkomt. Zij geven aan al te 

begrijpen dat een goed uiterlijk belangrijk is voor een breder publiek. 

 

 

Speerpunten 

 

In overleg met ASH heb ik, MPE, heb ik enkel speerpunten bepaald waar de 

focus komt te liggen tijdens het onderzoek en de ontwerpfase.  Deze 

speerpunten zijn gebaseerd op de eisen en wensen van de klant, maar ook op de 

context van het project en dienen richting te geven in de verdere uitwerking 

van het project “Slim naar Antwerpen”.   

 

1. Omdat de applicatie “Slim naar Antwerpen” is bedoeld voor een groter 

publiek, dienen de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid op de 

eerste plaats te staan. Dit geeft aanleiding tot een gedegen onderzoek van 

de doelgroep en de uitwerking van de applicatie op de doelgroep door 

middel van onder andere enquêtes, interviews, use cases, 

gebruikerstesten, taakanalyses, task flows en A/B-testen. Dit zal ook 

resulteren in een diepgaand ontwerp voor de informatie en de interface. 

 

2. Vanuit de Belgische wetgeving is het verboden voor instanties zoals de 

Gemeente Antwerpen om persoonlijke data te verzamelen over 

reisgedrag. Tevens moet de consument worden beschermd tegen 

cybercrime. Zodoende moet worden onderzocht hoe de privacy van

 gebruikers optimaal beschermd kan worden en hoe gegevens 

binnen de applicatie optimaal afgeschermd kunnen worden.   
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3. Om het project "Slim naar Antwerpen” tot een succesverhaal te maken, 

moet er goed onderzocht worden hoe het vertrouwen van de gebruikers 

kan worden gewonnen. Namelijk wanneer de applicatie het vertrouwen 

wekt van gebruikers, zal de applicatie vaker gebruikt worden. Dit zorgt 

er tevens voor dat het gebruik van de applicatie zal toenemen door 

mond-op-mond reclame. Dit helpt dan ook om het subdoel te bereiken 

dat de applicatie in de toekomst door zoveel mogelijk mensen gebruikt 

wordt. Zo kan het doel bereikt worden dat vervoer binnen Antwerpen 

Stad in de toekomst meer gestroomlijnd zal worden.     

  

 

 

Valkuilen 
 

In een gesprek tussen MPE, ASH, KBE en PWE werd dieper ingegaan op 

de bestaande valkuilen die vermeden moeten worden om de applicatie tot een 

succes te maken bij het bredere publiek. Sommige conclusies lijken voor de 

hand te liggen, maar elk van ons was het ermee eens dat deze beter vast 

kunnen liggen ter herinnering en controle. In dit gesprek kwamen wij tot de 

volgende conclusies:  

 

1. Een goede eerste indruk is belangrijk. Daarom dient de app direct 

aantrekkelijk, verzorgd en nuttig met een duidelijk doel over te komen. 

Een mislukte eerste indruk kan zorgen dat potentiële gebruikers afhaken. 

2. De applicatie moet consistent zijn en mag niet worden volgepropt met 

allerlei functionaliteiten, informatie en leuke dingetjes. Dit zorgt voor 

het afhaken van gebruikers omdat een applicatie visueel of functioneel te 

druk is. 

3. Te veel meldingen van een applicatie worden vervelend. Als er het idee 

ontstaat om ergens een melding over te sturen, moet dit zoveel mogelijk 

beperkt worden tot uiterst belangrijke meldingen.  

4. Met het oog op het toevoegen van nieuwe functionaliteiten en informatie 

in de toekomst moet de bestaande functionaliteit en informatie goed zijn 

opgedeeld in categorieën en subcategorieën. Wat voorkomen moet 

worden is dat in de toekomst een overvloed aan onsamenhangende 

informatie ontstaat op één plek. Hierdoor zou de kwaliteit van de 

applicatie juist verminderen in plaats van verbeteren.  
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Kansen 

 

1. Omdat de applicatie gaat over het vervoer in de binnenstad en onder 

andere inzicht moet bieden in de bereikbaarheid van openbaar vervoer, 

zou het eventueel een idee kunnen zijn dat via de app ook 

telefoonnummers van taxicentrales kunnen worden gevonden.  

2. Een idee dat ontstond is om binnen de applicatie een pagina te richten op 

toerisme. Hier zouden toeristen dan de hotspots voor sightseeing kunnen 

vinden. En dan daarbij hoe zij vanaf hun huidige locatie daar zo 

makkelijk mogelijk kunnen komen.  

 

 

Technische setting 

De applicatie “Slim naar Antwerpen” moet beschikbaar worden op diverse 

apparaten. De bedoeling is dat er een mobiele app wordt ontwikkeld. Maar 

tevens moet de applicatie ook via desktop en tablet bereikbaar zijn.  

 

Dit betekent dat er onderzoek moet worden gedaan naar de toepassing op 

verschillende apparaten en hoe de informatie en interface aangepast zouden 

moeten worden per apparaat.  

 

Omdat het om persoonlijke apparaten van gebruikers gaat, moet er tevens 

onderzoek worden gedaan naar de digitale veiligheid van gebruikers en de 

wetgeving rondom het vastleggen van persoonlijke gegevens van gebruikers.  
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Strategie en methodieken 
Voor het project “Slim naar Antwerpen” heeft MPE onderstaande 

onderzoeksstrategie opgesteld.  

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor de Gemeente Antwerpen. Om precies 

te zijn voor de stakeholders PWE en SBO. Zij zullen de resultaten van het 

onderzoek zien als onderbouwing voor bepaalde ontwerpkeuzes die zijn 

gemaakt in het uiteindelijke ontwerp. Voor MPE zullen de onderzoeksresultaten 

richting en ondersteuning bieden aan het ontwerpproces om zo tot een 

optimale eindoplossing te komen.  

 

Alle onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van een 

applicatie die mobiliteit, verkeersveiligheid en slim reizen binnen Stad 

Antwerpen mogelijk moet maken. Om een succesvolle applicatie te bouwen zal 

deze moeten worden ondersteund door kennis over de drijfveren, pijnpunten en 

het gedrag van gebruikers. Hiervoor is een gedegen onderzoek naar gebruikers 

nodig. 

 

De doelgroep van het onderzoek zijn alle burgers die zich binnen Stad 

Antwerpen verplaatsen. Hieronder vallen dan ook inwoners, forenzen en 

toeristen. Hierbij bestaat er geen onderscheid in de voorkeur van 

transportmiddelen of precieze woonplaats. Het enige aspect waar enigszins 

onderscheid op wordt gemaakt wat de doelgroep betreft is leeftijd. Kleine 

kinderen worden buiten het onderzoek gehouden, omdat zij, gezien hun 

kennisniveau en levenservaring nog geen bruikbare input kunnen leveren aan 

het onderzoek.  

