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DE SITUATIE VANDAAG
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DYNAMISCH SCHAKELEN (LICHTVISIE 2010)

• Vóór de lichtvisie werd 84% van de verlichting aangeschakeld (permanent of volgens 

vast uurrooster)

• Drastische reductie dankzij de lichtvisie

• Ongeveer 60% van de verlichting die vandaag gebruikt wordt, wordt dynamisch aan/uit 

geschakeld
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WAT HOUDT DYNAMISCH SCHAKELEN IN?

• Energiebesparing & vermindering lichtvervuling: het licht hoeft niet altijd aan 

te staan!

• Wanneer wel? → als de situatie onveilig is, en licht kan de situatie verbeteren

• Wanneer is die onveilig? → regels in de lichtvisie:

• Als het te druk is 

• Als het hard genoeg regent/sneeuwt

(en er is geen mist!)

• Als er wegenwerken aan de gang 

zijn

• Als er een ongeluk gebeurd is

• Andere (bvb. Politiecontroles, controle

lampen…)

+ rekening houden met technische en praktische limitaties (afkoeltijden lampen, minimaal 15 min aanschakelen…)
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DE SITUATIE VANDAAG

Upload 1/dag
(7 dagen schema voor

autonomie)

Continu

WEEKVOORSPELLING

Aan/uit schakelprogramma voor de komende 7 dagen

Overrides ingegeven door operator

Afwijkingen aan/uit van de weekvoorspelling
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DE SITUATIE VANDAAG

Input 

weekvoorspellin

g

Structurele drukke zones/files

(op basis van data uit 2010)

Model

Structureel drukke zone 

→ licht aan

Incidentdata
Structureel (2x/nacht schema 

uploaden)

• Wegenwerken

• Voorspelling neerslagtype 

(2x per nacht per 

provincie)

Melding via mail/telefoon

• Calamiteiten 

• Actuele neerslagtype

• Andere

Verlichtings-

schema

7 dagen
Upload 1/dag
(7 dagen schema voor

autonomie)

Manuele override

door operator (continu)
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Input 

weekvoorspellin

g

Structurele drukke zones/files

(op basis van data uit 2010)

Model

Structureel drukke zone 

→ licht aan

Incidentdata
Structureel (2x/nacht schema 

uploaden)

• Wegenwerken

• Voorspelling neerslagtype 

(2x per nacht per 

provincie)

Melding via mail/telefoon

• Calamiteiten 

• Actuele neerslagtype

• Andere

Verlichtings-

schema

7 dagen
Upload 1/dag
(7 dagen schema voor

autonomie)

DE SITUATIE VANDAAG: PIJNPUNTEN

Input gedateerd

Heel veel gemiste inputs, en met degene die er wel zijn is er een kwaliteitsprobleem
Bv. Input voor weer komt slechts 2 maal per nacht binnen, en geeft enkel een indicatie verlichting aan/uit per 

provincie

Bv. Ongeluk-data moet telefonisch gemeld worden door iemand met de nummer van de controlezaal

Veel handelingen vereist, 

er is een overbelasting

en tijd kan besteed 

worden aan nuttigere 

taken

Resultaat: Suboptimale 

verlichtingssituatie in het 

veld tov de actuele 

wegsituatie

Manuele override

door operator (continu)
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• Als het te druk is 

• Als het hard genoeg

regent/sneeuwt (en er

is geen mist!)

• Als er wegenwerken

aan de gang zijn

• Als er een ongeluk

gebeurd is

• Andere (bvb. 

