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Inleiding

De scope van dit project is het ontwikkelen van heuristieken die leiden tot geautomatiseerde triggers
voor verkeersmanagement voor iDiensten of in een iCentrale. De focus ligt hierbij op het routeren van
bezoekers van steden, rekening houdend met de bezetting en trend van parkings in een stad en de
actuele verkeerssituatie.
Met deze scope worden de domeinen verkeermanagement en parkeren verbonden.
Het doel is dat deze triggers zoveel als mogelijk geautomatiseerd verwerkt kunnen worden.
Om IDiensten en een iCentrale succesvol te maken is het noodzakelijk dat uiteindelijk slechts een
klein deel van alle triggers nog door een operator afgehandeld moeten worden.

Bijdrage aan het programma iCentrale
Er zijn grofweg twee benaderingen om tot ondersteuning van operator en verdere automatisering van
veel voorkomende situaties te komen.
Modelmatige benadering
De eerste benadering is een modelmatige. In deze benadering wordt binnen de context van het model
bepaald welke situaties kunnen voorkomen. Voor elk van deze situaties is een logische verklaring en
een beste oplossing. Deze beste oplossing wordt vervolgens gekozen. Ook kan op basis van het
model een korte termijn voorspelling gegeven worden. Het voordeel van een model is dat deze
“offline” ontwikkeld en met testdata gevalideerd kan worden.
Een beperking van een modelmatige benadering is dat een model niet alle voorkomende situaties
logisch kan verklaren. Een model is immers een versimpeling van de werkelijkheid. Onduidelijk is
vaak welke situaties niet verklaarbaar zijn. Bovendien is een model vaak statisch, waardoor
wijzigingen in de echte wereld tot onvoorspelbaar gedrag kunnen leiden.
Een tweede beperking is dat een modelmatige benadering vereist dat alle mogelijke situaties en
combinaties van tevoren zijn gemodelleerd om a) de trigger te kunnen vaststellen en b) om te weten
welke actie/scenario uitgevoerd moet worden. Deze beperking is vooral uitdagend voor de domeinen
met bedientaken zonder duidelijk begin en eind.
Benadering op basis van heuristieken
Een tweede benadering is het ontwikkelen van zogenaamde heuristieken. Een heuristiek is te
vergelijken met een vuistregel en probeert in korte tijd tot een werkende oplossing te komen. De
heuristiek is gebaseerd op correlaties zonder te weten of er een causaal verband is. Met
patroonherkenning in (veelal historische) data ‘leert’ de heuristiek een steeds betere oplossing te
bieden en op langere termijn situaties te voorspellen. De ontwikkeling van deze heuristieken is
daarmee “data driven” in plaats van een model dat op basis van data wordt verbeterd.
Deze tweede benadering heeft naast snelheid ook als mogelijk voordeel dat onverwachte verbanden
en patronen herkend worden.
Een beperking van heuristieken is dat deze zich ontwikkelen in de praktijk op basis van de verzamelde
data. Als er beperkt historische data beschikbaar is, zal de heuristiek in de operationele omgeving
eerst moeten leren. De toegevoegde waarde van de heuristiek groeit dan met de tijd en de
toenemende hoeveelheid data.
Een tweede beperking van heuristieken is dat ook deze benadering moeite heeft om onverwachte
situaties te voorspellen. Het voorspellen van abnormale file of ongevallen blijft daarmee lastig, terwijl
vaker voorkomende situaties, zoals brugopeningen en spitspatronen wel herkend zullen worden.
In dit project zal op basis van de tweede benadering een set heuristieken ontwikkeld worden om tot
triggers te komen binnen de domeinen van een iCentrale. Daarbij wordt ook bekeken welke informatie
een menselijke beslisser nog nodig heeft als taakondersteuning en hoe deze omgaat met de trigger.
De primaire focus zal hierbij liggen op de domeinen verkeersmanagement en parkeren. Dit project
betreft een eerste haalbaarheidsfase.
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Doel huidige project
Het doel van dit project is om een prototype van heuristieken te ontwikkelen om daarmee
vervolgens de haalbaarheid en de toepasbaarheid daarvan te toetsen.
De haalbaarheid van heuristieken toetsen we aan de hand van drie facetten: techniek, operator en
impact op het verkeersmanagement.
Technische haalbaarheid
Om heuristieken te ontwikkelen passen we ‘big data analytics’ toe om patronen te ontdekken in
verkeersstromen en parkeerbezetting. Dit geeft een goed inzicht in de technische haalbaarheid van
heuristieken die triggers kunnen opleveren en de afhandeling ervan kunnen automatiseren. De
haalbaarheidsstudie geeft daarmee antwoord op de volgende vragen:
1 Welke (type) gebeurtenissen herkent de heuristiek?
2 Welke effecten herkent de heuristiek op basis van (zelfgenomen) interventie?
We toetsen vervolgens de technische betrouwbaarheid op:
De juistheid van de patroonherkenning; in hoeverre benadert de heuristiek inderdaad de
werkelijkheid?
2 De latency in de patroonherkenning; hoeveel tijd heeft de heuristiek nodig voor het herkennen?
3 Datakwaliteit; hoe rijk moet de data zijn en is dat reëel?
1

Effect op de operator en operatorhandelingen
De heuristieken moeten uiteindelijk leiden tot triggers voor het al dan niet geautomatiseerd inzetten
van verkeersmanagementscenario’s. We willen hierbij kwalitatief vaststellen wat de impact is van
heuristieken op de operator. Dit om uiteindelijk te kunnen vaststellen wat de effecten kunnen zijn op
de werkverdeling en bemensing in een iCentrale of bij een iDienst. De vragen die we hierbij willen
beantwoorden zijn:
1 Kan het advies van een heuristiek de mentale werkbelasting van de operator verlagen?
2 Is het bij het gebruik van heuristieken nodig dat de operator gedurende een langere
aaneengesloten tijd (denk aan twee tot vier uur) achtereen een beeld opbouwt van de
verkeerssituatie, of kan de operator dat in een kortere tijd doorgronden?
3 Indien een heuristiek leidt tot een automatische trigger en verkeersmanagementmaatregelen moet
een operator of netwerkmanager dan op de hoogte worden gesteld van deze maatregelen; zo ja,
op welke manier en wanneer? Hoe gaat dit specifiek bij afwijkende situaties zoals incidenten en
pechgevallen?
4 Wat is de impact van de veranderende werkwijze door heuristieken en automatische triggers op
de taken van de operator en wat betekent dat voor de arbeidskwaliteit van deze rol? Denk hierbij
aan zoals zaken zoals taakrijkheid, motivatie en autonomie.

Afbakening en mogelijke vervolgstappen
Afbakening
 Voor dit haalbaarheidsonderzoek is gekozen voor een focus op de domeinen
verkeersmanagement en parkeren. Er zullen (gecombineerde) patronen worden onderzocht in de
data van de beschikbare databronnen van deze twee domeinen.
 Het prototype van de heuristieken wordt offline ontwikkeld met behulp van datasets uit de
beoogde productieomgeving. Dit gebeurt op basis van één use case en sample data.
 We richten ons op de casus van verkeersmanagement en parkeren in de stad Rotterdam. Het
verkeersmanagement vindt op dit moment plaats vanuit de verkeersregiekamer Rotterdam op het
Kleinpolderplein.
 De haalbaarheid zal kwalitatief worden getoetst met gebruikers van de verkeersregiekamer
Rotterdam. Er worden geen metingen verricht of systematische observaties gedaan van effecten
op de operator of het verkeersnetwerk
Mogelijke vervolgstappen
 De tweede fase is de ‘proof of concept’ fase waarin het prototype in een testomgeving gevoed
wordt met live data om te kijken of het prototype stabiel blijft draaien. In deze fase worden ook
allerlei niet-functionele testen uitgevoerd, zoals load tests en hoe omgegaan wordt met onjuiste
of incomplete data. Ook in deze fase wordt in eerste instantie één use case getest. Aan het einde
van deze fase kan of doorgegaan worden naar fase 3 (implementatie in productieomgeving) of
een iteratieslag gedaan worden met andere use cases (verruimen functionaliteit).
 De derde fase is de implementatie in de productieomgeving.
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Effecten op verkeersmanagement
In een vervolgfase is het ook interessant te onderzoeken in hoeverre heuristieken toegevoegde waarde
bieden ten opzichte van de huidige automatisering en regelscenario’s voor verkeersmanagement en
optimale parkeerroutering. Het volgende doel is heuristieken te laten helpen bij het proactief inzetten
van de juiste verkeersmaatregelen zodat de doorstroming wordt bevorderd (minder
voertuigverliesuren) en opstoppingen en het zoekverkeer voor parkeerplaatsen worden verminderd.
In de aanbevelingen zullen de uitkomsten ook vertaald worden naar de bredere context van het
iCentrale programma. Het streven is om te komen tot een heldere set met voorstellen voor
implementatie van triggers op basis van heuristieken in een grotere praktijkcase binnen het
iCentraleprogramma.
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Aanpak

De aanpak in dit project bestaat uit drie fases. In de eerste fase van het project werd meer inzicht
verworven in de huidige situatie in de verkeerscentrale van Rotterdam door middel van een
locatiebezoek en interviews. Vervolgens werd in de tweede fase gekeken hoe de heuristiek ontworpen
kon worden voor de use case van de verkeersregie in Rotterdam. In de laatste fase werd tenslotte een
werksessie georganiseerd om bevindingen terug te koppelen aan de verkeerskundige en operatoren
in Rotterdam. Dit om de impact van heuristieken en geautomatiseerde triggers op de operator en
operatorhandelingen te achterhalen. Ook werd de werking van de heuristiek in een simulatieomgeving
uitgelegd en bediscussieerd.
In dit hoofdstuk worden bovenstaande fases nader beschreven.

