
Deze ‘crowd simulatie’ kan onder andere worden ingezet om de 
loopstromen te onderzoeken bij grote evenementen

REACH!
Unieke tool voor simuleren van publieksstromen

Reach! maakt zichtbaar op welke wijze mensen zich verplaatsen in een omgeving of ruimte. Deze ‘crowd simulatie’ 
kan onder andere worden ingezet om de loopstromen te onderzoeken bij evenementen en bij ontruimingen van 
stations, stadions en attractieparken. Ook kunnen scenario’s worden uitgewerkt van alternatieve routes. Bijzonder 
is dat zowel het individuele gedrag zichtbaar wordt, als het groepsgedrag.

Duidelijk beeld van gedrag stromen toeschouwers 
De virtuele omgeving Reach! is succesvol ingezet in de aanloop 
naar de Grand Départ van de Tour de France in Utrecht. De 
virtuele omgeving is automatisch gegenereerd uit de gemeente-
lijke basisgegevens. Vervolgens zijn de diverse onderdelen voor 
de start, finish, perstribunes, opstelplaatsen en tourkaravaan in 
het 3D-model verwerkt, zoals tribunes, dranghekken, toiletten 
en bewegwijzering. Alle gegevens zijn geïntegreerd met de crowd 
simulatie-software van de Universiteit Utrecht. Hierdoor ontstond 
een duidelijk beeld van het gedrag van de stromen toeschouwers.
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Gedetailleerde virtuele wereld 
Dankzij de innovatieve simulatie in de gedetailleerde virtuele 
wereld kon de Utrechtse Tourorganisatie verschillende scena-
rio’s laten toetsen en verder uitwerken. Zo werd onder meer 
duidelijk dat er 24 kilometer aan dranghekken nodig was voor 
het vrijhouden van de route en dat op sommige plaatsen aan-
vullende maatregelen voor de toeschouwers moesten worden 
georganiseerd.

Projecten
Movares is ook gevraagd Reach! in te zetten voor de renovatie 
van de Oostlijn, een van de Amsterdamse metrolijnen, en de 
nieuw aangelegde Noord-Zuidlijn in Amsterdam. 
Voor het attractiepark de Apenheul te Apeldoorn wordt Reach! 
ingezet voor het uitwerken van nieuwe routes door het park.
Voor ProRail zijn er simulaties uitgevoerd voor onderzoek naar 
de gevolgen van het plaatsen van toegangspoortjes op de per-
rons. 
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Jo de Viet, Organisator Tour de France Utrecht 2015 bij de gemeente Utrecht:  
‘De bijdrage van Movares was geweldig: een simulatiemodel waarbij het hele parcours 
in kaart kan worden gebracht. We konden hiermee scenario’s bekijken: wat gebeurt er 
wanneer mobiliteitsstromen anders gaan lopen? Hoe gaan we publieksservicepunten 
organiseren? Op basis van dit model hebben we het ‘crowd management’ goed kunnen 
voorbereiden en visualiseren.’

http://commit-nl.nl/news/crowd-simulatie-op-het-achtuurjournaal
http://blog.movares.nl/le-grand-depart-utrecht/

