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Hupdoorrijden, zegt het slimme stoplicht

‘Ik geloof niet datwe eenkeuzehebben’, zegt JanWillem Im-
merzeel. ‘Wemóétennieuwe techniekenontwikkelenom
steden slimmer temaken.De treknaar de stad is universeel,
dat is eenwereldwijdeontwikkelingdie ook inNederlandde
komende jarengewoondoorzet.Hetwordt drukker endat
betekentmaar éénding:meerproblemenmetdedoorstro-
ming vanhet verkeer.’ Immerzeel zegt het niet alleenmet een
gulRotterdamsaccent,maar ookmet grote stelligheid.Hij is
directeur verkeer vandeMetropoolregioRotterdamDenHaag,
een samenwerkingsverband van23gemeenten inde zuidelijke
Randstad eneen vandedichtstbevolkte gebieden vanNeder-
land. ‘Wemoetener alles aandoenomhet verkeer opgang te
houden.Niet alleen voorde economie,maar ook voorhet ver-
duurzamenvanons energieverbruik.Weet jewatwe zelf al heb-
benkunnenmeten?Alswe vrachtverkeer soepeler latendoor-
stromendoorde verkeerslichten slimmer temaken, scheelt
hetmeteenal 7% tot 8%CO2-uitstoot. Zonder aanpassing van
de infrastructuur.Dat is tochprachtig?Wij hebbenons30%
reductie tendoel gesteld, zonder technologie is dat onmogelijk
tehalen.’

REKENINGRIJDEN
Desituatie die Immerzeel schetst, geldt ook voorde rest van
Nederland.Opditmoment rijden er 8,4miljoenpersonen-
auto’s opdeNederlandsewegen, ruimeenmiljoenmeerdan
tien jaar geleden. Endat aantal zal blijvengroeien.De verwach-
ting is dat er over vijf jaar 10%meerwordt geredendanhet afge-
lopen jaar. ‘Tot 2023kanhet reistijdverlies opdeNederlandse
wegenmet ruimeenderde toenemen’, stelt een rapport datmi-
nisterCora vanNieuwenhuizen van Infrastructuur enWater-
staat eindoktobernaar deTweedeKamer stuurde.De teneur
inhet rapport is ophet eerste gezichtweinig vrolijkmakend:
extra asfalt heeft defiles opde snelwegenniet opgelost en aan
rekeningrijdenwil dit kabinet niet. Als udusdagelijks opde
weg zit: beterwordt het voorlopigniet.

Gelukkig is er een lichtpuntje.Het rapport zegt niets over
technischeontwikkelingenomhet verkeer beter af tewikke-
len, terwijl diewel inhoog tempobeschikbaarworden. Een
vandeopmerkelijkste technieken is die van ‘floating car data’.
Daarmeeworden continuactuele bewegingsgegevens getoond
vande voertuigendie zichopdewegenbevinden.Het is een
rivier vanbigdatadieprecies toonthoedrukhetwaar is, dank-
zij demobiele telefoons ennavigatieapparatuur vandewegge-
bruikers. (Zie ookkader ‘Wat is floating car data?’).

‘Als je continuweethoedrukhet is, ontstaannieuwe in-
zichten’, weet Immerzeel. ‘Doordie gegevensdag in, daguit te
verzamelen, krijg je eenbeeld vanwaardeknelpunten liggen.
Daarneem je infrastructurelemaatregelen.Dat kan veel pre-
ciezer danmet traditionelemeetmethodenmet lussen en vaste
meetpunten langsdeweg.’

Sinds vorig jaar stelt deNationaleDatabankWegverkeers-
gegevens (NDW)dezedatabeschikbaar aangemeenten en
regionale overheden inhet hele land. Zij gebruikendieniet
alleenomde infrastructuur vorm te geven,maar ookomer
verkeerspiekenmeeaf tehandelen. Zo zet de gemeenteAm-
sterdambij grote evenementen indeArena, Afas Live enZiggo
DomehaarOperationeelMobiliteitscentrumZuidoost in.

