
In het kader van het project ‘Intermobil Regio Dresden’ is in 
Dresden een serie van wetenschappelijke voorbereidingen en 
de eerste pilotprojecten voor verkeersmanagement uitge-
voerd. De resultaten hiervan worden thans in het kader van 
het project ‘Verkeersmanagement Dresden-West’ in prakti-
sche volgorde stapsgewijs ingevoerd. 

Voor een groot deel van het integrale systeem is de invoering 
inmiddels een feit. Het directe management is in Dresden 
in 2005 als eerste gerealiseerd voor het deel van de aanvan-
kelijk met vaste bebording aangegeven omleidingroute, en 
dan met name de verknoping van de deelsystemen: adap-
tieve netwerksturing, dynamische routeverwijzing en het 
verkeersinformatiesysteem.

VAMOS
Het verkeersmanagementsysteem VAMOS bestaat uit een 
geïntegreerd platform voor verschillende verkeersbestu-
ringssystemen in de regio Dresden. Deze functioneerden 
voorheen als onafhankelijk van elkaar opererende ‘eiland-
systemen’. Hieronder vallen bijvoorbeeld het parkeerverwijs-
systeem, de tunnelbeveiliging en de verkeersregelinstal-
laties. Door de aansluiting op de VAMOS-centrale worden 
alle relevante verkeersgegevens van de solitaire systemen 
samengevoegd en ontsloten. Vervolgens staat deze data ter 
beschikking aan alle onderliggende systemen en de verschil-
lende verkeersmanagementdiensten die deze gegevens 
voor een samenhangend geheel van maatregelen kunnen 
gebruiken.
VAMOS omvat de volgende onderdelen:
•  het verzamelen van verkeersgegevens, identificatie en 

prognose van verkeersstromen;
•  de realisatie van een managementcentrale en een opera-

torinterface;
•  de realisatie van verkeersbeheersingsmaatregelen en van 

managementdoelstellingen.

1.  Dataverzameling, identificatie en prognose
De verkeersmanagementcentrale gebruikt GIS-gegevens van 
Dresden als basis. Hiermee is een goed overzicht verkrijgbaar 
van de actuele verkeersdruk in het net, tot op rijstrook-
indeling toe. Dit wordt getoond in verschillende kleuren, 
afhankelijk van het actuele prestatieniveau per wegvak. 
Met speciale handelingen kan men diepgaande informatie 
opvragen zoals reistijden per wegvak of bezettingsgraden 
van parkeergarages.

De on line ter beschikking staande verkeers- en milieugege-
vens, evenals de voortdurend geactualiseerde verkeersdata, 
vormen de basis voor de verkeersmanagementmaatregelen 
en de verkeersinformatie. De deelnemende diensten stellen 
deze data ter beschikking aan de VAMOS-verkeerscentrale, 
die de gegevens in een dynamisch verkeersmodel VAMOS-
DVM per wegvak opslaat. Naast de weersgesteldheid vormen 
ook de verkeersgegevens van de stedelijke wegbeheerder en 
de Autobahnamt Sachsen de basis voor het verkeersmanage-
mentsysteem VAMOS. Van de stad Dresden worden de gege-
vens van het parkeerverwijssysteem, het verkeersinforma-
tiesysteem, de detectoren van de verkeersregelinstallaties, 
de tunnelbeveiliging en de gegevens van de vaste telpunten 
realtime ontvangen. Van het autosnelwegennet staan de 
gegevens van de matrixsignalering en de tunnels van de A17 
ter beschikking. Daarnaast verzamelt het systeem floating 
car data van de stadstaxi’s en de automatisch voorbewerkte 
data van de tientallen videocamera’s in Dresden.

Het dynamische parkeerverwijssysteem in de stad Dresden 
levert het aantal vrije parkeerplaatsen per minuut nauwkeu-
rig aan de VAMOS-verkeerscentrale, die deze data met behulp 
van een visualisatietool overzichtelijk presenteert. Hiermee 
verkrijgt de operator een snel en actueel overzicht van het stil-
staande verkeer in het stadscentrum en de P+R-parkeerplaat-
sen, wat vooral bij grote evenementen bijzonder nuttig is.
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Dresden beschikt momenteel over een net van circa twintig 
vaste telpunten, die gedeeltelijk on line in verbinding staan 
met de VAMOS-verkeerscentrale of er binnenkort op worden 
aangesloten. De verkeerscentrale bewerkt deze gegevens met 
een visualisatietool, waardoor de operator een real-time beeld 
kan oproepen van de actueel gemeten verkeersgegevens.

