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EXECUTIVE SUMMARY (NL)  
 

Het doel van het Turing project is eerst en vooral deze delen van de weg waar we dynamisch 
schakelen zo nauwkeurig mogelijk aan te sturen. D.w.z. op basis van actuele databronnen en 
intelligente technieken zo goed mogelijk de situatie op de weg meten, inschatten en/of voorspellen, 
en bijgevolg beslissen of we willen aan- of uitschakelen voor het betreffende wegsegment. 

In dit kader werd een uitgebreide consultatie van zowel interne als externe stakeholders waaronder 
bedrijven en kennisinstellingen uit binnen- en buitenland uitgevoerd. Niet minder dan 58 organisaties 
waren hierbij betrokken. De consultatie kende enerzijds aandacht voor de behoeften van de interne 
spelers en de technologische stand van zaken anderzijds op zowel artificiële intelligentie-technieken 
als andere (geavanceerde) data verwerkingstechnieken. 

Er werden drie belangrijke pijnpunten geïdentificeerd: 

1) het weekvoorspelmodel is gebaseerd op data uit 2010, wat uiteraard niet conform de huidige 
situatie is. 

2) het systeem onderbenut beschikbare incident- en verkeersdatasets, deze zouden nochtans 
een sterke verbetering betekenen in het dynamisch sturen 

3) de operatoren worden overbelast met complexe taken waardoor ze nuttigere taken niet 
kunnen opnemen 

Op basis van het bovenstaande werd het volgende innovatieprogramma samengesteld: 

  

Turing generatie 1 bevat de actualisatie van de 2010 data, de inkoppeling van weerdata en 
wegenwerken, de inkoppeling van bestaande databronnen binnen de kaders uitgezet in de huidige 
lichtvisie. Deze generatie bevat dus 1 nieuwe functionaliteit die we als innovatief kunnen beschouwen, 
nl de inkoppeling van weerdata en data werkzaamheden. De update van de data vraagt bovendien 
een grondige data analyse en kan als complex worden beschouwd. Het pakket bevat eveneens een 
aantal noodzakelijke activiteiten die de doorbraakinnovaties van Turing generatie 2 toelaten. 

Turing generatie 2 bevat de ontwikkeling van 3 nieuwe functionaliteiten. Ten eerste integreren we een 
korte termijn voorspelling voor de verkeersintensiteit. Hiervoor maken we gebruik van beschikbare 
data (calamiteiten, actuele verkeersintensiteit, historische verkeersintensiteit). Ten tweede 
ontwikkelen we accuratere calamiteitenregistratie. Hiervoor gebruiken we bestaande camerabeelden, 
meldingen van politie en hulpdiensten en een WAZE interface waarop alle meldingen één voor één 
binnenkomen. Ten derde herzien we de thresholds. We gaan via artificiële intelligentie nieuwe 
drempelwaarden voor het schakelprogramma analyseren. Alle drie de functionaliteiten vereisen een 
vorm van artificiële intelligentie of minstens geavanceerde dataverwerking. Er is een nieuw lichtplan 
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beschikbaar met fijnmazerige indeling en verschillende lichtniveaus, dit vormt de basis voor het 
schakelen. 

De drie nieuwe componenten beschouwen we vanuit functioneel én vanuit technisch oogpunt als zeer 
complex en zeer innovatief. Het technologisch oplossingsspectrum voor Turing generatie 2 is echter 
vrij homogeen waardoor marktpartijen maar met een beperkte set van technieken in artificiële 
intelligentie aan de slag kunnen gaan. De uiteindelijke technologiekeuze zal afhangen van de 
prestaties en de geboden/gevraagde transparantie van de technieken. Een proeftuin waar louter 
experimenten plaatsvinden teneinde de mogelijkheden ruim te onderzoeken, lijkt ons in dit licht 
minder relevant. Aanbieders zullen immers relatief snel tot ongeveer dezelfde oplossingen komen. 
We adviseren daarom een doelmatig traject te volgen dat in enkele sprints tot een systeem zal leiden 
dat operationeel in gebruik kan worden genomen door de opdrachtgever. Dit vraagt nog overleg 
tussen opdrachtgever en aanbieder(s) omdat niet alle vereisten kunnen worden vastgelegd en omdat 
het project complex is. Er kunnen uiteraard verschillende uitvoerders in parallel aan een oplossing 
werken, vooral in de eerste fases van het traject is dit interessant. Het kan tevens gefaseerd 
aanbesteed worden, maar dat hoeft niet. De keuze van aanbestedingsvorm ligt nog niet vast. We 
adviseren dat het gefaseerde traject als volgt wordt opgedeeld: 

● proof op principle: bewijs dat een principe haalbaar is en de randvoorwaarden voor integratie 
kennen 

● proof of concept: werkend offline dataplatform 
● testbank: online werkend autonoom dataplatform op live data met gebruikersinterface en 

dashboarding voor testdoeleinden 
● productiesysteem: optuigen naar robuustheid en governance, integratie met bestaande 

systemen 

We adviseren vervolgens om generatie 1 en generatie 2 te combineren indien de financiële middelen 
dit toelaten. Een geïntegreerde aanpak van beide generaties geeft volgende voordelen: 

● kostenefficiënties en tijdswinst naar een werkbaar online systeem 
● reductie van de technische risico’s omdat beiden dan op dezelfde technologie en architectuur 

worden ontwikkeld 

Sommige werkpakketten vallen buiten de scope van dit project, omdat ze bijvoorbeeld nog te veel 
onderzoek vergen of buiten de bevoegdheid vallen van AWV.  

De marktconsultatie werd afgesloten met een congres op 1 maart 2019. Tijdens dit congres werden 
individuele meetings gepland, de algemene conclusies hiervan werden opgenomen in dit rapport. 
Tijdens deze meetings konden partijen hun interesse, specifieke kennis, oplossingen en aanpak 
doornemen met de opdrachtgevers. Deze specifieke informatie is bedrijfsgevoelig en wordt niet 
publiek gemaakt. 

  



 

  

                                          

   

 

 

         
           
                   

6 

EXECUTIVE SUMMARY (EN)  
 

The TURING project aims to implement dynamic lighting schedules for highway road segments in 
Flanders. The dynamic scheduling needs to be as accurate as possible, hence being based on (near) 
real time data sources and make use of advanced data processing or artificial intelligence techniques 
to assess actual or predict upcoming road and traffic conditions. 

 

In this frame a market consultation was organized targeting both internal and external stakeholders, 
among others commercial organizations, knowledge institutes in Belgium and abroad. Approximately 
58 stakeholders were involved. The consultation’s goals were twofold: 1) define the needs for the 
internal organization and 2) determine the technological state-of-the-art and identify innovation 
potential for this project. 

 

During the project three important pains were identified in: 

1. The rolling 7-day scheduling scheme is based on 2010 data, hence outdated 
2. The currently used system underexplores existing data, in particular weather data and incident 

data, road condition data and traffic data, obviously meaningful assets for the TURING project 
3. Intensive operator signal override handling leads to many invaluable tasks, hence distracting 

operator attention from more meaningful interventions 

 

Based on the above the following innovation program is determined: 

 

 

TURING generation 1 includes actualization of 2010 data, connection with existing data sets (weather, 
incident, road conditions, and traffic) and use them to optimize within the actual light vision policy. 
This TURING generation includes one innovative feature; use of novel data sources, e.g. weather 
data and road work data. The update of the existing data sets requires a profound data analysis and 
can be considered as complex. Furthermore the package includes the necessary activities to enable 
envisioned breakthrough innovations defined in Turing generation 2.  

 

TURING generation 2 aims to develop three novel functionalities, hence considered from functional 
and technological viewpoint being very innovative and complex. The first will be about predicting traffic 
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intensity on the short term based on available data sources (incident data, actual traffic intensity, 
historical intensity). The second function will ignite more accurate incident registration avoiding time 
and human error flaws. Artificial intelligence systems can make use of road cameras, incident / 
intervention data from police or emergency services and a WAZE alike interface aggregating 
notifications. The third new functionality will update thresholds based on actualized data sets 
improving the rolling 7-day scheduling scheme significantly. All three functionalities require substantial 
technological innovations.  

 

The technical solution space for TURING generation 2 is considered relatively homogeneous. 
Therefore we advise not to organize a huge living lab with multiple market players. Solution providers 
are expected to come up with more or less the same solution. Therefore we advise to deploy a result 
oriented program leading towards a rapid adoption of novel technology within the AWV operational 
environment. The project requires more interfacing and interaction and alignment between the project 
owners and suppliers because it’s hard to define/freeze all the requirements upfront. Project execution 
requires exploration, hence multiple executers can work in parallel, especially in the first project 
phases. The project can be tendered in phases. Also the tendering procedure is not yet defined. 

 

We advise to phase the project in the following manner, hence manage risk, budget, time and quality 
of the research and development activities: 

• Proof of principle: proof the feasibility of the various components of the system; data platform 
boundary conditions and performance of the AI-based functionalities 

• Proof of concept: robust data platform working offline 

• Test bench: online data platform with live data and user interface 

• Production bench: integrated solution 

 

We advise to combine TURING generation 1 and TURING generation 2. An integrated approach of 
both would have significant advantages: 

1. Cost efficiency and shorter time-to-market of the system 
2. Reduce the technical risks  

 

Some R&D work packages are out of scope, because they require intensive research prior to 
development work. 

 

The market consultation included a congress on March 1st 2019. During the congress one-to-one 
meetings between the project owners and market parties were held. During the meetings interests 
were expressed, specific knowledge was shared, possible solutions and ways forward were 
discussed. The specific information will not be shared publicly, generic conclusions are included in 
the report.  
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1. INTRODUCTIE 
 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle 
weggebruikers realiseren in Vlaanderen.  
 

België beschikt over zo’n 1700km aan autosnelwegen, waarvan de helft in Vlaanderen 
(mobilit.belgium.be anno 2010). De aansturing van verlichting langs deze autosnelwegen wordt 
gemanaged binnen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Tot 2011 werd 84% van deze 
autosnelwegen verlicht volgens een vast uurrooster of een permanente aanschakeling (zie ook tabel 
1). 

 

Tabel 1. Belgische verlichting op autosnelwegen voor en na lichtvisie 

In 2011 werd onder impuls van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits 
beslist een lichtvisie op te stellen. Deze lichtvisie stelt: 

 

“De verlichting op autosnelwegen wordt gedoofd als het kan, en 
de snelwegen worden verlicht als het moet.” 

 

Deze lichtvisie stelde de regels vast op basis waarvan we de verlichting willen aanschakelen. Zo zijn 
er enkele algemene uitgangspunten: 

● op- en afritten zijn altijd aangeschakeld (tijdens de nachturen); 

● parkings zijn altijd aangeschakeld; 

● gewestwegen zijn altijd aangeschakeld; 

● indien de afstand tussen twee ‘complexen’ (een op- of afrit, verkeerswisselaar, brug…) 
minder dan 3 km bedraagt, dient ook het wegsegment hiertussen permanent 
aangeschakeld te worden. 

● Voor de overige stukken wordt enkel op basis van de drukte op de weg, de 
weersomstandigheden, eventuele incidenten, werken, of andere omstandigheden 
aangeschakeld. Dit heet de dynamische schakeling. De thresholds hiervoor zijn 
opgesteld in 2011, op basis van destijds beschikbare data, inzichten en literatuur. 

Voor een volledig overzicht van de regels wordt verwezen naar de lichtvisie, beschikbaar in bijlage. 

Het invoeren van deze regels zorgde voor een drastische reductie in aantal verlichte kilometers op 
onze autosnelwegen tot 827km (zie ook tabel 1). Van deze 827km is zo’n 500km dynamisch verlicht. 
Namelijk op deze 500km hebben we de ambitie om enkel aan te schakelen in functie van de drukte 
op de baan, weersomstandigheden e.d. 
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Het doel van het Turing project is eerst en vooral deze delen van de weg waar we dynamisch 
schakelen zo nauwkeurig mogelijk aan te sturen. D.w.z. op basis van actuele databronnen en 
intelligente technieken zo goed mogelijk de situatie op de weg meten, inschatten en/of voorspellen, 
en bijgevolg beslissen of we willen aan- of uitschakelen voor het betreffende wegsegment. 

Het doel van dit rapport is om de behoeftebepaling (de use cases) vanuit het AWV scherp te stellen, 
een overzicht te geven van de beschikbare technieken en het potentieel voor innovatieve 
ontwikkelingstrajecten te duiden. Naar aanleiding van dit rapport zal een keuze voor aanpak gekozen 
worden door AWV en PIO (Programma Innovatieve Overheidsopdrachten), met als doel om één of 
meerdere aanbestedingen te laten volgen waarop marktpartijen kunnen inschrijven. 
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2. METHODOLOGIE 
 

De aanpak werd opgesteld in overeenkomst met AWV en de projectbegeleiding van departement 
Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). 

De marktconsultatie volgde een aanpak in 3 fases. Onderstaande figuur vat dit samen. 

