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1 Inleiding 

In dit document wordt de feitelijke 

toepassing van het EMAAS platform 

toegelicht. Eerst wordt ingegaan op 

het uitgekozen evenement, namelijk 

de TT-Assen. Vervolgens wordt 

beschreven welke elementen, 

aanvullend op de bestaande 

organisatie, van het EMAAS platform 

zijn ingezet vanuit iCentrale. Dit zijn 

floating car data, virtuele drips, 

camera’s, inbreng control room en 

een waarderingsonderzoek. Daarna 

volgt de evaluatie van het geheel. Ten 

slotte wordt afgesloten met 

conclusies, ten aanzien van de demo 

en de mogelijkheden voor opschaling.  
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2 Keuze voor het evenement: TT-Assen 

Zoals bekend is de TT (Tourist Trophy) Assen een jaarlijks terugkerend, grootschalig motorrace-

evenement aan de zuid-west kant van Assen, gehouden in juni. Het evenement kent verschillende 

activiteiten en de belangrijkste, namelijk de races in alle Grand Prix klassen, worden sinds kort 

(2016) gehouden op de zondag in plaats van de zaterdag.  

 Aantallen bezoekers 

 

In totaal kwamen er dit jaar 161.000 bezoekers op het driedaagse evenement. Het aantal bezoekers 

is verreweg het grootst op de zondag (steeds de laatste zondag in juni). Er gelden de volgende 

aantallen: 

- Op vrijdag was het aantal bezoekers 19.500 

- Op zaterdag 36.500, en  

- Op zondag, de racedag, 105.000 (uitverkocht) 

 

Veel bezoekers komen per auto of motor. In totaal is er parkeercapaciteit voor ca. 23.000 auto’s en 

25.000 motoren. Aangezien deze op de zondag volledig bezet waren wordt aangenomen dat deze 

aantallen toen gehaald werden.  

 

Verder is het evenement goed bereikbaar per openbaar vervoer en fiets. Informatie over het gebruik 

van het openbaar vervoer en de fiets is voor het jaar 2017 niet voorhanden. In 2016 kwam 5% met 

het openbaar vervoer en 8% van de bezoekers met de fiets. Het gebruik van het openbaar vervoer is 

onder de bezoekers nooit erg hoog geweest ondanks de goede bereikbaarheid ten opzichte van het 

station Assen. Om het gebruik te bevorderen is er door de NS zowel extra capaciteit ingezet tijdens 

de racedag en is een pendeldienst opgezet met 10 bussen. Deze konden 30 keer per uur vanaf het 

station vertrekken naar het terrein met een capaciteit van 60 personen, zodat er 1.800 personen per 

uur vervoerd konden worden. Hoe deze gebruikt zijn is niet bekend. Dit biedt natuurlijk wel 

mogelijkheden voor volgende jaren omdat met name het OV gebruik laag is terwijl het NS-station 

niet ver weg is.  

 De locatie 

 

Het terrein is totaal 130 hectare 

groot waarvan 60 hectare wordt 

benut voor parkeren.  

 

De parkeerplaatsen staan op 

bijgaande plaatjes.  
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 De bereikbaarheid 

 

Het terrein is (per auto en motor) bereikbaar 

via de A28 vanuit het noorden en het zuiden 

en vanuit Drachten/Smilde vanuit het 

westen. Er is besloten de verschillende 

parkeerplekken te ‘vullen’ vanuit de diverse 

richtingen. Zie bijgaand plaatje met de 

afritnummers van de A28 en de tabel die 

leidend is voor de combinatie 

aanrijrichting/-parkeervoorziening:    

 

 
 

De VIPs volgden een eigen route: 

- Via welkomscentrum bij Beilen (afrit 30) 

- Vervolgens door Beilen (Esweg, Asserweg, Oude Provincialeweg naar VIP-ingang 

- Vanuit Noord via afrit 33, Europaweg en Graswijk 

 

Om dit te bereiken is een veelheid aan instrumentarium ingezet. Dit ging ondermeer om de inzet 

van: 

- Tekstkarren met daarop adviezen welke afslag te nemen 

- Bermdrips met dezelfde boodschap 

- Virtuele DRIPs waarmee automobilisten individueel zijn geïnformeerd hoe te rijden en waar 

te parkeren 

- Verkeersmaatregelen in de stad 

 

Dit is verder omschreven in het volgende hoofdstuk, H3.  

  

Vulschema

H4

H2

▪ A1-A3 (-A4) vanaf 32

▪ H1-H3 (-A4) vanaf 31A

▪ H2 vanaf Drachten/ Smilde 

▪ H3 en H4 vanaf 30 en 31 

V

A5
A4

A1-A3

H3

H1
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3 Kenmerken van het geteste en werkende EMAAS platform 

Via het EMAAS platform zijn zowel de bestaande maatregelen gecoördineerd als de aanvullende 

maatregelen die vanuit iCentrale zijn ingezet. Beide typen maatregelen worden hier daarom 

beschreven. De totale inzet kon overigens soepel plaatsvinden omdat zowel Trigion als Goudappel 

Coffeng reeds waren gecontracteerd voor de bestaande maatregelen en ook verantwoordelijk waren 

voor de iCentrale inzet, aangevuld met Be-Mobile.  

