De Fysica van Verkeer
Voetgangers- en andere verkeersstromen…
Prof. dr. ir. Serge Hoogendoorn, Technische Universiteit Delft

Maatschappelijke urgentie!
Toenemend belang van Crowd Engineering in Steden
Evenementen, verstedelijking, toename gebruik Openbaar Vervoer…

• Evenementen (koningsdag, Sail) komen
vaak voor en trekken grote
mensenmassa’s aan
• Ook steeds vaker spontane events
onder invloed van sociale media
(Project X - Haren)
• Lopen wordt steeds belangrijker, steden
worden steeds drukker, leidt soms tot
forse problemen (e.g. Kalverstraat)
• OV stations worden steeds drukker;
daarnaast veel werkzaamheden (e.g.
renovatie Amsterdam CS,
werkzaamheden Utrecht CS)
• Het gaat (te?) vaak ‘net goed’,
serviceniveau’s in het gedrang!

Overzicht recente incidenten…
Incident staat niet op zich…
Overzicht recente grote incidenten menigten…
Event

Cause crushing

D/I

Cat

Shanghai (2015)

Crowdcrush during New Year's Eve celebration

36 / 42

Entertainment

Brazil - Santa Maria
(2013)

Fire in a discotheque - people were partly trapped inside due 242 / 168
to locked fire doors. Many victims inhaled toxic fumes or were
crushed when the visitors tried to escape

Entertainment

India - Ratangarh
Mata temple(2013)

Stampede during the Hindu festival navratri.

Religion

Egypt - Port Said
(2012)

Fans rioted at the end of a match in the city of Port Said when 73 / 1000+
the local team al-Masry beat Al Ahli

Love Parade (2010) Crowd got dead locked in the tunnel system in front of the
entrance. Stampede followed when a breach was made

115 / 100+

20 / 200+

Sports
Entertainment

Himachal, Pradesh,
India (2008)

Hindu worshippers were crushed to death as a result of a
150 / 50
massive crowd surge, upon hearing a landslide was imminent.

Religion

Hajj (2006)

Crushed and trampled to death following progressive crowd
collapse, caused by the excessive number of pilgrims

Religion

Minsk, Belarus
(1999)

Slipping, trampling and crushing occurred as a crowd of 2500 53 / 150
people rushed to get out of the rain at the train station

363 / 298+

Commuting

Hillsborough football Severe overcrowding at entrances, poor ground design and
stadium (1989)
lack of crowd management

96 / 400+

Sports

Bradford Football
stadium fire (1985)

56 / 450

Sports

39 / 400+

Sports

Fans seated at the rear of the stand were trapped in narrow
corridor

Heizeldrama (1985) Assault of a neutral ring of supporters, in the following
stampede lives were lost.

• Overzicht toont recente
incidenten en de
oorzaak van het incident
• Triggers lopen uiteen
(brand, overmatige
drukte, zwaar weer,
attractie, rellen)
• Complex samenspel
oorzaken

Vraagstukken voor de ingenieur
•Kunnen we voor een gegeven
evenement voorspellen of er een
veiligheidsprobleem of een
doorstromingsprobleem ontstaat
•Kunnen we methoden ontwikkelen
om de organisatie, planning en
het ontwerp (bijv. van het terrein)
te ondersteunen?
•Kunnen we methoden ontwikkelen
om grote stromen efficient en veilig
te managen tijdens het
evenement?
•Zoveel mogelijk rekening houdend
met onverwachte gebeurtenissen
Diepgaand begrip van de
dynamica voetgangersstromen is
hiertoe essentieel

Maatschappelijk urgent, maar ook fascinerend!
Loopstromen tijdens de Hajj, Al Mataf Moskee, Mekka
Prof. dr. ir. Serge Hoogendoorn, Technische Universiteit Delft

N mensen in ruimte

We beginnen op kleine schaal: hoe lang
duurt het om een ruimte te evacueren?

