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Samenvatting 
 
 
Bereikbaarheid Verbeeld: een complex begrip in infographics gevat 
 
Bereikbaarheid is een veel gebruikt begrip in zowel samenleving als beleid. Het gaat er 
kort gezegd om of je kunt komen waar je moet of wil zijn. Dat hangt niet alleen af van de 
verbindingen tussen plekken en het vervoersaanbod, maar ook van waar we wonen, 
werken en winkelen en van hoeveel tijd, geld en moeite het kost om een reis te maken. 
Dat klinkt relatief eenvoudig en in de wereld van kennis en onderzoek is deze kijk op 
bereikbaarheid vrij gebruikelijk. In beleidspraktijk vindt de brede kijk op bereikbaarheid 
echter nog moeizaam ingang. Bereikbaarheidsbeleid richt zich nog voornamelijk op het 
oplossen van mobiliteitsproblemen, onder andere vanwege een traditionele scheiding 
tussen de beleidsterreinen ruimte en mobiliteit. Wel zien we steeds meer onderlinge 
toenadering over deze traditionele grenzen heen. 
 
Omdat het PBL denkt dat de meerwaarde van de brede kijk op bereikbaarheid potentieel 
groot is en we deze benadering toegankelijker willen maken voor een breder publiek 
hebben we in 2014 gewerkt aan het weergeven van de kennis rondom bereikbaarheid in 
infographics. Infographics zijn een beeldende manier van weergave van informatie. Ze 
worden veelal gebruikt door journalisten in nieuws- en achtergrondartikelen, maar ook 
steeds meer in jaarverslagen van bedrijven en voor educatieve doeleinden. In de 
afgelopen jaren heeft het PBL ervaring opgedaan met deze vorm van kennis delen en nu 
is deze toegepast op het onderwerp bereikbaarheid. Dit heeft geleid tot de publicatie 
Bereikbaarheid Verbeeld. In 14 infographics wordt een beeld geschetst van belangrijke 
ontwikkelingen in ruimte, infrastructuur en mobiliteit in Nederland, hoe deze elementen 
van invloed zijn op de bereikbaarheid welke mogelijkheden om de bereikbaarheid te 
verbeteren hieruit voortvloeien. 
 
In dit paper een beknopte weergave van doel en aard van deze exercitie en enkele 
voorbeelden van de infographics. 
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1. Bereikbaarheid: een complex begrip 
 
De bereikbaarheid van woon- en werkplekken en talloze voorzieningen is van vitaal 
belang voor het functioneren van de samenleving. Het is dan ook een begrip dat 
veelvuldig opduikt in het beleid.  Bij bereikbaarheid denken de meeste mensen al snel 
aan snelwegen en files, de Nederlandse Spoorwegen en wisselstoringen. Bereikbaarheid 
heeft in dat perspectief vooral te maken met mobiliteitsproblemen. Maar een goede 
bereikbaarheid is meer dan dat. Het gaat er uiteindelijk om of je kunt komen waar je 
moet (of wil) zijn. En dat hangt weer af van twee dingen: hoe ver je moet en hoe 
makkelijk dat gaat. 
 
Deze visie op bereikbaarheid, waarbij zowel ruimtelijke als mobiliteitsfactoren in beeld 
zijn, wordt breed gedragen in onderzoek en praktijk (Litman 2012, van Wee & Annema 
2009, Geurs 2006). In de afgelopen jaren heeft het PBL diverse publicaties uitgebracht 
waarin bereikbaarheid een rol speelde (o.a. PBL 2011, Snellen, 2012, PBL 2012a). 
Daarbij is steeds getracht het belang van de brede kijk op bereikbaarheid voor het 
voetlicht te brengen. In het (Rijks)beleid domineert vooral nog het beeld dat 
bereikbaarheid een mobiliteitsprobleem is. Dit heeft zijn herkomst vooral in een 
traditionele verdeling van taken ten aanzien van mobiliteit en infrastructuur enerzijds en 
ruimte anderzijds in afzonderlijke afdelingen. Wel zijn er verschuivingen hierin langzaam 
merkbaar.  
 
Voordeel van een brede kijk op bereikbaarheid is dat het meer aanknopingspunten biedt 
om bereikbaarheid te verbeteren. Naast het aanbod van infrastructuur en 
openbaarvervoervoorzieningen en de kwaliteit van de netwerken, zijn ook de ruimtelijke 
spreiding van wonen, werken en voorzieningen knoppen om aan te draaien. Daarbij is 
vooral ook de mate van afstemming tussen beleid voor ruimte en 
infrastructuur/vervoeraanbod relevant; juist in samenhang bepalen ruimtelijke structuur, 
infrastructuur en vervoersaanbod de bereikbaarheid van plekken. Het is binnen deze 
context dat burgers en bedrijven hun eigen keuzes maken. Ze wegen af hoeveel tijd, 
moeite en geld het kost om de gewenste bestemming te bereiken, en kiezen vervolgens 
bijvoorbeeld voor de auto of trein of misschien wel voor een andere bestemming. Hoe 
meer keuzeopties er zijn, hoe beter zij de bereikbaarheid ervaren. 
 
