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Wie ben ik?

● Geert Wirken

● MSc informatiekunde 
(Universiteit Utrecht)

● Software-ontwikkelaar,
IT projectleider,
eigen bedrijfje gehad



  

Op een koude winterdag…



  

Op een koude winterdag…



  

Ergernis!

● Website NS ging plat

● Nauwelijks informatie op station

● 2 dagen later:
www.rijdendetreinen.nl online



  

Begin was eenvoudig

● Idee lijkt op sites als 
ishetalvrijdag.nl

● Geen open data!

● Reverse 
engineering NS app



  

Meer functies en een app

● 2011: eerste app voor Android

● Vertrektijden op de site



  

Archief is handig!

● Sinds februari 2011 elke storing gelogd

● Nu bijna 14.000 storingen (ca. 2500 / jaar)

● Statistieken!



  

En nu?

● Derde versie app,
bijna 100.000 keer gedownload

● Ieder jaar meer bezoekers site



  

Waar komt NS-data vandaan?

● Eerst via een ‘hack’

● April 2011: NS introduceert eigen API

● Voldoende voor basis:
– Storingen

– Vertrektijden

– Reisplanner



  

Uitdagingen NS API

● Soms bugs, lange oplostijd

● Geen support vanuit NS

● Sinds 2013 geen onderhoud meer

● Limiet van 50.000 API calls per dag

● Geen ‘echte’ open data



  

2012: landelijke ov-databank

● Oprichting van
Nationale Data Openbaar Vervoer (NDOV)



  

Opzet NDOV

● 2 loketten (OpenGeo en 9292)

● Vervoerders leveren data aan loketten

● Afnemers melden zich bij loket



  

Beschikbare data

● Geplande dienstregeling

● Actuele dienstregeling

● Tarieven (deels)

● Storingsberichten (deels)



  

Uitdagingen NDOV

● Niet alle data beschikbaar

● Veel schakels in de keten:
feedback bij problemen niet altijd soepel

● Betrouwbaarheid / single points of failure



  

NS-data in NDOV

eigen vertaling

Materieel: alleen 
voor NS actuele data

tijd+vertraging 
stations verderop:
AR-NU

InfoPlus



  

NS-data in NDOV

● 70.000 vertrektijden per dag
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns0:PutReisInformatieBoodschapIn xmlns:ns0="urn:ndov:cdm:trein:reisinformatie:messages:3">
    <ns1:ReisInformatieProductDVS xmlns:ns1="urn:ndov:cdm:trein:reisinformatie:data:2" 
Versie="6.2" TimeStamp="2013-11-08T00:35:42.803Z">
        <ns1:RIPAdministratie>
            <ns1:ReisInformatieProductID>1311080135422500002</ns1:ReisInformatieProductID>
            <ns1:AbonnementId>54</ns1:AbonnementId>
            <ns1:ReisInformatieTijdstip>2013-11-08T00:38:00Z</ns1:ReisInformatieTijdstip>
        </ns1:RIPAdministratie>
        <ns1:DynamischeVertrekStaat>
            <ns1:RitId>4197</ns1:RitId>
            <ns1:RitDatum>2013-11-07</ns1:RitDatum>
            <ns1:RitStation>
                <ns1:StationCode>NWL</ns1:StationCode>
                <ns1:Type>0</ns1:Type>
                <ns1:KorteNaam>Nieuwland</ns1:KorteNaam>
                <ns1:MiddelNaam>Nieuwland</ns1:MiddelNaam>
                <ns1:LangeNaam>Schiedam Nieuwland</ns1:LangeNaam>
                <ns1:UICCode>8400563</ns1:UICCode>
            </ns1:RitStation>
            <ns1:Trein>
                <ns1:TreinNummer>4197</ns1:TreinNummer>
                <ns1:TreinSoort Code="SPR">Sprinter</ns1:TreinSoort>
                <ns1:TreinFormule>1</ns1:TreinFormule>
                <ns1:TreinStatus>2</ns1:TreinStatus>
                <ns1:Vervoerder>NS</ns1:Vervoerder>



  

Ervaringen uit OV-wereld

● Open data bracht talloze nieuwe en 
nuttige toepassingen

● Beperken heeft geen zin, faciliteer het!

● Standaardisering en documentatie

● Centraal punt á la NDOV werkt effectiever

● Denk aan (en budgetteer) ondersteuning, 
ook op langere termijn



  

Vragen en discussie!
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