
Ontwikkeling website AGG in 2019

De Website heeft in 2019 minder hits, maar MEER bezoeken van minder gebruikers. Ofwel 
er is een vaste groep van mensen die de site VAKER bezoekt, maar minder informatie tot zich
neemt. Er is ook minder informatie omdat de werkzaamheden in de tunnel ondergronds zijn 
en dus geen overlast veroorzaken. Gebruikers kijken dus vaker, maar bij gebrek aan echt 
nieuws worden  alleen de headlines gelezen en af en toe wat artikelen. 

Dat zal in dit nieuwe jaar wel weer anders worden als de tunnel gefaseerd wordt opgeleverd.
En vooral als de oude weg na oktober 2020 wordt gesloopt na de oplevering van de 4e 
tunnelbuis. Ook de  inrichting van het tunneldak na de sloop zal nog voor voldoende overlast 
zorgen. De AGG blijft paraat en hoopt dat haar activiteiten tot aan de oplevering van het park 
(financieel) ondersteund blijven door de gemeente en donateurs.

De site is in 2019 geheel vernieuwd en overgezet naar HTML 5 en geschikt gemaakt voor 
mobiele telefoons en andere kleine schermen. Een bekend fenomeen is dat thuisgebruikers op
een PC aandachtiger gebruik maken van de informatie en meer lezen en bladeren dan 
gebruikers van mobiele apparaten. Dit verklaart ook deels de terugloop in het aantal “hits”

88% van de bezoekers komt direct op de site, vanuit bookmarks of door bekendheid met de 
site. 4% vindt de site via zoekmachines, waarvan Google het leeuwendeel verzorgd en 8% 
komt op gaasperdammerweg.nl via andere websites zoals de Nellesteiner en andere 
buurtverenigingen. Dat wil zeggen dat de meeste bezoekers de site kennen en direct zoeken 
of in hun favorieten hebben opgeslagen.  Wederom meer dan 2000 bezoekers verlaten de site 
door een link naar het bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat aan te klikken.

We meten alleen nog echte bezoekers en geen robots en reclame spammers.  58000 niet 
meegetelde hits alleen al proberen de beveiliging van de website jaarlijks te doorbreken. Een 
zorgelijke ontwikkeling die internetbreed overal meetbaar is. 

OVERZICHT 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totaal hits 111930 119467 123543 163174 260685 335687 310974 267912 188907
Totaal Pagina's 67487 76668 74812 87221 125508 171317 162140 179099 145015
Totaal Bezoeken 28076 26466 29893 33108 39908 57532 66656 66224 71765
Totaal bytes 2,5 GB 2.5 GB 2,8 GB 5,1GB 9,98 GB 15,5 GB 16,4 GB 12 GB 7,4 GB
verschillende hosts 7054 9290 7865 11832 14588 17327 18615 15370 11717
Pagina's website 435 517 548 655 762 837 978 1002 1065

De site bevat nu meer dan 1050 pagina´s en is een uitgebreid naslagwerk voor iedereen die 
meer wil weten van de Gaasperdammerweg en de Gaasperdammertunnel. 

Sinds de werkzaamheden zijn begonnen mengt Rijkswaterstaat zich ook in de 
informatievoorziening. Zij doen dit uitstekend met het “bezoekerscentrum” en zijn een 
degelijke collega van de AGG site. Toch is ook hier de website van de AGG een onmisbaar 
instrument omdat we op meerdere pagina's een link hebben opgenomen naar dit 
bezoekerscentrum.
De website is een zeer belangrijk instrument voor  de AGG.  Voor medewerkers, een vaak 
wisselende groep van de 16 bewonersverenigingen/groepen, is het een noodzakelijk 
naslagwerk. Voor anderen, vooral de bewoners van Amsterdam-Zuidoost, is het een bron van 
informatie. 
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