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Inhoud

• Concept

• Status Fase 1
• Waar staan we?

• Welke uitdagingen zijn we tegengekomen?

• Toekomst?
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Concept



Concept

• Verkeersveiligheid verhogen door:
• Real time verwerken van camera beelden via 
machine learning

• Real time genereren van automatische alerts

• Kwalitatieve data & beleidsinformatie

• Verbeter voorstellen door artificiële intelligentie los 
te laten op alle mogelijke data
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Fase 1

• Fase 1a: Continu capteren van beelden

• Fase 1b: Herkennen van verkeersborden

• Fase 1c: Genereren van meldingen
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Fase 2: Status wegdek
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Fase 3: Inname Openbaar Domein 
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• Wegomlegging 
volledig

• Controles

• Evenementen

• …



Fase 4: Business Intelligence
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• Geografische weergave
• Lagen op elkaar

• Basis rapportering

• Beleidsinformatie

• Dashboards

• …



Fase x: Artificiële intelligentie
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Data combineren

• Verkeersborden

• Wegdek

• Ongeval 
statistieken

• Verkeersreglement

• …



Fase y: Open data
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• Crowd data verzameling

• Open data ter beschikking stellen

• …



Fase 1:
Waar staan we?

Uitdagingen onderweg?
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Fase 1a: Capteren van beelden
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• Waar staan we?
• Finale testen en normaal constant filmen vanaf midden 

oktober

• Uitdagingen onderweg?
• Zoektocht naar goede betaalbare stabiele camera (volume)

• GPS coördinaten moeten nauwkeurig genoeg zijn anders komt je 
bord in het water te staan, in het midden van een gebouw, enz.

• Enorme hoeveelheid data op het einde van de dag

• Hoe overbrengen naar het datacenter?

• Opleiding van de medewerkers

• Dagelijkse handelingen

• Hoe bestrijk je het grootst mogelijk deel van je grondgebied?



Fase 1a: Capteren van beelden
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• Toekomstige uitdagingen?
• Wat met de wegen die we niet bestrijken in een nader te 

bepalen periode?

• Wat met fietspaden, trage wegen, e.d. waar wagens niet 
komen?



Fase 1a: Capteren van beelden
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• Frames i.p.v. video
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• Verkeersbord 
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• Verkeersbord 

detectie

• Verkeersbord 
identificatie

• Extra 
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Fase 1b: Herkennen van verkeersborden



Fase 1b: Herkennen van verkeersborden
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• Waar staan we?
• Operationeel  reeds meer dan 12.000 borden in kaart

• Voeden van de Vlaamse verkeersborden databank zou nu 
ongeveer in orde moeten zijn.

• Uitdagingen onderweg?
• Van film naar beelden voor de medewerkers

• Voorkomen van verslappende aandacht

• Een bord kun je vanop grote afstand zien
• Welke beelden wil je bijhouden?

• Privacy

• Automatisch onherkenbaar maken van bepaalde stukken beeld.



Fase 1b: Herkennen van verkeersborden
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• Toekomst
• Wat met nieuwe soorten verkeersborden?

• Welke criteria passen we toe om “verdwenen” verkeersborden 
te detecteren?

• Bv: Er staat een vrachtwagen in de weg

• Bv: Een stelling voor werken

• Voeden van GEO loketten

• Real-time aanleveren van de data



Fase 1b: Herkennen van verkeersborden
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Fase 1b: Herkennen van verkeersborden
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10 days

20 days

70 days



Fase 1c: Genereren van meldingen
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• Waar staan we?
• Dit is operationeel.

• Ongeveer 380 meldingen aangemaakt.

• 5 beelden per melding

• Operationele uitdagingen
• Hoe heb je voldoende voorbeelden om aan te leren wat fout 

is?

• Dubbele meldingen  bepalen van criteria

• Link tussen verkeersborden databank en de meldingen

• Toekomst
• Real-time aanleveren van de data 



Fase 1c: Genereren van meldingen
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Fase 2 …
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• Wordt opgestart nadat fase 1 is afgewerkt.