Locatiebezoek en interviews verkeerscentrale Rotterdam
Om heuristieken te kunnen ontwikkelen die waarde toevoegen aan de huidige manier van werken,
heeft er op 24 november in 2017 eerst een locatiebezoek in de verkeerscentrale van Rotterdam
plaatsgevonden en zijn er interviews afgenomen. Het doel van dit onderdeel was om inzicht te
verkrijgen in de huidige werksituatie om de mogelijke kansen van het gebruik van heuristieken en de
impact daarvan in kaart te brengen, zowel voor het verbeteren van het verkeersmanagement als voor
de operator en operatorhandelingen.
Bij aanvang van het locatiebezoek werden de adviseurs door de teamleider rondgeleid, om een goed
beeld van de werkvloer en de werkzaamheden in de verkeerscentrale te krijgen. Gedurende de
rondleiding werden een aantal toelichtende vragen gesteld en beantwoord (zie bijlage 1). Hierna
werden er parallel twee interviews afgenomen, waarbij per interview twee personen werden bevraagd.
Dit waren twee centralisten (36 en 10 jaar werkervaring), één verkeersmanager (26 jaar werkervaring)
en één teamleider (13 jaar werkervaring). Vragen die gesteld werden waren bijvoorbeeld: “Hoe ziet de
opleiding eruit die u gevolgd heeft om dit werk te kunnen doen?”, “Hoe ziet een typische werkdag er
voor u uit?”, “Wat gaat goed en wat kan beter?”, “Hoe komt u aan de benodigde informatie om het
werk uit te kunnen voeren?”, “Vindt u uw werk mentaal inspannend?”, “Worden er scenario’s gebruikt?”.
Voor een volledig overzicht van de interviewvragen- en antwoorden, zie bijlage 1.

Ontwikkeling heuristieken verkeersmanagement en parkeren
Om een richtpunt te hebben en het leerproces van de heuristiek te sturen, zal de heuristiek op een
specifieke use case worden gericht. De use case die wij voorstellen is het routeren van bezoekers op
basis van de actuele parkeerbezetting, historische parkeertrend en de reguliere verkeerspatronen in
de stad. Deze use case is de integratie van de domeinen verkeersmanagement en parkeren. De
parkeerverwijzing koppelen aan historische gegevens over bezetting en verkeerssituatie gaat helpen
om prognoses te maken, real-time te verwijzen naar de juiste parkings en betere routeverwijzing door
de stad te doen. Deze informatie zou ook kunnen helpen de boodschap op de vaste borden en de incar informatie verder te synchroniseren. Deze functionaliteit is in het domein Crowdmanagement ook
van belang, omdat ook daar bezoekersstromen naar bepaalde locaties geleid moeten worden. Dit zijn
vaak ook bestaande of tijdelijke parkeervoorzieningen.
Voor de voorgestelde use case zal gebruik gemaakt worden van de open parkeerdata van de
gemeente Rotterdam. Via een api kan er data per vijf minuten opgevraagd worden van 19 parkings
in de stad Rotterdam. Van de publieke parkeergarages mag de bezetting worden opgeslagen en
geanalyseerd. Dit is nodig om patronen te herkennen. In bijlage 2 is een lijst opgenomen van de
parkings, parkeercluster Zuid, waarvan data is opgeslagen.
Voor de verkeerspatronen zal gebruik gemaakt worden van de historische en actuele floating car
data (FCD) van Be-Mobile.
De heuristiek is opgebouwd in de Microsoft Azure Machine Learning Studio (Azure ML). Azure ML is
een hulpprogramma dat beschikt over een interactieve, visuele werkruimte om eenvoudig een
predictive analytics-model te bouwen, te testen en te herhalen. Tijdens het opbouwen van dit model
worden verschillende bronnen verwerkt en geanalyseerd om vervolgens een trainingsexperiment en
voorspellingsexperiment op te stellen. Het ontwikkelen van zo een model is een iteratief proces,
waarbij de verschillende functies en de bijbehorende parameters aangepast kunnen worden tot een
afdoende getraind en doeltreffend model ontwikkeld is.
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De werking van de heuristiek bestaat uit volgende drie stappen (zie figuur 1):


In een eerste stap zal getracht worden om patronen in de parkeerdata te herkennen: de
heuristiek gaat zelf patronen herkennen in de data op basis van historische bezetting in de
tijd. Met deze herkende patronen gaat de heuristiek de verwachte parkeerbezetting voor de
komende uren voorspellen.



In een tweede stap zal getracht worden om patronen in de reistijden te herkennen: de
heuristiek gaat zelf patronen herkennen in de data op basis van historische reistijden. Met
deze herkende patronen gaat de heuristiek de verwachte reistijd voor de komende uren
voorspellen.



De laatste stap zal vervolgens bestaan uit een optimale route en begeleiding van reizigers naar
de stad Rotterdam: een simulatie voor een optimaal advies gegeven de verwachte bezetting
van parkeergarages in het bestemmingsgebied en de verwachte reistijden naar het
bestemmingsgebied.

Figuur 1: Werking heuristiek
Use Case scenario:
Om het concept van de heuristiek binnen deze haalbaarheidsanalyse aanschouwelijk weer te geven,
wordt er gewerkt met een use case scenario, namelijk het verdelen en routeren van een aantal
bezoekers voor het Feyenoord stadion (zie figuur 2). Hierbij zijn er enkele complexe processen
vereenvoudigd.
Zo is de focus bij het voorspellen van de parkeerdata gelegd op slechts twee parkings namelijk
P27_Colosseumweg en P43_Noorderhelling. Ook de complexiteit van de routebegeleiding is
gereduceerd tot twee routes. Dit betekent dat de reizigers vanuit één punt vertrekken en dat telkens
één route (de snelste) naar de betreffende parkings in het proces opgenomen wordt.
Om de reizigers maximaal te kunnen bereiken en zo de doorstroom te bevorderen, werd de heuristiek
ontwikkeld om de reizigers te bereiken via in-car informatie. Hiervoor zou eventueel Flitsmeister
kunnen gebruikt worden. Telkens een reiziger een verzoek doet naar een parking in de buurt van zijn
bestemming, creëert de heuristiek een ‘advies op maat’ gegeven de parkeerbezetting en reistijden op
moment van aankomst. Tevens bestaat de mogelijkheid om tijdens de rit zijn route te veranderen
indien er een snellere route (dus met een lagere kost) beschikbaar komt.
In deze haalbaarheidsstudie zijn er enkele veronderstellingen gemaakt. Zo gaan we ervan uit dat we
100% van de reizigers bereiken via de app en dat deze reizigers ook het verkregen advies gaan
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opvolgen.

Figuur 2: Use case
Binnen deze use case wordt de werking van de heuristiek uitgewerkt in drie fasen waarbij telkens
het aantal bezoekers verhoogd wordt. In een eerste fase worden 10 bezoekers gerouteerd. Dit om
de werking van de heuristiek aan te tonen bij een normale verkeersstroom. In fase 2 en 3 worden er
respectievelijk 550 en 1000 bezoekers gerouteerd. In de tweede fase wordt de capaciteit van de
‘beste’ parking overschreden waardoor de heuristiek een nieuwe oplossing moet bedenken. In de
laatste fase wordt ook de capaciteit van de tweede parking overschreden waardoor de heuristiek
vastloopt en noodgedwongen een trigger stuurt naar de operator om te waarschuwen dat de situatie
dreigt vast te lopen.

Werksessie Rotterdam
De werksessie heeft plaatsgevonden op 9 februari 2018. Hierbij waren dezelfde deelnemers aanwezig
als bij de rondleiding en de interviews tijdens het eerste verzoek. De werksessie bestond uit drie
onderdelen en een korte afsluiting over een mogelijk vervolg. Eerst zijn met de deelnemers de
resultaten teruggekoppeld van het bezoek aan de verkeerscentrale en de interviews. Daarbij hebben
we de resultaten bij de deelnemers geverifieerd en aangevuld. Ten tweede hebben we toelichting
gegeven op de werking van de heuristieken met betrekking tot verkeersmanagement en
parkeerbeheer in Rotterdam. Hierbij is kort de achtergrond besproken, hoe de heuristieken tot stand
zijn gekomen en welke type triggers de heuristieken kunnen opleveren voor de operators. Tot slot is
de impact hiervan met de deelnemers besproken. Hiertoe hadden we, op basis van doelstelling van
dit project en de vragen, een aantal stellingen geformuleerd. Gedurende de werksessie zijn de
stellingen niet gebruikt, maar hebben ze wel als leidraad gediend voor het stellen van de
verdiepingsvragen.
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Resultaten
Locatiebezoek en interviews verkeerscentrale Rotterdam