 

De doelgroep 

Het onderzoek van MPE zal zich vooral richten op (potentiële) gebruikers 

van de applicatie, ofwel de doelgroep. Het is namelijk belangrijk om inzicht te 

verkrijgen in de onderstaande punten met betrekking tot de doelgroep: 

 Doelen 

 Behoeften 

 Pijnpunten 

 Motieven 

 

Dit onderzoek zal een generatief onderzoek zijn dat wordt uitgevoerd op 

basis van user interviews en enquêtes. Deze interviews en enquetes kunnen 

inzicht bieden in de doelgroep en haar doelen, behoeften, motieven en 

pijnpunten. Op basis van de interpretatie van deze interviews en enquêtes 
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kunnen persona's worden opgesteld. Dit zijn voorstellingen van fictieve 

personen met bepaalde (uit het onderzoek voortkomende) motieven, doelen, 

behoeften en pijnpunten. Ook kunnen er use cases worden opgesteld. Dit zijn 

voorstellingen van verschillende taken die gebruikers zouden moeten kunnen 

uitvoeren. 

 

Op basis hiervan zal een creatieve fase plaatsvinden om de eerste ontwerpen 

voor enerzijds de concrete informatie en functionaliteiten en anderzijds de 

informatiearchitectuur op te zetten. Deze ontwerpen zullen dan worden 

onderworpen aan andere vormen van gebruikersonderzoek zoals card sorting 

en tree testing. Met deze methodes moet blijken of de structuur van informatie, 

functionaliteiten en de informatie-architectuur inzichtelijk, begrijpelijk en 

helpend zijn voor gebruikers.  

 

Op basis van de resultaten van card sorting en tree testing zullen de 

informatie, functionaliteiten en/of de informatie-architectuur aangepast 

worden tot zij voldoende duidelijkheid bieden aan gebruikers.  

 

Hierop volgt een verdiepende creatieve fase waar de applicatie zelf meer 

vorm begint te krijgen. Deze fase zal vooral resulteren in verschillende 

wireframes (draadmodellen) en prototypes. Deze zullen ook weer aan een 

onderzoek worden onderworpen. Hierbij gaat het dan om ‘usability-tests', 

anders gezegd testen op de gebruiksvriendelijkheid. Dit deel van het onderzoek 

zal moeten uitwijzen of de ontworpen applicatie in haar geheel voldoet aan het 

beeld van een bruikbare, werkzame applicatie.  

 

 

Onderzoek informatie en functionaliteit 

Een ander deel van het onderzoek zal zich richten op de informatie en 

functionaliteit die nodig zal zijn in de applicatie. Dit onderzoek zal zich baseren 

op gesprekken met stakeholders, maar kan ook aanvullende input winnen uit 

interviews en eventueel uit enquetes.  

 

 Een belangrijk deel van de input wordt bepaald door wat stakeholders 

aan informatie willen toevoegen. Hierbij kan het gaan om informatie over de 

Lage-Emissie Zone of bijvoorbeeld informatie voor bedrijven. De resultaten van 

deze onderzoeksfase zijn vooral belangrijk als input voor het ontwerpen van de 

informatie. Maar bovenal is deze fase belangrijk omdat de concreet aanwezige 

informatie en functionaliteiten de essentie van de applicatie zullen bepalen.  
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Toegankelijkheid 

Omdat het bij “Slim naar Antwerpen” gaat om een applicatie die bedoeld is 

voor het grote publiek, namelijk alle burgers die zich binnen Stad Antwerpen 

verplaatsen, is het nodig om te onderzoeken in welke mate de toegankelijkheid 

van de applicatie verbeterd moet worden. De applicatie zal eventueel moeten 

worden aangepast aan het gebruik op verschillende devices om te zorgen dat de 

interface en informatie op elk apparaat goed bruikbaar en zichtbaar is.  

 

Hiernaast zal moeten worden gekeken naar aanpassingen voor 

slechtzienden, slechthorenden, mensen met kleurenblindheid en mensen met 

een motorische beperking.  

 

Concurrentie 

Er zal tevens een onderzoek plaatsvinden naar concurrenten. Hiermee wordt 

feitelijk bedoeld: andere navigatieapplicaties. Deze concurrenten kunnen 

worden belicht om sterke en zwakke punten duidelijk te maken. Ook kan er 

worden gekeken naar de indeling van informatie, kaarten en opties. Een ander 

punt wat interessant kan zijn is de aanpassing van deze concurrenten aan het 

gebruik op verschillende apparaten. Al deze informatie kan vooral nuttig zijn 

bij het opdoen van ideeën en het ontwerpen van een krachtigere eindoplossing. 

 

Privacy en beveiliging 

Omdat het in de setting van “Snel naar Antwerpen” gaat om een applicatie die 

beschikbaar wordt voor het grotere publiek is het belangrijk om te kijken hoe 

de privacy van gebruikers kan worden beschermd. Ook moet worden gekeken 

naar de beveiliging van de verbinding tussen de applicatie en de host.  
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Onderzoek Doelgroep 

 

Definitie doelgroep 
De doelgroep omvat alle mensen die op een bepaald moment reizen binnen 

Stad Antwerpen. Dit betreft zowel inwoners als forenzen en toeristen.  

 

 

Interviews 

 
In het kader van onderzoek naar de doelgroep van “Snel naar Antwerpen” 

zijn er interviews uitgevoerd bij 36 willekeurige mensen die zijn aangesproken 

in de straten en horeca van Stad Antwerpen.  

 

Het doel van deze interviews is geweest om te achterhalen welke 

gedragingen, doelen, behoeften, motieven en pijnpunten er bestaan bij 

potentiële gebruikers van een navigatie-applicatie gericht op Groot-Antwerpen.  

In de interviews zijn veelal open vragen gesteld, omdat interviews hier de 

uitgelezen kans voor bieden. Omdat enquetes vaak minder goed werken als het 

om open vragen gaat, is de kans gegrepen om dit tijdens interviews te doen. 

Open vragen kunnen namelijk tot nieuwe inzichten leiden en punten aan het 

licht brengen waar het team nog niet aan gedacht heeft.  

 

Bij het kiezen van respondenten is geen onderscheid gemaakt in welke zin 

dan ook. Er is alleen wel voor gekozen om alleen respondenten van minimaal 16 

jaar. Ook is ervoor gekozen om een representatieve spreiding te maken op basis 

van leeftijd en geslacht.  
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Hieronder zijn de vragen weergegeven die zijn gesteld tijdens de interviews: 

 

 Gedrag 

- In welke plaats woont u?  

- Welke 3 vervoersmiddelen gebruikt u het vaakst? 

-    Gebruikt u wel eens een app om binnen Stad Antwerpen te navigeren?  

     Zo ja, welke? 

 

Doelen 

-    Wanneer zou u een app gebruiken als u binnen Stad Antwerpen  een reis 

  moet maken? 

- Zou u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om te kunnen zien waar de 

 Lage-Emissie Zone ligt? 