Tijdens de voorbereiding werden er meer dan 
50 stakeholders gecontacteerd, zowel 
bedrijven als kennisinstellingen. Er werd een 
brede bevraging uitgevoerd alsook workshops 
met interne stakeholders bij de 
opdrachtgevers. Een overzicht van 
deelnemers in deze en de volgende fases is 
beschikbaar in bijlage. 

Op basis van de verzamelde gegevens werd 
fase 2 ingeleid waarin de innovatie 
opportuniteit werd vastgesteld. Hiervoor 
werden wederom 10 stakeholders uit de 
bedrijfswereld en kennisinstituten 
gecontacteerd, deze keer met specifiekere 
vragen en probleemstellingen. In deze fase 
werd ook een marktcongres georganiseerd. 

Tijdens dit congres werden de innovatieve use cases getoetst, gaven 10 partijen een pitch met het 
oog op samenwerking en delen van kennis en kunde, en werden niet minder dan 30 speeddates 
georganiseerd tussen de opdrachtgevers enerzijds en marktpartijen anderzijds. De deelnemers aan 
deze consultatie kenden een breed en representatief profiel van integratoren tot technologie startups. 

De consultatie werd afgesloten met een synthese oefening. Dit rapport maakt daar integraal deel van 
uit. 

De marktconsultatie bevat 4 belangrijke werkpakketten. We gaan vervolgens even dieper in op de 
activiteiten van elk van de werkpakketten. 

2.1. STAKEHOLDERCONSULTATIE 

Een uitgebreide consultatie van betrokkenen heeft plaatsgevonden. We vatten alvast even de 
belangrijkste betrachtingen en activiteiten samen. 

● Input werd verzameld voor het opstellen en selecteren van de juiste use cases, met een 
maximum aan toegevoegde waarde. 

● Consultatie van interne stakeholders binnen het AWV: verwachtingen en ambities van de 
verschillende betrokkenen intern bij de verschillende diensten van het agentschap, in het 
bijzonder de directe opdrachtgevers, de afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica 
(VWT) en de betrokkenen van het Verkeerscentrum. 

● Consultatie van externe stakeholders, voornamelijk kennisinstellingen, marktpartijen en 
andere overheidsinstellingen. Een lijst van gecontacteerde partijen doorheen het project 
is te vinden in bijlage. 

 



 

  

                                          

   

 

 

         
           
                   

11 

2.2. DESK RESEARCH 

De desk research maakte gebruik van literatuuronderzoek, patentonderzoek en waar wenselijk 
bijkomende inputs door telefonische contacten. Volgende twee activiteiten kenmerken dit werkpakket: 

● Een scouting werd uitgevoerd naar beschikbare technologie en kennis rond de impact 
van verlichting op de verkeersveiligheid op autosnelwegen. De inzichten hiervan zijn 
beschikbaar in hoofdstuk 4.1 Stand Van Zaken Verkeerskunde. 

● Een bijkomende scouting werd uitgevoerd naar AI technieken. Deze is beschikbaar in het 
rapport in bijlage, en een samenvatting is opgenomen in hoofdstuk 4.2 Stand Van Zaken 
AI technieken. 

 

2.3. BEHOEFTEBEPALING 

In dit project werd een uitgebreid programma van eisen opgesteld rekening houdend met de 
bestaande infrastructuur (software, data, werkprocessen, …) enerzijds en de wensen voor 
vernieuwing anderzijds. In concreto vonden volgende activiteiten plaats: 

● De behoeftebepaling van de overheidspartijen werd opgesteld op basis van de 
stakeholderconsultaties. Deze werden verwerkt en samengevat. 

● Vervolgens werden deze behoeften getoetst en afgestemd tijdens een interne workshop 
met de belangrijkste overheidspartijen. 

● Gedurende verschillende iteraties werd de behoeftebepaling verder aangescherpt met de 
stakeholders.  

● Projecten die aan de behoeften van de overheid voldoen werden geformuleerd. 

 

2.4. MARKTCONGRES 

● De resultaten van de behoeftebepaling en de mogelijke projecten werden gepresenteerd 
aan de marktpartijen tijdens een evenement georganiseerd door AWV, EWI en 
VERHAERT. 

● Na de presentaties werd de kans geboden aan de marktpartijen om input te geven aan 
de hand van publieke presentaties en één op één gesprekken met de opdrachtgevers 
binnen AWV. 

● De feedback van de marktpartijen werd verwerkt in dit rapport en de adviesvorming. 

● De presentaties van het marktevenement zijn toegevoegd in bijlage. 

 

2.5. ADVIESVORMING 

● Verwerking van de uitkomst van de marktconsultatie tot finaal advies met input van AWV 
en de PIO projectbegeleiding. 
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● Zie ook hoofdstuk 6. 
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3. BEHOEFTEBEPALING 
 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle 
weggebruikers realiseren in Vlaanderen. 
Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt hiertoe de verantwoordelijkheid voor: 

● het beheren, onderhouden en optimaliseren van het haar toevertrouwde wegenpatrimonium 
● het organiseren van het verkeer op het haar toevertrouwde wegennet 
● het mee vormgeven van het beleid 

 
Het Agentschap Wegen en Verkeer wil dat doen door: 

● juiste informatie te verstrekken en tijdige communicatie te verzekeren 
● evenwichtige en objectieve programma’s op te stellen 
● de aanwezige kennis goed te beheren 
● kwaliteitsvol en innovatief te werken 

 
De Afdeling Verkeerscentrum: 

● is verantwoordelijk voor de projectstudie, realisatie, beheer en exploitatie van elektrische, 
elektromechanische en telematica-uitrustingen langs gewestwegen, langs waterwegen en 
waterlopen, in havens en op regionale luchthavens 

● is via het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum 24u op 24u beschikbaar om storingen of 
averijen aan installaties te registreren en onmiddellijk te laten herstellen 

 
De pijler Bewaking en Monitoring Infra omvat de ondersteunende cellen die instaan voor de realisatie, 
het onderhoud en de exploitatie van informatica-, bewakings- en bedieningssystemen die de werking 
van het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum (VTC) ondersteunen. De sectie bundelt de activiteiten 
van volgende cellen: 

● Cel Applicatie-ontwikkeling VTC: ontwikkeling en technische exploitatie van 
informaticatoepassingen die de operationele werking van het VTC ondersteunen 

● Cel Afstandsbewakingssystemen: investeringen, het onderhoud, het beheer en de inspectie 
van afstandsbewakings- en afstandsbedieningssystemen voor het VTC en andere 
belanghebbenden 

● Cel ICT: ICT-ondersteuning 
 
In 2011 werd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een lichtvisie ontwikkeld als antwoord 
op de klimaatdoelstelling van de Europese Unie om tegen 2020 het energieverbruik te doen dalen 
met 20%. Sindsdien daalde het aantal verlichte wegvakken met bijna de helft. 
Momenteel wordt de wegverlichting aangestuurd op basis van historische verkeersintensiteiten en 
weersvoorspellingen per provincie. Nochtans zijn lokale en real time data over verkeersintensiteit en 
weersomstandigheden beschikbaar. Door een combinatie van rule-based algoritmes en machine 
learning kunnen interne en externe databronnen geïntegreerd worden in het huidig systeem dat de 
wegverlichting aanstuurt. 
 
AWV wenst met deze gegevens nauwkeuriger en meer locatiegebonden te gaan beslissen of de 
wegverlichting al dan niet moet branden op een specifiek wegsegment. Op deze manier kan AWV 
een efficiëntere bijdrage leveren tot de klimaatdoelstellingen en aan het bevorderen van de 
verkeersveiligheid. Bovendien zal het systeem ook toelaten om de werklast van de operatoren 
aanzienlijk te verminderen. 
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De lichtvisie stelt dat we op dynamisch verlichte wegdelen willen aanschakelen bij volgende 
omstandigheden (zie ook lichtvisie in bijlage): 

● Bij hoge verkeersintensiteit 

● Bij zware neerslag 

● In geval van calamiteiten  

● In geval van wegenwerken  

● Andere: controle verlichtingsarmaturen, schouwing spitsstroken, politiecontroles… 

En uitschakelen in alle andere situaties. Indien we perfecte informatie hebben over de 
omstandigheden op een beperkt wegsegment, is het triviaal om op basis van de lichtvisie te beslissen 
of het licht aan of uit dient te staan.  

 

Figuur 1. Pijnpunten in de huidige lichtschakeling 

Vandaag is er slechts een zeer ruw beeld over de wegsituatie op verschillende wegsegmenten. Dit 
beeld wordt momenteel gevormd aan de hand van gemiddelde verkeersintensiteiten uit 2010, alsook 
een groot aantal telefonische en emailmeldingen. Dit wordt verder aangevuld met andere bronnen 
zoals WERF (het systeem voor de registratie van wegenwerken) en het uur van zonsopkomst en 
zonsondergang. De pijnpunten in het huidige systeem zijn aangeduid in het bovenstaande schema 
en hieronder opgesomd.  

 

Pijnpunten:  

● Weersvoorspelling data: gedateerde input voor de weekvoorspelling. 
● Incident data: Geen optimaal gebruik van bestaande bronnen en gebruik van data met te lage 

kwaliteit.  
○ bv. input voor weer komt slechts 2 maal per nacht binnen en geeft enkel indicatie 

verlichting aan/uit. 



 

  

                                          

   

 

 

         
           
                   

15 

○ bv. Ongeval-data moet telefonisch gemeld worden door iemand met de nummer van 
de controlezaal.  

● De manuele override vereist veel handelingen van operator. 
● Resulteert in sub-optimale verlichting in het veld t.o.v. de actuele wegsituatie. 

De uitdaging binnen Turing is bijgevolg het waarnemen van deze omstandigheden over heel 
Vlaanderen. Hiervoor dienen we te koppelen met allerlei databases waar informatie over deze 
omstandigheden wordt bijgehouden. Deze zijn over het algemeen beschikbaar bij verschillende 
instanties (voornamelijk het KMI en het Verkeerscentrum). De automatische link met deze database, 
en waar deze databases mogelijk nog tekort komen, wordt beschreven in hoofdstuk 5.3: Het override-
signaal. 

We willen echter niet continu aan- en uitschakelen op basis van actuele waarnemingen. Daar is de 
verlichtingsinfrastructuur momenteel niet op voorzien. Bijgevolg hebben we niet enkel een actuele 
meting nodig, maar ook een voorspelling. Deze is beschreven in hoofdstuk 5.2: de weekvoorspelling. 

Ten slotte zou ook de lichtvisie grondig herzien kunnen worden, met als doel de werkelijk optimale 
balans tussen veiligheid en energieverbruik trachten te bereiken. Dit zou kunnen gebeuren aan de 
hand van data-analyse. Hiervoor hebben we bijgevolg eerst de data nodig die in de weekvoorspelling 
en het override-signaal verzameld worden. Dit is beschreven in hoofdstuk 5.4: De lichtvisie. 

Voor een meer gedetailleerde omschrijving van de use cases en in welke exacte omstandigheden we 
het licht wensen aan of uit te schakelen, wordt verwezen naar bijlagen rond de lichtvisie, en de 
presentatie van AWV gegeven op de marktconsultatie. 

 

4. STAND VAN DE TECHNIEK EN INNOVATIEDELTA 
 

4.1. STAND VAN ZAKEN VERKEERSKUNDE 

Gezien verlichting op de autosnelweg in het buitenland eerder uitzonderlijk is, werd er erg weinig 
beschikbare informatie gevonden rond dit onderzoeksveld. Meer populaire onderzoeksvelden 
focussen zich op verlichting in een stedelijke context. Hier wordt veelvuldig gebruik gemaakt van 
gespecialiseerde hardware (vnl. lokale sensoren) en schakeling op armatuurniveau. Dit is niet de 
focus van het Turing project maar om toekomstbestendig te zijn mag het Turing systeem de 
schakeling op armatuurniveau niet verhinderen. De installatie en aankoop van de veldcomponenten 
valt buiten scope.  

Verschillende onderzoeksinstellingen met verkeerskundige departementen in België en Nederland 
werden gecontacteerd doorheen de voorstudie (voor een lijst zie bijlage). Bij geen enkele van deze 
onderzoeksinstellingen bleek echter onderzoek te gebeuren naar de impact van wegverlichting op de 
wegsituatie en/of wegveiligheid. 

De informatie beschikbaar in verschillende rapporten (zie bijlage) werd verwerkt in de use cases.  

 

4.2. STAND VAN ZAKEN AI TECHNIEKEN 

Voor voorspellende modellen zijn er 2 grote klassen te onderscheiden: 
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● Rule based predictie- Expert systemen - vaak in IF-THEN formaat.  

● Supervised Machine learning predictie - Model is geleerd op historische data en maakt 
bij predictie gebruik van actuele data. Een overzicht met de meest relevante technieken 
is gegeven in de bijlage “Predictieve modellen - overzicht”.  

 
Machine learning (ML) modellen kunnen een hogere predictieve performantie bekomen dan rule 
based systemen maar geven minder inzicht in de grond waarop de beslissing gemaakt werd. De 
state-of-the-art (Sota) voor predictieve modellen wordt bereikt met supervised machine learning 
technieken. Sota performantie wordt bereikt onder volgende condities:  

● Er moet een voldoende predictiviteit zijn in de input data ten aanzien van de gewenste 
output data. Dit wil zeggen: “De input data moet voldoende informatie bevatten om de 
voorspelling te maken”. 