3.1.1 Observaties “as-is”
Observaties met betrekking tot techniek en systemen. Het verkeersbeeld wordt opgebouwd op basis
van een versnipperd informatieaanbod. De databronnen die worden gebruikt zijn:
 MobiMaestro
 TomTom viewer
 Camerabeelden van 63 verkeerscamera’s
 Google Maps
 RIVM viewer met gegevens van Nationale Databank Wegverkeer (NDW)
 112 meldingen (betreffende website)
 Politieberichten
 Meldingen vanuit de regiodesk Rhoon (Rijkswaterstaat)
 Meldingen van surveillanten
 Verkeersverwachtingen (alle relevante tijdelijke verkeersmaatregelen)
 Soms ANWB (eigen initiatief operator en geen onderdeel van de ‘standaard’ bronnen binnen
Regiekamer)
Volgens de operators geeft geen van de systemen voldoende overzicht en inzicht in de
verkeerssituatie. Dat bouwen ze mentaal op, op basis van hun eigen interpretatie van de
informatiebronnen en ervaring met de verkeerssituaties in de stad Rotterdam.
Observatie met betrekking tot het werkproces:
 Om het verkeer beter te regulieren kunnen de operators handmatige aanpassingen doen aan de
VRI’s. Ze kunnen daarbij ‘diep’ in het systeem, zoals stoptijden van VRI’s aanpassen.
 Veel van de handelingen voor verkeersreguleringen doen de operators handmatig en op basis van
ervaring. Gevolg is dat operators vooral handelingen verrichten als er iets is gebeurd.
Verkeersmanagement gebeurt dus niet op basis van een voorspelling van mogelijke aankomende
drukke knooppunten in de stad, maar op het moment dat het al druk is.
 Er zijn wel regelscenario’s beschikbaar (bijvoorbeeld 30 stuks voor de maastunnel), maar die
moeten handmatig worden geactiveerd. Er wordt dus niet veel gebruik gemaakt van
geautomatiseerde regelscenario’s die afhankelijk van het verkeersbeeld vanzelf VRI’s en DRIP’s
aansturen om verkeer beter af te handelen.
 Operators zijn veel bezig met incidenten en pechgevallen. In de stad Rotterdam gebeuren elke
dag wel een aantal incidenten (volgens de operators gemiddeld per dag een stuk of zes). Voor
incidentmanagement geldt ook: beeldopbouw op basis van inkomende melding (vaak spraak via
Politieportofoon of telefonisch via Regiodesk Rhoon RWS), versnipperde informatievoorziening en
vervolgens eventueel handmatig aanpassen van VRI-instellingen. Daarnaast hebben de operators
er veel coördinatie met de afdeling(en) voor publiekscommunicatie en het backoffice.
3.1.2 Conclusies “as-is”
Conclusies gebruikte techniek en systemen:
 Er is weinig tot niets geautomatiseerd wat betreft uitvoering van regelscenario’s voor
verkeersmanagement.
 Toegevoegde waarde van heuristieken, verkeersvoorspelling en automatisch instellen van
regelscenario’s lijkt dan ook groot.
 Domein overschrijdend is er helemaal niets, toegevoegde waarde van een heuristiek daarvoor lijkt
ook groot.
 Gegeven de beperkte graad van automatisering is wel de vraag hoe heuristieken moeten worden
toegepast.
Conclusies operators:
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Operators moeten mentaal veel ‘bijhouden’: verkeersbeeld opgebouwd uit versnipperde
informatiebronnen, de instellingen die ze zelf hebben aangepast aan VRI’s, de incidenten en
pechgevallen in de stad. Daarnaast worden meldingen van incidenten en pechgevallen via spraak
(politieportofoon, RWS regiodesk Rhoon) geleverd. Afhankelijk van de verkeersdrukte en
incidenten kan de werklast flink oplopen omdat operators veel moeten onthouden, tegelijkertijd
maatregelen moeten bedenken en uitvoeren en overzicht moeten houden waar wat is gebeurd in
de stad.
Het toepassen van automatische regelscenario’s zou de mentale werkbelasting van de operators
kunnen verlagen. Operators kunnen zich dan vooral toeleggen op de afwijkingen en niet op de
standaard situaties.
De operators hebben aangegeven dat zij het fijn en interessant vinden om dieper in de systemen
te kunnen ingrijpen, zelf VRI’s te bedienen en zo het verkeer doorstroming te bevorderen. Ook
geven zij aan dat zij nog onvoldoende beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden.

Conclusies verkeersmanagement
 In hoofdzaak vindt er dan ook geen verkeersmanagement plaats, alleen verkeersafhandeling.
 Operators doen nu zelf de patroonherkenning of reageren op een melding. Het effect is een ad
hoc reactie op wat er gebeurt.
 Vooraf gedefinieerde regelscenario’s voor grootschalige werkzaamheden of evenementen, zoals
de gedeeltelijke afsluiting van de Maastunnel, worden beperkt gebruikt.
 Er is weinig tijd voor evaluatie van ingezette maatregelen.

Ontwikkeling heuristiek verkeersmanagement en parkeren
3.2.1 Data inwinning
Zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven, maakt de heuristiek gebruik van twee parkings namelijk
P27_Colosseumweg en P43_Noorderhelling. Van deze parkings is de bezetting verzameld en
opgeslagen over de periode 28 augustus 2017 tot en met 8 januari 2018.
In figuur 3 is als voorbeeld de parkeerbezetting van P27 voor de periode 15 september tot en met 16
oktober 2017 weergegeven.

Figuur 3 Parkeerbezetting
Voor de reistijden op de twee routes wordt dezelfde periode van ruim vier maanden genomen.
Hieronder is een voorbeeld van de reistijden voor de route “vertrekpunt-P27” op vrijdag 15 september
2017.
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Figuur 4: Route van het vertrekpunt naar P27
3.2.2 Voorspelling
De verzamelde data wordt opgesplitst in een trainingsdataset en een test dataset. In de
trainingsdataset wordt er door middel van ‘boosted decision tree regression’ gezocht naar patronen
in de verzamelde data. Deze methode is de laatste jaren gegroeid tot één van de krachtigste ‘machine
learning’ technieken dankzij een werking die verschilt van de bekende statistische technieken.
Regressiebomen zoeken naar succesvolle drempels in stuurvariabelen en splitsen de data op basis
van die drempels op in knopen. Omdat we hier werken met “boosting” betekent dat elke boom
afhankelijk is van eerdere bomen.
De meerwaarde van deze heuristiek ten opzichte van een simpelere heuristiek is dat trends sneller
worden opgemerkt dan bij simpele heuristieken (zoals bijvoorbeeld het nemen van het gemiddelde),
zeker bij het verzamelen van grote hoeveelheid data. Bij een relatief beperkte hoeveelheid data zal de
meerwaarde inderdaad een stuk lager zijn.
De heuristiek is zo opgesteld dat we een voorspelling maken op basis van trends in de data terwijl
een simpele heuristiek geen voorspelling maakt, alleen maar de verzamelde historische data
analyseert.
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Figuur 5: Trainingsmodel in Azure
Vanuit deze patronen wordt vervolgens een voorspelling gedaan die vergeleken en geëvalueerd wordt
met de test dataset. De opsplitsing gebeurt door de volledige verzamelde dataset op een bepaalde
dag/tijdstip in een trainings-en controle dataset te verdelen. De drempelwaarde is vrij te kiezen. Hier
is er gekozen om de data op te splitsen naar een verhouding van 80/20.
Op deze manier kan via een iteratief proces gekeken worden of de processen en parameters
voldoende goed geconfigureerd zijn. De heuristiek toetst binnen het trainingsproces zijn voorspelde
waarden met de werkelijke waarden uit de testdataset.
De stuurvariabelen die opgenomen zijn voor beide voorspellingen, zijn:
Tijdstip (dag, uur, minuut)
dag van de week
maand
jaar
Omdat we ons toespitsen op slechts 2 parkeergarages zijn hun onderlinge correlatie niet in acht
genomen. In een vervolgstadium kan de invloed van extra variabelen onderzocht worden. Deze
variabelen kunnen bijvoorbeeld de bezetting van de parkeergarages in de dezelfde cluster zijn.
Door het voorlopig beperkte aantal verklarende variabelen kunnen we momenteel een voorspelling
doen op een gegeven tijdstip van een gegeven (week)dag. Bijvoorbeeld: kan er voorspeld worden wat
de reistijd/bezetting zal zijn voor een maandag om 08.00.
Een voorspelling wordt geacht goed bij de gegevens te passen als het verschil tussen waargenomen
en voorspelde waarden klein is. Daarnaast is het ook zinvol om de spreiding van de
voorspellingsfouten te onderzoeken. In onderstaande tabel worden enkele maatstaven voor de
voorspellingen van de bezettingsgraad van P43 en de reistijden op de route naar P27 weergegeven.
De maatstaven voor de andere parking en route liggen in dezelfde trend als de gegeven voorbeelden.

Tabel 1: Maatstaven voor ligging en spreiding van de voorspellingsfouten

Bezetting P43 (#
voertuigen)
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Gemiddelde absolute
voorspellingsfout

11.418188

32642.692005

Standaardafwijking van de
voorspellingsfouten (RMSE)

20.614043

44716.514672

Determinatiecoëfficiënt (R²)

0.825128

0.616016

De gemiddelde absolute fout geeft het gemiddelde weer van de verschillen tussen de geobserveerde
en voorspelde waarden. De standaardafwijking van de voorspellingsfouten wordt gedefinieerd als
wortel van het kwadraat van de voorspellingsfouten. Hierdoor is de parameter vergelijkbaar met de
waarden van de variabele zelf.
R² is een maat die informatie geeft over de mate waarin een model de werkelijke data benadert.
Indien alle voorspelde waarden overeenstemmen met de werkelijke waarden, dan is R² = 1. Op basis
van vier maanden data kan er al een relatief nauwkeurige voorspelling gedaan worden, wat te zien is
in tabel 1. Met een determinatiecoëfficiënt van 0,83 kan er gesteld worden dat de voorspelde
waarden goed aansluiten aan de geobserveerde waarden. Ook een RMSE van 20,6 toont aan dat de
voorspellingsfouten relatief klein zijn.
De maatstaven voor de voorspelling van de reistijden liggen lager dan voor de bezetting, waardoor
de geobserveerde reistijden meer afwijken van de voorspelde reistijden. Wat niet onlogisch is,
gezien de beperkte variabelen die opgenomen zijn om de reistijden, die een minder duidelijke trend
vertonen, te voorspellen. In het trainings- en predictiemodel kunnen gemakkelijk extra variabelen,
zoals weer en wegwerkzaamheden opgenomen worden. Indien deze data voorhanden is, kan dit
resulteren in een nauwkeurigere voorspelling van de reistijden.
3.2.3 Bepalen optimale route/begeleiding
Op basis van de voorspelde data, wordt tenslotte een optimale verdeling van het aantal reizigers
gedaan volgens onderstaand kostfunctie.

