Wilt u meer weten?

Meer weten over de voordelen van de Mobilteitsscan voor uw
organisatie of over prijzen en tarieven? Kijk op www.crow.nl/
mobiliteitsscan of vraag een vrijblijvend gesprek en demonstratie aan.
Neem contact op met de CROW-relatiemanager, Robert-Jan van den
Berg (vandenberg@crow.nl, (0318) 69 53 51).
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De Mobiliteitsscan

Razendsnel inzicht in bereikbaarheid

Kenmerken en voordelen

• Geeft samenhang tussen
mobiliteitsladderscenarios weer
(o.a. auto, fiets, OV, P+R);
• Zoomt in op zowel generieke
informatie als detailinformatie;
• Geeft snel antwoord op veel
gestelde ‘Wat als’-vragen;
• Gebruikt meerdere
informatiebronnen: NRM, eigen
modellen, snelheden, intensiteit;
• Is klaar voor de toekomst door
integratie met bijv. software van
NAVTEQ en TomTom.

Direct inzicht in het effect
van een maatregel

Hieronder ziet u één voorbeeld van de
vele gebruiksmogelijkheden van de
Mobiliteitsscan. De linkerafbeelding
geeft de huidige situatie weer
van autoverkeer in een stad. De
knelpunten van deze verkeersstromen
zijn donkerpaars weergegeven. Hoe
donkerde de kleur hoe groter het
knelpunt. De gebruiker voert in de scan
een maatregel in om het fietsgebruik te
bevorderen. De effecten zijn snel
zichtbaar.

Bereikbaarheid:
daar gaat het om!

Steeds vaker is er inzicht nodig in
verkeerssituaties op het gebied van
mobiliteit en ruimtelijke ordening.
Vraagstukken zoals: wat is de huidige
verkeerssituatie, welke ontwikkelingen
komen eraan, wat is de invloed hiervan
op verkeersstromen, wat zijn effecten
van maatregelen? Met het antwoord op
deze vragen legt u de basis voor het
politieke beleid. De Mobiliteitsscan is
een webbased tool die u met deze basis
helpt en waarmee u veel tijd (en dus
geld) bespaart.

Voor wie?

De Mobiliteitsscan is de tool voor
elke professional die binnen de overheid
werkzaam is op het terrein van verkeer,
vervoer en mobiliteit. De mobiliteitsscan
ondersteunt zowel de dagelijkse praktijk
als de politieke besluitvorming.
Functies van Mobiliteitsscan-gebruikers
zijn o.a.: bestuurders, planologen,
stedenbouwkundigen en
verkeerskundigen.

Meer info en voorbeelden op www.crow.nl/mobiliteitsscan
De Mobiliteitsscan

Bestaande situatie: twee knelpunten

Effect na maatregel: knelpunten opgelost

• Maakt de effecten van beleid en
maatregelen inzichtelijk;
• Spoort de oorzaken en gevolgen van
problemen en verkeersknelpunten op;
• Geeft spelenderwijs inzicht in de
gevolgen van ruimtelijke- en
mobiliteitsingrepen;
• Helpt in de duidelijke communicatie
met burgers en bestuurders door
visuele presentatie;
• Bespaart kosten, doordat u zelf
analyses en berekeningen maakt.

Direct een afspraak?

Neem contact op met CROW en
e-mail naar vandenberg@crow.nl
of bel met (0318) 69 53 51.

www.crow.nl/mobiliteitsscan

