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1 Demonstratieversie EMaaS platform
Voor het evenement TT Assen is het EMaaS netwerkmanagementsysteem gebruikt om de bezoekers
en weggebruikers op de toeleidende wegen naar Assen te informeren. In dit document wordt
omschreven hoe dit platform is geconfigureerd. Dit betekent dat de volgende aspecten ten opzichte
van de generieke omschrijving in D2.1 verder uitgewerkt:






Module 1 Configuratie in- en uitstroom van bezoekers
In D2.2 zijn de bestaande scenario’s geanalyseerd en beschreven. Voor het activeren van
deze scenario’s is informatie nodig over de actuele verkeerssituatie op de verschillende
toeleidende wegen. Daarom wordt in paragraaf 1.1 beschreven hoe deze monitoring is
vertaald naar de routes.
Module 2 Dashboard voor beeldopbouw
Voor de beeldopbouw is een grafische weergave nodig op basis waarvan de netwerkmanager
kan bepalen welke acties nodig zijn. De beeldopbouw is nodig voor zowel de actuele
verkeerssituatie als wel de actuele situatie op het evenemententerrein en aangrenzende
parkeervoorzieningen. In paragraaf 2.2 wordt uitgewerkt welke invulling is gekozen om deze
beeldopbouw mogelijk te maken.
Module 3 Configuratie voor sturen en informeren reizigers
In paragraaf 2.3 wordt beschreven welke databronnen (input) en welke middelen (output)
zijn gekoppeld om de bezoekers en reizigers daadwerkelijk te sturen en informeren.

Figuur 1 Functionele keten TT Assen

De functionele keten van EMaaS (figuur 1) heeft voor het evenement TT Assen de volgende invulling:
1. Bezoekers en reizigers richting Assen worden in-car geïnformeerd via Flitsmeister. Deze incar app heeft een groot bereik onder weggebruikers en biedt de mogelijkheid om op basis
van geofencing en rijrichting gericht advies te geven.
2. Voor het collectief informeren langs de wegkant kan gebruik gemaakt worden van de vaste
bermDRIP’s van Rijkswaterstaat. Ter verdere ondersteuning zijn langs de verschillende
routes tijdelijke, mobiele bermDRIP’s en tekstkarren geplaatst.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de intensiteitsgegevens en snelheden die
Rijkswaterstaat inwint via lusdetectoren in het wegdek.
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3. Trigion levert de ogen ter plaatse bij vijf afritten en twee op de tijdelijke
parkeervoorzieningen (H2 en H4) door camera’s te plaatsen die centraal te bekijken en
bedienen zijn vanuit een mobiele videomanagementcentrale.
4. Be-Mobile levert de FCD om de actuele verkeerssituatie inzichtelijk te maken en de reistijden
op de gedefinieerde routes te bewaken. Op basis van de reistijden, de actuele
verkeerssituatie en de camerabeelden bepaalt de netwerkmanager welke routes aangegeven
worden.
5. Goudappel Coffeng heeft de bestaande routes en scenario’s geanalyseerd en
geoptimaliseerd op basis van ervaringen uit het verleden en de wensen van de
eventorganisator en de gemeente Assen. Ook vult Goudappel Coffeng de rol van
netwerkmanager in voor dit evenement en bepaalt op basis van de beeldopbouw welk
scenario geactiveerd of beëindigd wordt.
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2 Uitwerking modules EMaaS platform
Module 1 Configuratie in- en uitstroomroutes van bezoekers
Voor het bewaken van de voorkeursroutes die in de scenario’s zijn benoemd, zijn deze
geconfigureerd in het platform. In het platform wordt continu de actuele reistijd op de
geconfigureerde route gemeten.
In figuur 2 is te zien welke routes zijn aangemaakt. Deze routes gaan uit van de aansluiting bij de
rijksweg tot aan de parkeervoorziening.
De intensiteit en rijsnelheid op rijkswegen wordt vanuit Rijkswaterstaat inzichtelijk gemaakt, maar
betreft alle weggebruikers. De bezoekers bepalen de drukte en daarmee de reistijd op de routes
vanaf de rijksweg tot aan de parkeervoorziening.
De netwerkmanager kan bij groeiende reistijd op de route naar de parkeervoorziening bepalen of
het verkeer via een andere route geleid moet worden.