ε

C(alt i) = α*(TTi) + β*(δ ORi ) + γ*PEN(ORi, TTi)
TTi = reistijd van origin point tot de parking
ORi Verwachte bezettingsgraad bij aankomst
γ = Self-Learning coefficient
PEN = Gewicht dat gegeven wordt op basis van reistijden en bezettingsgraden.
PEN (ORi, TTi) = A * (ω (

)υ + φ (

,

− )θ)

OR = bezettingsgraad
A = aantal reizigers die al over deze route gestuurd zijn
TTi = Reistijden
TTff,i = Reistijden met ‘free flow’
TC = max capaciteit van de parking
OCC = bezetting van de parking
Binnen deze functie kunnen de parameters geconfigureerd worden zodat er actief kan gewerkt
worden naar een optimale regulering van de verkeersafwikkelingen. Door het verhogen of verlagen
van de invloed van reistijd of parkeerbezetting kunnen verschillende verwijsstrategieën toegepast
worden. In paragraaf 3.3.2 zijn enkele voorbeelden gegeven hoe telkens een andere verwijsstrategie
verwezenlijkt wordt door het aanpassen van de parameters.
3.2.4 Testcasus
De verschillende testcasus werden in een simulatiemodel uitgevoerd. Dit model werd in C#
geschreven. In het simulatiemodel worden x-aantal reizigers verwezen op een gegeven tijdstip ‘y’ in
de toekomst, waarbij x en y vrij te kiezen zijn. De reizigers worden 1 voor 1 verwezen naar de parking
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met de laagste kost. In deze kostenfunctie wordt er tevens rekening gehouden met het aantal reizigers
die reeds gestuurd zijn naar de parking.
In onderstaande tabel worden de voorspellingen weergegeven van de twee routes en bijhorende
parkings. Er werd een voorspelling gedaan voor maandag 15 januari 2018 om 10:00u (UTC+1).
Voorspelling
P27:

TT (Ms)

686656.25

Bezetting (#)

40

Voorspelling
P43:

TT Bezetting

757845.88

Bezetting (#)

15
P27

P43

Test Casus 1:
Verdeling 100
reizigers

100

0

Test Casus 2:
Verdeling 550
reizigers

166

384

Test Casus 3:
Verdeling 1000
reizigers

166

540

Test casus 1: Routeren van 100 reizigers
De 100 bezoekers worden allemaal naar P27 gestuurd doordat de route naar P27 korter is. Ondanks
dat er meer plaats vrij is in parking P43. Dit komt doordat de reistijden naar P27 een stuk lager liggen
dan naar P43. Dit resulteert in een betere score voor P27.

Figuur 6: Visualisatie vertraging naar P27 bij verdeling van 100 reizigers

Test casus 2: Routeren van 550 bezoekers
De eerste 166 bezoekers worden naar P27 gerouteerd, waarna de kost voor P27 heel hoog oploopt
en de overige bezoekers geadviseerd worden om te parkeren in P43.
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Figuur 7: Visualisatie vertraging naar P27 bij
verdeling van 550 reizigers

Figuur 8: Visualisatie vertraging naar P43 bij
verdeling van 550 reizigers

Test casus 3: Routeren van 1000 bezoekers
De capaciteit van beide parkings wordt overschreden en de heuristiek geeft melding dat de laatste
249 bezoekers niet geadviseerd kunnen worden. De heuristiek stuurt een trigger naar de operator
dat op het moment van aankomst de situatie dreigt vast te lopen.

Figuur 9: Visualisatie vertraging bij routeren
van 1000 bezoekers

Figuur 10: Visualisatie vertraging naar P43 bij routeren van
1000 bezoekers
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Implicaties toepassing heuristiek
Voor de technische haalbaarheid zijn de centrale vragen in dit project (a) welke gebeurtenissen of
trends herkent de heuristiek en (b) welke effecten herkent de heuristiek op basis van een interventie.
In paragraaf 3.3.1 wordt dieper ingaan op de eerste vraag, waarbij ook een verklaring gegeven wordt
voor de ‘prestatie’ van de heuristiek. Dit geeft inzicht in de betrouwbaarheid van de
patroonherkenning en de bruikbaarheid van de data. Daarmee kan antwoord gegeven worden op de
vraag of de technische haalbaarheid voldoende is.
In paragraaf 3.3.2 wordt stilgestaan bij de tweede vraag en de mogelijkheden om deze vraag
daadwerkelijk te toetsen.
3.3.1 Herkennen van trends
Het herkennen van de patronen is sterk afhankelijk van de hoeveelheid aan verzamelde data. Zeker
voor de trends op langere termijn. Hier geldt: hoe meer data, hoe meer en gemakkelijker patronen
herkend worden. In dit model is het voorlopig mogelijk om een voorspelling te maken voor de
typedagen. Op onderstaande grafiek (figuur 11) zien we een vergelijking van de voorspelde waarde
(groen) met de geobserveerde waarden (blauw).

Figuur 11: Toetsen van de voorspelde waarden aan de geobserveerde waarden van P27
De grafiek laat zien dat de heuristiek weliswaar de werkelijke waarde overschat, maar het patroon
door de week heen goed voorspelt. De werkelijke waarden zijn lager en daardoor lijkt het alsof ook
de pieken in de bezetting wat scherper zijn in de werkelijke waarden (blauwe lijn). Maar als de twee
grafieken over elkaar gelegd worden (zie figuur 12) om te vergelijken is duidelijk te zien dat de
patronen sterk overeenkomen.
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Figuur 12: Vergelijken van de patronen
Een zeer waarschijnlijke verklaring voor de lagere bezetting van P27 is de vakantieperiode en het feit
dat januari na de feestmaand december wat minder bezoekers kent in dit winkelgebied. De steeds
terugkerende piek op vrijdagmiddag is gerelateerd aan het vrijdagmiddaggebed in de Essalam Moskee
in Rotterdam Feijenoord.
Deze voorspelling voor de bezettingsgraad van P27 is getraind op een dataset van vier maanden
(september-december 2017). De verwachting is dat met een heel jaar aan data bovenstaande rustige
perioden ook beter voorspeld worden.

Figuur 13: Toetsen van de voorspelde bezetting met de geobserveerde bezetting
Ook bij het toetsen van de voorspelde parkeerbezetting van P43 zien we dat de heuristiek een
betrouwbare voorspelling levert. De dagelijkse (werk)patronen worden goed voorspeld ondanks dat
de patronen licht onderschat worden. De leegloop in het weekend wordt hier ook goed weergegeven.

Programma iCentrale / Zelflerende heuristieken / 13 februari 2018 / versie 2.0

17

Figuur 14: Toetsen van de voorspelde reistijden aan de geobserveerde reistijden naar P43
Figuur 14 toont de voorspelde en werkelijke waarde van de reistijden naar P43. In deze figuur is te
zien dat de variatie in reistijd aanzienlijk is. De heuristiek (groene lijn) levert echter ook hier een
bruikbare voorspelling.
In de reistijden herkent de heuristiek ook de normale werkdagen en de verandering in de reistijd over
de dag.
Zaken die in een vervolgfase met meer data beter zichtbaar worden, zijn:
 De invloed van seizoen effecten, zoals vakantie en uitverkoop (zie figuur 15)
 Afwijkingen door grote evenementen in de wijk of stad, zoals de marathon van Rotterdam
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Figuur 15: Invloed van de kerstvakantie op de reistijden naar route P27
Zoals eerder besproken is er nog te weinig informatie beschikbaar om de invloed van vakantie op de
reistijden te onderscheiden. In figuur 15 zien we dat de reistijden tijdens de kerstvakantie minder
variëren en er bijgevolg een overschatting tijdens de verwachte spits optreedt.
3.3.2 Effect van (zelfgenomen) interventie
Het zelflerende kunnen we momenteel slechts onderzoeken door het simuleren van data.
Door het gewicht van bepaalde parameters in de kostfunctie te veranderen zal de verwijsstrategie van
de reizigers beïnvloedt worden. Hieronder zijn enkele voorbeelden weergegeven.
Voorbeeld 1: Bezetting van parking 1 loopt hoog op terwijl parking 2 leeg blijft.
Door een groter gewicht te geven aan de bezettingsgraad van de parkings, worden de reizigers eerder
verwezen naar de parkings met een grotere verhouding vrije plaatsen/capaciteit. Dit kan resulteren
dat de reizigers een langere route krijgen maar er zeker van zijn dat de parking beschikbare plaatsen
heeft. Met andere woorden kan er al proactief een optimale verwijzing ontstaan die voorkomt dat een
parking onverwacht volloopt en voor lokale verkeersproblemen zorgt.
Voorbeeld 2: Reistijden naar parking 1 lopen hoog op.
Indien de reistijden naar een bepaalde parking hoog oplopen kan er gekozen worden om de invloed
van de reistijden te verhogen en die van de bezetting te verlagen zodat de reizigers verwezen kunnen
worden naar andere parkings in de buurt desondanks deze minder beschikbare plaatsen hebben. Op
deze manier kan er ook actief aan verkeersmanagement in de stad gewerkt worden.
Voorbeeld 3: Gelijkmatig verdelen van de reizigers om overlast op 1 enkele parking te verminderen.
Door het verlagen van de invloed van reistijden en bezetting maar een groter gewicht te geven aan
de reeds gestuurde reizigers naar een parking, kan er voor gezorgd worden dat de nabijgelegen
parkings gelijkmatig verdeeld worden. Op deze manier kan overlast naar en in een bepaalde parking
vermeden worden.

