
Landelijke regelaanpak
Voor het business rules platform nederland
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Agenda
 Introductie op Rijkswaterstaat, LVMB en haar beleid

Ontwikkeling van de landelijke regelaanpak voor verkeersmanagement

 Introductie op verkeersmanagement 
GGB+, regelscenario's, inschakelvoorwaarden, randvoorwaarden en maatregelen

 Uitleg van de regelaanpak

Regelpunten, keuzepunten, routedelen, link en DVM services

 Evaluatie resultaat

Verkeerskundig, organisatorisch, artificial intelligence, business rules
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Het draait allemaal om?
De weggebruiker en die krijgt straks een slimme auto met 

nieuwe communicatie mogelijkheden
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De weggebruiker 
is niet de enige 

belanghebbende.

Wegbeheerder zoekt 
optimale benutting zonder 
economie, leefbaarheid en 
veiligheid te verminderen. 

5

Rijkswaterstaat

Gemeenten

Provincies



Opdrachtgever : LVMB

dit zijn de samenwerkende 
wegbeheerders.

Opdracht

Werk samen, leer van 
elkaar, uniformeer, …

… en zorg voor betere 
service tegen lagere prijs.
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Rijkswaterstaat

Gemeenten

Provincies



Techniek verandert 
maar beleid en 
sturing blijven.

Welke wegen moeten altijd 
doorstromen?

Waar mag vertraging 
ontstaan?

Mag je omleiden langs een 
school?
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Tijdlijn ontwikkeling LRA
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 Voorlopers (2008 - 2011)

Ideeen die lijken op een regelaanpak worden afzonderlijk van elkaar ontwikkelt rondom Amsterdam, Rotterdam en Midden 
Nederland. Iedereen lijkt wat anders te doen en heeft eigen terminologie.

 Samenkomers (2011 - 2012)

Het programma Mobiliteitsaanpak ontwikkelt een gezamenlijk programma van eisen voor netwerkbreed 
verkeersmanagement in 9 workshops met 21 afgevaardigden van de wegbeheerders.

 Ontwikkeling (2014 - 2016)

Ontwikkeling handboek regelaanpak versie 1 in klein comitee (5 workshops met 6 wegbeheerders), publicatie door CROW. 
Versie 2 volgt binnen een jaar en bevat de ervaringen van wegbeheerders verzameld in interviews en 3 workshops.

 Doorontwikkeling en adoptie (2017 - 2018)

Handboek, werkgroep LRA, cursus LRA, Maturity model, Implementatie richtlijnen, Animatie LRA



9

animatie en sprekerswissel
https://youtu.be/8twSS0mJD9M



Praktische problemen van 
regelscenario’s
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Wat doen we?
1. Verkeerssituatie vaststellen

2. Conflicten afhandelen

3. Instroom beperken

4. Randvoorwaarden toetsen

5. Omleiden

6. Normale situatie herstellen

7. Samenwerken (wie doet wat)
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TIJDENS [1] ALS [2] DAN [3] 
MITS  [4] & [5] TOT [6]
1. Geldigheid

Afgestemd in het referentiekader, overeengekomen tussen alle betrokkenen.

2. Inschakelvoorwaarden
Afgestemd in het referentiekader, overeengekomen tussen alle betrokkenen

3. DVM Services
Afgestemd in RTT en aangeboden door wegbeheerder

4. Verkeerskundige Randvoorwaarden
Afgestemd in het referentiekader of opgelegd door  betreffende wegbeheerder

5. Conflict detectie
Het instrument is in gebruik met een hogere prioriteit 

6. Uitschakelvoorwaarden
Afgestemd in het referentiekader, overeengekomen tussen alle betrokkenen.
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• Inschakelvoorwaarden = moet, verplichting
• Randvoorwaarden = mag niet, ontnomen toestemming
• Conflict = kan niet, ontnomen mogelijkheid



Teveel, te complex en lastig te automatiseren.
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probleem detectie

… gebruik meerdere keren
definieer eenmalig …

probleem oplossing

conflicthanteringrandvoorwaarden
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Beleid
De ring moet doorstromen.

Bedrijfsregels
Omleiden via 
onderliggend wegennet 
mag alleen bij drukte.

Operationele uitvoering
Na afloop evenement in Arena:
vraag omleiding U34 aan bij provincie.
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Copyright LibRT 2016

Policy:
improve customer satisfaction

Operational business rule
electronic devices may be 
returned within two weeks after 
purchase

Technological business rule
IF purchase date + 14 days ≤ return date and
kind of good = 'electronics'
THEN return status = OK



Regelstategie / GGB+
Afspraken tussen wegbeheerders 
vastgelegd in referentiekader en 
prioriteitenkaart.