Capaciteit deur: C

• Beschouw een ruimte met N mensen
• Stel dat de uitgang(-en) een capaciteit
heeft van C voetgangers/u
• We gebruiken een zogenaamd bottleneck
model om duur evacuatie te berekenen
• Hoe lang duurt het de ontruiming?

N
T =
C

N

• Capaciteit van de deur blijkt zeer bepalend!
• Welke factoren bepalen de capaciteit?

Verkeersafwikkeling voor Voetgangers…
De Fascinerende Wereld van de Dynamica van Loopstromen

C

We beginnen op kleine schaal: hoe lang
duurt het om een ruimte te evacueren?
• Wat bepaalt de capaciteit?
• Experimenteel onderzoek in opdracht van
(toenmalig) VROM
• Voetgangersexperimenten onder verschillende
omstandigheden en samenstellingen stroom
• Empirische basis voor het uitdrukken van de capaciteit deur (per meter
deurbreedte, per seconde) als functie van onderzochte factoren:

C = 2,7 +1,1⋅ p kinderen − 0,2 ⋅ p ouderen − 2,1⋅ p niet-zelfredzamen
−0,1⋅breedte + 0,1⋅licht − 0,2 ⋅ deur

Verkeersafwikkeling voor Voetgangers…
De Fascinerende Wereld van de Dynamica van Loopstromen
Onderzoek invloedsfactoren capaciteit deur

• Wat bepaalt de capaciteit?
• Open deur (90 graden) zorgt voor reductie
capaciteit van 7%
• Gedetailleerde analyse paden (door tracking
van) voetgangers toont oorzaak
• Voetgangers zijn slechts heel kort bereid om
zeer dicht op andere voetgangers te lopen,
wat wel gebeurt zonder deur
• Belang van gedetailleerd onderzoek gedrag
(microscopisch) om verschijnselen beter te
begrijpen…
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Verkeersafwikkeling voor Voetgangers…
De Fascinerende Wereld van de Dynamica van Loopstromen
Onderzoek invloedsfactoren capaciteit deur
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En hoe zit het voor autoverkeer?
Zinvolle definitie capaciteit van knelpunten
En de factoren die daar een effect op hebben…

• Capaciteit knelpunt =
maximaal aantal voertuigen
dat per uur kan passeren
• Deze capaciteit blijkt
afhankelijk van
voertuigsamenstelling
(aandeel vrachtverkeer),
weersomstandigheden
(regen, harde wind),
breedte van rijstroken,
aanwezigheid vluchtstrook,
snelheidslimiet, etc.

Inzicht in complexe
loopstromen
• Praktische situaties
publieke ruimten
situaties dikwijls veel
complexer
• Beperkte kennis multidirectionele
loopstromen
aanleiding eerste
voetgangersexperimenten in 2002
• Wereldpremière
loopexperimenten!
• Unieke microscopische
dataset

Eerste inzichten in
belang zelforganisatie

Fundamenteel Diagram Voetgangers (autoverkeer: Greenshields, 1934)
• Voetgangers hebben ruimte (oppervlak) A nodig om zich voort te bewegen…
• Hoe sneller je loopt, hoe meer ruimte je nodig hebt, b.v.:

(met A0, γ > 0)

A(v) = A0 + γ ⋅v

• Dichtheid = aantal voetgangers / vierkante meter:

k = 1/A

• Hiermee kunnen we snelheid uitdrukken als functie van dichtheid

v = v(k) = γ (A0 −1/k)
−1

• Gaat dit voor alle dichtheden goed?

Intermezzo: verkeersstroomtheorie
De Fascinerende Wereld van de Dynamica van Loopstromen
Het Fundamenteel Diagram voor voetgangersstromen

Fundamenteel Diagram Voetgangers (autoverkeer: Greenshields, 1934)
• Snelheid-dichtheids relatie voor gehinderde afwikkeling:

v = v(k) = γ −1(A0 −1/k)
Vrije snelheid

v(k)

Ongehinderde
afwikkeling

Gehinderde afwikkeling
(congestie)
Stremmingsdichtheid

k

Intermezzo: verkeersstroomtheorie
De Fascinerende Wereld van de Dynamica van Loopstromen
Het Fundamenteel Diagram voor voetgangersstromen