Bereikbaarheid is kortom een ingewikkeld begrip en een complex beleidsterrein; een 
hoop factoren zijn erop van invloed. Rond de ontvangst van onze publicaties en in vele 
gesprekken met beleidsmakers en andere betrokkenen hebben wij gemerkt dat het best 
lastig kan zijn om dit goed over te brengen c.q. te begrijpen. Dat inspireerde ons tot het 
samenstellen van een publicatie waarin het begrip bereikbaarheid, belangrijke 
ontwikkelingen die daarmee samenhangen en de aangrijpingspunten voor beleid om 
bereikbaarheid te verbeteren worden toegelicht in meer toegankelijke infographics. 
 
 
2. PBL en infographics 
 

Een infographic of informatieve illustratie geeft een informatieve weergave van 
verschillende objecten met een combinatie van tekst en beeld. Dit kan 
voorkomen in de vorm van een kaart, grafiek, bord, instructieve tekening of een 
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interactieve applicatie. Ze is bedoeld voor het overgedragen van informatie, data 
en kennis. Het wordt toegepast door journalisten in nieuws- en 
achtergrondartikelen, in financiële jaarverslagen, in openbaar vervoerssystemen 
als verklarend beeld, en voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden. 
(aldus Wikipedia) 

 
Infographics zijn een manier om informatie weer te geven op een beeldende manier, 
waardoor deze informatie makkelijker te begrijpen wordt. Hierbij worden verschillende 
technieken gebruikt, zoals kaarten, grafieken, pictogrammen maar ook illustraties en 
strips. Het maken en gebruiken van infographics is in de afgelopen jaren duidelijk in 
opkomst bij kranten, tijdschriften en andere publicaties, maar heeft al een langere 
traditie. Al voor de oorlog werkte de Oostenrijkse wetenschapper en filosoof Otto Neurath 
samen met Marie Reidemeister en Gerd Arntz aan grafische technieken om 
maatschappelijke vraagstukken helder en inzichtelijk over het voetlicht te brengen. 
Tussen 1934 en 1940 verbleven zij in Nederland en ontwikkelden toen de zogenoemde 
ISOTYPE-methode (International System Of Typographic Picture Education), een 
specifieke vorm van beeldstatistiek, waarin grafieken worden gecombineerd met iconen. 
Hiermee stonden zij aan de wieg van de infographics. 
 
Mede geïnspireerd door het werk van Neurath, Reidemeister en Arntz is het PBL in 2012 
begonnen met het gebruik van infographics in de communicatie van kennis. Daarbij was 
de bedoeling naast beleidsmakers en wetenschappers ook een breed publiek aan te 
spreken. In december 2012 werd Nederland Verbeeld (PBL 2012b) uitgebracht als een 
kerstgeschenk aan relaties. In deze publicatie werd kennis over drie belangrijke PBL-
thema’s (voedsel, energie en mobiliteit) in infographics gedeeld. De publicatie werd 
enthousiast ontvangen en was zeer succesvol. In 2013 won het boek de Infographics 
Jaarprijs 2013. Inmiddels is ook een Engelstalige editie verschenen. 
 
Signalen vanuit de buitenwereld, zowel vanuit beleid als daaromheen, bevestigden dat 
deze nieuwe manier van informatie delen een zinvolle aanvulling kon zijn op het meer 
traditionele palet aan rapporten, artikelen, papers, presentaties en webbijdragen. 
Inmiddels is er al meer ervaring opgedaan met deze manier van informatie weergeven, 
onder andere in 45 panelen voor de IABR tentoonstelling in Rotterdam in 2014, een boek 
over slimme steden (PBL 2014a) en in een publicatie over verleden, heden en toekomst 
van de Nederlandse bevolking (PBL 2014b). Bij elke van deze publicaties heeft een groep 
van onderzoekers en vormgevers van het PBL samengewerkt met een ondersteunende 
externe vormgever, en was een interdisciplinaire samenwerking in de projectgroep een 
belangrijke voorwaarde. 
 
 
3. Bereikbaarheid Verbeeld 
 
Nieuwste loot aan deze boom is Bereikbaarheid Verbeeld (PBL 2014c). De publicatie 
bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden recente ontwikkelingen rondom ruimte, 
infrastructuur en mobiliteit, als bepalende elementen voor bereikbaarheid, toegelicht. In 
het tweede deel wordt verbeeld waar kansen en aangrijpingspunten liggen voor een 
breed bereikbaarheidsbeleid. Al het eerdere werk van PBL en voorgangers rondom 
bereikbaarheidsonderzoek heeft hierbij als input gediend. 
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Over infographics moet je echter niet praten. Die moet je zien. In dit paper drie 
voorbeelden uit de bundel. In de presentatie volgen er meer en spreken wij graag met 
jullie over de begrijpelijkheid, leesbaarheid, overtuigingskracht en meerwaarde van 
infographics bij het delen van kennis. 
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