Politiecontroles, 

controle lampen…)

DRIE MODULES WAAROP KAN GEINOVEERD 
WORDEN

Input 

weekvoorspellin

g

Structurele drukke zones/files

(op basis van data uit 2010)

Model

Structureel drukke zone 

→ licht aan

Incidentdata
Structureel (2x/nacht schema 

uploaden)

• Wegenwerken

• Voorspelling neerslagtype 

(2x per nacht per 

provincie)

Melding via mail/telefoon

• Calamiteiten 

• Actuele neerslagtype

• Andere

Verlichtings-

schema

7 dagen
Upload 1/dag
(7 dagen schema voor

autonomie)

Manuele override

door operator (continu)

OUT OF SCOPE

Geen bijkomende hardware & sensoren

Uitrol LED armaturen en lichtsensoren 

gebeurt simultaan, maar staat los van dit 

project

MODULE 1: DE 

WEEKVOORSPELLING

We maken deze accurater, waardoor minder noodzaak is aan overrides

MODULE 2: HET OVERRIDE 

SIGNAAL

We automatiseren dit proces door het connecteren van databases

MODULE 3: 

DE LICHTVISIE

We herbekijken de criteria op basis 

waarvan we willen schakelen
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MODULE 1: DE 
WEEKVOORSPELLING

INPUTS 

WEEKVOOR-

SPELLING

MODEL WEEK-

VOORSPELLIN

G

OUTPUT:
7D schakel-

programma Upload 

1/dag
(7 dagen schema voor

autonomie)
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De huidige weekvoorspelling

• 1x per dag schema uploaden naar de kasten die de lichten aansturen

• Bevat het schakelprogramma voor komende 7 dagen (voor autonomie, indien verbinding met de 

kast weg valt, beschikbaarheid van ~95%)

• Houdt enkel rekening met structurele druktes op de weg (uit 2010)

• Waar deze drukke plaatsen voorkomen werd hoofdzakelijk bepaald aan de hand van lusdata
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Drie opties voor de weekvoorspelling

Update data 2010

Weersvoorspelling en 

geplande werken 

meenemen in 

weekvoorspelling

Nauwkeurige voorspelling 

voor drukte op de weg

Optie A Optie B Optie C

In de envelope die u kreeg komt elke

optie overeen met een kaartje.

U kan hier notities op nemen en aan

ons bezorgen tijdens de één op één

gesprekken of in de doos!
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Weekvoorspelling optie A - Update data en verfijnde output

We vervangen de data uit 2010 door een meer

recente dataset. Gezien de wegsituatie de

afgelopen 10 jaar veel veranderd is en data

ruim beschikbaar is zal dit sowieso gebeuren.

• Grote historische (& actuele) dataset over drukte op 

Vlaamse autosnelwegen beschikbaar bij het 

verkeerscentrum (combinatie van lusdata en floating car

data)

• Data-analyse kan éénmalig gebeuren, maar 

ook met periodieke of rollende update

• Model bestaat reeds, namelijk indien de 

threshold voor drukte overschreden wordt 

willen we aanschakelen

Datasets

Use case

• Update van de structurele files/drukte

• Verfijnen op de output (Vandaag enkel classificatie 

weekdag/weekenddag)
• Toevoegen feestdagen, brugdagen, schoolvakanties…

• Rekening houden met kalender/seizoens-effecten (data over 

meerdere jaren analyseren)

Opportuniteiten
• Analyse kan intern door de overheid uitgevoerd worden.

• Kan uw organisatie hier substantiële meerwaarde aan 

toevoegen?

INPUT:
• Wegsituatie afgelopen 

jaar/jaren 

MODEL
Op basis van 

thresholds

OUTPUT:
7D schakel-

Programma (verfijnd)

Technisch
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Weekvoorspelling optie B – Link met bijkomende inputs
(weer & werken)

In onze weekvoorspelling houden we niet enkel

rekening met de structurele druktes, maar ook

met de voorspelde neerslag (op 24u/7dagen

basis) en geplande wegenwerken.

Technisch

• Structurele files: zullen beschikbaar zijn op basis van 

data-analyse uit optie A

• Neerslagvoorspelling: is beschikbaar bij het KMI

• Geplande werken: zijn gekend in WERF

• Integratie: linken met bestaande databases

• Model dient eenvoudig af te checken:

• Threshold drukte overschreden wordt

• of threshold neerslag overschreden wordt

• of er wegenwerken zijn

→ zo ja, aanschakelen voor deze periode

• Feedbackloop: voorspelling achteraf aftoetsen 

om toekomstige weekvoorspellingen te 

verbeteren

Datasets

Use case

• Weekvoorspelling houdt rekening met geplande werken en 

neerslag

→minder nood aan override-operaties

→betere match met wegsituatie indien verbinding met kast 

wegvalt

Opportuniteiten
• Waarschijnlijk een raamcontract van ~3 jaar voor de 

bouw en het onderhoud van dit systeem

INPUT:
• Structurele druktes (zie 

A)