Figuur 2 Configuratie routes

De routes worden ook in detail genoemd in D2.2. Daarom wordt dit niet meer in detail herhaald. In
figuur 3 is wel een voorbeeld weergegeven van de route vanaf knooppunt Drachten naar het circuit
van TT Assen.
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Figuur 3 Monitoring route knooppunt Drachten naar Laaghalerveen

In Figuur 5 is te zien dat van alle routes de actuele reistijd vergeleken wordt met de optimale
reistijd. Dit resulteert in een vertraging weergegeven in minuten. De optimale reistijd gaat uit van de
zogenaamde ‘free flow’ reistijd. Deze ‘free flow’ reistijd is gebaseerd op de wegklasse en geldende
maximum snelheid. Voor snelwegen ziet deze er bijvoorbeeld als volgt uit (zie figuur 4):

Figuur 4 Snelheidscategorieën snelwegen

Figuur 5 Actuele reistijden op routes
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Module 2 Dashboard voor beeldopbouw
Voor een algemeen beeld van de verkeerssituatie is een grafische kaart beschikbaar (zie figuur 6),
waarop met kleuren de rijsnelheid van het verkeer wordt weergegeven. Deze kleuren zijn gebaseerd
op het zogenaamde ‘level of service’. De ‘level of service’ is een classificatie in 5 klassen van de
werkelijk gereden snelheid ten opzichte van de toegestane maximum snelheid. Bij een groene kleur
is de gereden snelheid bijvoorbeeld tussen 70 en 100% van de toegestane maximum snelheid op de
betreffende weg. Op deze manier wordt rekening gehouden met de relatieve snelheid van de
weggebruiker.

Figuur 6 Beeldopbouw

De getoonde grafische weergave zal door de netwerkmanager gebruikt worden in combinatie met
de camera die op vijf punten zullen worden neergezet (zie figuur 7).

Figuur 7 Cameralocaties
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De camera komen binnen op de mobiele videomanagementcentrale van Trigion (zie figuur 8). Deze
mobiele centrale zal tijden het evenement dienen als operationeel verkeerscentrum, omdat de
overige modules in het EMaaS platform als webapplicatie overal te bedienen. In aanvulling op
bovenstaande locaties zijn ook camera’s geplaatst bij de ingang van parkeervoorziening H2 en H4.

Figuur 8 Mobiele videomanagementcentrale

Module 3 Configuratie voor sturen en informeren reizigers
Voor het informeren van de weggebruiker zal zowel gebruik gemaakt worden van vaste bermDRIP’s,
mobiele bermDRIP’s, tekstkarren als Flitsmeister voor de de in-car informatie.
In D2.2 is de analyse van de scenario’s uitgewerkt inclusief de locaties van de vaste en mobiele
bermDRIP’s en tekstkarren. Per situatie is in deze analyse een regel- en tekststrategie uitgewerkt. In
figuur 9 is een voorbeeld opgenomen voor de instroom van bezoekers. Zo is voor de verschillende
doelgroepen, motorrijders en automobilisten, routeverwijzing uitgewerkt voor onder meer
filevorming, mogelijke incidenten en de bezetting van de verschillende parkeervoorzieningen.
Hetzelfde is gedaan voor de uitstroom van bezoekers.
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Figuur 9 Routeverwijzing via wegkant

Als aanvulling op de (mobiele) bermDRIP’s en tekstkarren en om de opvolging van die instructies te
vergroten zal ook gebruik gemaakt worden van de Flitsmeister app. In figuur 10 is het overzicht
gegeven van de locaties van de zogenaamde virtuele DRIP’s (VD). Gebruikers binnen een nader te
bepalen straal van deze locaties en afhankelijk van hun rijrichting krijgen een boodschap in
Flitsmeister.

Figuur 10 Locaties virtuele DRIP's

Programma iCentrale / Geconfigureerd EMaaS platform / 17 oktober 2017 / versie 1.0

9

Hieronder in figuur 11 is een voorbeeld van het scenario voor de virtuele DRIP (VD) nummer 3, die
bij afrit 31a aan de A28 is gekoppeld.

Figuur 11 Scenario voor virtuele DRIP

In figuur 12 is een printscreen weergegeven van de melding die een weggebruiker zal ontvangen bij
het naderen van, in dit geval, afrit 31a op de A28. Deze melding verhoogt de attentiewaarde voor de
actuele verwijzing op de (mobiele) bermDRIP’s en tekstkarren langs de kant van de weg.

Figuur 12 Virtuele DRIP op smartphone
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2.3.1 Gekoppelde databronnen aan EMaaS
De gekoppelde databronnen zijn een optelsom van de benoemde zaken in bovenstaande
beschrijving van de modules 1, 2 en 3. Voor de monitoring van de real-time verkeerssituatie worden
de volgende databronnen gebruikt:
 FCD-data van Be-Mobile
o onderliggend wegennet – afrit rijksweg naar parkeervoorziening
o grafische weergave actuele snelheden
 MONICA-data van Rijkswaterstaat
o actuele snelheden op rijkswegen
o intensiteiten op rijkswegen
 camerabeelden van Trigion
 verkeersregelaars van Traffic Support
2.3.2 Gekoppelde informatiedragers aan EMaaS
De gekoppelde informatiedragers voor TT Assen zijn:
 Zes vaste bermDRIP’s Rijkswaterstaat op A7 en A28 om verkeer te informeren bij forse
stremming op A28 ter hoogte van Assen.
 Tien tekstkarren van Rijkswaterstaat om bij de verschillende afritten het verkeer te
informeren over de route naar TT Assen
 Flitsmeister gebruikers
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Bijlage 1: Kaart parkeergebieden TT Assen
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