3.3.3 Triggers naar de operatoren
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Zoals eerder vermeldt, kunnen bepaalde triggers naar de operatoren gestuurd worden door de
voorspelling te toetsen aan de actuele waarden.
Hieronder worden kort enkele mogelijkheden weergegeven.
1. Reistijden naar P43 op 16 januari 2018 om 09:25u (UTC+1)
Een aantal ongelukken zorgt dinsdagochtend voor problemen voor het verkeer bij Rotterdam. Zowel
op de A15 als de A16 ging het mis en daarom staat het verkeer ten zuidwesten van de Maasstad in
lange files. Het grootste probleem zit 'm op de A15 bij IJsselmonde. De parallelweg richting Europoort
is dicht na een ongeluk met een vrachtauto. Daardoor loopt het ook hopeloos vast op de A16 vanuit
Dordrecht én Rotterdam (https://vid.nl/Nieuws/article/VID.2018.016.03).

Figuur 16: Congestie op de route naar P43
De voorspelde reistijd op 16/01 om 09:25 (UTC +1) bedroeg 11.44 min terwijl de geobserveerde
reistijd 39 min. was. De heuristiek anticipeert hierop op twee manieren. Enerzijds door real-time een
trigger te sturen naar de operatoren dat er zich een afwijkende situatie voordoet en anderzijds door
de reizigers om te leiden naar andere parkings of via andere routes. Doordat de reistijden hoog
oplopen zal ook kost oplopen voor parking P43 en zullen reizigers naar andere nabijgelegen parkings
gestuurd worden.
2. Bezetting P27 op maandag 08 januari 2018 10:00u (UTC+1)
In figuur 17 is er een afwijking te zien tussen de voorspelde en de geobserveerde bezetting, namelijk
de bezettingsgraad die daalt, terwijl een omgekeerde beweging verwacht wordt.
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Figuur 17: Afwijkende bezetting op maandag 8 januari 2018
In figuur 17 worden de bezettingsgraden op alle maandagen 10:00u (UTC+1) weergegeven voor de
periode 28 augustus 2017 tot en met 8 januari 2018. De groene lijn geeft het gemiddelde weer van
de bezetting op deze tijdstippen.
De voorspelling (oranje grafiek) geeft een stijging in de bezettingsgraad weer, terwijl de werkelijke
waarde (blauwe lijn) een stuk lager ligt.
3. Bezetting van P43 op maandag 8 januari

Figuur 18: Bezetting P43 op maandag 08/01/2018
Hier kan er eventueel ook een trigger verstuurd worden naar de operatoren. Zoals in figuur 18 te zien
is verwacht de heuristiek op maandag 8 januari 2018 iets meer dan 100 bezoekers. In werkelijkheid
is dit aantal tweemaal zo hoog. Hier kan er ook geopteerd worden om een trigger naar de operatoren
te sturen dat de verwachte bezetting ruim overschreden wordt. In dit voorbeeld hebben de 100 extra
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bezoekers niet zulke grote gevolgen aangezien de parking nog niet voor de helft gevuld is. Maar in
de cases waar de 100 extra bezoekers wel een overschrijding van de parkeercapaciteit oplevert, kan
een trigger naar de operatoren een goede waarschuwing zijn.

Werksessie impact op de operator en operatorhandelingen
Betere triggers, sneller afwijkingen herkennen, minder werklast
De deelnemers in de werksessie zien de toegevoegde waarde van heuristieken die automatische
triggers opleveren om de verkeersbegeleider beter te ondersteunen in het monitoren en schouwen
van het verkeersbeeld. Denk hierbij aan triggers die opstoppingen tonen in de stad of triggers die
afwijkingen geven van de normale doorstroming in wachttijden bij VRI’s. Triggers kunnen vooral
helpen bij monitoren door operator. Er gebeurt soms vaak te veel tegelijkertijd om als operator alles
zelf waar te nemen.
Voor het werkproces is het volgens de deelnemers ook interessant om iets te doen met triggers: nu
moeten operators uit vier informatiebronnen beeld opbouwen. Als een trigger eenduidig is en
betrouwbaar aangeeft waar de knelpunten zitten in het netwerk, helpt dat om werkbelasting te
verlagen, de juiste (verkeers)maatregelen te nemen en goed advies te geven.
Van belang hierbij is te realiseren dat in Rotterdam het verkeersmanagement vooral plaatsvindt door
direct in te grijpen in de VRI’s. Door het aanpassen van groentijden bij de verkeerslichten wordt de
doorstroming in de stad gemanaged en gestuurd. Er wordt op dit moment niet gewerkt met
verkeersvoorspellingen, of algoritmes en automatische scenario’s. Er zijn regelscenario’s bedacht en
beschikbaar, maar deze moeten handmatig ingeschakeld worden.
Het gebruik van heuristieken zou een mooie eerste stap zijn om voor afwijkingen triggers te laten
zien. Triggers zouden dan wel het liefst gebaseerd moeten zijn op een verkeersvoorspelling, op die
manier bieden triggers handelingsruimte voor het nemen van (verkeers)maatregelen.
Parkeren lijkt in Rotterdam minder belangrijk voor verkeersmanagement
De deelnemers van de werksessie zien nu nog weinig toegevoegde waarde van heuristieken die
gecombineerd data van verkeerstromen en parkeren gebruiken om verkeer beter te leiden naar
parkeergarages. Reden is dat Rotterdam nog weinig doet met het geleiden van verkeer naar
parkeergarages. Tijdens de werksessie werd aangeven dat parkeren in Rotterdam voor de
doorstroming van het verkeer niet zo groot is. Op zaterdag, koopdag kan het overigens nog wel eens
een probleem zijn. Echter alleen bij grote evenementen worden automobilisten naar
parkeermogelijkheden geleid. De aandacht in Rotterdam wat betreft verkeersmanagement gaat veel
meer uit naar grote omleidingen zoals bij de Maastunnel.
Triggers op basis van heuristieken prima, maar wel zelf sturen
Triggers kunnen helpen, maar de deelnemers hebben nu nog weinig vertrouwen in het automatisch
afhandelen van triggers. Bescheiden scenario’s kan men zich nog wel voorstellen. Bijvoorbeeld bij een
volle afrit naar de stad, dat automobilisten automatisch geïnformeerd worden (door DRIP of navigatie)
en zo naar de volgende afrit geleid worden. Maar volledige regelscenario’s zonder tussenkomst van
operator kunnen de deelnemers zich niet voorstellen. De redenen die ze daarvoor naar voren brengen
zijn:

Een trigger kan wel afwijkingen inschatten en opstoppingen zien, maar kan moeilijk de ernst
en vertraging van de afwijking inschatten. Er moet toch altijd een operator zijn om in te
schatten hoe ernstig een afwijking is, hoeveel tijd dat gaat kosten en wat dat betekent voor de
te nemen verkeersmaatregelen.

Het is onmogelijk je voor te bereiden op alles wat er in de stad gebeurd. Er zijn altijd wel
incidenten of ongelukken in de stad, soms kunnen twee ongelukken alles op zijn kop zetten.
Dit is niet in scenario’s te vatten.

Je wilt weten wat er gebeurd omdat alle incidenten bij elkaar opgestapeld misschien invloed
hebben op een ander deel van netwerk waar je alvast maatregelen op wilt treffen.

Het is goed om te weten hoe mensen gestuurd worden door middel van hun navigatie. Dat
heeft immers invloed op de verkeersstromen, drukte verplaatst zich naar andere delen van het
netwerk waarop je alvast maatregelen wilt treffen.
Het is overigens wel voorstelbaar dat er meer geautomatiseerd wordt dan nu het geval is. Dit is de
stap naar meer bovenliggende verkeersregie (netwerkmanagement) in plaats van het instellen van de
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groentijden in de afzonderlijke VRI’s. Dit laat onverlet dat, volgens de deelnemers, de operators wel
moeten kunnen beïnvloeden hoe het verkeer stroomt.
Het blijven monitoren van het verkeersbeeld wordt ook belangrijk gevonden omdat de operators in
hun huidige rol ook een taak hebben om informatie over het verkeersbeeld te communiceren met de
verkeersregelaars in de stad, de afdeling communicatie voor sociale media en weggebruikers. Ook
stemmen de operators met Rijkswaterstaat af of en welke DRIP’s in te zetten op de autowegen rondom
Rotterdam.
Operators maken veel impliciete afwegingen bij bijsturen van verkeer
Bij het bijsturen van het verkeer maken operators veel impliciete afwegingen die niet noodzakelijkwijs
leiden tot optimale verkeersafwikkeling, maar die wel bijdrage aan andere (politiek-bestuurlijke)
doelstellingen van het verkeersmanagement. Zo is bij voorbeeld de uitstroom van de parkeergarages
op de Coolsingel een probleem. Vanwege de problemen met klagende burgers en winkeliers en de
slechte luchtkwaliteit/verhoging van CO2-uitstoot mag de uitstroom vanuit de parkeergarages op de
Coolsingel niet beperkt worden. Andere voorbeelden zijn dat fietsers op sommige kruispunten altijd
door moeten kunnen en er geen obstructie mag zijn van de fietsroutes op de kruisingsvlakken.
Dergelijke en andere afwegingen worden nu door de operator gemaakt, zijn vaak door belangen,
politiek en beleid bepaald, en lijken moeilijk te vertalen naar (zelflerende) heuristieken.
Inwerken bij gebruik heuristieken
Worden je inwerkperiodes korter als je heuristieken gaat gebruiken? Nee, het beeld van de deelnemers
aan de werksessie is dat het juist langer duurt. De operators moeten immers begrijpen wat de
heuristieken doen om daarop weer in te kunnen grijpen. Of het begrijpen van de heuristieken moet
heel intuïtief zijn, zodat je het bovenliggende systeem goed kan aansturen. De deelnemers in
werksessie hebben nog niet het vertrouwen dat er een intuïtieve logica ontworpen kan worden.
Daarom moet je als operator blijven nadenken over wat er “onder water” gebeurd.
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4