De Technische Universiteit van Dresden heeft in samen-
werking met de taxicentrale een floating car datasysteem 
ontwikkeld. De circa 530 taxi’s in de stad zijn allemaal met 
GPS-navigatieapparatuur uitgerust. Via de taxicentrale ver-
zenden alle taxi’s op regelmatige afstanden hun positie aan 
de VAMOS-centrale. Deze deelt de floating car data op naar 
de betreffende wegvakken (het zogenaamde mapmatching) 
en berekent hieruit de reistijden, de maximum- en gemid-
delde snelheden, het aantal stops en de fileterugslag van 
verkeerslichten. Aansluitend worden deze gegevens zowel 
grafisch als tabellarisch in het dynamische verkeersmodel 
geïntegreerd. Met behulp van een visualisatietool kan de 
operator zo een goed beeld krijgen van de actuele doorstro-
ming in de stad.

In het kader van het project ‘Intermobil Regio Dresden’ is in 
de stad een netwerk van videocamera’s opgezet, waardoor 
per minuut geactualiseerde beelden van kritische ver-
keersknooppunten in de stad via internet oproepbaar zijn. 
Natuurlijk staan deze beelden ook in de VAMOS-centrale ter 
beschikking, waarmee de operator een visuele controlemo-
gelijkheid heeft van het actuele verkeersbeeld en vooral de 
oorzaak van verstoringen. Er is een nieuwe videoanalyse-
techniek ontwikkeld, die aan de hand van de videobeelden 
de doorstroming op wegvakken volautomatisch analyseert. 
Een lokale beeldprocessor voert deze analyse uit en ver-
stuurt de berekende gegevens door naar de verkeerscentrale 
VAMOS, die deze verder verwerkt.

Voorbeeld van videoanalyse van doorstroming op wegvak

2. Managementcentrale en operatorinterface
VAMOS stelt de gegevens samen uit de ruwe data die afkom-
stig is van verschillende aangesloten systemen en verwerkt 
deze vervolgens dynamisch. Momenteel worden de volgende 
ruwe gegevens verwerkt:
•  verkeersgegevens afkomstig van verkeersregelinstallaties 

(intensiteit en snelheid van inductieve- en videodetectoren);

•  verkeersgegevens afkomstig van telpunten (intensiteit, snel-
heid en voertuigclassificatie);

•  verkeersgegevens afkomstig van autosnelwegen (intensi-
teit, snelheid, voertuigclassificatie, stand van de rijstrook-
indicatoren en routeverwijzing, tunnelinformatie zoals 
afsluitingen);

•  verkeersgegevens afkomstig van de Traffic Eyes (voorlopig 
slechts het prestatieniveau);

•  floating car data afkomstig van taxi’s (voor het einde van 
2005 zijn alle circa 530 taxi’s uit Dresden aangesloten);

•  gegevens afkomstig van het parkeerverwijssysteem.
Er vindt een verdere uitbreiding van deze verzamelpunten 
van gegevens plaats. Speciaal bij nieuwe bouwprojecten en 
uitbreidingen van bestaande systemen in Dresden en op de 
autosnelweg, worden nieuwe dataverzamelpunten geïnstal-
leerd en aan het verkeersmanagementsysteem gekoppeld.

