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Deel 1: Archetype problemen en oplossingen

Domeinen:

1. Verkeersmanagement

2. Brug- en sluisbediening

3. Tunnelmanagement

4. Parkeren

5. Crowdmanagement

6. Stadstoegang en stadsbeheer
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Verkeersmanagement

 Archetype problemen (voor t=0 en t=+10)

 Snelheid te laag (puntsnelheid of trajectsnelheid)

 Ongeval

 Evenement

 Wegwerkzaamheden

 Wachtrijen / blokkades

 Niet kunnen openstellen spitsstroken (mist)

 Knelpunt duurzaamheid
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Verkeersmanagement

 Archetype oplossingen

 Instroom beperken

 Uitstroom bevorderen

 Doorstroom bevorderen

 Herrouteren

 Prioriteren (wegen en doelgroepen)
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Verkeersmanagement

 Bestaand instrumentarium

 VRI/TDI

 PRIS

 Verkeerssignalering

 DRIPs

 GRIPs

 Verkeersinformatie

 (conditionele) prioriteit

 PPA

 AFM

 BOSS
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Trigger:
Incident detectie

Voorschakelen
• COP AreaView
• Camerabeelden
Afhandeling
• Telefonisch contact met RWS 

en PNH weginspecteur
Systemen:
• Notificatiepaneel toont 

melding met verzoek tot 
schouwen.

Use Case 2 – A10 incident



7

Trigger:

Incident detectie. iRadar detecteert op 
T=0 een incident. Detectie vindt plaats 
op basis van een detectie module 
ontwikkeld binnen iRadar. Ontwikkeld 

Dit gebeurt op basis van het verschil 
tussen de verwachte situatie op T=0 en 
de feitelijke situatie. 

Use Case 2 – A10 incident
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Werking KTV

Real time verkeersdata
t-15 t=0

Voorspelling 
verkeerstoestand

t+10

Incidentdetectie
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Fasering KTV voor verkeersmanagement

iRadar

iCentrale: onderliggend wegennet

Charm-PCP: hoofdwegennet

iRadar: compleet netwerk

+
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Werking iRadar
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Voorbeeld: incidentdetectie
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Voorbeeld: incidentdetectie
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Voorbeeld: tien minuten vooruit 
voorspelling
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Werking iRadar

Historie bekijken in datum en tijd

Vooruit kijken

Indicatoren selecteren
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Werking iRadar met camerabeelden
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Impressie toepassing Almere
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Trigger:
Incident detectie. iRadar detecteert op T=0 een incident. Detectie 
vindt plaats op basis van een detectie module ontwikkeld binnen 
iRadar. Dit gebeurt op basis van het verschil tussen de 
verwachte situatie op T=0 en de feitelijke situatie. 

Melding systeem

‘Ongeval op de A10 richting zuid, ter hoogte van xx’

Voor operator is het is nodig te bepalen wat de ernst is van het 
ongeval. Operator doet drie dingen:
- Validatie op basis van andere bronnen (VID, ANWB, NDW, 

FM, twitter enzovoort)
- Monitoring verkeer ter plekke gedurende bepaalde tijd, 

bijvoorbeeld 30 minuten
- Contact leggen met VC/RWS over ongeval

Use Case 2 – A10 incident
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Gevolgen:

1Probleem op de A10. Dit is voor RWS, hier doet de 
operator niets mee

2Probleem op de toerit. Is opzichzelf nog niet zo erg, nog 
geen acties

3Probleem op de S103

4Als de ernst groot genoeg is, bijvoorbeeld restduur 
incident is minimaal 30 minuten (informatie NDW), dan 
geeft het systeem de volgende adviezen

1 Herouteren
1 Stremming op S103 ter hoogte van de A10
2 Advies over alternatieve routes  voor verkeer komend van 

west
1 Via A9 (schakel MM scenario “A10 Noord via A9”)

3 verkeer komend van oost

via S100 en S105

Use Case 2 – A10 incident
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Brug- en sluisbediening

 Archetype problemen
 Aanvraag brug-/sluisopening

 Dichthoudverzoek (hulpdienst)

 Openbaar vervoer (bus of trein)

 Wegverkeer

 Omleiding via brug/sluis

 Brug/sluis werkt niet

 Ongeval op waterweg

 Ongeval op/bij brug

 Aanvraag lig/wachtplaats

 Geen ruimte voor lig/wachtplaats

 Te veel wind voor brug/sluisbediening

 Smalle vaarweg (tegemoetkomend verkeer)

 Milieuprobleem (lekkage)
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Brug- en sluisbediening

 Archetype oplossingen

 Brug-/sluisbediening

 Dichthoudverzoek honoreren

 Technische dienst inschakelen

 Incident management

 Scheepvaartinformatie/vaaradvies

 Scheepvaartbegeleiding

 Advies lig/wachtplaatsen
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Brug- en sluisbediening

 Bestaand instrumentarium

 Brug-/sluisbediening

 Brugmanagementsysteem (BMS)

 Draaiboek incident management

 Marifoon
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Tunnelmanagement

 Archetype problemen

 Snelheid te laag

 Stilstaand voertuig

 Ongeval

 Rookdetectie

 Problemen met tunneltechnische installaties 
(ventilatie, pompen, verlichting)

 Te hoge vrachtwagen voor tunnel
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Tunnelmanagement

 Archetype oplossingen

 Instroom beperken

 Uitstroom bevorderen

 Doorstroom bevorderen

 Herrouteren

 Inzet technische dienst

 Incident management
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Tunnelmanagement

 Bestaand instrumentarium

 Adaptief File Management (AFM)

 Tunnelmanagementsystemen

 Tunneldosering

 Draaiboek incident management
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Parkeren

 Archetype problemen

 Parkeergarage vol

 Turnover te laag

 Parkeergarage ‘onvindbaar’

 Technische storing
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Parkeren

 Archetype oplossingen

 Informeren

 Sturen

 Inzet technische dienst

 Telefonische hulp
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Parkeren

 Bestaand instrumentarium

 Parkeerverwijssysteem (informerend, sturend)

 Draaiboek storingen

 Telefonische hulp
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Crowdmanagement

 Archetype problemen

 Opstoppingen door voetgangersstromen

 Te hoge dichtheid

 Calamiteit / paniek / … 
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Crowdmanagement

 Archetype oplossingen

 Informeren voetgangers

 Herrouteren voetgangersstromen

 Ontruimen
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Crowdmanagement

 Bestaand instrumentarium

 AMS (crowdmanagement) Sail (informerend)

 Stadion draaiboeken

 Inzet stadswacht, verkeersregelaar, politie
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Stadstoegang en stadsbeheer

 Archetype problemen

 Ongewenste toegang tot gebied

 Ongewenst gedrag in gebied

 Vandalisme



32

Stadstoegang en stadsbeheer

 Archetype oplossingen

 Persoon/auto moet er uit

 Ongepast gedrag moet ophouden
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Stadstoegang en stadsbeheer

 Bestaand instrumentarium

 Pollers

 Geautomatiseerd o.b.v. camera’s

 Visueel o.b.v. camera’s

 Inzet stadswacht, politie, hulpdiensten