- Zou u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om te kunnen bekijken waar 

 de wegwerkzaamheden en evenementen in Stad Antwerpen zich bevinden? 

 

Behoeften 

- Welke mogelijkheden kunt u zelf nog bedenken welke nuttig kunnen zijn 

 voor navigatie binnen Antwerpen? 

 

Motieven  

- Waarom zou u wel of niet gebruik maken van een navigatie-app die zich 

specifiek richt op Stad Antwerpen en eventueel de provincie Antwerpen? 

- Vertel eens kort en bondig in uw eigen woorden wat u belangrijk vind aan 

een applicatie waarmee u door Stad Antwerpen zou navigeren? 

 

Pijnpunten 

-    Welke ergernissen heeft u aan het vervoer binnen Stad Antwerpen? 

-    Welke problemen komt u tegen tijdens het vinden van uw weg door Stad 

 Antwerpen? 

-  In het geval dat iemand het OV gebruikt: Kunt u de haltes en de  

fietsstations makkelijk vinden? 
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Interpretatie interviews 

Naar aanleiding van de afgenomen interviews bij in totaal 36 respondenten 

zijn onderstaande conclusies opgesteld. Een dieper inzicht in de interviews is te 

vinden in de bijlagen, te weten Bijlage 1.0 Interviews.  

 

 

In welke plaats woont u?  

Van de 36 respondenten geven er 22 aan woonachtige te zijn in Stad 

Antwerpen. 11 respondenten geven aan in de gemeentes rondom Stad 

Antwerpen te wonen. Hiernaast geven 3 respondenten aan woonachtig te zijn in 

andere delen van België.  

 

Welke 3 vervoersmiddelen gebruikt u het vaakst? 

De auto werd met 25 keer het meest genoemd (70%). Op de tweede 

plaats kwam de stadsbus die 18 keer werd genoemd (50%). Op een gedeelde 

derde plaats volgden de tram en de fiets, die elk 15 keer werden genoemd 

(42%). Op de vierde plaats volgt de deelfiets die door 12 respondenten werd 

genoemd (33%).  

 

Gebruikt u wel eens een app om binnen Stad Antwerpen te navigeren?  

Zo ja, welke? 

22 respondenten gaven aan wel eens een navigatie-app te gebruiken om binnen 

Stad Antwerpen te navigeren. Genoemde apps die worden gebruikt zijn 

achtereenvolgens naar mate van gebruik: Google Maps, Waze, 4411, De Lijn en 

Moovit.  

 

Wanneer zou u een app gebruiken als u binnen Stad Antwerpen een   reis 

moet maken? 

Veel respondenten geven aan navigatie te gebruiken wanneer zij met de auto 

door Stad Antwerpen rijden om een specifieke straat te vinden of te zoeken 

naar een parkeergarage. Ook worden De Lijn en 4411 veel gebruikt om een reis 

met het OV te plannen.  

 

Zou u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om te kunnen zien waar de 

 Lage-Emissie Zone ligt? 

Zeker 30 respondenten geven aan voordeel te zien in het kunnen bekijken van 

de Lage-Emissie Zone in Antwerpen. Hier gaat het vooral ook om informatie 

over de Lage-Emissie Zone met betrekking tot welke auto's zouden zijn 

toegestaan en informatie over of toelating dan nog te regelen is.  
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Zou u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om te kunnen bekijken waar de 

wegwerkzaamheden en evenementen in Stad Antwerpen zich bevinden? 

Zeker 28 respondenten geven aan geïnteresseerd te zijn eenvoudig te vinden 

informatie over wegwerkzaamheden en evenementen. Veelal met de 

mogelijkheid om wegwerkzaamheden te vermijden. Het lijkt erop dat het een 

soort van algemeen bekend is dat wegwerkzaamheden voor opstoppingen 

zorgen in Stad Antwerpen.  

 

Welke mogelijkheden kunt u zelf nog bedenken welke nuttig kunnen zijn 

voor navigatie binnen Antwerpen? 

De meeste respondenten weten geen ideeën te noemen met toegevoegde 

waarde. Enkele interessante ideeën die wel naar voren komen, zijn de 

toevoeging van nieuws over aanstaande wegwerkzaamheden en de toevoeging 

van de optie een kaart waarop te zien is hoe druk het is op specifieke plekken. 

Een ander idee dat wordt genoemd is meerdere vervoersmiddelen te 

combineren in een routeplanning.  

 

Waarom zou u wel of niet gebruik maken van een navigatie-app die zich 

 specifiek richt op Stad Antwerpen en eventueel de provincie 

Antwerpen? 

Een aantal respondenten (15) geven aan dat de huidige navigatie-apps 

zouden voldoen aan hun behoefte. Ze zien niet de meerwaarde van een 

navigatie-app die zich specifiek op Antwerpen richt. Anderen geven aan dat zij 

wel geïnteresseerd zijn in een dergelijke app als deze meerwaarde weet toe te 

voegen boven bestaande navigatie-apps. Deze meerwaarde zou dan reden 

kunnen zijn om een dergelijke app te gaan gebruiken.  

 

Vertel eens kort en bondig in uw eigen woorden wat u belangrijk vindt aan 

een applicatie waarmee u door Stad Antwerpen zou navigeren? 

Meerdere respondenten geven aan dat bovenal een frisse uitstraling, een 

goed overzicht en een fijne gebruiksvriendelijkheid belangrijk zouden zijn. 

Enkele respondenten geven aan dat, zoals bij voorgaande vraag, de app een 

meerwaarde zou moeten hebben boven de gebruikelijke navigatie-apps.  

 

Welke ergernissen heeft u aan het vervoer binnen Stad Antwerpen? 

Meerdere respondenten noemen de opstoppingen in Stad Antwerpen als een 

ergernis. Daarnaast wordt gesproken over agressie in het verkeer, maar ook 

over het te lang moeten wachten bij bepaalde stoplichten als gevolg van drukte 

of een slechte afstelling of besturing van de verkeerslichten. Ook wordt er 

geklaagd over bussen die redelijk vaak te laat lijken te komen. 
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Welke problemen komt u tegen tijdens het vinden van uw weg door Stad 

 Antwerpen? 

Het grootste deel van de respondenten zegt Antwerpen geen hele fijne stad 

te vinden om te fietsen. Veel straten in Antwerpen zouden nauw zijn en 

daardoor  

 

In het geval dat iemand het OV gebruikt: Kunt u de haltes en de  

fietsstations makkelijk vinden? 