Het Fundamenteel Diagram (Weidmann, 1993)
• Voorbeeld toont het fundamenteel diagram van Weidmann
• Uitdrukking voor de snelheid v = V(k) en intensiteit q = k*V(k)
• Capaciteit (weet u nog?) = maximale doorstroming (intensiteit)

Zelf-organisatie in loopstromen
De Fascinerende Wereld van de Dynamica van Loopstromen
Het Fundamenteel Diagram voor voetgangersstromen

Bi-directionele loopstromen
• Dynamische vorming van ‘loopstroken’
• Hoge efficiëntie met betrekking tot capaciteit en waargenomen loopsnelheden
(zie volgende slides)
• Efficiënte zelf-organisatie!

Zelf-organisatie in twee-richtingsverkeer
en de effecten op doorstroming…
Fundamenteel diagram voor bi-directionele loopstromen

Verschillen tussen
eenrichtings- en
tweerichtingsverkeer
• Waarneembare verschillen
tussen eenrichtingsstroom
en stroom in twee
richtingen?
• Welk diagram hoort bij de
bi-directionele stroom?

• Capaciteit van een stroom
in twee richtingen als
functie van samenstelling
toont geringe effect

Zelf-organisatie in twee-richtingsverkeer
en de effecten op doorstroming…
Fundamenteel diagram voor bi-directionele loopstromen

• Efficiënte zelf-organisatie is
zeer normaal in loopstromen
• Voorbeeld toont de vorming
van diagonale stroken bij
kruisende loopstromen

Zelf-organisatie in kruisende stromen
en de effecten op doorstroming…
Fundamenteel diagram voor bi-directionele loopstromen

Zelf-organisatie in de praktijk…
Metingen tijdens LowLands laten vele vormen van zelf-organisatie zien
Dynamic Lane Formation, Viscous Fingering, Stripe Formation…

Maar waar maken we ons dan zorgen om?
Grenzen aan de zelf-organisatie…
Evacuatie van Walcheren

Evacuatie case study:
• Overstroming bedreigt Westen van
Walcheren door dijkbreuk
• 120.000 inwoners, 48.000 voertuigen
(aanname 2.5 P/vtg)
• We hebben 6 uur om te evacueren
48000

• Beschikbare capaciteit?
• A58: 2 stroken (= 4000 vtg/u)
• N57: 1 strook (= 2000 vtg/u)
• N254: 1 strook (= 2000 vtg/u)
8000 vtg/u

• Totale capaciteit = 8000 vtg/u
Is er genoeg tijd?

Maar waar maken we ons dan zorgen om?
Grenzen aan de zelf-organisatie…
Evacuatie van Walcheren

WAAROM?

Simulatie met het model EVAQ laat zien dat slechts 41.000 mensen op tijd van het eiland af zijn…

Food for thought tijdens de koffie…

Een experiment…
• Twee teams…
• Wie krijgt het eerst alle rijst door de trechter?

Haast gespoed, zelden goed!
•Faster = slower effect

Toename frictie en boogvorming (“arc formation”) door
toenemende druk van achteren (force network)

•Experimenteel onderzoek
(Dresden, Delft) heeft aangetoond
dat de uitstroom substantieel
afneemt indien mensen een
ruimte zo snel mogelijk proberen
te verlaten (haast)
•Afname capaciteit (capaciteitsval)
wordt veroorzaakt door frictie en
boogvorming voor uitgang als
gevolg van toegenomen druk
•Capaciteitsval zorgt voor
aanzienlijke toename
evacuatietijden als gevolg van
haast / druk

Grenzen aan de zelf-organisatie
Abrupte fase-overgangen in voetgangersstromen
Hoe drukte leidt tot gevaarlijke fasetransities

• Indien het te druk wordt kan efficiënte zelf-organisatie stagneren
• Doorstroming neem aanzienlijk af, wat potentieel leidt tot nog grotere problemen
• Plekken met ‘falende zelf-organisatie’ (geblokkeerde gang, plaza) kunnen oorsprong
vormen van ernstige congestieproblemen in voetgangersnetwerk, ook door terugslag

Maar waar maken we ons dan zorgen om?
Turbulentie…
Fysiek contact en hoge druk luiden een nieuwe fase in...