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies

De prestatie van de heuristiek geeft voldoende vertrouwen voor de vervolgfase, een proof of
concept in de operationele omgeving. Na slechts enkele maanden is de heuristiek in staat de
reguliere patronen in een (werk)week van de parkeerbezetting en in mindere mate de reistijd te
voorspellen. De voorspelling van de reistijden is slechter dan de voorspelling voor de
parkeerbezetting , maar het aantal verklarende variabelen voor de reistijd is ook (veel) groter dan nu
in de heuristiek als data beschikbaar is.
Het bepalen van een afwijking op het voorspelde patroon is wel mogelijk, maar zal in een
vervolgfase nog verder ingeregeld moeten worden om mogelijke ‘false positives’ te beperken.
De data van parkeerbezetting blijkt voldoende bruikbaar in de huidige vorm en een verdere
verrijking is niet nodig. Ook voor de reistijden is de huidige voorspelling bruikbaar en zal de
prestatie door datafusie met bijvoorbeeld weerdata op termijn toenemen.
In een simulatie is bekeken hoe de heuristiek omgaat met toenemende bezoekers. In de simulatie
blijkt dat de heuristiek goed te configureren is om de interventie het gewenste effect te laten
hebben. Ook het waarschuwen als te veel bezoekers dreigen te komen is werkbaar te configureren.
Daarmee heeft de heuristiek ook waarde als ‘early warning’ richting operators als een stadsdeel zijn
maximale parkeerbezetting dreigt te overschrijden.
Uiteraard blijft dit een simulatie en is een proof of concept in de werkelijke omgeving nodig om te
bepalen of het ook in de praktijk werkt. Echter is de heuristiek zo opgesteld dat het relatief
gemakkelijk in andere steden of domeinen kan geïmplementeerd worden. Er bestaat ook de
mogelijkheid om deze heuristiek op te nemen in slimme routeplanners.
Om het effect van heuristieken op de operator en de operatorhandelingen te onderzoeken, hebben
we vier vragen gesteld die hieronder worden beantwoord.
Kan het advies van een heuristiek de mentale werkbelasting van de operator verlagen?
Ja. Op dit moment in het in Rotterdam zo dat operatoren zelf een verkeersbeeld opbouwen en
afwijkingen proberen te vinden op basis van verschillende bronnen van informatie. Het geven van
triggers, op basis van betrouwbare heuristieken, geeft de mogelijkheid operators te attenderen op
afwijkingen, zonder dat operators daar actief naar op zoek moeten. Het automatisch afhandelen van
triggers, door automatisch gepaste verkeersmaatregelen in te zetten kan de werkbelasting nog verder
verlagen. Operators besteden nu veel tijd en werk vanwege dat ze zelf de wachttijden bij de VRI’s
aanpassen om het verkeer bij te sturen.
Is het bij het gebruik van heuristieken nodig dat de operator gedurende een langere
aaneengesloten tijd (denk aan twee tot vier uur) achtereen een beeld opbouwt van de
verkeerssituatie, of kan de operator dat in een kortere tijd doorgronden?
Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden op basis van deze korte haalbaarheidsstudie. Het
hebben van een goed verkeersbeeld is voor de operators in Rotterdam nu nog noodzakelijk omdat zij
op basis van hun inschattingen en maatregelen de verkeersdoorstroming regelen. Twee tot vier
achtereen geconcentreerd werken aan deze taak is daarvoor wel nodig. Echter, hoe meer
verkeersmanagement geautomatiseerd gaat plaatsvinden, hoe minder operators zelf nog invloed
(kunnen) uitoefenen op de verkeersafwikkeling, des te minder belangrijk is hebben een goed
verkeersbeeld. Op korte termijn is nog echter de vraag hoe goed en flexibel verkeersmanagement op
basis van automatische triggers gaat plaatsvinden en of de heuristieken rekening kunnen houden met
alle impliciete wensen van verkeersmanagement (zoals het geven van voorrang aan fietsers of het
voorkomen van wachtrijen uit de parkeergarages die uitkomen op de Coolsingel). Daarnaast kunnen
kleine verstoringen de doorstroming in de stad behoorlijk op zijn kop gooien. Het lijkt erop dat
voorlopig een operator dat minimaal moet monitoren en, indien gewenst, op bovenliggend niveau
(niet op VRI niveau) kan ingrijpen. Ook daar helpt het indien een verkeersmanager, gedurende twee
tot vier uur een goed beeld kan opbouwen van het verkeer.
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Indien een heuristiek leidt tot een automatische trigger en verkeersmanagementmaatregelen
moet een operator of netwerkmanager dan op de hoogte worden gesteld van deze maatregelen;
zo ja, op welke manier en wanneer? Hoe gaat dit specifiek bij afwijkende situaties zoals
incidenten en pechgevallen?
Ja. Zie ook boven. Bovendien geldt in Rotterdam dat de operatoren ook een rol hebben in de
informatievoorziening naar verkeersregelaars, sociale media en coördinatie met RWS. Van een
netwerkmanager is nog geen sprake in de situatie van Rotterdam.
Wat is de impact van de veranderende werkwijze door heuristieken en automatische triggers op
de taken van de operator en wat betekent dat voor de arbeidskwaliteit van deze rol? Denk hierbij
aan zoals zaken zoals taakrijkheid, motivatie en autonomie.
De huidige operatoren hechten veel waarde aan het zelf invloed kunnen uitoefenen op het
verkeersmanagement. Voor enkel de verkeersmanagementtaak zullen zij het gebruik van
heuristieken en automatische triggers als een taakverarming zien.

Aanbevelingen
In een vervolgfase zou verkend kunnen worden of data van genoemde extra variabelen helpt in het
vergroten van de verklarende kracht van de heuristiek en daarmee ook de betrouwbaarheid van de
voorspelling. Mogelijke extra variabelen zijn weersdata en wegwerkzaamheden.
Voor de reistijden zou weerdata en/of data van wegwerkzaamheden kunnen bijdragen aan het
verklaren van uitschieters in historische reistijd. Voor de voorspelling zou dan de (verwachte)
weersituatie en actuele wegwerkzaamheden kunnen bijdragen aan de juistheid van de voorspelling
Er wordt momenteel geen rekening gehouden met een ‘vergeetfactor’. Normaal zou de heuristiek
veranderingen van langere aard, relatief snel moeten detecteren. Echter is het in deze studie niet
mogelijk om te onderzoeken hoe snel veranderingen op bepaalde routes gedetecteerd worden. In
deze haalbaarheidsstudie kan dit alleen door het simuleren van een verandering in de dataset. Mocht
in een POC de heuristiek in een real-time omgeving gebouwd worden, kan er effectief getest worden
hoe snel de veranderingen gedetecteerd worden.
Voor de impact op operators en netwerkmanager zouden de volgende zaken in vervolg opgepakt
kunnen worden:
 Een pilot van langere tijd, waarin het handelen van de operators voor en na het gebruik van
heuristieken worden gemonitord. Wij zouden werklastmetingen voorstellen met een
nulmeting van de huidige situatie.
 Meerdere steden of regio’s onderzoeken, zodat uit meerdere lokale werkwijzen een generiek
beeld opgebouwd kan worden. Een persoonlijke observatie van het projectteam is dat
verkeersmanagement in Rotterdam behoorlijk verschilt van Amsterdam, Den Haag en
Provincie Noord-Holland. Door het opschalen in het aantal onderzochte steden / regio’s
kunnen ook de beweringen beter onderbouwd worden, zoals: “parkeren is niet zo belangrijk
voor de verkeersafhandeling in Rotterdam.
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Bijlage 1 Interviewverslagen
Inleiding






We verwachten dat de techniek de uitvoering van jullie taken zou kunnen ondersteunen. Hiervoor is het
belangrijk dat wij eerst een goed beeld krijgen van jullie werkzaamheden. Daarna kunnen we onderzoeken
hoe techniek het werk van operators nóg beter kan ondersteunen. Hiertoe stellen we graag een aantal
vragen
In de interviews kunt u vrijuit spreken, alleen samengevatte informatie wordt gedeeld
We hebben ongeveer 1 uur de tijd, strak time managen is daarom nodig. Sommige onderwerpen zullen we
daarom kort behandelen en op bepaalde onderwerpen zoomen we wat dieper in.
Algemeen

1. Geslacht

Drie mannen en één vrouw

2. Aantal jaar in dienst?

Varieert van 4 jaar tot 26 jaar
De functies van de geïnterviewde medewerkers zijn: teamleider,
verkeersmanager en centralisten

Achtergrond medewerkers

3. Wat deed u daarvoor/wat is uw

De medewerkers werken al langer bij de gemeente Rotterdam.

achtergrond?