 Bestaande maatregelen 

Om het verkeer te sturen en te geleiden is in eerste instantie ingezet op de traditionele manier van 

werken. Dat wil zeggen het ontwikkelen van regelscenario’s, het inwinnen van data/informatie via 

wegkant systemen (camera, lusdetectoren) en het geleiden van de stromen via wegkantsystemen 

(DRIPs en tekstkarren). Voor de ‘’last mile’’ is daarbij gebruik gemaakt van, geïnstrueerde, 

verkeersregelaars. 

 

De aansturing van de wegkantsystemen is gedaan vanuit de verkeerscentrale van RWS Noord-Oost 

Nederland. Dit vond plaats in de control room bij het TT-circuit met een remote-verkeerscentrale.   

 

De ontwikkeling van de regelscenario’s is in opdracht van het TT-circuit gedaan door medewerkers 

van Goudappel Coffeng. Zij waren ook de voorzitter van het kernteam dat op de racedagen zelf de 

leiding gaf aan het hele verkeersteam dat verantwoordelijk was voor de sturing en geleiding van al 

het verkeer naar, op en van het TT-circuit. De verkeersregelaars zijn ingehuurd van Traffic Support 

(onderdeel van Trigion). Zoals aangegeven is dit de gebruikelijke manier van werken bij 

evenementen waar de organisatie van de sturing en geleiding bij publieke partijen ligt of bij 

evenementenorganisatoren.  

 

Opgemerkt moet worden dat in 2016 er veel was misgegaan ten aanzien van de bereikbaarheid van 

het evenement, dat was ook een reden om in 2017 een verkeerskundig bureau te vragen met een 

plan te komen. In 2016 werd voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwe afrit 31a op de A28 die 

vlakbij de parkeerterreinen van het circuit ligt. Echter door een slechte verkeersafwikkeling op het 

terrein ontstond een terugslag op de snelweg A28 met lange wachttijden tot gevolg. Specifiek gold 

dit voor de VIPs. Diverse VIPs (en overige bezoekers) hebben de TT niet kunnen volgen omdat ze er 

niet op tijd konden komen. Vandaar dat er reeds eind 2016 is gestart met een goed plan voor de 

racedagen in 2017. De hoofddoelstelling was daarbij:  

 

“De verkeershinder op het wegennet ten gevolge van een evenement op het TT-circuit zoveel 

mogelijk beperken en de grote verkeersstromen beheersen en sturen” 

 

De volgende maatregelen/principes zijn daartoe ingezet/gevolgd:  

- De oude VIP-route wordt weer opnieuw ingezet  

- Routeadvies sneller aanpassen vóórdat verkeer op afrit dreigt te stagneren 

- Afstappen van principe dat vroege bezoekers ook altijd dichtbij kunnen staan. 

- Routering bezoekers op basis herkomst én bestemming tribune-/ taludplaats 

- Route via N371 (langs de Drentse Hoofdvaart) actief inzetten voor verkeer naar de ZW 

gelegen tribune-/ taludplaats.   
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- Verkeer uit de richting Hoogeveen met als bestemming de ZW gelegen tribune-/ taludplaats 

standaard via afrit (30 en) 31 sturen 

- Motoren op M-park (circa 14.000 parkeerplaatsen) 

- VIPS op V-park en helft A5 (circa 2.750 parkeerplaatsen) 

- Verkeer uit noord: A1-A4 (circa 4.000 parkeerplaatsen) 

- Verkeer vanaf Zuid 31A: deels H3, H1 en helft A5 (circa 3.000 parkeerplaatsen) 

- Verkeer over Smilde: H2 (3.500 parkeerplaatsen) 

- Verkeer vanaf 30 of 31: H1 en deels H3 (circa 4.500 parkeerplaatsen)   

 iCentrale 

Bij verschillende evenementen is inmiddels ervaring opgedaan met aanvullende diensten door 

private partijen. Zij willen diensten leveren bij evenementen om de sturing en geleiding van het 

verkeer te organiseren en verbeteren. Dat kan zowel in nauwe samenwerking als in een complete 

dienstverlening met afspraken over KPI’s en SLA’s. 

 

Via iCentrale is aan de organisatie van het TT circuit het voorstel gedaan om bovenop de 

gebruikelijke manier van sturen en geleiden, extra services te bieden. Services die zowel te maken 

hebben met de inwinkant van informatie (sensoren) als met de sturingskant (actuatoren). Omdat er 

al werkzaamheden werden verricht door iCentrale partijen (Goudappel Groep, Trigion) kon het 

inhoudelijk efficiënt worden georganiseerd, omdat de afstemming over het hoe ‘’binnenshuis’’ kon 

blijven. In een aantal bijeenkomsten is de organisatie duidelijk gemaakt wat de meerwaarde is van 

deze services en dat het voor de organisatie geen last is, maar uitsluitend een lust. Dit rapport 

beschrijft met name deze extra inzet terwijl Emaas natuurlijk een compleet pakket behelst.  