● Trainingsdata - Voldoende beschikbare historische data van voldoende kwaliteit die 
gestructureerd kan worden. Deze data dient om het model te laten leren.  

● Trainingsdata - De historische trainingsdata is consistent geannoteerd. Dit wil zeggen 
dat de voorspelde output data bestaat en van voldoende kwaliteit is. 

● Noise op de data is beperkt - Indien er fouten zijn op de trainingsdata noemt men dit 
noise. Verschillende machine learning model klassen hebben een andere tolerantie 
voor noise.  

Onder de machine learning modellen maken we een onderscheid op basis van de aard van de 
predictie ook wel de “output” genoemd: 

● Regressiemodellen: De output is een geschat getal. Dit kan bijvoorbeeld een grootheid 
zijn zoals de verwachte vertraging door structurele file “ verwachte duur = 1h 
vertraging”. De performantie wordt uitgedrukt in functie van de fout tussen geschatte 
en reële waarde.  

● Classificatiemodellen: De output van het model is een classificatie zoals Licht:“ aan/uit” 
of file: “ ja/nee”. Drukte: “ hoog/gemiddeld/laag”. De performantie van deze modellen 
wordt uitgedrukt in “accuracy”. 

De beste keuze van een machine learning model is sterk afhankelijk van de vereisten alsook de data 
en het te leren target. Elke machine learning techniek heeft zijn eigen “learning bias”. De kunst is om 
het model te selecteren die een “learning bias” heeft die het best overeenkomt met het beschouwde 
probleem. In de volgende paragraaf worden neurale netwerken specifiek uitgelicht door hun brede 
inzetbaarheid en de hoge performantie in een breed scala aan toepassingen.  

 
ML - Neurale netwerken: performantie vs. interpreteerbaarheid 

Wat betreft de gecombineerde vereisten voor performantie, ruisgevoeligheid, aanwezige expertise in 
de markt en breedte van de toepasbaarheid scoren neurale netwerken in het algemeen goed voor 
regressie én classificatie. Ze vormen een familie van machine learning modellen. De kracht van 
neurale netwerken komt vooral naar voor wanneer er veel input data gecombineerd wordt om een 
voorspelling te maken (hoog dimensionale input ).  

Neurale netwerken kunnen zeer complexe, hoog-dimensionale, niet-lineaire relaties leren voor 
predictie maar zijn moeilijk interpreteerbaar voor een mens. Het vakgebied van de “Explainable AI” 
stelt technieken voor om de geleerde neurale netwerken interpreteerbaar te maken maar deze zijn 
op dit moment nog niet op het gewenste niveau om een operator te informeren over het “waarom” 
van de predictie. Deze technologie is nog vooral academisch en beperkt inzetbaar. Er bestaat de 
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mogelijkheid om bij een predictie door het model, de gebruikte inputs voor die predictie op een 
inzichtelijke manier weer te geven zodat de operator kan verifiëren.  

Uit de marktconsultatie blijkt dat de AI gespecialiseerde bedrijven een sterke voorkeur hebben voor 
neurale netwerken. We hebben echter in het overzicht van toepasbare modellen andere relevante 
modellen weerhouden die een andere mix van vereisten kunnen invullen. 

De uiteindelijke selectie van het meest geschikte model is afhankelijk van verschillende vereisten: het 
volume en de aard van de geselecteerde input data, de gewenste output data, integreerbaarheid van 
menselijke expert kennis, interpreteerbaarheid, data-noise resistentie, enz.  

De verschillende model klassen en hun score voor deze vereisten werden in detail besproken in de 
bijlage “Turing - model overview”. 

 

Onderhoud van supervised machine learning modellen 

Een operationeel supervised machine learning model wordt geleerd op historische data. Deze 
historische data wordt op gestructureerde manier aangeleverd aan het model tijdens de trainingsfase 
(tijdens ontwikkeling). Een succesvol model zal dan “in the field” op betrouwbare en reproduceerbare 
wijze voorspellingen maken van de gewenste output op basis van actuele data. Het is belangrijk dat 
de aangeleverde actuele input data dezelfde structuur en aard heeft als de input data die gebruikt 
werd tijdens training. Indien er op basis van voortschrijdend inzicht aanpassingen moeten gebeuren 
vraagt dit een aanpassing van het model met nieuwe historische data die deze aanpassing 
weerspiegelen. Enkele voorbeelden van zulke situaties zijn:  

● Er moet nieuwe input data in het model opgenomen worden. (bv. nieuwe sensors of 
beschikbare datasets, enz.)  

● De aard van de input data is veranderd.  
● De historische data waar het model op getraind werd is niet meer representatief. (bv. 

herleggen van de snelwegen, … )  
● Er moeten veranderingen gebeuren aan het type output (bv. voorspellingen op kortere 

tijdschaal, enz.) 

 

Run environment / model distributie 

Alle voorgestelde machine learning modellen kunnen draaien in lokale servers én cloud servers. De 
grootste computationele last is tijdens het trainen en ontwikkelen van deze modellen. Tijdens predictie 
is de computationele last geschaald met de hoeveelheid te verwerken input data.  

Een verdere bespreking van de model distributie is te vinden in bijlage: “Turing - model overview”  

 

Overzicht modellen 

Onderstaande lijst geeft een overzicht van de meest relevante model klassen binnen predictive 
machine learning. Dit is een samenvatting uit het document “Turing - model overview”. Deze lijst heeft 
niet tot doel exhaustief te zijn maar slechts de belangrijkste relevante modellen weer te geven.  
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Model naam Voorbeelden Toelichting 

Rule based - Expert 
systemen 

  

Mensgemaakte 
regels 

if-then regels, decision trees, 
Bayesian networks (manueel 
ingegeven waarheidstabellen), ... 

Geprogrammeerd op basis van 
expertkennis en inzicht. Data analyse en 
verkeerskundige kennis informeren deze 
regels. 

Machine learning based   

Rule learning Associatieve regels, if-then regels, 
... 

Goed interpreteerbaar, kan gebruikt worden 
als data analyse tool om patronen in de 
data te vinden. 

Decision trees Random forest modellen voor 
regressie of classificatie 

Redelijk interpreteerbaar, simpel model. 
Minder robuust tegen noise maar 
aanvaardbaar.  

Support vector 
machines 

Mogelijk voor classificatie en 
regressie 

Zeer performante modellen, beter 
interpreteerbaar dan neurale netwerken. 
Zijn minder populair door de opkomst van 
performantere neurale netwerken. 

Neurale 
netwerken (NN) 

Diepe & oppervlakkige NN voor 
classificatie en regressie. 
Convolutionele, recurrente neurale 
netwerken geschikt voor 
problemen met tijd en ruimtelijke 
verbanden.  

State of the art op gebied van performantie. 
Grootste aanbod en expertise aanwezig in 
de markt. Zeer brede toepasbaarheid. 
Moeilijk interpreteerbaar.  

Bayesiaanse 
netwerken 

Bayesian/belief networks Modellen gebaseerd op 
kanstabellen/verdelingen. Kansverdelingen 
kunnen geleerd worden op data maar 
menselijke kennis kan geïntegreerd worden 
op manuele wijze. Hoge 
interpreteerbaarheid.  
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5. MOGELIJKE ONTWIKKELINGSPROJECTEN 
 

Aan de hand van de behoeftebepaling en de stand van de techniek werden 10 projecten gedefinieerd, 
verdeeld over 3 modules, zie paragraaf 5.2 en volgende. In paragraaf 5.2 en volgende worden telkens 
verschillende opties geschetst; We hanteren een logica waarbij optie A eenvoudig is, zeg maar het 
laag hangend fruit, en waarbij de volgende opties telkens een hogere moeilijkheidsgraad kennen. Dit 
kan bijvoorbeeld betekenen dat ze technische complexer zijn of dat er zelfs fundamenteel onderzoek 
vereist is. Er is uiteraard een logica te hanteren dat vooraleer met moeilijke dingen aan te vangen de 
basis op orde dient te zijn. Het innovatiegehalte en waar het zich situeert (op technisch of op use case 
vlak) wordt voor elke optie geduid. Dit is belangrijk voor de samenstelling van het innovatieprogramma 
dat later volgt in het rapport. 

Alvorens op deze projecten in te gaan worden enkele algemene opmerkingen gedeeld. 

5.1. ALGEMENE VEREISTEN BIJ DE INNOVATIEPROJECTEN 

Overkoepelend over de 10 individuele projecten hieronder opgelijst zijn enkele algemene vereisten 
en opmerkingen. 

5.1.1. SCOPE EN SCHAALBAARHEID 

● Geografische focus: De Vlaamse snelwegen (~916km) 

o Technische mogelijkheid tot uitbreiden in de toekomst: bvb. Naar Belgisch 
niveau en/of gewestwegen. 

● Gegenereerde output: Eén output (lampen aan, uit of gedimd) van complex tot complex. 
Bvb. deel van de autosnelweg tussen 2 op- en afritten. 

o Technische mogelijkheid tot uitbreiden in de toekomst: bvb. Eén output op 
circuitniveau (~3km) of dimming op armatuurniveau (bij LED verlichting) .  

o De integratie van dimbare LEDs is out of scope. De toekomstige uitbreiding van 
het systeem met dimbare LEDs mag niet verhinderd worden. 

5.1.2. SYSTEEM & SOFTWARE  VEREISTEN 

● Dataopslag en –verwerking: AWV maakt voor het Turing project bij voorkeur gebruik 
van lokale servers voor dataopslag en -verwerking. AWV heeft een hyperconverged 
gevirtualiseerde omgeving ter beschikking om de resources ten behoeve van het project 
te voorzien. Deze omgeving is lineair schaalbaar en er bestaat de mogelijkheid om 
resources zoals GPU rekenkracht toe te voegen. De omgeving biedt ondersteuning aan 
Windows operating systemen alsook Linux varianten. 

● Interoperability: Software componenten moeten integreerbaar zijn met AWV bestaande 
componenten en datastromen door API’s (bv. Edison platform). Specifieke vereisten 
worden per project vermeld. 

● Security en privacy: alle Turing componenten dienen GDPR compliant te zijn. 

5.1.3. INFRASTRUCTUUR IN HET VELD IS BUITEN SCOPE 

Binnen het Turing project zijn alle componenten (sensoren, armaturen, lokale processors…) in het 
veld buiten scope. Er zijn andere lopende projecten binnen AWV die deze onderwerpen behandelen. 
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● LED-verlichting: Momenteel is minder dan 10% van de armaturen een LED-armatuur. 
AWV is bezig met de vervanging van de oudste armaturen door LED-armaturen, maar 
ook op een termijn van ~10 jaar wordt niet verwacht dat meer dan 50% van de verlichting 
LED-verlichting zal zijn. Dit is buiten de scope van het Turing project, we willen echter 
wel deze LED-armaturen efficiënt kunnen aansturen, bijvoorbeeld door rekening te 
houden met de dim-stand. 

● Bijkomende sensoren: AWV is bezig met het uitrollen van lichtsensoren in het veld. Dit 
is buiten de scope van het Turing project. We willen echter wel met de mogelijkheid 
rekening houden om in de toekomst ook deze sensoren te koppelen en op basis hiervan 
efficiënter te schakelen. 

● Lokale processing- en sturingselementen: Tijdens de technologie scouting, alsook de 
marktconsultatie is naar boven gekomen dat de markt evolueert naar meer lokale 
componenten: sturing en verwerking in de kast of in het armatuur. Binnen de huidige 
Turing scope is er geen ambitie om naar een meer gedecentraliseerd systeem te groeien. 

 

 

 

5.1.4.SAMENWERKINGSVORM AWV 

● Aanwezigheid on-site: Voor het uitvoeren van de projecten wordt minstens een goede 
kennisoverdracht verwacht. Permanente aanwezigheid is niet vereist maar de contractant 
zal nauw samenwerken met de experten van AWV en lokaal beschikbaar zijn indien 
volgens de vereisten voor het welslagen van het project. De kantoren zijn gevestigd in 
Antwerpen. Ook voor de implementatie met bestaande tools binnen AWV zal een 
regelmatige aanwezigheid bij AWV een noodzaak zijn. 

● Intellectuele Eigendomsrechten: Software mag gebaseerd zijn op achtergrond 
(bestaande) IP. Over de nieuw gecreëerde (foreground) IP dient een overeenstemming 
bereikt te worden tussen AWV en de aanbieder(s). Deze bevatten o.a. het recht op 
reproductie, het recht op wijzigingen, het recht op gebruik en het recht op vermarkting. 

