Mobiliteitsscan | Voorbeeldschermen
Meer info? Kijk op ww.crow.nl/mobiliteitsscan, e-mail naar klantenservice@crow.nl of bel (0318) 695315.

Razendsnel inzicht in bereikbaarheid
De Mobiliteitsscan kan in een aantal stappen een heel verkeersbereikbaarheidsproces weergeven: van
de situatie bekijken en analyseren tot en met het invoeren van maatregelen en het zichtbaar maken van
de effecten. Online, gebruikersvriendelijk en snel. Omdat de Mobiliteitsscan een tool is die dynamisch werkt,
geven onderstaande voorbeeldschermen een statische indruk. In de dagelijkse praktijk ervaart u echter dat
het werken met de Mobiliteitsscan verloopt als ‘spelen’ aan de knoppen!
Waar kunt u de scan voor gebruiken?
De Mobiliteitsscan is inzetbaar in een enorm aantal toepassingsgebieden. Zo kan de scan naast de
voorbeelden ook gebruikt worden bij MIRT-trajecten, parkeerbeleid, mobiliteitsmanagement, luchtkwaliteit,
OV-beleid, fietsbeleid, ketenmobiliteit en nog tientallen andere toepassingsgebieden. Waar wilt u de scan
voor gebruiken? Vraag een gesprek aan met een CROW-relatiemanager. Neem contact op met Robert-Jan
van den Berg ((0318) 69 53 51, vandenberg@crow.nl).
Voorbeeld 1. Inzicht in effect mobiliteitsmanagement Rijnsweerd
Op de kaart aan de linkerkant van het scherm is het I/C-probleem te zien op de verbindingsweg tussen
de A28 en A27 in Utrecht. De gebruiker van de scan voert in een omcirkeld gebied een afname in van
het gebruik van de auto. Daarna berekent de Mobiliteitsscan het effect en laat het resultaat direct in de
rechterkaart zien.

Afbeelding1: Inzicht in effect mobiliteitsmanagement

Voorbeeld 2. Wat zijn geschikte P+R-locaties?
De Mobiliteitsscan ondersteunt u bij het zoeken van geschikte P+R-locaties. Er zijn verschillende tools om
tot resultaat te komen. Basis is het ingeven van een toekomstige P+R-locatie en eindbestemming.
Er zijn daarnaast aanvullende gegevens nodig zoals de tijd per auto voor het zoeken naar een parkeerplaats
en de tijd voor het lopen van de parkeerplaats naar de eindbestemming. Ook vraagt de scan naar de reistijd
per openbaar vervoer.
Vul deze zelf in of gebruik de reistijden uit het Nationaal Model. De Mobiliteitsscan gaat rekenen en laat het
resultaat zien. Door te ‘spelen’ met invoerwaarden krijgt u inzicht in de beste P+R-locatie.
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Afbeelding 2: Keuze P+R-locatie en invoer van gegevens

Voorbeeld 3: Selected cordon-analyse
Een andere Mobiliteitsscan-tool voor het vinden van een geschikte P+R-locatie is de selected cordonanalyse. Door de binnenstad te omcirkelen, ziet u langs welke radialen het autoverkeer de stad benadert.

Afbeelding 3: Omcirkelen binnenstad

Om de geschiktheid van de P+R-locatie te beoordelen wilt u weten hoeveel automobilisten er via de
verschillende invalswegen op weg zijn naar de binnenstad. Daarvoor vraagt u aan de Mobiliteitsscan om
een kaart te maken die snel laat zien via welke invalswegen het meeste verkeer naar de binnenstad rijdt.

Afbeelding 4: Verkeerstromen en intensiteit.
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Het meeste autoverkeer rijdt via de hoofdwegen (zie witte pijl in bovenstaande afbeelding) uit het
noordwesten richting het centrum van de stad (=eindbestemming). Een P+R-locatie zou in deze omgeving de
bereikbaarheid vergroten. In de tool bepaald u de P+R-locatie. U verfijnt de selectie door het invullen van
reistijden en reiskosten. Het resultaat van de selectie vergelijkt u met een rechtstreekse autorit naar de
eindbestemming in het centrum. Zo ziet u snel of de P+R-locatie de bereikbaarheid vergroot.
Voorbeeld 4. Wat zijn kansrijke fietsverbindingen?
In het onderstaande scherm maakt de Mobiliteitsscan korte autoritten zichtbaar. Van een selectie autoritten
uit de totale herkomst-bestemmingsmatrix is met de Mobiliteitsscan snel het verplaatsingspatroon te zien.
In dit geval heeft de gebruiker van de scan de ritten geselecteerd tussen de 0 en 3,5 kilometer. De gebruiker
heeft als ondergrens een minimum van 50 autoverplaatsingen opgegeven.

Afbeelding 5: Weergave korte autorittten.

Daarna berekent de Mobiliteitsscan het effect op de doorstroming van autoverkeer, bijvoorbeeld als
autorijders overstappen naar het gebruik van de fiets. In het onderstaande scherm zijn twee kaarten met
elkaar vergeleken. Zo is snel het effect zichtbaar van de afname van het aantal korte autoritten (rechterkaart).

Afbeelding 6: Direct inzicht in het effect van maatregelen
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