• Neerslagvoorspelling

• Geplande werken

MODEL
Op basis van 

thresholds

OUTPUT:
7D schakel-

Programma (verfijnd)



CONFIDENTIA

L

14

Weekvoorspelling optie C – Een dynamisch voorspelmodel 
voor drukte op de weg

In plaats van enkel structurele druktes in kaart

te brengen gaan we ook andere druktes de

komende 24u (en langer) voorspellen.

Technisch

• Ongekend welke datasets hier gewild zijn en waar we die 

kunnen vinden

• Complex (fundamenteel) onderzoek: 

voorspellingen voor de wegsituatie op lange 

termijn op basis van méér dan enkel historische 

data

• Bvb. Samenkomende omstandigheden die 

tot “onverwacht” druk verkeer zullen leiden

• Bvb. Evenement-kalender (sportpaleis…)

• Bvb. Verwachte omleidingen ten gevolge 

van wegenwerken

Datasets

Use Case

• Nog meer accurate weekvoorspelling

→minder nood aan override-operaties

→betere match met wegsituatie indien verbinding met kast 

wegvalt

• Omwille van limitaties van de voorspelling (grote impact van 

incidenten die we niet kunnen voorspellen) is de toegevoegde 

waarde van deze optie waarschijnlijk beperkt.

Opportuniteiten

• Grote investering voor relatief kleine meerwaarde in 

onze use case

• Overtuig ons om dit toch te doen!

INPUT:
• Een meer accurate 

voorspelling van de 

wegsituatie op basis van 

actuele inputs

• Neerslag en werken (zie 

optie B)

MODEL
Op basis van 

thresholds

OUTPUT:
7D schakel-

Programma (verfijnd)
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Drie opties voor de weekvoorspelling

Update data 2010

Weersvoorspelling en 

geplande werken 

meenemen in 

weekvoorspelling

Nauwkeurige voorspelling 

voor drukte op de weg

Optie A Optie B Optie C

Zal uitgevoerd worden. Hoogst 

waarschijnlijk intern.

Zeer waarschijnlijk dat hiervoor 

een opdracht volgt.
Onwaarschijnlijk dat hiervoor 

een opdracht volgt.

Vragen/Opmerkingen over de weekvoorspelling?

(vergeet uw kaartjes niet in te vullen)
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MODULE 2: HET OVERRIDE 
SIGNAAL

INPUTS

OVERRIDE-

SIGNAAL

Manuele

bevestiging van 

override door 

operator (continu)
(Op termijn wsl automatische

override)

MODEL 

OVERRIDE-

SIGNAAL

OUTPUT

Aan/uit override
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Huidige situatie override signaal

Incidentdata
Structureel (2x/nacht schema 

uploaden)

• Wegenwerken

• Voorspelling neerslagtype 

(2x per nacht per provincie)

Melding via mail/telefoon

• Calamiteiten 

• Actuele neerslagtype

• Andere

Manuele override door 

operator (continu)

• Periodieke uploads van onvoorziene schakeling door operatoren (op basis van inkomende inputs)

• 2 structurele – worden 2x per nacht verstuurd naar kasten (maar actie operator steeds vereist)

• KMI weersvoorspelling per provincie

• Wegenwerken in WERF

• Grote hoeveelheid via mails & telefoon

• KMI dat een onverwachte stortbui detecteert

• Meldingen ongeval (geen structurele inputs gebruikt)

• Politie 

• Hulpdiensten

• Andere… Geen koppeling met databases vandaag, 

ook niet die van het verkeerscentrum
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Een basis met optionele innovaties op de inputs
Inkoppelen van bestaande bronnen (automatisatie)

Korte termijn voorspelling 

van de wegsituatie

Optie A

Optie B Optie C Optie D

Meer accurate 

calamiteiten-registratie

Verbetering van de KT 

mist- en 

neerslagvoorspelling
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Nood aan een korte-termijn voorspelling voor het 
override-signaal