● Delivery model: marktpartijen zijn vrij om een delivery model voor te stellen, dit kan 
variëren van een black box oplossing tot vrije toegang tot de source code. Er dient een 
voorstel uitgewerkt te worden voor onderhoud, upgrades en transactiemodel (aankoop, 
software as a service (SaaS)) met een helder tarifiëringsmodel. In het geval van SaaS of 
de aanlevering van een blackbox oplossing wordt er een minstens een escrow regeling 
verwacht op de software. Dit laat het agentschap toe om het gebruik van de applicatie te 
borgen. De software dient daarom bij voorkeur geïntegreerd te worden bij AWV. Indien 
dit niet het geval is en de software is ondergebracht bij externe infrastructuur dan zijn er 
bijkomende garanties nodig voor een tijdelijk of blijvend gebruik van de applicatie. 
Afhankelijk van het delivery model en de afspraken over intellectuele eigendom (IP), zie 
verder in het document, kan het wenselijk zijn de escrow regeling uit te werken op het 
niveau van de broncode. AWV beoogt een inclusief model waarbij kleine of grote 
marktspelers, startups of gevestigde waarden elk een faire kans krijgen zich in te 
schrijven op de aanbesteding. 

 

“Gedecentraliseerde systemen houden minder risico in 
voor het gehele systeem, gezien een centrale storing niet 

alle activiteiten verstoort.”- feedback marktconsultatie 
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5.1.5. TECHNISCHE LIMITATIES VELDINFRASTRUCTUUR 

Er zijn momenteel naast LED-verlichting voornamelijk twee andere lamptypes in werking: NaLP (lage 
druk natrium) en NaHP lampen (hoge druk natrium). Naast de “wenselijke” minimumduur voor 
schakelingen - zie hoofdstuk 3 behoeftebepaling - brengen deze oudere lamptypes ook technische 
limitaties met zich mee: 

● NaLP lampen: 

o Niet korter dan 60 minuten lang aanschakelen 

o ~15 minuten nodig alvorens deze op volledige sterkte verlichten 

o ~30 minuten afkoeltijd nodig na uitschakelen, alvorens terug aan te schakelen 

o Kan niet gedimd worden 

o Naar schatting is dit ~35% van de huidige armaturen op de autosnelwegen. 

o Deze worden zo snel mogelijk vervangen. Bijgevolg dient enkel met deze 
armaturen rekening gehouden te worden tijdens de overgangsperiode. 

● NaHP lampen: 

o Niet korter dan 30 minuten lang aanschakelen 

o ~3 minuten nodig alvorens deze op volledige sterkte verlichten 

o ~10 minuten afkoeltijd nodig na uitschakelen, alvorens terug aan te schakelen 

o Lamp kan gedimd worden, infrastructuur voor aansturing is momenteel niet 
voorzien in de installaties 

o Dit is ongeveer ~55% van de huidige armaturen op de autosnelwegen. Dit kan 
uiteraard wijzigen tijdens het project. 

o Deze zullen nog langer dan 10 jaar deels in gebruik blijven. De limitaties dienen 
dus meegenomen te worden in de modellen voor de weekvoorspelling en het 
override-signaal. 

● LED lampen: 

o Niet korter dan 5 minuten lang aanschakelen. Dit is hoofdzakelijk een comfort-
vereiste. (We willen vermijden voor chauffeurs dat we het licht slechts voor enkele 
minuten aanschakelen.) 

o Kan gedimd worden, met deze optie rekening houden 

o Dit is <10% van de huidige armaturen op de autosnelwegen. Dit kan uiteraard 
wijzigen tijdens het project. 

o Dit percentage zal doorheen de jaren toenemen.  

Voor exacte technische specificaties van de verschillende types armaturen wordt verwezen naar de 
afdeling VWT binnen AWV. 

 

5.1.6. VOORSPELLENDE MODELLEN 

● Model performantie metrieken: waar relevant aan de case moeten deze gedefinieerd 
en opgevolgd worden.  
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● Data-vereisten:  

o Pre-processing en structuren van de data voor gebruik in het model gebeurd door 
de contractor.  

o Input/output-data-type:  
▪ Model moet types data kunnen verwerken zoals gedefinieerd in het stuk 

databronnen/outputs van de respectievelijke case. 
▪ Aanpassingen aan het model op basis van nieuwe inputs of output 

vereisten zijn voorzien als verantwoordelijkheid van de contractant binnen 
het raamcontract.  

o Omgaan met data-discontinuïteit en ruis (tijd & ruimte) 
▪ Het systeem is robuust in het licht van normale variaties op de input data 

zoals uitvallen van individuele meetpunten (bv. defecte lus of weerstation)  
o Onderhoud en verbeteren van het model dient continu te gebeuren binnen het 

raamcontract: 
▪ Aanpassing aan de modellen op basis van voortschrijdende inzichten en 

performantie evaluaties 
▪ Aanpassingen bij verandering aard van de data 
▪ Updates op basis van voortschrijdende historische data of inzichten 

o Een validatierapport dient steeds uitgevoerd te worden op basis van een 
vooropgestelde test set. 

o De contractant is verantwoordelijk voor de coördinatie en integratie van data 
aangeleverd door leveranciers van data (KMI, Verkeerscentrum, andere ... ). Er is 
reeds een mondeling akkoord voor samenwerking met deze partijen voor het 
Turing project. 

 

  



 

  

                                          

   

 

 

         
           
                   

23 

5.2. MODULE 1: DE WEEKVOORSPELLING 

In dit hoofdstuk worden de opties voor de weekvoorspelling besproken. Deze weekvoorspelling bevat 
het schakelprogramma voor elk circuit voor de komende 7 dagen en wordt gegenereerd op basis van 
een aantal inputs (zie hoofdstuk 3, behoeftebepaling). 
 

 

Figuur 2. Schematische weergave van de weekvoorspelling 

Aanvullend op dit hoofdstuk wordt verwezen naar de presentatie gegeven op de marktconsultatie, zie 
bijlage. De algemene opmerkingen uit hoofdstuk 5.1 zijn steeds van toepassing. 

 

5.2.1. OPTIE 1A: UPDATE DATA 2010 EN VERFIJNDE OUTPUT 

WAT & WAAROM 

Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven wordt verkeersintensiteit voor de wegverlichting vandaag enkel 
bepaald op basis van verkeersdata uit 2010. De verkeersintensiteit voor elke plaats op elk moment 
van de gemiddelde week- of weekend-dag werd berekend. Dit is de belangrijkste inputdata voor de 
weekvoorspelling vandaag. Aanvullend wordt nog rekening gehouden met het uur van zonsopkomst 
en zonsondergang, alsook de doorgegeven spitsstroken. 

In optie 1A wordt een data-analyse uitgevoerd op de historische verkeersintensiteit. Deze data-
analyse moet leiden tot een betere weekvoorspelling voor verkeersintensiteit. Deze nieuwe 
weekvoorspelling dient rekening te houden met volgende aspecten: 

● Granulariteit van de output: We willen schakelen van complex tot complex. De data 
dient dus tot op dit niveau geaggregeerd te worden om een beslissing te vormen voor de 
gehele zone. Voor een overzicht van de zones wordt verwezen naar AWV. 

● Verfijnde output: Vandaag zijn enkel de klasses “weekdag” en “weekenddag” 
gedefinieerd. Hieraan dienen extra klasses toegevoegd te worden. Bijvoorbeeld: 
feestdag, brugdag, schoolvakantie-dag,… Het aantal klasses is nog niet gedefinieerd en 
kan ook volgen uit de data-analyse. Zo zou bijvoorbeeld een andere klasse gedefinieerd 
kunnen worden voor elke dag van de week, maar ook rekening gehouden worden met 
seizoenseffecten e.d. 

● Periodieke update van data: Om te vermijden dat opnieuw slechts een éénmalige 
actualisatie gemaakt wordt waar 10 jaar aan wordt vastgehouden dient een 
herzieningstermijn gedefinieerd te worden door AWV (bvb. Eén maal per 6 maanden.)  

o Opmerking: Deze update kan ook gebeuren in een continu proces. In dit geval 
zal de data van de afgelopen 24u telkens toegevoegd wordt aan de dataset, en 
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de weekvoorspelling aangepast aan de meest recente gegevens. Recente 
datapunten kunnen hierin bijvoorbeeld een zwaarder gewicht worden toegekend. 
Daar dit echter een meer ingrijpende impact zou hebben op implementatie en 
dataverwerking zien we dit eerder als een taak binnen optie 1C (hoofdstuk 5.2.3) 

IMPLEMENTATIE 

● De noodzaak aan het opzetten van een voorafgaande Proof of Concept (POC) voor deze 
optie is beperkt. Indien voor deze optie gekozen wordt, kan meteen gestart worden met 
het uitvoeren van de data-analyse. 

● Het volledige systeem blijft onveranderd indien de input data dezelfde structuur behoudt. 
Beperkte data processing kan noodzakelijk zijn om eventuele veranderingen in de 
datastructuur op te vangen. Er wordt geen verandering in het huidige software framework 
verwacht. 

● Het verfijnen van de output heeft een effect op de structuur van de output data. Er moet 
ook een data analyse gebeuren om vast te stellen in welke mate het gebruik van de input 
data aangepast moet worden om de nodige verfijning in de output data te bekomen. Deze 
aanpassingen moeten geïmplementeerd worden maar stellen geen grote integratie 
uitdagingen. De data-analyse kan periodiek herhaald worden in de tijd. 

BESCHIKBARE DATASETS 

● Historische verkeersintensiteit: Er is een grote historische dataset van de afgelopen 
jaren beschikbaar binnen AWV. Deze maakt gebruik van de data van inductielussen, 
alsook floating car data (5-10% van het wegverkeer) voor heel België ingekocht door 
AWV. Deze dataset wordt verondersteld ruim voldoende te zijn voor het uitvoeren van de 
data-analyse tot op het gewenste niveau. 

VEREISTEN 

● De algemene systeem & software vereisten zijn van toepassing (Zie hoofdstuk 5.1.2). 

INNOVATIE-OPPORTUNITEIT 

● Groot innovatie-potentieel voor de use case: een update van de data en verfijning van 
de output zal leiden tot een significante prestatieverbetering ten opzichte van de huidige 
wegsituatie. 

● Matig innovatie potentieel voor de technologie: Het gaat hier om een quick win. 
Gevorderde technieken voor data-analyse kunnen gebruikt worden maar zijn bestaande 
en gekend. 

 

5.2.2. OPTIE 1B: LINK MET BIJKOMENDE INPUTS (WEER & WERKEN) 

WAT & WAAROM 

Aanvullend op de bronnen gebruikt in optie 1A (Verkeersintensiteit, zonsopkomst/-ondergang en 
spitsstroken) worden de lange-termijn neerslagvoorspelling en de geplande wegenwerken hier ook 
gekoppeld. D.w.z. dat we ook op basis van voorspellingen voor slecht weer en op die plaatsen waar 
werken gepland zijn gaan aanschakelen in de weekplanning. 

Het inkoppelen van deze data moet leiden tot een meer accurate weekvoorspelling, wat zorgt voor 
minder noodzaak aan override-signalen, alsook een betere match met de wegsituatie indien geen 
override-signaal kan verstuurd worden. 
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IMPLEMENTATIE 

● De noodzaak aan het opzetten van een voorafgaande Proof of Concept (POC) voor deze 
optie is beperkt. Indien voor deze optie gekozen wordt, kan meteen gestart worden met 
het uitvoeren. 

● Het inkoppelen van de nieuwe databronnen met bestaande data stelt een integratie 
uitdaging. Het data-volume is beperkt aangezien de neerslagvoorspelling op 24u/7 dagen 
basis gebeurt en de datastroom uit geplande werken beperkt is. Aangezien het om een 
voorspelling update van ten hoogste 1 keer per dag gaat, is de output datastroom ook 
beperkt. Deze nieuwe databases (WERF en KMI) moeten gekoppeld worden aan de hand 
van de bestaande API’s.  

● Het huidige model houdt geen rekening met deze nieuwe databronnen. Het model moet 
aangepast worden en zal werken met eenvoudige geprogrammeerde regels op basis van 
thresholds. Het programmeren van de nieuwe regels en de bijhorende data engineering 
komt ten laste van de contractant. Een voorbeeld van een eenvoudige regel is: 

De IF-voorwaarde kan uiteraard fijnmaziger gemaakt worden door het uitbreiden van het 
aantal literalen of nesten van voorwaarden. In het laatste geval kan een decision tree 
gebruikt worden om het overzicht te behouden. Dit valt echter buiten de scope van Optie 
1B en valt onder Optie 3B. 

● Voortschrijdende verbetering - Een periodieke validatie van het voorspellingsmodel kan 
gebeuren op basis van een data analyse die de historische weekvoorspelling vergelijkt 
met gewenste waarden. Op basis van de bevindingen kunnen adviezen ter verbetering 
voorgesteld worden. Voorbeeld van zulke voorstellen zijn:  

o Aanpassingen aan de thresholds voorgesteld  

o Herevaluatie van de resolutie (tijd en ruimte) voor input en/of output data. 

o ... 

BESCHIKBARE DATASETS 

● Lange termijn neerslagvoorspelling: het weerbericht voor de komende 24u en langer 
wordt gedeeld door het KMI. Hoewel we voor het weerbericht op lange termijn niet 
beschikken over erg precieze data (geen voorspelling op complex-complex niveau) wordt 
deze voldoende geacht voor onze doeleinden. Bv. Indien voor het hele land zware 
regenval of sneeuw voorspeld wordt, zullen we in de weekvoorspelling aanschakelen. 

