
Simulatie van mensenmassa’s

Crowd management van de 
Grand Départ naar de Vuelta
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Waarom simulatie?

• Grootschalige oefeningen zijn te kostbaar

– Overlast op milieu en omgeving

– Kost veel geld en tijd

– Testen van één of maar enkele scenario’s

• Voorbereiding op een evenement

– Het doorrekenen van crowdmanagement-effecten

– Bepalen van evacuatietijden en –routes 

– Voorspellen van lokale druktes

– Verbeteren van doorstroming

– Commerciële meerwaarde

• Training van betrokkenen



Waarom wij?

• Achtergrond

– Roland Geraerts: 12-jaar academisch onderzoek

– Casper Garrels: 15 jaar evenementenervaring

– uCrowds: projectmanagement en simulatiesoftware



Voorbeelden van projecten

Optimalisatie van mensenstromen

• Tour de France 



Voorbeelden van projecten

Optimalisatie van het gebruik in een ruimte

• Stationsplein Utrecht



Voorbeelden van projecten

Evacuatiestudies van voetgangers met fietsen aan de hand

• Metrostations Noord/Zuidlijn



Voorbeelden van projecten

Het uitvoeren van what-if scenario’s

• Treinstation Schiphol



Globale stappen in een simulatieproject
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2. Opzetten van een 2D/3D model van de fysieke 
omgeving incl. vaste en dynamische objecten

3. Vastleggen beloopbare oppervlakken

4. Definiëren van de typen voetgangers/publiek in het   
gebied incl. specifieke gedragskenmerken

5. Vastleggen van een basisscenario

1.  Definiëren van de gewenste doelstellingen van de 
simulatie: optimalisatie, visualisatie, predictie …

6. Bepalen van de gewenste output parameters 
(bijv. dichtheid, aantallen, doorstroomsnelheid 
etc.) en wijze van representatie (view, grafiek, heatmap)

7. Validatie en kalibratie van het model

8. Uitvoeren van de 
gewenste scenario’s

9. Eerste conclusies verwerken, aanpassen 
plannen en evt. inrichten voor gebruik 
gedurende het evenement



kan je een mensen-
massa simuleren?

Hoe



Onderzoek naar basisregels simulatie

• Representatie van de omgeving

• Level 5
– Plant acties

• Level 4
– Creëert indicatieve routes

• Level 3
– Bewandelt de routes

– Leidt tot snelheid en voorkeursrichting

• Level 2
– Past routes aan

– B.v. vermijdt botsingen

• Level 1
– Beweegt de voetvangers
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Van Toll et al, 2015: Towards Believable Crowds: A Generic Multi-Level Framework for Agent Navigation
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Representatie van de omgeving

• Berekening van de beloopbare gebieden, en loopstroomnetwerk

Van Toll et al, 2018: The Medial Axis of a Multi-Layered Environment and its Application as a Navigation Mesh



Representatie van de omgeving

• Ook voor willekeurig gebied in Nederland

– Combinatie BGT, AHN, OpenStreetMap, …



Representatie van de omgeving

• Op basis van een schets
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Het plannen van acties (AI)

• Splitst een taak op in start- en doelparen

– Voorbeeld: verdeling van een groep mensen over OV-poortjes

Standaard gedrag
Voetgangers nemen hetzelfde poortje

Realistischer gedrag
Voetgangers verspreiden zich



Het plannen van acties (AI)

• Splitst een taak op in start- en doelparen

– Voorbeeld: herplannen van routes

Van Toll et al, 2015:  Dynamically Pruned A* for Re-planning in Navigation Meshes

Kleine voetgangers
Forens (bewust van verandering)
Incidentele bezoeker (niet bewust)

Dynamisch obstakel
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Indicatieve Routes

• Een padplanningsalgortime moet NIET een pad berekenen

– Een ééndimensionaal pad is te beperkend

– Mensen doen dat ook niet

• Het algoritme moet produceren

– Een indicatieve route die 
je naar het doel leidt…

– door een gang (corridor)



Indicatieve Routes

• Voorbeeld

– Een kortste pad met een bepaalde minimale afstand tot de obstakels
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Het volgen van routes

• Algoritme

– Een aantrekkingspunt op de indicatieve route leidt je naar het doel

– Er gaat een afstotende werking uit vanaf obstakels
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Wat is realistisch gedrag m.b.t. het vermijden van 
botsingen?

Smack the pony s01x02



Wat is realistisch gedrag m.b.t. het vermijden van 
botsingen?

Japans grapje



Wat is realistisch gedrag m.b.t. het vermijden van 
botsingen?

• Ons model is afgeleid via motion capture experimenten.

Promovendi Wouter van Toll and Norman Jaklin maken opnames in het MOCAP lab.



Verbeterd interactiemodel:
startsituatie

Karamouzas et al, 2009: A Predictive Collision Avoidance Model for Pedestrian Simulation



Verbeterd interactiemodel: 
sociale groepen

• De groepsleden blijven dicht bij elkaar.

Kremyzas et al. Towards Social Behavior in Virtual-Agent Navigation. 
Science China - Information Sciences, 59:112102 (pp 1-17), 2016.



Verbeterd interactiemodel: 
het bewegen door een drukke menigte

• Mensen maken ruimte om iemand door te laten. 

S. Stüvel and A. Egges.



Verbeterd interactiemodel: 
Unificatie van individuele en collectieve bewegingen

• Gebaseerd op hoe een zwerm vogels beweegt.

van Goethem et al. On Streams and Incentives: A Synthesis of Individual and 
Collective Crowd Motion. In Computer Animation and Social Agents, 2015.



Wat is nou realistisch gedrag m.b.t. het vermijden van 
botsingen?

Rush Hour, gemaakt door Fernando Livschitz
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Vuelta

• Uitvoeren van what-if scenario’s

• Rekenen met real-time data

– Huidige situatie inzichtelijk maken

– Predicties maken

– Beheersmaatregelen bepalen

– Hersimuleren

– Innovatieprojecten



Wat kan uCrowds voor u betekenen?

• Verbinding

• Gedegen voorbereiding

• Optimalisatie

– Efficiëntie

– Veiligheid

– Verbeterde beleving voor de bezoeker

• Inzicht in complexiteit

• Keuzes maken op basis van kennis i.v.p. onderbuikgevoel



Vragen en contact

Website www.ucrowds.com
E-mail contact@ucrowds.com
Twitter @u_crowds
LinkedIn www.linkedin.com/in/ucrowds/
Portfolio tinyurl.com/u-crowds
Adres Padualaan 8, Utrecht, kamer W125

Podia en evenementen
Naam Casper Garrels
E-mail casper@ucrowds.com
Tel. 0651094846