We willen niet aanschakelen voor minder dan 15 minuten, bijgevolg willen we pas 

aanschakelen van zodra we verwachten dat de situatie minstens 15 minuten zal aanhouden

• We beschikken over een accurate neerslagvoorspelling voor de komende 4u (nowcasting KMI)

• Voor mist is een beperkte voorspelling voor ~1u vooruit beschikbaar

• Voor de wegsituatie beschikken we niet over een korte-termijn voorspelling, enkel de actuele 

situatie

• Voor concrete incidenten beschikken we hier ook niet over. Hier hebben we enkel de ambitie om 

sneller te gaan detecteren wanneer/waar een incident heeft plaatsgevonden.
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Override optie A – Inkoppelen van bestaande bronnen

In plaats van te wachten op melding via

mail/telefoon gaan we actief koppelen met

bestaande databases, om zo snel mogelijk te

schakelen op basis van actuele inputs.

• Calamiteiten: lijst van actuele incidenten is beschikbaar bij 

het verkeerscentrum

• Actuele wegsituatie: is beschikbaar bij het 

verkeerscentrum

• KT voorspelling neerslag: is beschikbaar bij het KMI

• Integratie: linken met bestaande databases

• Model is opnieuw eenvoudig, rekening 

houdende met de thresholds

• Threshold drukte overschreden voor 

meer dan x minuten

• of threshold neerslag overschreden en 

geen mist

• of calamiteit gedetecteerd

→ aanschakelen

Datasets

Use case

• Zo goed en snel mogelijk reageren op de actuele situatie op de 

weg.

• De uiteindelijke controle bij de operator houden, op termijn 

mogelijk volledig geautomatiseerd.

Opportuniteiten
• Waarschijnlijk een raamcontract van ~3 jaar voor de 

bouw en het onderhoud van dit systeem

Technisch

INPUTS
• Actuele wegsituatie

• Calamiteiten

• KT voorspelling mist 

en neerslag
Manuele

bevestiging

door 

operator

MODEL
Op basis van 

thresholds

OUTPUT

Aan/uit override
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Automatisatie… maar met human in the loop

Concreet is de ambitie om in Edison een pop-up boodschap te geven aan de operator:
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Override optie B – Korte termijn voorspelling voor de 
wegsituatie

We investeren in het maken van een accurate

voorspelling voor de wegsituatie op korte

termijn, op basis van de gemeten inputs
• Calamiteiten: data beschikbaar (zie optie A)

• KT weersvoorspelling: data beschikbaar (zie optie A)

• Actuele wegsituatie: data beschikbaar bij verkeerscentrum op 

minuutbasis, afdekkend over autosnelwegen per sectie van 

750m)

• Historische wegsituatie: grote historische database beschikbaar

• Ontwikkeling model kan rule based of op basis 

van learners
• Learned rules: learned thresholds, associative 

rules ,Linear classifiers/regressions, Bayesian 

networks, Neural netorks, SVM, Decision trees 

(random forest)…

• Transparantie in de voorspelling van het model is 

nice-to-have maar niet noodzakelijk

• Minstens 15 min voorspelling. Ideaal 4u (cfr. 

Voorspelling KMI)

• Actief onderzoeksveld voor 

onderzoeksinstellingen

Datasets

Use case

• Sneller en accurater de afweging maken of we willen 

aanschakelen op basis van drukte op de weg (geen x minuten 

wachten bij een overschrijding van de threshold)

• Ook use cases intern bij het verkeerscentrum: het geven van 

inschattingen voor file-afloop e.d.

Opportuniteiten
• Suggesties/inzichten in mogelijk toepasbare modellen 

en technieken zijn welkom, alsook ervaring en 

leerpunten met soortgelijke trajecten

Technisch

INPUTS
• KT voorspelling 

wegsituatie

• Calamiteiten

• KT voorspelling mist en 

neerslag

MODEL
Op basis van 

thresholds

OUTPUT

Aan/uit override

Op basis van:

• Effecten van Actuele incidenten

• Effecten van KT weersvoorspelling (sneeuw,

hevige regen…)

• Actuele wegsituatie

• Historische wegsituatie (impact van events

op die plaats)
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Override optie C –Meer accurate calamiteitenregistratie

We investeren in een snellere en meer

accurate registratie van incidenten op basis van

beschikbare bronnen binnen het

verkeerscentrum.