● Geplande wegenwerken: binnen de WERF toepassing van AWV wordt een overzicht 
gegeven van alle geplande werken. Hoewel deze database niet altijd volledig is, zijn er 
andere initiatieven lopende binnen AWV om deze te verbeteren en kan er voor Turing 
van uitgegaan worden dat deze database voldoende goed is. 

VEREISTEN 

● De algemene systeem & software vereisten zijn van toepassing. 

● De algemene voorspellende modellen vereisten zijn van toepassing.  
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● Transparantie (explainability) is belangrijk in die zin dat men eenvoudig dient te zien 
waarom een wegsegment wordt aan- of uitgeschakeld in de weekvoorspelling: is dit 
omwille van de overschreden threshold voor verkeersintensiteit, neerslag, wegenwerken 
of andere? 

● Model performantie: Zal geëvalueerd worden aan de hand van een periodieke data 
analyse.  

INNOVATIE-OPPORTUNITEIT 

● Matig innovatie-potentieel voor de use case: Het inkoppelen van de lange termijn 
neerslagvoorspelling en geplande wegenwerken leiden tot een meer accurate 
weekvoorspelling voor de lichtschakeling. Gezien we voor de korte termijn echter een 
veel accuratere neerslagvoorspelling hebben is dit enkel van toegevoegde waarde voor 
het reduceren van het benodigde aantal override signalen en in het geval de verbinding 
met de kasten in het veld wegvalt. 

● Matig innovatie potentieel voor de technologie: Het gaat hier voornamelijk om een 
implementatieproject, namelijk het inkoppelen van bestaande databronnen. Hiervoor zijn 
gestandaardiseerde softwarepakketten beschikbaar die aan de noden van AWV dienen 
te worden aangepast. Let wel dat hier alsnog onvoorziene moeilijkheden bij de 
implementatie van toepassingen kunnen zijn. 

 

5.2.3. OPTIE 1C: EEN DYNAMISCH VOORSPELMODEL VOOR VERKEERSINTENSITEIT 

WAT & WAAROM 

Aanvullend op optie 1A en optie 1B willen we nu ook niet-structurele verkeersintensiteiten zo goed 
mogelijk trachten te voorspellen. Dit door rekening te houden met op voorhand gekende factoren 
waarvan we verwachten dat deze invloed zullen hebben op de wegsituatie. Deze factoren zijn nog te 
definiëren als deel van dit project. Enkele voorbeelden zijn: 

● Evenementen met verwachte impact: bv. grote concerten of sportevenementen die 
starten of eindigen 

● Verwachte verplaatsingen ten gevolge van weersvoorspellingen: bv. eerste sneeuwval 
kan zorgen voor verplaatsing richting Ardennen; of een zonnige lentedag in het weekend 
kan leiden tot een verplaatsing naar de kust op vrijdagavond. 

● Omleidingen t.g.v. wegenwerken die ook op andere locaties tot drukker verkeer kunnen 
leiden 

● … 

IMPLEMENTATIE 

● Indien voor deze optie gekozen wordt is het bouwen van een POC in het eerste stadium 
aangeraden. 

● Algemene opmerkingen voor voorspellende modellen zijn van toepassing. (Zie hoofdstuk 
5.1.6) 

BESCHIKBARE DATASETS 

Gezien nog niet geweten is met welke data we willen inkoppelen is ook niet geweten in hoeverre 
datasets beschikbaar zijn in dat stadium. Voor evenementen zijn verschillende databases online 
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beschikbaar. In verband met verkeersomleidingen ten gevolge van werken is er o.a. het “minder 
hinder” platform. 

VEREISTEN 

● Expert kennis dient integreerbaar te zijn in het model. Er wordt verwacht de 
omstandigheden die tot hogere verkeersintensiteiten leiden in zekere mate ook bij 
experten van o.a. het Verkeerscentrum intuïtief gekend zijn. 

● Model performantie: accuracy van de classificatie – exacte waarden nog overeen te 
komen na POC fase. 

INNOVATIE-OPPORTUNITEIT 

● Matig/laag innovatie-potentieel voor de use case: één van de grootste impacten op 
verkeersintensiteit zijn calamiteiten. Er kan niet voorspeld worden waar deze zullen 
plaatsvinden en hoeveel impact ze zullen hebben. Bijgevolg zal zelfs in het beste geval 
de voorspellende kracht van dit model beperkt zijn, en zal de noodzaak om te schakelen 
op basis van actuele updates noodzakelijk blijven. Het Verkeerscentrum heeft 
aangegeven dat deze optie ook voor hen van erg beperkte waarde is. 

● Groot innovatie potentieel voor de technologie: Lange-termijn voorspelling voor 
verkeersintensiteit is een uitdagend onderwerp waar zeer beperkt onderzoek naar 
gebeurt, en bijgevolg nog veel mogelijkheid voor innovatie bestaat. 

 

5.2.4. DE WEEKVOORSPELLING – CONCLUSIES & ROADMAP 

De drie opties binnen de weekvoorspelling bouwen voort op elkaar: 

● Optie 1A: Update data 2010 en verfijnde output. Deze optie heeft grote impact op 
performantie en is eenvoudig te verwezenlijken. Dit is bijgevolg een belangrijke en 
noodzakelijke eerste stap. 

● Optie 1B: Link met bijkomende inputs (weer en werken) zal zeer waarschijnlijk uitgevoerd 
worden.  Deze optie heeft grote impact op performantie en is goed te verwezenlijken. Dit 
is bijgevolg een belangrijke piste. 

● Optie 1C: Een dynamisch voorspelmodel voor verkeersintensiteit is onzeker. De 
toegevoegde waarde van deze use case is beperkt, en AWV dient de afweging te maken 
of hiervoor gekozen wenst te worden. 

Gezien optie 1A en optie 1B voldoende toegevoegde waarde hebben maar minder technisch onzeker 
zijn, is de noodzaak aan een POC bij deze opties beperkt, en kan meteen gestart worden met de 
implementatie van deze projecten.  

Indien ook voor optie 1C gekozen wordt is de onzekerheid voor zowel de toegevoegde waarde als de 
technische complexiteit hier veel groter, waardoor het bouwen van een POC (één of meerdere door 
verschillende partijen) is aangewezen. De keuze voor deze optie kan op een later moment genomen 
worden, bijvoorbeeld wanneer de performantie van de eerste iteratie van de weekvoorspelling en het 
override-systeem gekend zijn. 
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Figuur 3. Roadmap weekvoorspelling 
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5.3. MODULE 2: HET OVERRIDE SIGNAAL 

In dit hoofdstuk worden de opties voor het override-signaal besproken. Het override-signaal wordt 
verzonden vanuit het controlecentrum van het Verkeerscentrum, en overschrijft de status (licht 
aan/uit) die was aangegeven volgens de weekvoorspelling omdat er afwijkende omstandigheden van 
deze weekvoorspelling gedetecteerd zijn. Het override-signaal wordt gegenereerd op basis van een 
aantal inputs (zie hoofdstuk 3, behoeftebepaling). 

 
 

 

Figuur 4. Het override signaal 

Aanvullend op dit hoofdstuk wordt verwezen naar de presentatie gegeven op de marktconsultatie, zie 
bijlage. De algemene opmerkingen uit hoofdstuk 5.1 zijn steeds van toepassing. 

 

5.3.1. OPTIE 2A: INKOPPELEN VAN BESTAANDE BRONNEN 

WAT & WAAROM 

Er bestaan verschillende databases die reeds informatie bevatten op basis waarvan we lichten willen 
aan- of uitschakelen. Vandaag wordt nog niet gekoppeld met deze databases om automatisch te 
schakelen, wat tot gevolg heeft dat men een groot aantal events mist of er pas laattijdig op reageert. 
De events waarmee we in het override-signaal rekening willen houden, zijn de volgende (zie ook 
lichtvisie): 

● Verkeersintensiteit: indien de threshold overschreden wordt, wensen we aan te 
schakelen 

● Calamiteiten: indien een calamiteit plaatsvindt, wensen we aan te schakelen 

● Neerslag: indien de threshold overschreden wordt, wensen we aan te schakelen 

Omdat we rekening moeten houden met de limitaties rond techniek en comfort (hoofdstuk 5.1.5), 
schakelen we het licht telkens voor een periode van minstens 30 minuten aan. Bijgevolg willen we 
niet enkel een actuele meting voor elk type event, maar ook een korte-termijnvoorspelling. Zo zouden 
we mogelijk bijvoorbeeld niet willen aanschakelen indien een regenbui slechts 2 minuten lang zal 
duren. Per type event beschikken we reeds wel of niet over korte-termijnvoorspelling: 

● Verkeersintensiteit: geen korte-termijnvoorspelling beschikbaar. Zie optie 2B (hoofdstuk 
5.3.2). 
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● Calamiteiten: korte-termijnvoorspelling voor individuele incidenten is niet mogelijk. Indien 
echter een incident plaatsvindt, wensen we zo snel mogelijk hierop te reageren. Zie optie 
2C (hoofdstuk 5.3.3) 

● Neerslag: korte-termijnvoorspelling is beschikbaar en voldoende geacht. Zie optie 2D 
(hoofdstuk 5.3.4). 

Opmerking: Er zal altijd een noodzaak blijven om voor specifieke events toch nog manueel te 
schakelen op basis van een telefoonmelding (bv. Een politiecontrole of een noodreparatie die niet in 
WERF is ingegeven). Het is niet de bedoeling om elke mogelijke input te koppelen aan een 
automatische database, maar wel de noodzaak om meldingen via mail of telefoon tot een minimum 
te beperken. 

IMPLEMENTATIE 

● De noodzaak aan het opzetten van een voorafgaande Proof of Concept (POC) voor deze 
optie is beperkt. Indien voor deze optie gekozen wordt, kan meteen gestart worden met 
het uitvoeren. 

● Het inkoppelen van de nieuwe databronnen met bestaande data stelt een integratie 
uitdaging. De nieuwe databases (bij KMI & Verkeerscentrum) moeten gekoppeld worden 
aan de hand van de bestaande API’s.  

● Momenteel is er geen model, gezien de overrides telkens op basis van menselijke 
handelingen gebeuren. Het model moet opgesteld worden en zal werken met eenvoudige 
geprogrammeerde regels op basis van thresholds zoals gedefinieerd in de lichtvisie. 

● In een eerste fase betreft het een Human-In-The-Loop systeem waarbij het advies voor 
aan/uit schakelen aangeboden dient te worden in de interface van de operator (in de 
momenteel gebruikte EDISON omgeving). De operator beslist dan om over te gaan tot 
schakelen. Zie mock-up voorbeeld. In een latere fase kan het systeem volledig 
geautomatiseerd worden. 

 

Figuur 5. Mock-up optie 2A 
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BESCHIKBARE DATASETS 

● Verkeersintensiteit: de actuele verkeersintensiteit is beschikbaar bij het 
Verkeerscentrum. Zij hanteren een “Level of Service niveau” zoals gedefinieerd in de 
Highway capacity Manual per wegsegment van 300m, per minuut (de Internationale 
gebruiken kunnen afwijken van de door het Verkeerscentrum gehanteerde classificatie). 

o Niveau 1: stilstaand verkeer (licht aan) 

o Niveau 2: vertraagd verkeer (licht aan) 

o Niveau 3: druk verkeer (licht aan) 

o Niveau 4: vlot verkeer (licht uit, indien geen andere reden voor aanschakeling) 

o Regels voor aan- en uitschakeling dienen bevestigd te worden in 
overeenstemming met VWT. 

o Ook individuele lusdata is publiek beschikbaar bij het Verkeerscentrum. De “levels 
of service” aggregeren en combineren deze data al tot op een niveau dat voor van 
voldoende praktische waarde is. Indien men een meer gedetailleerd 
schakelregime wenst op te stellen op basis van de individuele lusdata zien we dit 
eerder als een taak binnen optie 2B (sectie 5.3.2) . 

● Calamiteiten: een operator in het Verkeerscentrum genereert een lijst van incidenten 
met impact op de verkeerssituatie. Deze is publiek beschikbaar 
(http://www.Verkeerscentrum.be/verkeersinfo/tekstoverzicht_actueel). Indien er een 
robuuste automatische oplossing kan worden aangeboden, dan kan de functie van 
operator beperkt worden tot het overrulen van de geautomatiseerde software beslissing. 
Dit kan belangrijk zijn bij tijdskritische situaties. 

● Neerslagvoorspelling: de nowcasting service van het KMI geeft een accurate 
neerslagvoorspelling voor de komende 4u. Dit met een resolutie van 1kmx1km, met een 
update om de 10 minuten. 

VEREISTEN 

● De algemene systeem & software vereisten zijn van toepassing. 

● De algemene vereisten voor voorspellende modellen zijn van toepassing.  

● Transparantie (explainability) is belangrijk in die zin dat men eenvoudig dient te zien 
waarom een wegsegment wordt aan- of uitgeschakeld: is dit omwille van de overschreden 
threshold voor verkeersintensiteit, neerslag, wegenwerken of andere? 

