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Voorwoord

Toespitsen op Kansen, oftewel Toekan, is in vele opzichten een voorbeeldproject
voor Rijkswaterstaat! Het is een methode om bij de uitvoering van
wegwerkzaamheden een goede strategie te bepalen voor mobiliteitsbeïnvloeding.
Toekan maakt dan ook deel uit van de bredere Werkwijze MinderHinder om de
hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk te reduceren.
De Toekan-methode maakt het mogelijk om de verschillende disciplines gericht op
gedragsbeïnvloeding,
zoals
communicatie,
verkeersmanagement
en
mobiliteitsmanagement, te integreren. Toekan kan er ook voor zorgen dat dit soort
maatregelen meer kosteneffectief worden ingezet. In de huidige situatie waarin de
RWS-budgetten steeds meer onder druk staan biedt Toekan dus grote kansen.
Tenslotte helpt Toekan bij het actief betrekken van de belanghebbenden bij
wegwerkzaamheden.
In verband met de Spoedaanpak is in 2009 de Toekan-methode breed uitgerold in
de RWS-organisatie. Toekan wordt nu dus al regelmatig toegepast binnen
Rijkswaterstaat en het mag zich heugen op een brede belangstelling. Hoewel er al
veel methodische informatie aanwezig was, had de implementatie nog wel een hoog
‘learning-by-doing’-karakter. Tijd dus voor een goede werkwijzer! Deze werkwijzer
Toekan beschrijft voor het eerst alle inhoudelijke stappen die horen bij de Toekanmethodiek. Daarnaast wordt uitgebreid verslag gedaan van kritische succesfactoren,
structurele beperkingen en best-practices.
Bij het ontwikkelen en toepassen van Toekan zijn veel mensen betrokken geweest.
Voor de ontwikkeling gaat speciale dank uit naar Leendert van der Linden (RWSDNH), en Sander van der Eijk en Luuk Brederode (Goudappel Coffeng). Voor het
toepassen gaat dank uit naar alle omgevingsmanagers en projectmanagers die het
aandurfden om al in een vroeg stadium te experimenteren met deze, toen nog
nieuwe en onbewezen, methodiek.
Wij wensen u veel leesplezier!
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1

Inleiding

1.1

Wat doet Rijkswaterstaat?
Groot onderhoud en aanleg van wegen en kunstwerken kan voor behoorlijke
verkeershinder voor de weggebruikers zorgen. Het tijdelijk buiten gebruik stellen
van delen van de weg is dan vaak onontkoombaar. Ondanks het werkpakket en de
grote infrastructurele opgave doet Rijkswaterstaat er als publieksgerichte
netwerkmanager alles aan om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te
beperken. Op publieksgericht wijze werken aan de weg wordt vanuit de politiek en
de maatschappij ook steeds meer geëist. Met de Minder Hinder PIN’s wordt
Rijkswaterstaat hier ook op beoordeeld. Zo mocht in 2009 maximaal 5,1% van de
files veroorzaakt worden door werken aan de weg en moest ten minste 70% van de
weggebruikers tevreden zijn.
De in 2009 uitgebrachte “Werkwijzer Minder
Hinder” geeft antwoord op de vraag welke
maatregelen Rijkswaterstaat moet nemen om
de hinder rond werken aan de weg te
beperken. De Werkwijzer biedt dus een
handleiding
om
te
komen
tot
een
publieksgericht
uitvoering
bij
wegwerkzaamheden. De daarin opgenomen
Minder Hinder routekaart en de 7-klapper zijn
ontwikkeld om een overzicht te geven welke
maatregelen in een bepaalde fase van het
onderhoudsproject genomen moeten worden.
In de eerste plaats wordt getracht met slim
plannen en slim bouwen de verkeershinder
zoveel mogelijk te beperken. Maar met name
bij de meer ingrijpende werkzaamheden blijft
er dan toch een restopgave: de wegcapaciteit
is tijdelijk onvoldoende om het reguliere
verkeersaanbod te verwerken. Voor die
tweede invalshoek is de Toekan- methodiek ontwikkeld. De uitdaging is om in die
gevallen het teveel aan autoaanbod door middel van mobiliteitsbeïnvloedende
maatregelen zo kosteneffectief mogelijk door te sluizen naar de rest van het
verkeerssysteem. Deze mobiliteitsbeïnvloeding kan worden bereikt door een
evenwichtige
inzet
van
Communicatie,
Verkeersmanagement
en
Mobiliteitsmanagement. Deze maatregelen moet een deel van de weggebruikers
verleiden tot aanpassing van hun mobiliteitsgedrag zodat de verkeersafwikkeling op
een aanvaardbaar niveau kan worden gehouden. Gedragsaanpassing kan in de vorm
van niet of minder reizen, reizen via een andere route, reizen op een ander tijdstip
of reizen met een ander vervoermiddel.
Bij de grotere projecten (hindercategorie A en B) vormt Toekan dan ook een
essentieel onderdeel van de vaststelling en realisatie van de MinderHinder-opgave.
De Toekan-methodiek moet dan ook niet gezien worden als een nieuwe en op
zichzelf staande methode maar als een onlosmakelijk verbonden onderdeel van de
werkwijzer Minder Hinder!
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1.2

Waarom is de Toekan-methodiek belangrijk?
Het beïnvloeden van menselijk gedrag is ingewikkeld en weerbarstig. Hoe mensen
zich in bepaalde omstandigheden zullen gaan gedragen laat zich vaak lastig
voorspellen, laat staan beïnvloeden. Het beïnvloeden van mobiliteitsgedrag is hierop
geen uitzondering. Als RWS hebben we deze gedragsbeïnvloeding nog onvoldoende
‘in de vingers’. Wat werkt en wat niet? Kan het ook goedkoper? Inzetten op
mobiliteitsbeïnvloeding is in de praktijk nog te vaak als ‘het lossen van een schot
hagel’. We weten niet precies wat werkt en dus halen we maar veel of alles uit de
kast. Daarnaast lopen de instrumenten Communicatie, Verkeersmanagement en
Mobiliteitsmanagement in een project vaak als parallelle sporen naast elkaar in
plaats van dat ze integraal en elkaar versterkend worden ingezet1. Lering trekken
uit opgedane ervaring is ook niet eenvoudig. Wat in het ene project een groot
succes bleek, kan in een ander project nauwelijks effectief blijken te zijn. De kosten
voor de inzet van maatregelen zijn echter hoog en er zijn inmiddels ook een aantal
kostbare missers. Er is na een aantal jaren ‘pionieren’ behoefte aan een methode
dat ons systematisch begeleidt in de zoektocht naar een zo kosteneffectief
mogelijke inzet van maatregelen. Toekan
Jan-Willem
Grotenhuis
van
helpt ons om eerst goed te kijken naar de
bureau XTNT
specifieke context van het project en de
projectomgeving
en
niet
zomaar
mobiliteitsmaatregelen in te zetten die
elders werkten. Toekan is dus een
beslissingsondersteunend instrument om
te komen tot een ‘geschikte’ strategie
voor
mobiliteitsbeïnvloeding.
Geschikt
houdt daarbij in dat de strategie:
(1) bijdraagt aan het halen van de
verkeersopgave,
(2) dat deze verkeersopgave op een
kosteneffectieve wijze wordt behaald,
(3) dat de maatregelen in dialoog met de
maatschappelijk
partners
worden
gekozen en geïmplementeerd

1.2.1

Efficiënte besteding van belastinggeld
De roep om een efficiënte inzet van
belastinggeld wordt de laatste jaren
steeds groter. De vraag of bij een project
sprake is van een kostenefficiënte inzet
van mobiliteitsmaatregelen is dus terecht.
Lang niet altijd zijn dure maatregelen
zoals spitsmijden en gratis OV-passen
noodzakelijk. Een goede omleidingsroute
of voldoende capaciteit op het overige
wegennet, en gerichte informatie en
communicatie kunnen al veel hinder

“Met
ToeKan
kun
je
beter
verantwoorden welke keuzes je
maakt. Het is niet altijd mogelijk je
opgave te halen. Met ToeKan maak
je dit beter inzichtelijk, waardoor in
de
omgeving
meer
draagvlak
ontstaat
voor
de
tijdelijke
verkeershinder.
Toekan is ook goed te combineren
met een netwerkaanpak. Als je van
verschillende
projecten
de
hoofdstromen kent kun je eenvoudig
kijken waar de overlap zit. Zo kun je
gezamenlijke
maatregelen
op
netwerkniveau aanpakken.”

1

Communicatiemiddelen worden nu meestal slechts ingezet als onderdeel van de neutrale publiekscampagne
waarmee wordt voldaan aan de informatieplicht. Ondanks de lage kosten en grote potentie wordt het inzetten van
communicatiemiddelen als mobiliteitsbeïnvloedende maatregel nog onvoldoende benut. Communicatie als
sturingsinstrument gaat daarbij juist uit van de zelfredzaamheid van de weggebruiker.

Pagina 7 van 54

Toespitsen op Kansen | September 2010

voorkomen. Soms is een goede informatiecampagne alleen al voldoende! Dit
betekent dat er een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt om een
kostenefficiënt maatregelenpakket te selecteren zonder dat de publiekstevredenheid
door hinder in het geding komt. Daarnaast kunnen goed gekozen instrumenten en
communicatie elkaar versterken.
1.2.2

Samenwerking met belanghebbenden
Een publieksgerichte benadering houdt onder meer in dat de maatschappelijke
partners voldoende en op tijd betrokken worden. RWS wil dan ook bij
wegwerkzaamheden met belanghebbenden in overleg treden. De Toekan-methodiek
bevordert dat onze partners en belanghebbenden in de regio (wegbeheerders,
werkgevers, personen- én goederenvervoerders) vanaf het begin betrokken worden
bij de uitwerking van een mobiliteitsbeïnvloedende strategie. Dit levert niet alleen
begrip en waardering op, het heeft als bijkomend voordeel dat gebruik kan worden
gemaakt van de (regio)specifieke kennis, invloed en het netwerk van de
maatschappelijke partners. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

1.2.3

Behoefte aan een instrument dat transparant en eenvoudig van opzet is.
Traditioneel wordt in de verkeers- en vervoerspraktijk sterk geleund op
modelberekeningen bij het inschatten van de effectiviteit van maatregelen. Bij
grote projecten is het aanpassingsgedrag van reizigers echter dermate complex en
het geheel van daarop inwerkende factoren dermate uniek, dat op modellering van
standaardsituaties gebaseerde berekeningen hier weinig uitkomst bieden.
Inschatten van wat werkt en niet werkt zal deels op basis van gezond verstand en
inbreng van regiospecifieke ervaringskennis moeten plaatsvinden. Ook de zojuist
genoemde belanghebbenden in de regio leveren daarbij inbreng. Daarom is het
belangrijk dat de processtappen die leiden tot het inschatten van de invloed van
mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen transparant en eenvoudig van opzet zijn.
Toekan tracht de deelnemers aan dit schattingsproces zo goed mogelijk te
faciliteren met feitenkennis en het aanbieden van eenvoudige richttallen voor
potentieschatting.

1.3

Voor wie is deze werkwijzer?
De werkwijzer Toekan is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met
gedragsbeïnvloeding van weggebruikers bij grote aanleg- en onderhoudsprojecten.
Hierbij zijn er twee primaire doelgroepen. Allereerst de omgevingsmanager en de
projectondersteuners vanuit de desbetreffende regionale dienst. Het is de
omgevingsmanager die de belangen van Rijkswaterstaat en de belangen van de
omgevingspartijen zoveel mogelijk op elkaar probeert af te stemmen. Het is dan ook
de omgevingsmanager die primair verantwoordelijk is voor een goed verloop van
het toekanproces (daarbij wel inhoudelijk ondersteund op het gebied van
communicatie, verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement). De tweede
doelgroep zijn de adviesbureaus die de omgevingsmanager en zij team assisteren
bij de uitwerking van de toekanstappen; met name door de verkeersstromen in
kaart te brengen en de procesbegeleiding van de toekansessies voor hun rekening
te nemen. Door de stappen die in deze werkwijzer beschreven staan aan te houden
en gebruik te maken van de genoemde tips en trucs wordt de kans op een
inspirerende, leuke en resultaat opleverende toekansessie vergroot!
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2

Toekan in vogelvlucht

De Toekan-methodiek heeft inmiddels
bij meerdere projecten zijn waarde
bewezen. Maar het toepassen ervan is
een intensief proces. Het vraagt om een
flinke dosis creatieve energie en
commitment,
vooral
van
de
omgevingsmanager, maar ook van
adviesbureaus en belanghebbenden.
Daarnaast vereist het een heldere
communicatie.
Voor
de
meeste
belanghebbenden is het namelijk de
eerste kennismaking met de op handen
zijnde werkzaamheden! De keuze om
de Toekan-methodiek in te zetten moet dus weloverwogen worden genomen.
Daarom is het handig om vooraf goed in te schatten of het inzetten van de
Toekanmethodiek zinvol is.
De keuze om al of niet de Toekan-methodiek toe te passen wordt genomen in de
scopefase van een project. Toekan eindigt formeel op het moment dat het
maatregelenpakket voor mobiliteitbeïnvloeding gekozen is (rond het einde van de
voorbereidingsfase en het begin van de contractfase). Informeel blijft Toekan
natuurlijk wel doorwerken in de volgende projectfases. Enerzijds omdat het plan van
aanpak gebaseerd is op het gekozen maatregelenpakket en anderzijds omdat dit
veelal door hetzelfde team wordt geïmplementeerd.