 

Verder van belang was dat er duidelijke afspraken golden ten aanzien van de 

verantwoordelijkheden. Tijdens de racedagen (met name de zondag) was de projectleider van 

Goudappel Coffeng eindverantwoordelijke. Dit was vantevoren duidelijk afgesproken en dit werkte 

in de praktijk ook goed uit (zie verder).  

  

Aan de sensoren kant zijn de volgende services toegevoegd: 

• Gebruik van FCD (Floating Car Data) van Be-Mobile, zodat ook actuele reistijd informatie en 

vertragingen beschikbaar zijn in de control room, over routes en wegen waar geen publieke 

snelheidsinformatie beschikbaar is. Bedacht moet worden dat sommige routes tijdens de racedagen 

over een militair terrein lopen waar normaal gesproken geen verkeer rijdt. Via FCD kon toch 

informatie over deze verkeersstroom worden ingewonnen tijdens de racedagen; 

• Extra camera’s op een aantal, belangrijke, keuzepunten (afritten / kruispunten) om meer 

zicht te hebben over de afwikkeling van het verkeer op die punten. 

 

Aan de actuatoren kant: 

• Gebruik van VDs (Virtuele Drips) via Flitsmeister om mobilisten op alle relevante 

keuzepunten van informatie te voorzien. Een VD geeft routekeuzeinformatie specifiek gericht op het 

evenementenverkeer op locaties waar geen andere informatie, middels wegkantsystemen, 

beschikbaar is. 

 

Vanuit de TT-organisatie zelf is ook aandacht besteed aan social media: 
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- Er is in aanloop naar het evenement via facebook en twitter een aantal berichten gepost over 

de bereikbaarheid en bijbehorende informatievoorziening. 

- Tijdens het evenement zijn er via twitter berichten gepost op een eigen twitter account: 

@TrafficTTAssen. 

- Indien nodig kon er worden geretweet via het algemene twitter account. 

- Er was het verzoek aan politie, RWS en gemeente deze berichten ook te retweeten. 

 

Er is geen gebruik gemaakt van aanvullende diensten op het gebied van social media om met de 

mobilisten via WhatsApp, Facebook, Twitter et cetera te communiceren. Een dergelijke dienst 

(LiveCrowd) kan prima worden gekoppeld in deze setting en daarmee aan zowel de sensoren als de 

actuatoren kant een extra instrument bieden. Voor een volgende aflevering van dit evenement zou 

het een goed idee zijn wel aandacht te besteden aan een live dienst zoals Livecrowd.  
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4 Evaluatie van het EMAAS Platform 

Voor de ervaringen met de extra services maken we een onderscheid naar de drie typen services die 

in hoofdstuk 3 zijn beschreven, namelijk verkeersinformatie, camera’s en Virtuele Drips. Ook gaan 

we in dit hoofdstuk in op de waardering van de bereikbaarheid door bezoekers op basis van een 

uitgevoerd onderzoek. Ten slotte vermelden we op een kwalitatieve manier de resultaten. We 

volstaan op deze plek met een evaluatie van de inzet vanuit iCentrale.  

 Verkeersinformatie 

Er is een veelheid aan data beschikbaar door de combinatie van bestaande bronnen en de inzet van 

FCD. De volgende plaatjes geven daar een indruk van. Het betreft plaatjes van de afwikkeling van 

het verkeer op de zondag die verreweg de drukste dag was doordat de races op die dag waren (de 

belangrijkste race startte om 13:00 uur). Deze plaatjes werden elke minuut ververst. We laten op 

deze plek de resultaten zien voor de situatie rond 08:00 uur, 10:00 uur en 13:00 uur (start GP 1 

race).  

 

Het linkerplaatje geeft de situatie op het complete wegennet dat onder de invloedssfeer van het 

evenement ligt. Het rechterplaatje zoomt specifiek in op het circuit. De pijl geeft aan waar het 

circuit ligt. De google-map plaatjes werden tijdens de racedag veelvuldig gebruikt; reden om ze hier 

op te nemen.  

 

Situatie om 08:00 uur: 

 

 

Op deze plaatjes is te zien dat er om 08:00 nog nauwelijks sprake was van filevorming. Er was 

alleen een geringe file op de A28 in het zuiden van het gebied. Ter hoogte van het circuit was er al 

wel enig oponthoud zoals in het rechter plaatje te zien is.  
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Situatie om 10:00 uur: 

 

 

 

Rond 10:00 uur begon de afwikkeling op en rond het terrein minder te worden. Met name 

ontstonden er vertragingen op het terrein maar ook op de A28 ontstonden er files. Helaas is over de 

lengte van de files niets bekend. In de kosten-baten analyse is wel een schatting gemaakt van de 

hoeveelheid vermeden voertuigverliesuren.  

 

Situatie om 13:00 uur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond 13:00 uur waren er geen vertragingen meer in het netwerk en enige hinder op het terrein. De 

waarneming was dat (vrijwel) iedereen op tijd bij het hoofdevenement (start 13:00 uur) was terwijl in 

2016 veel bezoekers deze race niet live (ter plekke) hebben kunnen volgen.  

