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2. Executive Summary 

This document is the final report of the preliminary phase leading to the innovative tender of a 

system that supports road authorities in their daily routine inspections for detecting defects in their 

road assets. The project started in March 22 and ran to October 2022, with Addestino acting as 

an external supervisor for The Program for Innovation Procurement (PIP). It contains the fully 

detailed results of the trajectory and outlines the innovation potential of the intended solution from 

both a user and a technological point of view. It also provides advice in determining the next steps. 

A first conclusion from the analysis of the needs on the demand side has shown that the requested 

solution is innovative for the requesting side. The intended solution, which automatically detects 

various defects in both roads and guardrails, is neither available out-of-the-box nor easy to obtain. 

This analysis also showed that such a solution would be extremely useful for reporting on the state 

of the road patrimony, the efficiency and workload of the road inspectors and their safety. 

A second conclusion is that the project is also innovative on the market side. From a technological 

perspective, there are several aspects that ensure that no solution is available. A first element here 

is the broad scope of the project. Both roads and adjacent structures must be included in the 

solution. In addition, the preconditions are such that it poses a major technological challenge. The 

required accuracy of the measurements and the minimum speed of the measuring vehicles play a 

major role. 

As a final conclusion, the market consultation shows that the solution as described in the use 

cases is not feasible for the market. The reason for this is twofold. On the one hand, there are 

many specific expectations within the use cases that cannot all be met, on the other hand there 

are strong limiting preconditions regarding the minimum speed that must be measured and the 

maximum price per solution module. Nevertheless, there are still options in this project and plenty 

of opportunities to continue with this. For each of the impossible use cases, the optimal trade off 

of what is feasible and within what budget can be sought. This can relax the use cases enough to 

enable a solution, although there are still technological challenges to overcome. 

As a result of the above conclusions, it is recommended to continue working in three different 

phases. In a first phase, there will be close collaboration to investigate, based on the priorities of 

AWV and the possibilities of the external partner, which parts of the use cases estimated to be 

unfeasible can be relaxed so that the whole remains feasible without fundamentally altering the 

opportunities of the system. In a second phase, a Proof of Concept (PoC) is worked out by one or 

more partners which proves what is feasible for the essential high-value, high-risk use cases. This 

includes a module that focuses on these use cases and makes clear which relaxations are needed 

for a feasible solution. Finally, it is decided whether to proceed effectively with the development 

into an end product. If it is decided to continue with this, the third phase will follow, namely the 

effective outsourcing of the total solution. Due to the high risk and uncertainty of the outcome of a 

first part of the solution, the option of whether or not to proceed with a full outsourcing is crucial. 
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3. Samenvatting 

Dit document is het eindverslag van het voortraject leidend naar de innovatieve aanbesteding van 

een systeem dat wegentoezichters ondersteunt in hun dagelijkse routine-inspecties voor het 

detecteren van gebreken in de wegenassets van het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer 

(AWV). Het traject liep van maart tot oktober 2022 waarbij Addestino optrad als externe begeleider 

voor PIO. Het bevat de volledig uitgewerkte resultaten van het traject en schetst het 

innovatiepotentieel van de beoogde oplossing vanuit zowel gebruikers- als technologisch 

standpunt. Ook geeft het advies in het bepalen van de vervolgstappen. 

Een eerste conclusie uit de analyse van de behoeften aan de vraagzijde is dat de gevraagde 

oplossing innovatief is voor de aanbesteders. De beoogde oplossing, die verschillende gebreken 

in zowel wegen als afschermende constructies automatisch detecteert is niet out-of-the-box 

beschikbaar noch eenvoudig te verkrijgen. Uit deze analyse is ook gebleken dat een dergelijke 

oplossing enorm nuttig zou zijn voor rapporteringen over de staat van het wegenpatrimonium, de 

efficiëntie en werklast van de wegeninspecteurs en hun veiligheid. 

Een tweede conclusie is dat het project ook innovatief is langs de aanbodszijde. Vanuit 

technologisch perspectief zijn er verschillende aspecten die ervoor zorgen dat er geen oplossing 

voorhanden is. Een eerste element is hier de brede scope van het project. Zowel wegen als 

aanliggende constructies moeten meegenomen worden in de oplossing. Daarnaast zijn ook de 

randvoorwaarden van die aard dat het technologisch een grote uitdaging vormt. Hierbij spelen de 

gevraagde nauwkeurigheid van de metingen en minimale snelheid van de meetvoertuigen een 

grote rol. 

Als laatste conclusie blijkt uit de marktconsultatie dat de oplossing zoals beschreven is in de use 

cases niet haalbaar is voor de markt. De oorzaak hiervoor is tweeledig. Enerzijds zijn er veel 

specifieke verwachtingen binnen de use cases waaraan niet allemaal voldaan kan worden, 

anderzijds zijn er de sterk beperkende randvoorwaarden over de minimale snelheid waarbij 

gemeten moet worden en de maximale prijs per oplossingsmodule. Toch zitten er veel 

opportuniteiten in dit project en zijn er voldoende mogelijkheden om hier mee verder te gaan. Voor 

elk van de onmogelijke use cases kan op zoek gegaan worden naar de optimale trade off van wat 

haalbaar is en binnen welk budget. Dit relaxeert de use cases voldoende om een oplossing 

mogelijk te maken, al moeten er nog technologische uitdagingen overwonnen worden. 

Als gevolg van de bovenstaande conclusies wordt er aangeraden om verder te werken in drie 

verschillende fases. In een eerste fase wordt er nauw samengewerkt om op basis van de 

prioriteiten van AWV en de mogelijkheden van de externe partner te onderzoeken welke 

onderdelen van de onhaalbaar geschatte use cases gerelaxeerd kunnen worden zodat het geheel 

haalbaar blijft zonder de opportuniteiten van het systeem fundamenteel aan te passen. In een 

tweede fase wordt een Proof of Concept (PoC) uitgewerkt door één of meerdere partners die bewijst 

wat realiseerbaar is voor de essentiële high-value, high-risk use cases. Dit omvat een module die 

zich enkel op deze use cases focust en duidelijk maakt welke relaxaties nodig zijn voor een 

haalbare oplossing. Tot slot wordt beslist of er effectief wordt verder gegaan met de ontwikkeling 

tot een eindproduct. Indien beslist wordt om hiermee verder te gaan volgt de derde fase, namelijk 

de effectieve uitbesteding van de totaaloplossing. Door het hoge risicogehalte en de onzekerheid 

op de uitkomst van een eerste deel van de oplossing is de optie om al dan niet over te gaan tot 

een volledige uitbesteding cruciaal.   
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4. Algemene objectieven en werkingskader 

4.1. Achtergrond en doelstellingen 

Dit eindverslag beschrijft alle stappen van het voortraject leidend naar een innovatieve 

aanbesteding voor het PIO project ‘Met Argus de baan op’ en presenteert de synthese van de 

resultaten. De doelstelling van dit eindverslag is het vormen van een basis voor het opmaken van 

een pre-commercieel en/of commercieel bestek. Hiertoe worden op de marktconsultatie de 

verschillende projectstakeholders samengebracht met als doel het verzamelen van kennis, 

inzichten en concrete voorstellen vanuit verschillende invalshoeken.  

Dit eindverslag formuleert een antwoord op de volgende vragen:  

▪ Wat behelst het project ‘Met Argus de baan op’?  

▪ Waar ligt het innovatiepotentieel van dit project, zowel vanuit gebruikerstandpunt als   

vanuit technologische invalshoek?  

▪ Wat is de te volgen weg voor een commerciële aanbesteding in het kader van 

innovatief aanbesteden?  

Addestino Innovation Management werd door de projecteigenaars (I.e. het Programma Innovatieve 

Overheidsopdrachten (PIO) in samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer 

(AWV) aangesteld om het voortraject van het project rond ‘Met Argus de baan op’, in het kader van 

het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten, te faciliteren. Addestino heeft als missie om 

innovatie te leveren aan zijn klanten, end-to-end, vanaf het idee tot het eindresultaat. Deze missie 

wordt volbracht dankzij drie centrale pijlers:  

▪ Addestino omvat een multidisciplinair team dat in staat is om innoverende 

doorbraken te realiseren doorheen business, strategie, technologie en 

gebruikerservaring.  

▪ Addestino beheerst een iteratieve end-to-end methodologie waarmee risico 

gereduceerd wordt en product- en dienstontwikkeling succesvol versneld wordt.  

▪ Addestino bezit een diepgaande technologische kennis en past die pragmatisch toe 

in verscheidende industriesectoren (informatica, telecom, gezondheidszorg, energie, 

transport, elektronica, enz.) en in verscheidene omgevingen (startups, kmo’s, 

multinationals, universiteiten en overheidsinstellingen).  

Tijdens het voortraject van ‘Met Argus de baan op’ neemt Addestino de rol op van externe 

begeleider. Als externe begeleider faciliteert en coördineert Addestino het voortraject, begeleidt en 

modereert het de workshops en stimuleert het de nodige wisselwerking tussen de verschillende 

partijen. Als externe begeleider treedt Addestino steeds op in het algemeen belang, met als taak 

om de deelnemers aan de marktconsultatie resultaatgericht en op één lijn te krijgen. Daarnaast 

verschaft Addestino het nodige inzicht en de nodige ervaring in het innovatiegebeuren, mede door 

het aanwenden van een weldoordacht plan van aanpak van het voortraject en een methodologie 

voor de inhoudelijke discussies en denkprocessen tijdens de werksessies.  

Dit eindverslag is aldus het resultaat van een gestructureerd proces om het innovatiepotentieel 

van  ‘Met Argus de baan op’ te bepalen met als doel de vraagstelling naar aanbodszijde te verfijnen 

in het kader van een pre-commercieel of een commercieel bestek.  
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Het voortraject van ‘Met Argus de baan op’ loopt van Maart tot Oktober 2022 en beslaat het 

volgende proces (Sectie 5.2.4 gaat dieper in op elke stap): 

Workshops 

In vier verschillende workshops worden de noden van de vraagzijde dieper geanalyseerd. 

Verschillende aspecten van de probleemstelling worden bekeken om te komen tot een 

geprioriteerde set use cases voor de beoogde oplossing.  

Marktanalyse 

Addestino voert een marktanalyse uit om de use cases op te delen in modules naar gelijkaardige 

oplossingselementen en voor elke module een eerste referentiearchitectuur uit te tekenen door 

de stand van de technologie, belangrijke componenten, noodzakelijke koppelingen na te gaan en 

vervolgens relevante randvoorwaarden te expliciteren. 

Marktconsultatie 

Met geïnteresseerde industriepartners en kennisinstellingen wordt een marktconsultatie 

gehouden om de stand van de techniek verder te specifiëren, een inschatting te maken van de 

risico’s en het innovatiepotentieel vanuit technologische invalshoek te bepalen. Deze workshop 

heeft als opzet om een gestructureerde groepsdiscussie tussen de spelers uit de industrie en 

kenniscentra op gang te brengen, en dit op basis van de opgestelde use cases. 

Eindverslag 

Op basis van alle vergaarde info tijdens desk research, werksessies en marktconsultatie maakt 

Addestino een eindverslag op. 

4.2. Deelnemende spelers 

In het kader van de transparantie en het open karakter van de gehouden marktconsultatie rond 

het Argus project worden hierbij de 34 deelnemende bedrijven, overheidsdiensten en 

kennisinstellingen opgelijst. 

Appwise Equans ML6 

Arcadis ESRI BeLux ordina 

Arch & Teco Asset Management Fugro PHOENIX AI 

ASAsense Fujtsu Robovision 

Atos G.I.M.-Geographic Information 

Management NV 

Securitas 

Autonomous Knight Geo Solutions Sparkle 

Be-Mobile GeoJunxion BV Stad Antwerpen 

Bridgestone Mobility Solutions Ghent University Trendskout 

Cegeka Horus View and Explore B.V. VITO 

Cyclomedia Kapernikov XenomatiX 
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Dataroots IMEC  

DXC Inetum-Realdolmen  

 

5. Context & Objectieven 

5.1. De projectinitiatoren 

5.1.1. Agentschap wegen en verkeer 

Binnen de Vlaamse overheid is AWV verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en optimalisatie 

van het wegenpatrimonium in het Vlaams Gewest. Dit omvat ongeveer 7000 km gewest- en 

autosnelwegen alsook ruim 7700 km fietspaden. Daarnaast is het agentschap ook 

verantwoordelijk voor het organiseren van het verkeer op het hen toevertrouwde wegennet en het 

mee vormgeven van het beleid.   

Binnen dit departement zijn meer dan 200 wegentoezichters dagelijks op de baan om deze wegen 

en hun aanhorigheden te controleren op defecten. 

5.1.2. Programma Innovatieve Overheidsopdrachten 

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, 

Wetenschap en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid 

(en de bredere publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe 

wil het PIO overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun 

aankoopmiddelen te besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, dat wil zeggen het (laten) 

ontwikkelen en/of aankopen van innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen 

werking en publieke dienstverlening kunnen optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele 

maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan. Op die manier wil het PIO bijdragen tot een 

performantere overheid, competitievere ondernemingen en oplossingen voor uitdagingen van 

maatschappelijk belang (gezondheid, milieu en energie, veiligheid, …). Concreet begeleidt het PIO 

andere overheden en publieke organisaties bij innovatieve aanbestedingsprojecten en co-

financiert ze die innovatie-aankopen ook à rato van 50%, mits de oplossingen voldoende relevant 

en innovatief zijn.  

Daarnaast voorziet het PIO in externe consultants om de publieke organisaties te ondersteunen 

bij het voorbereiden van hun innovatie-aankopen. 

Meer informatie is beschikbaar op http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/. 

5.2. Het voortraject: “Met Argus de Baan op” 

5.2.1. Context en doel van het project 

Het Agentschap Wegen en Verkeer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gewest- 

en autosnelwegen, bijhorende fietspaden en wegaanhorigheden zoals verkeersborden, 

afschermende constructies e.a. in Vlaanderen. Dit teneinde een veilige, vlotte en duurzame 

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/
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mobiliteit te garanderen voor alle weggebruikers. Innovatief werken kan ons hierbij ondersteunen 

en dat heeft geleid tot het uitschrijven van dit PIO project. 

Het agentschap telt meer dan 200 wegentoezichters die dagelijks de weg op gaan om gebreken 

te detecteren. Elke 2 jaar worden alle gewestwegen en jaarlijks autosnelwegen aan een 

systematische, grondige controle onderworpen m.b.v. het ARAN-meetvoertuig. Daarnaast 

monitoren de wegentoezichters de staat van deze wegen en hun wegaanhorigheden d.m.v. 

frequente visuele ad-hoc inspecties. Minimaal een tot twee keer per week rijden de inspecteurs de 

wegen in hun regio af, op zoek naar gebreken en loggen deze vervolgens in een speciale applicatie 

op hun tablets. Daardoor worden deze in een verder workflow proces opgenomen en opgevolgd. 

Deze evaluaties en het al dan niet loggen van een gebrek berusten louter op de kennis en 

inschatting van 10-tallen individuele wegentoezichters. Hierin zit steeds een mate van 

subjectiviteit, gebaseerd op hun eigen ervaringen, rekening houdend met budgetten en 

prioriteiten. Dit verschil in menselijke “prefilters” zorgt voor een inconsistente registratie van 

gebreken waardoor de ene dag een put in de weg van 4 centimeter gelogd kan worden, terwijl de 

andere dag een andere put van 8 cm diep niet wordt gelogd. 

Naast deze inspecties bestaat er voor de burgers ook de mogelijkheid om defecten online te 

melden via het meldpunt Wegen. Deze moeten dan ter plaatse gecontroleerd worden door de 

toezichthouders alvorens deze manueel te registreren in hun standaard workflow zoals hierboven 

beschreven. 

Dit PIO project kadert binnen de algemene doelstelling van het agentschap om richtinggevend te 

zijn in het kader van het Asset Management Master Programma als aanvulling op het lopende 

Bouwwerk Informatie Modelling (BIM) project. Asset management op een data-gedreven manier 

benaderen zorgt voor een duurzamere aanpak die future-proof is. 