Het wordt steeds drukker op
de Nederlandse wegen, met als
gevolg meer reistijd en CO2-
uitstoot. Extra asfalt helpt
niet, en rekeningrijden ligt
politiek gevoelig. Bieden slimme
dataoplossingen soelaas?
Martijn de Meulder
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‘Daar interpreterenonze verkeers-
kundigendeze gegevens in realtime
enkunnen ze ernaarhandelen’, vertelt
Rachel Tienkamp-Beishuizen, hoofd van
deafdeling verkeersmanagement vande
hoofdstad. ‘We zien livehoedrukhet is
opde toegangswegennaarhet gebied:
als het ergens stokt, kunnenweonmid-
dellijk dewegsignalering indewijdeom-
trek aanpassenendebezoekersstromen
over anderewegen leiden.’

Ookelders inAmsterdamwordt
de technologie gebruikt, zegt Tien-
kamp-Beishuizen. ‘Omde stad veilig en
bereikbaar tehouden, kijkenwewaarwe
slimme technieken inzetten.Metfloa-
ting car data,maar ookmetmeetlussen,
wifi-sensoren, en telcamera’s bijvoor-
beeld. Je hebtmeerderedatabronnen
nodig omeengoed inzicht te krijgen in
hoemensenbewegenomdaar ookgoed
op te kunnenhandelen.Uiteindelijk
hebbenwijmaar ééndoel: dat de stad
voor iedereenprettig blijft. Als jeweet
wat de actuele situatie is, kun je opbasis
vandata in combinatiemetde expertise
vanonzemensen inhet gebiedbetere
beslissingennemen.Wegebruikendeze
techniekenook voor crowdmanage-
ment opdeWallen.Daar sturenhosts
debezoekersstromenopdegrondals
we ziendathet opbepaaldeplekkenwel
héél drukwordt.’

SLIMME VERKEERSLICHTEN
Deanderenieuwe rageonderNederland-
se overheden ishet installeren van slim-
me verkeerslichten, die in staat zijn zon-
der tussenkomst vanmensenhet verkeer
teherkennen.Kunstmatige intelligentie
doet hetwerk. ‘Zokanhet verkeer op
drukkekruispuntenefficiënter doorrij-
den’, stelt ElisabethPost, gedeputeerde
Mobiliteit vandeprovincieNoord-Hol-
land.Haar provincie is een enthousiaste
verkeerslichtenvernieuwer. ‘Doorda-
ta-uitwisselingmethet verkeerslicht is
het binnenkort ookmogelijkweggebrui-
kers via eenappopafstand te informe-
renover bijvoorbeelddenog resterende
tijd tot een roodof groen licht.De eerste
tests hiermeewordennual uitgevoerd
opdeN205bij Schiphol.’

Dit betekent dat verkeerslichten je
binnenkort via je smartphone eenad-
viessnelheid gevenals het druk is opde
weg.Of je aanradeneenandere route
tenemen.OokAmsterdammaakt zich
klaar omdenieuwe verkeerslichten in
te voeren, vertelt Tienkamp-Beishuizen:
‘Debelofte ervan is groot. Indenabije
toekomstwillenwefloating car data kop-
pelen aande verkeerslichten zodat deze
ruimvan tevorenal ziendat er bijvoor-
beeld veel auto’s aankomenenhet sche-
madaaropkanwordengeoptimaliseerd.
Deuitdaging voor ons zit inde grote
hoeveelheid verkeer inde stad: het ver-
werken vanal die data vergt veel reken-
kracht,wewerkennuaande inrichting

vande infrastructuur.Daar is nogwat ex-
trawerknodig.’ Dit jaar nogwordener in
heelNederlandmeerdanachthonderd
verkeerslichten vervangendoor slimme
varianten.Dekomende jarenmeerdan
vijfduizend, eenkwart vanalle verkeers-
lichten inNederland.

Immerzeel denkt datwenogmaarnet
aanhet begin staan vandezeontwikke-
lingen. ‘Opditmoment komencamera-
beelden, floating car data engegevens
van sensoren in losse stromenbinnen.
Inonze verkeerscentrale inRhooncom-
binerenwede informatie enhandelen
ernaar.Maar ikdenkdat als je deze
ennogmeerdatabronnenmet elkaar
combineert, je er nog veelmeeruit kunt
halen.’