 

Vanuit de control room zijn de volgende ervaringen van belang:  
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• De weergave waarop alleen de files te zien zijn is tijdens de TT gebruikt. Deze weergave is zeer 

duidelijk en geeft een gefilterd totaal beeld waar iets aan de hand is. 

• De vooraf aangemaakte routes waren goed en duidelijk gemaakt met een heldere naam. De 

routeoverzichten zijn veelvuldig gebruikt om beslissingen te onderbouwen en het verkeersteam 

van informatie te verschaffen. 

• Tijdens de TT zijn er nog zelf nieuwe routes aangemaakt op trajecten die gewenst waren. Dit 

ging erg makkelijk en werkte goed. 

• Niet alle secundaire wegen richtingen de verschillende parkeerlocaties zijn zichtbaar als 

verkeersinformatie. In het vervolg zou het mooi zijn als we ook iets over de kleinere wegen 

kunnen zeggen. Nu waren dit blinde vlekken op de kaart en konden we hier niet sturen. 

 

Conclusie is dat de aanvullende informatie nuttig is gebleken en ook meerwaarde hebben geleverd 

binnen het meer traditionele deel van het regelen. 

 

 Camera's 

 

Op het bijgaande plaatje is aangegeven waar de extra 

camera’s zich bevonden.  

 

Vanuit de control room waren er de volgende 

observaties:  

• Op zaterdag was het erg druk op de wegen dichtbij 

het circuit. De iCentrale camera's stonden verder van 

het circuit waardoor deze op zaterdag niet veel 

gebruikt zijn.  

• Op zondag is er veel gebruik gemaakt van de 

camera's. Tot 10 uur is er alleen gebruik gemaakt 

van de gemeentelijke camera's. Vanaf het moment dat de files verder van het circuit verspreid 

stonden zijn de iCentrale camera's ingezet.  

• De camera's rond Hooghalen hebben positief bijgedragen om de files op de VIP route te 

reduceren. Via de camera’s is er namelijk geconstateerd dat veel regulier verkeer gebruik 

maakte van de VIP route. De voorzitter van de control room heeft op basis van de iCentrale 

camera's geschakeld en verkeersregelaars op de rotonde gezet om het verkeer te scheiden. 

Binnen 30 minuten waren de wachtrijen zichtbaar minder. Hierbij moet worden bedacht dat de 

doelstelling was iedereen op tijd bij het hoofdevenement te krijgen en tegelijk er ook (extra) 

zorg was de VIPs tevreden te stellen omdat veel van hen het voorgaande jaar niet op tijd kon 

zijn.  

• De iCentrale camera's zijn standaard gemaakt met twee vaste presets. Deze wisselen om de 

halve minuut van standpunt. Het zou wenselijk zijn om deze zelf te kunnen wisselen en draaien. 

Nu moet je wachten tot het juiste gewenste beeld te zien is. 

 

Conclusie is dat de camera’s een duidelijke meerwaarde hebben geleverd. Door het extra zicht op 

wat er op straat gebeurd, kon een aantal keren actief worden ingegrepen in de wijze waarop met 

name de verkeersregelaars hun werk hebben gedaan. Ook van deze informatie heeft de bezetting 

van de control room goed gebruik kunnen maken. 
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 Virtuele drips 

 

De virtuele drips werden gebruikt om aan automobilisten en motorrijders actuele informatie te 

geven over de te volgen routes en parkeervoorzieningen. Er zijn statistieken verzameld voor de 

drukste dag, namelijk de zondag. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de berichten. Het 

betreft het aantal unieke berichten.   

 

 

  

  Bericht: Aantal unieke berichten 

Evenement. Afrit 31 A dicht! TT: Rij door naar afrit 32. 562 

Evenement. File A28 - Snellere route naar TT: volg A32/ N371. 535 

Evenement. File A28 TT: neem afrit 30 en volg borden. 260 

Evenement. File A28 TT: neem afrit 31 en volg borden. 151 

Evenement. P-auto nabij TT -circuit VOL Doorrijden naar afrit 31 (Westerbork) 87 

Evenement. P-auto nabij TT- circuit VOL Keren bij afrit 31A en rij terug naar afrit 30 173 

Evenement. P-auto nabij TT-circuit VOL TT: neem afrit 30 en volg borden. 1072 

Evenement. Snel naar de TT Volg aanwijzingen op bebording 2664 

Evenement. Snelle route naar TT: neem afrit 30 en volg borden. 142 

Evenement. Snelle route naar TT: neem afrit 31 en volg borden. 163 

Evenement. Snelste route naar TT: via N381 (afrit 30). 1176 

  Totaal 7321 

 

In totaal ging het op die dag om ruim 7.000 berichten aan weggebruikers die langs de virtuele drips 

reden. Veel van de berichten betroffen adviezen op welke wijze er slim kon worden gereden. Dit 

betreft het aantal unieke berichten. Hoeveel (verschillende) berichten er per voertuig waren is 

onbekend evenals de mate van opvolging. Ook niet TT bezoekers kregen deze berichten. Alhoewel 

de inhoud voor hen vaak niet relevant zal zijn geven de berichten toch aan waar de problemen zich 

bevinden en wat handig is om te doen.  