Algemeen past het project in de bredere doelstellingen om de veiligheid van de werknemers te 

garanderen en alle middelen (zowel financieel als werknemers) efficiënter in te kunnen zetten 

waardoor de kwaliteit en frequentie van controles kan verbeteren. 

De beoogde oplossing is een (software-)applicatie die de wegentoezichters ondersteunt in de 

detecties van gebreken en gebruik maakt van bestaande hardware zoals tablets of gsm’s, en 

eventueel van extra betaalbare hardware. Door het automatisch vergaren van veel extra data en 

deze automatisch te verwerken kan de oplossing werk uit de handen van de wegentoezichters 

halen. Op deze manier kunnen zij nauwkeuriger en efficiënter gebreken kunnen detecteren en 

worden ze optimaal ondersteund in het streven naar veilige en kwaliteitsvolle wegen. 

5.2.2. Het huidige verloop (AS-IS) van het dagelijkse asset beheer 

5.2.2.1. As-is van de visuele ad-hoc inspecties 

Het Vlaamse wegenpatrimonium bestaat uit verschillende wegendistricten. Deze zijn 

gedecentraliseerde entiteiten die zorgen voor het onderhoud, de exploitatie en het beheer van de 

autosnelwegen en gewestwegen binnen hun beheersgebied. Binnen deze districten wordt het 

patrimonium “verdeeld” onder verschillende wegentoezichters. Deze wegentoezichters zijn dan 

verantwoordelijk over de aan hun toegewezen gebieden of wegen. 

De bestaande inspecties kunnen over het algemeen in drie verschillende categorieën 

onderverdeeld worden: routine inspecties, specifieke inspecties op asset niveau en controle 
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inspecties. De planning van deze inspecties ligt voornamelijk bij de wegentoezichters zelf. Zij 

bepalen zelf over welke van hun toegewezen wegen ze dagelijks rijden om op zoek te gaan naar 

gebreken en schade. Echte regels omtrent frequentie zijn er niet, maar over het algemeen worden 

wegen minstens één tot tweemaal per week gecontroleerd. 

Wanneer een wegentoezichter tijdens een inspectie een gebrek in de wegverharding of een 

wegaanhorigheid opmerkt, stopt hij/zij om dit gebrek te loggen met zijn tablet via een AWV 

webapplicatie. Hierbij geeft hij een beschrijving en foto(s) van het gebrek in alvorens verder te gaan 

met zijn inspectieronde. 

5.2.2.2. As-is van de verwerking 

Het verwerkingsproces kan starten wanneer de wegentoezichters een gebrek heeft ingegeven in 

de Elisa applicatie. De hiervoor relevante applicatie binnen het AWV applicatie landschap en de 

stroom van informatie zijn weergegeven in Figuur 1. 

 

Figuur 1: As-Is van de verwerking 

Binnen Elisa zelf is er ook een zicht op de Asset Database van AWV: Infra DB. In de toekomst wordt 

het mogelijk vaststellingen te doen op assets aanwezig in deze database, maar voorlopig zijn er 

nog veel assets niet volledig of moeten nog overgezet worden van de huidige databank. 

De gelogde defecten stromen allemaal door en worden bijgehouden in de AWV applicatie 

Notitieboek als vaststellingen. Deze kunnen nog bewerkt worden, er kan extra informatie aan 

toegevoegd worden en kunnen eventueel gebundeld worden. Eén of meerdere vaststellingen 

kunnen zo samen gezet worden in een vaststellingsverslag. Dit bevat onder meer de locatie en 

afmetingen, maar ook een ordegrootte van het geraamd bedrag. Een vaststellingsverslag wordt 

sowieso verder behandelt. Een eventuele uitbesteding gebeurt via de AWV applicatie BOD. In deze 

applicatie worden dienstbevelen opgemaakt voor aannemers en worden deze opgevolgd.  

Aannemers krijgen via de API Gateway (een REST API) toegang tot de nodige info uit BOD en Infra 

DB, en kunnen via het dataportaal DAVIE (Data Acceptatie, Validatie en Informatie Extractie) data 

aanleveren over de verrichtte werken. 

5.2.3. Scope van het voortraject 

Het onderwerp van het project is het zoeken naar de mogelijkheden die er bestaan om een 

ondersteunende tool te bekomen die de inspecteurs bijstaat in hun ad-hoc inspecties en kan 

dienen als een soort extra paar ogen. Dit helpt deze inspecties te automatiseren en objectiveren. 
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Ondersteunend is hier het centrale woord. De wegeninspecteurs dienen de feeling met het terrein 

te blijven behouden, maar worden geholpen in enkele lastige en routineuze taken. 

Om dit proces te optimaliseren wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om een tool te 

implementeren met als doelstellingen: 

• De inspecties en detectie van eventuele gebreken aan de wegen te automatiseren:  

Door manuele handelingen zoals het visueel afzoeken van de weg en afschermende 

constructies op defecten, het nemen van foto’s en het invoeren van meta-data (bv. locatie 

en tijd van de vaststelling) te automatiseren kunnen de inspecteurs veiliger en efficiënter 

werken. 

• Het loggen van gebreken te objectiveren:  

Waar nu verschillende inspecteurs onoverkomelijk verschillende prefilters hanteren voor 

het al dan niet vastleggen van gebreken is het de bedoeling te evolueren naar een 

objectieve registratie waar alle defecten op een uniforme wijze geregistreerd worden.  

• Het objectief categoriseren, prioriteren en groeperen tot clusters: 

Een objectieve en automatische categorisatie van type en ernst van de gebreken zorgt voor 

een kwaliteitsvolle clustering van verschillende schadegevallen en vereenvoudigt het 

proces van vaststelling tot een aanvraag van herstelling. 

• Integreren met bestaande tooling:  

De oplossing is niet standalone en de zoveelste extra applicatie, maar integreert met de 

bestaande applicaties die gebruikt worden om defecten te noteren, groeperen en 

aanvragen te doen tot herstellingen. 

• Ruimere exploratie van hulpmiddelen voor inspecties:  

Tot slot wordt ook expliciet nagegaan of er andere, meer out-of-the-box manieren bestaan 

om het inspecteren van de wegen vooruit te helpen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar 

andere vormen van crowdsourcing of samenwerking met externe partners.  

De uitkomst is een volledig operationele oplossing die idealiter gebruik maakt van de bestaande 

hardware uitrusting van de toezichters, zoals tablets en smartphones, wat de eventuele nood aan 

extra hardware kan voorkomen.  

Hoewel er in dit project nu enkel gezocht wordt naar een oplossing voor inspecties van 

verhardingen en afschermende constructies bij zowel autowegen als fietspaden, is deze scope niet 

het eindstation. Op termijn wil men de tool breder kunnen inzetten en de evolutie in digitalisering 

en Asset Management verder zetten. De volgende toekomstige uitbreidingen dienen daarom in het 

achterhoofd gehouden te worden: 

• Toepasbaarheid op een breder gamma aan assets dat op deze manier onderhouden wordt, 

bv. verkeersborden, reflectorpalen, waterslokkers, … 

• Het maken en up-to-date houden van een inventaris van het volledige patrimonium. 

• Gebruikmaken van een meer predictieve aanpak voor herstellingen en 

infrastructuurbeheer. Hiervoor dient zowel genoeg informatie bijgehouden te worden, die 

niet louter gericht is op het herstellen van defecten waarvoor dit al vereist is, als 

uitbreidingen met predictiemodellen toelaten. 

5.2.4. Gevolgd proces tijdens het voortraject 

De aanpak van dit voortraject bestaat uit vier workshops rond de behoeften, een marktanalyse 

met marktconsultatie en een afsluitend advies. In de workshops worden verschillende AWV-

medewerkers betrokken, wat zal helpen in het creëren van draagvlak bij de wegentoezichters, een 
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cruciaal aspect om de eindoplossing operationeel uitgerold te krijgen. Het realiseren van dit 

draagvlak bij de AWV medewerkers vormt evenwel geen integraal deel van dit PIO voortraject, maar 

hier zal steeds rekening mee gehouden worden bij de verschillende stappen. 

De tijdslijn ziet er als volgt uit: 

 

Figuur 2: Plan van aanpak 

5.2.4.1. Workshops 

Voor het bepalen van de behoeften van de eindgebruikers zijn er 4 workshops opgezet. 

Workshop 1: Inzichtelijk krijgen van de vraagstelling 

In deze workshop is er verder ingegaan op de vraag “Wat moet er allemaal gedetecteerd worden?”. 

Er is een totaalbeeld verkregen van de verscheidenheid aan inspectiebehoeften en verschillende 

gebreken. De belangrijkste opdeling van verschillende categorieën van defecten is bepaald en 

opgesplitst over type gebreken en type assets. Er zijn grenzen bepaald waarbuiten bepaalde 

gebreken als ernstig beschouwd kunnen worden en er is bepaald in welke mate het noodzakelijk 

is dat de oplossing de verschillende types kan herkennen. 

De uitkomst van deze workshop is uitgebreid beschreven in sectie 6.1 Type gebreken. 

Workshop 2: Operationele lifecycle 

In deze workshop is er verder ingegaan op de vraag “Welke stappen moet de oplossing omvatten?”. 

Het relevante applicatielandschap is op een operationele manier in kaart gebracht en er is bepaald 

wat de oplossing in de bestaande processtappen moet ondersteunen en hoe de wegentoezichters 

operationeel de nieuwe tool zouden wensen te gebruiken. 

Workshop 3: Architectuur 

In deze brainstorm workshop is er verder ingegaan op de vraag “Wat zijn de technologische 

randvoorwaarden?”. Het relevante applicatielandschap is vanuit een architecturale kant 

beschreven en interacties tussen de verschillende applicaties zijn verder uitgediept. Er zijn 

architecturale randvoorwaarden bepaald waaraan de Argus oplossing moet voldoen en de 

applicaties en interfaces die de Argus oplossing moet kunnen gebruiken om te communiceren met 

het interne AWV applicatielandschap. Meer informatie over de architecturale As-Is situatie is 

beschreven in sectie 5.2.2.2 As-is van de verwerking, en de randvoorwaarden zijn beschreven in 

sectie 6.3.4. 

Workshop 4: Creatief 

In deze workshop is er verder ingegaan op de vraag “Hoe extra info over de staat van het 

patrimonium vergaren?”. Van verschillende randvoorwaarden is bekeken hoe ze omzeild zouden 

kunnen worden en of dit haalbaar zou zijn. Door ze op een value-risk matrix te plaatsen werden de 

haalbare en nuttige ideeën eruit gehaald en deze werden omgezet in use-cases. 



13 

 

5.2.4.2. Marktconsultatie 

Marktanalyse 

Een onderzoek naar de stand van de techniek en welke de state-of-the-art oplossingen vandaag 

aangeboden worden. Dit gebeurt aan de hand van een web search en in-house expertise. Hieruit 

volgt een referentie architectuur, mogelijke oplossingssets en lijsten van spelers per oplossingsset. 

Dit onderzoek wordt gebruikt als leidraad tijdens de marktconsultatie. 

Marktconsultatie 

Een workshop met spelers uit de industrie evenals deelnemers van AWV en EWI (PIO) als 

observator. Tijdens de state-of-the-art marktanalyse werd een selectie van spelers gemaakt die 

over de laatste technologie beschikken in de verschillende relevante segmenten van de markt, 

maar de marktconsultatie is open voor eender welke deelnemers uit de industrie of relevante 

kennisinstellingen. Deze workshop heeft als opzet om een gestructureerde groepsdiscussie tussen 

de spelers uit de industrie en kenniscentra op gang te brengen, en dit op basis van de opgestelde 

use cases.   

Hierdoor kan een duidelijk beeld gevormd worden van de verschillende oplossingen die een 

antwoord kunnen bieden op de noden, en de moeilijkheden en technische risico’s die de 

marktspelers typisch verwachten tijdens het uitrollen van een oplossing. De volledige lijst met 

deelnemende marktpartijen kan gevonden worden in sectie 4.2 

Afsluitend advies 

In laatste instantie worden de resultaten van de volledige analyse (vraagzijde en aanbodzijde) 

gebruikt om een samenvatting te formuleren en een advies op te stellen voor het verdere 

commercieel traject. 

6. Bepalen van de noden vanuit de vraagzijde 

6.1. Type gebreken 

Om een overzicht te krijgen van de inhoud van de visuele ad-hoc inspecties is er vertrokken van 

de lijst met alle vaststellingen die in Elisa zijn gemaakt en in scope van het project liggen in de 

periode van januari 2021 tot maart 2022. Gecombineerd met de schadecatalogus[1] die uitleg 

geeft over alle verschillende defecten aan de wegverharding is er een ‘map of the world’ (zie Figuur 

3) gemaakt waarin getracht wordt een zo goed mogelijk overzicht te geven van het landschap van 

alle verschillende defecten en hun aandeel in het totaal van de vaststellingen. 

Met de input van de eerste workshop is deze dan aangepast en is er gekomen tot de samenvatting 

weergegeven op de volgende pagina. 

Op de verticale as is het onderscheid gemaakt tussen de verschillende types assets in scope. 

Enerzijds is er de wegverharding, die opgedeeld wordt in de weg, fietspaden (vrij liggend of 

aanliggend), verharde zijstroken en parkings. Anderzijds zijn er de lijnvormige elementen waarvan 

enkel de afschermende constructies in scope vallen. 
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Op de horizontale as is dan zowel de onderverdeling gemaakt in type gebreken als de nodige 

inschatting die van deze gebreken gemaakt moet worden.  

Op basis van de input van de eerste workshop is beslist dat het herkennen van beschadigingen in 

afschermende constructies en gaten en onvlakheden in de weg en fietspaden de belangrijkste 

gebreken zijn binnen het kader van de dagdagelijkse veiligheidsinspecties van de 

wegeninspecteurs en dus ook een must-have vormen voor de gezochte Argus oplossing. Met deze 

beperkte set van gebreken zou een meerderheid (toch al 80%) van de vaststellingen in de 

besproken periode afgedekt zijn. 
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Figuur 3: Map of the world 
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6.1.1. Gaten 

Onder de noemer gaten valt het gros van de vaststellingen die de wegeninspecteurs in de 

verwerkte periode hebben gemaakt. Meer dan 30% van alle vaststellingen waren gaten in de weg. 

De meeste meldingen werden gemaakt onder de generieke noemer ‘gaten en onvlakheden’ die op 

basis van feedback uit workshop 1 evenredig verdeeld werden: 50% gaten en 50% onvlakheden. 

Daarnaast omvat deze categorie ook de generieke ‘gaten’ en de specifiekere categorieën punch-

outs en kippennesten. Dit zijn vormen van gaten in respectievelijk betonnen en geasfalteerde 

wegen. 

Vanuit het veiligheidsuitgangspunt is het voor gaten noodzakelijk om een inschatting te hebben 

hoe diep deze zijn alsook om te weten hoe groot deze zijn. Waar een onvlakheid met een significant 

hoogteverschil altijd een aantasting van de veiligheid kan zijn is dat voor gaten pas het geval vanaf 

hun grootte significant is.  

6.1.2. Onvlakheden 

Onvlakheden is de tweede grote groep van defecten. Ook hier komt het grootste deel van 

vaststellingen onder de noemer ‘gaten en onvlakheden’, waarvan er 50% aan deze categorie is 

toegewezen. In Elisa kan het onderscheid in de langs-, dwars- en puntonvlakheden niet gemaakt 

worden, daarom zijn deze aantallen op basis van feedback uit workshop 1 gelijk verdeeld over 

deze drie subcategorieën.  

Trapvorming en opstuikingen zijn de belangrijkste types aangezien deze de grootste impact 

hebben op de veiligheid van de weggebruikers. Hiervoor is het belangrijk de hoogte te kennen.  

6.1.3. Scheuren 

Alle types scheuren zijn onderverdeeld in 3 groepen. Er zijn de langsscheuren die parallel lopen 

met de rijrichting, dwarsscheuren die dwars op de rijrichting lopen en willekeurige scheuren die 

kunnen bestaan uit netwerken van scheuren in allerlei richtingen. 