2.1

Wanneer een Toekan starten?
Volgens het model van Integraal Projectmanagement (IPM) is de projectmanager
integraal verantwoordelijk voor de realisatie van de projectopdracht binnen de
gestelde randvoorwaarden. Het is echter de omgevingsmanager die in de praktijk
verantwoordelijk en aanspreekbaar is op het gebied van MinderHinder. Zoals in de
Werkwijzer MinderHinder staat aangegeven vraagt de omgevingsmanager (via het
MinderHinder-team) in de scopefase van een project een zogenaamde
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MinderHinder-scan aan. Deze MinderHinder-scan geeft een eerste inschatting van de
verhouding tussen de intensiteit en de capaciteit op de weg bij de maatgevende
momenten zoals de ochtendspits en de avondspits voor verschillende
onderhoudsperiodes. De hindercategorieën vormen de maat voor de totale
verkeersimpact van de geplande wegwerkzaamheden (zie tabel 1). Het gaat daarbij
om een vermenigvuldiging van het aantal gehinderde weggebruikers en de te
verwachten ervaren hinder per weggebruiker. De basisregel, zoals vastgelegd in de
Werkwijzer MinderHinder, is dat bij hindercategorieën A en B de Toekan-methodiek
wordt ingezet. Maar, zo simpel is het in de praktijk vaak niet. Andere overwegingen
spelen ook een rol, zoals de duur van de werkzaamheden, extra vertraging voor de
weggebruiker, en verkeersveiligheidsrisico op sluiproutes. Uiteindelijk is het de
projectmanager, daarbij nauw geadviseerd door de omgevingsmanager en de
adviseur van DVS, die besluit om de Toekan-methodiek al of niet toe te passen.
Aantal gehinderden
< 1000
Hinderklasse
1 (< 5min. file)
2 (5-10 min. file)
3 (10-30 min. file)
4 (> 30 min. file)

< 10.000

< 100.000
D

<1
miljoen
C

>1
miljoen
B

E

E

D

D

C

C

B

C
C

C

B

A

A

B

B

A

A

Hindercategoriematrix
Criteria voor de inzet van Toekan samengevat:
Hindercategorieën: A en B
Verwachte vertraging: >10 minuten
Duur van de wegwerkzaamheden
Gevoeligheid van het netwerk en de omgeving

Bij categorie A en B vormt ook de inschatting van de potentie van de 7-klapper om
de verkeershinder te verminderen een onderdeel van de MinderHinder-scan. Deze
inschatting kan door middel van een RWS-interne Toekansessie, een zogenaamde
‘Toekan-light’. De besluitvorming ten aanzien van de vraag hoe de verkeershinder
zoveel mogelijk te beperken verloopt ruwweg in twee fasen.
1. Bepalen wanneer en hoe onderhoudswerk wordt uitgevoerd.
In stap 1 gaat het om het vinden van de juiste balans tussen het waarborgen van
voldoende kwaliteit van het onderhoud en het zo min mogelijk hinderen van
weggebruikers. Optimalisering van dit keuzeproces door slim plannen en slim
bouwen kan al veel onnodige verkeershinder voorkomen. Bij slim plannen gaat het
erom dat Rijkswaterstaat, door middel van de landelijke hinderplanning én de
regionale
samenwerking
met
de
belanghebbenden,
de
verschillende
onderhoudsprojecten goed afstemt. Daarnaast geldt als richtlijn dat de intensiteit
leidend is voor het werken aan de weg: RWS werkt aan de weg als het rustig is. Bij
slim bouwen gaat het om het uitdagen van marktpartijen om te komen met
ontwerp- en uitvoeringsvarianten die de capaciteit zo min mogelijk aantasten (zie
ook hoofdstuk 6 en 7 van de Werkwijzer MinderHinder).
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2. Bepalen hoe de resterende verkeershinder geminimaliseerd kan worden
Bij de grotere werkzaamheden blijft na stap 1 vaak nog een substantiële
verkeershinder over omdat sprake is van uit gebruikneming van wegdelen, vaak
over een langere periode. Minimalisering van die verkeershinder is dan de opgave
voor Mobiliteitsbeïnvloeding (MB). Die opgave wordt gerealiseerd door een pakket
van maatregelen op het gebied van verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement
en communicatie2. Hoe hoog de verkeersopgave precies is hangt ook af van de aard
van het netwerk in een regio. Anders gezegd, de acceptabele verkeershinder is
deels een afwegingsproces. In de ene regio is het mogelijk dat tijdens de
wegwerkzaamheden er helemaal geen extra hinder voor de weggebruiker ontstaat
in vergelijking met de reguliere verkeerssituatie. In andere regio’s moet
noodzakelijkerwijs uitgegaan worden van een zo gering mogelijke extra hinder,
daarbij wel binnen de MinderHinder PINs blijvend.
De Toekan-methodiek richt zich vanzelfsprekend voornamelijk op de tweede stap.
Idealiter vindt er wel een goede wisselwerking tussen de twee stappen plaats.

Wisselwerking tussen uitvoeringsvariant en mobiliteitsbeïnvloeding
Best Practice DUT
Omdat bij de start van de Toekansessies de gunningprocedure nog liep was DUT ervan
uitgegaan dat de opdrachtnemer gebruik maakte van alle randvoorwaarden die waren
meegegeven bij de uitvraag (min. aantal beschikbare rijstroken, max. periode zonder
vluchtstrook, etc.). Dat gaf een “worst case” scenario aan met een maximale opgave. In
de Toekansessie bleek dat deze opgave niet haalbaar was. Toen de fasering van de
aannemer later bekend werd, kon beter worden berekend welke verkeershinder zou gaan
ontstaan en wanneer. Hiermee werd de opgave realistischer en kon een betere inschatting
worden gekregen of de opgave gehaald werd met inzet van alle (mobiliteits)maatregelen.
Uiteraard is het beter om een fasering van de aannemer te gebruiken bij Toekan maar
deze is meestal vrij laat beschikbaar (en vaak nog onderwerp van discussie) zodat het
risico bestaat dat maatregelen te laat worden opgestart. Om die reden was DUT al
vroegtijdig met de Toekansessies begonnen (zie ook hoofdstuk 3).
2

Naast VM, MM en Communicatie zou je ‘Beloningmaatregelen’ (Anders betalen voor Mobiliteit) als aparte categorie
kunnen aanmerken. In deze handleiding wordt financieel belonen van filemijdend gedrag opgevat als een van de
maatregelrubrieken binnen MM.
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2.2

Mobiliteitsbeïnvloeding voor vier categorieën gedragsalternatieven
Om de (verwachte) hinder bij wegwerkzaamheden te verminderen kunnen
verschillende typen maatregelen ingezet worden om de verplaatsingskeuzes van
weggebruikers te beïnvloeden. Zoals gezegd probeert Toekan die typen maatregelen
met elkaar in verband te brengen omdat ze elk een eigen rol spelen bij het
realiseren van het gewenste volume aan gedragsaanpassing. Zo neemt
verkeersmanagement het verkeersaanbod als een gegeven en richt het zich op een
zo optimaal mogelijke verdeling van het verkeersaanbod over het beschikbare
netwerk. Met verkeersmanagement wordt dus vooral gestuurd op het
gedragsalternatief ‘andere route’3. Dit kan bijvoorbeeld door weggebruikers door
middel van Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPs) van actuele
verkeersinformatie te voorzien ter ondersteuning van de routekeuze.

Categorieën van gedragsalternatieven en maatregelen
Waar verkeersmanagement de modaliteitskeuze van de weggebruiker als een
gegeven beschouwt richt mobiliteitsmanagement zich op het keuzemoment dat
daaraan vooraf gaat. Deze maatregelencategorie richt zich dan ook op de
gedragsalternatieven andere modaliteit (OV, fiets, P+R), telewerken en ander
tijdstip. Tenslotte is er de categorie communicatie die terecht een steeds grotere rol
binnen RWS heeft gekregen als mobiliteitsbeïnvloedende maatregel. Een goede en
vroegtijdige informatievoorziening is bij uitstek het middel om optimaal gebruik te
maken van het grote probleemoplossend vermogen van de weggebruiker. Er is
daarbij een onderscheid te maken tussen het objectief informeren over de
verwachte extra verkeershinder (neutrale publiekscampagne) en het concreet
aanbevelen van specifieke alternatieven. Door middel van communicatie kan
bijvoorbeeld een adviesroute worden aangegeven. Als extreme verkeershinder
wordt verwacht kan RWS zelfs bewust adviseren om helemaal niet met de auto te
reizen over een bepaald traject (voorbeelden hiervan zijn de weekendafsluiting A4
Burgerveen-Zoeterwoude in 2009, en de campagne ‘Mijd Eindhoven’ op de A2 in
3
De andere toepassingen van verkeersmanagement zoals het beïnvloeden van de doorstroming en de capaciteit
(bijv. snelheidsbeperkingen, toeritdosering etc.) vallen buiten de toekan–methodiek omdat hierbij geen sprake is van
verplaatsingskeuzes van de weggebruiker.
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2007). De keuze voor het uiteindelijke maatregelenpakket
vanzelfsprekend sterk afhangen van de specifieke mobiliteitsmarkt.

zal

daarbij

Voorbeeld van doelgroepenbenadering
De doelgroep vrachtverkeer, dat vooral andere route als alternatief heeft, is met name
gebaat bij een goede communicatie vooraf en bij actuele verkeersinformatie. Bij de
doelgroep zakelijk verkeer kan een andere modaliteit in sommige gevallen juist een goed
alternatief bieden wat om de inzet van mobiliteitsmanagement vraagt.

2.3

De vijf processtappen van Toekan
De Toekan-methodiek bestaat uit vijf processtappen die idealiter in drie
‘toekansessies’ worden doorlopen. Bij projecten met een relatief beperkte
verkeersopgave kan eventueel volstaan worden met twee toekansessies.
Voorafgaand aan de toekansessies vindt de omgevingsanalyse plaats om de
deelnemers van het nodige feitenmateriaal te voorzien. Daarnaast worden op basis
van de omgevingsanalyse de belangrijkste stakeholders gekozen (werkgevers,
leisure-economie, logistieke sector, vervoerders etc.).
Hier worden de vijf stappen en drie sessies op hoofdlijnen beschreven. In de
volgende hoofdstukken wordt uitgebreid uitgelegd hoe deze stappen in de praktijk
uit te voeren, dit aangevuld met alle ervaringen met Toekan. Daarnaast is er een
spreadsheet-tool ontwikkeld voor de rekenkundige en grafische ondersteuning van
de Toekan-methodiek (te downloaden via het intranet).

De vijf processtappen van Toekan
1. De opgave scherp stellen
Dit houdt in dat in kaart wordt gebracht hoeveel verkeer er op dit moment
op het betreffende wegvak zit en wat de maatgevende capaciteit gaat
worden tijdens de werkzaamheden. Het verschil tussen die twee getallen is
het aantal voertuigen dat idealiter van de weg gehaald moet worden, omdat
in dat geval geen extra congestie gaat ontstaan bij de werkzaamheden.
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2. Segmenteren van de mobiliteitsmarkt
De verkeersstroom op het betreffende wegvlak wordt opgedeeld in 5 á 7
deelstromen. Deze worden ingedeeld aan de hand van de belangrijkste
herkomst-bestemmingsrelaties, aan de hand van de doelgroepen
(gebaseerd op de ritmotieven woon werk verkeer, zakelijk verkeer, vrijetijd
verkeer en vrachtverkeer) en aan de hand van een verdeling van de
afstandsklasse. Als voorbereiding op de potentieschatting wordt per stroom
ook informatie over gedragsalternatieven gepresenteerd: reistijden op de
omrijroutes, reistijden buiten de spits, reistijden via andere modaliteiten
(OV/fiets), aandeel werknemers met mogelijkheid tot e-werken.
3. Potenties voor gedragsaanpassing schatten
Door het inzichtelijk maken van de mobiliteitsmarkt kan daarna, per stroom,
de kansrijkheid van de verschillende gedragsalternatieven in kaart worden
gebracht: de potentieschatting. Door middel van op evaluaties gebaseerde
richtcijfers en het geven van aantrekkelijkheidscores wordt geschat welke
gedragsaanpassing in grote lijnen haalbaar is.

4. Strategie van mobiliteitsbeïnvloeding bepalen
Aan de hand van de verkeersopgave en de potenties wordt de strategie voor
mobiliteitsbeïnvloeding besproken. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt
tussen spontane gedragsaanpassing van de weggebruikers (op basis van de
publiekscampagne) en gedragsaanpassing nadat gerichte maatregelen zijn
genomen om het mobiliteitsgedrag van de weggebruikers te beïnvloeden.
5. Maatregelenpakket samenstellen
Tot slot wordt per stroom een pakket met concrete maatregelen vastgesteld
waarvan wordt geschat dat ze het gewenste effect sorteren en waarvan
wordt geschat wat de kosteneffectiviteit is.
Na een inhoudelijke voorbereiding worden de wegbeheerders (Rijkswaterstaat,
provincie, gemeentes) gevraagd in de eerste toekansessie te reageren op de
analyse van de opgave en de stromen. Herkennen zij dit beeld? Gaan zij van hieruit
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geloven in de gezamenlijke aanpak van deze problematiek? Welke belangen hebben
zij daarbij?
Op basis van de omgevingsanalyse en de eerste toekansessie wordt als
tussenproduct een ‘rapportage omgevingsanalyse’ gemaakt. In een volgende
toekansessie worden ook bedrijfsleven (grote werkgevers), vervoerders en
brancheorganisaties aan tafel gevraagd. In deze sessies gaat het om het schatten
van de potenties. Waar liggen kansen voor gedragsbeïnvloeding? Welke
aangrijpingspunten zijn er voor communicatie, mobiliteitsmanagement en
verkeersmanagement?
De strategie (stap 4 en 5) wordt vormgegeven in een derde toekansessie. Het
resultaat is een maatwerkpakket voor de voorbereiding en de uitvoering van de
werken aan de weg. Deze mobiliteitsstrategie wordt in een eindrapportage Toekan
gepresenteerd. Die eindrapportage moet zo praktisch zijn dat door de werkgroep
MinderHinder direct een plan van aanpak kan worden gemaakt!
In
onderstaand
figuur
zijn
alle
toekanonderdelen in een stappenschema
gepresenteerd. Feitelijk is er sprake van
een
tweeledige
strategie
van
informatieverzameling:
(1) informatie
gegeven
door
de
belanghebbenden
binnen
de
toekansessies;
(2) informatie
gegeven
door
het
projectteam
op
basis
van
mobiliteitsonderzoeken
(zowel
verkeersmodellen als panelenquêtes
onder weggebruikers) en ervaring
van het Toekan projectteam.

Leendert van der Linden van DNH
(mede-grondlegger van Toekan)

“In de Toekan-methode wordt het
proces doorlopen van gezamenlijke
Te allen tijde geldt dat de Toekansessies
probleemherkenning- en erkenning
zeer belangrijke input vormen voor de
naar
de
gezamenlijke
keuze
van
het
uiteindelijke
probleemoplossing.
Met
als
maatregelenpakket. Desalniettemin is
belangrijk resultaat draagvlak voor
het onvermijdelijk om tijdens deze
de maatregelen bij de regionale
sessies de werkelijke verkeerssituatie
partners.”
iets te vereenvoudigen en enkele
verkeersstromen wel en andere stromen
niet te bespreken. Daarom zal de werkgroep die de Toekansessies begeleidt ook nog
altijd intern de vijf stappen behandelen en de uitkomsten van de toekansessies in de
context plaatsen4. Deze werkgroep kan bijvoorbeeld in de processtappen 1 en 2
kiezen om met meerdere scenario’s en/of maatgevende periodes te werken, iets wat
in de sessies vaak te complex is. De stappen 3 t/m 5 worden in de praktijk iteratief
uitgevoerd waarin gevarieerd wordt met aannames of te nemen maatregelen. Door
de methodiek op deze manier te gebruiken levert deze niet alleen een uitkomst,
maar wordt ook de gevoeligheid van de verschillende variabelen in kaart gebracht
(bijvoorbeeld “Wat gebeurd er als de intensiteit 10% meer of minder blijkt te
zijn?”).
4

Zo is de kosteneffectiviteit van maatregelen vooral een Rijskwaterstaat belang en niet een onderwerp dat
uitgebreid in de Toekansessies aan bod komt.
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Toekan sessie 1.

Toekansessie 2.

Wegbeheerders

Ervaringsdeskundigen

Toekansessie 3.
Besluitvormers

Toets op uitgangspunten en

Inschatting potenties en

Toets op vertaling potenties naar

aannames, inbrengen van

strategie met

strategie

met

alternatieven, bepalen van de

bedrijfsleven, branche

branche

organisaties,

scope en de vrijheidsgraden

organisaties, OV-providers

providers en wegbeheerders

bedrijfsleven,
OV-

en wegbeheerders

2. De marktsegmentatie
• Stromenanalyse

Rapportage

3. De potentieschatting

omgevingsanalyse

• Via aantrekkelijkheidscores naar potenties

4. De mobiliteitsstrategie
• Vertaling potenties naar

• Bestemmingsconcentraties

strategie

• Alternatieven (tijdstip, route,

• Rekening houden met

modaliteit, verdampen)

bijsturingmogelijkheden

• Periode van uitvoering
• Evenementen
Als opgave onhaalbaar is:

terugkoppelen naar
fasering en uitvoering!