● Model performantie: Zal geëvalueerd worden aan de hand van een periodieke data 
analyse 

INNOVATIE-OPPORTUNITEIT 

● Groot innovatie-potentieel voor de use case: Door de omschakeling van meldingen 
via mail en telefoon naar koppeling met automatische databases wordt een veel betere 
overeenkomst tussen de aan-/uitschakeling en de actuele wegsituatie verwacht. Ten 
gevolge van deze implementatie zou een snellere en consistentere schakeling bereikt 
moeten worden. 

● Matig innovatie potentieel voor de technologie: Het gaat hier voornamelijk om een 
implementatieproject, namelijk het inkoppelen van bestaande databronnen. Hiervoor zijn 
gestandaardiseerde software pakketten beschikbaar, die aan de noden van AWV dienen 

http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/tekstoverzicht_actueel
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te worden aangepast. Let wel dat hier alsnog onvoorziene moeilijkheden bij de 
implementatie van toepassingen kunnen zijn. 

 

5.3.2. OPTIE 2B: KORTE TERMIJN VOORSPELLING VOOR DE VERKEERSINTENSITEIT 

WAT & WAAROM 

Zoals aangegeven in optie 1A (Sectie 5.2.1) beschikken we vandaag niet over een korte termijn 
voorspelling voor verkeersintensiteit, maar is dit wel wenselijk voor het override-signaal. Bovendien 
heeft de korte termijn voorspelling voor verkeersintensiteit ook voor het Verkeerscentrum 
toegevoegde waarde. Zij kunnen zo bijvoorbeeld een beter overzicht geven van hoe lang ze 
verwachten dat een file nog zal aanhouden. 

Volgens de literatuur zijn verschillende technieken voor korte termijn wegvoorspellingen beschikbaar. 
Deze maken gebruik van diverse data-inputs, waarvan de gekende en beschikbare zijn opgesomd 
onder “beschikbare datasets”. 

IMPLEMENTATIE 

● Volgens de literatuur zijn er verschillende technieken beschikbaar; voor het maken van 
de korte termijn wegvoorspelling kan het opzetten van verschillende POC’s in een vroeg 
stadium een interessante optie vormen. 

o Gezien uit de marktconsultatie gebleken is dat verschillende partijen hier reeds 
redelijk ver in staan, dient ook de afweging gemaakt te worden in hoeverre AWV 
deze POC’s wenst te sponsoren. Ook bijvoorbeeld door het uitschrijven van een 
competitie zouden reeds meerdere markt- en onderzoekspartijen met oplossingen 
naar voren kunnen komen. 

● Algemene opmerkingen voor voorspellende modellen zijn van toepassing (Zie hoofdstuk 
5.1.6). 

BESCHIKBARE DATASETS 

Afhankelijk van de gebruikte methodiek voor het maken van de voorspelling kunnen deze datasets 
nog aangevuld worden met bijkomende databases. Het onderzoek naar en selectie van bijkomende 
databases maakt deel uit van de taken van de contractant. 

● Calamiteiten: een operator in het Verkeerscentrum genereert een lijst van incidenten 
met impact op de verkeerssituatie. Indien er een robuuste automatische oplossing kan 
worden aangeboden, dan kan de functie van operator beperkt worden tot het overrulen 
van de geautomatiseerde software beslissing. Dit kan belangrijk zijn bij tijdskritische 
situaties. Werfsituaties en events behoren tevens tot deze categorie. 

● Zie ook aanvullend optie 2C (Sectie 5.3.3). 

● Actuele verkeersintensiteit: lusdata en floating car data is beschikbaar binnen het 
Verkeerscentrum op minuutbasis (en beter indien nodig). 

● Historische verkeersintensiteit: het Verkeerscentrum heeft een voldoende grote 
historische dataset voor verkeersintensiteit. Deze input is belangrijk om te zien hoe 
bijvoorbeeld een incident op een bepaalde plaats de verkeerssituatie de komende uren 
zal beïnvloeden. 
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● Weereffecten: hoewel de weersvoorspelling op korte termijn beschikbaar is, is het effect 
van dit weer op rijgedrag niet eenduidig. Een eventuele literatuurstudie of 
expertenconsultatie op dit gebied kan deel uitmaken van het project. 

VEREISTEN 

● De algemene voorspellende modellen vereisten zijn van toepassing. Uit de 
marktconsultatie is gebleken dat de meeste AI experten een voorkeur hebben voor 
technieken gebaseerd op neurale netwerken. Deze hebben als nadeel een lage 
transparantie maar als voordeel een hoge performantie bij grote input data volumes (hoge 
dimensionaliteit). 

● Het model is een classificatiemodel met als output de level of service op korte termijn (zie 
ook 5.3.1.3 voor de levels of service). De voorspelling zal minstens voor 15 minuten in de 
toekomst zo nauwkeurig mogelijk moeten zijn. 

● Transparantie (explainability): het is interessant om te weten waarom er geschakeld 
wordt, een indicatie hiervan hebben lijkt de minimum. Indien andere factoren meer 
waarde bieden, dan kan transparantie minder belangrijk zijn. 

● Model performantie: Accuracy van de classificatie. Exacte waarden nog overeen te 
komen na POC fase. 

INNOVATIE-OPPORTUNITEIT 

● Groot innovatiepotentieel voor de use case: Toegevoegde waarde louter voor de 
lichtschakeling is eerder beperkt, maar gezien ook het Verkeerscentrum met deze 
informatie waardevolle diensten kan aanbieden is het innovatiepotentieel hier groot. 

● Groot innovatiepotentieel voor de technologie: Volgens de literatuur zijn er 
verschillende mogelijke technieken voor het voorspellen van de verkeersintensiteit op 
korte termijn. In de praktijk blijkt er nog met verschillende methoden geëxperimenteerd te 
worden om de beste resultaten te behalen. Het Verkeerscentrum is o.a. zo ook betrokken 
bij een gelijkaardig project in Nederland. 

 

5.3.3. OPTIE 2C: MEER ACCURATE CALAMITEITENREGISTRATIE 

WAT & WAAROM 

Momenteel wordt de calamiteitenregistratie verzorgd door een operator in het Verkeerscentrum. Deze 
bevestigt manueel elk ongeluk op basis van verschillende bronnen: 

● Camerabeelden 

● Meldingen van de politie en hulpdiensten (politie in rechtstreeks contact met de patrouilles 
is aanwezig in de operatorzaal) 

● Een Waze interface waarop alle meldingen één voor één binnen komen. Zie figuur 6 
hieronder. 
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Figuur 6. Huidige Waze interface Verkeerscentrum 

● Intuïtie: indien een operator een afwijkende situatie bespeurt (vnl. een file op een 
onverwachte plaats) kan deze vermoeden dat een ongeluk heeft plaatsgevonden en 
vervolgens dit op andere manieren trachten te verifiëren. 

De operator dient echter steeds zelf een inschatting te maken van de situatie en publiceert slechts 
een incident wanneer hij hier zeker van is. 

Er is echter data die niet volledig benut wordt die zou kunnen leiden tot een snellere registratie van 
calamiteiten: 

● Waze-data: er is meer data beschikbaar dan wat nu gebruikt wordt (bv. 
betrouwbaarheidsscores voor meldingen) en deze kan verder verwerkt worden (bv. door 
meerdere meldingen in dezelfde buurt aan elkaar te linken). 

● Verkeersintensiteit: indien we de actuele verkeersintensiteit vergelijken met de 
historische verkeersintensiteit krijgen we een overzicht van waar de “onverwachte files” 
plaatsvinden. Hieruit zouden we kunnen afleiden dat er mogelijk een incident heeft 
plaatsgevonden. 

Op basis van deze data willen we de kans dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden genereren. 
Vervolgens kunnen acties gekoppeld worden aan deze kans. Deze acties zijn nog overeen te komen 
met het agentschap binnen het project. Bv.: 

● Vanaf 35% zekerheid van een calamiteit trachten te verifiëren a.d.h.v. camerabeelden of 
patrouilles 

● Vanaf 50% zekerheid van een calamiteit de lichten aanschakelen. Indien dit een vals 
alarm blijkt, later terug doven. 

● Vanaf 90% zekerheid van een calamiteit de hulpdiensten inschakelen. 

 

Opmerking m.b.t. beeldverwerking op de camerabeelden: op de camerabeelden van de automatic 
incident camera’s (AID), zowel video als thermisch, van AWV wordt reeds een rudimentaire vorm van 
event-detectie (voor vertraagd verkeer, ongeval, spookrijders, objecten op de weg e.a.) toegepast. 
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Deze event-detectie geeft echter veel valse alarmen (meerdere honderden meldingen per dag) en 
wordt momenteel gebruikt om de camerabeelden die de operatoren te zien krijgen te prioritiseren. De 
output van deze huidige event-detectie kan mogelijk ook gebruikt worden binnen deze optie. Het 
toepassen van aanvullende verwerkingstechnieken op de camerabeelden is buiten de scope 
van het Turing project. Gezien veel partijen tijdens de marktconsultatie aangaven hier echter kennis 
over en interesse in te hebben wordt aan het Verkeerscentrum aangeraden hier mogelijk een apart 
traject voor op te zetten. 

 

IMPLEMENTATIE 

● Het opzetten van een voorafgaand POC traject voor deze optie is aangeraden. Dit kan 
leiden tot verschillende systemen waarvan de performantie vergeleken kan worden 
alvorens voor één oplossing te kiezen.  

● De gewenste output is een probabiliteit tussen 0 en 1 die aangeeft hoe groot de kans 
voor een calamiteit op een bepaalde locatie geschat wordt. 

● Het betreft dus een probabilistisch model of een regressiemodel met als output een vector 
met kansen voor alle locaties. Door threshold te leggen op de kansen krijgt men een 
classificatie met als output: calamiteit ja/nee met als kans x.  

● Neurale netwerken lenen zich bij uitstek tot output data-type uitkomst. Ze hebben als 
nadeel weinig transparant en interpreteerbaar te zijn.  

● Bayesiaanse netwerken hebben het voordeel probabilistisch van aard te zijn en zijn 
transparanter/interpreteerbaar. Geen enkele marktspeler heeft deze oplossing echter 
naar voren geschoven tijdens de marktconsultatie. 

● Het betreft een Human-In-The-Loop systeem waarbij een alarm gegenereerd wordt 
wanneer het model op een bepaalde locatie een calamiteit verwacht. Dit alarm wordt 
aangeboden in de terminal van de operator. De operator beslist dan om over te gaan tot 
schakelen. . In een latere fase, na voldoende validatie kan beslist worden om de operator 
uit het proces te halen om extra tijd te winnen. Zie ook de mock-up voor een alarmmelding 
hieronder. 
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Figuur 7. Mock-up optie 2C 

 

BESCHIKBARE DATASETS 

● Waze-data: historische dataset is momenteel niet beschikbaar binnen het 
Verkeerscentrum. Waze is tijdens dit voortraject niet gecontacteerd om te achterhalen of 
zij hun historische dataset willen delen. Zo niet zullen andere partijen gezocht moeten 
worden om deze data aan te leveren, of zal het Verkeerscentrum zo snel mogelijk moeten 
starten met het opslaan van de data. 

● Historische en actuele verkeersintensiteit: grote historische dataset beschikbaar. Zie 
ook vorige opties. 

VEREISTEN 

● De algemene vereisten voor voorspellende modellen zijn van toepassing.  

● Het model is een classificatiemodel met als output een classificatie:  

o Calamiteit op positie X Ja/Nee 

o De geassocieerde kans van de voorspelling 

● Transparantie (explainability): Transparantie is belangrijk. De operator moet minimaal 
een interpreteerbare voorstelling van de input data krijgen die geldt op het moment en de 
locatie van de voorspelling. Deze link moet daarom niet causaal zijn. Dit is aangegeven 
in de mock up. In een meer geavanceerdere versie kan het algoritme aangeven op basis 
van welke input de beslissingen specifiek genomen zijn.  

● Model performantie: Accuracy van de classificatie. Exacte waarde is nog overeen te 
komen na POC fase.  
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● Voortschrijdende model verbetering: Het model kan iteratief verbeterd worden door 
data verzameld door de Verkeerscentrum operator. Hij zal namelijk verifiëren of er 
effectief een ongeluk plaatsvond. Deze “ground-truth target” data + overeenkomstige 
input data vormen een uitbreiding aan de trainingsset.    

INNOVATIE-OPPORTUNITEIT 

● Groot innovatiepotentieel voor de use case: Gezien door een snellere registratie van 
calamiteiten sneller gereageerd kan worden door het Verkeerscentrum, is de 
toegevoegde waarde hier zeer groot. Zo kan in het geval van een incident sneller licht 
aangeschakeld worden, wat verdere ongelukken kan vermijden, en kunnen de 
hulpdiensten mogelijk sneller worden ingeschakeld. 

● Matig-groot innovatiepotentieel voor de technologie: Verschillende technieken zijn 
beschikbaar voor het maken van het probabilistische model. De meest performante optie 
zal echter waarschijnlijk experimenteel moeten worden bepaald. 