Een meerderheid van de respondenten geeft aan regelmatig moeite te 

hebben met vinden van bushaltes of fietsstations. Voor tramhaltes lijkt dit geen 

probleem te zijn. De verklaring hiervoor lijkt te zitten in het feit dat de trams 

vooral langs de grote doorgaande wegen rijden. Veel respondenten hebben de 

gewoonte om richting deze grotere straten uit te wijken wanneer zij de tram of 

bus willen nemen. In de wijken lijkt het voor respondenten lastiger om een 

halte te vinden. 
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Enquête  
 

Onder 294 personen is een enquête gehouden om meer inzicht te krijgen in de 

doelgroep. De enquête had als doel om duidelijk te krijgen waar de voorkeuren 

liggen van respondenten als het gaat om vervoersmiddelen, het gebruik van het 

openbaar vervoer en deelvervoer. Een nevendoel was om in kaart te brengen 

welke problemen respondenten ervaren tijdens hun reizen door Stad 

Antwerpen, en hoeveel respondenten specifieke problemen ervaren.  

 

Hiernaast was het nodig om inzicht te krijgen in het gebruik van navigatie-apps 

door mensen die door Antwerpen reizen en welke toevoegingen zij waardevol 

achten in een navigatie-app die zich richt op Antwerpen. Hierbij is tevens 

gevraagd naar het animo dat er zou wanneer een navigatie-app voor Antwerpen 

specifieke toevoegingen zou bevatten.   

 

Voor meer inzicht in de enquêtes kan worden gekeken naar Bijlage 2.0 

Enquêtes.  

 

Opstelling vragen enquête 

1. Bent u woonachtig in:  

Stad Antwerpen 

     Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem of Wilrijk 

In geen van bovenstaande 

 

2. Welke 3 vervoersmiddelen gebruikt u vaak?  

Boot 

Stadsbus 

Tram 

Trein 

Taxi 

Auto 

Fiets 

E-fiets 

Plooifiets (vouwfiets) 

Wandelen 

Deelfiets (Velo/BlueBike) 

Deelstep (Bird/ Poppy) 

Deelscooter (Poppy) 

Deelauto (Cambio/Poppy) 

Velo (stadsfietsen) 

 

3. Gebruikt u vaak het openbaar vervoer of het deelvervoer in Stad 

 Antwerpen?  

Ja Nee, ga naar vraag 5. 

 

4. Kunt u de bus- en tramhaltes en fietsstations makkelijk vinden wanneer u 

te voet of fietsen in Stad Antwerpen bent? 

Ja Nee 
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5. Gebruikt u wel eens een app om binnen Stad Antwerpen te navigeren?  

Kies de app die u het vaakst gebruikt. 

Nee Google Maps Waze De Lijn 4411 Moovit 

 

6. Welke van onderstaande problemen komt u tegen tijdens het vinden van 

uw weg door Stad Antwerpen? 

Opstoppingen in het verkeer door 

ongelukken of wegwerkprojecten 

Het niet kunnen vinden van 

fietsstations 

Geen zicht op bestaande 

wegwerkprojecten 

Het niet kunnen vinden van specifieke 

straten met navigatie-apps 

Zeer lang wachten bij verkeerslichten Het niet kunnen combineren van 

vervoersmiddelen in een routeplanner 

Het niet kunnen vinden van bushaltes 

en/of tramhaltes 

Het niet weten welk gebied de Lage-

Emissie Zone omvat 

 

7. Welke hier onder genoemde toevoegingen zou u interessant vinden in een 

navigatie-app gericht op Stad Antwerpen? 

Informatie over Lage-Emissie Zone  234 

Mogelijkheid om vervoersmiddelen te combineren  262 

Opties om bushaltes en tramhaltes te vinden  223 

Opties om fietsstations te vinden  202 

Informatie over verkeersdrukte en doorstroming 187 

Informatie over parkeertarieven in het Stad 167 

Informatie over wegenwerkprojecten 123 

Artikelen over specifieke vervoersmiddelen 89 

 

8. Zou u gebruik maken van een navigatie-app gericht op Antwerpen wanneer 

deze opties zoals in vraag 7 bevat? 

Ja Nee 
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Interpretatie enquêtes 

 

1. Bent u woonachtig in Stad Antwerpen, de districten Berchem, Borgerhout, 

Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem of Wilrijk of geen van bovenstaande? 

 

 
Van de respondenten geeft 68.4% aan van Stad Antwerpen te zijn. 22.8% 

geeft aan in de districten te wonen, terwijl 8.8% buiten deze regio woont.  

 

2. Welke 3 vervoersmiddelen gebruikt u vaak? 

 

 
 

Uit deze onderzoeksvraag blijkt dat een overgroot deel van de respondenten 

de auto, de bus, de fiets en de tram gebruikt. Een kleinere groep maakt gebruik 

van E-fietsen, wandelingen, de trein en de deel- of stadfietsen. Het gebruik van 

deelscooters en -steps, taxi's, plooifietsen en deelauto's lijken vrij impopulair.  
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3. Gebruikt u vaak het openbaar vervoer of het deelvervoer in Stad 

Antwerpen? 

 

 
Iets meer dan de helft van de respondenten (57,5%) geeft aan niet vaak het 

openbaar vervoer in Stad Antwerpen te gebruiken. De rest (42,5%) geeft aan 

dit wel vaak te doen.  

 

 

4. Kunt u de bus- en tramhaltes en fietsstations makkelijk vinden wanneer u 

te voet of fietsen in Stad Antwerpen bent? 

 

 
Van de respondenten geeft zo'n 70.4% aan dat zij bus- en tramhaltes niet 

makkelijk kunnen vinden in Stad Antwerpen. Dit geldt ook voor fietsstations. 

De resterende 29.6% geeft aan deze voorzieningen wel makkelijk te kunnen 

vinden.  
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5. Gebruikt u wel eens een app om binnen Stad Antwerpen te navigeren?  

 

 
Zo'n 88.4% van de respondenten geeft aan een navigatie-app te gebruiken 

tijdens hun reis door Stad Antwerpen. De resterende 11.6% geeft aan dit niet te 

doen.  

 

 

5.1 Kies de app die u het vaakst gebruikt. 

 

 
Uit de enquête blijkt dat Google Maps de meest gebruikte navigatie-app is 

bij het navigeren door Stad Antwerpen. De apps Waze en De Lijn volgen op de 

2e en 3e plaats, terwijl de app 4411 en Moovit een 4e en 5e plaats innemen.  
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6. Welke van onderstaande problemen komt u tegen tijdens het vinden van 

uw weg door Stad Antwerpen? 

 

 
 

Veel respondenten geven aan problemen te hebben met lange wachttijden 

bij verkeerslichten en de onmogelijkheid om vervoersmiddelen te combineren 

in routeplanners. Hierna volgen opstoppingen in het verkeer en een gebrek aan 

informatievoorziening over de Lage-Emissie Zone. Een kleinere groep 

respondenten geeft aan dat bus- en tramhaltes, maar ook fietsstations moeilijk 

te vinden zijn. Hiernaast is een kleine groep die graag meer bekendheid zou 

krijgen over wegwerkprojecten. Een zeer kleine groep geeft aan dat specifieke 

straten onvindbaar zijn in gebruikte navigatie-apps.  