1. De opgave

5. Het maatregelpakket
• Toespitsen strategie;
concretisering door afweging

• Hoeveel van de weg halen?

kosten en effectiviteit

• Maatgevende periode(n)

• Aandacht voor
terugvalopties; binnen
campagne en daarbuiten

Omgevingsanalyse
Eindrapport Toekan

Uitvoering

Uitkomst

Plan van aanpak creëren en

Slim plannen / Slim bouwen:
Informatie

over

fasering

uitvoeren

en

uitvoering werkzaamheden

Stappenschema Toekan
2.4

Uitvoeren van een omgevingsanalyse
Om de toekansessies van adequate informatie te kunnen voorzien wordt vooraf een
omgevingsanalyse uitgevoerd. Daarin wordt het benodigde feitenmateriaal
geïnventariseerd. Dat feitenmateriaal is bedoeld aanvullend te zijn op de
regiospecifieke ervaringskennis die bij de sessieleden aanwezig is. Bij het werken
met de methodiek wordt gebruik gemaakt van ondersteunende programmatuur
(Toekan excel-module). Deze module heeft met name de volgende ondersteunende
functies:
Presenteren van gegevens uit de omgevingsanalyse (verkeersopgave,
deelstromen, omrijtijden, reistijden OV)
Tonen van richttallen voor potentieschatting
Aggregeren van de potentieschatting per deelstroom naar hogere
abstractieniveaus
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2.5

Inzichtelijk maken van de restcapaciteit van de omleidingsroutes
Weergeven van potenties in relatie tot de verkeersopgave

Organisatie: wie doet wat en wat kost het?
DVS beheert de Toekan-methodiek en is eindverantwoordelijk voor de wijze van
inzet ervan. Daarnaast zorgt DVS ervoor dat de richttallen voor potentieschatting op
basis van evaluatiestudies aangescherpt worden en dat de ondersteunende
programmatuur up-to-date blijft. Verder bevordert DVS dat er meer rekening wordt
gehouden met de gegevensbehoefte die voortkomt uit toepassing van de
methodiek. Het meeste werk zal echter moeten worden verricht door de regionale
directies en de adviesbureaus die bij de inzet van Toekan in de praktijk betrokken
zijn! De rolhouder omgevingsmanagement draagt er zorg voor dat de methodiek
met voldoende kwaliteitsborging wordt ingezet op projectniveau. In opdracht van de
rolhouder omgevingsmanagement voert de projectgroep belast met Minder Hinder
binnen de regionale dienst de verschillende Toekanstappen uit. Vaak wordt voor de
uitvoering de deskundige hulp ingeroepen van een adviesbureau, zowel voor de
verkeerskundige analyse als voor de procesbegeleiding.

Omgevingsmanager

adviseurs/organisator
maatregelen

adviseurs/organisator
maatregelen

adviseurs/organisator
maatregelen

Communicatie

VM

MM

samenwerken met branches

•Wegbeheerders
•Bedrijfsleven
•Verladers/vervoerders
•Beheerders/organisatoren attracties
Door deze werkwijzer Toekan te raadplegen en DVS van begin af aan te betrekken
bij de uitvoering van Toekan wordt de kans op een geslaagde uitkomst sterk
vergroot! Dat houdt in dat er aan het eind van het traject een concreet en direct toe
te passen pakket aan maatregelen ligt waar een directie mee aan de slag kan.

Wat kost de inzet van Toekan?
De precieze kosten voor de inzet van de Toekan-methodiek hangen sterk af van hoe
uitgebreid deze wordt toegepast. Toch zijn de kosten relatief beperkt. Voor minder dan
20.000 euro kan al een verkeersstromenanalyse plaatsvinden en twee omgevingssessies
begeleid worden. Een uitgebreide rapportage (in plaats van een kort verslag van de
sessie) en een vooronderzoek zijn hierbij niet inbegrepen.
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3

Stap 1. De opgave bepalen

De opgave is gedefinieerd als het aantal personenautoequivalenten (pae) dat van
een weg moet worden gehaald in de maatgevende periodes tijdens
wegwerkzaamheden5. De beschikbare capaciteit is dan onvoldoende voor de
intensiteit. De opgave wordt tijdens de toekan-methodiek geschat door gebruik te
maken van verkeersmodellen (zoals FlowSim en capaciteitscalculators) die de
intensiteit en capaciteit berekenen. Dit kan in de meeste gevallen op basis van
bestaande verkeersgegevens en de verwachtte capaciteit van een specifieke
uitvoeringsvariant. Met behulp van de opgave kan ook berekend worden wat de
extra reistijd is in vergelijking met de reguliere situatie als er geen
gedragsaanpassing van de weggebruiker plaatsvindt. Deze extra reistijd werkt erg
goed als communicatiemiddel met de belanghebbenden en om de kansrijkheid van
de gedragsalternatieven in schatten. Immers, hoe hoger de verwachtte vertraging
hoe groter de ‘push-factor’ richting gedragsalternatieven!
De precieze opgave is van veel factoren die de intensiteit en capaciteit beïnvloeden
afhankelijk. Zo verschilt de intensiteit niet alleen binnen een dag (spits- of
dalperiode), maar wordt deze ook beïnvloed door de specifieke dag van de week
(weekend- of werkdag) en de vakanties (reguliere of vakantieperiode). De exacte
wijze waarop werk in uitvoering door de aannemer wordt uitgevoerd heeft ook veel
impact op de opgave omdat dit bepalend is voor de capaciteit. Onderstaand figuur
geeft een voorbeeld van een uitvoering van wegwerkzaamheden met
capaciteitsreductie ten gevolg.

Uitvoering wegwerkzaamheden met 3-1 fasering voor SAABA-Noord

5
Voor de overzichtelijkheid heeft het de voorkeur om de intensiteit van het verkeer op een wegvak in één cijfer uit
te drukken. Omdat vrachtwagens vanwege hun omvang en rijeigenschappen niet gelijk zijn aan personenauto’s
wordt de invloed van een vrachtwagen door middel van een wegingsfactor omgerekend naar zogenaamde
personenautoequivalenten (pae). Een personenauto geldt daarbij als 1 pae. Voor een vrachtwagen op een wegvak
moet een waarde van ongeveer 2 pae worden aangehouden.
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3.1

Maatgevende momenten
Een maatgevend moment is een periode waarin de opgave het hoogst is. Soms is er
slechts sprake van één maatgevend moment, bijvoorbeeld een twee-uur durende
ochtendspits op werkdagen. Echter, omdat in een project vaak sprake is van
verschillende uitvoeringsvarianten en intensiteiten, kunnen er ook verschillende
maatgevende momenten en daarbij behorende opgaven zijn! In de toekansessies
met de wegbeheerders kunnen al deze verschillende maatgevende momenten de
revue passeren. Echter bij de bespreking van de potenties en de mobiliteitsstrategie
is dit vaak te complex en tijdrovend. Immers voor elk maatgevend moment geldt
vaak een specifieke opgave met extra reistijd, herkomst-bestemmingsstromen,
reismotieven etc. Tijdens het potentieschatten, het bespreken van een
mobiliteitsstrategie en het maatregelenpakket in toekansessies 2 en 3 zal dus in de
regel met één opgave gewerkt worden. Het is daarom belangrijk goed na te denken
over de keuze van het meest maatgevende moment (zie kader). Omdat de
spitsperiode vaak het meest maatgevende moment vormt is het tevens goed te
overwegen of men uitgaat van een 2-uur of 4-uur durende spitsperiode. Als tijdens
de reguliere situatie al sprake is van een 4-uur durende spits is het logisch om de
opgave ook op basis hiervan te bepalen. De keuze hiervoor is aan het projectteam
zelf als men dit maar wel consequent doorvoert; de spitsbreedte heeft namelijk ook
gevolgen voor de vervolgstappen zoals het bepalen van de omvang van de
deelstromen en de opgave6.

3.2

Intensiteit/Capaciteit verhouding
Naast intensiteit, capaciteit en keuze voor het maatgevende moment beïnvloedt
tenslotte de I/C-verhouding de opgave. De intensiteit/capaciteitsverhouding is de
doorstromingsnorm voor een wegvak: bij een I/C-verhouding tot 0,9 wordt de
doorstroming over het algemeen voldoende gewaarborgd7. Als de I/C-verhouding
boven de 0,9 uitkomt betekent dit dat er vertragingen optreden. Zoals in voorbeeld
van de A12 is te zien wordt de opgave daarom berekend door de volgende formule:
Opgave = Capaciteit – 0,9 x Intensiteit
Hierbij geldt wel een kanttekening: als er in de reguliere situatie al filedruk is, dan
moet dit van de opgave worden afgetrokken. De opgave is dan de vergelijking
tussen de reguliere wegsituatie en de extra congestie door wegwerkzaamheden.
Het bepalen van de opgave is al met al een vrij technische aangelegenheid. Toch is
dit een zeer belangrijke stap omdat de opgave het uitgangspunt vormt voor de
communicatie van de ‘portie ellende’ die op de weggebruikers en belanghebbenden
afkomt. Een signaal “als er geen maatregelen worden genomen moeten we uitgaan
van een extra reistijd van 30 minuten” is in deze erg duidelijk.
6

Als men bij de A12 Woerden-Gouda als maatgevend moment was uitgegaan van een 4-uur durende ochtendspits
(6-10 in plaats van 7-9) was de opgave bijvoorbeeld niet 3.700 pae, maar 5.300 pae geweest. Dit heeft
vanzelfsprekend geen consequenties voor de verwachte extra reistijd maar wel voor het aantal pae’s dat van de weg
moet worden gehaald met de mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen welke tijdens de toekansessies worden
besproken.
7
Het hanteren van een I/C verhouding van 0,8 als grenswaarde, zoals in sommige diensten gebruikelijk is, is ook
mogelijk. Hierdoor valt de opgave wel iets hoger uit.
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Keuze maatgevende momenten A12 Woerden-Gouda
Na analyse van de verkeersintensiteit en capaciteit bleek bij de spoedaanpak A12 Woerden-Gouda sprake
van drie verschillende maatgevende momenten. Situatie 1 was een aanloopperiode van enkele maanden
waarbij de capaciteitsreductie beperkt was maar de intensiteit hoog omdat de vakantieperiode nog niet
was begonnen. De opgave beperkte zich echter tot de spitsperioden op werkdagen. Bij situatie 2 was er
een behoorlijk capaciteitsreductie omdat één van de drie rijstroken wegviel. Daarnaast nam de
intensiteit, ondanks dat het een vakantieperiode betrof, in de avondspits niet of nauwelijks af vanwege
toegenomen vrijetijdsverkeer. De opgave was groot (5.000 pae voor de 2-uurs avondspits) en ondanks
dat de spitsen als maatgevend moment golden strekte de opgave zich in wezen ook uit over de middag.
Tenslotte gold voor situatie 3 een kortdurende maar zeer hoge opgave in verband met een volledige
weekendafsluiting.
Omdat de hinder bij situatie 3 beperkt bleef tot slechts één weekend is er door het projectteam voor
gekozen om situatie 2 als basis te nemen voor de potentieschatting en de mobiliteitsstrategie tijdens de
Toekansessies. De opgave werd dus bepaald aan de hand van dit maatgevende moment (de 2-uur
durende avondspits en ochtendspits op werkdagen tijdens de vakantieperiode).

Maatgevende wegvak en periode tussen
Woerden en Gouda

Capaciteit

Intensiteit (pae)

(pae)

Opgave in pae
(intensiteit – 0,9
X capaciteit)

Situatie 1: drie versmalde rijstroken in de

11.500

reguliere spitsperiodes tot 16 juli 2010
Situatie 2: twee versmalde rijstroken tussen

7.840

16 juli en 16 augustus 2010
Situatie 3: weekendafsluiting 25-28 juni 2010

0

OS: 12.000

OS: 1.650

AS: 12.100

AS: 1.750

OS: 10.800

OS: 3.700

AS: 12.100

AS: 5.000

9.200 (zat. 13-15)

9.200

Capaciteit, intensiteit en opgave per (2-uurs) spitsperiode

Intensiteit en capaciteit op de A12 voor drie maatgevende momenten
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3.3

Aandachtspunten bij stap 1
● De capaciteit van een wegvak is een theoretische maat die in de praktijk afhangt
van een groot aantal factoren. In situaties met wegwerkzaamheden is er dus altijd
onzekerheid met betrekking tot de precieze capaciteit op het betreffende wegvak
(vanwege verschuiven van rijbanen, smallere rijbanen, wisselstroken etc). Bij
wegwerkzaamheden worden dus op basis van vuistregels aannames gedaan over de
capaciteitsreductie.
● Het ontbreekt nogal eens aan de juiste brongegevens. Zo is bijvoorbeeld lang niet
altijd bekend wat de restcapaciteit van het onderliggend wegennet is. Ook
ontbreken er nogal eens gegevens over de vakantieperiodes (terwijl
wegwerkzaamheden regelmatig in deze periode plaatsvinden). De meeste
verkeersmodellen produceren namelijk gegevens voor gemiddelde werkdagen.
Hiervoor is dan een vertaling van de verkeersmodellen naar weekend/vakantiedagen
nodig of zelfs aanvullend onderzoek.

● De uiteindelijke opgave is sterk afhankelijk van de uitvoeringsvariant. In veel
gevallen zijn echter alleen de gunningscriteria als randvoorwaarden bekend wanneer
met Toekan gestart moet worden, dit is dus voordat de aannemer en de
uitvoeringsvariant gekozen zijn. Dit aandachtspunt is niet altijd te voorkomen. Wel
kan hier zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden (zie tips), ook is het
belangrijk de onzekerheid met de belanghebbenden te communiceren.
● Het succes van Toekan is erg afhankelijk van de duidelijkheid over de opgave. Het
specificeren van de opgave is echter complex en vereist maatwerk. Het aantal
maatgevende momenten moet niet zo groot zijn dat deze niet meer werkbaar is
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maar ook niet zo klein dat cruciale piekmomenten buiten beschouwing worden
gelaten.
● Bepaal vooraf wat het minimaal gewenste afwikkelingsniveau is. Wordt er
gestreefd naar een volledig congestievrije afwikkeling tijdens de werkzaamheden,
bijvoorbeeld I/C verhouding = 0,8, of wordt een maximale waarde van 1,0 nog
acceptabel geacht? Deze afwikkelingskwaliteit bepaald mede hoe hoog de
uiteindelijke opgave is.

● De opgave geeft slechts een grove indicatie van de verwachte verkeershinder.
Verval dus niet in schijnprecisie door te rekenen in tientallen pae’s maar houdt
rekening met aanzienlijke foutmarges; een foutmarge van 10% is zeker niet
abnormaal8. Ook hier geldt: blijf gezond verstand en common sense gebruiken.
● Ga voor de berekening van de opgave uit van een vergelijking tussen de normale
wegsituatie (met congestie) en de éxtra hinder door de wegwerkzaamheden. Het is
immers niet reëel om bij verminderde capaciteit uit te gaan van filevrije afwikkeling
als dat in de reguliere piekperiodes ook niet het geval is!
● Indien er meerdere maatgevende momenten zijn gebruik dan in de communicatie
in de sessies zoveel mogelijk één vooraf gekozen opgave maar vergeet tijdens de
uitwerking van het maatregelenpakket niet de andere maatgevende momenten.
● Als blijkt dat er geen opgave in de spitsen is dan loont het niet om een toekanmethodiek toe te passen.

8

Tijdens de wegwerkzaamheden A1 Muiderbrug bleek de uiteindelijke wegcapaciteit groter te zijn dan vooraf was
ingeschat; de verkeersstroom in de situatie met de 2x4 versmalde rijstroken was vergelijkbaar met de
verkeersstroom voor de werkzaamheden en kon toch zonder grote hinder worden verwerkt (zie DVS, 2010, Evaluatie
A1 Muiderbrug).
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4

Stap 2. Segmenteren van de mobiliteitsmarkt

Om een slimme strategie te kunnen uitzetten moeten we eerst in vogelvlucht de
mobiliteitsmarkt verkennen. Waar zitten de hoofdstromen? Wie rijdt er met welk
doel op de weg? Wat zijn de reistijden voor de verschillende gedragsalternatieven?
Waar
de
opgave
vooral
inzicht
geeft
in
de
‘push-factor’
richting
gedragsalternatieven, biedt de marktsegmentering ook informatie met betrekking
tot de aanwezige pull-factoren van deze alternatieven. De verkenning van de
mobiliteitsmarkt bestaat er kort samengevat uit dat het totale verkeersvolume op
een wegvak wordt gesplitst in een aantal specifieke deelstromen. Vervolgens
worden de belangrijkste kenmerken (van de weggebruikers) per deelstroom zowel
letterlijk als figuurlijk in kaart gebracht.
De basis van de marktsegmentering vormen de 4x4 segmenteringsmatrix (zie tabel)
en de verkeersstromen. We onderscheiden zoals gezegd vier mogelijke
gedragsaanpassingen: andere tijd (buiten spitsperiode), andere route, andere
9
modaliteit en niet naar bestemming . Deze matrix wordt in stap 3 en stap 4 ook
gebruikt voor het invullen van de potentiescores. We proberen dan te schatten met
welke massaliteit weggebruikers voor die vier typen gedragsaanpassing zullen
kiezen. Bij het doen van die schattingen werken we met een onderscheid naar
ritmotieven aangezien de preferenties van weggebruikers, en hoe die te bespelen,
sterk zal verschillen per ritmotief.