PERSOONLIJK ADVIES
Tot ophedenwordt er vooral vanuit de
systeemkant gewerkt, legt hij uit. ‘Wij
leggeneenmeetinfrastructuur aan, le-
zendieuit en sturenmeldingennaarde
weggebruikers via bijvoorbeelddigitale

De floating
car data die
door Neder-

landse overheden
worden gebruikt,
zijn hoofdzakelijk
afkomstig van de
app Flitsmeis-
ter. Er zijn meer
leveranciers zoals
het Nederlandse
TomTom en het
Duitse Here, leve-
rancier van de na-
vigatieapparatuur
voor onder meer
Mercedes, Audi en
Honda. Google is
de grootste data-
inzamelaar via zijn
verkeersapp Waze
en Google Maps.
Toen de NDW in
2016 de aanbe-
steding uitschreef
onder deze leve-
ranciers, werd deze
echter gewonnen
door Be-Mobi-

le, het Vlaamse
bedrijf dat groot-
aandeelhouder is
van Flitsmeister.
Volgens Jorn de
Vries van Flitsmeis-
ter verzamelt de
app ‘maandelijks
van ruim 1,4 miljoen
gebruikers de ano-
nieme floating car
data.
Dit levert in totaal

meer dan 4,5
miljard punten per
dag op. Dagelijks
zijn er ongeveer
400.000 ge-
bruikers actief.’
Hoeveel het bedrijf
verdient aan de
gegevens houdt
hij geheim, maar:
‘Het is voor ons
een zeer belangrijk
verdienmodel.’

DE GEMEENTE
AMSTERDAM ZET
DE FLOATING CAR
DATA IN BĲ GROTE
EVENEMENTEN IN
DE ARENA, AFAS
LIVE EN ZIGGO
DOME

WAT IS FLOATING CAR DATA?

FLITSMEISTER

Een modern
wegennet kan
niet zonder

datastromen. Tot
voor kort kwamen
deze vooral uit
‘vaste’ systemen
zoals inductielussen
in het asfalt, ken-
tekencamera’s bo-
ven de weg, wifi- en
bluetooth-meetsys-
temen.
Sinds vorig jaar zijn
daar ook ‘floating
car data’ bij geko-
men. Deze bestaan
uit de gps-loca-
tiegegevens van
mobiele compu-
ters, zoals navi-
gatiesystemen en
mobiele telefoons.
Als je weet waar
die apparaten op
welk moment zijn,
weet je wat de (rij)
snelheden van de
voertuigen ter plek-
ke zijn en wat de
reistijd tussen twee

punten is. Met die
gegevens kun je in
enkele seconden
afleiden waar zich
de staart van een
file bevindt bijvoor-
beeld, of waar zich
een ongeluk heeft
voorgedaan en hoe
druk het is voor een
kruispunt. Met slim-
me algoritmen valt
er zelfs een voor-
spellende functie
uit af te leiden: waar
dreigt het vast te
lopen?
De massale op-
komst van smart-
phones en hun
apps heeft de
ontwikkeling van
toepassingen voor
floating car data
de afgelopen twee
jaar enorm ver-
sneld. Deze gege-
vens worden zo
enthousiast door
de overheden om-
armd omdat data

beschikbaar zijn
van álle wegen
waar genoeg auto’s
rijden. Bij elkaar
zestigduizend ki-
lometer, waarvan
veel stadswegen
zonder vaste meet-
infrastructuur. De
gegevens worden
door een overheids-
orgaan, de Nationa-
le DatabankWeg-
gegevens (NDW),
centraal ingekocht
en tegen lage kos-
ten aan overheden
geleverd. Een extra
punt: waar geen
vaste meetappara-
tuur wordt gebruikt,
is ook geen onder-
houd nodig.
De kosten van een
verkeersinforma-
tiesysteem op ba-
sis van floating car
data zijn daarom
marginaal vergele-
ken met de vaste
systemen.
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borden.Wat je ziet, is dat het accent aan
het verschuiven isnaarde gebruikers-
kant:wekrijgendata van smartpho-
nes,maar ook van slimmeauto’s.Dat
is veel fijnmaziger,waardoorweook
steedspersoonlijker advies gevenaan
gebruikers, vooral via de appsophun
telefoons. Als zij andere vervoersbeslis-
singengaannemenendaardoor onze
doorstroming verbetert, is het doel be-
reikt.DankrijgenwedieCO2-reductie
alsmooiebijvangst.’