“Er zitten ernstige beperkingen aan het
zelf-organiserend vermogen van verkeerssystemen”
Efficiënte zelforganisatie

Faster = slower
effect en startstop golven

Blokkade-vorming
en Turbulentie

Toenemende belasting verkeersnetwerk

Afnemende productie van verkeersnetwerk

Einde aan de efficiënte zelf-organisatie
• Rustig verkeer organiseert zichzelf op efficiënte wijze
• Wordt het drukker, dan stagneert deze efficiënte zelforganisatie
• Fenomenen ontstaan die efficiëntie afwikkeling aanzienlijk doen afnemen

“Er zitten ernstige beperkingen aan het
zelf-organiserend vermogen van verkeerssystemen”
Efficiënte zelforganisatie

Capaciteitsval
en filegolven

Blokkades en
grid-lock

Toenemende belasting verkeersnetwerk

Afnemende productie van verkeersnetwerk

Einde aan de efficiënte zelf-organisatie
• Rustig verkeer organiseert zichzelf op efficiënte wijze
• Wordt het drukker, dan stagneert deze efficiënte zelforganisatie
• Fenomenen ontstaan die efficiëntie afwikkeling aanzienlijk doen afnemen
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Van kwaad tot erger…
Het verschijnsel “Spookfile” (of liever Filegolf)
Verdere reductie van de wegcapaciteit door falende zelforganisatie

• Fileverkeer is instabiel: kleine verstoringen worden groter en groeien aan tot golven met
een zeer hoge dichtheid waarin verkeer zo goed als stil staat. Deze golven bewegen in
de tegenovergestelde richting van het verkeer met een vaste snelheid van 18 km/u

• Uitstroom filegolf = 70% wegcapaciteit!

Nog tijd voor
een spel?

Effecten van menselijk gedrag
Onverwachte effecten keuzegedrag en de Braess paradox
Waarom extra infrastructuur niet altijd leidt tot betere netwerkcondities

• Een bekend spel: stel 4000 auto’s willen van A naar B
• Reistijd weg 1 en 4 afhankelijk van aantal voertuigen die deze wegen gebruiken
• Na enige tijd verdeelt verkeer zich evenredig over route I en II (d.w.z. 2000
voertuigen per route): reistijd voor beide routes = 65 min
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Effecten van menselijk gedrag
Onverwachte effecten keuzegedrag en de Braess paradox
Waarom extra infrastructuur niet altijd leidt tot betere netwerkcondities

• Stel: Rijkswaterstaat legt extra infrastructuur aan…
• Wat zou u doen?
• Wat gebeurt er met de individuele en collectieve reistijden?
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Effecten van menselijk gedrag
Onverwachte effecten keuzegedrag en de Braess paradox
Waarom extra infrastructuur niet altijd leidt tot betere netwerkcondities

• Nieuwe route heeft kortste reistijd totdat al het verkeer over de sluiproute rijdt:
reistijd = 85 min (voor alle routes)
• Aanzienlijke verslechtering!
• Iedereen was beter af zonder extra weg!
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Effecten van menselijk gedrag
Onverwachte effecten keuzegedrag en de Braess paradox
Waarom extra infrastructuur niet altijd leidt tot betere netwerkcondities
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Waar leidt dit allemaal toe?
• Netwerk fundamenteel diagram (NFD) toont relatie belasting en uitstroom

NETWERK PRODUCTIE
(EXIT RATES)

• NFD toont het resultaat van inefficiënte zelforganisatie en noodzaak ingrijpen

KRITISCHE
ACCUMULATIE

A A N TA L VO E R T U I G E N I N N E T W E R K

NFD ge ld t o
ok vo or
v o e tg a nge
rs ve r k e e r
i n ne t we r
ke n
( G E R O L I M I N I S A N D D A G A N Z O, 2 0 0 7 )