4x4 segmenteringsmatrix met reismotieven en gedragsalternatieven
De segmentering van de mobiliteitsmarkt kan in principe op verschillende
schaalniveaus plaatsvinden. In de Toekansessies die tot nu toe zijn gehouden is
vrijwel altijd gewerkt met een segmentering in ongeveer 7 deelstromen binnen de
totale verkeersstroom op een wegvak waar werkzaamheden gaan plaatsvinden. Dit
omdat de kwaliteit van het potentieschatten verbetert als nader wordt ingezoomd op
deze afzonderlijk stromen met hun specifieke kenmerken. Hieronder wordt kort
uitgelegd op welke wijze deze deelstromen gecreëerd kunnen worden. In bijlage X is
deze marktsegmentering in detail uitgewerkt.

9
Niet naar bestemming (ook wel ‘verdampen’ genoemd) neemt verschillende vormen aan per ritmotief. Bij werk
gaat het vooral om thuiswerken of het aanpassen van de vakantie aan de periode van de wegwerkzaamheden. Bij
motief zakelijk gaat het om teleconferencing of het uitkiezen van een andere ontmoetingsplek. Bij vrije tijd heeft
verdampen betrekking op het thuisblijven of het uitkiezen van een andere sociaal-recreatieve bestemming.
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4.1

Indeling in verkeersstromen
Om te komen tot een indeling in de deelstromen moeten de HerkomstBestemmingsstromen geclusterd worden tot een maximum aantal stromen. De
verkeersstroom op het betreffende wegvak (bijvoorbeeld voor de A12 WoerdenGouda) wordt dan opgedeeld in 5 á 8 deelstromen. Als het aantal deelstromen hoger
wordt dan raken de participanten van de toekansessie al snel het overzicht kwijt.
Daarnaast is er simpelweg de tijd niet voor om voor meer dan acht verkeersstromen
potenties te schatten! De stromen moeten ook een minimale massa hebben
(minimaal 500-1000 pae per spits) en voldoende discrimineren wat betreft
kenmerken die bepalend zijn voor de potentie (afstand, type werkgelegenheid op
bestemmingslocaties, de concurrentiepositie van vervoersalternatieven).
Het onderstaande figuur is een goede grafische weergave van het type deelstromen
waarin men onderscheidt kan maken. Deze indeling maakt een onderscheid in puur
regionale verkeersstromen, stromen met een deels regionaal karakter (beginnend of
eindigend in de regio) en volledig doorgaande stromen.

a. stromen die zowel herkomst als
bestemming binnen de regio hebben
b. stromen die hun herkomst binnen de
regio hebben en hun bestemming er
buiten

b

c. stromen die hun herkomst buiten de
regio hebben en hun bestemming er
binnen

c
d

a

d. stromen die noch herkomst noch
bestemming in de regio hebben
(doorgaande stromen)

Een aanvullende karakteristiek om de verkeersstromen in te delen is de vraag of de
herkomst en/of bestemming van de stroom stedelijk is of juist meer diffuus (kleinstedelijk/platteland). Een stroomindeling geeft namelijk vooral houvast bij het
uitzetten van een strategie als de betreffende stromen aan de bestemmingskant niet
al te zeer uitwaaieren. Zo kan men dus een onderscheid maken naar: van stad naar
stad, van stad naar regio, van stad naar rest-Nederland etc. Uiteindelijk houdt men
ook altijd een substantiële reststroom over dat bestaat uit vele, zeer diffuse
verkeersbewegingen (van rest-NL naar rest-NL). Deze reststroom kan qua omvang
makkelijk 25% van de totale verkeersstroom bedragen, al kan beter voorkomen
worden dat de omvang groter dan een derde wordt. Voor deze stromen zal de
motiefverdeling, bij gebrek aan specifieke gegevens, vaak wel geschat moeten
worden.
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De relatie tussen de clustertypen en mobiliteitsbeïnvloeding
Het onderscheid in de bovengenoemde clusters kan veel houvast bieden bij het, in grote
lijnen, uitwerken van een aanpak voor mobiliteitsbeïnvloeding wanneer potenties eenmaal
in beeld zijn. Enkele voorbeelden hiervan:
Voor stromen met de bestemming in de regio (a en c) kun je samen met werkgevers
en beheerders van belangrijke voorzieningen voor besteding van vrije tijd een aanpak
ontwikkelen. Voor bestemmingen buiten de regio (b en d) zul je weggebruikers veel
meer op individuele basis moeten zien te bereiken (van AnaarBeter–campagne, etc.).
Weggebruikers in de lokale stromen (a) zijn ook goed te bereiken via lokale media. Bij
de overige stromen ben je meer aangewezen op landelijke media.
Regionale stromen kunnen bij uitstek potentie hebben voor overstap van auto op fiets.
Daarnaast is dit bij uitstek de groep die je via campagnes kunt vragen bij te dragen
aan het creëren van ruimte op het HWN door gebruik te maken van gewenste
omleidingsroutes via het OWN (ten gunste van de weggebruikers die van verre komen
en voor wie het minder voor de hand ligt om de restcapaciteit op OWN/SWN te
benutten).

De verdeling van de hoofdstroom op de A12 Woerden-Nieuwerburg in de acht
deelstromen is een goed voorbeeld van de uitleg in paragraaf 4.1 (zie tabel).
Omvang van de stroom
(avondspits in vakantie)
Pae

%

700

6%

900
1.000

7%
8%

400
1.300

3%
11%

1.300
2.700

11%
22%

Vanuit stedelijke regio Utrecht
1. Stedelijk Utrecht naar stedelijk Rotterdam
2. Stedelijk Utrecht naar stedelijk Den Haag
3. Stedelijk Utrecht naar Gouda / Bodegraven/ Alphen
Vanuit Woerden / Nieuwerbrug (lokale herkomst)
4. Lokaal verkeer in polders ter weerszijden A12
5. Woerden/Nieuwerbrug naar steden in Zuid-Holland
Vanuit rest Nederland (oostelijk van Bodegraven)
6. Rest NL naar Gouda, Bodegraven en Alphen
7. Rest NL naar stedelijk Den Haag en Rotterdam
8. Reststroom
TOTAAL

3.800

31%

12.100

100%

Indeling verkeersstromen op wegvak A12 Woerden-Nieuwerbrug
4.2

Toekan en de netwerkaanpak
In de regio’s Amsterdam en Utrecht wordt op dit moment de netwerkaanpak
toegepast. De netwerkaanpak houdt een projectoverstijgende besluitvorming,
aanpak en communicatie in. Deze aanpak biedt vooral voordelen voor regio’s met
een complex en sterk samenhangend wegennet en een veelvoud aan
onderhoudsprojecten. In de regio Utrecht lopen er bijvoorbeeld tot 2014 maar liefst
23 projecten met wegwerkzaamheden!
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Netwerkaanpak regio Utrecht
Met het toepassen van de Toekan-methodiek op netwerkniveau is echter nog weinig
ervaring opgedaan. Dit komt deels omdat de Spoedaanpak sterk projectmatig is
ingericht wat betekent dat de financiering en verantwoordelijkheid eveneens sterk
projectgebonden zijn. Daarnaast is het lastig om op netwerkniveau potenties te
schatten. Toch biedt de netwerkaanpak voor Toekan voordelen.
De netwerkaanpak kan voor Toekan zinvol zijn als:
projecten in tijd overlappen of in tijd op elkaar aansluiten
projecten in ruimte/deelstromen/omleidingen op elkaar aansluiten
De vraag is dan welke onderdelen je wel en welke onderdelen je niet kan
combineren? Het blijft zinvol om per project een analyse uit te voeren om inzicht te
krijgen in de hinderopgave, de deelstromen en de kansrijke alternatieven. Daarna
wordt gekeken welke overeenkomsten er zijn tussen de projecten wat betreft de
deelstromen. Welke vallen samen? En welke type maatregel kan je inzetten voor
meerdere
projecten?
Ook
procesmatig
kan
een
netwerkaanpak
tot
efficiencyvoordelen
leiden.
Zo
kunnen
Toekansessies
gecombineerd
en
verkeerscijfers meervoudig gebruikt worden.
4.3

Primaire en secundaire markt
De toekansessies richten zich primair op de weggebruikers die direct geconfronteerd
worden met de wegwerkzaamheden op het betreffende wegvak. Deze doelgroep
ondervindt ook direct de gevolgen van capaciteitsreductie. De massaliteit en de
wijze waarop men hier tot gedragsaanpassing komt is ook bepalend voor het wel of
niet ontstaan van congestie. Deze groep wordt dan ook de primaire markt genoemd.
Vanwege de samenhang in het wegennetwerk hebben de werkzaamheden echter
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vaak ook indirecte effecten die goed merkbaar zijn voor de overige weggebruikers
op het hoofdwegennet én het onderliggend wegennet. Deze doelgroep noemen we
de secundaire markt. Het is belangrijk deze doelgroep ook in het oog te houden bij
het nadenken over MinderHinder.
Ten eerste kan deze doelgroep (extra) hinder ondervinden vanwege een sterke
toename van het autoaanbod omdat de primaire markt op zoek gaat, of verwezen
wordt, naar alternatieve routes. Zelfs weggebruikers die (voor bijvoorbeeld hun
woonwerk verkeer) normaliter alleen gebruik maken van het OWN kunnen dus te
maken krijgen met voor hen onverwachte files. Ten tweede kan het in sommige
gevallen zinvol zijn om mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen te nemen gericht op
de secundaire markt. Weggebruikers in de secundaire markt kunnen als ware
‘ruimte maken’ op de omleidingsroutes. Met name in het stedelijk gebied en in het
bijzonder waar wegwerkzaamheden op de ringwegen rond grote steden
plaatsvinden, is die tweede markt van substantiële betekenis. Binnen deze markt is
vooral het deel interessant dat herkomst en bestemming in de regio zelf heeft liggen
(reisafstand kleiner dan 10 à 15 km). Betreffende weggebruikers kennen het
wegennet ter plaatse beter, zijn dus meer sensitief om tot optimale spreiding over
net te komen van overtollig autoaanbod en hebben vaker de fiets als serieus
alternatief10.
Reguliere gebruikers
Wegvak met
werkzaamheden
Reguliere gebruikers op
geplande omleidingsroutes
HWN
Reguliere gebruikers op
geplande omleidingsroutes
OWN
Reguliere gebruikers routes
overig OWN

Primaire markt:
Weggebruikers van de wegvakken op het
HWN die met capaciteitsreductie te maken
krijgen

Secundaire markt:
Overige weggebruikers op het HWN en
OWN in directe omgeving van de
wegwerkzaamheden

De primaire en secundaire markt van weggebruikers
4.4

Kenmerken van de deelstromen
Nadat de deelstromen zijn bepaald worden de belangrijkste kenmerken aan de
deelstromen gekoppeld en ook letterlijk in kaart gebracht. Allereerst wordt
aangegeven hoe groot de deelstroom is (in pae en percentage van de hoofdsstroom)
en wat de motiefverdeling is van deze stroom. De volgende stap is het beschrijven
van de reiskenmerken van de mogelijke gedragsalternatieven per stroom. Dan gaat
het vooral om de concurrentiepositie van de omrijroutes, en de positie van het OV

10

Bij de samenstelling van het maatregelenpakket voor de werkzaamheden aan de A1 Muiderbrug is uitgegaan van
een netwerkbenadering. Daarom waren de maatregelen niet alleen gericht op het verkeer via de A1 Muiderbrug
maar ook op weggebruikers uit andere richtingen in verband met het risico van terugslaan van verkeer op andere Awegen (A10, A9 en A2) door de werkzaamheden op de Muiderbrug (DVS, 2010, Evaluatie A1 Muiderbrug).
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ten opzichte van de voorkeursroute (de fiets als onderdeel van het alternatief
‘andere
modaliteit’
wordt
automatisch
als
kansrijk
voorgesteld
bij
verplaatsingsafstanden korter dan 10 kilometer). Dit vraagt om praktisch
uitzoekwerk waarbij per stroom alternatieve routes op de kaart ingetekend moeten
worden en (bijvoorbeeld voor OV) reis- en routeplanners geraadpleegd worden. Het
gaat daarbij om de volgende vragen binnen elk van de stromen:
1. Wat is de reistijd op de hoofdroute in de situatie zonder en met
wegwerkzaamheden?
2. Wat zijn de mogelijkheden voor verschuiving naar de dalperiode? (wat is de
reistijd in de dalperiode en welke restcapaciteit hoort daarbij op het netwerk?)
3. wat zijn de mogelijkheden voor verschuiving naar een andere route in de spits?
(welke reistijd hoort daarbij? En welke restcapaciteit is daar beschikbaar?)
4. Wat zijn de mogelijkheden voor verschuiving naar OV? (Welke reistijd hoort
daarbij? En wat is de restcapaciteit in het OV?)
Restcapaciteiten kunnen voor het wegverkeer worden verkregen uit gebiedskennis
van wegbeheerders en uit verkeers- en vervoersmodellen. Inzicht in die
restcapaciteit is belangrijk omdat dit een belangrijke indicatie is voor de kansrijkheid
van het gedragsalternatief ‘andere route’. Daarnaast worden potentiële
probleemgebieden op het HWN en OWN direct zichtbaar gemaakt. De belangrijkste
omrijroutes kunnen overigens op projectniveau aangegeven worden, de
onderstaande tabel geeft hier een voorbeeld van. Hierbij valt ook direct op dat niet
alle informatie vooraf aanwezig is! Voor het OV ligt het voor de hand de (lokale) OVautoriteiten te raadplegen; dit gebeurt in de praktijk echter pas als de concrete inzet
van OV-maatregelen worden overwogen.
Capaciteit11
(pae/2 uur)

Route

1. A27 -A15-A16
2. A2 – A9 - A4
3. (N198) - N458

Intensiteit
(Werkdag
vakantie)

Restruimte
(Werkdag
vakantie)

9.200

5.400

2.880

13.800

9.800

2.620
500

1.200

700

4. N228

?

?

?