 

5.3.4. OPTIE 2D: VERBETERING VAN DE MIST- EN NEERSLAGVOORSPELLING 

WAT & WAAROM 

Op basis van de korte termijn voorspelling voor mist en neerslag dient ook geschakeld te worden. 
Namelijk: 

● Indien de neerslag meer dan 1l/m² bedraagt én er is geen mist: lichten aanschakelen 

o Let wel dat er binnen de huidige lichtvisie niet uitgeschakeld wordt voor mist (bv. 
tijdens wegenwerken met mist zal de verlichting toch branden). De impact van 
mist binnen de huidige lichtvisie is dus eerder beperkt. 

Hoe beter we deze factoren bijgevolg kunnen voorspellen en detecteren, hoe beter we kunnen 
schakelen. 

Er is echter binnen het Turing project geen ambitie om deze mist- en neerslagvoorspelling te 
verbeteren. Tijdens de marktconsultatie werd de vraag nog open gehouden om eventueel pasklare 
oplossingen te kunnen introduceren, maar op basis hiervan zijn geen nieuwe inzichten naar voren 
gekomen. 

IMPLEMENTATIE 

Niet van toepassing 

BESCHIKBARE DATASETS 

Niet van toepassing 

VEREISTEN 

Niet van toepassing 

INNOVATIE-OPPORTUNITEIT 

● Klein innovatiepotentieel voor de use case: De huidige voorspellingen zijn voldoende 
voor de doeleinden van AWV, zeker betreffende neerslag. Betreffende mist is 
voorspellingsdata minder accuraat vanwege de grotere complexiteit. Gezien mist echter 
een zeer kleine impact op de lichtschakeling heeft en technisch zeer complex is, heeft 
AWV niet de ambitie dit in het project op te nemen. 
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● Groot innovatiepotentieel voor de technologie: Binnen weerkunde. 

 

5.3.5. HET OVERRIDE SIGNAAL – CONCLUSIES & ROADMAP 

Er zijn vier opties binnen het override signaal: 

● Optie 2A: Inkoppelen van bestaande bronnen is goed uit te voeren en is een nodige stap 
voor de verdere opties binnen het override signaal. Dit is bijgevolg een belangrijke piste.  

De andere drie opties innoveren op de “bestaande bronnen”, namelijk trachten deze te verbeteren 
door sneller te registreren of beter te voorspellen: 

● Optie 2B: Korte-termijnvoorspelling voor de wegsituatie heeft een groot potentieel tot 
verhogen van de performantie van het lichtsturingsysteem en is bijgevolg een belangrijke 
piste.  

● Optie 2C: Meer accurate calamiteitenregistratie heeft een groot potentieel tot verhogen 
van de performantie van het lichtsturing systeem en is bijgevolg een belangrijke piste.  

● Optie 2D: Verbetering van de mist- en neerslagvoorspelling stelt grote technische 
uitdagingen met beperkte vooruitgang in performantie van het lichtsturing systeem. Het 
is daarom een minder belangrijke piste.  

Voor optie 2A is het opstellen van een POC niet noodzakelijk en kan meteen met het project gestart 
worden. Voor opties 2B en 2C is meer onzekerheid over de technische implementatie en de 
performantie van verschillende technieken, waardoor voorafgaand POC traject wel is aangewezen. 
Dit kan echter parallel met optie 2A gestart worden. 
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Figuur 8. Roadmap voor het override signaal 

 

5.4. MODULE 3: DE LICHTVISIE 

5.4.1. OPTIE 3A: HUIDIGE LICHTVISIE BLIJVEN HANTEREN 

WAT & WAAROM 

In alle bovenstaande opties geldt de assumptie dat we de huidige lichtvisie blijven hanteren. Hier 
dienen kleine aanpassingen/verduidelijking aan te gebeuren op basis van de nieuwe mogelijkheden: 

● In verband met LED-verlichting: gezien deze over dim-functie beschikt, dienen nieuwe 
thresholds gedefinieerd te worden vanaf wanneer we een gedempte verlichting wensen. 

o Bv. vanaf 1l/m² max-2 intensiteit; vanaf 3l/m² max-1 intensiteit; vanaf 5l/m² max 
intensiteit. 
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o Bv. bij aanschakelen steeds een geleidelijke overgang, en niet onmiddellijk op 
maximale intensiteit verlichten. 

o Dient bepaald te worden door VWT. 

● Een nieuw protocol voor de weer-thresholds: momenteel zijn de thresholds: 

o In de weekvoorspelling: aanschakelen vanaf 1l/m² 

o In het override-signaal: aanschakelen vanaf 10l/m² 

o Gezien bij het nieuwe override signaal echter rekening gehouden kan worden met 
veel meer en accuratere data, zal deze threshold in overeenstemming met VWT 
ook veranderen naar “aanschakelen vanaf 1l/m²”. 

Met deze aanpassing zal rekening gehouden moeten worden in bovenstaande opties. Voor verdere 
informatie over de momenteel gebruikte thresholds wordt verwezen naar de lichtvisie. 

IMPLEMENTATIE 

● De benodigde kleine aanpassingen zijn een interne aangelegenheid voor afdelingen 
binnen het agentschap. 

BESCHIKBARE DATASETS 

● Niet van toepassing 

VEREISTEN 

● Niet van toepassing 

INNOVATIE-OPPORTUNITEIT 

● Klein/matig innovatiepotentieel voor de use case: beperkte impact van de 
veranderingen 

● Klein innovatiepotentieel voor de technologie: data-analyse is overbodig in dit 
stadium 

 

5.4.2. OPTIE 3B: ACTUALISATIE VAN DE THRESHOLDS OP BASIS VAN DATA-ANALYSE 

WAT & WAAROM 

De huidige waarden in de lichtvisie zijn opgesteld in 2011 op basis van destijds beschikbare literatuur, 
data en benchmarking. Op basis van de historische en nieuwe data die verzameld en gegenereerd 
zal worden binnen het Turing project is het mogelijk de impact van deze thresholds te analyseren. 
Namelijk: 

● Betreffende thresholds neerslag en verkeersintensiteit: Heeft de verlichting werkelijk een 
positieve impact op de verkeersveiligheid wanneer de betreffende threshold 
overschreden wordt? Klopt de threshold in de huidige lichtvisie of dienen we mogelijk al 
sneller of pas later aan te schakelen? 

● In welke samenkomst van omstandigheden is het aangewezen sneller aan te schakelen? 
Bijvoorbeeld: Vanaf 0,5 l/m² neerslag én een verkeersdrukte met een intensiteit op 
capaciteit verhouding van 60% overschreden wordt schakelen we ook aan, ook al is geen 
van de twee thresholds individueel overschreden. (Hypothetische waarden, de echte 
moeten volgen uit de data-analyse). 



 

  

                                          

   

 

 

         
           
                   

41 

IMPLEMENTATIE 

● De noodzaak aan het opzetten van een voorafgaande Proof of Concept (POC) voor deze 
optie is beperkt. Indien voor deze optie gekozen wordt, kan meteen gestart worden met 
het uitvoeren van de data-analyse. 

● Gezien dit om een eerder complexe data-analyse gaat, is het waarschijnlijk dat 
verschillende technieken tot andere resultaten kunnen leiden. Het simultaan laten lopen 
van verschillende analyses en vergelijken van de resultaten kan tot interessante inzichten 
leiden.  

BESCHIKBARE DATASETS 

● De datasets die tijdens de andere opties als input gebruikt worden en/of gegenereerd 
worden zijn allemaal bruikbaar als inputs voor de data-analyse. De concrete selectie van 
welke worden meegenomen maakt deel uit van de opdracht van de contractant. 

Deze worden nog aangevuld door: 

● Incident-data: een grote historische database van verkeersincidenten is beschikbaar bij 
zowel de politie (via het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid) als het 
Verkeerscentrum. Deze datasets zijn echter beide onvolledig/gebrekig: 

o Database Verkeerscentrum: Enkel incidenten met impact op de verkeerssituatie 
zijn geregistreerd. Over het algemeen is detailinformatie over het incident ook niet 
geweten (bv. aantal betrokken voertuigen, gewonden e.d.). 

o Database a.d.h.v. politiedata: Enkel incidenten waar de politie bij betrokken was. 
In theorie veel informatie over het incident beschikbaar, maar dit is afhankelijk van 
de inspecteur ter plaatse en welke informatie die deze in zijn verslag heeft 
opgenomen. Zo is bijvoorbeeld geweten dat een disproportioneel grote fractie van 
de incidenten volgens deze data aan kilometerpaal nummer 1.0 plaatsvindt, 
omdat de bevoegde inspecteur dit niet correct heeft geregistreerd. 

● Historische schakelprogramma’s: deze zijn beschikbaar op kring niveau tot 2 jaar 
terug. Hieruit kan dus afgeleid worden of tijdens een gegeven incident het licht aan was 
of niet. (In theorie, in de praktijk zal dit afhangen van de betrouwbaarheid van de incident-
data) 

VEREISTEN 

● De algemene systeem & software vereisten zijn van toepassing (Zie hoofdstuk 5.1.2). 

INNOVATIE-OPPORTUNITEIT 

● Groot innovatiepotentieel voor de use case: Het aanpassen van de thresholds kan 
leiden tot zowel een veiligere situatie op de weg, alsook het vermijden van onnodig 
energieverbruik 

● Matig-groot innovatiepotentieel voor de technologie: De algemene technieken voor 
data-analyse zijn gekend, maar de toepassing van deze technieken op verschillende 
wijzen kan wel tot uiteenlopende resultaten leiden, waardoor een vergelijking tussen 
resultaten van andere technieken interessante inzichten kan opleveren.  
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5.4.3. OPTIE 3C: HERDEFINIËRING LICHTVISIE I.F.V. ENERGIEVERBRUIK EN VEILIGHEID 

WAT & WAAROM 

Doel van de dynamische aansturing van de verlichting is het vinden van de optimale balans 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 energie te besparen”:  

● Bij een op-/afrit, 

● Bij voldoende zware regenval 

● Bij voldoende druk verkeer 

● Bij wegenwerken of een ongeluk 

De verfijning van deze thresholds maakt deel uit van optie 3B. 

Binnen optie 3C willen we echter trachten te achterhalen wat de werkelijke omstandigheden zijn 
waarin het aanschakelen van het licht de veiligheid op de weg ten goede komt. Hierbinnen kunnen 
vraagstukken beantwoord worden zoals: 

● Is het in sommige omstandigheden veiliger de verlichting NIET aan te schakelen? (bv. 
Om wegsignalisatie duidelijker te maken?) 

● Wat is het effect van overgangszones (licht aan licht uit en omgekeerd) op onze ogen, 
impact op de alertheid en het scherptezicht en waarnemingsvermogen? Is het huidige 
systeem van aangeschakelde op- en afritten met dynamisch geschakelde middenbermen 
wel optimaal voor de veiligheid? 

● Dienen we bij gladheid, extreme wind en andere omstandigheden ook aan te schakelen? 
Heeft het aanstaan van de verlichting een positieve invloed op de verkeersveiligheid? 

IMPLEMENTATIE 

● Het gaat hier om een groter project met meerdere facetten. Zo kunnen vraagstukken 
bijvoorbeeld individueel uitbesteed worden aan verschillende markt- of 
onderzoeksinstellingen. 

● Er zijn 2 benaderingen die al dan niet gecombineerd kunnen worden: 

1. Data analyse aanpak - waarbij op basis van historische data een studie gebeurt 
met als doel een nieuwe lichtvisie te creëren die energie en veiligheid moet 
promoten. In dit geval ligt de interpretatie bij de analist en worden statische 
technieken gebruikt om tot inzicht te komen over de nodige bijsturing. Deze 
inzichten kunnen dan in een expertsysteem geïmplementeerd worden.  

2. Machine learning aanpak– Zie ook de algemene vereisten voor voorspellende 
modellen. Het gaat hier om modellen die leren op basis van voorbeelddata. Deze 
voorbeelddata moet het gewenste gedrag vertegenwoordigen. Deze data is 
mogelijk niet voorhanden en moet gecreëerd worden vanuit bestaande datasets 
en verkeerskundig inzicht. 

● In het geval van de machine learning technieken is het mogelijk om de kostfunctie van 
het leerproces te definiëren in functie van de afwijking van het gewenste gedrag met 
additionele termen voor het energieverbruik en eventueel een penalisatie voor de 
veiligheid. Deze approach leunt dichter aan bij fundamenteel onderzoek.  
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BESCHIKBARE DATASETS 

Alle datasets van optie 3B zijn hier ook van toepassing. Aanvullend zijn er nog: 

● Historisch energieverbruik per circuit: Beschikbaar op cabineniveau tot 2 jaar terug. 
Let wel dat deze data ook het energieverbruik van de overloop-pompen en tunnels bevat, 
waarmee rekening gehouden dient te worden. 

● Metingen van weersomstandigheden van de afdeling Verkeerscentrum: voor de 
strooidiensten wordt gebruik gemaakt van een systeem voor gladheidsmetingen langs de 
Vlaamse autosnelwegen. 

● Andere, nog te definiëren als deel van dit project. 