 

 

7. Welke hier onder genoemde toevoegingen zou u interessant vinden in een 

navigatie-app gericht op Stad Antwerpen? 
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Veel respondenten geven aan graag verschillende vervoersmiddelen te 

kunnen combineren in het gebruik van een navigatie-app. Ook zien veel mensen 

voordeel in informatie over de Lage-Emissie Zone en het makkelijk vindbaar 

maken van bushaltes en tramhaltes. Dit geldt ook voor het vinden van 

fietsstations. Iets meer dan de helft van de respondenten ziet voordeel in het 

inzichtelijk maken van informatie over verkeersdrukte, doorstroming en 

parkeertarieven in het Stad. Een kleine groep respondenten zegt toegevoegde 

waarde te zien in informatie over wegenwerkprojecten en artikelen over 

specifieke vervoersmiddelen.  

 

 

8. Zou u gebruik maken van een navigatie-app gericht op Antwerpen wanneer 

deze opties zoals in vraag 7 bevat? 

 

 
 

Zo'n 71,% van de respondenten zou een navigatie-app gebruiken die gericht 

is op Antwerpen als toevoegingen zoals genoemd bij vraag 7 zouden zijn 

ondergebracht in deze applicatie. 28.2% zegt om deze reden een dergelijke app 

nog niet te gaan gebruiken.  
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Card sorting 

 Om inzicht te krijgen in de visie van gebruikers op de indeling van de 

informatie en functionaliteiten in de applicatie, zijn card sorting testen 

uitgevoerd. Hierbij wordt respondenten gevraagd om kaarten te categoriseren. 

Op deze kaarten staan zeer specifieke stukken informatie of functionaliteiten 

benoemd. Bij de start van een dergelijke test zijn veel kaarten al ingevuld, maar 

de respondent is vrij om zelf kaarten toe te voegen. Ook worden enkele 

categorieën voorgesteld, maar weer is de respondent vrij om zelf categorieën 

toe voegen. Deze manier van testing heet open card sorting.  

 

 Aan de testen werkten in totaal 10 respondenten mee. Voor meer inzicht 

in de card sorting testen kan worden gekeken naar Bijlage 3.0 Card Sorting.  

 

 Opvallend was veel respondenten een zeer vergelijkbare indeling 

maakten wat betreft de functies in een routeplanner en een informatiepagina. 

Ook maakt een deel van de respondenten een aparte pagina/categorie aan voor 

informatie over de Lage-Emissie Zone en ook een voor informatie over werk 

aan de wegen. Sommige respondenten plaatsen de routeplanner op een 

landingspagina, terwijl anderen hier een losse pagina voor maken.  

 

 De card sorting test heeft een duidelijk inzicht opgeleverd over de manier 

waarop respondenten allerlei informatie en functionaliteiten in zouden delen. 

Deze kan MPE meenemen in het informatieontwerp en op basis hiervan een 

structuur (informatie-architectuur) ontwikkelen.  
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Tree testing 

 

 Op basis van de card sorting testen is een informatie-architectuur 

uitgewerkt, welke getest is bij respondenten. Dit is gedaan door middel van 

tree testing. Aan 10 individuele respondenten is gevraagd of zij specifieke 

onderdelen van de applicatie konden vinden. Ook is getest of de naamgeving 

van deze onderdelen duidelijk is voor de respondenten. Begrijpen zij wat er 

wordt bedoeld met elk label in de structuur? Daarnaast wordt gekeken wat zij 

vinden van de structuur van de onderdelen en of zij nog aanpassingen zouden 

doen.  

 

 Naar aanleiding van de voorgaande card sorting testen zijn enkele 

mogelijke informatie-architecturen opgesteld. Deze structuren zijn vervolgens 

aan tree testing onderworpen met andere respondenten dan bij wie de card 

sorting testen zijn uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van tree testen is 

een uiteindelijke structuur opgesteld, welke hieronder te zien is.  

 

 

De structuur zoals bovenstaande vormt voor MPE als ontwerper een basis om 

een complexere informatie-architectuur op te baseren.  
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A/B-testing 

 

 Op basis van wireframes (draadmodellen) voor de applicatie, zijn A/B-

testen uitgevoerd om te zien welke van twee of meer mogelijke ontwerpen voor 

details binnen de applicatie de voorkeur heeft bij respondenten.  

 

 Tijdens deze testen is vooral gekeken naar de indeling van de 

landingspagina, de routeplanner, de opties voor vervoersmiddelen binnen de 

routeplanner en de indeling van de navigatie.  

 

 Met het oog op het feit dat bezoekers binnen ongeveer 15 seconden een 

website beoordelen en vaak binnen die tijd de website al weg klikken, dient een 

landingspagina een positieve reactie teweeg te brengen. Daarom zijn twee 

ontwerpen voorgelegd aan respondenten. Van onderstaande ontwerpen werd 

het bovenste ontwerp als meest aantrekkelijk aangewezen.  

 

 

 

 

 

 



Elision Slim naar Antwerpen SnA:MP-4 

 

 

  32 

 

 Van de routeplanner zijn eveneens twee verschillende ontwerpen 

voorgelegd. Het verschil is de plaatsing van de zoekfunctionaliteit en de 

mogelijke voorkeuren aan de linker- of rechterzijde van de pagina.   
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 Een andere mogelijkheid waar op getest is, is de uitvoering van een menu  

binnen de routeplanner waar de gebruiker een of meer vervoersmogelijkheden 

kan kiezen. Het grote verschil tussen twee opties is de toevoeging van titels en 

meer ruimte in de verticale uitlijning. En daarbij dat het scherm voor de keuze 

van vervoersmogelijkheden hoger wordt.  

 

 Van de twee onderstaande opties kozen de meeste respondenten voor de 

mogelijkheid aan de linkerzijde.  

 

 

 

Wat betreft de navigatie zijn er vier 

opties voorgelegd aan respondenten. 

Deze opties verschillen zowel in opmaak als in indeling. Uiteindelijk werd door 

de meeste respondenten de bovenste optie als meest aantrekkelijk aangewezen.  
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Usability test prototype 

 

 Om de gebruiksvriendelijkheid en de effectiviteit van de ontworpen 

applicatie te testen zijn gebruikerstesten opgezet op basis van een interactief 

prototype. Deze gebruikerstesten zijn afgenomen op 8 verschillende personen. 

Hieronder worden de conclusies van deze testen besproken.  

 

Voor een overzicht van en een inzicht in alle uitgevoerde gebruikerstesten 

verwijs ik naar het document: SnA15 – Gebruikerstesten Interactief Prototype – 

Slim naar Antwerpen.  

 

Routeplanner 

 Er is gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid en het effectieve gebruik 

van de routeplanner. Dit betreft zowel het geminimaliseerde ontwerp op de 

landingspagina als de daadwerkelijke routeplanner op haar eigen pagina.  
 

 Alle respondenten kunnen eenvoudig vinden waar ze een vertrekpunt en 

bestemming op kunnen geven. De optie om een vertrekpunt aan te geven met 

behulp van locatiebepaling is besproken. In de gebruikerstest is deze 

mogelijkheid meegenomen als een fictieve reeds ingevulde locatie.  
 

