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Toolkits 
 
 
Alle onderstaande producten zijn via Plannerstack vrij beschikbaar voor derden. Ze gelden als 
aanvulling op de producten die bijvoorbeeld (al in 2013) zijn opgeleverd in het kader van het 
project Multimodale Reisinfomatie (MMRI) binnen het Beter Benutten programma van het 
Ministerie van I&M. 
 
 
Bliksem integratie (maker: Bliksem) 
http://support.plannerstack.org/knowledgebase/arti... 
https://github.com/bliksemlabs/bliksemintegration 
 
Bliksem Integration Lite is een op Transmodel gebaseerd reisinformatie integratieplatform. 
Dit ondersteunt alle nu door vervoerders via ND-OV gepubliceerde reisinformatie voor de 
Nederlandse markt in vastgestelde standaardformaten. 
 
Deze modulair opgezette oplossing faciliteert:  

 het automatisch downloaden van dienstregelingen;  
 het (handmatig) synchroniseren van dienstregelingen; 
 het converteren van verschillende formaten waarmee geplande dienstregelingen 

worden beschreven tot een uniform product; 
 het integreren van geplande reisinformatie en actuele datastromen toegespitst op 

het gebruik in actuele reisplanners. 
 
Als basis voor het integratieplatform wordt gebruik gemaakt van een open source relationele 
database met geografische extensies.  
 
Bliksem Integration Realtime is uitgebreid met AR-NU+. In deze feed ook de originele 
haltenummers uit KV1 beschikbaar gesteld. Op termijn zal het geplande zgn. Centrale Halte 
Bestand de bron zijn van een haltenummer. Tot die tijd gebruikt Bliksem Integration eigen 
clustering methodes en zijn de originele haltenummers de sleutel tussen deze twee 
processen. 
 
De uitgevoerde hoeveelheid automatische conversies geeft grote zekerheid dat de software 
foutvrij is, maar de ontwikkelaars zijn zich er terdege van bewust dat een aanpassing in het 
operationele proces bij een vervoerder problemen kan veroorzaken. Dit maakt een ‘bliksem 
check’ noodzakelijk. 
 
 
Bliksem check (makers: HP & Bliksem) 
https://github.com/bliksemlabs/bliksemcheck 
 
In het kader van het project Multimodale Reisinformatie (MMRI) is onderzocht hoe de 
dataverwerking op laag 2 kan worden verbeterd. Daarvoor is de datavalidatie in het leven 
geroepen, die na het importeren van alle gegevens in de Bliksem database en voor het 
exporteren van deze gegevens in de verschillende uitvoerformaten (IFF, GTFS) kan worden 
aangeroepen. 
 
Een 14-tal scripts, die de data in de Toolbox valideren en output in XML formaat geven, komt 
samen in een rapport dat de XML presenteert in grafieken en/of tabellen, met betrekking tot: 

http://support.plannerstack.org/knowledgebase/articles/448682-bliksem-integration-schedules
https://github.com/bliksemlabs/bliksemintegration
https://github.com/bliksemlabs/bliksemcheck
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 volledigheid (mist er data van een leverancier?) 
 correctheid (is de ingelezen data correct?) 
 statistieken (informatie over het openbaar vervoerslandschap uit de 

dienstregelingen)  
 
 
Halteclustering (maker: openOV) 
In samenwerking met ND-OV is – op basis van veel handwerk, observatie en domeinkennis – 
halteclustering gerealiseerd. Daarnaast is een aantal PostgreSQL queries uitgevoerd om 
haltes op exact dezelfde posities, en haltes ‘in de buurt’ te koppelen. 
Een deel van dit project valt buiten de scope van MMRI en is er ook buitenom gefinancierd, 
maar ook vanuit MMRI-oogpunt zeer interessant. Zo zijn bijvoorbeeld extra attributen 
toegevoegd aan het centrale haltebestand. Eén daarvan is de zogenaamde windroosrichting 
of kijkrichting: in welke richting rijdt de bus weg.  Het complete resultaat is te vinden op: 
 <http://openov.nl/haltes/> 
 
 
P&R terreinen (maker: Plannerstack) 
Op het gebied van de compleetheid van de brondata bleek binnen MMRI al in een eerder 
stadium dat er problemen bestaan met PenR terreinen. Doordat de meest belangrijke PenR 
terreinen niet in de dataset van RDW zitten, biedt de overheidsdata bijvoorbeeld geen 
compleetheid, en zijn ontwikkelaars als uitwijk aangewezen op crowd sourced initiatieven als 
OpenStreetMap. Software is in het algemeen – bijvoorbeeld door het gebruik van een CSV 
input – prima in staat om gegevens uit diverse bronnen te gebruiken. 
De samenwerkende partners binnen Plannerstack hebben een automatische bevraging 
gemaakt van het RDW Azure portal. Daarnaast is software ontwikkeld om de afstanden 
tussen de parkeerplaatsen en dichtstbijzijnde haltes te laten bepalen op basis van 
OpenTripPlanner. 
 
De broncode hiervoor is terug te vinden in de Plannerstack github repository: 
https://github.com/plannerstack/otp-kml 
 
 
OpenTripPlanner debug layers functionaliteit (maker: Plannerstack) 
Vanuit het oogpunt van datakwaliteit is door Plannerstack ook hard gewerkt om debug 
functionaliteit op de graaf aan te bieden. Hiermee is het mogelijk om laagdrempelig analyses 
op de kwaliteit van de graaf uit te voeren. Gevonden problemen kunnen worden gebruikt om 
het onderliggende OpenStreetMap netwerk te updaten Een tutorial is beschikbaar op: 
support.plannerstack.org/knowledgebase/articles/437701). 
 
Deze nieuwe functionaliteit ondersteunt op dit moment: 

 rolstoeltoegankelijkheid; 
 fietsveiligheid: een parameter kan worden gezet om de indicatie van de 

fietsvriendelijkheid van een weggedeelte te verhogen of verlagen; 
 toegestane oversteken: indicaties voor de verschillende modaliteiten, inclusief 

richting. 
 
Hiermee kunnen we met elkaar de onderliggende infrastructuur analyseren, eenvoudig 
debuggen en uiteindelijk natuurlijk de gebruikte open data bij de bron verbeteren. Een korte 
demo is te vinden op: 
http://vimeo.com/calendar42/otpdebuglayers 

http://openov.nl/haltes%3E%3C/a%3E
https://github.com/plannerstack/otp-kml
http://support.plannerstack.org/knowledgebase/articles/437701
http://vimeo.com/calendar42/otpdebuglayers