Regelaanpak
Inrichting landelijke 
regelaanpak

Netwerk management 
Geautomatiseerd netkeersnetwerk-
management systeem en andere 
operationele ondersteuning 
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Waarom?

Hoe?
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Tactisch verkeerskundige

Operationeel verkeerskundige

Wegverkeersleider



GGB+

Ingredient 1: Beleid

Referentiekader
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Regelstrategie



Ingredient 2: Netwerk

Regelpunt
Een locatie waar de 
verkeerscapaciteit kan 
worden beïnvloed om de 
instroom te beperken of de 
uitstroom te bevorderen.

Keuzepunt
Een locatie waar de 
weggebruiker een 
keuze kan maken 
tussen twee of meer 
routes.

Routedeel
Het weggedeelte van 
keuzepunt naar 
keuzepunt waar een 
beleidsnorm wordt 
bewaakt.

Link
Het weggedeelte van 
regelpunt naar regelpunt 
waar overbelasting of 
blokkades worden 
vastgesteld.
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Ingredient 3: Services

Drie standaard DVM-services:

1. Uitstroom bevorderen. 
2. Instroom beperken. 
3. Omleiden. 

Meer groen, uitstroom beperken, instroom bevorderen, aankondigen, etc.
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DVM Service = ( Instelling + Instrument ) n + Randvoorwaarde
= Maatregel

¢  Omleiding 

Volg U1

↘



De vier principes van de Regelaanpak zijn bepalend voor 
de keuze of een DVM-service wordt uitgevoerd.

I. Vroegtijdig ingrijpen op latente verkeersproblemen 
op links. 

II. Nastreven van de beleidsnormen op routedelen.

III. Optimaliseren binnen de beleidsnormen.

IV. Conflict afhandelen, op basis van ernst 
verkeerssituatie.
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Ingredient 4: Beslislogica
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Hmm… naleven 
principes, dat klinkt 

goed.

Wat moet 
ik doen ?!?!

De principes worden geïmplementeerd met 
generieke beslisregels. 



Beslisregels voor de volgorde 
van activiteiten

25

monitoring

2-5 minute 
control cycle

Bepaal 
beschikbaarheid 

service

Bepaal conflicten 
en ernst van de 
verkeerssituatie

Vraag DVM-
service aan

Handmatig in- of 
uitschakelen van 

een service

Bepaal 
verkeerssituatie, 
probleemfase en 
service aanvraag

Dit proces wordt meestal ondersteund met een netwerk management systeem (NMS)

Beantwoorden de vraag: welke activiteit 
moet ik uitvoeren?



Beslisregels voor aanvragen 
services

• Inschakelvoorwaarden

• Randvoorwaarden

• Conflictvoorwaarden
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Beantwoorden van de vraag: welke type 
service wordt ingezet en kan of mag dat?



Inschakelvoorwaarden
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Welk type service moet worden aangevraagd?

Netwerk element Regelpunt Link Routedeel

Verkeerssituatie Verzadiging Terugslag Terugslag

Uitstroom bevorderen? Vraag aan Vraag aan Vraag aan

Instroom beperken?
-

Vraag aan Vraag aan

Omleiden? - - Vraag aan

Generieke beslistabel op basis van probleemfase en netwerkelement.



Randvoorwaarden
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Een service met overtreden randvoorwaarden, is niet beschikbaar en 
wordt dus niet aangevraagd. 

Is een service beschikbaar?

Service Uitstroom bevorderen Instroom beperken Omleiden

Geen capaciteit op 

conflicterende richting.
Niet beschikbaar - -

Geen capaciteit op 

stroomopwaartse link.
- Niet beschikbaar -

Geen capaciteit op 

stroomafwaartse link.
Niet beschikbaar - -

Geen capaciteit op 

omleidingsroute
- - Niet beschikbaar



Service conflicten
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Conflict tussen twee 

services?

Uitstroom bevorderen Instroom beperken Omleiden

Uitstroom bevorderen Instrument conflict - -

Instroom beperken Capaciteitsconflict Geen -

Omleiden Capaciteitsconflict Service conflict Instrument conflict

Bij een conflict gaat de service aanvraag vanuit de weg met de hoogste 
prioriteit voor!

Capaciteit conflicten worden niet opgelost maar weggewerkt. 



Beslisregels voor vaststellen 
verkeerssituatie
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Beantwoorden van de vraag: in welke 
mate is een verkeerssituatie ongewenst?

Wat is het type verkeerssituatie op een link of routedeel?