Aangezien de vaststellingen in Elisa allemaal onder de noemer ‘scheuren’ vallen, is er voor de map 

of the world als inschatting gemaakt dat deze drie types evenveel voorkomen. Aangezien scheuren 

vaak niet vastgesteld worden door hun lage kans op herstelling wordt deze groep in de map of the 

world zeker onderschat. Wanneer een oplossing gebruikt wordt die objectief gebreken detecteert, 

onafhankelijk van of ze gerepareerd moeten worden of niet, wordt verwacht dat deze groep relatief 

zal stijgen in aantal. 

Scheuren behoren niet tot de must-have groep van detecties, aangezien er typisch een lager 

veiligheidsrisico van dit type gebreken uitgaat. Vergevorderde scheuren kunnen wel een 

veiligheidsrisico gaan vormen, maar deze worden dan onder een ander type gebrek gedetecteerd 

zoals bijvoorbeeld ‘onvlakheden’. Wel wordt verwacht dat dit type gebreken een interessante use 

case kan vormen voor de opvolging van evolutie van gebreken en het uitoefenen van een 

predictieve aanpak.  

6.1.4. Beschadigingen 

Beschadigingen is een type defect dat zowel op de weg als op afschermende constructies van 

toepassing kan zijn. Voor de wegverharding werd dit in Elisa als ‘beschadigd’ aangegeven, maar 

vanuit workshop 1 werd aangegeven dat hier een hele verzameling andere soorten vaststellingen 
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onder gecategoriseerd worden door de brede betekenis van het woord (typisch putten en 

onvlakheden). Daarom valt dit voor wegverharding niet onder must-have. 

Voor afschermende constructies is deze categorie onderverdeeld in beschadigd, schuinstand, 

verzakkingen, slijtage, roestvorming en onvakkundige herstelling. Beschadigd is hiervan de 

uitgesproken grootste groep en hiervan is meestal een ongeval de oorzaak. Voor de Argus 

oplossing is het vooral belangrijk om in eerste instantie de beschadigingen te detecteren, gevolgd 

door verzakkingen en/of schuinstand en herkenning van roestvorming aan de afschermende 

constructie. 

6.1.5. Overlast 

Overlast is de categorie van alle externe zaken die aanwezig zijn op de weg en hier niet thuishoren. 

Dat gaat van overgroeiing op fietspaden tot kadavers op de weg en het sluikstorten op parkings. 

Hoewel dit niet binnen de must-have valt zijn vooral afwateringsproblemen en overgroeiingen op 

het fietspad interessante problemen die nuttig zouden zijn om te kunnen detecteren. 

6.2. Opstellen van use cases over de noden aan de vraagzijde 

6.2.1. Gevolgd proces 

Tijdens de vier workshops werd de gewenste oplossing steeds bekeken vanuit een ander 

perspectief. Zo werd er gekeken welke gebreken allemaal herkend moeten worden, welke stappen 

er allemaal moeten uitgevoerd worden na de detectie, aan welke architecturale randvoorwaarden 

de oplossing moet voldoen en welke eventuele uitbreidingen nuttig kunnen zijn. Al deze 

verdiepingen leidden direct of indirect tot het bepalen van use cases. De bekomen lijst van use 

cases vormen de omschrijving van de functionele vereisten voor de oplossing. 

De opgestelde use cases werden gecategoriseerd en indien nodig geherformuleerd met als doel 

de use cases volledig duidelijk te maken voor zowel iemand vertrouwd met het domein alsook voor 

personen die hier minder mee vertrouwd zijn. 

Om de use cases te prioriteren op basis van hun toegevoegde waarde werd planning poker 

gebruikt, waarbij de eindgebruikers bepalen hoe belangrijk elke use case is. De scores werden 

toegekend door dezelfde groep stakeholders als bij het opstellen van de use cases. De laagste 

waardes in de schaalverdeling zijn 0-2 en betekenen “Hier geef ik niet om, ik zie er de waarde niet 

van in”. Een waarde van 3-5 geeft aan dat deze use case wel iets zou kunnen bijdragen, maar niet 

de essentie is van het project. Scores vanaf 8-20 zijn interessant, “daar geloof ik in, hier moeten 

dieper op ingaan om te kijken hoe groot de meerwaarde is voor het project”.  Een waarde van 40+ 

geeft aan dat de gebruikers de use case absoluut vervuld willen zien binnen dit project, het is een 

gamechanger, er is een negatieve impact indien deze use case niet voldaan is. 

6.2.2. Brainstorm sessie 

In deze sessie werd gekeken of er buiten bepaalde randvoorwaarden kan getreden worden om zo 

de doelstellingen op een andere manier te bereiken, of te helpen bereiken. Van al deze ideeën 

werd dan bekeken wat de impact is (hoe hard helpt het om de doelstellingen te bereiken) versus 

de haalbaarheid (hoe realistisch is het idee). Ideeën die goed scoren op beide parameters werden 

verwoord in extra use cases en meegenomen naar de marktconsultatie. 
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In eerste instantie werd er gekeken of er mogelijkheden waren om informatie te vergaren zonder 

dat wegeninspecteurs dit zelf moesten bekomen. Daar kwamen de volgende ideeën uit. 

1) Er wordt structureel samengewerkt met andere overheidspartners die dagelijks op 

de baan rijden (bpost, De Lijn, …) en andere infrastructuurbeheerders (zoals 

Fluvius, Aquafin, …) 

Als deze voertuigen kunnen uitgerust worden met de oplossing zou dit leiden tot veel extra data 

die gebruikt kan worden om gebreken te detecteren. Dit zou zorgen voor een grote gebiedsdekking 

en bepaalde wegen worden dagelijks gecontroleerd met Argus zonder dat wegeninspecteurs 

hiervoor op de baan moeten komen. De belangrijkste beperking voor deze extra voertuigen is dat 

er geen extra acties verwacht kunnen worden tijdens of na de rit waardoor de oplossing volledig 

autonoom moet kunnen werken en draadloos verbonden moet zijn met de Argus database.  

Het feit dat De Lijn en bpost al concrete interesse voor een samenwerking hebben geuit verhoogt 

de haalbaarheid. Hoewel de haalbaarheid voor andere infrastructuurbeheerders iets lager ligt is 

de impact hoog genoeg om deze ook mee te nemen in de exploratie naar mogelijke 

samenwerkingen. 

2) Politie en hulpdiensten kunnen gebreken melden 

Momenteel moeten deze bellen om een melding te maken. Een andere interface zou hier 

efficiënter kunnen werken. Doordat de communicatie met deze lokale diensten niet altijd van een 

leien dak verloopt is de haalbaarheid minder hoog. Aangezien meldingen vandaag reeds 

telefonisch gemaakt worden, zal dit weinig nieuwe informatie opleveren. 

3) Er wordt structureel samengewerkt met bedrijven die een groot belang hebben aan 

goede wegen 

Leasing bedrijven, verzekeringsmaatschappijen, en transportbedrijven hebben een zeker belang 

bij kwaliteitsvolle wegen en dus aan een efficiënte inspectie. Zij zouden theoretisch een Argus 

module kunnen plaatsen in hun voertuigen die meetdata capteert en deelt met de Argus servers. 

Voor deze bedrijven is de winst echter beperkt en enkel merkbaar als een tweede orde effect wat 

hun drijfveer voor samenwerking verlaagt en dus ook de haalbaarheid. Er zou echter wel frequent 

en veel meetdata over alle AWV wegen mee verzameld kunnen worden. 

4) Auto’s gebruiken ingebouwde sensoren om zelf opgemerkte gebreken door te 

sturen 

De recente generatie auto’s bevatten steeds meer en meer sensoren (waaronder ook camera’s) 

om rij-assistentie functies te ondersteunen (bijvoorbeeld Tesla wagen die hiermee autonoom rijden 

mogelijk maken). Deze sensoren genereren een enorme hoeveelheid aan bruikbare data die ook 

gebruikt zouden kunnen worden om defecten aan de weg te detecteren. Een gebrek aan 

standaardisatie, geen rechtstreekse meerwaarde voor de auto bedrijven en de moeilijkheid om 

deze data te bekomen maakt echter dat de haarbaarheid van dit idee redelijk laag is. 

5) Beelden van Google Earth, Apple Streetview, … worden gebruikt 

Deze data is direct en gratis direct beschikbaar. De frequentie van nieuwe beelden is te beperkt 

om de gewenste gebreken tijdig te detecteren en ook de resolutie van deze beelden is te laag om 

hiermee voordelen te behalen. 
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6) Beelden van vaste camera’s langs wegen (bv. ANPR, verkeerscamera’s) worden 

gebruikt 

De camera’s zijn al aanwezig, dus het vraagt geen extra hardware. De dekking is echter beperkt 

doordat deze op vaste locaties slechts een klein gedeelte van de weg in beeld brengen en 

bovendien zou huidige wetgeving het niet toelaten ANPR beelden te delen voor andere 

toepassingen zoals Argus. Dit zal waarschijnlijk ook niet snel veranderen. Hierdoor is de 

haalbaarheid niet hoog en met deze beperkingen de mogelijke voordelen eerder laag. 

7) Outsourcen van (een deel van) de inspectie 

Dit vraagt een grote overgangsperiode, en de impact is laag aangezien er geen extra data bijkomt. 

Wat zou geoutsourcet worden gebeurt nu al door de wegentoezichters. 

8) Burgerwetenschap: inzetten van vrijwilligers/omwonenden  

Dit idee omvat het uitlenen van Argus detectiemodules aan geïnteresseerde burgers zoals dit 

succesvol in het Curieuzeneuzen initiatief verloopt. Extra werkkrachten zijn gratis, maar er is 

minder controle op de datakwaliteit en geen zekerheid van een bepaalde dekking. Dit is een extra 

onzekerheid vergeleken met het laten gebruiken van de oplossing door partners zoals bijvoorbeeld 

De Lijn. Hetzelfde geldt voor gelijkaardige bestaande platformen die rekenen op vrijwilligers zoals 

Brussel Mystreet of het Vlaamse meldpunt wegen. 

9) Het gebruik van drones voor extra beelden 

Het inspecteren van een volledige baan is moeilijk, de resolutie is beperkt en de prijs van deze 

toestellen loopt snel op. Daarboven mag niet op alle locaties over de wegen gevlogen worden 

(exclusiezones zoals kazernes, luchthavens, …). 

10)  Het gebruik van satellietbeelden 

Satellietbeelden worden succesvol gebruikt in om bijvoorbeeld erosie te meten in de 

landbouwsector. Hoewel met satellietbeelden in kleine tijd een heel groot oppervlak kan bekeken 

worden, zijn deze beelden niet eenvoudig te bekomen. Waar erosie rekent met gemiddelden over 

grote oppervlakten, is er voor de gewenste applicatie nood aan gedetailleerde metingen. De 

resolutie van satellieten is te laag om hieraan te voldoen. 

11)  Integratie met data uit mobiele apparaten 

Door bijvoorbeeld een applicatie op smartphones is het mogelijk om data uit geïntegreerde 

sensoren zoals gps en accelerometers te bekomen en te delen met Argus. Zo een applicatie is 

mogelijk, maar de verwachte impact is eerder laag wanneer de applicatie laagdrempelig gehouden 

wordt voor de gebruikers. 

12)  “Slim” maken van de assets (internet-of-things) 

Om een significante hoeveelheid informatie te halen uit bijvoorbeeld het toevoegen van sensoren 

aan wegverhardingen moeten er veel dure en ingrijpende infrastructuuraanpassingen gebeuren. 

Een volledige dekking van het patrimonium is ondenkbaar en daarboven kunnen niet alle gebreken 

op deze manier gedetecteerd worden. Bijgevolg zijn zowel de haalbaarheid als de impact laag. 
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Deze elf ideeën staan uitgezet op een impact-haalbaarheid matrix in Figuur 4. Na specifiek in te 

zoomen op de beperking dat toezicht gebeurt door wegentoezichters werd verder nagedacht over 

andere nieuwe ideeën los van bestaande randvoorwaarden. Deze worden hieronder besproken. 

13)  Het beschikbaar stellen van een API zodat systemen van derden kunnen 

integreren 

Het beschikbaar stellen van zo’n API is niet triviaal en de winst is zeer onzeker. Daarboven is de 

kwaliteit van de data die hiermee aangeleverd wordt ook onzeker. Voor derden is het voordeel 

hiervoor te beperkt om dit actief te gebruiken. 

14)  Argus wordt ingezet om te leren welke hersteltypes goed werken en welke zaken 

best structureel worden aangepakt 

De impact op AWV hiervoor zou significant zijn, maar de impact op dagdagelijkse inspecties eerder 

beperkt.  

15)  De schadecatalogus wordt gebruikt om het algoritme te trainen 

De mogelijkheid om het algoritme hiermee te trainen is beperkt en éénmalig. Deze catalogus is 

direct beschikbaar, maar de data hierin heel descriptief en de hoeveelheid is eerder beperkt. 

 

Ook hiervan staan de ideeën uitgezet op dezelfde impact-haalbaarheid matrix in Figuur 4. 

 

Figuur 4 ideeën op een Impact – haalbaarheid matrix 

De ideetjes met een hoge haalbaarheid en hoge toegevoegde waarde in de scope van dit Argus 

project werden vertaald in use cases om mee te nemen in de behoeften voor de Argus oplossing. 

Op basis van deze logica en matrix werd zo 1 use case (zie 6.3.3) gevormd die idee 1) en 3) omvat. 

Dit betreft het voorzien van een Argus module die in de voertuigen van geïnteresseerde bedrijven, 

die een groot belang hebben bij goede wegen, zou kunnen geïnstalleerd worden om meetdata en 

beeldmateriaal over de staat van de wegen te verzamelen en door te sturen naar Argus. 
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Ook al is dit maar één extra use case, als deze effectief op een goede manier tot stand komt, kan 

deze wel een grote impact hebben op de werking van Argus. 

6.3. Resulterende use cases 

6.3.1. Use cases voor inspectie 

6.3.1.1. Intrinsieke eigenschappen 

Er zijn elf use cases opgesteld die de vereisten beschrijven voor de intrinsieke eigenschappen van 

Argus, genummerd van I.I.1 tot I.I.11. Deze use cases gaan over de soorten gebreken, de 

nauwkeurigheid, de types assets, en herinnering van eerdere gebreken. 

De scores van deze use cases geven duidelijk weer dat dit deel de kern van de opdracht is. 

Gebreken moeten zeker herkend en opgemeten kunnen worden, dit aan zowel wegverharding als 

afschermende constructies. Aangezien een Jersey in tegenstelling tot een vangrail geen 

keervermogen heeft is de detectie van scheuren hierin minder belangrijk en eerder “nice-to-have”. 

6.3.1.2. Werkingsomstandigheden en meta-data 

De werkingsomstandigheden en welke data moet meegestuurd worden wanneer een defect 

gedetecteerd is, worden behandeld in de use cases I.M.1 tot I.M.12. De score hiervan laat merken 

hoe belangrijk enkele voorwaarden zijn waaronder de oplossing moet kunnen werken en hoe 

belangrijk het is bepaalde parameters samen met de detectie van een gebrek mee te sturen. 

De score van de werkingsomstandigheden maakt duidelijk dat er meer dan enkel de bereden 

rijstrook moet gescand worden (I.M.5). Argus helpt wegeninspecteurs in hun ad-hoc inspecties. 

Deze moeten veiligheid van de wegen garanderen en dus gevaarlijke defecten herkennen over de 

volledige wegverharding. Aangezien men niet alle rijstroken kan of mag berijden (linker rijstrook, 

pechstrook) is het belangrijk dat de oplossing ook rijstroken naast de bereden rijstrook kan 

scannen op defecten. Iets minder belangrijk is de mogelijkheid om de oplossing van voertuig te 

kunnen verplaatsen (I.M.6). Echter wordt er wel verwacht dat meerdere voertuigen uitgerust 

kunnen zijn met de oplossing, wat op deze manier voorkomt dat Argus buiten gebruik is wanneer 

een handvol dienstvoertuigen buiten gebruik zijn. 

