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DCO



Positie en samenhang in het 

programma iCentrale
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Resultaten / Gebruiksproducten HG III 

Overall

• 7 Projecten met deliverables (en kennisoverdracht)

• 5 Gebruiksproducten

• 5 iDiensten (1e basisversies)

• 1 Landelijke standaard (met CROW, PIANOo)

• 2 Live Praktijkcases en -tests

Voorbeelden gebruiksproducten en standaarden
• SLA’s en KPI’s (afspraken over wat meetbaar wordt)

• iGenerator (datadienst voor de actuele situatie)
• iRadar (datadienst met korte termijn voorspelling)

• Beeldregisseur (delen van camerabeelden )
• EMaaS (borgen bereikbaarheid evenement voor bezoekers met pre-trip, on-trip en ‘last

mile’ informatie)

Realisatie(s) bij DCO’s

� Beeldregisseur Almere (koppelen van camerabeelden over de domeinen)
� iRadar Almere (korte termijnvoorspelling op de Veluwedreef Almere)

� EMaaS TT-Assen 2017 gemeente Assen (faciliteren bezoekersstromen)
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Haalbaarheidsstudie

Gewenste uitkomst
Het ontwikkelen van een zelflerend algoritme dat reizigers begeleid naar de beste

parkeergarage, op basis van:

• Eindbestemming;

• Actuele en verwachte parkeerbezetting in het bestemmingsgebied, en;

• Verwachte verkeerssituatie
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Parkeergegevens

Gebruikte data
Actuele bezetting van de openbare parkeergarages in Rotterdam

Data opgeslagen om historische bezetting te verzamelen
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Reistijden

Gebruikte data
Historische reistijden op basis van FCD – gebaseerd op data van enkele jaren
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De stappen in het onderzoek 

Drie stappen in aanpak
De aanpak is gebaseerd op de volgende drie stappen:

1. Patroonherkenning in parkeerdata:

een algoritme gaat zelf patronen herkennen in de data obv historische bezetting in de tijd.

Met deze patronen wordt de verwachte parkeerbezetting voor de komende uren

voorspelt.

2. Patroonherkenning in de reistijden:

het algoritme gaat zelf patronen herkennen in de data obv historische reistijden. Met deze

patronen wordt de verwachte reistijd voor de komende uren voorspelt.

3. Optimale route en begeleiding:

Simulatie van een optimaal advies, gegeven de verwachte bezetting van parkeergarages

in het bestemmingsgebied en de verwachte reistijden naar bestemmingsgebied
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Patroonherkenning (stap 1 & 2)

Zelflerende heuristiek – patroonherkenning
Het algoritme maakt gebruik van Time Series Forecasting voor de parkeerbezetting en de

reistijden.

• Herkent patronen, uitschieters en afwijkingen

• Verwijdert verkeerde data

• Berekent gaten in de tijdserie van data

• Continu leerproces (voorspellingen vs. werkelijke waarden)
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Optimale route en begeleiding (stap 3)

Zelflerende heuristiek – optimale route
Een reiziger op punt O vraagt naar de beste manier om naar bestemming D te komen.

• Algoritme voorspelt beschikbaarheid van parkeergarages in de buurt van de

bestemming op verwachte aankomsttijd
• Rekening houdend met verwachte reistijd naar beschikbare parkeergarages

• Rekening houden met natransport vanaf parkeergarage

• Uitgangspunt is een ‘kosten’ afweging. Hoe langer de totale reis duurt, hoe

ongunstiger de combinatie parkeergarage en bijbehorende route wordt.