DRUKKE NEDERLANDSE WEGEN
Tochmoetenwedemogelijkheden van
slimme technologieniet overschatten,
waarschuwtErikdeRomph,die zich
als senior scientist bij TNObezighoudt
met transportmodellen. ‘Wij proberen
ons eenbeeld te vormen vanhet trans-
port vande toekomst, zodatwedeover-
heidkunnenadviserenbij het doen van
investeringen.’

DeRomphziet floating car data en ste-
den vol sensorenals eenoplossing voor

VERKEERSLICHTEN
KUNNEN JE
BINNENKORT VIA
JE SMARTPHONE
EEN ADVIES-
SNELHEID GEVEN
ALS HET DRUK IS
OP DEWEG

10%
Naar verwachting zal er in Nederland
over vijf jaar tien procentmeer worden
gereden dan het afgelopen jaar.

8,4mln
Opdit moment rijden er 8,4miljoen
personenauto’s rond in Nederland, een
miljoenmeer dan tien jaar geleden.
BRON: CBS

specifieke situaties, zoals het efficiënt
geleiden vanhet verkeer rondevenemen-
ten en incidenten. ‘Maar je kunthet net
als slimmeverkeerslichtenniet zien als
deheilige graal omhetfileprobleemop
te lossen.Dewegen inNederland zijn
gewoonontzettenddruk. Je kunt ernet

zoveel technologie tegenaangooien als
jewilt,maar er pastmaar eenbepaalde
hoeveelheid auto’s in eenkilometer. Veel
verkeerslichtendraaiennual op eenop-
timaal schema.Daar ga jemet intelligen-
tie hoogstensmarginaalwat aan verbe-
teren.’ Het is eenwaarnemingdiewordt
onderschrevendoor onderzoeksbureau
TrafficQuest.Het bureau stelt dat als
10%vandeauto’s over floating car data
beschikt, er 1%minder vertraging zou
zijn. Bij een voorzieningsgraad van90%
zouer 5% tot 8%minder vertraging zijn.
Is dat veel? 5%zou inde regioAmster-
damhonderdmiljoeneuroop jaarbasis
aan ‘schade’ schelen.Maarhetweegt
langniet op tegende stijgende verkeers-
drukopdewegen.

Ookde zelfrijdende auto zal op zich-
zelf het fileprobleemniet oplossen,
denktDeRomph: ‘Slimmevoertuigen
diemetbehulp van sensoreneen in-
schattingmaken vande verkeerssituatie
endaar beter op inspelendanmensen
zullen een verschilmaken, zeker als au-

to’s ookmet elkaar gaancommuniceren.
Maar je zult ook ziendatwanneer auto’s
zelfrijdendworden,mensenermakkelij-
ker in gaan zittenomdat zedanookwerk
kunnen verrichten.Het gevolg: nogméér
auto’s opdeweg.’

Nee, zijnultiemeoplossingklinkt ver-
rassendbekend: ‘De echteheilige graal
omfileleedop te lossenbevindt zichop
al die lege stoelendie ik inde spits voor-
bij zie rijden. Als je debezetting vanau-
to’s vanéénnaar tweekunt krijgen, is het
helefileprobleem inenbuitende stad
opgelost.’ Carpoolendus? ‘Met slimme
apps, enmisschien zelfrijdendeauto’s
inde vormvan luxe shuttlebusjes,met
goede stoelen enwifi. Ik kanmebij de
aantrekkelijkheiddaarvanwelwat voor-
stellen.’Hij glimlacht even. ‘Maar voor
de geestendaar rijp voor zijn, zijnwe
misschienwel twee generaties verder.’

Martijn de Meulder
is freelancejournalist.
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