5. N210

880

490

390

Restcapaciteit op omleidingsroutes A12 Woerden-Gouda
Hieronder staat een voorbeeld van de hierboven besproken detailinformatie per
deelstroom zoals dat in een toekansessie gepresenteerd kan worden. De
allerbelangrijkste informatie van de desbetreffende stroom is dus in één kaart
weergegeven! De rode route geeft de hoofdroute weer, de blauwe route is de
potentiële omrijroute met daarachter de reistijd voor de spitsuren en daluren. In de
sheet staat tevens de reistijd voor de hoofdroute (spits en dal, zonder extra
vertraging) en de gemiddelde reistijd voor een reis op deze route met het OV.
Idealiter zou tenslotte ook nog op de sheet de gemiddelde reistijd op de hoofdroute
met extra reistijd vanwege de wegwerkzaamheden moeten worden weergegeven.
11

Voor het HWN is uitgegaan van 2.300 pae/uur per rijstrook. Voor het OWN is geen richttal te geven, omdat de
capaciteit van kruisingen maatgevend is (rotondes en verkeerslichten). Daarom is uitgegaan dat de huidige
spitsintensiteit gelijk is aan de capaciteit. Restruimte is gebaseerd op een I/C-verhouding van 0,9.
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Detailinformatie van een deelstroom A9 (uit: Toekansessie SAABA-Noord)
Naast de reistijden zijn er nog aantal belangrijke kenmerken die de herkomst- en
bestemmingsconcentraties en de weggebruiker typeren. Aan de bestemmingskant is
het type werkgelegenheid een erg belangrijke conditie. Is er sprake van veel
kantoorlocaties of juist sprake van gemengde bedrijventerreinen of industriële
terreinen. Op basis hiervan kan men een grove indicatie geven van het percentage
werknemers dat op basis van zijn werkzaamheden in staat is om minimaal 1 dag in
de week te gaan flexwerken.
4.5

Aandachtspunten bij stap 2
● Er moet per alternatieve route worden ingeschat wat de reistijd is. De reistijd is
echter ook afhankelijk van het gebruik van de route. Hier zou bij het schatten van
de aantrekkelijkheid eigenlijk al rekening mee moet worden gehouden. Dit effect
wordt echter pas in stappen 3 t/m 5 verwerkt.
● Beschikbare reistijden zijn veelal afkomstig uit historische databases (zoals
TripCast) of verkeersmodellen. In het geval van historische databases hebben de
reistijden betrekking op een situatie waarbij het wegvak nog volledig is opengesteld.
Verkeersmodellen zijn wel in staat om rekening te houden met een (deels)
afgesloten wegvak. Echter, alleen dynamische modellen zijn in staat bruikbare
reistijden te leveren.
● In de meeste gevallen kan men op basis van bestaande modellen een goede
inschatting maken van de verkeerstromen. Als de modellen ontoereikend zijn kan er
alsnog een aparte stromenanalyse worden uitgevoerd door bijvoorbeeld een
kentekenonderzoek te starten.
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● Om de kennis en inzichten van verkeersmanagement voldoende te benutten is het
heel belangrijk om vroegtijdig de experts op het gebied van verkeersmanagement te
betrekken bij deze stap. Het gaat om deskundigen die verantwoordelijk zijn voor:
de kwaliteit van de verkeersafwikkeling in een regio
de keuze voor de formele omleidingsroutes
de bewegwijzering
de scenario’s in geval van ernstige verstoringen
● Om te voorkomen dat stappen 2 t/m 4 door elkaar heen gaan lopen kan men in
stap 2, net als in stap 1, het beste uitgaan van de beginsituatie. Dat wil zeggen: de
situatie zonder gedragsverandering waarin iedere weggebruiker dus op het
desbetreffende wegvak blijft rijden.
● Informatie over omvang van stromen-, motief- en afstandsverdeling kan
doorgaans gevonden worden in:
Regionale en lokale verkeers- en vervoersmodellen
Onderzoeken naar reisgedrag (kentekenonderzoek, onderzoeken naar
reisvoorkeuren, evaluatiestudies)
In de hoofden’ van ervaren en betrokken ambtenaren. Gezamenlijke
schattingen kunnen vroeg in het proces tenminste even waardevol
blijken als modelcijfers. Die cijfermatige hardheid wordt pas belangrijk
als het instrument beslissingsondersteunend wordt ingezet; waar
schattingen eerder al kunnen helpen om ‘gevoel’ te ontwikkelen.
● Voor de berekening van flexwerken kan voor kantoorlocaties als bestemming
uitgegaan worden van een potentie van 40% flexwerkers, en voor gemengde
terreinen een potentie van 20% flexwerkers.
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5

Stap 3. Potentieschatten

Nadat de opgave en de kenmerken van de deelstromen in kaart zijn gebracht begint
het meest interessante onderdeel van Toekan: het schatten van de potenties en de
keuze voor mobiliteitsbeïnvloeding. Hierbij verlaten we grotendeels de wereld van
de verkeersmodellen en gaan we over op de common sense benadering gebaseerd
op ervaringskennis. Stappen 3 tot en met 5 zijn tegelijkertijd de meest leuke en
inspirerende stappen als de meest lastige qua procesbegeleiding tijdens de
toekansessies! Dit komt omdat in de sessies deze drie stappen nogal eens door
elkaar heen lopen. Daarnaast worden veel deelnemers tijdens een sessie zeer
enthousiast wat leidt tot snelle en heftige discussies over gedragsverandering van
weggebruikers. Toch is het onderscheid in stap 3 tot en met 5 belangrijk. De
Toekan-methodiek heeft namelijk tot doel om bedachtzaam met het inzetten van
maatregelen om te gaan. Dat lukt het beste als de laatste drie stappen los van
elkaar besproken worden!

Andere route?

Niet verplaatsen?

Ander tijdstip?

Ander vervoer?

In de wereld van mobiliteitsbeïnvloeding zijn we al snel geneigd de mouwen op te
stropen en stevig in te zetten op faciliteren en stimuleren: uitrijken OV-passen,
inrichten tijdelijke busstations, organiseren van Vanpool-services, belonen van
spitsmijden. “Alles uit de kast” is een leitmotiv, meer dan eens onder druk van de
politiek die geen extra fileongemak breed in de media uitgemeten wil zien. We
nemen dan het ‘zekere’ voor het ‘onzekere’ terwijl dit lang niet altijd nodig is of
effectief is. De Toekan-methodiek is bedoeld om bedachtzamer met het
maatregelenpakket om te gaan. We gaan daarom eerst verkennen welk push- en
pullfactoren al werkzaam zijn in de omgeving (daarom zijn de omgevingsanalyse en
stap 2 ook zo belangrijk). Dat betekent dat niet de maatregelen maar juist de
omgevingscondities en de 4x4 marktsegmentatie de basis vormen van Toekan! De
specifieke context bepaald mede wat wel werkt en wat niet.
In stap 3 wordt een inschatting gemaakt van de algemene aantrekkelijkheid van
gedragsverandering: de potentieschatting. De kern van stap 3 is dat de meest
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kansrijke marktsegmenten naar boven komen. Dan gaat het er dus om, om eerst de
aantrekkelijkheid voor gedragsverandering zonder genomen maatregelen inzichtelijk
te krijgen. Immers, ook als RWS geen maatregelen neemt zullen weggebruikers op
zoek gaan naar alternatieven. Pas later in stap 3 wordt geschat wat de extra invloed
is van eventueel te nemen mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen. Met dit
onderscheid wordt duidelijk wat op basis van spontane gedragsaanpassing
gerealiseerd kan worden en aanvullend wat middels gerichte inzet van
mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen.
5.1

4x4 matrix als vertrekpunt
Bij de potentieschatting gaan we uit van de 4x4 matrix bestaande uit de vier
doelgroepen en vier gedragsalternatieven. Voor elke deelstroom wordt per
marktsegment de potentie voor gedragsaanpassing geschat; deze schatting leidt
uiteindelijk tot absolute getallen van gedragsverandering. Dit proces van
potentieschatten verloopt in opeenvolgende deelstappen:
a. We geven per marktsegment een richttal (in procenten) voor het maximaal
te behalen volume aan gedragsaanpassing, dat wil zeggen in het geval alle
omstandigheden ideaal zouden zijn. Zo’n richttal geeft houvast bij het
maken van een schatting.
b. Vervolgens wordt door de deelnemers geschat hoe ideaal de
omgevingscondities zijn voor het wegvak in kwestie. Dit gebeurt door het
geven van aantrekkelijkheidscores van 0 tot 4.
c. Via de ondersteunende excelmodule worden deze scores automatisch
omgerekend tot absolute aantallen (in pae).
d. Daarna wordt geschat wat de extra invloed is van eventueel te nemen
mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen.
e. Tenslotte is er een check op aanwezige restcapaciteit bij de omrijroutes.
Hieronder zijn deze stappen wat dieper
uitgewerkt. Hoewel deze stappen complex ogen
is juist geprobeerd zo goed mogelijk aan te
sluiten bij hoe mensen normaliter inschattingen
maken. Op voorwaarde van een goede
procesbegeleiding blijkt dit in de praktijk ook
uitstekend te werken! In hoofdstuk 8 “de
praktijk van de toekansessie” staan veel tips en
trucs, do’s en don’ts om de creatieve energie
van de deelnemers vast te houden tijdens de
toekansessie.
Als
bronnen
voor
het
potentieschatten moet vooral gekeken worden
naar
onderzoeken
met
betrekking
tot
reisgedrag (reisvoorkeuren, evaluatiestudies).
Daarnaast
beschikken
wegbeheerders
en
adviesbureaus
op
het
gebied
van
mobiliteitsmanagement over dit type kennis.
Tenslotte kan het heel zinvol zijn om een
vooronderzoek (0-meting) uit te laten voeren
waarbij de weggebruikers van een wegvak
concreet gevraagd worden wat zij gaan doen
ten tijde van de wegwerkzaamheden (zie kader).
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Vooronderzoek onder weggebruikers op de A12
Om de potentieschatting voor de A12 Woerden-Gouda te ondersteunen heeft RWS het vaste Internet
Panel van Intomart benaderd met een enquête. Aan de panelleden die minimaal 1 keer per week over
de A12 via Woeden naar Gouda reizen is over de laatste reis over de A12 gevraagd: “Wat zou u bij
die reis gedaan hebben als genoemde werkzaamheden dit jaar hadden plaatsgevonden en een half

uur extra vertraging zouden hebben opgeleverd?”. Dit leverde 2026 reacties op die veel inzicht gaven
in de reisvoorkeuren van de weggebruikers ten tijde van wegwerkzaamheden met grote vertragingen.

De cijfers leken er op te wijzen dat weggebruikers bij toenemende congestie (push-factor) primair
reageren met het opzoeken van de ‘niches’ binnen het wegennet

(omrijden, daluren) waar de

doorstroming nog gunstig is. Pas met het aanbieden van faciliterende maatregelen (pull) maakt men

op grote schaal keuzes waarbij men de auto laat staan en wordt de druk op het totale wegennet
teruggebracht. Ook is gevraagd wat de weggebruikers met een voorkeur voor omrijden zou doen als
deze omrijroutes ook tot vertraging zou leiden. Meer specifiek kwam voor de verschillende

doelgroepen naar voren dat:
-

vrijetijdsverkeer relatief sterk verschuift naar ‘andere tijd’ als ook de omrijroutes

-

Na faciliterende maatregelen verschuift met name woon/werkverkeer sterk naar

overbelast zijn
thuisblijven en vrijetijdsverkeer naar OV-gebruik
-

5.2

Zakelijk verkeer neigt relatief sterker naar omrijden dan de andere ritmotieven

Richttallen voor potentieschatten
De richttallen (in de vorm van percentages) geven in grote lijnen de marges aan
waarbinnen gedragsaanpassing in werkelijkheid liggen. Ze dienen daarbij als
houvast voor het MinderHinder-projectteam en ook voor de deelnemers aan de
sessies voor wat reëel en waarschijnlijk is. De verwachting dat een kwart van de
weggebruikers vanwege de extra reistijd zal overstappen richting het OV is
bijvoorbeeld zeer onwaarschijnlijk. Het leeuwendeel van de weggebruikers zal
namelijk op het hoofdvak willen blijven rijden. Het is ook goed dat de deelnemers
aan de sessie zich dit realiseren. Inmiddels zijn er binnen Rijkswaterstaat een flink
aantal evaluaties van mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen uitgevoerd. Zo goed en
zo kwaad als het kan heeft DVS op basis van deze evaluaties de richttallen
samengesteld. Door het goed monitoren en evalueren van (toekomstige)
mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen kunnen we deze richttallen verder verbeteren.
Het gaat hierbij wel om richttallen voor gedeeltelijke capaciteitsreductie, dus niet
voor een totale afsluiting van het wegvak. In dat laatste geval liggen de maximale
potenties natuurlijk veel hoger12.
Spitsperioden
In onderstaande tabellen staan de maximale potenties voor de doordeweekse
spitsperioden en weekendperioden. In algemene zin geldt dat weggebruikers
allereerst op zoek zullen gaan naar alternatieve rijroutes. Dit ligt namelijk het dichts
bij de dagelijkse praktijk van de weggebruikers. De potenties voor de andere drie
alternatieven zijn dan ook een stuk lager. In de spits geldt dat de meeste maximale
potenties onafhankelijk van de doelgroep zijn. De gedachte is dat als de doelgroep
12

Uit de evaluatie van de weekendafsluiting A4 Burgerveen-Zoeterwoude Rijndijk bleek bijvoorbeeld dat meer dan
80% van de weggebruikers voor een alternatieve route had gekozen, 9% voor verdampen, 4% voor ander
vervoermiddel, en 4% voor andere tijd (DVS, 2010 Evaluatie Weekendafsluiting Burgerveen-Zoeterwoude Rijndijk).
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vrije tijd in de spits zit, ze daar niet zonder reden rijden en dus ook niet makkelijk
kunnen uitwijken (het gaan dan om het halen/brengen van kinderen, zorgtaken,
onderwijs etc). Daarom is er geen reden om voor dat motief hogere richttallen te
gebruiken dan voor woon-werk verkeer.
Doelgroep

Andere tijd

Andere
route

Andere modaliteit
OV

fiets

Niet naar
bestemming

Woon-werk

20%

50%

15%

5%

10%

Zakelijk

20%

50%

15%

5%

10%

Vrije tijd

20%

50%

15%

5%

10%

Vracht

10%

50%

0%

0%

0%

Maximale potentiescores voor spitsperioden
Weekendperioden
In het weekend zijn de potenties voor de doelgroep vrije tijd (vooral recreatief) veel
groter omdat mensen in het weekend vaak voor het plezier op stap gaan en dus
geen zin hebben om in grote drukte terecht te komen. Verdampen is in dit geval
voor het kiezen van een andere bestemming voor een dagje uit. Belangrijk is om te
realiseren dat de omvang van de doelgroep vrije tijd met 80% veel groter is dan
doordeweeks, woon-werk en zakelijk bij elkaar zijn op zaterdag ongeveer 10%,
evenals vrachtverkeer.
Doelgroep

Andere tijd

Andere
route

Andere modaliteit
OV

fiets

Niet naar
bestemming

Woon-werk

20%

50%

15%

5%

Zakelijk

20%

50%

15%

5%

10%
10%

Vrije tijd

20%

50%

15%

5%

40%

Vracht

10%

50%

0%

0%

0%

Maximale potentiescores voor weekendperioden
Vrachtverkeer
Er is nog maar zeer beperkt kennis aanwezig over mogelijkheden voor
gedragsaanpassingen in het vrachtverkeer. De huidige potentiescores zijn
gebaseerd op een enquête van Intomart (A12 project) en pilot-projecten op het
gebied van mobiliteitsmanagement voor vrachtverkeer. Hieruit komt steeds naar
voren dat een andere route rijden grotendeels het enige alternatief is voor
vrachtverkeer. Een goede informatievoorziening is dan ook verreweg de
belangrijkste maatregel voor deze doelgroep. Een andere modaliteit is, zeker voor
een korte periode, gezien de complexiteit van transportketens bijzonder
onwaarschijnlijk. Ditzelfde geldt voor verdampen.
5.3

Hoe gunstig zijn de omstandigheden voor gedragsaanpassing?
Vervolgens wordt in de sessie per deelstroom gekeken naar de specifieke
omstandigheden. Daarbij grijpen we terug op de push- en pull-krachten die
werkzaam zijn op de deelstroom en die de keuzeruimte van de reiziger beïnvloeden:
type werkgelegenheid (stimulerende bedrijfscultuur voor filemijdend telewerken),
reistijdverhouding tussen alternatieve vervoerswijzen, reistijd buiten de
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spitsperioden etc. Op grond van deze analyses wordt een aantrekkelijkheidscore van
0 tot 4 per marktsegment toegekend. Daarbij geldt ‘0’ als geen alternatief en ‘4’ als
zeer aantrekkelijk. Tijdens het schatten is de kennis van deelnemers onontbeerlijk:
(grote) werkgevers weten op welk tijdstip hun werknemers beginnen met werken,
waar zij vandaan komen en hoe zij reizen; wegbeheerders weten wat gebruikelijke
en (on)wenselijke alternatieve routes zijn;
de vrijetijdsbranche kent de
reiskenmerken van hun klanten etc. Tijdens het schatten maakt het natuurlijk niet
uit of deelnemers cijfermatig schatten (0-4) of woordelijk (niet aantrekkelijk – zeer
aantrekkelijk).
5.4

Volume aan spontane gedragsaanpassing
Op grond van de toegekende aantrekkelijkheidscore en de maximale potentie krijgt
men het absolute volume aan gedragsaanpassing per deelstroom. De precieze
omvang wordt in de ondersteunende excelmodule automatisch uitgerekend en
weergegeven in pae per doelgroep per deelstroom13. Met deze module wordt dus
per deelstroom snel en eenvoudig inzichtelijk hoeveel weggebruikers spontaan
geneigd zijn om voor alternatieve reismethoden te kiezen. Door deze module ten
tijde van de sessie in te vullen kunnen de deelnemers dus direct het resultaat zien
van hun potentieschatting!

