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DITTLAB 

BELANGRIJKSTE VOORDELEN: 

 Directe toegang tot 
wetenschappelijke kennis  

 Modellen en slimme ideeën vinden 
sneller hun weg naar commerciële 
inzet 

 Volgende generatie technologie 
voor realtime analyse van grote 
datasets  

 Onderzoeksvragen uit de praktijk  

 Door open aanpak,  bundeling van 
kennis uit bedrijfsleven, overheid en 
wetenschap 

 Experimenteeromgeving voor 
aantrekken nieuw talent 

EIGENSCHAPPEN: 

 Onafhankelijke wetenschappelijk 
onderzoek, op een onafhankelijke 
plek 

 Data verrijkt op verschillende 
niveaus 

 Sluit aan bij CGI’s eigen Big Data 
Lab 

 Data niet privacygevoelig want niet 
te relateren aan personen of 
afkomstig uit experimenten. 

“De server waarmee we werken, staat 
bij CGI in een ‘koelkast’. Dat is een IBM 
Netezza. Deze machine is zo snel dat 
je experimenten kunt doen met alle 
data van een jaar op het Nederlandse 
wegennetwerk, terwijl je erbij staat.” 

Professor Hans van Lint, TU Delft 
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DiTTLab slaat brug tussen 
wetenschap en praktijk 

et verkeer- en vervoersdomein is in alle opzichten 
dynamisch. Digitalisering speelt er volop. Continu 
komen er realtime data bij die meer inzicht kunnen 

geven in hoe verkeer en vervoer zo optimaal mogelijk te 
organiseren zijn. Het DiTTLab is een innovatieve 
samenwerking tussen de TU Delft en CGI, waar big data 
wetenschappelijk worden geanalyseerd. De samenwerking 
is van belang voor de volgende generatie applicaties voor 
dynamisch verkeersmanagement. 

De groei van de verkeersdrukte in en rond steden, nieuwe in car-
technologie, zelfrijdende auto’s en dynamisch openbaar vervoer dat 
realtime reageert op de vraag. Het is een kleine greep uit verkeer- en 
vervoersontwikkelingen met impact op allerlei fronten: economie, milieu, 
veiligheid en leefbaarheid. Het DiTTLab helpt nieuwe modellen en slimme 
ideeën te ontwikkelen voor actuele en toekomstige verkeer- en 
vervoersvraagstukken. Het lab combineert het beste uit twee werelden: 
wetenschappelijke onderzoeks- en analysemethodieken met een 
praktijkgerichte inbreng. 

Dankzij CGI kan het DiTTLab experimenteren met grote hoeveelheden 
open verkeers- en vervoersdata. De samenwerking met de TU Delft is 
bijzonder omdat deze helemaal gericht is op big data, gebaseerd op een 
langetermijnvisie waarbij de belangen van beide partijen zijn geborgd. 

HOE WERKT HET DITTLAB? 

Het lab biedt een geavanceerde onderzoeksinfrastructuur waarin resultaten 
uit verkeer- en vervoerdata uit sensornetwerken worden geanalyseerd, in 
combinatie met modellering en simulatie. Modellen simuleren situaties aan 
de hand van big data. De simulaties maken het mogelijk om de invloed van 
een maatregel te zien, bijvoorbeeld wat er gebeurt als tijdens grote 
evenementen in Amsterdam de trein twee keer zo vaak rijdt, of de metro 
uitvalt. Allerlei zaken zijn te evalueren op een onafhankelijke manier, op een 
onafhankelijke plek.  

Het DiTTLab bepaalt zelf waarnaar het onderzoek doet. We laten zien 
welke casussen er in de praktijk leven en brengen belangrijke spelers in het 
verkeer-en vervoersdomein in contact met het lab. We slaan hiermee een 
brug tussen wetenschap en praktijk. Met open data, open source software 
en Cloud technologie hanteert het lab een open aanpak. Iedereen met 
waardevolle kennis in het domein kan bijdragen aan nieuwe inzichten en 
oplossingen voor verkeer-en vervoervraagstukken. Op deze wijze kunnen 
we beter en sneller inspelen op de uitdagingen in verkeer- en vervoer.  
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OVER CGI  

Bij CGI richten we ons op het succes 
van alle belanghebbenden. Met meer 
dan 68.000 professionals in veertig 
landen in Amerika, Europa en Azië 
leveren we end-to-end IT en business 
proces diensten, waarmee we onze 
klanten in staat stellen hun organisatie 
continu verder te ontwikkelen. CGI zet 
zich er voor in dat klanten de 
doelstellingen van hun organisatie 
kunnen behalen, dat onze 
professionals een mooie carrière 
kunnen maken en dat aandeelhouders 
langdurig superieure rendementen 
halen. CGI staat er voor om resultaat te 
leveren. 

 

MOVE SMARTER 

Ruim 3.000 CGI-professionals werken 
aan innovaties op het gebied van 
verkeer en vervoer: voor weg, water, 
spoor en luchtvaart. CGI beschikt in 
Nederland over een eigen verkeer en 
vervoer expertisecentrum. Driehonderd 
professionals doen er onderzoek en 
ontwikkelen mobiliteitsoplossingen, 
voor vandaag en morgen. Op dit 
moment gaat veel aandacht uit naar 
slimme combinaties van bijvoorbeeld 
groeiende datastromen (big data) met 
innovatieve technologieën, zoals 
sensoren die real-time informatie geven 
over verkeersstromen. 

www.cginederland.nl/movesmarter  
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Voor meer informatie over CGI kunt u 
onze website (www.cginederland.nl) 
bezoeken of ons e-mailen op 
info.nl@cgi.com. 

WAT DOET HET DITTLAB? 

Het DiTTLab werkt momenteel onder meer aan de volgende opdrachten:  

 Het ontwikkelen van een Urban MobilityLab (UML) voor Amsterdam 

UML werkt aan het voorspellen en begrijpen van verkeersstromen in en 
rond Amsterdam. Het eerste onderzoeksonderwerp is een triple event: 
drie grote evenementen op hetzelfde moment, in de Heineken Music 
Hall, de Arena en Ziggo Dome. Dit triple event in de regio Amsterdam 
Zuidoost leidt tot een combinatie van vervoersstromen - van snelweg- 
tot voetgangersverkeer - waarover veel vragen leven. 

 Het opzetten van een meerjarig verkeersdataonderzoeks-
programma voor de Nederlandse Databank Wegverkeersgegevens 
(NDW)  

De NDW wil graag weten waaraan de drukke momenten in het verkeer 
toe te wijzen zijn. Het lab kan voor dit onderzoek beschikken over een 
enorme hoeveelheid verkeersdata over de laatste tien jaar van NDW. 
Het onderzoeksproject heeft tot doel de NDW-database intelligenter te 
maken.  

ROL CGI 

Wij creëren voor DiTTLab een privécloud waar onderzoekers en studenten 
data en applicaties kunnen opslaan, terugvinden en plaatsen op virtuele 
(wegen)kaarten. Het lab gebruikt speciale apparatuur die wij geleverd 
hebben, en kijkt wat hiermee kan. Met de wetenschap brainstormen we over 
complexe verkeer- en vervoersvraagstukken en we toetsen bruikbare 
modellen. Daarnaast vindt er uitwisseling van studenten en specialisten van 
CGI plaats. De samenwerking in het DiTTLab sluit aan bij CGI’s Move 
smarter campagne, future cities en ons eigen Big Data Lab en onderstreept 
onze rol als voorloper in het verkeer- en vervoersdomein. 