Buiten deze werkingsomstandigheden zijn er ook enkele randvoorwaarden die als “nodig” werden 

bestempeld, zonder de welke de oplossing niet in gebruik zou kunnen genomen worden. Deze 

randvoorwaarden zijn te vinden onder sectie 6.3.4 Technische randvoorwaarden voor Argus. 

Uit de use cases over de meta-data komt duidelijk naar voor dat vooral de locatie en foto’s heel 

belangrijk zijn (I.M.2 en I.M.3). Beide zijn nodig voor een verdere behandeling en eventuele 

uitbesteding. Daarnaast is een foto ook belangrijk voor de validatie voor de wegeninspecteurs en 

is de locatie belangrijk om een eventuele manuele controle te doen. Minder belangrijk zijn de soort 

wegverharding (I.M.1, deze is vooral intern voor Argus nuttig om te helpen in classificatie en 

voorstellen tot remedie), de beelden van de volledige route (I.M.10), of het een schadegeval is 

(I.M.4), en de mogelijkheid om de locatie bij te houden van een punt aangegeven door de 

wegeninspecteur (I.M.9).  
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6.3.2. Use cases voor de verwerking 

Voor de verwerking zijn er enkele heel belangrijke use cases die een goede werking moeten 

garanderen. Zo is het belangrijk dat de door Argus gedetecteerde defecten samen met de Elisa 

defecten zichtbaar moeten zijn (V.N.1) en dat weergegeven wordt (met correctie mogelijkheid) aan 

welk asset deze gebreken gelinkt zijn (V.N.11). Samen met het kunnen valideren of afkeuren 

(V.N.2) is dit nodig om een correct vervolg naar uitgave van de herstelopdracht te kunnen 

garanderen. Daarnaast is het belangrijk om deze informatie terug te sturen naar Argus zodat deze 

kan bijleren en kan verbeteren in zijn inschattingen. Dit om te zorgen dat de verwerking van een 

state-of-the-art kwaliteit blijft (V.N.8). Ook de mogelijkheid tot bundelen van verschillende gebreken 

wordt als zeer nuttig beschouwd (V.N.4) aangezien dit leidt tot een efficiëntere verwerking en een 

gemakkelijkere opvolging voor zowel aannemers als AWV. 

Minder belangrijk zijn o.a. het voorstellen tot bundeling (V.N.5), voorstellen tot remedie (V.N.12), 

voorstellen met betrekking tot welke wegen geïnspecteerd moeten worden (V.N.10), inschatting 

van de ernst (V.N.6) en het kunnen zien van een lijst en kaart in Elisa met alle verschillende 

gebreken en hun evolutie gedetecteerd door Argus, Elisa en klachten en meldingen (V.E.1). 

6.3.3. Use case voor derden 

Als resultaat van de brainstorm workshop is er nog een extra use case naar voor gekomen die 

buiten het huidige proces van de wegeninspecteurs valt (E.1.). Het betreft de mogelijkheid om de 

oplossing te laten gebruiken door externe partijen die een groot belang hebben in kwaliteitsvolle 

wegen. Het grote verschil is hier echter dat voor deze derde partijen geen extra manuele acties 

kan verwacht worden. 

6.3.4. Technische randvoorwaarden voor Argus 

Er zijn drie technische randvoorwaarden voor de Argus meetoplossing en één randvoorwaarde 

voor de interactie met de interne AWV applicaties. 

6.3.4.1. Argus meetoplossing 

Aangezien het verkeer niet gehinderd mag worden, moet de oplossing operationeel zijn aan 

minstens 90km/u (voor autosnelwegen). 

Daarnaast moet de Argus meetoplossing minstens operationeel kunnen zijn bij  droog weer en bij 

lichte regenval, om te voorkomen dat de oplossing voor lange tijd door weersomstandigheden 

buiten gebruik is.  

Tot slot moet de oplossing in de hierboven beschreven weersomstandigheden en in alle seizoenen 

op zijn minst 4 uur per dag kunnen werken  zonder last te ondervinden van bijvoorbeeld de 

invalshoek van de zon tijdens de wintermaanden. 

6.3.4.2. Interne AWV applicatie 

Het ICT team verantwoordelijk voor de AWV applicaties is klein en gelimiteerd. Dit brengt als 

voorwaarde mee dat alle aanpassingen en vernieuwingen binnen de AWV applicaties gebruik 

moeten maken van de huidige Linux-stack en in hun AWS Cloud zouden moeten kunnen draaien.  
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Use cases voor intrinsieke eigenschappen van de defecten 

Nr. Als … Kan ik … Zodat … score 

I.I.1 wegeninspecteur 

al rijdend automatisch alle gebreken in het wegoppervlak detecteren en 

categoriseren naar type gebrek (gaten, beschadigingen, onvlakheden, 

scheuren, …) alle zichtbare gebreken in de weg geregistreerd en bijgehouden kunnen worden 40+ 

I.I.2 wegeninspecteur 

al rijdend van de gedetecteerde gebreken in de weg (gaten, …) de grootte 

opmeten met een nauwkeurigheid van 1cm en  vanaf een bepaalde 

minimum omvang van 5 cm 

een inschatting van de ernst van het gebrek gemaakt kan worden en de evolutie van de 

grootte kan bijgehouden worden 40 

I.I.3 wegeninspecteur 

al rijdend van de gedetecteerde gebreken in de weg (gaten, …) de hoogte 

opmeten met nauwkeurigheid van 1cm en  vanaf een bepaald minimum 

hoogteverschil/diepte van 2 cm 

een inschatting van de ernst van het gebrek gemaakt kan worden en de evolutie van de 

hoogte kan bijgehouden worden 40 

I.I.4 wegeninspecteur 

een automatische detectie van een reeds geregistreerd gebrek verwerkt 

zien als een nieuwe detectie van dit gekende gebrek 

dubbele registraties van hetzelfde gebrek vermeden worden en de evolutie kan 

bijgehouden worden teneinde een inschatting over de toekomstige ernst te kunnen 

maken. 40 

I.I.5 wegeninspecteur 

al rijdend automatisch alle gebreken aan afschermende constructies 

detecteren en categoriseren naar type gebrek (beschadigingen, 

schuinstand, verzakkingen, …) 

alle zichtbare gebreken van de afschermende constructies geregistreerd en 

bijgehouden kunnen worden 40 

I.I.6 wegeninspecteur 

al rijdend automatisch van de gedetecteerde gebreken aan afschermende 

constructies (schuinstand, verzakking, …) de verzakkingshoogte met een 

nauwkeurigheid van 1cm en vanaf een minimum van 5cm t.o.v. de 

gemiddelde hoogte van een segment vangrail van 100m meten. En de 

schuinstand meten met nauwkeurigheid van enkele graden en vanaf een 

minimum van 6 graden 

een inschatting van de ernst van gebreken aan afschermende constructies gemaakt 

kunnen worden en de evolutie van de grootte kan bijgehouden worden 40+ 

I.I.7 wegeninspecteur een scheur in een Jersey detecteren 

alle zichtbare gebreken van de afschermende constructies geregistreerd en 

bijgehouden kunnen worden 13 

I.I.8 wegeninspecteur 

al rijdend automatisch overlast op de weg detecteren en categoriseren 

(ladingverlies, sluikstort, afwateringsprobleem, overgroeiing…) 

naast gebreken door beschadiging of veroudering van de wegassets, ook de andere 

onveilige situaties gedetecteerd en bijgehouden worden 8-13 

I.I.9 wegeninspecteur 

al rijdend op de weg automatisch alle gebreken in het wegoppervlak van het 

aanliggend fietspad detecteren en categoriseren naar type gebrek voor 

fietspaden (gaten, onvlakheden, overlast, beschadigingen, …) alle zichtbare gebreken op het fietspad geregistreerd en bijgehouden kunnen worden 

13-

40 

I.I.10 wegeninspecteur 

al rijdend op de weg de gedetecteerde gebreken in het aanliggend fietspad 

(gaten, onvlakheden, …) opmeten (grootte & hoogte) met een 

nauwkeurigheid van 1 cm en vanaf een minimum van 2 cm 

een inschatting van de ernst van de gebreken in het aanliggend fietspad gemaakt 

kunnen worden en de evolutie van de grootte & hoogte kan bijgehouden worden 

13-

40 

I.I.11 wegeninspecteur 

al fietsend over een vrijliggend fietspad alle gebreken (gaten, trapvorming, 

…) detecteren, categoriseren en opmeten (grootte & hoogte) met een 

nauwkeurigheid van 1cm en vanaf een bepaald minimum van 2 cm 

een inschatting van de ernst van het gebrek gemaakt kan worden en de evolutie van de 

grootte & hoogte kan bijgehouden worden 40 
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Use cases voor de werkingsomstandigheden en meta-data 

Nr. 
Als … Kan ik … Zodat … score 

I.M.1 wegeninspecteur 

al rijdend automatisch de soort wegverharding (asfalt-, beton-, elementverharding) bepalen en 

registreren waarin het gebrek gedetecteerd wordt 

de juiste type gebreken gedetecteerd worden en de juiste remedie 

kan bepaald worden 5-8 

I.M.2 wegeninspecteur 

al rijdend automatisch een voldoende nauwkeurige locatie van elk individueel gedetecteerd 

gebrek opgeslagen worden (gps locatie, rijstrook (met rijrichting)) 

geweten is waar eventuele gebreken moeten gerepareerd worden en 

de individuele gebreken in dezelfde buurt onderscheiden kunnen 

worden van elkaar 40-100 

I.M.3 wegeninspecteur al rijdend een scherpe detailfoto en omgevingsfoto bekomen van de gedetecteerde gebreken in naverwerking de inspecteur het gebrek kan valideren 40 

I.M.4 wegeninspecteur 

al rijdend inschatten of een gedetecteerd gebrek veroorzaakt is door een schadegeval (met een 

derde partij) zoals een kras in het wegdek, brandvlek, … 

de wegeninspecteur dit niet meer manueel moet aangegeven 

wanneer een vaststellingsverslag wordt opgemaakt 5-8 

I.M.5 wegeninspecteur 

al rijdend automatisch 1 extra rijstrook naast de bereden rijstrook (meervakswegen, pechstrook, 

aanliggend fietspad) scannen op gebreken (detectie, categorisatie en opmeten)  

zo min mogelijk kilometers afgelegd moeten worden bij inspecties en 

ook de gebreken op de  linker rijstrook en pechstrook  gedetecteerd 

kunnen worden zonder deze te moeten berijden. 40 

I.M.6 wegeninspecteur 

de meetoplossing ook gemakkelijk op niet-dienstvoertuigen en fietsen overzetten en gebruiken 

(auto->auto / fiets->fiets) 

flexibel met de meetoplossing gewerkt kan worden en andere 

mensen buiten wegeninspecteurs de oplossing ook kunnen 

gebruiken 13 

I.M.7 wegeninspecteur 

na het passeren van een eerder gedetecteerd gebrek zien of de oplossing het gebrek opnieuw 

heeft kunnen evalueren of het gebrek niet opnieuw heeft kunnen evalueren omdat zijn 

detectiemogelijkheden geblokkeerd waren (vb. Een camion reed over het gat op de 

naastgelegen rijstrook) 

het duidelijk is wanneer een gebrek niet meer gedetecteerd werd door 

obstakels of omdat het gebrek zelf niet meer aanwezig is 20 

I.M.8 wegeninspecteur 

na het passeren van een eerder gedetecteerd gebrek, waarbij de detectiemogelijkheden niet 

geblokkeerd waren,  zien of de oplossing het gebrek opnieuw gedetecteerd heeft of het gebrek 

niet meer is gedetecteerd en dus verholpen is 

al gedetecteerde gebreken niet foutief als opgelost worden 

opgemerkt, gerepareerde gebreken niet nodeloos blijven openstaan 

en nieuwe gebreken op gerepareerde plaatsen opnieuw gelogd 

worden 20 

I.M.9 wegeninspecteur verkeersveilig al rijdend een locatie bijhouden 

ik achteraf kan nakijken of op die locaties effectief iets geregistreerd 

is 13 

I.M.10 wegeninspecteur achteraf alle beelden kunnen bekijken van heel de route 

ook niet gedetecteerde gebreken zonder opnieuw langs te moeten 

gaan doorgestroomd kunnen geraken 8 

I.M.11 wegeninspecteur tijdens mijn route aan de kant van de weg nakijken waar op de weg registraties zijn gebeurd 

ik er zeker van kan zijn dat gevaarlijke gebreken opgemerkt zijn door 

Argus 13 

I.M.12 wegeninspecteur ook op plaatsen zonder connectiviteit gebreken detecteren ook op deze plaatsen (zoals tunnels) gebreken geregistreerd worden 5 
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 Use cases voor de verwerking 

Nr. Als … Kan ik … Zodat … score 

V.E.1 wegeninspecteur 

een lijst en kaart zien in Elisa van alle verschillende gebreken, met hun 

evolutie, gedetecteerd door Argus, Elisa en klachten & meldingen met 

mogelijke filters op alle (meta)data deze eenvoudig bekeken en gevalideerd kunnen worden 8-13 

V.N.1 wegeninspecteur 

alle gebreken gedetecteerd door Argus automatisch in Notitieboek opgelijst 

zien tussen de Elisa vaststellingen 

alle gedetecteerde gebreken op een centrale locatie staan en behandeld kunnen 

worden zoals in de bestaande workflow, zonder extra handelingen te moeten 

uitvoeren 40 

V.N.2 wegeninspecteur 

gebreken gedetecteerd door Argus afkeuren of valideren in Notitieboek om 

nadien verder te behandelen en op te volgen zoals in het bestaande proces 

gebreken juist behandeld worden en Argus feedback kan gegeven worden op de 

validiteit van zijn detecties en het verwerkingsalgoritme kan bijleren 40 

V.N.3 wegeninspecteur 

een geüpdatete validiteit, categorisering, clustering, en ernst inschatting 

krijgen over ongevalideerde vaststellingen van Argus in Notitieboek o.b.v. 

validaties van andere Argus vaststellingen en nieuwe detecties (of geen 

herdetectie) van deze ongevalideerde vaststellingen 

wegeninspecteurs zo min mogelijk verwerkingsinspanning nodig hebben op Argus 

vaststellingen (door gebruik te maken van het bijleren van Argus o.b.v. 

validaties/afkeuringen van andere vaststellingen of nieuw detectiematieraal) 13 

V.N.4 wegeninspecteur vaststellingen bundelen in een overkoepelend gebrek 

meerdere vaststellingen verder samen als één gebrek behandeld kunnen worden 

en Argus zelf beter kan leren welke vaststellingen te groeperen 20 

V.N.5 wegeninspecteur 

een voorstel zien van een groep van vaststellingen geclusterd tot een 

overkoepelende gebrek op basis van spatiale patronen in individuele 

vaststellingen 

deze clustering niet louter handmatig moet gebeuren, maar proactief voorgesteld 

wordt en deze verder samen als één gebrek behandeld kunnen worden 5-8 

V.N.6 wegeninspecteur 

een inschatting van de ernst van elk gebrek gedetecteerd door Argus zien 

(obv grootte & hoogte inschatting) 

de belangrijkste gebreken uit een grote hoop vaststellingen in Notitieboek kunnen 

gefilterd worden 5 

V.N.7 wegeninspecteur 

de evolutie van een gebrek opvolgen op basis van alle historische detecties 

van dit gebrek 

een inschatting kan gemaakt worden over de ernst van het gebrek o.b.v. zijn 

evolutie naar een mogelijk onveilige situatie 3 

V.N.8 wegeninspecteur 

Argus doen bijleren in het detecteren, categoriseren en prioriteren van 

gebreken door de afkeuring of validering van gebreken gedetecteerd door 

argus en gebreken manueel gelogd in Elisa terug te sturen naar Argus 

ik meer en meer kan vertrouwen op het oordeel van Argus en het manuele 

corrigeren afneemt 20 

V.N.9 wegeninspecteur gebreken manueel gelogd in Elisa doorsturen naar Argus Argus kan bijleren van gebreken die gemist werden en hun evolutie verder opvolgt 3 

V.N.10 wegeninspecteur 

in Elisa zien welke wegen wanneer met Argus geïnspecteerd werden in 

combinatie met de aanwezige gebreken en hun evolutie 

aangegeven kan worden op welke wegen het dringendst een nieuwe inspectie nodig 

is 3 

V.N.11 wegeninspecteur in Notieboek zien en corrigeren aan welk asset het gebrek gelinkt is 

aangeduid wordt door welke beheerder het gedetecteerde gebrek op te lossen is 

(bv. Gemeente, nutsmaatschappij, …), en er een zicht is op de staat van alle assets, 

en IIR rapportering vergemakkelijkt wordt 

40-

100 

V.N.12 wegeninspecteur een voorstel van remedie zien bij gebreken gedetecteerd door de oplossing een betere inschatting van de remedie kan bepaald worden 3 
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Extra use case voor derden 

Nr. Als … Kan ik … Zodat … 

E.1 chauffeur 

al rijdend de oplossing gebruiken zonder manuele handelingen te moeten uitvoeren 

voor, tijdens of na de rit 

extra data kan vergaard worden op verschillende voertuigen zonder dat deze chauffeurs hier 

extra lasten aan ondervinden 
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6.4. Technische randvoorwaarden voor Argus 

Uit de noden van de vraagzijde, geanalyseerd in hoofdstuk 6 van dit verslag, kan de oplossing 

opgedeeld worden in twee belangrijke delen. 