 Alle respondenten weten de optie te vinden om vervoersmogelijkheden te 

kiezen en elk van de respondenten begrijpt wanneer een optie is geselecteerd of 

niet. Hier ontstaan op geen enkele wijze ook verwarring of vragen.  
 

 Alle respondenten begrijpen snel hoe ze een vertrekmoment aan kunnen 

geven en hierbij een tijd en datum in kunnen stellen.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliteitskaart 
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 Er is gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid en het effectieve gebruik 

van de mobiliteitskaart. Alle respondenten begrijpen de mobiliteitskaart 

wanneer zij deze zien op de landingspagina. Door de kleuren op de wegen 

begrijpt elk van hen dat dit de verkeersdrukte weergeeft. Vanuit de 

landingspagina weten elk van de respondenten snel zijn weg te vinden naar de 

mobiliteitskaart op haar eigen pagina, hetzij met de knop op de 

geminimaliseerde mobiliteitskaart of met de knop in het navigatiemenu.  
 

 Eenmaal op de mobiliteitskaart op haar eigen pagina aangekomen, weet 

elk van de respondenten eenvoudig uit te vinden welke mogelijkheden de 

mobiliteitskaart biedt. Tijdens de testen is gebruik gemaakt van een fictieve 

weergave van Antwerpen die toont welke bushaltes en fietsstations er te vinden 

zijn in een straal rondom een fictieve locatie. Wanneer respondenten deze 

weergaven zien, begrijpen zij de werking van de mobiliteitskaart.  
 

Werken en evenementen 
 Er is gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid en het effectieve gebruik 

van de pagina waar wegwerken en evenementen te zien zijn. Elk van de 

respondenten geeft aan snel te zien hoe de kaart zou moeten werken. De 

meesten klikken vrij snel op de kaders aan de linkerzijde die een specifiek 

wegwerkproject voorstelt. Doordat zij pop-ups zien verschijnen op de kaart met 

meer specifieke informatie over een wegwerkproject, vatten zij de werking met 

de uitleg voor een specifieke locatie.  
 

 Als respondenten gevraagd wordt om meer inhoudelijke informatie te 

zoeken over een specifiek wegwerkproject, klikt men al vrij snel op de link 

“Lees meer” in of het kader aan de linkerzijde of in de pop-up die op de kaart 

verschijnt.  
 

 Hierna komen respondenten op een scherm dat fictief meer gegevens 

biedt over een specifiek wegwerkproject. Deze pagina wordt vrij snel begrepen 

en stuit totaal niet op enige onbegrip of weerstand bij de respondenten.  
 

Vinden van specifieke informatie 
 Er is gekeken naar de vindbaarheid en het effectieve gebruik van de 

navigatieopties die leiden naar meer informatie over vervoersmogelijkheden 

binnen Stad Antwerpen, over de Lage Emissiezone en over bedrijven.  
 

 Elk van de links in het navigatiemenu, leidend tot informatieve pagina’s, 

wordt begrepen als het gaat om bedoeling en structuur. Alle respondenten 

geven aan te begrijpen welke informatie er ongeveer te vinden zou moeten zijn 
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op de pagina’s over vervoersmogelijkheden. Dit geldt ook voor de informatie 

over de Lage Emissiezone en de informatie voor bedrijven.  
 

 Wanneer de pagina over de Lage Emissiezone verder wordt bekeken, 

begrijpen respondenten al snel welke stappen zij kunnen nemen wanneer zij 

een registratie of aankoop zouden moeten doen mocht dit nodig zijn.  
 

 De kaart met een voorbeeld van de locatie en het oppervlakte van de Lage 

Emissiezone wordt door alle respondenten snel begrepen. Ook begrijpen zij, 

aan de hand van de legenda, dat wanneer zij in zouden zoomen, dat zij dan 

specifieke locaties van LEZ automaten en LEZ dagpas automaten zouden 

kunnen zien.  
 

Conclusie gebruikerstesten 
 Op basis van bovenstaande uitkomsten kan de conclusie worden 

getrokken dat er verder geen of weinig aanpassingen nodig zijn om de 

applicatie Slim naar Antwerpen verder te verbeteren als het gaan om 

gebruiksvriendelijkheid.  
 

 Respondenten geven aan dat de structuur en de navigatie binnen de 

applicatie helder zijn. Informatie zou eenvoudig te vinden zijn. En 

functionaliteiten zoals de routeplanner, de mobiliteitskaart en de pagina 

Werken en Events bieden volgens respondenten voldoende duidelijkheid en 

inzicht. Er bestaan na de aanpassingen in de ontwerpfase geen struikelblokken 

meer voor respondenten die aan eerdere tests hebben deelgenomen en daarbij 

hadden aangegeven pijnpunten te zien binnen het ontwerp.  
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Onderzoek toegankelijkheid 
 

 Na gesprekken is er voor gekozen om vooral de toegankelijkheid voor 

bepaalde groepen met een beperking te verbeteren, aangezien dit een aardig 

deel van de bevolking is en deze aanpassingen meestal makkelijk te doen zijn.   

 

  Voor kleurenblinden kunnen bepaalde aanpassingen worden gedaan. 

Hierbij valt te denken aan het vermijden van bepaalde kleurcombinaties, 

zorgen voor een duidelijk contrast en het gebruik van iconen en beeldtaal. Ook 

worden links zo weergegeven dat duidelijk is dat dit los van de gangbare tekst 

staat.  

 

 Slechtzienden zouden de schaalvergroting binnen de browser kunnen 

gebruiken om tekst groter weer te geven. Zij kunnen hiertoe eenvoudigweg 

scrollen terwijl zij de Ctlr-toets ingedrukt houden. Hier kan ook worden 

gedacht aan een aanpassing zodat een spraakfunctie de inhoud van artikelen en 

de namen van functies en knoppen kan voorlezen.  

 

 Voor mensen met motorische beperking kan worden gedacht aan een 

duidelijke structuur in de applicatie, grote knoppen die makkelijk te raken zijn 

en de zorg voor herkenbaarheid van de functies in de applicatie voor software 

die het mogelijk maakt om met een toetsenbord de applicatie te gebruiken. 

Tevens kan er worden gedacht over een spraakfunctie die artikelen en/of de 

namen van knoppen en functies voorleest.   

 

 Voor slechthorenden lijken aanpassingen aan de applicatie overbodig, 

omdat er geen echte auditieve content is die van groot belang is. Mochten er 

filmpjes op de applicatie worden geplaatst, dan kunnen deze eventueel van 

ondertiteling kunnen worden voorzien.  
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Onderzoek Concurrentie  
 

Een onderzoek naar Google Maps leert 

ons dat deze applicatie weinig 

flexibiliteit toont als het gaat om het 

kiezen van de vorm van transport. Men 

kan kiezen voor een route met de auto, 

het openbaar vervoer, wandelend of per 

fiets. Eventueel bestaat er nog de optie 

om het vliegtuig te pakken, maar dit 

staat buiten beschouwing.  