VEREISTEN 

● De algemene vereisten voor voorspellende modellen zijn van toepassing.  

● Model performantie: Accuracy en performance in functie van het gewenste gedrag 
rekening houdend met minimaal energieverbruik en maximale veiligheid. 

INNOVATIE-OPPORTUNITEIT 

● Groot innovatiepotentieel voor de use case: Dit project zou een zeer grote positieve 
impact kunnen hebben op zowel de verkeersveiligheid als het energieverbruik in verband 
met de Belgische wegverlichting. 

● Groot innovatiepotentieel voor de technologie: Hier zal een deel fundamenteel 
onderzoek noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dit project. 

 

5.4.4. DE LICHTVISIE – CONCLUSIES & ROADMAP 

Er zijn vier opties binnen de lichtvisie: 

● Optie 3A: Huidige lichtvisie blijven hanteren zal de beginsituatie zijn voor alle andere 
projecten. De kleine aanpassingen die hierbinnen moeten gebeuren, alsook eventuele 
conflicten die tijdens de uitvoering van de andere projecten aan het licht komen, zullen 
intern binnen AWV behandeld worden. 

● Optie 3B Actualisatie van de thresholds op basis van data-analyse zal waarschijnlijk 
uitgevoerd worden. 

● Optie 3C: Herdefiniëring lichtvisie i.f.v. energieverbruik en veiligheid is onzeker. Alvorens 
de lichtvisie grondig herzien zou kunnen worden dient hierover ook politieke wil te zijn. 
Bijgevolg is op korte termijn niet verwacht dat hiervoor gekozen zal worden. 

Op korte termijn verwachten we bijgevolg dat voor marktpartijen enkel optie 3B tot een opdracht zal 
leiden. Hiervoor kan het vergelijken van de resultaten van verschillende data-analyses mogelijk leiden 
tot betere resultaten dan wanneer slechts voor één partij gekozen wordt voor het uitvoeren hiervan. 
Voor de start van dit project moet AWV beschikken over de nodige datasets. Om te verzekeren dat 
deze datasets beschikbaar zijn wordt aangeraden te wachten tot de integratieprojecten (1B en 2A) 
geïmplementeerd zijn. 

Onder opties 3A en 3B worden de gebruikte modellen in de andere projecten minimaal beïnvloed. 
Met optie 3C zou waarschijnlijk een herdefinitie van de modellen moeten gebeuren alvorens de 
resultaten van deze herdefinitie kunnen geïmplementeerd worden.  
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Figuur 9. Roadmap voor de lichtvisie 
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6. SCENARIO’S & ADVIEZEN 
 

6.1. INNOVATIEPROJECTEN  

De marktconsultatie resulteert in drie werkpakketten die we als innovatief beschouwen. In dit 
hoofdstuk beschrijven we een logische aanpak voor de uitvoering van deze werkzaamheden in de 
tijd. We karakteriseren ze ook nog even kort. 

 

6.2. ROADMAP 

De roadmaps van de individuele modules geven een overzicht van de algemene werkpakketten per 
module in de tijd. Module 1 en 2 verhouden zich onafhankelijk van elkaar en kunnen simultaan 
opgestart en uitgevoerd worden. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 5. 

Door het samenleggen van de roadmaps per module ontstaan 3 “generaties” van Turing, 
weergegeven in de algemene roadmap hieronder. 

 

Figuur 10. Algemene roadmap Turing 

Deze roadmap vertrekt vanuit de vaststelling dat we TURING stapsgewijs willen opbouwen. We 
beperken ons tot opties A tot B in Turing generatie 1 en opties B en C voor Turing generaties 2 en 3. 
Zo spreiden we de complexiteit in de tijd. We spreken ons niet uit over de doorloopsnelheid omdat 
die van meer factoren afhangt dan enkel de ontwikkeltijd, bijvoorbeeld budget, administratieve tijd, 
aanbestedingsvorm, gewenst risico, enzovoort.  

In deze representatie van de roadmap wordt ervan uitgegaan dat gedurende de voorgaande generatie 
gestart wordt met de start van de projecten die we in de volgende generatie wensen te integreren. 
Uiteraard kan je generaties combineren. Generatie 1 bevat meer integratiewerk, terwijl het AI gedeelte 
eerder in generatie 2 is terug te vinden. Beiden zijn echter sterk technisch verbonden met elkaar, 
hoewel de uitvoerders van elkaar kunnen verschillen. Ze beiden combineren en uitvoeren in parallel 
is sterk aan te raden. 
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6.2.1. WERKPAKKETTEN BESTEK(KEN) 

We beschrijven bondig de vier werkpakketten. We merken op dat elk van de werkpakketten specifieke 
kennis vereist.  

PAKKET 1 – ONTWIKKELING VAN EEN PLATFORM (INTEGRATIE ACTIVITEITEN) 

AWV heeft een platform, Edison genaamd. Turing dient een zelfstandig systeem te zijn dat de 
operator informeert a.d.h.v. een graphical user interface en bij uitbreiding via een koppelvlak 
informatie verschaft aan Edison over de lichtplanning. Edison zal slecht aangepast worden door het 
koppelvlak van Turing aan te roepen (API’s). Volgende integratietaken stellen zich voor de Turing 
component.  

● Integreren van bestaande databronnen die vandaag gebruikt worden in het Edison 
platform.  

● Integreren bijkomende databronnen in weekvoorspelling (Module 1 optie B) 

● Integreren databronnen korte termijn voorspelling (Module 2 optie A)  

Het technisch risico is eerder klein. Er dient wel voldoende aandacht te zijn voor modulariteit en 
schaalbaarheid (nu en in de toekomst). Dit kan een aparte deelopdracht zijn die door een 
gespecialiseerde partij wordt uitgevoerd. Er is in dit werkpakket weinig of geen kennis van artificiële 
intelligentie vereist. 

In de keuze voor een partner dient bij dit pakket rekening gehouden te worden met de mogelijkheid 
tot het jarenlang ondersteunen van het platform, alsook de ervaring in verband met omgaan met zeer 
grote datasets die in de toekomst nog kunnen toenemen. 

De aanvang van dit werkpakket dient zo snel mogelijk te starten. Indien dit werkpakket niet af is, is 
de waarde van de andere werkpakketten voor het agentschap ook beperkt, gezien van de resultaten 
hiervoor niet gemakkelijk gebruik gemaakt zal kunnen worden voor de lichtschakeling. 

PAKKET 2 – VERKEERSINTENSITEIT (ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE) 

Binnen dit pakket vallen de opties: 

● De historische data-analyse op de verkeersintensiteit (Module 1 optie A) 

● Het opstellen van een korte-termijn voorspelling voor verkeersintensiteit (Module 2 optie 
B) 

o Voor deze optie is het aangeraden eerst een POC op te starten, zodat de 
performantie van verschillende modellen vergeleken kan worden (eventueel door 
een test-set van AWV achter de hand te houden voor validatie). 

● Indien toch nog gekozen wordt voor het uitvoeren van Module 1 optie C (de lange termijn 
voorspelling voor verkeersintensiteit) sluit deze ook nauw aan bij de expertise nodig voor 
het uitvoeren van dit pakket. De beslissing voor het uitvoeren van deze optie kan ook 
gefaciliteerd worden door de inzichten verkregen uit de andere twee opties. 

De opstart van dit werkpakket kan zo snel mogelijk starten. De resultaten zullen gebruikt worden als 
input voor de platformen ontwikkeld binnen pakket 1 (Alsook voor andere toepassingen binnen het 
Verkeerscentrum). We stellen voor pakket 2 te koppelen aan pakket 1. Het één kan immers niet 
zonder het ander. 

PAKKET 3 – ONGELUKKEN OP DE WEG (ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE) 

Binnen dit werkpakket valt de optie: 



 

  

                                          

   

 

 

         
           
                   

47 

● Accuratere registratie van calamiteiten (Module 2 optie B) 

Dit werkpakket heeft ook een verkeerskundig thema, hoewel in een ander domein als werkpakket 2. 
Ook technisch is de benodigde methodologie verschillend, hoewel veel partijen over gelijke kennis 
zullen beschikken. Er kan eventueel overwogen worden om dit pakket aan het vorige toe te voegen. 

De opstart van dit werkpakket kan zo snel mogelijk starten. De resultaten zullen gebruikt worden als 
input voor de platformen ontwikkeld binnen pakket 1 (Alsook voor andere toepassingen binnen het 
Verkeerscentrum). 

PAKKET 4 – ACTUALISATIE VAN DE THRESHOLDS IN DE LICHTVISIE 

Binnen dit werkpakket valt de optie: 

● Actualisatie van de thresholds op basis van data- analyse (Module 3 optie B) 

De opstart van dit werkpakket kan starten van zodra de benodigde data-sets beschikbaar (wanneer 
Turing generatie 1 operationeel is – zie roadmap). De resultaten zullen gebruikt worden als input voor 
de platformen ontwikkeld binnen pakket 1, namelijk om de thresholds in deze modellen aan te passen. 

 

6.2.2. WAT VALT BUITEN DE SCOPE? 

De marktconsultatie heeft geleid tot een aantal use cases die meer onderzoek vergen en die mogelijk 
via een andere wijze tot stand kunnen komen. We lijsten ze op en motiveren bondig. 

 

Module 1C - EEN DYNAMISCH VOORSPELMODEL VOOR VERKEERSINTENSITEIT 

Deze innovatie kan perfect door bestaande actoren in het speelveld van navigatie worden 
opgenomen. Het is een complexe technische innovatie, met beperkte toegevoegde waarde voor het 
Turing project. Desalniettemin is AWV geïnteresseerd om preciezere inputs te verkrijgen van de 
verkeersstromen, zowel actueel als verwacht. We roepen dan ook marktpartijen op om toekomstige 
oplossingen kenbaar te maken. Marktpartijen kunnen zich voor deze innovaties perfect beroepen op 
de interne vaardigheden, kennis binnen kennisinstellingen en (lokale en internationale) financiële 
instrumenten die dit type van onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten stimuleren. 

 

Module 2D - VERBETERING VAN DE MIST- EN NEERSLAGVOORSPELLING 

AWV kent voornamelijk een interesse in verbeterde mistvoorspellingen. Mist is echter vaak zeer 
lokaal en het literatuuronderzoek toont aan dat er beperkte accurate mist voorspelling mogelijk is, 
technologisch is dit wel een extreme uitdaging. Beperkt in de zin van locatie, duur, etc. AWV heeft 
een grote interesse in een significante verbetering, dit vergt echter meer onderzoek. AWV uit haar 
intentie om nieuwe technieken die werken in het Turing-systeem in te koppelen. Vandaag worden de 
meteorologische gegevens aangeleverd door het KMI. We lanceren dan ook een warme oproep aan 
de betrokken partijen en anderen om hun onderzoek op dit vlak verder te zetten en resultaten kenbaar 
te maken. Zij kunnen indien gewenst van de beschikbare lokale en internationale financiële 
instrumenten gebruik maken om dit type van onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten te ondersteunen.  

 

Module 3C – HERDEFINIËRING LICHTVISIE IFV ENERGIEVERBRUIK EN VEILIGHEID 

AWV wenst in te spelen op twee actuele trends, namelijk het verhogen van de veiligheid en de 
reductie van het energieverbruik met het Turing project. Dit vraagt echter onderzoek op twee 
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belangrijke assen. Ten eerste is er behoefte om een heldere relatie te kennen tussen verlichting en 
verkeersveiligheid, die is wellicht zeer contextueel. Ten tweede willen we onderzoeken hoe dit kan 
worden geoptimaliseerd in functie van het energieverbruik, m.a.w. we zoeken een balans tussen 
energieverbruik en veiligheid. Dit vraagstuk is uiterst complex. Denk maar aan het effect van 
wisselende lichtintensiteit op onze ogen en de invloed ervan op het gedrag van de bestuurder en de 
impact op de verkeersveiligheid. Kennisinstellingen en marktpartijen met relevante kennis kunnen 
hieromtrent consortia vormen en resultaten steeds kenbaar maken aan AWV.  

 

Module 3A – HUIDIGE LICHTVISIE BLIJVEN HANTEREN 

Met de komst van LED verlichting dienen er technische aanpassingen te gebeuren om de verlichting 
te kunnen dimmen binnen de huidige lichtvisie. Deze opdracht zal door AWV zelf worden opgenomen.  
Ze valt daarom buiten de scope van dit project. 
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7. LIJST VAN BIJLAGEN 
 

● Bijlage 1. Marktconsultatie. Introductie en presentatie PIO 

● Bijlage 2. Marktconsultatie. Presentatie AWV 

● Bijlage 3. Marktconsultatie. Presentatie Verhaert (modules en projecten) 

● Bijlage 4. LICHTVISIE: Lichtvisieprotocol-MW-KMI-28101 

● Bijlage 5. LICHTVISIE: nota lichtvisie autosnelwegen – 20110630 

● Bijlage 6. Turing – AI model overview   

● Bijlage 7. Lijst van gecontacteerde partijen tijdens het voortraject 

● Bijlage 8. Presentatie eindrapporten managementsamenvatting 

 