1) Detectie van gebreken 

De initiële analyse van de bekomen beelden en data gebeurt in dit onderdeel. Dit is het verzamelen 

van data die potentieel verder zal doorvloeien in het proces. Onder dit deel valt zowel de detectie 

zelf als het verzamelen van alle bijkomende nodige data.  

Er zijn twee mogelijke triggers tot het opslaan van data. Enerzijds kan dit komen vanuit de 

oplossing zelf, die bij het zien van een defect alle nodige data en meta-data bijhoudt. Dit kan 

voorkomen wanneer de oplossing gebruikt wordt door een wegentoezichter of een eventueel derde 

partij. Een tweede mogelijke trigger is een manuele actie van de wegentoezichter. Dit houdt geen 

afmetingen bij aangezien de oplossing zelf niets gedetecteerd heeft, maar met een locatie, 

beelden en een voice-over kan de wegentoezichter hiermee achteraf toch nog een eventueel 

gebrek loggen. 

2) Verwerking van gebreken 

Het verwerkingsgedeelte van Argus krijgt input vanuit meerdere systemen. Het belangrijkste deel 

is de ruwe data van alle gedetecteerde gebreken. Deze data, aangeleverd door de Argus 

meetoplossing moet geanalyseerd worden om verder te verheffen alvorens door te sturen naar de 

interne AWV applicaties. Met behulp van een Machine Learning algoritme wordt, op basis van de 

ruwe data, het gebrek geclassificeerd, gelinkt met het relevante asset uit Infra DB, de ernst 

ingeschat, enz. De andere input voor deze verwerking is de validatie van alle parameters bepaald 

door het machine learning algoritme. Op deze manier kan het algoritme getraind worden en de 

kwaliteit van zijn berekende parameters verbeteren. 

Via DAVIE, een REST API die toelaat data naar de AWV applicaties te sturen, worden alle gebreken 

gedetecteerd en verwerkt door Argus, en die boven een bepaalde grens van ernst liggen, 

doorgestuurd naar Notitieboek, Elisa en Infra DB. Gebreken waarvan de inschatting is dat de ernst 

onder een bepaalde grenswaarde ligt wordt nog altijd bijgehouden. Doordat een wegentoezichter 

dit gebrek via Elisa logt kan de informatie hiervan nog altijd doorstromen naar Argus. Deze kan 

hier vervolgens gebruik van maken aangezien het hier de feedback krijgt dat een niet ernstig 

ingeschat gebrek hierdoor toch ernstig blijkt te zijn. 
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7. State of the art 

7.1. Referentiearchitectuur 

Op basis van de bepaalde noden aan de vraagzijde is een referentiearchitectuur opgesteld van 

hoe de implementatie van een oplossing er uit moet zien. Deze architectuur is weergegeven in 

Figuur 5. 

Uit de noden van de vraagzijde is gebleken dat de oplossing moet bestaan uit twee belangrijk te 

onderscheiden onderdelen. 

1) Detectiemodule (hardware onderdeel) 

2) Verwerking van alle inkomende beelden (software onderdeel) 

7.1.1. Detectiemodule 

Onder de detectiemodule wordt de hardware verstaan die aanwezig is in of aan het voertuig van 

de wegeninspecteur (wagen of fiets). In de ideale oplossing die voldoet aan alle wensen van de 

vraagzijde is deze module in staat om van alle gebreken de relevante eigenschappen op te slaan 

bestaande uit 

• Grootte van het defect 

• Hoogte van het defect 

• Hellingshoek van een scheefstaande vangrail 

• Locatie van het defect 

• Detailfoto van het defect 

• Omgevingsfoto van het defect 

Daarnaast moet het voor de wegeninspecteur mogelijk zijn om op een bepaalde locatie een trigger 

te activeren – bijvoorbeeld een druk op een grote knop – waarna de module bijvoorbeeld een 

spraakbericht opslaat. Achteraf kan de wegeninspecteur terugkijken naar dit tijdstip en wat de 

module hiervoor heeft bijgehouden. Dit omvat in het ideale geval op zijn minst de volgende zaken 

• Het spraakbericht dat de wegeninspecteur op dit tijdstip heeft ingesproken 

• De beelden die rond dit tijdstip werden gemaakt 

• De locatie waarop deze trigger werd geactiveerd 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van partners die over dezelfde wegen rijden (bijvoorbeeld 

De Lijn) kan er een tweede module bestaan die enkel automatische detecties doet zonder manuele 

triggers toe te laten. Aangezien deze door derden zou gebruikt worden moet deze volledig 

operationeel zijn zonder dat er manuele acties vereist zijn voor de werking van deze module. 

7.1.2. Verwerking 

Een tweede belangrijk onderdeel is de verwerking van alle informatie opgeslagen door de module. 

Machine Learning algoritmes zijn zeer geschikt zijn voor beeldverwerking, en hebben de kracht om 

zichzelf te verbeteren wanneer het genoeg feedback van extra gevalideerde informatie. Om hiervan 

gebruik te kunnen maken kan de verwerking conceptueel opgedeeld worden in drie databanken.  
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De eerste bevat de ruwe data gemaakt door de oplossingsmodule. Deze data wordt in real time of 

na een inspectie doorgestuurd.  

De tweede database bevat alle data die door het algoritme is verwerkt. Dit zijn de defecten die 

gecategoriseerd en opgemeten zijn, samen met alle nodige metadata en de foto’s. 

Een derde databank bevat de gevalideerde informatie van gedetecteerde gebreken. Op basis van 

deze data kan het leren welke detecties juist en welke detecties fout waren om zijn eigen kwaliteit 

te verbeteren. Deze data en dus de validering van de gedetecteerde gebreken komt van de AWV 

applicaties waar wegeninspecteurs detecties van Argus behandeld hebben en dus gevalideerd of 

ontkend. 

7.1.3. Communicatie met AWV applicaties 

Aangezien de oplossing een hulpmiddel moet zijn voor de wegeninspecteurs is het belangrijk dat 

deze goed interageert met de bestaande applicaties binnen AWV. Om te beginnen moeten alle 

gebreken die gedetecteerd en gecategoriseerd zijn doorstromen naar de huidige applicatie die 

gebruikt worden om het verdere traject van deze defecten op te volgen. De bestaande REST API 

(Davie) moet gebruikt worden om deze informatie door te sturen. Ook de beelden, locatie en 

eventuele voice-over die de detectiemodule heeft opgeslagen nadat een wegeninspecteur de 

module manueel heeft getriggerd moeten via deze API aangeleverd worden. 

De wegeninspecteurs evalueren en valideren de gebreken gedetecteerd door Argus. Deze moet op 

zijn beurt leren uit deze feedback. Hiervoor dien hij een andere bestaande REST API te gebruiken 

om deze data op te halen uit de applicaties van AWV. Dezelfde API wordt gebruikt om INFRA DB 

aan te spreken, de database die over alle info van de assets van wegen en verkeer beschikt.
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Figuur 5 Referentiearchitectuur
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7.2. Marktanalyse 

Op basis van de hierboven beschreven referentiearchitectuur is een beeld gevormd van de 

oplossing naar waar men op zoek wil gaan in de markt. Om de haalbaarheid hiervan na te gaan 

wordt een marktconsultatie gehouden waar de probleemstelling voorgelegd wordt aan relevante 

spelers binnen deze markt. Ter voorbereiding hiervan werd een tweeledige marktanalyse gedaan. 

In eerste instantie werd gekeken naar hoe andere landen die gedreven worden naar automatisatie 

door een mix van hoge loonkosten en een hoge arbeidsflexibiliteit omgaan met deze 

probleemstelling. Dit enerzijds om een eerste globaal idee te krijgen van de haalbaarheid van de 

vraagstelling, anderzijds als start van een lijst met relevante spelers om uit te nodigen voor de 

marktconsultatie.  

In tweede instantie werd gekeken naar welke elementen of onderdelen er nodig zijn om de 

opgestelde referentiearchitectuur te realiseren om vervolgens doelgericht op zoek te gaan naar de 

state of the art in elk van de verschillende onderdelen. Dit om een zicht te krijgen op de soorten 

aan mogelijke oplossingen en voldoende expertise over de verschillende aspecten en 

invalshoeken van de oplossing aanwezig te hebben op marktconsultatie om de kennis over de 

technologische risico’s van alle aspecten van de oplossing af te dekken. Op de marktconsultatie 

worden relevante spelers voor de verschillende onderdelen uitgenodigd, samen met integratoren 

die ervaring hebben in het bij elkaar brengen van de verschillende modules. 

7.2.1. Omgang met de probleemstelling in andere landen 

Voor landen met een hoge loonkost en een hoge arbeidsflexibiliteit zien we dat in landen met een 

grote oppervlakte (Amerika, Canada, Australië en Nieuw Zeeland) de nationale inspecties van de 

wegen gebeuren met behulp van high-end meetbusjes. Deze zijn te vergelijken met de ARAN busjes 

waarover AWV beschikt en worden vaak als een service uitbesteed aan bedrijven zoals Fugro, Arrb 

en Romdas. 

In andere landen met een hoge loonkost (Japan, Zweden, UK, Zuid-Korea, …) gebeurt er onderzoek 

naar visuele detecties van gebreken in de weg. Dit onderzoek is de laatste jaren uit de universitaire 

schoenen aan het treden en zich meer en meer aan het verplaatsen naar de markt. Hoewel er nog 

een breed scala aan invalshoeken is (in Zweden bijvoorbeeld ligt er over het algemeen nog een 

grotere focus op temperatuur en gladheid van de weg, andere onderzoeken vergelijken 

verschillende types sensoren, andere focussen zuiver op detectie van gaten in het wegoppervlak) 

is de kern van de meeste studies visuele detectie op basis van camera’s vergelijkbaar met die in 

smartphones. 

In sommige landen zijn al pilootprojecten opgezet om deze automatische detectie effectief te 

gebruiken. Arcadis heeft in Nederland een project gedaan rond automatische detectie van 

gebreken in de weg op basis van camerabeelden, in Duitsland is er een project “Streetprobe” 

geweest dat meer een focus legde op het gebruik van interne autosensoren en communicatie 

tussen verschillende voertuigen op de weg. 
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7.2.2. State of the art in verschillende segmenten van de markt 

Uit het onderzoek naar andere landen komt naar voor dat we op de markt een duidelijk 

onderscheid kunnen maken tussen spelers die high-end uitgewerkte oplossingen of 

oplossingsonderdelen aanbieden en spelers die low-end uitgewerkte oplossingen of 

oplossingsonderdelen aanbieden.  

Uit de referentiearchitectuur komt dan weer naar voor dat er twee belangrijke onderdelen van de 

oplossing zijn die elk hun eigen expertise vereisen. Enerzijds is er de detectiemodule, een geheel 

van sensoren die samen in staat zijn om de beoogde gebreken te detecteren, anderzijds de kant 

van de verwerking waar AI en Machine Learning gebruikt worden om vergaarde sensordata te 

verwerken.  

Geleid door deze verdelingen wordt het onderzoek naar de state of the art van de markt opgedeeld 

in een segment dat sensoren aanbiedt (high-end en low-end), een segment dat sensoren en 

verwerking als een systeem aanbiedt in zijn geheel (met sensoren uit de high-end en low-end 

markt) en segmenten die zich in een ander deel van de markt bevinden (en gebruik maken van 

high-end of low-end sensoren). Hieronder bevinden zich service providers die gebruik maken van 

high-end sensoren, AI en Machine Learning bedrijven (al dan niet met ervaring in mobiliteit en 

wegeninfrastructuur) die gebruik maken van low-end sensoren, net als de bedrijven die gericht op 

pavement assessment of systemen die te veraf liggen van de hier beoogde oplossing. 

Al deze segmenten zijn samengevat in onderstaande figuur waar een beknopte lijst is aan 

toegevoegd van enkele bedrijven die zich in elk van de genoemde onderdelen bevinden. Om het 

overzicht compleet te maken is er naast de uitwerking met high-end en low-end sensoren nog een 

rij aan toegevoegd waar is weergegeven dat er nog volop onderzoek gebeurt naar systemen. Het 

opgelijst onderzoek gaat over systemen die gebruik maken van low-end sensoren. 

 

7.2.2.1. sensoren 

De voornaamste goedkope sensoren die gebruikt kunnen worden zijn accelerometers en camera’s. 

Het grote voordeel van accelerometers is dat ze een goede inschatting kunnen maken over de 
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aantasting van het rijcomfort van de gebreken en heel goedkoop een meting kunnen doen over de 

hoogte of diepte van een bepaalde onvlakheid. Het grote nadeel is dat deze sensor enkel gebreken 

detecteert waarover gereden wordt. Camera’s daarentegen kunnen alle gebreken detecteren, ook 

deze aan vangrails, maar zijn moeilijker te interpreteren. De prijzen van deze sensoren lopen 

uiteen van goedkope smartphone camera’s (wanneer de smartphones van de wegeninspecteurs 

zelf gebruikt kunnen worden is de kost zeer beperkt) tot de duurdere versies van GoPro’s.  

Aan de andere kant zijn er kwaliteitsvolle dure sensoren zoals LIDAR of andere vormen van Laser-

camera’s die in hun dure vormen een totale 3Dscan van de volledige weg kunnen maken. Deze 

sensoren zijn vaak te vinden op high-end meetvoertuigen zoals de ARAN van AWV en de voertuigen 

waarmee high-end service aanbieders de wegen evalueren. 

7.2.2.2. Systemen 

High-end systemen zijn beschikbaar en een vaste waarde op de markt. Er zijn verschillende types 

van meetvoertuigen die met high-end sensoren, zoals aangehaald hierboven, de weg scannen en 

gedetailleerde resultaten rapporteren over de staat van de weg.  

Low-end systemen daarentegen zijn zeer beperkt op de markt. Hiertoe behoren enkele bedrijven 

die piloot-projecten hebben gedaan zoals beschreven in sectie 7.2.1, samen met een kleine groep 

van andere bedrijven die systemen hebben die in aanmerking komen om een start te zijn van de 

beoogde oplossing. 

7.2.2.2.1. Andere 

Het belangrijkste andere segment is dat van de bedrijven die gericht zijn op AI en Machine Learning 

aangezien dat een ander groot onderdeel is van de oplossing. Hier bevinden zich veel bedrijven 

waarvan een subset ook al ervaring heeft met mobiliteit en wegeninfrastructuur. Deze worden 

gerekend tot de low-end categorie aangezien deze geen gebruik moeten maken van dure high-end 

sensoren. 

Een ander groot segment binnen deze categorie is dat van de service providers. Dit zijn bedrijven 

die het scannen van de weg als service aanbieden en dat met high-end meetvoertuigen.  

