Amsterdam 22 Juli:
Van Tramageddon naar Metromorfose?
Britse expert werpt licht op nieuw lijnennet
Dr Maxwell Roberts, de befaamde psycholoog en information designer uit Groot-Brittanië, heeft de
kersverse Amsterdamse Railkaart opnieuw vormgegeven.
Zijn grafisch drieluik ‘Metromorfose’ laat zien welke veranderingen het Amsterdamse tram- en
metronetwerk dit weekend ondergaat. De lijnenkaarten geven de situatie van voor en na 22 juli weer, en
voorspellen een ‘Tramageddon’.
Het GVB netwerk verandert van spinnenweb naar visgraat-model. Maar volgens Roberts zijn deze
woorden een poging de nieuwe metro te rechtvaardigen, en verbergen ze het beperken en opheffen van
lijnen: "Now the map is part of the fishbone of contention". Hij is van mening dat de veranderingen zo
complex zijn dat meer helderheid over de nieuwe routes prioriteit moet krijgen, en dat een frisse
benadering nodig is voor het in kaart brengen van het openbaar vervoersysteem van Amsterdam.
Roberts doet onderzoek aan de Universiteit van Essex naar hoe mensen informatie opnemen, verwerken
en vervolgens toepassen. Met die kennis kijkt hij naar hoe lijnenkaarten van het openbaar vervoer
gebruiksvriendelijk kunnen worden gemaakt.
De nieuwe GVB Railkaart verhult volgens hem de veranderingen in plaats van ze inzichtelijk te maken.
Het helpt ook niet dat de kleuren van de tram- en metrolijnen nieuw zijn, en er wel zes tinten groen
worden gebruikt . Roberts’ nieuwe lijnennet is daarentegen duidelijk. De kaart is gebaseerd op de vorm
van het centrum van Amsterdam en dat maakt het makkelijker om de veranderingen te laten zien en te
herkennen.
Dr Roberts wordt wereldwijd erkend als de expert op het gebied van lijnenkaarten van railsystemen. Hij
heeft verschillende boeken en academische artikelen gepubliceerd over het onderwerp. Zijn werk heeft
kaarten beïnvloed in landen als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In 2018 ontving Roberts de Atlas of
Design Award. Hij werd eerder genomineerd voor de Design Observer 50 Books 50 Covers Competition
2013.
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Volg hier de ontwikkelingen:
http://www.tubemapcentral.com/amsterdam/tramageddon.html
@TubeMapCentral
Contact:
Sietske de Groot (contact@tradepeers.eu, +44 7960227071)
Contactpersoon voor Maxwell Roberts, Tube Map Central www.tubemapcentral.com
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