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Connect

• Communicatiestandaarden voor V2I, I2V, V2V, I2D, 

– Berichten: DATEX-II,  CAM (cooperative awareness message), DENM 

(Decentralized environmental notification message), ITM (Intersection Topology, 

SPAT (Signal Phase and Timing), TSPDM (Traffic Signal Phase Data), SLAM 

(Speed and Lane Advice),  etc.

– Fysieke communicatie: 802.11p, 3G, 4G etc.
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Communicate

De 

communicatieve

weg

Het 

‘communicatieve’

voertuig

dr.ir. R.T. van Katwijk
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De communicatieve(re) weggebruiker …

dr.ir. R.T. van Katwijk

Cooperatieve systemen ...

… verkleint de beperkingen

v.w.b. detectie.

… vergroot de mogelijkheden

tot optimalisatie

… verkleint de te hanteren

veiligheidsmarges (met 

behoud van veiligheid)
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N470 - Laan der Verenigde Naties
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Vermindering verspilling van groen

einde groen

start groen



Vermindering verspilling bij rood

einde groen

start groen



Bentinckplein Rotterdam
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Cooperatieve systemen ...

HUIDIG I I+V

Reistijd (s) 183536 -20% -15%

CO
2 
(g) 602921 -11% -19%

NOx (g) 3044 -13% -22%

PM
10 
(g) 109 -9% -17%
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Het realtime voorspellen van de 

verkeersafwikkeling in grotere netwerken.

Workshop met Gemeente Rotterdam
25 juni 2014

Victor L. Knoop



Bijdrage

• Stedelijke gebieden zijn sterk met elkaar verbonden, en 

daarmee verkeersmaatregelen ook

• Noodzaak tot dynamische verkeersmodellen voor langere

tijdsschaal (1 uur en meer) en groot gebied

• Nieuwe mogelijkheid: simulatiemodel op basis van gebieden

• Alleen mogelijk als verkeersvoorspelling enige onbekende is



Verschillende doelen, verschillende modellen
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Voorspellen – het doel

• Verkeersmanagament-maatregelen kunnen dynamisch

worden ingezet

• De beste inzet kan effect hebben over het hele netwerk

• Daarom: modelmatig voorspellen in optimalisatie



Schalen

• Microscopic: vehicle level

• Macroscopic: link level

• New level: network level



Gebiedsniveau

• “Fundamental diagram” op weg-niveau (theorie)

Dichtheid (vtg/km/strook)
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Praktijk… Gemiddeld!



Toepassing: perimeter control

� Houd verkeer buiten de stad

� Vertraging buiten de stad

� Binnen de stad soepelere doorstroming

� Is dat de moeite waard?

� Evenzo: routeren

� www.victorknoop.eu/research/

networktransmissionmodel



Conclusies

� Er is een snel dynamisch verkeersmodel (~10 seconden voor

een stad)

� Veelbelovend qua accuratesse, maar nog niet getoetst

� Mogelijkheden bij DTM  en planning

� Mogelijk in real time te “voeden” met snelheidsdata



Beperkingen / uitbreidingen

� Routeren moet mogelijk zijn

� Gebaseerd op theoretische principes: validiteit nog 

niet in real life getoetst

� Effecten van voetgangers/fietsers/OV niet

meegenomen



Beperking van vraag en aanbod



✗



Real-time regelen van verkeer in grote 

netwerken – leren van de PPA

Workshop met Gemeente Rotterdam
25 juni 2014

Henk Taale



Eerste verkeersagent en VRI in Amsterdam 
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Rotterdam was eerder!
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Verkeersmanagement in Amsterdam

• December 1912: eerste verkeersagent in Amsterdam

• Oktober 1932: eerste verkeerslicht in Amsterdam

• Maart 1989: eerste TDI op de S101

• Juni 1994: 4 TDI’s op de A10-West

• Oktober 2009: Proof of concept PPA

• Oktober 2011: coördinatie met scenario’s (FileProof project)

• Juni 2014: wegkantsysteem PPA draait en in-car is aanbesteed
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SCOOT in Nijmegen
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SCOOT in Nijmegen
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Praktijkproef Verkeersmanagement Amsterdam

• Bijdragen aan beleidsdoelstellingen gemeente en Rijk

– Gecoördineerd inzetten van maatregelen (wegkant)

– Actuele verkeersinformatie voor weggebruikers (in-car)

• Opdoen van ervaring met GNV en leren van effecten

• Toepasbaarheid in andere regio’s en situaties
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Gelaagd regelconcept PPA
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Lokale infrastructurele maatregelen

Lokale werking DVM/ICT 
maatregelen

Coördinatie van 
maatregelen in 
deelnetwerken

Coördinatie 
tussen 

deelnetwerken

Coördinatie van 
maatregelen in 

trajecten / 
strengen

Dit is waar de PPA 
feitelijk om draait. 

Werkt deze 
coördinatie en wat 

levert dit op?

Basis op Orde
Randvoorwaarde om 

te kunnen 
coördineren

6 verkeerskundige 
services op 

trajectniveau

5 verkeerskundige 
services op 

deelnetwerkniveau

1 verkeerskundige 
service op 

netwerkniveau

TDI’s, DRIPs, 
verkeerslichten, 
monitoring, etc.



Wegkantspoor

– Drie situaties aangepakt
• File op de S102, geen terugslag plaats naar de A10-West

• Via afrit S102 terugslag naar A10

• File op de A10, terugslag naar stedelijk wegennet

– Real-time netwerkregelaar

– Coördinatie van TDI’s

– Bufferen verkeer met VRI’s
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In-car spoor

• Twee consortia geselecteerd

– ARS T&TT en TNO

– Arcadis, VID, Bureau Onderweg, VHP ergonomie

• Twee situaties: regulier verkeer en evenementen

• Reisinformatie via apps en navigatie

• Gebruikers nodig!
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Lessen voor Rotterdam

• Complexiteit niet onderschatten

– Bestuurlijk

– Technisch

– Verkeerskundig

• Markt heeft goede aansturing nodig

• Kennis bij opdrachtgever is daarvoor noodzakelijk
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