Voorbeeld potentieschatten m.b.v. toekan-module

13

Om toch inzicht te geven in deze berekening volgt hier een rekenvoorbeeld voor bovenstaande deelstroom. De
aantrekkelijkheidscores staan in de module voor verschillende percentages: 1 = 25%, 2 = 50%, 3 = 75%, 4 =
100%. Deze worden vermenigvuldigd met de maximale potenties voor elk marksegment. De aantrekkelijkheidscore
van bijv. ‘andere route’ voor ‘woonwerkverkeer’ (in dit geval een 3) houdt dus in: 75% van de maximale potentie (in
dit geval 50%) = 37.5%. Bij een omvang van 300 pae voor woonwerkverkeer is dat dus 112 pae.
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5.5

Volume door aanvullende maatregelen
De laatste actie van het potentieschatten in stap 3 is dat wordt geschat welke
invloed aanvullende maatregelen hebben op het reduceren van de verkeersopgave.
Dit is dus een inschatting van de deelnemers of de aantrekkelijkheid van een
alternatief toeneemt door het nemen van extra maatregelen. Het kan hierbij gaan
om maatregelen die door de deelnemers zelf naar voren worden gebracht.
Anderzijds kan de procesbegeleider een door het projectteam vooraf opgestelde lijst
aan maatregelen voorstellen. Zo kan bijvoorbeeld door het voor- en natransport
voor OV te verbeteren (OV-fiets aanbieden, promoten en uitbreiden van P+R,
convenant met werkgevers) de aantrekkelijkheid voor het alternatief ‘andere
modaliteit’ voor een deelstroom verbeteren. Spitsmijden als generieke maatregelen
kan bijvoorbeeld voor woonwerkverkeer een positief effect hebben op alle
alternatieven.
Onderstaand figuur laat zien dat aan de rechterkant van elk vakje met ingevulde
aantrekkelijkheidscores ook een kleiner hokje staat. Hierin kan men de extra
potentie voor een marktsegment toevoegen op basis van de aanvullende
maatregelen. Deze maatregelen hoeven nog niet in detail te worden uitgewerkt, dat
komt pas in stap 4 en stap 5 aan de orde! Het gaat in stap 3 tenslotte alleen om een
globale inschatting van de potenties. De omvang van deze potenties worden dan
opgeteld bij de omvang van de spontane gedragsaanpassing. Het schattingsproces
verloopt iets anders dan bij de spontane gedragsaanpassing. Dit is om de invloed
van deze extra maatregelen niet onrealistisch groot te maken. Er wordt hierbij
simpelweg gerekend in een extra percentage aan gedragsverandering door een
maatregel. Ter indicatie, in het figuur betekent dit dat voor de doelgroep woonwerk
een extra 7% van de weggebruikers voor het alternatief andere route kiest.

Voorbeeld potentieschatten m.b.v. toekan-module
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5.6

Check op de restcapaciteit bij de omrijroutes
Tijdens het potentieschatten wordt ‘vrij’ geschat. Dat wil zeggen dat nog geen
rekening wordt gehouden met eventueel gebrek aan restcapaciteit op de (gewenste)
alternatieve routes. Daarom is in de ondersteunende excelmodule een ‘check
omrijroutes’ ingebouwd. In wezen is dit een ‘reality check’ omdat men in de
toekansessie nagaat of wat wordt voorgesteld in de praktijk wel kan. Onderstaande
figuur geeft een voorbeeld van hoe de check eruit komt te zien. Op basis van de
hoogte van de potentiescores én de grootte van elke deelstroom wordt een kleiner
of groter deel van de verkeersstroom aan de omrijroutes toegewezen. Alle
deelstromen worden vervolgens bij elkaar opgeteld en gekoppeld aan de
alternatieve rijroutes. Omdat al is ingevuld wat de beschikbare restcapaciteit is voor
een route wordt onmiddellijk duidelijk wat het effect is van de potentiescores! Voor
die routes waar geen restcapaciteit is moet het projectteam er in de praktijk
rekening mee houden dat de potenties een stuk lager uit kunnen vallen. Immers,
hier is dan ook sprake van congestie, een gedeelte van de weggebruikers kan
daarop besluiten alsnog aan te sluiten op het hoofdwegvak (en de opgave
verhogen). Daarnaast laat deze check zien waar eventueel nog extra ruimte is. Hier
kan in de strategiekeuze handig op ingespeeld worden.
De geschatte potenties voor sommige omrijroutes kunnen ook ongewenst zijn. Dit
kan zijn omdat de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het geding komen. Ook hier
moet in het maatregelenpakket op terug worden gekomen. Als het ware maken
deze ongewenste potenties daarom weer onderdeel uit van de te reduceren
verkeersopgave. Omdat ze vanuit weggebruikerperspectief (bijv. als sluiproute) wel
aantrekkelijk zijn vereist het een speciaal type maatregel zoals toeritdosering.

Overzicht van overschrijding en onderbenutting restcapaciteit
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6

Stap 4. Strategie van mobiliteitsbeïnvloeding bepalen

Aan de hand van de verkeersopgave en de potenties wordt in stap 4 de strategie
voor mobiliteitsbeïnvloeding besproken voor de meest maatgevende periode. Als
output van stap 3 is namelijk duidelijk geworden of de potenties voor
gedragsverandering groter of kleiner zijn dan de verkeersopgave. Oftewel, het
antwoord op de vraag in hoeverre de opgave is gehaald. Ook wordt duidelijk bij
welk marktsegment de grootste potenties liggen. Een ander belangrijk onderdeel
van de strategiebepaling is dat goed gekeken wordt welk deel van de opgave door
middel van spontane gedragsaanpassing kan worden binnengehaald en welk deel
door middel van gerichte mobiliteitsbeïnvloeding. Op basis hiervan wordt ook
bepaald op welk vervoersalternatief men zich met name gaat richten en met behulp
van
welke
maatregelen
(communicatie,
verkeersmanagement,
mobiliteitsmanagement).
6.1

De twee-stappen-strategie van mobiliteitsbeïnvloeding
De strategie voor mobiliteitsbeïnvloeding bouwt voort op de twee-stappenbenadering van het potentieschatten. In stap 1 wordt geschat hoe zoveel mogelijk
weggebruikers spontaan overgehaald kunnen worden tot gedragsverandering. Dit
dus puur op basis van de ‘neutrale’ publiekscampagne waarbij RWS alleen
informeert over de aanstaande wegwerkzaamheden en de daarmee gemoeide
hinder. In aanvulling daarop wordt in stap 2 gekeken hoe de gewenste extra
gedragsverandering met maatregelen kan worden bereikt.
Bij RWS groeit de overtuiging dat met een brede publiekscampagne in stap 1 al veel
bereikt is als je die goed en indringend opzet. Je hoeft dan als wegbeheerder veel
minder intensief in te zetten op de volgende stappen in de cyclus waar vrij
intensieve zaken aan de orde kunnen zijn als leveren van advies op maat en
faciliteren van alternatieven. Heel veel mensen zullen op grond van een goed
gebrachte boodschap uit eigen beweging al consequenties trekken zonder daarbij
verdere geleiding of facilitering nodig te hebben. In die gevallen heeft RWS dus zeer
kosteneffectief gehandeld!
Twee stappen strategie

Gedragsreactie
Initiële reactie

Stap 1

Teweeg brengen spontane
gedragsreactie
door
(gerichte) publiekscampagne

Correctie /

Stap 2

Aanvullend gericht ontlokken
van gedragsreactie

Andere tijd
Andere route
OV/fiets i.p.v. auto
Niet naar bestemming

aanvulling
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6.2

Vergelijking opgave en potentiescores
Uit het potentieschatten is naar voren gekomen wat aan spontane
gedragsaanpassing mogelijk is. Hoewel het per project zal verschillen gaan we er
binnen RWS grofweg vanuit dat ongeveer 70% van de gedragsaanpassing
plaatsvindt op basis van spontane gedragsaanpassing! Dit hoge aandeel aan
spontane gedragsverandering was bijvoorbeeld ook de verwachting voor de A12
Woerden-Gouda. De resterende opgave bestaat dan nog uit drie onderdelen:
1. Weggebruikers die de normale route blijven rijden (hoofdvak)
2. Weggebruikers die het OWN sterker belasten dan aan restcapaciteit
beschikbaar is (gebrek restcapaciteit)
3. Weggebruikers die bewust sluiproutes op het OWN kiezen (ongewenste
potentie)
De resterende opgave zal vervolgens alsnog door middel van gerichte beïnvloeding
met maatregelen van het hoofdvak moeten worden verleid.

Opgave in relatie tot potentiescores voor A12 Woerden-Gouda
In het voorbeeld van de A12 is de totale potentieschatting (spontaan + gericht
maatregelen) in grote lijnen even hoog als de opgave. Als er een groot verschil is
tussen potentie en opgave gelden er echter andere regels. Als de potentie veel
groter is dan de opgave dan is stap 2, dat wil zeggen het ontwikkelen van
aanvullende maatregelen gericht op het ontlokken van gedragsaanpassing, vaak
helemaal niet nodig! Een goede informatievoorziening op basis van de
publiekscampagne volstaat dan. Is de potentie (inclusief de geschatte invloed van
gerichte maatregelen) veel kleiner dan de opgave dan is er sprake van een
probleem. Er blijft namelijk een grote opgave over. De projectgroep Minder Hinder
dient dan eerst kritisch te kijken naar het proces van potentieschatten. Is het
schatten goed gegaan? Kunnen er nieuwe maatregelen genomen worden die nog
niet aan bod zijn gekomen? Als dit in grote lijnen toch klopt geeft het
potentieschatten aanleiding om in het uiterste geval terug te gaan naar de basis van
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het Minder Hinder programma: de fasering en uitvoering van de werkzaamheden.
Met een andere wijze van Slim Plannen en Slim Bouwen moet er dan voor gezorgd
worden dat de hinder voor de weggebruiker onacceptabel groot wordt.
6.3

Strategie voor aanvullende maatregelen
Bij
het
bepalen
van
de
mobiliteitsbeïnvloedende
strategie
wordt
eerst
gekeken
hoe
de
publiekscampagne
verder
aangescherpt kan worden. RWS
heeft immers de verplichting burgers
adequaat te informeren over de
aanstaande
wegwerkzaamheden.
Publiekscampagnes
kunnen
een
eerste ‘awareness’ teweeg brengen
bij mensen die daardoor meer
ontvankelijk worden voor daarop
volgende
gerichte
beïnvloeding.
Publiekscampagnes
zijn
dan
onderdeel
van
een
beïnvloedingsstrategie
waarin
meerdere stappen worden doorlopen
om mensen over de streep te
trekken.

Ferry de Waard –
Omgevingsmanager van DZH

“Om niet zomaar een uitgebreid duur
pakket aan maatregelen te nemen om de
verkeershinder in goede banen te leiden,
was ik op zoek naar een methode om
hierin afgewogen keuzes te maken en
maatwerk
toe
te
passen.
De
Toekanmethode
biedt
deze
mogelijkheid.”

Met een slimme inzet van gerichte
maatregelen kan het laatste deel van
de opgave (20 tot 30%) worden
behaald. Daarbij is het verstandig
om vooral te richten op die
marktsegmenten waar veel potentie
aanwezig is en op de marktsegmenten waar maatregeleninzet relatief goedkoop is
(omrijden, flexwerken, fietsen). De gerichte maatregelen kunnen zich richten op
drie fronten:

-

-

1. sturen op beter benutten (rest)capaciteit
Bevorderen dat met name het langeafstandsverkeer al vroeg omleidingsroutes
kiest die buiten de directe invloedsfeer van de wegwerkzaamheden liggen
Verkeer dirigeren naar routes waar nog volop ruimte is op de weg
Bevorderen van het rijden op tijden dat er nog ruimte is op het net (nachtelijk
uren, vroege ochtend, later op de avond)
2. sturen op reductie van het aanbod
Mijden van reguliere bestemmingen is de belangrijkste optie om druk van het
net te nemen
Daarnaast is gebruik van OV een optie om druk van het net te halen (zie kader)
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Vuistregels voor Openbaar Vervoer strategie:
Op basis van o.a. onderzoek van NS Commercie zijn een aantal basisregels
opgesteld met betrekking tot de attractiviteit van het OV. Deze vuistregels geven
aan of in een huidige situatie het inzetten op OV een kansrijke strategie is en met
welk type maatregelen OV aantrekkelijker kan worden gemaakt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

Attractiviteit van de trein scoort hoger dan die van de bus.
Hoeveelheid schakels in OV-keten sterk bepalend voor aantrekkelijkheid
(voor elke overstap kan je 10 minuten extra bij de reistijd optellen)
Lang natraject vermindert aantrekkelijkheid van OV aanzienlijk (niet langer
dan 10-15 minuten per fiets/te voet)
Hoofdtraject per OV bij voorkeur langer dan voor- en natraject bij elkaar
opgeteld
Flexwerken in de trein heeft hoge potentie voor hoger opgeleiden op lange
afstanden.
Duale reizigers extra receptief voor overstap bij oplopende congestie.
Auto kunnen gebruiken in het voortraject (gratis parkeergelegenheid op
stations) verhoogt aantrekkelijkheid voor OV.