8. Inschatten van het innovatiepotentieel vanuit de 

implementatie 

Naast het inschatten van de toegevoegde waarde van elke use case vanuit gebruikersstandpunt, 

moet ook een inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van de use cases vanuit een 

implementatie oogpunt. Het technologisch risico van deze use cases werd ingeschat door experten 

uit de industrie tijdens een publieke marktconsultatie. Deze marktconsultatie ging door op 29 

september 2022, in een online format. De volledige lijst met deelnemende marktpartijen kan 

gevonden worden in Sectie 4.2 van dit verslag. 

Het innovatiepotentieel vanuit technologisch standpunt wordt ingeschat door middel van planning 

poker. Hierbij schalen industriële partners de risico’s die vasthangen aan elke use case. De laagste 

waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “totaal geen risico”: de oplossing bestaat en 

kan zonder problemen worden toegepast. Een waarde van 13 dient te worden geïnterpreteerd als 

“een oplossing is mogelijk maar een inspanning is vereist om ze te bereiken”. Waardes boven de 

20 impliceren een kans dat een oplossing niet kan worden gevonden. De maximale waarde is 100 
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en houdt in dat “fysische grenzen dienen te worden verlegd” om een oplossing te ontwikkelen. 

Onderstaande figuur geeft deze schaal weer. 

 

 

8.1. Use cases behandeld in de marktconsultatie 

Gezien het grote aantal opgestelde use cases, en de beperkte duur van de marktconsultatie, werd 

een selectie van 22 use cases gemaakt uit de use cases voorgesteld in Sectie 8.2. Daartoe zijn 

ook enkele use cases samengevoegd (bij het samenvoegen is de innovatie score geconsolideerd). 

Dit is gebeurd door dezelfde type functionaliteit volgens de referentiearchitectuur te bundelen in 

eenzelfde use case, en dit voor de meest waardevol ingeschatte use cases. In de tabel hieronder 

staan de use cases zoals ze tijdens de marktconsultatie gepresenteerd werden aan het publiek. 

Vanwege de internationale intentie van de marktconsultatie, zijn ze gegeven in het Engels. 

De tabel bevat een kolom met een score voor het “Innovatiepotentieel”, gegeven door de 

vraagzijde en een technologisch risico, gegeven door de markt. De gelinkte use cases (opgesteld 

door vraagzijde) worden ook steeds meegegeven. 
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ID As a I can So that Risico score 

M.I.1 

road 

inspector 

automatically detect and categorize all defects in the road surface while 

driving (potholes, unevenness, cracks, ...) all visible defects in the road can be registered and tracked 5 

M.I.2 

road 

inspector 

measure the size and height of the detected defects in the road (potholes, 

...) while driving with  

- an accuracy of 1 cm 

- from minimum size of 5 cm and 

- from a  minimum height of 2 cm 

an estimate of the severity of the defect can be made and the evolution 

of the size can be tracked 20 

M.I.3 

road 

inspector 

automatically detect and categorize all defects in guardrails according to 

type of defect (damage, tilt, subsidence, ...) while driving all visible defects of the guardrails can be registered and tracked 20 

M.I.4 

road 

inspector 

automatically measure while driving from a guardrail 

- the subsidence height w.r.t the average of a segment of 100m) 

- with an accuracy of 1cm and 

- from a minimum of 5cm  

- the tilt  

- with an accuracy of a few degrees and 

- from a minimum of 6 degrees 

an estimate of the seriousness of defects in guardrails can be made and 

the evolution of the severeness can be tracked 40 

M.I.5 

road 

inspector 

detect and categorize all defects in the road surface of the 

adjacent/separate bicycle path while driving according to type of defect for 

bicycle paths (potholes, unevenness, ...) and measure with 

- an accuracy of 1 cm 

- from minimum size of 5 cm and 

- from a  minimum height of 2 cm all visible defects on the bike path can be registered and tracked 20 

M.M.1 

road 

inspector 

automatically determine and register  

- the type of road pavement (asphalt, concrete, element pavement) 

- sufficiently accurate location (+- 20m and driving lane and 

direction), 

- a detail photo  

- an environmental photo in which the defect is detected while driving 

the right type of defects can be detected, the right remedy can be 

determined and the inspector can validate the defect in post-processing 3 

M.M.2 

road 

inspector 

automatically scan 1 extra lane next to the traffic lane (multi-lane roads, 

hard shoulder, adjacent bicycle path) for defects (detection, categorization 

and measurement) while driving 

as few kilometers as possible during inspections and also the defects in 

the left lane and hard shoulder can be detected without having to drive 

over them. 8 

M.M.3 

road 

inspector 

easily transfer and use the solution on non-service vehicles and bicycles 

(car->car / bicycle->bicycle) 

the measurement solution can be used flexible and other people than 

road inspectors can also use the solution 5 

M.M.4 

road 

inspector 

after passing a previously detected defect be able to make the difference 

between 

- re-evaluating the existing defect 

- deciding that the existing defect has been fixed 

- the view of the defect was blocked, so no conclusion can be drawn it is clear when new defects are detected and old defects are fixed 20 
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M.M.5 

road 

inspector in a safe way remember a location while driving 

I can check afterwards whether something has actually been registered 

at those locations 2 

M.M.6 

road 

inspector view all images of the entire route afterwards 

even undetected defects can be passed through without having to make 

the drive again 2 

M.V.1 

road 

inspector 

see an estimate of the severity of each defect detected by Argus based on  

- size measure 

- height measure 

- priority of the location (busyness of the road, bicycle path or not) 

- pavement type 

- position w.r.t the driving lane 

the most important flaws from a large heap of findings in Notebook can 

be filtered 1 

M.V.2 

road 

inspector 

follow the evolution of a defect based on all historical detections of this 

defect 

an estimate can be made about the seriousness of the defect based on 

its evolution to a potentially unsafe situation 5 

M.V.3 

road 

inspector 

see a proposal of a set of detections clustered into an overarching defect 

based on spatial patterns in individual detections 

this clustering should not only be done manually and effort for road 

inspectors is lessened 2 

M.V.4 

road 

inspector 

Train Argus in detecting, categorizing and prioritizing defects by rejecting or 

validating defects detected by argus and returning defects manually logged 

in Elisa to Argus 

I can rely more and more on Argus’ judgment and manual correction 

decreases 2 

M.V.5 

road 

inspector 

get an updated validity, categorization, clustering, and severity estimation on 

unvalidated Argus findings in Notitieboek based on validations of other Argus 

findings and new detections (or detected fixes) of these unvalidated findings 

road inspectors need as little processing effort as possible on Argus 

propositions 2 

M.V.6 

road 

inspector see and correct to which asset the defect is linked in notitieboek 

it is indicated by which manager the detected defect can be solved (e.g. 

municipality, utility company, ...), and there is an overview of the state of 

all assets, and IIR reporting is facilitated 3 

M.E.1 driver 

use the solution while driving without having to perform manual actions 

before, during or after the ride 

extra data can be collected on different vehicles without these drivers 

experiencing extra burdens 40 

M.E.2 

road 

inspector extend the solution to more assets/defects in the future the application is scalable and can be easily expanded  

RVW.1 

road 

inspector 

use the Argus solution for all speeds up to at least 90 km/h and this in dry 

weather conditions and in light rainfall, regardless of the angle of the sun I can use the solution sufficiently in normal traffic conditions 5 

RVW.2 AWV-it 

link all applications with REST API’s to existing applications and run in AWS 

cloud It is easy to use without an excessive IT workload at AWV 2 

RVW.3 

road 

inspector 

Only see all photos and footage with blurred number plates and blurred 

persons once the data is accessible on the cloud the GDPR rules are not violated 3 
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8.2. Toelichting bij de score en opmerkingen van de marktspelers 

Om de toelichting bij de score juist te kunnen interpreteren zijn er enkele verduidelijkingen die in 

acht moeten genomen worden bij alle use cases. 

Om te beginnen wordt er vaak vermeld “while driving”. Dit wil niet zeggen dat de detectie en 

categorisatie live moet gebeuren maar wel dat het moet gebeuren op basis van gegevens die al 

rijdend verzameld worden. Er mag niet gestopt worden ter plaatse om op die manier preciezere 

data te verzamelen. 

Daarnaast zijn er soms afwegingen gemaakt in functie van de prijs van de oplossing per voertuig. 

Tenzij anders vermeld zijn deze afwegingen gemaakt met een ruwe target-prijs van 1000 euro per 

oplossingsmodule voor 1 voertuig. 

8.2.1. Deel I – Inspectie 

8.2.1.1. Inspectie – Intrinsieke eigenschappen 

M.I.1 As a road inspector I can automatically detect and categorize all defects in the road 

surface while driving (potholes, unevenness, cracks, …) so that all visible defects in the 

road can be registered and tracked. 

All defects wil ook zeggen putten of andere gebreken in het midden van de weg. Dit is belangrijk 

om rekening mee te houden aangezien potentiële oplossingen die gebruik maken van 

accelerometers om putten te detecteren daar enkel toe in staat zijn als zij over dergelijk gebrek 

rijden. Dit sluit het gebruik van enkel accelerometers uit maar deze hebben zeker het potentieel 

een toevoeging te zijn in de totale oplossing.  

Camera’s hebben dan weer het nadeel dat niet alle onvlakheden gemakkelijk te detecteren zijn op 

beeld. Ribbelvorming kan moeilijk te detecteren zijn met een camera terwijl accelerometers 

hiervoor heel geschikt zijn. Het gebruik van meerdere type sensoren die elkaar aanvullen kan de 

kwaliteit van de totale oplossing verhogen maar verhoogt ook de prijs per module.  

Een sleutelelement dat hoort bij deze use case is de initiële gelabelde data om het model te 

trainen. Er is buitenlandse data beschikbaar, maar door de verschillen die er zijn in verschillende 

landen (denk aan wegmarkeringen, weersomstandigheden, wegtypes, …) is dit onvoldoende om 

een goede kwaliteit te halen. Deze categorisatie werkt immers enkel als er getraind is met datasets 

die het volledige spectrum van mogelijke beelden met gebreken in alle omstandigheden afdekken. 

In dit opzicht kunnen beelden met gebreken op de Belgische weg “uit de dataset” vallen wat kan 

leiden tot een verkeerde interpretatie (Interpolatie is veel robuuster dan extrapolatie).  

Het is wel mogelijk om te starten met gelabelde datasets met gebreken grotendeels uit het 

buitenland en vervolgens iteratief deze dataset te verruimen met data bekomen vanop de 

Belgische wegen. 

Aangezien de gelabelde date belangrijk is om vooruitgang te maken in de kwaliteit van de oplossing 

is het belangrijk om langs beide kanten goed samen te werken om op termijn genoeg en 

kwalitatieve gelabelde data te verkrijgen. 

Technologisch Risico: 5 
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M.I.2 As a road inspector I can measure the size and height of the detected defects in the 

road (potholes, …) while driving with 

• An accuracy of 1 cm 

• From a minimum size of 5 cm 

• From a minimum height of 2 cm 

So that an estimate of the severity of the defect can be made and the evolution of the size 

can be tracked. 

Het gebruik van LIDAR ligt voor dit project door de hoge prijs out of scope. Dit wil zeggen dat de 

metingen gedaan moeten worden op basis van camera-beelden. Om op deze manier metingen te 

doen zijn er grote verschillen tussen het opmeten van de grootte en de diepte van een defect. 

Om een idee te krijgen van de spatiale frequentie van de beelden: indien er aan 90 km/u gereden 

wordt en een camera gebruikt wordt aan een hoge frame frequentie van 120 fps wil dit zeggen dat 

elke 21cm een beeld wordt gemaakt. Tegen de relatief hoge frame frequentie van 60 fps is dit 

zelfs maar één beeld om de 42 cm. 

1) Voor het bepalen van de grootte van een gebrek op basis van een foto is het belangrijk om 

te weten hoe groot het oppervlak is dat de foto vastlegt. Een goede kalibratie is hier 

essentieel. Wanneer het onderliggend algoritme rekening kan houden met de afstand 

tussen de camera en de weg, de hoek van de camera t.o.v. de weg en een paar intrinsieke 

eigenschappen van o.a. de lens kan deze een redelijke inschatting maken van de grootte 

van het gebrek. Hetzij door expliciet rekening te houden met deze parameters, hetzij door 

het algoritme te trainen met feedback op deze inschattingen terwijl het algoritme impliciet 

kan rekenen op de consistentie van deze parameters. 

2) Hoewel het met LIDAR zeker mogelijk moet zijn, is het bepalen van de diepte van het 

gebrek veel moeilijker op basis van louter een foto. De grootte van het gebrek op een foto 

geeft weinig tot geen informatie over de diepte hiervan. Dual vision algoritmes die gebruik 

maken van op zijn minst 2 camera’s kunnen hierin helpen, maar zeker tegen de verwachte 

snelheden wordt dit onmogelijk geacht. Synchronisatie van de beelden, extra foutenmarge 

op de pixels door de hoge snelheden en nodige extra rekenkracht zijn enkelen van de vele 

obstakels. Dit maakt dat het meten van de diepte als  criteria vele malen moeilijker is dan 

de grootte. 

Het meten van de grootte aan de hand van camerabeelden is technisch mogelijk, maar de 

afweging die hier zeker gemaakt moet worden is de prijs-kwaliteit van de metingen. Door de extra 

ruis op de pixels door de snelheden moet voor de beoogde precisie getraind worden met beelden 

die groter zijn dan de meest gangbare input training data (vaak 480x640). Dit zorgt ervoor dat de 

training veel meer tijd en rekenkracht vraagt voor de gevraagde precisie. Daarboven zorgt dit ook 

voor een hogere verwerkingstijd (en dus prijs) voor de gecapteerde beelden. LIDAR zou de 

verwerkingstijd aanzienlijk verlagen en dus goedkoper maken maar zorgt voor een grote 

prijsstijging per voertuig.  

Camerabeelden met de nodige resolutie zijn verkrijgbaar, maar computing power voor het trainen 

en het verwerken van de beelden zijn hier de bottleneck. De beoogde precisie is mogelijk maar de 

prijs is heel afhankelijk van de gewenste precisie. Hier moet de afweging gemaakt worden of de 

focus gelegd wordt op het beslissingsproces – Is dit een significant defect en zo ja welk type defect 

– of ook op de afmetingen van het defect. 
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Technologisch Risico opmeten grootte: 8 

Technologisch Risico opmeten grootte en diepte: 20 

M.I.3 As a road inspector I can automatically detect and categorize all defects in guardrails 

according to type of defect (damage, tilt, subsidence, …) while driving so that all visible 

defects of the guardrails can be registered and tracked. 

Een belangrijke vraag is of deze defecten gedetecteerd moeten worden met een camera naar voor 

gericht op de weg of een camera specifiek gericht op de vangrails aan de zijkant. Voor een camera 

naar voor gericht is het zicht op de vangrail beperkt tot enkele stroken pixels in de periferie van de 

afbeelding. Dit maakt het moeilijk om hier een goed beeld op te krijgen waardoor een specifieke 

camera gericht op de vangrails is aangeraden. 

Een onderscheid dat gemaakt moet worden is dat tussen de vangrails aan de linkerkant en de 

rechterkant van de weg. Bij meervaksbanen is het bekijken van de vangrails aan de linkerkant 

moeilijker aangezien deze verder weg staan en meer te maken hebben met obstructie van het 

zicht (bijvoorbeeld een voorbijrijdende camionette). 

Het detecteren van gebreken aan de vangrails vraagt genoeg kwalitatief gelabelde data, genoeg 

data die alle nodige gevallen afdekken in verschillende omstandigheden (regen, verschillende 

seizoenen, zon, afstand tot de weg, …). Hiervoor zijn minder datasets verkrijgbaar. Het maken van 

synthetische data op basis van kleinere datasets is hier een optie om aan genoeg trainingsdata te 

komen. 

Het detecteren van defecten in verschillende types vangrail (ijzeren, jerseys, …) vraagt afdekkende 

datasets per type maar maakt het probleem technologisch niet moeilijker. Elk type heeft zijn model 

en vraagt welk extra trainingstijd. 