 

Het lijkt lastig om een route te vinden 

waarbij enkele keuzes van vervoer 

worden gecombineerd. Ik kan niet 

aangeven dat ik naar een punt B wil 

fietsen, om vervolgens vanaf daar naar 

een punt C te reizen met de auto, om 

maar een scenario te schetsen.  

 

Interessant is wel dat Google Maps de 

mogelijkheid biedt om horeca rondom 

de bestemming te bekijken. Mogelijk is 

dit een interessante toevoeging in de 

applicatie Snel naar Antwerpen. Naar 

mijn bescheiden mening zou dit kunnen 

worden gebruikt om de lokale 

ondernemers meer onder de aandacht te 

brengen.  
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Tijdens het concurrentieonderzoek 

werd ook De Lijn belicht. Bij het 

selecteren van opties om bepaalde 

transportmiddelen te gebruiken, 

valt op dat deze opties zich 

beperken tot het openbaar vervoer, 

deelfietsen en de eigen fiets.  

 

Doordat wandelen en het gebruik 

van de auto buiten beschouwing 

wordt gelaten, wordt de gebruiker 

flink beperkt in mogelijkheden.  

 

Wel lijkt het erop dat men bij De 

Lijn eenvoudig tot een route kan 

komen waarbij verschillende 

manieren van transport worden 

gecombineerd. Dit is zeker een 

aanrader voor de applicatie Slim 

naar Antwerpen, omdat volgens 

onderzoek redelijk veel mensen op 

een manier van reizen waarbij 

transportmiddelen gecombineerd 

worden.  

 

 

 

 

 

Ontwerpcriteria 
  De ontwerpcriteria zijn verwerkt in een extern document. Dit op verzoek 

van de opdrachtgever. Voor de ontwerpcriteria verwijs ik naar het document:  

SnA17 – Ontwerpcriteria – Slim naar Antwerpen.  
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Bijlagen 
 

1.0 Interviews 
Hieronder zijn twee van de uitgevoerde interviews te vinden. Voor een 

overzicht van en een inzicht in alle uitgevoerde interviews verwijs ik naar het 

document: SnA12 – Interviews Doelgroeponderzoek – Slim naar Antwerpen.  

1.1 Interview - Persoon 8(KS) 

 

In welke plaats woont u?  

 “Ik ben van het Statiekwartier, Antwerpen Stad.” 

 

Welke 3 vervoersmiddelen gebruikt u het vaakst? 

“Ik pak zeker elke dag de tram naar mijn werk op de Dam. Vaak pak ik de bus 

naar Linkeroever, waar mijn dochter woont. Dikwijls kom ik in Kiel voor een 

vriendin van mij. Ik heb geen auto. Dus ik gebruik het stadsvervoer, omdat ik niet 

zo kwik meer ben om te fietsen.” 

 

Gebruikt u wel eens een app om binnen Stad Antwerpen te navigeren?  

Zo ja, welke? 

“Ik heb eens een app gebruikt om mijn weg te vinden vanuit Hertogvelden, 

maar dat was zo omdat ik daar de weg niet ken. Maar ik woon al 68 jaar in 

Antwerpen, geboren en getogen in de Stad he. Dus alles zit hierboven, weet u 

wel.” 

 

Wanneer zou u een navigatie-app gebruiken als u binnen Stad Antwerpen 

een reis moet maken? 

“Ik zou dan ergens moeten komen waar ik de weg niet heen ken, omdat ik 

normaliter overal waar ik kom wel weet waar ik moet gaan. Of ik zou een bus of 

tram moeten gaan nemen, die ik nooit genomen heb.” 

 

Zou u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om te kunnen zien waar de 

 Lage-Emissie Zone ligt? 

“Dit zou voor mijzelf niet interessant zijn omdat ik geen auto heb. Maar mijn 

broers rijden wel in vrij oude automobielen. En ik weet dat vanaf zoveel jaar oud 

een automobiel niet meer het Stad in mag. Dan kan ik hen vertellen waar zij niet 

mogen komen.” 
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Zou u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om te kunnen bekijken waar de 

wegwerkzaamheden en evenementen in Stad Antwerpen zich bevinden? 

“Dat zou wel interessant kunnen zijn. Dan kan ik mij misschien een heel stuk 

omlopen besparen.” 

 

Welke mogelijkheden kunt u zelf nog bedenken welke nuttig kunnen zijn 

voor navigatie binnen Antwerpen? 

“Ik zou vooral graag zien dat ik buslijnen en tramlijnen zeker kan vinden in de 

wijk waar ik ben. En dan liefst waar ik binnen een paar minuten kan zijn.” 

 

Waarom zou u wel of niet gebruik maken van een navigatie-app die zich 

specifiek richt op Stad Antwerpen en eventueel de provincie Antwerpen? 

“Als u het nou mogelijk maakt dat zo'n app voor mijn meer kan betekenen dan 

welke andere app ook, dan zou ik het zeker overwegen. Het gaan mij om een 

meerwaarde die zo'n app kan toevoegen.” 

 

Vertel eens kort en bondig in uw eigen woorden wat u belangrijk vindt aan 

een applicatie waarmee u door Stad Antwerpen zou navigeren? 

“Deze moet meerwaarde toevoegen. En het moet goed te gebruiken zijn.” 

 

Welke ergernissen heeft u aan het vervoer binnen Stad Antwerpen? 

“Ik stoor mij vooral aan het vinden van de bus wanneer ik in Kiel of in 

Linkeroever ben. En dan als ik eindelijk de bus gevonden heb, willen die jonge 

niet opstaan voor een oudere. En soms loop ik pardoes naar de verkeerde 

tramhalte als ik op mijn vrije dag naar het centrum wil.” 

 

Welke problemen komt u tegen tijdens het vinden van uw weg door Stad 

 Antwerpen? 

“Ik stoor mij wel eens aan werkzaamheden die niet duidelijk aangegeven 

staan, waardoor ik opeens een eindje moet omlopen. Dat gebeurt te vaak hier in 

het Stad. En in sommige wijken zoals in Andries moet ik soms drie keer nadenken 

waar ook weer de bushaltes zijn.” 

 

In het geval dat iemand het OV gebruikt: Kunt u de haltes en de  

fietsstations makkelijk vinden? 

“Zo elke bus in de Stad ken ik bekant uit mijn hoofd. Daar zal ik wellicht de 

komende jaren geen last mee hebben.” 
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1.2 Interview - Persoon 7(MTS) 

 

In welke plaats woont u?  

 “Ik woon in Antwerpen Stad, in Het Zuid.” 

 

Welke 3 vervoersmiddelen gebruikt u het vaakst? 