De Technische Universiteit van Dresden ontwikkelde op 
basis van de data-infrastructuur van de verschillende weg-
beheerders een driedimensionaal en tot op het niveau van 
rijstroken nauwkeurig verkeersmodel voor de regio Dresden. 
De dynamisch verzamelde verkeersgegevens van de verschil-
lende wegvakken worden verwerkt en opgeslagen in een 
geografisch georiënteerde VAMOS-DVM-databank. Hierin 
komen gegevens zoals een kwaliteitsniveau (Level of Service, 
LOS), snelheden en reistijden. Een draai- en zoombaar drie-
dimensionale stratenpatroonvisualisatie kleurt de verschil-
lende toestanden op de afzonderlijke wegvakken in. Dit stelt 
de operator in staat om een compleet overzicht te krijgen 
van de verkeerstoestand in de regio Dresden.
Met aanvullende tools kan de operator tevens actuele en sta-
tische informatie oproepen van de afzonderlijke wegvakken 
of een samenvoeging van een gebied en van het parkeerver-
wijssysteem. Daarnaast is de aansturing van de informatie-
panelen en de wisselborden in de bediening opgenomen. In 
de toekomst is het mogelijk om een vereenvoudigde presen-
tatie van het netwerk met de actuele verkeersinformatie op 
mobiele apparatuur op te roepen, bijvoorbeeld op een PDA. 
Het is nú al mogelijk actuele informatie van parkeergarages 
en -terreinen als sms-service op te vragen.
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3. Verkeersbeheersingsmaatregelen en management-
doelstellingen
Met behulp van de gegevens van een streng van vijftien 
verkeersregelinstallaties is een algoritme ontwikkeld voor 
een adaptieve netsturing. Zwaartepunt daarbij was een 
verkeersafhankelijke signaalplankeuze, beïnvloeding van de 
coördinaties en beïnvloeding van parameters van verkeers-
regelingen. In de eerste helft van 2005 zijn twee nieuwe 
strengen (Washingtonstraat en Bergstraat) met dit systeem 
uitgevoerd.

Doordat permanent de verkeersintensiteiten van de stad 
bekend zijn, is bij het ontstaan van calamiteiten direct in te 
grijpen met alternatieve verwijzingen. De extra verkeersdruk 
die dit geeft op bepaalde omleidingroutes wordt opgevangen 
door het verkeer dat normaliter van deze routes gebruik-
maakt eveneens alternatieve routes aan te bevelen. De 
parkeerverwijzingen zijn integraal hierin opgenomen. Ook 
bij het vollopen van parkeergarages ontstaan automatisch 
alternatieve parkeerroutes.
Op de autosnelwegen en op strategische punten in Dresden 
zijn wisselborden geïnstalleerd. De VAMOS-verkeerscen-
trale stuurt deze wisselborden aan op basis van de actuele 
verkeersgegevens. Hiermee is het mogelijk autobestuurders 
optimaal te adviseren over te volgen routes van de snelweg 
naar de stad, of omgekeerd. De dynamische bewegwijzering 
is op de autosnelwegen A17/A4 in bedrijf genomen, gelijktij-
dig met de openstelling van het gedeelte van de autosnelweg 
A17 tussen Dresden-Gorbitz en Dresden-Zuid. In dit wegvak 
bevinden zich twee tunnels en een wildtunnel, waarvan 
de onderhoudswerkzaamheden geregeld een afsluiting in 
één richting noodzakelijk maken. In zo’n geval wordt het 
verkeer van de autosnelweg door Dresden geleid. Daarvoor 
heeft men in Dresden een begin gemaakt met de invoering 
van een dynamisch routeverwijssysteem, aangestuurd door 
VAMOS. Het omschakelen tussen de verschillende omleiding-
routes door de stad gebeurt op basis van de actuele verkeers-
intensiteiten.

De wegbeheerder Stadt Dresden bouwt momenteel aan een 
verkeersinformatiesysteem. Hiervoor zijn op de belangrijkste 
hoofdroutes in de stad vrij programmeerbare matrixsignaal-
gevers geïnstalleerd. Op deze borden zijn teksten te tonen 
zoals ‘FILE’, ‘VERTRAGING’, of andere relevante verkeersin-
formatie zoals bijzondere evenementen, route-informatie, 
parkeerinformatie, tunnelafsluitingen of openbaarver-
voerinformatie. De aansturing hiervan gebeurt vanuit de 
VAMOS-verkeerscentrale op basis van de actueel verzamelde 
en bewerkte verkeersgegevens.

Op de sterk belaste en gecoördineerde strengen in de stad 
voert de stad Dresden momenteel een systeem in op basis 
van fuzzy logic. De VAMOS-centrale voert alle verzamelde 
gegevens die voor elke streng van toepassing zijn in een 
algoritme in. Permanent berekent het verkeersmanagement-
systeem op basis van fuzzy logic algoritmes de optimale 
keuzes uit verschillende scenario’s voor de aansturing van de 
verkeersregelingen, de coördinatie tussen de kruispunten en 
de ingestelde parameters van de lokale regelingen. Vervol-

gens maakt de VAMOS-centrale een keuze voor de verkeers-
regelstrategie op de bepaalde streng en stuurt de comman-
do’s naar de verkeersregelingen.

 Fuzzy logic algoritmes