• Onverwachte files: grote historische datasets beschikbaar om dit 

af te leiden

• Waze incident-data: Toegang tot liverstream van deze data bij 

het verkeerscentrum (bij verkeerscentrum zelf géén historische 

data beschikbaar)

• Computer vision model: Beperkte historische database aan 

camerabeelden beschikbaar

• Ontwikkeling model kan rule based of op basis 

van learners
• Learned rules: learned thresholds, associative 

rules ,Linear classifiers/regressions, Bayesian 

networks, Neural netorks, SVM, Decision trees 

(random forest)…

• Transparantie in de voorspelling van het model is 

nice-to-have maar niet noodzakelijk

• Minstens 15 min voorspelling. Ideaal 4u (cfr. 

Voorspelling KMI)

• Actief onderzoeksveld voor 

onderzoeksinstellingen

Datasets

Use case

• Vandaag wachten we tot we 100% zeker zijn dat er een incident 

heeft plaatsgevonden alvorens aan te schakelen. In de toekomst 

willen we zodra we xx% zeker zijn dat er een incident heeft 

plaatsgevonden reeds acties ondernemen.
• Bvb. 50% zeker van een incident → patrouilles inschakelen 

voor validatie

• Bvb. 50% zeker van een incident → verlichting aanschakelen

• Bvb. 90% zeker van een incident → hulpdiensten dispatchen

Opportuniteiten
• Suggesties/inzichten in mogelijk toepasbare modellen 

en technieken zijn welkom, alsook ervaring en 

leerpunten met soortgelijke trajecten

Technisch

INPUTS
• Actuele wegsituatie

• Calamiteiten

• KT voorspelling mist en 

neerslag

MODEL
Op basis van 

thresholds

OUTPUT

Aan/uit override

Op basis van:

• Onverwachte files (vergelijking historisch en

actuele data)

• Waze incident-data

• Computer vision model (anomaly/event

detection) op beschikbare camerabeelden

(geen locale processing op camera)
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Ook hier Human in the Loop: operator behoudt finale 
controle

Bestaande inputs voor calamiteiten zullen blijven:

• Meldingen politie en hulpdiensten

• Camerabeelden in de controlezaal

Maar we verrijken deze met een extra input: een interface die de operator feed met 

geaggregeerde data uit:

• Waze

• Onverwachte 

wegsituaties

• Analyse op 

camerabeelden
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Override optie D –Verbetering van de mist- en 
neerslagvoorspelling op korte termijn

Een verbetering van de korte-termijn

voorspelling voor mist en neerslag leidt ook tot

een betere match tussen de lichtsturing en de

situatie op de weg.

• Zie KMI

• Focus van weerkunde

Datasets

Use case

• AWV is lead user voor een betere korte-termijn 

weersvoorspellingen. Bestaande resolutie van 1x1 km met een 

update-frequentie van 10 minuten is voor onze huidige 

toepassingen echter ruim voldoende.

Opportuniteiten
• KMI is bevoegd voor de weersvoorpellingen, bijgevolg

kanaliseren we deze vraag naar KMI

Technisch

INPUTS
• Actuele wegsituatie

• Calamiteiten

• KT voorspelling mist 

en neerslag

MODEL
OUTPUT

Aan/uit override
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Override-signaal: Een basis met optionele innovaties 
op de inputs

Inkoppelen van bestaande bronnen (automatisatie)

Korte termijn voorspelling 

van de wegsituatie

Optie A

Optie B Optie C Optie D

Meer accurate 

calamiteiten-registratie

Verbetering van de KT 

mist- en 

neerslagvoorspelling

Zeer waarschijnlijk dat hiervoor 

een opdracht volgt

Waarschijnlijk dat hiervoor 

een opdracht volgt
Waarschijnlijk dat hiervoor 

een opdracht volgt

Onwaarschijnlijk dat 

hiervoor een opdracht volgt

Vragen/Opmerkingen over het 

override signaal? (kaartjes…)
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MODULE 3: INNOVATIE OP DE 
LICHTVISIE
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De spelregels voor aan en uitschakelen