 

Vanuit de control room waren er de volgende observaties:  

• Tijdens de zaterdag zijn alleen de VD vanuit het zuiden gebruikt 

• Tijdens de zondag zijn alle VD ingezet en is gebruik gemaakt van alle verschillende scenario's 
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• De virtuele drips zijn samen met de verkeersmanager en Rijkswaterstaat afgestemd en ingezet. 

Bij de afsluiting van aansluiting 31a en 32 is dit zowel via de vaste drips als VD’s gedaan. 

• VD5 bleef in de basistekst staan. Er kon geen alternatieve tekst geschakeld worden. 

• In het vervolg zou het handig zijn om een kaartweergave in de portal op te nemen om de VD's te 

zien. Zie voor meer informatie de andere rapportages.  

 

Conclusie is dat de VDs veel zijn ingezet en gebruikt. Op een aantal onderdelen kan de operatie 

rond het inzetten van de VDs nog iets handiger, maar dat heeft niet geleid tot problemen.  

 Waardering 

 

Om een snel beeld te krijgen van de waardering van de bereikbaarheid door bezoekers is een kort 

onderzoek uitgevoerd waarbij op de parkeerterreinen voor de auto’s een aantal mensen is 

geïnterviewd. De belangrijkste bevindingen worden hierna beschreven. 

 

De enquête was zeer beperkt van omvang (maximaal 1 minuut) en bevatte de gebruikelijke vragen 

bij dit soort onderzoek. Feitelijk is een vragenlijst gebruikt die ook ie toegepast bij de PPA-Zuidoost 

(Twijnstra Gudde/MuConsult, 2016). Een vergelijking met dat onderzoek is niet gedaan omdat de 

doelgroep compleet verschilde (bezoekers Toppers versus doelgroep motorraces). Dit laat onverlet 

dat het goed zou zijn apart studie uit te voeren naar de ervaringen bij andere evenementen.  

 

Er zijn 100 bezoekers geïnterviewd, voldoende om uitspraken te kunnen doen over de waardering 

van de bereikbaarheid. Het onderzoek is alleen op de drukste dag (zondag) uitgevoerd.  

 

 

Hoe waardeert u de bereikbaarheid van het TT terrein? 

Algemeen  6.4 

   

Aankomst: tot 09:00 uur 8.0 

 09:00-10.00 uur 5.9 

 10:00 en later 4.8 

   

Herkomst: A28 vanuit noord 6.9 

 A28 vanuit zuid 6.2 

 N33 vanuit oost 6.5 

 N381 vanuit west 7.6 

 

Zoals te verwachten, daalt de waardering zodra het echt druk begint te worden. Het afhandelen van 

105.000 bezoekers in korte tijd is ook geen sinecure. In het algemeen was het duidelijk dat het 

beter ging dan in 2016. Maar kwantitatieve informatie daarover is niet beschikbaar. Feitelijk weten 

we alleen dat veel mensen in 2016 de hoofdrace niet op tij bereikt hebben.  
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Ook is uit de waarnemingen gebleken dat veel weggebruikers de aanwijzingen compleet negeren. 

Zelfs borden met ‘’afrit afgesloten’’ is geen aanleiding om er niet naar roe te rijden. Deze bezoekers 

kregen daarmee te maken met lange vertragingen (moesten weer ver terug) en ook dat kan de 

waardering wel degelijk hebben beïnvloed. Dit is een goede les die kan worden meegenomen naar 

een volgende aflevering van het evenement. Inzet van human factors bij de tekststrategie zou 

daarbij waarschijnlijk nuttig zijn.  

 

Heeft u vertraging ondervonden? 

Geen vertraging 41 % 

Tot 10 minuten 9% 

11-30 minuten 12% 

30-60 minuten 16% 

>60 minuten 22% 

 

Onze veronderstelling is, weliswaar niet te toetsen, dat de laatste groep vooral de groep is geweest 

die aanwijzingen hebben genegeerd en daardoor te maken hebben gekregen met grote 

vertragingen. Verder is het de inschatting van de bezoeker, waarvan bekend is dat deze 

vertragingen in het algemeen behoorlijk overschatten. 

 

 

Welke informatie heeft u gebruikt voor de autorit naar de TT 

Borden langs de weg 12 % 

Borden langs de weg en ervaring 8 % 

Borden langs de weg en navigatie 21 % 

Ervaring 21 % 

Navigatie apparatuur 20 % 

Voorafgaand via internet (en ervaring/borden) 9 % 

Overig 10 % 

 

Bezoekers gebruiken een mix aan informatie op weg naar het evenement. Een substantieel gedeelte 

maakt gebruik van navigatie. Mogelijk dat ook dit invloed heeft op hun routekeuze. De vraag is 

immers of het afsluiten van afritten überhaupt wordt opgenomen in de navigatie. Overigens bestaat 

er een dienst om in ieder geval in de navigatie via Google wel eenvoudig en zeer dynamisch wegen 

te kunnen afsluiten en een alternatieve route te programmeren.  