3. Secundaire markt benaderen
Extra restcapaciteit creëren door gedragsaanpassing op de secundaire markt te
bewerkstelligen. De secundaire markt beïnvloeden kan bijvoorbeeld door een
publiekscampagne te richten waarin van weggebruikers die over korte afstanden
reizen wordt geadviseerd om zoveel mogelijk het HWN of specifiek delen van het
OWN te mijden.
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7

Stap 5. Het maatregelenpakket kiezen

In de laatste Toekanstap wordt een pakket met concrete maatregelen vastgesteld
waarvan wordt geschat dat ze het gewenste effect sorteren. Daarbij is een grote rol
weggelegd voor het inschatten van de kosteneffectiviteit van de voorgestelde
maatregelen: maximaal effect bereiken met minimale financiële middelen. Op basis
van deze laatste stap worden de maatregelen uitgewerkt in een mobiliteitsplan.
Deze geeft antwoord op de vraag: wie wat gaat wat doen en wanneer?
Welke
maatregelen
er
genomen
Sander van der Eijk van bureau
(moeten) worden is sterk afhankelijk
Goudappel Coffeng
van het specifieke onderhoudsproject.
Er is in ieder geval een groot aanbod
aan potentiële maatregelen. Het is
niet mogelijk om deze hier allemaal te
bespreken. Het is zaak te vertrouwen
op de expert in de projectgroep (op
het gebied van COM, VM en MM) en
de
vele
RWS-handboeken.
Ter
illustratie, veel maatregelen gericht op
“andere modaliteit” zijn beschreven in
de productencatalogus WegWerkSpoor
(NS, ProRail, RWS, 2009). Hier kan
men dus allerlei producten vinden om
weggebruikers
tijdens
wegwerk“Verandering begint bij inzicht! Toekan is
zaamheden te verleiden tot het
ontwikkeld vanuit de gedachte dat je bij
gebruiken van de trein. Daarnaast zijn
groot onderhoud eerder wilt weten wat
er
op
Kennisplein
handleidingen
er op je af komt. We willen weten welke
beschikbaar voor de inzet van: telesturingsmogelijkheden er zijn, wie door
werken, vanpooling, reisinformatie,
onderhoud wordt getroffen en welke
carpooling etc.
maatregelen meest kansrijk zijn. En wat
Bij
het
uitwerken
van
het
is de kracht van een campagne? En is
maatregelenpakket
is
het
zaak
dat dan voldoende?
rekening
te
houden
met
de
doelgroepen en de deelstromen. Er
Die vroege inzichten kunnen we nu
zijn maatregelen met een grote
leveren via Toekan. De positieve
reikwijdte die bij elke deelstroom tot
verandering voor mij is dat we
vraagombuiging leidt, terwijl andere
vervolgens bijtijds hoofd- en bijzaken
maatregelen slechts op één of
kunnen scheiden. Wat leidt tot een
meerdere stromen betrekking hebben.
kosteneffectieve inzet van maatregelen.”
Daarnaast helpt het uiteenzetten van
de maatregelen per doelgroep om de juiste belanghebbenden in kaart te krijgen en
met deze samen te werken bij de uitvoering van die maatregelen.
7.1

Publiekscampagne en gerichte communicatie
Zoals gezegd kan vaak al een groot deel van de opgave door middel van
communicatie bereikt worden. Het is daarom zaak veel aandacht te besteden aan de
publiekscampagne en speerpunten in de communicatie aan te wijzen. Speerpunt kan
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bijvoorbeeld zijn om gericht overleg met specifieke belanghebbenden te
onderhouden in een regio (bedrijvenconcentraties, vijetijdseconomie, etc.). Immers,
essentie van de ToeKan-methodiek is om samen met stakeholders het inzicht in de
marktpotenties op te bouwen en samen tot een maatregelpakket te besluiten waar
ook alle partijen bereid zijn de schouders onder zetten. RWS blijft natuurlijk wel de
leiding houden en kan het de stakeholders gemakkelijk maken door alle benodigde
informatie panklaar aan te leveren. Denk daarbij aan een “Toolkit” voor werkgevers
en publiekstrekkers met concrete informatie, gericht op de weggebruiker, die op de
(intranet) websites geplaatst kan worden.

Daarnaast kan het zinvol zijn om advertenties in regionale dabladen te plaatsen
omdat hiermee weggebruikers uit een regio mee benaderd kunnen worden. Ook
informatie langs de kant van de weg (tekstkarren, DRIPs), het gebruiken van
webportals, email-services en het ontwikkelen van een digitale klantenbestand van
gebruikers zijn allemaal creatieve methoden om de weggebruiker gericht van de
noodzakelijke informatie te voorzien (zie kader).
Speciale aandacht gaat uit naar de transportsector. De chauffeur is namelijk
onderdeel van een grote transportketen die loopt van opdrachtgever, vervoerder,
planner, chauffeur tot klant. Vaak is een goede informatievoorziening het enige wat
RWS echt te bieden heeft bij wegwerkzaamheden. De logistiek keten is namelijk
complex en vaak al in grote mate geoptimaliseerd. Het is dus aan de sector zelf om
creatieve oplossingen te bedenken. De transportsector is vooral gebaat bij zeer
tijdige, concrete en accurate reistijdinformatie en informatie over omrijroutes. Van
belang is dat het ‘lange afstand vrachtverkeer’, dat vaak voor een belangrijk deel
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internationaal georiënteerd is, al vroeg op het traject omrijroutes kiest. En dat, zo
mogelijk, in de planning de grootste pieken van verkeershinder gemeden wordt.
Zelfs als het voor een chauffeur niet zinvol is om van een alternatieve route gebruik
te maken is het toch van groot belang om pre-trip precies te weten hoe groot de
vertraging zal bedragen.
7.2

Inschatten van de kosteneffectiviteit14
Toekan heeft als één van de primaire doelen om kosteneffectievere maatregelen te
nemen. In de Werkwijzer MinderHinder geldt als vuistregel dat de kosten voor
mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen maximaal 25 tot 50 procent mogen zijn van
de totale baten (vooral gebaseerd op reductie in voertuigverliesuren). Oftewel, een
maatregel moet twee tot vier maal zoveel opleveren dan deze maatregel kost!
Kosteneffectiviteit
van
hinderbeperkende
maatregelen blijft binnen RWS echter een
ondergeschoven kindje. Dit geldt zowel voor
de inschatting van de kosten en baten
vooraf, als voor de evaluatie achteraf. Gevolg
is dat RWS (en anderen) maar beperkt
kennis heeft over de kosteneffectiviteit van
mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen terwijl
de vraag hiernaar enorm is!
Voor het inzetten van mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen worden kosten
gemaakt. Deze maatregelen leveren natuurlijk ook baten op in de vorm van
reistijdreductie en goede informatievoorziening voor de weggebruiker, en een beter
imago voor RWS. Om te analyseren of de kosten opwegen tegen de baten kan een
Maatschappeliike Kosten-Batenanalyse (KBA) uitgevoerd worden15. In deze methode
worden de kosten en maatschappelijke effecten zoveel mogelijk in geld uitgedrukt
en tegen elkaar afgewogen. Daarnaast wordt duidelijk welke weggebruikers en/of
belanghebbenden voornamelijk geprofiteerd hebben van de ingezette maatregelen.
Meestal wordt een KBA achteraf uitgevoerd, als onderdeel van de evaluatie. In dat
geval kan een gedetailleerde inschatting van de kosten en baten worden gegeven.
Zeker de kosteneffectiviteit van verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement
zijn achteraf redelijk goed in te schatten. Hieronder staat in een concreet voorbeeld
aangegeven wat de kosten en baten waren van de inzet van informatiewagens, met
reistijdinformatie over alternatieve routes, rondom de Moerdijkbrug. Wat hier opvalt
is dat de baten, voornamelijk reistijdwinst, in dit geval veel hoger zijn dan de
investering van RWS en de kosten vanwege omrijden door weggebruikers.
Daarentegen is de kosteneffectiviteit van communicatie een stuk lastiger in te
schatten omdat het directe effect van deze maatregel moeilijk te meten is.

14

Deze paragraaf leunt sterk op het rapport: Kosten batenanalyse hinderbeperkende maatregelen bij
werkzaamheden op de Moerdijkbrug in 2008 (DVS, 2009) en de lessen die op basis van dit rapport getrokken zijn.
15
De OEI leidraad (Overzicht Economische Effecten Infrastructuur) beschrijft hoe een KBA dient te worden
uitgevoerd en aan welke voorwaarden deze moet voldoen. Het Steunpunt Economische Evaluatie is binnen RWS bij
uitstek de expertinstantie die kan assisteren bij het uitvoeren van een KBA bij wegwerkzaamheden.
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Kosten
Investering
Manuren

€
705.000
40.000

Baten16
Reistijdwinst personenverkeer
Extra kms personenverkeer
Reistijdwinst vrachtverkeer
Extra kms vrachtverkeer

€
687.000
-215.000
730.000
-190.000

Effecten congestie

113.000

Veiligheid

-50.000

Geluidsoverlast
Emissies
Totaal
Saldo

745.000

+

Belasting (BTW)

-10.000
-117.000
947.000
€202.000

Kosten en baten van informatiewagens op de Moerdijkbrug (DVS, 2009)
Een KBA kan ook vooraf worden uitgevoerd en zo een krachtig instrument zijn om
aan te geven of de kosten van maatregelen naar verwachting op zullen wegen tegen
de baten. Dat is juist wat met Toekan beoogd wordt. In dit geval zal wel meer met
kengetallen een inschatting gemaakt worden van de effecten. Op basis van het
potentieschatten en de bijbehorende gedragsverandering van weggebruikers kan
dus een globale inschatting worden gemaakt van de kosteneffectiviteit van de
maatregelen.
Best practice DNH
Voor het Spoedaanpakproject SAABA-Noord (A9 Alkmaar-Uitgeest) heeft DNH eerst
onderzocht hoe groot de invloed van de neutrale publiekscampagne op de opgave zou zijn.
Daarna is gekeken hoeveel extra pae door middel van extra maatregelen van de weg
gehaald kon worden, en welke kosten daarbij hoorden. Als deze verhouding erg scheef
was werd besloten maatregelen te schrappen. Tijdens de Toekansessies was bijvoorbeeld
de maatregel Filemijden op een positieve manier aan de orde geweest. Uiteindelijk is deze
maatregel niet opgenomen in het mobiliteitsplan. Reden hiervoor is dat deze maatregel op
het vlak van kosteneffectiviteit onvoldoende scoorde. De verwachte kosten van ruim 1
miljoen euro zouden naar verwachting slechts ca. 300 personenauto’s uit de totale
ochtendspits van 06:00-10:00 van de weg kunnen halen. Dit terwijl de totale
‘mobiliteitsopgave’ ca. 3000 voertuigen betreft. DNH heeft er voor gekozen om met een
intensieve publiekscampagne, aangevuld met gerichte extra communicatie, in te zetten op
het behalen van de mobiliteitsopgave.

Van belang zijn de volgende aspecten:
1. Een KBA vooraf is vooral zinvol om de kosteneffectiviteit van de duurdere
maatregelen in te schatten (bijv. minimaal €100.000).
2. Effecten dienen bepaald te worden ten opzichte van de situatie waarin de
maatregel niet is ingevoerd.

16

De baten uit reistijdwinst worden berekend op basis van kentallen waarin een uur reistijd wordt uitgedrukt in geld.
Zo had een uur reistijdwinst van een vrachtvoertuig in 2008 een waarde van €43.
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3. Bij de effecten is het voor de economische waardering van belang inzicht te
hebben in effecten op de doelgroepen. Vracht, zakelijk, vrije tijd en
woonwerkverkeer hebben elk een andere (reistijd)waardering.
4. Voor het gemak kunnen bij het vooraf inschatten de externe effecten (veiligheid,
geluid, emissies) achterwege worden gelaten.
5. Veel maatregelen hebben relatief hoge vaste kosten. Hoe langer ze ingezet
kunnen worden, des te hoger de opbrengsten dan per saldo zijn.
Hoewel kosteneffectiviteit het belangrijkste criterium is om een maatregel wel of
niet in te zetten gelden er ook andere overwegingen. Zo zijn er de ‘zachte baten’
zoals het positieve effect op het imago van Rijkswaterstaat dat een maatregel kan
hebben. Dit geldt met name voor maatregelen die weinig geld kosten maar RWS wel
duidelijk in een positief daglicht zetten. Anderzijds is het rekening houden met
belanghebbenden in de regio belangrijk. Zo kunnen bepaalde maatregelen met een
lage kosteneffectiviteit toch zeer wenselijk zijn, bijvoorbeeld om sluipverkeer met
een hoog veiligheidsrisico tegen te gaan.
7.3

Aandachtspunten bij stap 5
Maak zoveel mogelijk gebruik van boodschappers en kanalen die afkomstig zijn uit
de doelgroep zelf:
publicatie in hun vakbladen en op hun websites
gebruik maken van hun emailservices, intranetten, enz
stakeholders zelf hun leden per brief laten informeren
Sluit aan bij reeds aanwezige attentiewaarde
Geldt met name voor de vrijetijdsector. Voor de belangrijke attracties en
evenementen wordt uit marketingoverweging al een hoge attentiewaarde
gecreëerd. Daar is het makkelijk bij aansluiten om ook aandacht te vragen
voor bereikbaarheid.
Adequaat inspelen op veranderingsbereidheid
De groep die behoefte heeft al ver voor de uitvoering van start gaat haar
plan te trekken, moet tijdig geïnformeerd worden, zodat men gelegenheid
heeft zich voor te bereiden (vakantieplanning, intensiever thuiswerken,
etc.).
De groep die pas aan verandering denkt na de start van de uitvoering, als
dan blijkt dat de files fors oplopen, moet op dat moment zo direct mogelijk
gewezen worden op alternatievenwijzen op alternatieven middels motto's
langs de weg en via de werkgever.
Exposure rond intenties
Veel publiciteit rond bereidheid stakeholders om steentje bij te dragen.
Mogelijkheden bezien om belangrijke bestuurders te betrekken bij een
intentieverklaring van het bedrijfsleven en de transportsector om een
bepaalde (gekwantificeerde) bijdrage te leveren aan vraagombuiging
Benutten van mogelijkheden over de grens
Met name voor vrijetijdsverkeer en vrachtverkeer bezien of ook in Duitsland
gebruik gemaakt kan worden van geëigende kanalen om de verkeersstroom
te sturen ('pre trip' en 'on trip') .
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Tot slot: de eindrapportage
Belangrijk aandachtspunt van de toekanrapportage is dat het niet een dik
boekwerk wordt met beschouwingen. Het doel is dat met de rapportage
direct aan de slag kan worden gegaan. Het is niet de bedoeling dat er nog
weer een aparte slag nodig is om de rapportage te vertalen naar concrete
werkzaamheden. Het projectteam MinderHinder moet met de Toekanrapportage per direct aan de slag kunnen om de maatregelen te
implementeren.
Toekan-team
Formeel is toekan alleen een beslissingsondersteunend instrument dat eindigt
met de eindrapportage en een maatregelenpakket. Vaak blijkt dat na het
houden van de toekansessies de energie dan ook wegebt: de taak zit erop,
klus geklaard. Fout! De taak begint dan eigenlijk pas. Het is van cruciaal
belang om de creatieve energie van alle partijen vast te houden na de
toekansessies.
Juist bij het implementeren van de maatregelen is het belangrijk om een heel
projectteam in te zetten. Dit zorgt voor voldoende expertise en mankracht.
Daarnaast waarborgt regelmatig overleg de integratie van de verschillende
mobiliteitsbeïnvloedende maatregelen (VM, MM en COM). Zo versterken de
disciplines elkaar in plaats van dat zij langs elkaar heen werken.
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8

De praktijk van de Toekansessies

In de vorige hoofdstukken is inhoudelijk diep ingegaan op de 5 stappen waaruit
Toekan bestaat. De crux van Toekan zit hem echter in de Toekansessies. De
bedoeling van die sessies is om samen met onze partners in de regio een aantal
processtappen te doorlopen waarin tot besluitvorming wordt gekomen over de te
volgen strategie en in te zetten maatregelen. De uitkomsten van de sessies zijn
complementair aan wat het projectteam (buiten de sessies) zelf bedenkt aan
uitgangspunten, problemen en oplossingen. Deels gaat het om informeren van
stakeholders: ‘dit staat u te wachten’; deels gaat het om toetsing: ‘kloppen de
uitgangspunten van RWS?’; en deels gaat het om benutten van creatieve energie en
commitment: ‘waar liggen volgens u kansen voor maatregelen?’.
Maximaal zijn er drie Toekansessies die elk hun eigen doelstelling, deelnemers en
dynamiek kennen. Vaak kunnen de doelstellingen met twee sessies ook worden
behaald.
Hierbij
worden
sessie
2
(potentieschatten)
en
sessie
3
(maatregelenpakket) gecombineerd.
In dit hoofdstuk gaan we in op elk van
deze drie sessies en geven daarbij aan
waar de kritische succesfactoren en
structurele tekortkomingen liggen.
Boven alles geldt dat er zeer hoge
eisen
aan
de
procesbegeleiding
worden gesteld. Met name het
begeleiden van het proces van
potentieschatten is een ware kunst op
zich. Daarnaast is het werken met
aansprekend
beeldmateriaal
belangrijk. Tenslotte is er ook de
‘Toekan-light’, een interne sessie
waarbij alleen RWS-ers aanwezig zijn.
Omdat de Toekan-light wezenlijk
anders is volgt hiervan een aparte
beschrijving.
De procesbegeleider moet de materie
inhoudelijk
goed
beheersen
en
ingevoerd zijn in het feitenmateriaal
dat door de omgevingsanalyse wordt
aangeleverd. Bij voorkeur is de
procesbegeleider goed bekend in de
regio.
Tegelijkertijd
moet
de
procesbegeleider
voldoende
oog
hebben voor de proceskant: dat wil
zeggen duidelijk en overtuigend de
werkzaamheden en verkeersopgave
uit kunnen leggen, het overzicht
houden en niet verdwalen in details of

