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Haalbaarheidsstudie

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

parkeergarage, gegeven:

• eindbestemming;

• de actuele en verwachte parkeerbezetting in het bestemmingsgebied, en;

• de verwachte verkeerssituatie.
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Haalbaarheidsstudie

Werking algoritme: 3 stappen

De aanpak is gebaseerd op de volgende drie stappen:
1. Patroonherkenning in parkeerdata: het algoritme gaat zelf patronen herkennen in de

data op basis van historische bezetting in de tijd. Met deze herkende patronen gaat
het algoritme de verwachte parkeerbezetting voor de komende uren voorspellen.

2. Patroonherkenning in de reistijden: het algoritme gaat zelf patronen herkennen in de
data op basis van historische reistijden. Met deze herkende patronen gaat het
algoritme de verwachte reistijd voor de komende uren voorspellen.

3. Optimale route en begeleiding: een simulatie voor een optimaal advies gegeven de
verwachte bezetting van parkeergarages in het bestemmingsgebied en de
verwachte reistijden naar bestemmingsgebied
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Haalbaarheidsstudie

Utiliteiten van het algoritme

1. Optimale parkeerbegeleiding door telkens de verwachte bezetting en reistijden te
bepalen.

2. Op voorhand een waarschuwing (trigger) wanneer de situatie dreigt vast te lopen

3. Real-time monitoren van de verwachte bezetting en reistijden
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Overzicht werking
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Gebied van testcasus

Bestemmingsgebied is Rotterdam - Zuid

• Parkeercluster “Zuid”
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• Verzoek om reisadvies naar Feijenoord voetbalstadion op vrijdagmiddag vanuit
Smitshoek

Beschrijving van testcasus
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• Bepalen beste alternatief (o.b.v. verwachte bezetting en reistijd)
=> 5 bestemmingen met elk de snelste route
=> vertrekpunt = Smitshoek (Zuid-Rotterdam)

Werking algoritme: Keuze beste route en 
parking
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Werking algoritme: Keuze beste route en 
parking
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Beslissingscriteria:

Route naar Reistijd (min) Parkeerbezetting (#) Nareistijd (min)
P27- Colosseumweg 13 150 15
P43- Noorderhelling 15 30 14
P37- Beverwaard 12 170 50

P30- Slinge (Boven) 9 300 57
P301- Slinge 
(beneden)

9 270 57



Parking P27 “Colosseumweg”
Þ Reizigers naar Feijenoord stadion worden via deze route naar P27 “Colosseumweg” 

gestuurd.
Þ Snelste route rekening houdend met verkeersdrukte

Werking algoritme: Begeleiding reizigers
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< 1 km file
> 1 km file
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Parking P27 “Colosseumweg”:
Þ Reizigers naar Feijenoord stadion worden via deze route naar P27 “Colosseumweg” 

gestuurd.
Þ Er zijn nog beschikbare plaatsen

Werking algoritme: Begeleiding reizigers
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Werking algoritme: +100 extra reizigers
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Grote stroom aan reizigers

100 extra reizigers die naar Feijenoord gerouteerd moeten worden.



Werking algoritme: +100 extra reizigers
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Grote stroom aan reizigers

100 extra reizigers die naar Feijenoord gerouteerd moeten worden.
Voorspelling:

=> Parkeercapaciteit P 27 wordt overschreden



Werking algoritme: +100 extra reizigers
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Grote stroom aan reizigers

100 extra reizigers die naar Feijenoord gerouteerd moeten worden.
Voorspelling:

Þ Stijging in reistijden aan parking P27

Stijging 
reistijd > 20 %

Stijging 
reistijd < 20 %



Werking algoritme: +100 extra bezoekers

Oplossing algoritme: Patroonherkenning

Þ Leert patronen herkennen in de verzamelde data

Þ Hoe meer data, hoe meer en gemakkelijker patronen herkend worden
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Werking algoritme: +100 extra bezoekers

Oplossing algoritme: Voorspelling

=> Voorspellen van de reistijd en bezetting op moment van aankomst
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Werking algoritme: +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

=> Het algoritme zal telkens zijn beslissingen evalueren met de actuele data 
om hieruit te leren.

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



Testcasus 1: Advies voor 100 extra bezoekers
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Algoritme bepaalt optimale route- en parkingkeuze

=> Geen vertragingen meer op de routes naar de parking

Stijging in 
reistijd > 20 %

Stijging in 
reistijd < 20 %



Werking algoritme: +100 extra bezoekers
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Algoritme bepaalt optimale route- en parkingkeuze

=> Optimale verdeling van de reizigers over de parkings



Werking algoritme: +1000 extra bezoekers

• Verzoeken om reisadvies nemen toe tot boven capaciteit P27 en P43
• Algoritme voorspelt zware verstoring en stuurt waarschuwing
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Conclusie

• Automatiseert eenvoudige taken binnen de centralisatie van verkeers- en

parkeermanagement.

• Hoe meer data, hoe slimmer het algoritme.

• Stuurt trigger bij afwijkende situaties.

• Leert zichzelf bij door continue controle van zijn beslissingen met de actuele data.
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Dank voor uw aandacht
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