Netwerk element Link Link Routedeel

Wachtrij lengte > 60% strooklengte, 

≤ strooklengte

> strooklengte, 

≤ bufferlengte

-

Reistijd - - ≤ 90% streef reistijd

Verzadiging ? Ja - -

Terugslag tot regelpunt ? Nee Ja -

Terugslag tot keuzepunt ? Nee Nee Ja



Fine tuning normen per link
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Beantwoorden van de vraag: in welke 
mate is een verkeerssituatie ongewenst?

Meting op locatie Verkeersituatie Norm

Link Gegeven Verzadiging Terugslag link Terugslag routedeel

A28-4.1.L Snelheid ≤ 110% normsnelheid ≤ 80% normsnelheid ≤ 60% normsnelheid Snelheid: 65 km./u

A28-4.2.L Snelheid ≤ 110% normsnelheid ≤ 75% normsnelheid ≤ 55% normsnelheid Snelheid: 65 km./u

A28-4.3.L Snelheid ≤ 110% normsnelheid ≤ 80% normsnelheid ≤ 60% normsnelheid Snelheid: 65 km./u

N237-1.1.R Wachtrij > 60% strooklengte, 

≤ strooklengte

> strooklengte, 

≤ bufferlengte

> Bufferlengte Strooklengte : 80 mtr.

Bufferlengte: 120 mtr.

N237-1.2.R Wachtrij > 60% strooklengte, 

≤ strooklengte

> strooklengte, 

≤ bufferlengte

> bufferlengte Strooklengte : 60 mtr.

Bufferlengte: 110 mtr.

N237-1.3R Wachtrij > 60% strooklengte, 

≤ strooklengte

> strooklengte, 

≤ bufferlengte

> bufferlengte Strooklengte : 60 mtr.

Bufferlengte: 300 mtr.



Sensor op link
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Verzadiging

Terugslag 

naar keuzepunt

Terugslag 

naar regelpunt

3 standaard 
verkeerssituaties:



Acties op punten
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Uitstroom bevorderen

Omleiden

Instroom beperken

3 standaard services



Overzicht op kaart
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Spel
6 regelpunten
1 regel/keuze punt
1 keuzepunt

Wegprioriteit:
1 
2

3 
4

Verkeerssiutaties Spelers



Spelverloop
“…”

1. Monitoren
2. Regels toepassen
3. Service uitvoeren

1

2

3



Verkeerskundige evaluatie:
Pilot Project Amsterdam-noord
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voor LRA evaluatie LRA na LRA

vertraging per wegprioriteit

prioriteit 1 prioriteit 2 prioriteit 3 gemiddeld Linear (gemiddeld)

Veel vertraging op 
prioriteit 1 wegen

Minder vertraging op 
prioriteit 1 weg Gemiddeld 

een beetje 
beter

Over de hele linie: 
betere operationele 
invulling van het beleid.



Organisatorische evaluatie:
Lange adem in politieke omgeving
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DVM 
Exchange

MobiMaestro

Charm

Mobiliteits 
aanpak 

Beter 
benutten

Talking 
traffic

IT projecten Landelijke programma's

Prijktijkproef 
amsterdam

Bereik!

Eurotunnel

Regionale samenwerking

Mensen met passie en visie die steeds weer een stapje verder organiseren.



Technische evaluatie:
AI technologie in de praktijk

• De oplossing is een multi-agent system.

Iedere agent is een intelligent agent van het type "model based reflex agent".

• Andere AI technieken die zijn geprobeert:

Forward chaining productie regels: onbeheersbaar & complex

Neurale netwerken: onbegrijpbaar & niet hybride

• Zwak punt: 

Data hongerige oplossing

Betrouwbare data is een voorwaarde

Processor capaciteit van de wegkant systemen
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Business rules evaluatie:
Schoolvoorbeeld van …
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• Beleid verbinden aan operatie

Beleidswijziging wordt configuratie parameter.

• Onafhankelijk van technologie

We roepen services aan we zetten geen regeling op een instrument.

We reageren op een verkeerssituatie en niet op een meting van een sensor.

Diverse NMS systemen kunnen deze aanpak ondersteunen.

• Minder regels, versimpeling en gebruik beslissingstabellen

Weinig uitleg nodig.

• Definieren en standaardiseren terminologie

Is het allerbelangrijkste en het startpunt om iedereen te betrekken.



Meer informatie:
- www.crow.nl/regelaanpak
- Linked-in post Silvie Spreeuwenberg
- YouTube channel LibRT
- RuleML challenge & DMN camp, 12 July 2017, London

… en je kan natuurlijk ook nu een vraag stellen….
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