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iCentrale: Publiek-privaat initiatief voor transities in centrales
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Hoofdgroep I 
‘Prestaties en Doelen’

Hoofdgroepen II 
‘Centrale Bediening en Personeel’

Hoofdgroep III 
‘Data en informatie’

Hoofdgroep IV 
‘Techniek en (ICT)systemen’

Hoofdgroep V-VII 
‘Omgeving en Markt’



Gereed: 19 landelijke iDiensten

DCO Private partij DCO Private partij DCO Private partij

Cluster 2Cluster 1 Cluster 3
Centrale bediening in eigen bestaande 
bediencentrale(s) slimmer en efficiënter

Scope van centrale bediening uitbreiden 
in eigen bestaande bediencentrale(s)

Realiseren centrale bediening
zonder eigen bediencentrale(s)

7 iDiensten, o.a. iHMI desk, 
multi-domein personeel, 

multi-domein 
informatie(verwerking)

2x6 iDiensten, “…. as a Service” voor elk domein
o.a. Verkeersmanagement as a Service (VMaaS)



Onze presentatie gaat over….

DCO Private partij DCO Private partij DCO Private partij

Cluster 2Cluster 1 Cluster 3
Centrale bediening in eigen bestaande 
bediencentrale(s) slimmer en efficiënter

Scope van centrale bediening uitbreiden 
in eigen bestaande bediencentrale(s)

Realiseren centrale bediening
zonder eigen bediencentrale(s)

3-B Trigger based Verkeersmanagement: data slimmer verwerken met korte
termijn voorspellingen voor 1 domein (Single-domein). Daardoor slimmere triggers,
betere ondersteuning aan centralisten en deels automatische afhandeling.



Van regelen van verkeer naar netwerkmanagement
laten we even bij het begin beginnen
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De eerste stap was en is een instrumentele stap
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Verkeersystemen langs de 
wegkant

(niveau 0)

Bewaken, uitlezen en aansturen 
verkeerssystemen

(niveau 2)

Verkeersmanagement Regionaal 
(niveau 4)

VRI’s DRIP’s Dynamische 
displays

PRIS-
BC

DRIP-BCVRI- BC

Verkeersmanagement over 
deelnetwerk

(niveau 3)

Data bij elkaar brengen
(niveau 1)

NMS

Wegkantinstrumenten

DVM-systemen

Netwerk Management Systeem

Verbonden (Netwerk)ManagementSystemen van 
wegbeheerders en service providers(Verkeers)centrales 

van derden

Camera’s

Camera
- BC

data Databus



...een stap die “trigger based” werken mogelijk maakt



…op lokaal niveau, netwerk niveau en de interactie
daartussen
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kruispunt corridor deelnetwerk wegbeheerder eigen netwerk netwerk over beheergrenzen heen



Kunnen we “trigger based” netwerkmanagement 
verder maximaliseren ?
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Jazeker en dat begint met verandering van perspectief
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Zien wat er gebeurt

Voorzien wat komen 
gaat

Bijsturen waar gewenst, 
begrenzen waar nodig

Verbinding met data providers en -platformen

Verbinding met 
“modellisten”

Verbinding met wegkant- instrumentarium 
en service providers 

Mobility as a 
Service



Maximaliseren komt met drie innovaties!
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Zien wat er gebeurt

Voorzien wat 
komen gaat

Bijsturen waar gewenst, 
begrenzen waar nodig

Verbinding met data providers en -platformen

Verbinding met 
“modellisten”

Verbinding met wegkant- instrumentarium 
en service providers 

Mobility as a 
Service



Als eerste, van werken vanuit de eigen kolom naar
samenwerking (wegbeheerders - service providers)
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Voorkomen van te grote 
dichtheiden

Spreiden verkeer over een 
corridor / deelnetwerk

Vlot en veilig rijden

Micro-routeren

Wel of niet toegankelijk maken / 
houden

Meso-routeren

waarschuwen voor fietsers en voetgangers
waarschuwen voor obstakels op de weg
dynamisch snelheidsadvies

Adaptief managen verkeersstroom over een corridor 
of in een deelnetwerk

Parkeerinformatie en routegeleiding

Routegeleiding 

Bufferen

Adaptief en veilig verdelen van de kruispuntcapaciteit



…een innovatie waarin vanuit TM2.0 aan wordt
gewerkt
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Dan, met meer en bij voorkeur betere data naar een
snellere regelcyclus
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Voorkomen van te grote 
dichtheiden

Spreiden verkeer over een 
corridor / deelnetwerk

Vlot en veilig rijden
waarschuwen voor fietsers en voetgangers
waarschuwen voor obstakels op de weg
dynamisch snelheidsadvies

Adaptief managen verkeersstroom over een corridor 
of in een deelnetwerk

Te nemen stap: open koppelvlak tussen 
NetwerkManagementSysteem (NMS) 
en netwerkregelingen en ITS-applicaties

Te nemen stap: slim schakelen 
tussen hoogst adaptief en 
voorspelbaar



En dan willen we ook nog vooruitzien
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?