 

Conclusie is dat de algemene waardering van de bereikbaarheid met een rapportcijfer van 6.4 nog 

net voldoende is maar ook dat automobilisten die later dan 10:00 uur arriveerden gemiddeld 

ontevreden waren over de bereikbaarheid.  
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5 Conclusies, lessons learned en mogelijkheden voor opschaling 

 Conclusies 

 

Op deze plek herhalen we de belangrijkste conclusies ten aanzien van de inzet EmaaS vanuit 

iCentrale. Deze zijn afgeleid uit de toepassing bij de TT-Assen. Nuttig zou zijn om een vergelijking 

te maken met andere evenementen om na te gaan of de conclusies en lessons learned generieker te 

maken zijn.  

 

Verkeersinformatie 

Conclusie is dat de aanvullende informatie nuttig is gebleken en ook meerwaarde hebben geleverd 

binnen het meer traditionele deel van het regelen. 

 

Camera’s 

Conclusie is dat de camera’s een duidelijke meerwaarde hebben geleverd. Door het extra zicht op 

wat er op straat gebeurd, kon een aantal keren actief worden ingegrepen in de wijze waarop met 

name de verkeersregelaars hun werk hebben gedaan. Ook van deze informatie heeft de bezetting 

van de control room goed gebruik kunnen maken. 

 

Virtuele drips 

Conclusie is dat de VDs veel zijn ingezet en gebruikt. Op een aantal onderdelen kan de operatie 

rond het inzetten van de VDs nog iets handiger, maar dat heeft niet geleid tot problemen. Net als 

bij de inzet voor de PPA-zuidoost blijkt een informatiedienst met de volgende kenmerken: 

individueel, op een specifieke plek en op een specifieke tijd, veel gebruikt te worden. Zelfs tijdens  

het evenement zijn dit soort diensten nog goed stuurbaar en aan te passen. Deze individuele dienst 

dienst gaat veel verder dan de inzet van wegkantsystemen die minder flexibel inzetbaar zijn.  

 

Waardering bereikbaarheid 

Conclusie is dat de algemene waardering van de bereikbaarheid met een rapportcijfer van 6.4 nog 

net voldoende is maar ook dat automobilisten die later dan 10:00 uur arriveerden gemiddeld 

ontevreden waren over de bereikbaarheid. Hoe dit zich verhoudt tot andere jaren en andere 

evenementen is onbekend en het zou goed zijn om hier apart onderzoek naar te verrichten.  

 

 Lessons learned en mogelijkheden voor opschaling 

 

We maken hier een onderscheid tussen techniek, organisatie en opschaling.  

 

Organisatie: 

- De samenwerking tussen publiek, evenement en dienstverlener is op orde. Ook met de 

politie is goed samengewerkt. In de control room op het circuit waren alle partijen aanwezig 

en werkten prima samen. De lead lag bij de dienstverlener. Op zichzelf is dit bijzonder 

omdat in soortgelijke situaties de lead bij publieke partijen lag. De TT is wellicht op dit punt 

verschillend van andere evenementen door de relatief grote inbreng van private partijen.  
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- De aanpak om management tijdens events over te nemen was op orde. Er zijn geïntegreerde 

regelscenario’s gemaakt met een combinatie van verkeersmanagement en 

parkeermanagement.  

- De mogelijkheid om wegkant en in-car te integreren was ook op orde. 

 

Techniek: 

- De middelen om management te kunnen doen zijn direct beschikbaar. Van belang is de 

snelheid waarmee je het kunt realiseren in een nieuwe situatie.  

- Beschikbaarheid eigen verkeerscentrale was virtueel op orde een koppeling via DVM-X. is 

niet gerealiseerd maar zou wel gewenst zijn. 

- De Common Operationeel Picture was beschikbaar, met een integratie van de verschillende 

informatiebronnen De toegevoegde waarde was dat er op 1 plek alle data bij elkaar kwam 

zodat adequate beslissingen konden worden genomen omdat ook alle relevante 

stakeholders bijeen waren in dezelfde ruimte. Een soortgelijke ervaring heeft Arcadis bij de 

uitvoering van de NSS.  

- Korte Termijn Voorspellingen van het verkeer zou van toegevoegde waarde zijn, zeker 

wanneer de voorspelhorizon tot 30 minuten ligt. Dezer tooling bestaat reeds en kan in 

nieuwe gevallen worden meegenomen.  

 

Opschaling; 

Voor nieuwe situaties is het uiteraard de vraag welke organisatie en techniek er reeds is en wat 

vanuit een privaat consortium kan worden toegevoegd. We noemen hier de volgende 

aandachtspunten: 

- Vanuit belanghebbenden is het zaak een duidelijk doel te formuleren van de inzet van een 

privaat consortium. Voor de TT betrof dit een goede bereikbaarheid tijdens de racedag 

speciaal ook voor de VIPs; 

- Alle onderdelen die zijn ingezet bestaan reeds. Deze kunnen per stuk of in combinatie 

worden ingezet.  

- Cruciaal is de beschikbaarheid van goede data. De private partijen kunnen deze leveren. 