Technologisch Risico (uitgaand van een aparte camera en detectie van sterk visuele 

beschadigingen): 8 

Technologisch Risico (met alle types defecten): 20 

M.I.4 As a road inspector I can automatically measure while driving from a guardrail  

• the subsidence height w.r.t the average of a segment of 100m 

- with an accuracy of 1cm and 

- from a minimum of 5cm 

• the tilt  

- with an accuracy of a few degrees and 

- a minimum of 6 degrees 

so that an estimate of the seriousness of defects in guardrails can be made and the 

evolution of the severeness can be tracked. 

Het meten van de verzakkingsdiepte en de hoek van de schuinstand zijn technisch twee heel 

verschillende zaken. De verzakkingsdiepte is technisch haalbaar mits een camera gericht op de 

zijkant. Hiervoor kunnen methodes zoals geometric processing een betere optie zijn dan AI en 

Machine Learning algoritmes. 
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De hoek van de schuinstand daarentegen is een heel ander verhaal. Een camera aan de zijkant 

staat hier loodrecht op wat het visueel moeilijk maakt om te detecteren. Zelfs met een camera 

vanuit de hoogte is de haalbaarheid twijfelachtig. Met LIDAR dichtbij en traag voorbij rijden maakt 

het mogelijk, maar haalt zowel de prijs als de snelheidsvereisten niet. 

Technologisch Risico verzakkingsdiepte: 8 

Technologisch Risico verzakkingsdiepte en hellingshoek: 40 

M.I.5 As a road inspector I can detect and categorize all defects in the road surface of the 

adjacent/separate bicycle path while driving according to type of defect for bicycle paths 

(potholes, unevenness, ...) and measure with  

• an accuracy of 1 cm and  

• from a minimum size of 2 cm and  

• from a minimum height of 2 cm  

so that all visible defects on the bike path can be registered and tracked 

In grote lijnen is de haalbaarheid hiervan gelijklopend met dezelfde use case voor autowegen 

(M.I.1, M.I.2). Enkele verschillen om rekening mee te houden zijn 

• consistentie van externe parameters van de camera (hoogte, hoek t.o.v. de weg, …) is 

moeilijker te bewaren wat de kalibratie moeilijker maakt. 

• De waterdichtheid en de stroom voor de oplossingsmodule zijn moeilijker te voorzien. 

• Het is eenvoudiger om door alle gebreken te rijden en zo meer gebruik te maken van 

vibraties en accelerometers. 

• De snelheid is lager dan bij de auto’s wat het gemakkelijker en goedkoper maakt om 

kwalitatieve beelden te bekomen. 

De oplossing in een kar achteraan de fiets meetrekken is een mogelijkheid dat eenvoudiger 

tegemoetkomt aan sommige van de moeilijkheden. 

Technologisch Risico opmeten grootte: 8 

Technologisch Risico opmeten grootte en diepte: 20 

8.2.1.2. Werkingsomstandigheden en meta-data 

M.M.1 As a road inspector I can automatically determine and register  

• the type of road pavement (asphalt, concrete, element pavement),  

• sufficiently accurate location coordinates (+- 20m and driving lane and direction) 

• a detail photo, 

• environmental photo in which the defect is detected while driving  

so that the right type of defects can be detected, the right remedy can be determined and 

the inspector can validate the defect in post-processing. 

Aangezien de bestaande databases met types verharding niet betrouwbaar genoeg zijn is het 

noodzakelijk om deze informatie visueel mee op te slaan. Wanneer de verwerking van de beelden 

achteraf gebeurt zijn de verschillende aspecten technologisch haalbaar. Een omgevingsfoto 
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nemen en de locatie opslaan na in real-time een defect te zien op een detailfoto is vele malen 

moeilijker. 

Voor het opslaan van de locatie voor deze precisie in combinatie met de vereiste snelheid is een 

precieze gps nodig aangezien standaard gps modules vaak een grotere onzekerheid hebben. 

Technologisch Risico:3 

M.M.2 As a road inspector I can automatically scan 1 extra lane next to the traffic lane 

(multi-lane roads, emergency lane,  adjacent bicycle path) for defects (detection, 

categorization and measurement) while driving so that as few kilometers as possible 

during inspections and also the defects in the left lane and emergency lane can be 

detected without having to drive over them. 

Het scannen van een extra rijstrook heeft een impact op de kwaliteit van de beelden van de 

defecten. Door de grotere hoek t.o.v. de weg en het feit dat het gebrek zich potentieel meer in de 

periferie van de afbeelding bevindt is het moeilijker om hier gebreken te detecteren. Hoe lager de 

camera zich bevindt hoe groter de distorsie en hoe moeilijker om dit extra rijstrook te scannen. 

Hier is het ook belangrijk om een rekening te kunnen houden met een goede kalibratie. Wanneer 

bepaalde parameters welgekend zijn zoals hoogte en hoek is het gemakkelijker om rekening te 

houden met de distorsie van de afbeeldingen en kan de detectie bijgevolg kwalitatiever gebeuren. 

Het probleem van deze distorsie kan op verschillende manieren benaderd worden. 

Een eerste optie is om orthorectificatie toe te passen op de bekomen afbeeldingen. Dit vraagt extra 

verwerkingstijd om de beelden te hervormen naar beelden die beter binnen de dataset van de 

trainingsdata liggen. 

Een andere optie is om de trainingsdataset uit te breiden en meer generiek te maken zodat deze 

ook afbeeldingen omvat van defecten onder gelijkaardige hoeken getrokken. Dit vraagt een grotere 

dataset voor dezelfde kwaliteit van defectdetectie van gebreken op de bereden rijstrook, maar 

maakt het algoritme tegelijk robuuster voor o.a. slechtere kalibratie. 

Bij het scannen van een naastgelegen rijstrook is er vaker obstructie van het zicht. Overrijdende 

voertuigen zorgen hier vaker voor verborgen gebreken die bijgevolg niet gedetecteerd worden. 

Dezelfde precisie eisen halen voor de gebreken in de naburige rijstrook als in de vorige use cases 

bepaald voor de bereden rijstrook, wordt niet haalbaar geacht. De gebreken detecteren en 

opmeten van de naburige rijstrook wordt wel mogelijk geacht, maar de precisie gaat sowieso lager 

zijn dan die voor het bereden rijstrook. 

Technologisch Risico: 8 

M.M.3 As a road inspector I can easily transfer and use the solution on non-service vehicles 

and bicycles (car => car and bicycle => bicycle) so that the measurement solution can be 

used flexible and other people than road inspectors can also use the solution. 

Een extra opmerking is hier dat het niet nodig is dat dezelfde oplossing verplaatsbaar is tussen 

auto’s en fietsen. Enkel tussen auto’s onderling en fietsen onderling. Aangezien auto’s over het 

algemeen meer gebruik maken van de extra informatie uit de sensoren van het voertuig in 

tegenstelling tot fietsen kan het zijn dat de oplossingen te verschillend zijn om dit mogelijk te 

maken. 
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Het hebben van een verplaatsbare oplossing op zich is geen groot probleem maar de verplaatsing 

zelf brengt enkele moeilijkheden met zich mee. Kalibratie zorgt voor een extra kost van het 

overzetten van een oplossingsmodule. Hoe beter en consistenter de kalibratie hoe kwalitatiever 

de bekomen data kan zijn. Wanneer de verplaatsing zorgt voor aanpassingen in parameters als 

hoogte en locatie (links – recht) in of aan het voertuig zorgt dit dat de dataset breder wordt. Dit wil 

zeggen dat deze aan kwaliteit inboet voor dezelfde grootte van een dataset met meer consistentie 

in de cameraparameters, maar ze wint wel in robuustheid. 

Technologisch Risico: 3-5 

M.M.4 As a road inspector I can after passing a previously detected defect be able to make 

the difference between 

• re-evaluating the existing defect 

• deciding that the existing defect has been fixed 

• the view on the defect was blocked, so no conclusion can be drawn  

so that it is clear when new defects are detected, and old defects are fixed. 

Detecteren of het zicht voor een gebrek al dan niet geblokkeerd is vergt enige moeite. Dit kan op 

basis van machine learning, maar ook hier kan geometrische analyse gebruikt worden. Ook extra 

sensors kunnen helpen om dit te detecteren. Door de onzekerheid op de gps data is het moeilijk 

om voor specifieke gebreken te weten of het zicht hierop geblokkeerd was in een passage of niet. 

Het linken van defecten aan elkaar kan worden onderverdeeld in twee grote onderdelen.  

1) Macro-linking: “Dit defect ligt in de buurt van een eerder gedetecteerd defect.” Dit kan 

voornamelijk op basis van GPS-data gebeuren in combinatie met het rijstrook. Aangezien 

deze data was verzameld met een foutenmarge van +- 20m is het moeilijk om defecten 

exact aan elkaar te linken op basis van deze data. GPS drift is hier een belangrijke factor 

om rekening mee te houden. Op bepaalde stukken weg met een lage densiteit aan 

gebreken kan dit mogelijk zijn, maar zeker op delen weg met een hoge densiteit aan 

gebreken is dit niet voldoende. 

2) Micro-linking: “Dit defect is exact hetzelfde als dit eerder gedetecteerd defect.” Deze 

linking kan gebeuren op basis van het vergelijken van afbeeldingen van defecten. In 

essentie is dat een “change detection problem” wat niet eenvoudig is. Wat zijn de 

toleranties? Wat zijn de verschillen in parameters tussen 2 verschillende detecties? Dat 

zijn belangrijke variabelen in dit probleem. Hier is dus een goede kalibratie van de 

camera’s nodig. Door de hoge snelheid is de afstand van de camera tot het defect variabel 

elke keer een voertuig passeert, wanneer er dan nog met verschillende voertuigen 

geïnspecteerd wordt zorgt het verschil in alle parameters van de camera’s nog voor extra 

variabelen.  

Timeseries Analysis is een andere aanpak die hier gebruikt kan worden om kwalitatieve 

antwoorden te geven, maar is een domein op zich en vraagt veel rekentijd. De onzekerheid over 

het onderscheid tussen een opgelost defect en een defect dat niet gedetecteerd was door visuele 

obstructie maakt het probleem ook moeilijker. Na één keer een defect niet opnieuw te detecteren 

kan hier geen uitsluitsel over gegeven worden, maar na x aantal keer een gebrek niet opnieuw te 

detecteren kan men er van uit gaan dat het probleem is opgelost. Dit zorgt ervoor dat het antwoord 

op deze vraag niet altijd met 100% accuraatheid gegeven kan worden. 
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Op stukken weg met een hoge densiteit aan defecten kan het voor mensen al moeilijk zijn om 

gebreken van verschillende foto’s aan elkaar te linken. Dat maakt het voor een algoritme bijna 

onmogelijk. Om de rekentijd en betrouwbaarheid te verbeteren kan er voor deze stukken weg ook 

gewerkt worden met zones. Deze zones worden dan gelinkt met elkaar en de evolutie hiervan blijft 

ook relevant. Deze werkingswijze maakt het ook doenbaar voor deze zones. De technische eisen 

hier afhankelijk maken van de stukken weg verkleint het technologisch risico zonder de waarde 

ervan te veel aan te tasten. 

De moeilijkheid en verwachte rekentijd maken dat deze verwerking het best gebeurt in de backend. 

Technologisch Risico: 20 

M.M.5 As a road inspector I can in a safe way remember a location while driving so that I 

can check afterwards whether something has actually been registered at those locations. 

Het sleutelwoord is hier “veilig”. De marktspelers denken hiervoor in eerste instantie aan voice 

triggers of een grote gemakkelijke knop die veilig is om al rijdend op te drukken. Uit eerdere 

projecten bestaan hier  reeds kant en klare oplossingen voor, zoals een module die . 

treinbestuurders bij straat. Recordings starten enkele seconden voor de knop wordt ingedrukt is 

ook geen technologisch probleem. 

Technologisch Risico: 2 

M.M.6 As a road inspector I can view all images of the entire route afterwards so that even 

undetected defects can be passed through without having to make the drive again. 

Deze use case vormt geen technologisch probleem, zeker niet wanneer alle verwerking sowieso 

na inspectie gebeurt. 

Technologisch Risico: 2 

8.2.2. Deel II – Verwerking 

M.V.1 As a road inspector I can see an estimate of the severity of each defect detected by 

Argus, based on  

• size measure 

• height measure 

• priority of the location (busyness of the road, bicycle path or not) 

• pavement type 

• position w.r.t. driving lane 

so that the most important flaws from a large heap of findings in Notebook can be filtered. 

Het implementeren van enkele regels logica om de ernst in te schatten op basis van opgemeten 

en opgevraagde eigenschappen vormt geen technologisch probleem. 

Technologisch Risico: 1 

M.V.2 As a road inspector I can follow the evolution of a defect based on all historical 

detections of this defect so that an estimate can be made about the seriousness of the 

defect based on its evolution to a potentially unsafe situation. 
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Wanneer er gerekend kan worden op betrouwbare data is deze use case geen groot risico. In dat 

geval is het enkel een kwestie van goede visualisatie van deze data. 

Wanneer op een bepaald segment van het wegenpatrimonium (segment A) de opvolging van de 

evolutie gebeurt per defect en in een ander segment van het wegenpatrimonium (Segment B) de 

opvolging van de evolutie gebeurt per zone, zorgt dit voor een extra aspect aan de visualisatie. De 

afwegingen die hiervoor gemaakt moeten worden gebeuren best in functie van use case M.M.4 

omdat deze veel meer impact ondervindt van deze beslissingen. De uitkomst en 

gebruiksvriendelijkheid van deze use case is ook volledig afhankelijk van deze van M.M.4 welke 

een groter technologisch risico inhoudt. 

Een andere moeilijkheid hier is het weergeven van data met onzekerheid. Hoe visualiseer je twee 

defecten waarvan je niet zeker weet of ze hetzelfde zijn? Hoe visualiseer je defecten die soms als 

één defect, soms als twee verschillende defecten gedetecteerd worden? Hoe visualiseer je 

defecten die soms als scheur, soms als onvlakheid gecategoriseerd worden? 

Technologisch Risico (enkel de visualisatie): 5 

M.V.3 As a road inspector I can see a proposal of a set of detections clustered into an 

overarching defect based on spatial patterns in individual detections so that this clustering 

should not only be done manually and effort for road inspectors is lessened. 

Het maken van deze clusters vormt geen technologisch obstakel maar vraagt wel enige 

configuratie om tot de gewenste grootte van clusters te komen. Hiervoor is input en afstemming 

met AWV nodig om tot de juiste clusters te komen. 

Technologisch Risico: 2 

M.V.4 As a road inspector I can train Argus in detecting, categorizing and prioritizing 

defects by ejecting or validating defects detected by argus and returning defects manually 

logged in Elisa to Argus so that I can rely more and more on Argus’ judgment and manual 

correction decreases. 

Dit proces hoort tot de basis van het beoogde machine learning algoritme en vormt geen 

problemen voor de implementatie. 

Technologisch Risico: 2 

M.V.5 As a road inspector I can get an updated validity, categorization, clustering, and 

severity estimation on unvalidated Argus findings in Notitieboek, based on validations of 

other Argus findings and new detections (or detected fixes) of these unvalidated findings 

so that road inspectors need as little processing effort as possible on Argus propositions. 

Dit is technologisch zeker mogelijk maar het vraagt extra verwerkingstijd om deze gemaakte 

berekeningen te overdoen. De afweging moet hier gemaakt worden of de extra verwerkingstijd de 

kleine verbetering van de reeds verwerkte beelden waard is. 

Technologisch Risico: 2 

M.V.6 As a road inspector I can see and correct to which asset the defect is linked in 

‘notitieboek‘ so that it is indicated by which asset manager the detected defect can be 
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solved (e.g. municipality, utility company, ...), and there is an overview of the state of all 

assets, and Inventarization and Inspection Reporting (IIR) is facilitated. 

In de huidige scope van wegen en vangrails vormt het linken aan bestaande assets geen risico. 