4. Welke opleiding(en) heeft u gevolgd? De centralisten hebben geen specifieke opleiding gevolgd om
centralist te kunnen worden. Ze geven aan dat ze vooral on-the-job
training en cursussen gevolgd hebben en dat ze altijd kunnen
terugvallen op de backoffice. Men wordt niet zomaar losgelaten als
men wordt ingewerkt.
De verkeersmanager is begonnen als verkeerskundige met een
opleiding verkeersmanagement, waarbij hij eerst gewerkt heeft aan
beheer en installaties van verkeerslichten e.d. Nu werkt hij op
netwerkniveau en verkeersregie.

5. Hoe ziet de opleiding eruit die u

Er zijn specifieke, (in-huis) cursussen en opleidingen voor de taken
gevolgd heeft om dit werk te kunnen van een centralist en de protocollen en het bedienen van de
doen?
verschillende applicaties. Voor het maastunnelrpoject zijn er aparte
cursussen beschikbaar.
Men geeft aan vooral veel in de praktijk en van elkaar te leren. Er is
een inwerkperiode en de duur van de inwerkperiode verschilt per
persoon (afhankelijk van wat nodig is).
Voor het bedienen van MobiMaestro (verkeerslichten en DRIP’s) is
de indruk ontstaan dat on-the-job training gegeven wordt, wat naar
ervaring soms te snel gaat voor de medewerkers.
Er is een mogelijkheid om opleiding verkeersmanagement te volgen
in Breda voor verdieping kennis. Dit moeten de operators in
privétijd volgen, dit vindt men lastig.
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6. Hoe ziet een typische werkdag er
voor u uit? (taken door de dag heen
en tijdsbesteding van taken)
a) Wat zijn daarnaast
verantwoordelijkheden (vinden
wellicht minder vaak plaats)

Voor de centralisten:
Er zijn twee shifts. De 1e shift begint om 6:30u. De belangrijkste
taak is het monitoren en volgen van het verkeer.
Een typische dag bestaat niet, elke dag is anders.
Spits begint tussen half 4 en 4
Vrijdagavond is het extra druk i.v.m. koopavond
Elke dag zijn er wel incidenten op de ring





Zijn er files, incidenten of ongevallen, dan wordt hierop indien
nodig gehandeld met:
 Telefoneren met hulpdiensten
 Telefoneren met regiodesk in VC Rhoon (Rijkswaterstaat)
 Telefoneren met politie, RET, communicatie, social media,
persvoorlichting
 Inzetten surveillanten of motordienst of (in afstemming met
verkeersmarinier) verkeersregelaars)
 Activeren regelscenario via MobiMaestro (VRI aanpassen en/of
DRIP-tekst plaatsen)
 Afstemming met aannemers bij afwijkingen in aangevraagde
verkeersmaatregelen of hinder als gevolg van
 Afstemming en coördinatie verkeersregelaars en surveillanten
Het monitoren gebeurt met verschillende bronnen.
In de dagelijkse praktijk reageren centralisten vooral op incidenten
en ongevallen. De actualiteit van die meldingen is goed. Binnen
enkele minuten is er een melding vanuit de regiodesk of de politie.
Een andere verantwoordelijkheid van is het coachen van collega’s.
Sommige medewerkers zijn contactpersonen bij updates en dienen
het e.e.a. over te dragen aan collega’s (bijv.
verkeersverwachtingen). Daarbij kan men altijd terugvallen op de
backoffice.
Als incidenten hebben plaatsgevonden worden dezelfde scenario’s
gebruikt, dat werkt goed. Dagelijks bezig met incidenten als
omleidingsroutes bijv.
Verkeersmanager:
Gaat van meekijken in de stad en bijsturen tot aan met de voeten in
de praktijk staan en met RWS kijken wat mogelijk is aan scenario’s.
Daarnaast is er het project Maastunnel: procedures en protocollen
opstellen.
Teamleider:
Geeft leiding aan meldkamer Verkeersmanagement. Uitvoering is
aan de experts.
De teamleider coördineert bijvoorbeeld ook demonstratie Zwarte
Pieten Discussie. Afstemming met:
 verkeersregelaars
 Politie
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BOA’s

Uit ervaring weet men hoeveel regelaars er nodig zijn (ook met tram
doorgang). Inschakelen verkeersregelaar, ook verschillende
diensten (inroep particuliere verkeersregelaars). Voor grote
verkeerspleinen zijn er scenario’s bekend met afzettingen en
standaard aantallen verkeersregelaars.
PDCA- vooral Plan-Do. De Check-Act, dus evalueren is nog best
lastig. Er vindt wel reflectie plaats, maar echte terugkoppeling (leren
van lessons learned) gebeurt nog te weinig.

7. Werkt u domein overschrijdend
samen?
a) Hoe gaat dat?

Centralisten:
Brugwachters, tunneloperators (zitten nu nog op Maastunnel, maar
komen met ongeveer een jaar hierheen), politie en hulpdiensten,
RIT (OV), spoedtransport
 Goed
 Altijd telefonisch contact
 Open verbinding met politie porto, horen altijd alle meldingen
 112 meldingen krijgen ze ook live binnen
Er vindt daarnaast afstemming plaats met stadstoezicht, de centrale
voor stadstoezicht zit in hetzelfde gebouw. Er is behoefte aan meer
samenwerking.
Verkeersmanager en teamleider:
Parkeer, verkeersmanagement, verkeersregelaars, verderop
cameratoezicht centrale. Geen geïntegreerde systemen.
Positief aan domein overschrijdend werken is: verkeerscentrale en
de meldkamer kunnen meerdere functies aan, meer veelzijdig en
kan combineren. Kan van handhaving verschillende zaken
combineren en zowel melding afhandelen en verkeersmaatregelen
af te handelen.

8. Wat vindt u leuk?








Verkeer is leuk
De puzzel leggen om files en incidenten zo snel mogelijk op te
lossen.
Centralisten werken nu zelfstandiger (mogen meer zelf doen,
dieper het systeem induiken, meer controle, eigen inbreng)
Brede spectrum
Het maximaal mogelijke uit het netwerk halen
Andere speelvelden zoals toezicht betrekken

Men is ingewerkt om scenario’s aan te klikken, maar sinds de
Maastunnel mag men meer. Dat vindt men heel erg leuk (“er is een
wereld open gegaan”)

9. Wat vindt u minder leuk?




Werkdruk
Werkverdeling

Soms is het hectisch en moet men meer dingen tegelijkertijd doen.
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10.

Wat gaat goed?




11.

Wat kan beter?



Afstemming met alle betrokken partijen
Zelfstandiger geworden als operator: je mag meer doen

Kennis graag uitbreiden
Willen graag meer leren, mogelijkheid wordt dan ook geboden.
Verkeersmanagers weten meer en alles lijkt vanzelfsprekend,
centralisten ervaren dat nog niet zo. Zij hebben nog niet zoveel
kennis paraat, maar kennen elk onderdeel. Of het nodig is weten ze
niet, maar ze willen het wel. Als er iets mis gaat, wil men wel weten
wat men moet doen.
Men vindt het belangrijk te weten waarom een scenario wel of niet
toereikend is en hoe je het aan kunt passen.



Professionelere ICT – beter werkende computers

Mentale werkbelasting

12.

Vindt u uw werk mentaal
inspannend?

Centralisten:
Normaal niet. Wel bij incidenten of als het heel druk is.
“Als er dan ook VRI’s uitvallen wordt het leuk”. Rijtjes afgaan,
bellen, loggen etc.
Lijstje wordt wel steeds langer, bijv. ook appen nu. Er komen steeds
meer mensen bij die geïnformeerd moeten worden. Ook via Twitter
wordt geïnformeerd (Rotterdamonderweg)
Verkeersmanager:
Monitoren van het verkeersbeeld. Men moet veel schakelen
tussen allerlei plekken in stad, men ziet het verkeersbeeld
opbouwen.
 Dan onthouden: drukke plekken, incidenten, en tegelijkertijd
nadenken over maatregelen. Deze maatregelen moet men
loggen, moeten handmatig in de gaten gehouden worden.
Operators houden het zelf in de gaten, geen systeem die dat
registreert.



Teamleider:
Rekening houden met wat je met het verkeer doet, wie moet je
informeren, is dat persvoorlichter, communicatieafdelingen. Kunnen
meedenken.

13.

Welke factoren maken het werk
mentaal inspannend?
a) Type taak (incidenten)?
b) Tempo van het werk?
c) Tijdsdruk?
d) Samenwerking?
e) Communicatie?

Centralisten:
Dit speelt vooral bij incidenten/ongevallen waarbij zij in korte tijd
veel instanties / personen moeten informeren. Dit geeft stress,
zeker als dit gebeurt tijdens de ochtend- of avondspits.
De samenwerking met alle instanties is wel goed.
Verkeersmanager en teamleider:
Alle aspecten. Vooral wisseling van taken en het voortdurend
bijhouden wat je hebt gedaan.
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Mentale werkbelasting
Vooral combinatie, intensiteit, incidenten, regen, weer en verkeer.
De ene dag komt er hetzelfde uit, kleine wijzigingen kunnen grote
gevolgen hebben (voorbeeld zeedijk, kleine aanpassingen aan VRI
had groot gevolg op doorstroming)

Heuristieken

14.

Hoe komt u aan benodigde
informatie om het werk uit te
kunnen voeren?
a) Welke informatiebronnen
gebruikt u?
b) Welke systemen/applicaties
gebruikt u?
c) Welke informatie krijgt u dan?
d) Welke data gebruikt u?
e) Hoe interpreteert of verwerkt u
data?