- De kosten van de inzet van middelen moeten opwegen tegen de verwachte baten. Alleen 

wanneer de verwachte baten hoger zijn dan de kosten van de inzet is er sprake van 

meerwaarde. In een uitgevoerde kosten-baten analyse bleek dat dit het geval is zodat in elk 

geval gesproken kan worden van een maatschappelijke businesscase.  

- Iemand, minimaal een van de stakeholders, zal bereid moeten zijn de kosten van de inzet te 

betalen. Voor de hand liggende stakeholders zijn: de evenement organisator, de 

wegbeheerder, de bezoeker, de parkeerexploitant en de exploitanten van overige zaken 

zoals horeca. Merk hierbij op dat de bezoeker in elk geval de rekening zal betalen, ofwel 

rechtstreeks ofwel via een andere stakeholder.  
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Bijlage 1: Kwalitatieve evaluatie 
 

Trigion: 

Onze bijdrage was in de vorm van (uiteindelijk) 5 camera’s in de “buitenring” van verkeer.  

Op het terrein en op de directe aanrijpunten (afslagen van de snelweg e.d.) hadden de TT zelf en de 

gemeente zelf cameramasten opgesteld.  

  

Voor de precieze plaatsing van al onze masten verwijs ik je naar de overzichten die eerder gestuurd 

zijn.  

Een mast stond bij de afrit 4 van de A32. Hier hebben we weinig spannends zien gebeuren. Wat wel 

opviel was dat deze route blijkbaar heel weinig gebruikt wordt.  

Een tweede mast stond bij afrit 30 (Beilen) van de A28. Hiermee hadden we zicht op de A28 incl 

begin van de afrit en op de afslag beneden. Op dit deel is weinig gebeurd. 

Een derde mast stond bij de overgang van de N381 over de A28. Met deze mast is zondagochtend 

helaas de verbinding verbroken, dus deze hebben we alleen zaterdag in gebruik gehad.  

De vierde mast stond bij de rotonde in Hooghalen en de vijfde mast bij de kruising Smilderweg – 

Hijkerweg bij Laaghalen. Deze beide camera’s zijn goed gebruikt.  

Op alle camera’s waren twee preset standen gemaakt en onze software switchte tussen die beide 

standen. Met tussenpozen van een minuut waren die dus te zien op het scherm van de mobiele 

centrale. Dit was een bruikbare set-up. We konden ook rechtstreeks naar de camera’s om andere 

positiekeuzes te maken en in te zoomen.  

  

De drukte op zaterdag was niet zodanig dat we verkeersdruk hadden tot op de plekken waar deze 

camera’s stonden. Dus zaterdag hebben we van deze camera’s weinig direct gebruik gemaakt. Het 

belang van de camera’s op en rond het terrein was zaterdag wel al duidelijk omdat daarmee 

conclusies getrokken konden worden over hoe de verkeersregelaars beter aangestuurd konden 

worden. Dat is zondagochtend gedaan (dit zul je wel als belangrijk leerpunt uit de feedback van 

Remco horen) met instructies door mensen uit het kernteam, in het veld, en dat is essentieel 

gebleken.  

Deze ervaring hadden we niet op zaterdag op de rotonde Hooghalen (daar waren helemaal geen 

verkeersregelaars gepland) en op de kruising bij Laaghalen (daar stonden twee verkeersregelaars) 

omdat daar geen verkeersdruk was.  

  

Op zondag ging alles tot een uur of tien heel goed omdat de instructies aan de verkeersregelaars 

heel goed bleken te werken. Daarna spreidde de verkeersdruk zich echter uit naar verder buiten het 

terrein, en toen bleken daar toch problemen te ontstaan met name op de VIP route.  

Uiteindelijk hebben we de camera bij rotonde Hooghalen kunnen gebruiken om te ontdekken dat er 

teveel auto’s op die rotonde rechtdoor gingen naar de Asserweg waardoor er veel teveel druk 

ontstond bij de oude tol waar het VIP verkeer het defensieterrein op moest draaien.   

Door in te zoomen op de voorruiten met parkeerstickers van die rij voertuigen konden we zien dat 

zeker 80% van die voertuigen geen VIP was, en dat naar schatting 80% daar weer van een 

buitenlands kenteken had. De conclusie op dat moment was dat er kennelijk in de instructies of 

bebording voor deze groep iets fout gaat.  

  

Door snel schakelen van het team olv Remco is er een verkeersregelaar naar de rotonde Hooghalen 

gestuurd met instructies om verkeer te scheiden: VIPS rechtdoor, rest linksaf richting Laaghalen en 

de H2 en H4 parking. Helaas waren er toen al erg veel druk en problemen ontstaan bij de oude tol 
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waardoor de VIPs toch veel vertraging hebben ondervonden. Onze inschatting is dat zonder die 

ingreep het nog erger zou zijn geweest. Tegelijkertijd zien we hier ook een grote kans voor volgend 

jaar.  