Bas Scholten van Ecorys

“Door de toepassing van Toekan zijn we
in staat geweest in een korte periode een
beeld te schetsen van de ernst van de
hinder, en de kans op succes van
maatregelen
om
deze
hinder
te
verminderen. De workshops met de
omgevingspartijen zijn daarin belangrijk
geweest, om ideeën te genereren voor
maatregelen en de kansrijkheid van deze
maatregelen te schatten. Daarnaast zijn
de workshops van belang geweest in de
communicatie
rondom
de
wegwerkzaamheden en om de planning
nog beter af te stemmen op mogelijke
werkzaamheden aan routes die als
omrijdroutes kunnen worden gebruikt.”
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blijven hangen op één deelstroom, het zorgen dat iedere deelnemer zijn vraag heeft
kunnen stellen en bijdrage heeft kunnen leveren.
8.1

Toekan-light versies
Vanwege de grote hectiek rondom de organisatie van wegwerkzaamheden (weinig
voorbereidingstijd, gebrek aan mankracht) bleek er ook behoefte te zijn aan een
light-versie van de Toekanmethodiek. De term light betekent dat de schatting in
sterke mate op desk-research is gebaseerd en de conclusies alleen door een
begeleidingsteam van Rijkswaterstaat worden genomen. Naast gebrek aan tijd en
mankracht kan een directie ook tot een Toekan-light besluiten juist omdat er geen
externen bij aanwezig hoeven te zijn. Dit kan handig zijn als er in een regio al
meerdere Toekans zijn gedraaid. In dat geval is er al ruimschoots informatie voor
handen en zijn er ook vaak signalen dat de stakeholders verschijnselen van Toekanmoeheid’ vertonen vanwege een overdosis aan sessies in hun regio. Tenslotte kan
een Toekan-light gedraaid worden omdat de opgave gering is of juist om te
onderzoeken of een uitgebreide Toekan noodzakelijk is. In dat laatste geval is in
eerste instantie niet zeker of de opgave groot genoeg is om een uitgebreide Toekanmethodiek te starten.
De Toekan-light kan op twee manieren ingestoken worden. De light-variant is er op
gericht om de betrokkenen (RWS en aannemers) snel inzicht te geven in de opgave
en hoe deze afhankelijk is van de keuze van aannemer. Er wordt slechts op
hoofdlijnen geschat hoe de potenties te realiseren zijn. Bij deze versie is dan ook
weinig voorbereidingstijd nodig. Groot nadeel is wel dat deze Toekan-light maar
zeer beperkt inzicht biedt in de potenties en de keuze voor een maatregelenpakket.
Het is dan ook zeker geen volwaardige vervanging van een reeks Toekansessies met
belanghebbenden. De light-plus variant daarentegen is in wezen hetzelfde als een
normale toekansessie maar dan zonder de aanwezigheid van belanghebbenden. Dat
wil zeggen dat ook gekwantificeerd wordt of de opgave gehaald wordt, via welke
marktsegmenten en met welk maatregelenpakket.

Inzicht bieden in
opgave en
stuurknoppen om
die te realiseren
(met ruwe indicatie
van potentie)
Light

X

Light plus

X

Gekwantificeerd,
Dialoog met
onderbouwd schatten
aannemers
van potenties en van
ondersteunen
daar uit beredeneren
met welk
maatregelpakket de
opgave te realiseren is.
X

Enthousiast
maken voor
ToeKan

X

X

X

X

Scenarioverkenner

X

Tabel 8. De toekan-light in twee varianten
8.2

Sessie 1: voorbereidende sessie met wegbeheerders
Vanwege de verkeerstechnische aard worden voor de eerste toekansessie alleen de
wegbeheerders uitgenodigd. Deze sessie vindt plaats nadat toekanstap 1 en 2 in
grote lijnen in kaart zijn gebracht (opgave en marktsegmentatie). Doel is om de
uitgangspunten uit de eerste twee toekanstappen te toetsen met behulp van de
ervaringskennis die aanwezig is bij de verschillende wegbeheerders: Is de opgave
realistisch? Wat is dé maatgevende periode? Zijn er andere wegwerkzaamheden
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en/of evenementen gepland in die periode? Wat zijn potentiële sluiproutes en wat
zijn wenselijk omrijroutes? Zijn er bepaalde verkeersbeperkingen op de omrijroutes
zoals verkeerslichten en rotondes?
Omdat de deelnemers in deze sessie allen wegbeheerders zijn kan met een meer
verkeerskundige blik naar de opgave en de marktsegmentatie gekeken worden. Dit
heeft als voordeel dat de ervaring van alle wegbeheerders integraal wordt ingezet
om de wegwerkzaamheden te bespreken. Waar Rijkswaterstaat expert is op het
HWN zijn de andere wegbeheerders experts van het OWN en kunnen dus haarfijn
uitleggen wat standaard sluiproutes zijn, hoeveel restcapaciteit er op bepaalde
wegen over is en waar niet. Daarnaast kunnen in deze sessie ook meerdere
maatgevende momenten besproken worden (aangevuld met een lijst van
evenementen). Juist omdat de wegwerkzaamheden met zoveel onzekerheden is
omgeven is het van belang de uitgangspunten met de wegbeheerders te
overleggen. Het uiteindelijke resultaat van deze sessie is een beter gevoel van de
werking van het systeem dat vervoersvraag en -aanbod op een wegvak bij groot
onderhoud beschrijft. Actoren die betrokken zijn bij het proces zijn daardoor beter in
staat zijn om in te spelen op onverwachte gevolgen van het groot onderhoud.

Potentieschatten tijdens een toekansessie
Belangrijke aandachtspunten voor de procesbegeleiding zijn:
- Betrekken van (de afdeling) verkeersmanagement bij deze sessie
- Zo concreet mogelijk de periode van wegwerkzaamheden benoemen
- Aangeven dat RWS zoveel mogelijk het HWN probeert te benutten en niet als doel
heeft problemen af te wentelen op het OWN
- Geen gelijktijdige werkzaamheden door RWS en afstemmen van werkzaamheden
met andere wegbeheerders (bijvoorbeeld via regioregie)
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- Zichtbaar en transparant maken van de onzekerheden door te werken met
scenario’s waarin wordt gevarieerd met verschillende uitgangspunten (zoals
meer of minder capaciteit van het wegvak)
- Bespreken van de omleidingsroutes en indien gebruik wordt gemaakt van OWN de
restcapaciteit op dit OWN bespreken
- Ongewenste omrijroutes bespreken en zo nodig een plan van aanpak om dit
zoveel mogelijk te beperken
8.3

Sessie 2: potentieschatten met stakeholders en ervaringsdeskundigen
Het doel van de tweede toekansessie is om samen met de aanwezigen een
inschatting te maken van de potenties voor gedragsverandering. Daarnaast is het
voor sommige belanghebbenden een eerste kennismaking met de aanstaande
werkzaamheden. Ook worden de gegevens van de vooronderzoeken gepresenteerd.
Voor deze sessie geldt dat de kwaliteit van de uitkomst staat of valt met de
personele samenstelling van de sessies en de procesbegeleiding. Bij het
potentieschatten is het belangrijk om vertegenwoordigers te hebben van:
1. Relevante wegbeheerders
2. Bedrijfsleven (Kamer van Koophandel, MKB, grote werkgevers in de regio)
en vrijetijdsector (pretpark, dierentuin, mega-theater)
3. Transportbranche (grote transportbedrijven in de regio, TLN, EVO)
4. Regionale
bureau’s
gespecialiseerd
in
mobiliteitsbeïnvloeding
(Verkeer.advies, VNM etc.)
5. OV-providers
Nadruk
ligt
op
aanwezigheid
van
regiospecifieke
ervaringskennis.
Geen
dieptespecialisme
op
gebied
verkeersmodellering. In deze sessie hebben
personen zitting die politiek/bestuurlijk in de
positie zijn te onderhandelen, eisen te stellen
en toezeggingen te doen namens een brede
achterban.
RWS
is
qua
inbreng
van
beleidsmatige/bestuurlijke
argumenten
vertegenwoordigd door een gelijk kaliber als
dat van de regiovertegenwoordigers.
De deelnemers aan de sessies verwerven
tijdens hun voorbereidende werk een goed
inzicht in de keuzeopties die voorliggen en
welke impact die hebben op belangen van hun
eigen organisatie. Zij dragen er zorg voor dat
deze informatie vervolgens tijdig wordt
ingebracht binnen de eigen organisatie zodat
deelnemers aan de finale sessie ‘goed
beslagen ten ijs kunnen komen’.

Jos van Maarschalkerweerd –
Omgevingsmanager van DNH

“Toekan betekent vooral
participatie van de regio!”

Aandachtspunt voor de procesbegeleider is het proces van het potentieschatten
gefocust te houden. Het is niet mogelijk om voor elke verkeersstroom de 4x4 matrix
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te behandelen. Daarnaast lopen spontane gedragsaanpassing en aanpassing na
nemen van extra maatregelen vaak door elkaar heen. De procesbegeleider moet
ervoor zorgen dat de groep niet overdonderd wordt door de complexiteit van
verkeersstromen en de stappen maar tegelijkertijd ervoor zorgen dat het
schattingsproces zuiver verloopt en een zinvol maatregelenpakket genereert. Dit
kan door:
1. Kiezen om alleen de belangrijkste deelstromen en motieven te behandelen
2. Goed time-management waardoor de groep niet te lang bij 1 stroom blijft
hangen en/of de aandacht verslapt
3. Focus houden: algemene discussies over mobiliteit (bijv. rekeningrijden)
beleefd terugbrengen naar het proces van potentieschatten
4. Sessieleden vragen met ruime ervaringskennis
5. Mobiliteitsmakelaars vooraf wensen en ideeën te laten verzamelen van de
belanghebbenden

8.4

Sessie 3: besluitvorming met stakeholders en ervaringsdeskundigen
De finale sessie vloeit logisch voort uit de tweede toekansessie. Hierbij zijn ook
dezelfde deelnemers aanwezig (om te voorkomen dat wederom de verkeerssituatie
moet worden uitgelegd). De nadruk ligt echter op het uitwerken van een
mobiliteitsstrategie en een maatregelenpakket op basis van de potentieschatting.
Met de aanwezige partijen kunnen tijdens de sessie ook concrete afspraken worden
gemaakt over de invulling van de maatregelen en de rol van belanghebbenden
hierin. Die rol kan variëren van bijdragen aan het verspreiden van informatie over
de werkzaamheden tot deelname aan specifieke mobiliteitsbeïnvloedende
maatregelen (telewerken, OV-passen). Hoe groot die rol is hangt o.a. af van de
ondervonden verkeershinder en de bereidheid van de belanghebbende(n) om als
partner mee te werken. Met name in de communicatiestrategie spelen de aanwezige
partijen vaak een belangrijke rol. Zo kan een belanghebbende meehelpen in het
verspreiden van algemene informatie over de naderende werkzaamheden. In dat
geval fungeert een bedrijf als ‘doorgeefluik’ van informatie naar werknemers,
recreanten etc. Maar, een bedrijf kan de wegwerkzaamheden ook aangrijpen om
intern een (nieuw) pakket aan mobiliteitsmaatregelen te initiëren. Deels gaat het bij
deze dus ook om het inventariseren van waar bij de belanghebbenden behoefte aan
is (bijv. brochures over telewerken/Het nieuwe werken).
Aandachtspunt in deze sessie zijn het goed aanvoelen of en zo ja in welke mate de
aanwezigen actief betrokken willen zijn bij het maatregelenpakket. Aanwezigen
moeten niet het gevoel krijgen deels het werk van RWS op te moeten knappen. De
leiding en verantwoordelijkheid zullen immers altijd bij RWS blijven.
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8.5

Tot slot: adviezen van de sessieleiders
Hierbij afsluitend nog enkele tips van diegene die al ruime ervaring hebben met het
begeleiden van een toekansessie, namelijk de sessieleiders. Hoe krijg je een goede
dynamiek in een sessie? Soms blijkt tijdens een toekansessie dat het niet ‘werkt’.
De sessie is te ingewikkeld, of stakeholders hebben er geen zin in en doen niet
actief mee, of er komt geen duidelijke maatregelenpakket uit dat gestaafd is door
de toekansessies. Waarom en wanneer werkt een toekansessie nou niet? Veel
stakeholders hebben een sterke “what’s in it for me” mentaliteit: ze komen er
omdat ze er het belang van inzien. Als dit belang er niet is of als RWS dit belang niet
duidelijk heeft weten te communiceren dan loopt het hele proces niet lekker.
De bereidheid van belanghebbenden om actief mee te doen hangt onder andere af
van de volgende punten:
•
Sense of urgency door grootschaligheid van het verkeersprobleem
•
Geen tegenstrijdigheid bij de opdrachtgevers en –nemers (DVS, RD,
adviesbureaus)
•
Voldoende voorbereidingstijd bij RWS en voldoende tijd bij de
belanghebbenden om deel te nemen
•
Juiste data: de verkeersgegevens zijn op een heldere en juiste wijze
gecommuniceerd
•
Er wordt aangesloten op lopende samenwerkingsverbanden/processen met
belanghebbenden
•
Er is een handelingsperspectief: er vallen daadwerkelijk keuzes te maken
(dit is niet het geval als de extra reistijd maar 5 minuten bedraagt, dan is de
toekan niet nodig; of als er geen enkele restcapaciteit is op de
omleidingsroutes).
•
Geen overdosis aan toekansessies in een regio
Tenslotte, maak verslag van elk van de gehouden sessie zodat de deelnemers
eventueel aanvullingen kunnen geven. Daarnaast geeft het aan dat hun mening
serieus is meegenomen in het besluitvormingsproces.
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9

Bijlagen

Bij deze werkwijzer horen ook een aantal bijlagen op intranet die helpen bij het
opzetten en uitvoeren van de Toekansessies. Deze documenten staan op:
http://corporate.intranet.rws.nl/Projecten/Overig/MinderHinder/best_practices/Toekan

1. Toekan Exceltool
De tool die tijdens de sessies wordt gebruikt om de potenties te schatten en te laten
zien of de opgave gehaald wordt.
2. Marktsegmentering in de Toekan-methodiek
Korte beschrijving van de methode en de criteria om tot de deelstromen te komen.

Voorbeelden:
1. Vragenlijst vooronderzoek
Voorbeeld vragenlijst van een onderzoek voorafgaand aan de werkzaamheden. Om
vooraf zicht te krijgen op de gedragskeuzes is via het Intomartpanel aan 2000
gebruikers van de A12 gevraagd wat zij in geval van werkzaamheden zouden doen.
2. Omgevingsbijeenkomst A9 Alkmaar – Uitgeest
Voorbeeld presentatie van een Toekansessie
3. Plan van aanpak voor vraagombuiging Spoedaanpak A12 Woerden-Gouda
Voorbeeld Plan van Aanpak met concreet maatregelenpakket
4. Vragenlijst evaluatie
Voorbeeld vragenlijst om het ingezette maatregelenpakket te kunnen evalueren
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