Verkeersmanagement

Ruimteradar brengt mobilito

De bètaversie van de Ruimteradar
werd gelanceerd bij de beoordeling
van een complex kruispunt in de
gemeente Raalte

Nederland wordt steeds veiliger, er is steeds meer aandacht voor de kwaliteit van
de openbare ruimte en we leren steeds meer over het gedrag van verkeersdeelnemers. Echter is het eindresultaat nog niet altijd vanzelfsprekend optimaal. Disciplinedominantie 'op straat' herkennen we nog dagelijks in ons werk. Dan is die
verkeerskundig slimme kruispuntoplossing allesbehalve fraai, of blijkt die fraaie
buitenruimte toch niet zo begrijpelijk voor de weggebruiker. De ambitie is om
'correcties achteraf' vanuit aanpalende disciplines te voorkomen. Dat betekent
al in het beginstadium van plannen en ontwerpprocessen voldoende aandacht te
schenken aan ruimtelijke, verkeerskundige én gedragsmatige doelen.
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De Ruimteradar wordt in drie stappen doorlopen.

5

5

In de eerste stap wordt de bestaande situatie

4

4

in kaart gebracht. Vervolgens wordt de ambitie

3

3

bepaald. Tenslotte worden oplossingsrichtingen

2

2

geselecteerd om tot de gewenste ambitie te

1

komen.

0

sprekend zijn, andere volkomen ongeschikt voor
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Ruimteradar in drie stappen
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bereiken. Een dergelijke ruimtelijke en verkeers-
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de oplossingsrichtingen al snel dat keuzes maken
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een hoge of een lage snelheid? Het instrument
Een verkeerskundige kan in eerste instantie zelf

dwingt tot kiezen. Dat haalt ruis en kans op

met de Ruimteradar aan de slag. Afhankelijk

fouten uit het vervolgtraject.

van de situatie en het kennisniveau kan de
verkeerskundige bepalen of het zinvol is een

Sluit u zich aan?

complementaire expert erbij te halen (en welke).

De Ruimteradar 1.0 is klaar voor gebruik. De tool

Een andere werkwijze is om de Ruimteradar als

is door de bedenkers aangevuld en aangescherpt

procesinstrument te gebruiken in een sessie met

vanuit collegiale feedback en beschikbare ken-

een aantal complementaire experts. Een com-

nis bij de werkgevers. En de eerste praktijktest

binatie kan ook: de verkeerskundige doet zelf

spoorde en loste kinderziekten op. Maar tegelij-

een snelle eerste verkenning en organiseert dan
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1. Het is wenselijk om de Ruimteradar nog vaker

eerste verkenning — de juiste experts. Die laatste

toe te passen en te verkennen hoe de methodiek

aanpak heeft de voorkeur, omdat zij efficiëntie

daar werkt;

met effectiviteit verbindt.

2. De lijst van aspecten en oplossingsrichtingen
is vast nog niet compleet. Wat mag zeker niet
ontbreken?
3. Hoe werkt de relatie tussen de oplossingsrichtingen en de doelen precies? Zorgen ogen op de
weg inderdaad voor snelheidsvermindering en
zo ja, hoe doe je dat precies? Zijn er voorbeelden
van projecten waarbij met belonen de sociale
veiligheid is verbeterd?

De bedenkers zijn op zoek naar partijen die
willen aanhaken. Die als (proef)project willen
fungeren, kennis willen inbrengen of mogelijkheden zien om de relatie tussen verkeer, ruimte en
Luchtfoto van de eerste praktijkervaring,
het complexe kruispunt in de gemeente

De eerste praktijkervaring

gedrag verder te onderzoeken. Sluit u zich aan

Raalte

Deze zomer werd de bètaversie van de Ruimtera-

bij de Ruimteradar?
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