• Doel van de dynamische aansturing ven de verlichting:

de optimale balans vinden tussen energieverbruik en veiligheid

• Vandaag wordt deze balans gedefinieerd door de thresholds in de huidige lichtvisie, nl. “in de 

volgende omstandigheden is het onveilig genoeg om aan te schakelen, ondanks de ambitie om op 

energie te besparen”: 

• Bij een op-/afrit,

• Bij voldoende zware regenval

• Bij voldoende druk verkeer

• Bij wegenwerken of een ongeluk

• De thresholds hiervoor zijn opgesteld op basis van de destijds beschikbare data/literatuur & 

benchmarking

• In de toekomst is er de mogelijkheid tot de optimale balans tussen deze twee aspecten te proberen 

vinden op basis actuele data!
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Lichtvisie optie A – Huidige lichtvisie blijven hanteren

We houden vast een de politiek en technisch

overeengekomen voorwaarden en thresholds

voor schakelen. A.d.h.v. de vorige modules

trachten we zo goed mogelijk te monitoren

wanneer een threshold overschreden wordt/zal

worden.

• NVT

• Voor volledige nuances/details huidige 

thresholds, zie de lichtvisie

• Andere, diverse redenen om aan te schakelen

zullen blijven (bvb. Onaangekondigde

politiecontroles)

Datasets

Use case

• Op korte termijn zijn er onvoldoende objectieve bewijzen om de 

lichtvisie aan te passen. Hiervoor dienen we eerst kennis te 

verzamelen/op te bouwen.

• De enige uitbereiding is dat thresholds voor verminderde 

lichtintensiteit a.d.h.v. LED-verlichting moeten worden bepaald. 

Dit is een intern vraagstuk voor de overheid.

Opportuniteiten
• Geen project voor externe partijen

Technisch

Te druk op de weg I/C ratio >80% of gem. snelheid

<70km/u → aan

I/C ratio <60% → uit

Neerslag 1mm regen per 6u → aan

1cm sneeuw per 6u → aan

Calamiteit Ja → Aan

Wegenwerken Ja → Aan
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Lichtvisie optie B – Actualisatie van de thresholds op basis 
van data-analyse

Een uitvoerige data-analyse op basis van

beschikbare historische databases. Deze data

kan verder/gemakkelijker gevoed worden • Data incidenten: Database beschikbaar bij verkeerscentrum + 

politiegegevens (kwaliteit matig)

• Data of licht aan was: Beschikbaar tot 2 jaar terug

• Historisch energieverbuik: beschikbaar tot 2 jaar terug

• Historische drukte op de weg: beschikbaar bij 

verkeerscentrum

• Historische data weersomstandigheden: beschikbaar

• Historische data wegenwerken: beschikbaar

• Data-analyse project

• Statistische analysis

• Root-cause-analysis

• Correlatie-onderzoek

• …

Datasets

Use case

• Werkvraag: In welke (combinatie van) overschreden thresholds

leidt het effectief tot een veiligere wegsituatie om het licht aan te 

schakelen?

• Periodiek herzien/kalibreren van de waarden voor de thresholds.

Opportuniteiten
• Expertise binnen data-analyse.

Technisch

Te druk op de weg I/C ratio >???→ aan

I/C ratio <??? → uit

Neerslag ???mm regen per 6u → aan

???cm sneeuw per 6u → aan

Calamiteit Ja → Aan (altijd?)

Wegenwerken Ja → Aan (altijd?)
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Lichtvisie optie C – Herdefinitie lichtvisie i.f.v. 
energieverbruik en veiligheid 

Een fundamenteel onderzoek dat voortbouwt

op verzamelde inzichten om aan de hand van

machine learning technieken een betere

lichtvisie te bouwen.