De Fysica van Verkeer
Oplossingen? Verkeersmanagement en Crowdmanagement
Prof. dr. ir. Serge Hoogendoorn, Technische Universiteit Delft

• Capaciteitsval: na het ontstaan van een file neemt de capaciteit van de weg af
(verschilt per locatie, afhankelijk van ernst file, e.g. Coentunnel = 13%)
• Toeritdoseren stelt vorming file uit of regelt file weg (indien nodig)
• VVU neemt af met pakweg 250 vtg-u (= 4000 Euro) per uur doseren

bufferruimte
opgebruikt
Niet doseren

Lokaal doseren

Wegregelen filegolven met Specialist
• Recall: filegolven reduceren de capaciteit van de weg met 30%
• Specialist regelt golven weg met dynamische snelheidslimieten

•

•

Pilot A12 toont
effectiviteit van
aanpak
Effectiviteit hangt af
van opvolggedrag
en beschikbare
lengte snelweg

Manieren om de deurcapaciteit te verhogen?
• Welke oplossingen ziet u?
• Waarom zou deze oplossing werken?

• Obstakel voor deur vermindert
boogvorming die zorgt voor afname
capaciteit bij toename druk

• Oplossingsrichting regelmatig
toegepast bij graansilo’s en andere
situaties waar doorstroming voor
granulaire media moet vergroot

Tot slot…
• Maatschappelijk belang van Frans Bauer?
• Hoe de polonaise de capaciteit van een deur met 20% kan vergroten…

Basis voor ontwerp en management loopstromen
Gouden regels Verkeersmanagement en Crowdmanagement
Kennis kenmerken verkeer biedt onderlegger voor design, management en control

Verhogen van de doorstroming
met name bij ‘kiemen’ van knelpunten (pinchpoints) in het ontwerp

Voorkomen blokkades
bijvoorbeeld door scheiden van loopstromen, voorkomen van terugslag

Verdeel verkeer over beschikbare infrastructuur
bijvoorbeeld door het geleiden van de voetgangers / verkeer

Beperk de instroom
voorkom dat het aantal voetgangers / autos de kritische grens bereikt!

Basis voor ontwerp en management loopstromen
Gouden regels Crowd Engineering
Kennis kenmerken loopstromen biedt onderlegger voor design, management en control

Basis voor ontwerp en management loopstromen
Gouden regels Crowd Engineering
Voorbeeld toepassing voor herontwerp Masjid al-Haram Moskee

Scheiden ingaande
en uitgaande
stromen

Poortjes beperken
instroom richting
Moskee en Mutaaf

Kritische punten
in huidige ontwerp
worden opgelost

Pelgrims worden
richting 1e en 2e
verdieping geleid

Testen Concepten met Geavanceerde Modellen
Simulatie voetgangersstromen als de grote uitdaging
Voorbeeld toepassing voor herontwerp Masjid al-Haram Moskee

I.s.m. Prof. H. Mahmassani

Testen Concepten met Geavanceerde Modellen
Simulatie verkeersstromen: een grote uitdaging!
• Sinds 1934 (Greenshields) trachten onderzoekers om rij- en loopgedrag in
wiskundige modellen te vatten (zie voorbeelden)
• Uitdaging blijft om modellen te ontwikkelen die ‘predictief valide’ zijn en die data
van situatie A generaliseren naar situatie B
• Inductieve wetenschap: dataverzameling als basis!
Microsimulatie

Macromodel

Dataverzameling voor onderzoek en toepassing
Naar een Crowd Management Systeem voor Grote Evenementen
• Real-time verzamelen van gegevens loopstromen (telcamera’s, Wifi, BT, GPS,
Social Media) en bij elkaar brengen van deze data voor accuraat beeld
• Identificatie onveilige situaties, advies over inzetten maatregelen, informeren
deelnemers evenement

Dank voor uw aandacht!
Meer informatie? Bezoek de TRB Crowd Dynamics FaceBook pagina:
https://www.facebook.com/groups/385174444944004/