“Ik ga geregeld met de bus of met de fiets, omdat ik dan geen parkeerplek hoef 

te zoeken en goedkoper uit ben. Maar buiten de stad gebruik ik altijd de auto.” 

 

Gebruikt u wel eens een app om binnen Stad Antwerpen te navigeren?  

Zo ja, welke? 

“Ik gebruik geregeld Google Maps, maar voor de bus schiet dat niets op. Dan 

kijk ik gerust op de kaarten bij de busstop.” 

 

Wanneer zou u een navigatie-app gebruiken als u binnen Stad Antwerpen 

een reis moet maken? 

“Ik zal zeker een navigatie-app gebruiken als ik ergens moet wezen waar de 

weg mij niet bekend is. Soms ook om een bushalte te vinden.” 

 

Zou u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om te kunnen zien waar de 

 Lage-Emissie Zone ligt? 

“Voor mij is dit alles niet interessant omdat ik een vrij jonge auto heb. Ik weet 

dat dergelijke regelingen zoals de Lage-Emissie Zone gelden voor auto's van ruim 

20 jaar oud.” 

 

Zou u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om te kunnen bekijken waar de 

wegwerkzaamheden en evenementen in Stad Antwerpen zich bevinden? 

“Dit kan zeker interessant zijn, omdat ik mij vaak genoeg stoor aan 

wegwerken die niet ver van te voren zijn aangegeven. Hierdoor rijden veel 

mensen op dezelfde opstopping af en hebben we weer eens, zoals zo vaak, 

complete chaos in het Stad.” 

 

Welke mogelijkheden kunt u zelf nog bedenken welke nuttig kunnen zijn 

voor navigatie binnen Antwerpen? 

“Ik zou het geweldig vinden als ik op een app kan zien waar een parkeerplek 

leeg is, hoewel dat dagdromen zal zijn. Maar het gerieft mij zeker als ik de 

fietsstations en bushaltes vlotter zou vinden. Als ik zou kunnen zien waar de 

lage-emissie zone ligt, zou dat soms ook schelen.” 
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Waarom zou u wel of niet gebruik maken van een navigatie-app die zich 

specifiek richt op Stad Antwerpen en eventueel de provincie Antwerpen? 

“Zo'n app zou voor mij extra voordelen moeten hebben boven andere apps. 

Met Google Maps kan ik ook vinden waar ik moet wezen. En hierop worden ook 

de beste routes weergegeven als het gaat om drukte en wegwerken.” 

 

Vertel eens kort en bondig in uw eigen woorden wat u belangrijk vindt aan 

een applicatie waarmee u door Stad Antwerpen zou navigeren? 

“Zoals gezegd zou zo'n app nieuwe dingen moeten toevoegen die niet bestaan 

in gebruikelijke apps als Google Maps of Waze.” 

 

Welke ergernissen heeft u aan het vervoer binnen Stad Antwerpen? 

“Ik vind het vaak tijdens de spits overdreven druk op de autostrades en ik heb 

nooit rap een parkeerplek gevonden in de stad. Sommige plekken in Antwerpen 

liggen wel wat ver van een busstop. Maar bovenal erger ik mij aan de agressie 

van sommige lui in het verkeer.” 

 

Welke problemen komt u tegen tijdens het vinden van uw weg door Stad 

 Antwerpen? 

“Ik heb vooral last van verkeersopstoppingen. Die worden hier in het Stad vaak 

veroorzaakt door ongelukken, maar ook door wegwerken en slechte 

omleidingen.” 

 

In het geval dat iemand het OV gebruikt: Kunt u de haltes en de fietsstations 

makkelijk vinden? 

“Dat duurt mij soms wat tijd om dat te zoeken. De meeste haltes weet ik gauw 

te vinden door naar de leien of de singel te gaan. Daar ziet ge dan vanzelf bordkes 

die mij de busstop wijzen.” 
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2.0 Enquetes 
 

Resultaten enquête 

Aan de enquête hebben in totaal 294 mensen deelgenomen 

 

1. Bent u woonachtig in:  

Stad Antwerpen 201 

     Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken of Merksem 67 

In geen van bovenstaande 26 

Totaal 294 

 

2. Welke 3 vervoersmiddelen gebruikt u vaak?  

Boot 4 Auto 187 Deelfiets (Velo/BlueBike) 34 

Stadsbus 154 Fiets 134 Deelstep (Bird/ Poppy) 14 

Tram 98 E-fiets 56 Deelscooter (Poppy) 25 

Trein 45 Plooifiets 13 Deelauto (Cambio/Poppy) 12 

Taxi 23 Wandelen 49 Velo (stadsfietsen) 34 

 

3. Gebruikt u vaak het openbaar vervoer of het deelvervoer in Stad 

 Antwerpen?  

Ja 125 Nee 169 

 

4. Kunt u de bus- en tramhaltes en fietsstations makkelijk vinden wanneer u 

te voet of fietsend in Stad Antwerpen bent? 

Ja 87 Nee 207 

 

5. Gebruikt u wel eens een app om binnen Stad Antwerpen te navigeren? Kies 

de app die u het vaakst gebruikt. 

Nee Google Maps Waze De Lijn 4411 Moovit 

34 165 36 31 18 10 
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6. Welke van onderstaande problemen komt u tegen tijdens het vinden van 

uw weg door Stad Antwerpen? 

Opstoppingen in het verkeer door 

ongelukken of wegwerkprojecten 

205 Het niet kunnen vinden van 

fietsstations 

128 

Geen zicht op bestaande 

wegwerkprojecten 

112 Het niet kunnen vinden van 

specifieke straten met 

navigatie-apps 

45 

Zeer lang wachten bij 

verkeerslichten 

234 Het niet kunnen combineren 

van vervoersmiddelen in een 

routeplanner 

223 

Het niet kunnen vinden van 

bushaltes en/of tramhaltes 

176  Het niet weten welk gebied de 

Lage-Emissie Zone omvat 

201 

 

7. Welke hier onder genoemde toevoegingen zou u interessant vinden in een 

navigatie-app gericht op Stad Antwerpen?  

Informatie over Lage-Emissie Zone  234 

Mogelijkheid om vervoersmiddelen te combineren  262 

Opties om bushaltes en tramhaltes te vinden  223 

Opties om fietsstations te vinden  202 

Informatie over verkeersdrukte en doorstroming 187 

Informatie over parkeertarieven in het Stad 167 

Informatie over wegenwerkprojecten 123 

Artikelen over specifieke vervoersmiddelen 89 

 

8. Zou u gebruik maken van een navigatie-app gericht op Antwerpen wanneer 

deze opties zoals in vraag 7 bevat? 

Ja 211 Nee 83 
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3.0 Card sorting 
 

Hieronder zijn twee van de uitgevoerde card sorting testen te vinden. Voor een 

overzicht van en een inzicht in alle uitgevoerde card sorting testen verwijs ik naar het 

document: SnA14 – Card Sorting Doelgroeponderzoek – Slim naar Antwerpen.  
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