“Vooruitzien” is meer dan voorspellen

Van reactief naar pro-actief
Geen compleet beeld van het netwerkà ‘actueel’ op locatie sensor
Geen (netwerk) voorspelling verkeerssituatieà zeker niet meer dan paar cycli vooruit

De vinger op waar echt op moet worden gereageerd
Geen consistentie tussen datalagenà kans op tegenstrijdige informatie
Geen detectie van afwijkingenà regulier vs niet regulier

Niet alleen voorspellen van verkeersituatie maar ook van de impact van
ingezette scenario’s en maatregelen
Uitbreiding actuele situatie, korte termijn voorspelling en triggers
Mogelijkheid om inzet van maatregelen vooraf te evalueren
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Hoe bouwen we het “vooruitzien” op?
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Korte termijn voorspelling
Ontwikkeling situatie op netwerk

Triggers
Triggers op basis van huidig en toekomst
Afleiding van afwijkingen (e.g. incidents)

Schatting huidige situatie
Fusie en completering - consistente staat netwerk



Grofweg twee wegen voorwaarts
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Wat leert de data uit het 
verleden ons?

(data gedreven insteek)

Wat mogen we aan korte 
termijn ontwikkelingen 
verwachten?

(model gedreven insteek)



Voor- en nadelen van de “model gedreven insteek”
Voordelen
• Fusie data van verschillende grootheden (verkeerskundig consistent)
• Fusie in ruimte en tijd (interactie metingen ander tijdstip andere locaties)
• Completering ook informatie over niet bemeten wegvakken (ook als data mist)
• Ook of juist geschikt voor niet reguliere situaties
• Minder gevoelig voor ‘structurele’ wijzigingen in netwerk of vraag
• Mogelijkheid om maatregelen door te rekenen
• Door continue verkeerskundige kalibratie minder ‘event’ – informatie nodig

Nadelen
• Meer rekenkracht nodig……………………maar is dat anno 2018 nog een argument?
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Oké, hoe gaat “vooruitzien” dan precies werken?
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Prediction



De essentie is dat we modelresulaten en gemeten
data continue samenbrengen
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Binnen OmniTRANS.Next ziet dat er als volgt uit
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…en als we dan er dan ook even op instrumentele
wijze naar kijken
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“Vooruitzien” is meer dan een belofte, de eerste
successen zijn geboekt
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A10 Amsterdam

Ring Birmingham

Veluwedreef Almere



Het is nu dan ook tijd de stap naar maximaal
“trigger based” werken te maken
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...en dat doen we in Deventer
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Een initiatief van DAT.mobility, 
Technolution, de gemeente 
Deventer en …..



Maximaal “trigger based” werken krijgt vorm via vier in
elkaar grijpende regellussen
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Adaptieve verkeersregeling

Adaptieve corridorregeling

Netwerkmanagementsysteem / 
Netwerkregelaar

Korte termijn voorspeller 
(om netwerkmanager / regelaar te 
laten anticiperen)

Netwerk+

Netwerk 

Corridor of 
deelnetwerk

Kruispunt



Stand van zaken (1/3)

Korte termijn voorspeller
• Bezig met implementatie en interfaces
• Testfase ‘droog’
• Testfase op straat
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Korte termijn voorspeller
• Bezig met implementatie en interfaces
• Testfase ‘droog’
• Testfase op straat

NetwerkManagementSysteem
• Beschikbaar en operationeel
• Nodig: koppelvlak met adaptieve corridorregelingen
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Stand van zaken (2/3)



…immers, maximaal ‘trigger based” moet landen in de
diversiteit van alle dag
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Korte termijn voorspeller
• Bezig met implementatie en interfaces
• Testfase ‘droog’
• Testfase op straat
NetwerkManagementSysteem
• Beschikbaar en operationeel
• Nodig: koppelvlak met adaptieve corridorregelingen

Adaptieve corridorregeling
• Worden geoperationaliseerd via de iVRI
Adaptieve verkeersregeling
• Beschikbaar en operationeel voor reguliere VRI’s en iVRI’s
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Stand van zaken (3/3)



Nog even nalezen?
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Ontmoet ons ook op
• Vakbeurs Mobiliteit | 28 - 29 november 2018 | Houten
• InfraTech 2018 | 15 - 18 januari 2019 | Rotterdam
• ITS European Congress | 3 - 6 juni 2019 | Eindhoven/Helmond

Alle presentaties zijn terug te vinden op: http://www.maasandmore.com/summit

Paul van Koningsbruggen
Technolution

Luc Wismans
Goudappel Coffeng

‘MOBILITEIT, VEILIGHEID EN SLIMME 
CENTRALES ALS EEN DIENST’ 