• Ongekend (uitbereiding op optie B)

• Ground truth data moet via data-analyse uit historische data 

gehaald worden (bvb. Voor elk geregistreerd incident ‘s nachts 

had het licht aan moeten zijn…)

• Cost functie moet veiligheid- en energieverbruik

metrics in acht nemen.

• Learners:

Datasets

Use case

• Werkvraag: Wat is de optimale balans tussen energieverbruik 

en veiligheid? Wanneer dient het licht wel/niet aan te staan?

• Bvb. Is het in sommige omstandigheden veiliger om niet

te verlichten? (bvb. Vanwege betere zichtbaarheid 

reflectoren)

• Bvb. Heeft het nut om aan te schakelen bij gladheid?

• Bvb. Wat is het effect van afwisselende wegdelen aan- en 

uitgeschakelde verlichting op bestuurders?

• Opportuniteit voor grote impact: veiligere wegsituatie en minder 

energieverspilling

Opportuniteiten
• Suggesties/inzichten in mogelijk toepasbare modellen en 

technieken

• Fundamenteel onderzoeksproject op langere termijn (ism

met experten overheid, kennisinstellingen…)

Technisch

??? ???

??? ???

??? ???

??? ???

• Learned rules: learned 

thresholds, associative rules, …

• Linear classifiers/regressions

• Bayesian networks

• Neural networks

• SVM

• Decision trees (random forest)

• Anomaly detection model(s)

• Reinforcement learning 

(penalty/reward gebaseerd op energie

en veiligheid metrics)

• …
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Drie opties voor de lichtvisie

De huidige lichtvisie 

blijven hanteren
Actualisatie van de 

thresholds op basis van 

data-analyse

Herdefinitie lichtvisie i.f.v. 

energieverbruik en 

veiligheid 

Optie A Optie B Optie C

Huidige status quo Zeer waarschijnlijk dat hiervoor 

een opdracht volgt.
Mogelijke opdracht op langere 

termijn.

Vragen/Opmerkingen over de lichtvisie?

You know…
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Samenvatting

Een beter voorspellings-

model op basis van 

verschillende inputs

Linken met live databases 

voor een consistenter

override-signaal

+

Innoveren op KT 

voorspellingen wegsituatie

+ 

Innoveren op snellere

registratie calamiteiten

Werken aan een verbetering

van de lichtvisie+ +

Dienen we dit nog voor het event 

te valideren met Erik en/of 

Patrick?
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Waar heeft u organisatie interesse en/of expertise in?

• Opstellen van mogelijke bestekken/opdrachten zal pas starten na afronding van dit

vooronderzoek (mede met input van jullie!)

• Grote kans dat er verschillende bestekken komen, die ook door verschillende partijen

kunnen worden opgenomen.

• Hoe zien jullie dit? Partnerships? Samenwerkingen? Graag jullie feedback!
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WILLEN DE AANWEZIGEN DIE 
EEN PITCH ZULLEN GEVEN AUB 
NAAR VOREN KOMEN
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TURING - WHAT’S NEXT?

Afronden voorstudie

Uitschrijven opdrachten (PIO Nieuwsbrief!)
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/nieuwsbrief-innovatieve-overheidsopdrachten
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GESPREKKEN MET AWV

Groep 1 Groep 2 Groep 3

12:30PwC Phoenix Contact Robovision BVBA

12:38Brainjar

FrontForce - a Ferranti 

Computer Systems NV 

company ML2Grow

12:46ML6 / Waizu Microsoft Geckomatics

12:54Be-Mobile robonext Waylay NV

13:02Orange Belgium NV CimPro VanRoey.be 

13:10Pauze Pauze Pauze

13:18Arinti Robotics & Design bvba Smartnodes

13:26OSRAM Benelux Faktion Ixor

13:34Infofarm nv Atos Esoptra NV

13:42

Agentschap Informatie 

Vlaanderen + VITO Continuum Consulting NV AIV 

13:50Flir Systems Imec Engie Fabricom

13:58RADIX.AI Schneider Electric Python Predictions

14:06Pauze Pauze Pauze

14:15Macq Innolumis Sopra Steria CGI