Met de camera bij Laaghalen konden we vervolgens de kruising bij Laaghalen monitoren en 

bijsturen. Daar kwam vanuit het oosten het niet-VIP verkeer vanaf de rotonde Hooghalen (hierboven 

al genoemd) en vanuit het zuiden het verkeer dat, na de vulling van de H1 en H3 parking en de 

afsluiting van afritten 31A en 32, weer teruggeleid werd naar afritten 30 en 31. Deze kruising 

ondervindt erg veel verkeersdruk en efficiënte afwikkeling kon vanuit het team bijgestuurd worden 

(door het verkeer niet meer te laten kruisen). Waarbij nog komt dat op deze kruising ook 

bestemmingsverkeer rijdt en er dus af en toe voertuigen toch anders moesten rijden.  

  

Op de uitgaande stroom hebben we deze kruising en deze rotonde vervolgens preventief 

gemonitord. Er is enkele keren geschakeld door verkeer vanaf de kruising wel/niet naar de rotonde 

te laten rijden. Niet: om de rotonde te ontlasten zodat het uitgaande VIP verkeer zsm afgewikkeld 

kon worden, en wel: (als de rotonde het toeliet) om de kruising te ontlasten en het “gewone” H-park 

verkeer eruit te kunnen laten. Wij hadden de indruk dat het uitgaande verkeer geen abnormale 

vertraging heeft ondervonden. 

  

Mijn conclusies zijn: 

= het Goudappel team heeft het goed voorbereid en was ook voorbereid op onverwachte situaties 

= Remco heeft het strak opgepakt want er was veel druk  

= het is voor een coördinerend team onontbeerlijk om hele betrouwbare informatie uit het veld te 

krijgen 

= de camerabeelden (zowel binnengebied als buitengebied) zijn essentieel om de juiste conclusies 

te kunnen trekken en dus beslissingen te nemen  

= de verkeersregelaars vormen een cruciale schakel (maar hebben nooit overzicht noch inzicht in de 

consequenties van keuzes) 

= het kort van tevoren, ter plekke instrueren van de verkeersregelaars lijkt aanzienlijk effectiever te 

zijn dan een schriftelijke instructie in de aanloop.  

= het centrale regie team moet snel contact met de verkeersregelteams kunnen hebben om heel 

snel van scenario te kunnen veranderen.  

= instructies over de route moeten op een of andere manier nog duidelijker. 

 

Goudappel Coffeng 

In grote lijnen is het zondag goed gegaan. De grote massa heeft weinig vertraging ondervonden.  

Vooral aan het begin van de dag verliep de instroom zeer vlot. Dat was mede het effect van een 

aantal aanscherpingen die we op basis van onze ervaringen van de zaterdag hebben doorgevoerd 

(extra verkeersregelaars en instructies ter plekke voorafgaand aan de instroom). 

Op de A28 was de fllevorming in de ochtend erg beperkt. Dat in tegenstelling tot vorig jaar. 

 

Een klein deel van de bezoekers heeft veel vertraging gehad; dat waren de mensen die de 

dwingende instructies op tekstkarren en virtuele DRIP's negeerden om er bij 30 of 31 vanaf het 

moment waarop aansluiting 31A (en daarna ook 32) dicht ging, omdat de P-locatie rond het circuit 

vol waren. Die moesten terugrijden en liepen veel vertraging op de routes via het onderliggend 

wegennet. 

Verder liep een deel van het VIP-verkeer veel vertraging op. Dit is te wijten aan een combinatie van 

factoren zoals, 
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• de omvang van deze stroom (ca. 3000 voertuigen); 

• de te lage capaciteit van de afstroom naar de VIP-parkeerterreinen, onder meer als gevolg 

van de vele kaarttypen die gebruikt worden (deze moesten gecontroleerd worden), en; 

• de aanwezigheid van veel niet-VIP-verkeer op de VIP-aanvoerroutes. 

 

De uitstroom verliep erg vlot. De parkeerterreinen waren rond 18.30 leeg, circa een uur eerder dan 

vorig jaar.  

 

De extra camera's van de iCentrale waren zeer waardevol. Die stonden op een aantal punten die 

cruciaal waren voor de in- en uitstroom. Het inzicht in de reistijden op de diverse route naar het 

circuit was nuttig om te beoordelen op welke route nog restcapaciteit zat. Het effect van de inzet 

van de Virtuele Drips weten we niet. We hebben wel de indruk dat er ten opzichte van vorig jaar 

meer gebruik is gemaakt van de alternatieve routes via 30 en 31. Het effect zal een combinatie zijn 

van de inzet van meer tekstkarren, een andere tekststrategie en mogelijk ook door de inzet van de  

Virtuele Drips. Dit is vrijwel altijd het geval bij het uitvoeren van evaluaties. We zien een effect, in 

bijvoorbeeld de waardering of in een hoeveelheid vermeden voertuigverliesuren en we moeten 

constateren dat dit het gevolg is van een maatregelenmix waarbij we niet van elke afzonderlijke 

maatregel het effect zullen weten.  

 

We hebben een goed beeld van verbeterpunten om volgend jaar door te voeren. Het blijft natuurlijk 

een illusie om 15.000 auto's in ca 4 uur probleemloos af te wikkelen. Het uitgangspunt van de 

directie dat (vrijwel) iedereen voor de aanvang van de MotoGP aanwezig was is zo goed als gehaald.  
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