Centralisten:
Informatiebronnen zijn:
 Camerabeelden van 63 camera’s
 TomTom viewer
 MobiMaestro
 Google maps
 RIVM viewer
 112 meldingen
 Politieberichten
 Meldingen vanuit de regiodesk Rhoon
 Meldingen van surveillanten
 Verkeersverwachtingen (alle relevante tijdelijke
verkeersmaatregelen)
 Soms ANWB
Er wordt samengewerkt met stadstoezicht. Er is behoefte aan meer
samenwerking. Komt in de toekomst en is in ontwikkeling, heeft
met privacy te maken.
Op matrixborden kun je zien welke wegen afgesloten zijn bij
incidenten. Vaak horen ze al iets over de politie portofoon, zeker bij
grote ongevallen. Informatie verkrijgen over incidenten gaat snel,
daar is heel veel verbeterd de laatste maanden. Zeker binnen 5
minuten is er informatie. Kregen eerder nooit door dat er
ongevallen waren, vertelden wel eens wat in de spits, maar
tussendoor niet. Nu belt de regiodesk steeds bij een pechgeval en
ongeval op de ring om te informeren dat ook de gemeente er last
van kan krijgen. Zij zien ook wat het oplevert, je hebt elkaar nodig.
De informatie van de viewers alleen is vaak te weinig om de situatie
af te leiden en maatregelen te bepalen. Een rode lijn of een
ongevalicoon alleen vertelt nog niet of er rijstroken geblokkeerd
zijn en hoe lang het nog duurt. Centralisten combineren daarom
zelf informatie vanuit de verschillende bronnen.
Voor het dagelijks gebruik lijken MobiMaestro (aanpassen RI’s en
DRIP’s) en camerabeelden de belangrijkste input.
Informatie die je eruit haalt:
 Stremmingen
 Reistijden
 Snelheid
 Welke rijstroken zijn afgekruist
 Garages inzien
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Op basis van rijsnelheden, reistijden en file- of ongevalsberichten in
MobiMaestro, Tomtomviewer of RIM viewer wordt:
 Ingezoomd op de situatie met behulp van de camera’s
 Vervolgens wordt, indien nodig, een opdracht aan centralisten
gegeven om verkeersregelaars/surveillanten te sturen via
portofoon
 Centralisten geven weer terugkoppeling
De capaciteit aan surveillanten en motorrijders varieert per shift.
Men krijgt wel altijd mailtjes wie er is ingezet op straat, maar kan
ze nooit bereiken. Alleen motordienst is telefonisch bereikbaar.
Op de bezetting van parkeergarages wordt niet actief gestuurd.
Centralisten doen eigenlijk niets met parkeren, behalve afhandelen
van meldingen van bezoekers of storingen (slagboom openen, vrije
plaatsen resetten, storingsdienst informeren).
Centralisten worden in principe opgeleid om ‘knoppen te drukken’
en te informeren. Nu hebben zij meer verantwoordelijkheid en
mogen ze bijvoorbeeld zelf scenario’s maken in MobiMaestro.
Bij ingewikkelde zaken wordt afgestemd met het backoffice.
Sinds de gedeeltelijke afsluiting van de Maastunnel is het contact
met de regiodesk sterk verbeterd. Er wordt meer gecoördineerd
gehandeld.
Verkeersmanager en teamleider:
TOM TOM (je verzuipt)
MobiMaestro,
Google Maps (te druk, te weinig overview)
RIVM viewer
NDW data







Om terug te kijken:
 Nog steeds geen goede tool. Ook live geen goede tools om terug
te kijken wat er gebeurd is.
 Op basis van kenteken terugkijken. Op basis kentekendata
reisdata voorspellen: Tool van Texel. Monitoringstool.
 Met TNO reistijden visualiseert. TNO dashboard gebruikt NDW
stream. Grafisch. Stads dashboard.
 Behoorlijk veel tijd insteken om er mee te kunnen. Zelf data eruit
halen en grafieken met elkaar vergelijken.
 Geen data van zijrichtingen van het hoofdwegennet (die zijn niet
bemeten). Die wel in flaoting car data staat. Op basis van
camerabeelden dan soms.
 Bestuur wil meer onderbouwen van cijfers. Dashboard worden
belangrijk, dataduiding en monitoring ook. Voorbeeld
Maastunnel: drukte op sommige plekken was er vooraf ook al –
heeft niets met de afsluiting te maken.
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15.

Hoe vaak komen incidenten
voor?
a) Is het alledaags werk of zijn het
uitzonderingen?
b) Wat voor incidenten zijn dit?
c) Hoe reageert u op incidenten?
Wat doet u dan?

Een aantal keer per dag komen incidenten voor, vooral op de ring
Rotterdam (A20/A16/A15/A4). In de spits is dit standaard
 Pech gevallen
 Aanrijdingen
 Zelfmoord gebeurt ook (valt onder verkeersongeval), regiodesk
belt dan daarover
Incident op de ring:
Kijkt regiodesk Rhoon of zij zelf een scenario hebben, kijkt of het
ook bij de stad zit
 In overleg wordt een passend scenario geactiveerd om
weggebruikers te informeren (op de stedelijke DRIP’s)
 Eventueel worden parameters in VRI’s aangepast om in- of
uitstroom te beperken of bevorderen



Incident op stedelijke IM-routes:
Politie gaat die kant op
Politie stuurt dan IM aan
Centralisten houden contact over ernst en duur afhandeling en
beïnvloeding verkeer
 Of verkeersregelaars moeten zorgen dat het in goede banen
komt
 Verkeersoperator stemt af of het nog nodig is
 Met camera’s wordt meegekeken
 Als incident in de stad effect heeft op hoofdwegennet,
informeren de centralisten de regiodesk in Rhoon





Omdat betere samenwerking met stadstoezicht nog moet komen,
ontbreekt soms een deel van het zicht. Zo zijn er veel blinde
vlekken in Rotterdam Zuid. Alleen belangrijke/grote kruispunten
zijn zichtbaar.
Bij blinde vlekken wordt een motorrijder gestuurd, dat zijn dan de
ogen
Als het uit de hand loopt is BUCO er, maar kost geld om
verkeersregelaars in te zetten. Die worden dan ingehuurd

16.

Zijn er scenario’s opgesteld?
a) Hoe zijn deze tot stand
gekomen?
b) Worden ze gebruikt?
c) Waarom wel/niet?

Centralisten:
Er zijn scenario’s. Het backoffice stelt scenario’s op. Ook
centralisten mogen zelf scenario’s opstellen.
Arcadis heeft, participatief met operators, voor de Maastunnel een
30-tal scenario’s gedefinieerd voor de communicatie naar
weggebruikers. Deze zijn door de centralisten geconfigureerd in
MobiMaestro.
De scenario’s worden gebruikt. Hoeveel er regelmatig worden
ingezet is onbekend (niet gevraagd). De centralisten zetten
scenario’s soms in concept, zodat ze deze een tijd kunnen
monitoren en eventueel aanpassen. Pas dan zorgen ze dat die
scenario’s beschikbaar komen voor alle centralisten.
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De centralisten geven ook feedback op de werking van scenario’s.
De centralisten geven daarnaast aan dat ze wel moeten weten wat
er achter “de knop” zit. Als de knop niet werkt, moet je het zelf
kunnen doen en aan kunnen passen. Het gevaar van scenario’s is
dat je dat niet weet.
Men wordt ingewerkt met scenario's, later kan men het systeem
induiken.
Verkeersmanager en teamleider:
Voor de maastunnel zijn er
 Instellingen in VRI’s, DRIPS en in combinatie regiodeks dat je ook
op RWS en ring maatregelen treffen.
 Zijn er nu vooral hinder in de stad.
 30 punten in de stad (wel nu geprogrammeerd, wordt nog niet
veel mee gewerkt.
 Evenementenscenario’s. Per evenement komt er voor iemand van
verkeer & vervoer. Marathon, Europa brug 6 grote evenementen.
Sinterklaas bijvoorbeeld wat kleiner + zwarte pieten
demonstratie.
 Scenario’s om parkeergedrag te sturen gebeurt er nu niet. Nu ook
binnen Bereik (=samenwerkverband voor verkeer) ook kijken wat
er mogelijk is om verkeer te sturen.
Nu wel aantal scenario’s – uitstroomscenario’s. Als die boven
bepaalde waarde komt.

17.

Ziet u verbeterpunten waarbij de Techniek en data en hoe koppel je dat aan je werkproces. In veel
techniek een ondersteunende rol
kortere tijdspanning kan je overzicht krijgen.
kan spelen?

Introduceer doel van heuristieken

18.

Wat vind u daarvan?
Vindt u dat het iets toevoegt?

Centralisten:
Op dit moment wordt er niet gekeken naar parkeerbezetting en
verkeer. De combinatie voegt in de dagelijkse praktijk van de
centralist daarom weinig toe.
De centralisten willen het waarom graag zelf begrijpen en oplossen.
De werkinhoud wordt voor de centralisten boeiender als zij dit zelf
kunnen herkennen en vervolgens kunnen ingrijpen.
Verkeersmanager en teamleider:
Goed idee. Stuurmechanisme zit er al in. Real time. Maar
terugkijken op data en daarmee voorspellen, kunnen we nog niet.
Nu sturen op basis als het vol staat. Straks kan je daar wellicht meer
proactief op sturen. Nu programmeren op VRI 24 uur per dag,
straks nog beter

19.

Hoe moet de trigger eruit zien
om u beter te helpen?

Centralisten:
Niet echt aan bod gekomen.
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In de huidige praktijk lijken er weinig geautomatiseerde triggers te
zijn. Centralisten activeren scenario’s passend bij een opgetreden
incident of ongeval.
Verkeersmanager en teamleider:
Geen trigger, zoveel mogelijk automatisch

Tot slot

20.

Heeft u nog opmerkingen?

Geen
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Bijlage 2 Lijst met parkings
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