• Dit leidt tot een beste keuze

• Gedurende de reis controleert het algoritme of er geen betere combinatie is ontstaan
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Testcase: Rotterdam

Fictieve reisadviezen om impact te bepalen

• Reizigers naar Rotterdam

• Reizigers volgen advies op

• Reizigers hebben één herkomst en één bestemmingslocatie

• Reizigers hebben 5 mogelijke parkeergarages in bestemmingsgebied

• Eén route naar parkeergarage

12



Testcase in 1 specifiek gebied

Bestemmingsgebied: Rotterdam - Zuid

• Parkeercluster “Zuid”
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• Verzoeken om reisadvies naar Feijenoord voetbalstadion op vrijdagmiddag

• Bepalen beste alternatief (o.b.v. verwachte bezetting en reistijd)

=> 2 routes

(naar P27 en P43 o.b.v. reistijd van parking naar bestemming)

Beschrijving van de testcase
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P 27
P 43

Vertrekpunt



• In het begin zal het algoritme geen kennis hebben en alle bezoekers naar de

dichtstbijzijnde vrije parking (P 27: Colosseumweg) sturen.

• Maar hoe meer data het algoritme verzamelt, hoe beter zijn keuzes worden.
─ Kan meer patronen herkennen

─ Beter voorspellen van de data

─ Controleert en evalueert zijn genomen beslissingen

Beschrijving van de testcase
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Testcase: patroonherkenning

Voorbeeld bezetting:

Parking P27 “Colosseumweg”
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Testcase: patroonherkenning
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Voorbeeld bezetting:

Parking P27 “Colosseumweg”



Testcase: patroonherkenning
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Voorbeeld reistijden: 

Parking P43 “Noorderhelling”



Testcase: voorspelling

Voorbeeld: verwachte bezetting en reistijd op vrijdag

Parking P27: Colosseumweg
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Testcase 1: Advies voor 100 extra bezoekers

P27: Colosseumweg

- Snelste route

- Beperkte capaciteit

P43: Noorderhelling

- Grotere reistijd 

- Meer capaciteit
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Algoritme bepaalt optimale route- en parkingkeuze

Initieel (ongetraind): 100 bezoekers naar P27.

=> Het algoritme zal telkens zijn beslissingen evalueren met de actuele data 

om hieruit te leren.

Na trainingsperiode: 20 extra bezoekers naar P27 (grenswaarde bereikt) en 80 bezoekers naar P43.



Testcase 2: Advies voor 1000 extra bezoekers

• Verzoeken om reisadvies nemen toe tot boven capaciteit P27 en P43

• Algoritme bepaalt optimale route- en parkingkeuze (5 mogelijke parkings Rotterdam-

Zuid), rekening houdend met verwachte bezetting en reistijd).

• Impact op reistijd wordt exogeen gesimuleerd

• Algoritme leert geleidelijk impact van keuzes kennen.
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Testcase 3: Advies voor 10.000 extra 

bezoekers

• Wanneer totale vraag niet meer geaccommodeerd kan worden: Algoritme stuurt

trigger naar operator
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Conclusies

• Automatiseert eenvoudige taken binnen de centralisatie van

verkeers- en parkeermanagement;

• Hoe meer data, hoe slimmer het algoritme;

• Stuurt trigger bij afwijkende situaties;

• Leert zelf bij door continue controle van eigen beslissingen met de
actuele data.
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Conclusies

Mogelijkheid voor doorontwikkeling van het ‘optimalisatie-proces’ naar

andere domeinen;

- Integratie van tunnelmanagement of de bediening van sluizen/bruggen met

verkeersmanagement.

- Automatisering van kleine (overschrijdende) taken.
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HG I    Doelen & Prestaties
HG II   Bediening & Personeel
HG III  Data & Informatie

HG IV  Techniek & Systemen 

Beter Benutten
regio’s

De iDiensten, in Hoofdgroepen
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HG I    Doelen & Prestaties
HG II   Bediening & Personeel
HG III  Data & Informatie

HG IV  Techniek & Systemen 

Beter Benutten
regio’s

De iDiensten, door de bedrijven



Contact

Deze en alle andere presentaties zijn terug te vinden op:

http://www.maasandmore.com/
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