Technologisch Risico: 2/3 

8.2.3. Deel III – Extra 

M.E.1 As a driver I can use the solution while driving without having to perform manual 

actions before, during or after the ride so that extra data can be collected on different 

vehicles without these drivers experiencing extra burdens. 

Een belangrijke vraag bij deze use case is of deze metingen aan dezelfde eisen moeten voldoen 

als de metingen van de wegeninspecteurs.  

Er zijn standalone oplossingen op de markt beschikbaar, maar deze voldoen niet aan de eisen van 

de hierboven besproken use-cases. Deze kunnen dienen als aanvullende detecties en AWV kan 

rekening houden met defecten waarop gereageerd moet worden. Door de lagere kwaliteit en 

controle over de meetopstelling (slechtere kalibratie, lagere consistentie van snelheid, …) van het 

partner-voertuig, is het niet mogelijk om dezelfde metingen te doen als vanuit de AWV 

weginspecteur voertuigen moet kunnen en deze data te gebruiken voor het matchen met eerder 

gedetecteerde gebreken en het opvolgen van de evolutie van gebreken. 

Technologisch Risico (als aanvullende detecties): 5 

Technologisch Risico (met dezelfde vereisten als bij AWV weginspecteurs): 40 

M.E.2 As a road inspector I can extend the solution to more assets/defects in the future 

(e.g. traffic signs, reflector posts, …) so that the application is scalable and can be easily 

expanded. 

Over het algemeen is het uitbreiden van de oplossing naar andere assets mogelijk, maar elke 

uitbreiding kent zijn eigen moeilijkheden. Zo heeft het detecteren van verkeerslichten vaak te 

maken met veel aanwezige mensen die geblurred moeten worden, hebben verkeersborden vaak 

graffiti en stickers die de detectie bemoeilijken en is geweten dat de herkenning van reflectorpalen 

zich nog op research niveau zich bevindt door onder andere problemen van de gereflecteerde zon 

of autolichten. 

Elke toevoeging vraagt wel een eigen model met eigen trainingsdata dat apart getraind moet 

worden. 

Technologisch Risico: 5-13 afhankelijk van de uitbreiding 

8.2.4. Deel IV – Randvoorwaarden 

RVW.1 As a road inspector I can use the Argus solution for all speeds up to at least 90 

km/h and this in dry weather conditions and in light rainfall for at least 4 hours a day 

regardless of the season and the angle of the sun so that I can use the solution sufficiently 

in normal traffic conditions. 
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Het risico voor deze use case ligt in de lichte regenval. Met de snelheid en de stand van de zon 

kan de oplossing gemakkelijk overweg, maar lichte regenval is een gekend probleem en zorgt op 

zijn minst voor een uitbreiding van de omvang van de nodige trainingsdataset. Daarnaast ligt de 

kwaliteit van de detecties ook lager in deze weersomstandigheden. 

Technologisch Risico: 5 

RVW.2 As a AWV-IT technician I can have the Argus application linked via REST API’s to the 

existing AWV applications and have them all running in AWV’s AWS cloud environment so 

that it could be possible to have the Argus application maintained by AWV IT staff (on the 

long term). 

Deze link met de AWV applicaties is eerder standaard voor dit soort oplossingen en vormt geen 

technologisch risico voor de oplossing. 

Technologisch Risico: 2 

RVW.3 As a AWV worker I can only see all photos and footage with blurred number plates 

and blurred persons once the data is accessible on the cloud so that the GDPR rules are 

not violated. 

Dit is een gekend probleem dat deel is van de preprocessing van de data. Dit is niet eenvoudig 

maar is al eerder gedaan en is zeker mogelijk. Vooral bij wegen en vangrails is het risico laag, 

wanneer verkeerslichten en andere assets worden meegenomen kan dit door moeilijkere 

gezichtsherkenning in deze beelden het risico hiervoor verhogen. 

Technologisch Risico: 3 

9. Synthese: het verder te volgen traject 

9.1. Waarde-risico analyse 

Onderstaande figuur toont de waarde versus risico matrix van de voorgestelde use cases zoals 

gegeven op de marktconsultatie. Op de verticale as bevindt zich het innovatiepotentieel zoals 

ervaren door de vraagzijde (i.e. Wegeninspecteurs, district managers, …). Dit werd bepaald door 

middel van een planning poker sessie met de vraagzijde (zie Sectie 6.3). Wanneer het gaat om een 

randvoorwaarde (RVW) wordt deze bovenaan de verticale as getoond, omdat ze niet te missen is 

voor de oplossing. De horizontale as toont het geschatte technologisch risico. Dit werd bepaald 

door de use cases voor te leggen aan industriespelers met ervaring in de toepassing en hen de 

cases te laten scoren via planning poker (zie Sectie 8.1). Op basis hiervan werd een gemodereerde 

discussie gevoerd om tot een geconsolideerde score te komen. De achterliggende motivaties 

achter deze consensus scores zijn gedocumenteerd in Sectie 8.2. 
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Figuur 6: waarde – risico analyse van de besproken use cases 

Een opmerking hierbij is dat enkel de use cases zoals behandeld op de marktconsultatie terug te 

vinden zijn in deze figuur. Aangezien de tijd voor de marktconsultatie beperkt was zijn sommige 

use cases zoals besproken met de vraagzijde hier niet behandeld en andere zijn samengenomen. 

Er is gekozen om de use cases met het grootste toegevoegde waarde voor te leggen aan de 

marktspelers. Voor samengenomen use cases zijn de scores van het innovatiepotentieel 

geconsolideerd rekening houdend met hun onderling relatief belang. 

Door het toevoegen van 2 scheidingslijnen wordt de matrix opgedeeld in 4 verschillende zones (I, 

II, III en IV). Een horizontale lijn onderscheidt de “meer noodzakelijke” use cases van de minder 

belangrijke. Een verticale lijn scheidt (links) de use cases die door de markt als “doenbaar” worden 

ingeschat van de use cases die door de markt als “mogelijks onhaalbaar” worden ingeschat. Op 

deze manier ontstaan 4 verschillende zones in de matrix, de betekenis van deze zones is 

doorgaans als volgt: 

• Zone I: waardevol voor de oplossing maar niet dermate moeilijk te implementeren (easy 

win) 

• Zone II: waardevol voor de oplossing en grote uitdaging qua uitvoering (high risk, high 

reward) 

• Zone III: niet zeer waardevol en ook niet echt moeilijk uit te voeren (low risk, low reward) 

• Zone IV: niet zeer waardevol maar wel een aanzienlijke uitdaging in uitvoering (don’t do) 

Een eerste conclusie is dat de gevraagde oplossing zowel innovatief blijkt langs de vraag als langs 

de aanbodszijde. Langs de vraagzijde is de beoogde oplossing niet voorhanden en is gebleken uit 

de verschillende workshops dat deze een grote meerwaarde zou bieden aan de routine inspecties 

van de wegeninspecteurs. 
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Langs de aanbodszijde kan het gevraagde niet out-of-the-box geleverd worden en blijken er veel 

moeilijkheden te zijn die de oplossing innovatief maken. Zo vragen de gevraagde precisie eisen 

een trainingsmodel met hogere resolutie dan standaard en zijn er verschillende obstakels met 

betrekking tot processing power te overwinnen. De marktspelers gaven hierbij aan dat de meest 

realistische oplossing erin zal bestaan om de verkregen beelden na inspectie op te laden naar de 

Cloud om de verwerking achteraf te doen en dat de resultaten pas de volgende dag verwacht 

kunnen worden gegeven de hoge verwerkingsnoden.  

Een andere, heel opvallende conclusie uit deze figuur is dat de oplossing zoals deze nu 

gedefinieerd is niet mogelijk wordt geacht door de markt. Van de 5 belangrijkste use cases die van 

toepassing zijn op de detectiemodule van Argus (zie Figuur 6) zijn is maar één die haalbaar werd 

gescoord langs de marktzijde. De andere 4 zijn niet haalbaar in hun huidige definitie. Daarnaast 

zijn ook nog één van de sleutel use cases voor de rest van het verwerkingsproces (M.M.4) en de 

extra use case uit de creatieve workshop (M.E.1) niet mogelijk in hun huidige definitie. 

Twee belangrijke elementen die meespelen in het onmogelijk maken van de betreffende use cases 

zijn enerzijds het hoge aantal vereisten binnen de verschillende use cases en anderzijds de 

beperkende randvoorwaarden van de vereiste snelheid waaraan gemeten moet worden en de 

maximale kost per oplossingsmodule. 

Uit de marktconsultatie is gebleken dat hoewel sommige use cases niet mogelijk zijn in hun huidige 

definitie, er vaak wel aanpassingen aan gedaan kunnen worden die het technologisch risico 

aanzienlijk verlagen zonder erg te moeten inboeten op de innovatieve waarde van de use cases. 

Dit doordat er enkele (soms kleine) onderdelen van use cases een grote impact hebben op de 

totale inschatting van deze use cases. Op de figuur is te zien dat het technologisch risico van deze 

use cases aanzienlijk daalt. De scores van de beperkte delen van de use cases in de figuur zijn na 

de volgende aanpassingen: 

• M.I.2: Wanneer niet de hoogte maar enkel de grootte van de gebreken moet opgemeten -

worden en dit met een accuraatheid van enkele centimeter i.p.v. 1 centimeter wordt het 

technologisch risico nog ingeschat op 8 in plaats van 20. 

• M.I.3: Wanneer er enkel voldoende zichtbare schade of verzakking, maar geen (lichte) 

scheefstand moet gedetecteerd kunnen worden en wanneer er gerekend kan worden op 

een camera die specifiek naar de zijkant gericht staat, wordt het technologisch risico 

ingeschat op 8 i.p.v. 20. 

• M.I.4: Wanneer de scheefstand niet gemeten moet worden en de verzakkingsdiepte met 

een accuraatheid van enkele centimeter i.p.v. 1 centimeter, wordt het technologisch risico 

ingeschat op 5 i.p.v. 40. 

• M.E.1: Wanneer de module voor derden enkel gebruikt moet worden om gebreken te 

detecteren waar AWV op kan ageren, zonder aan dezelfde precisie eisen te moeten 

voldoen als de module voor de wegeninspecteurs, wordt het technologisch risico ingeschat 

op 5 i.p.v. 40. 

Ook voor use case M.M.4 met betrekking tot het opvolgen van de evolutie van gebreken, waarvoor 

het nodig is verschillende detecties van eenzelfde gebrek met elkaar te linken, kan 

tegemoetgekomen worden door de evolutie van zones te meten i.p.v. de evolutie van individuele 

gebreken. 

Er zijn dan ook twee mogelijkheden om een antwoord te bieden op het te hoge technologisch risico 

van de totale Argus oplossing. De eerste is om alle use cases uit kwadrant II te schrappen. Dit leidt 
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tot een haalbare uitkomst die echter geen oplossing biedt op het gevraagde gezien enkele 

essentiële basisfunctionaliteiten dan zou overslaan, ondanks dat deze wel enkele belangrijke use 

cases uit kwadrant I zou omvatten. 

Een tweede mogelijkheid is om te onderzoeken wat de optimale verenging van de use cases in 

kwadrant II is zodat de uiteindelijke oplossing zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk beoogde 

oplossing aan leunt, maar dit terwijl toch nog voldaan wordt aan de randvoorwaarden van de 

snelheid en de prijs van de oplossingsmodule. Het grootste deel van de innovatie ligt hier dus in 

het maken van de trade-off van welke kwaliteit van de features reeds voldoende is om operationeel 

inzetbaar te zijn en welke extra precisie niet onontbeerlijk is.  
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10. Bijlage: Nederlandse vertaling van de use cases zoals voorgesteld op de marktconsultatie 

ID Als een kan ik zodat Risico score 

M.I.1 wegeninspecteur 

automatisch alle defecten in het wegdek detecteren en categoriseren 

tijdens het rijden (gaten, onvlakheden, scheuren, ...) 

alle zichtbare gebreken aan de weg kunnen worden 

geregistreerd en opgevolgd 5 

M.I.2 wegeninspecteur 

al rijdend de grootte en hoogte meten  van de gedetecteerde gebreken in 

de weg (gaten, ...) met  

- een nauwkeurigheid van 1 cm 

- vanaf een minimum van 5 cm omvang 

- vanaf een minimum van 2 cm hoogte 

er een inschatting kan worden gemaakt van de ernst van 

het defect en de evolutie van de grootte kan worden 

gevolgd 20 

M.I.3 wegeninspecteur 

al rijdend automatisch alle defecten aan afschermende constructies 

detecteren en categoriseren volgens type defect (beschadeging, 

schuinstand, verzakkingen, ...) 

alle zichtbare gebreken van de afschermende constructies 

kunnen worden geregistreerd en opgevolgd 20 

M.I.4 wegeninspecteur 

al rijdend automatisch de volgende gebreken meten aan afschermende 

constructies 

- de verzakkingshoogte t.o.v. een segment van 100m 

o met een nauwkeurigheid van 1cm 

o vanaf een minimum van 5cm 

- de schuinstand 

o met een nauwkeurigheid van enkele graden 

o vanaf een minimum van 6 graden 

er een inschatting kan gemaakt worden van de ernst van 

de defecten aan afschermende constructies en de evolutie 

van de ernst kan worden gevolgd 40 

M.I.5 wegeninspecteur 

al rijdend alle defecten in het wegdek van een aanliggend of vrijliggend 

fietspad detecteren en categoriseren volgens type defect voor fietspaden 

(gaten, oneffenheden, ...) en meten met 

- een nauwkeurigheid van 1cm 

- vanaf een minimum van 5 cm omvang 

- vanaf een minimum van 2 cm hoogte 

alle zichtbare gebreken op het fietspad kunnen worden 

geregistreerd en opgevolgd 20 

M.M.1 wegeninspecteur 

Al rijdend automatisch bepalen en registreren van  

- het type wegverharding (asfalt-, beton-, elementverharding) 

- een voldoende nauwkeurige locatie  

- en detailfoto 

- een omgevingsfoto waarop het defect wordt gedetecteerd 

het juiste type defecten kan worden opgespoord, de juiste 

remedie kan worden bepaald en de inspecteur kan het 

defect valideren in de nabewerking 3 

M.M.2 wegeninspecteur 

al rijdend automatisch 1 extra rijstrook naast de bereden rijstrook 

(meervakswegen, pechstrook, aanliggend fietspad) scannen op gebreken 

(detectie, categorisatie en opmeten)  

zo min mogelijk kilometers worden afgelegd en ook de 

gebreken aan de linkerrijstrook en pechstrook kunnen 

worden opgespoord zonder eroverheen te rijden. 8 

M.M.3 wegeninspecteur 

de oplossing eenvoudig overzetten en gebruiken op niet-servicevoertuigen 

en fietsen (auto->auto / fiets->fiets) 

de meetoplossing flexibel inzetbaar is en ook andere 

mensen dan weginspecteurs de oplossing kunnen 

gebruiken 5 
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M.M.4 wegeninspecteur 

na het voorbijgaan van een eerder gedetecteerd defect het onderscheid 

kunnen maken tussen 

- opnieuw evalueren van het bestaande defect 

- beslissen dat het bestaande defect is verholpen 

- het zicht op het defect was geblokkeerd, dus er kan geen conclusie 

worden getrokken 

het duidelijk is wanneer nieuwe defecten worden 

gedetecteerd en oude defecten worden verholpen 20 

M.M.5 wegeninspecteur al rijdend op een veilige manier een locatie onthouden 

Ik achteraf kan controleren of er op die locaties 

daadwerkelijk iets is geregistreerd 2 

M.M.6 wegeninspecteur achteraf de beelden van de volledige route herbekijken 

zelfs defecten die niet door Argus gedetecteerd zijn 

kunnen worden doorgegeven zonder opnieuw de weg te 

moeten afleggen 2 

M.V.1 wegeninspecteur 

een inschatting zien van de ernst van elk door Argus gedetecteerd defect 

op basis van 

- meting van de omvang 

- meting van de hoogte 

- prioriteit van de locatie (drukte van de weg, fietspad of niet, …) 

- type wegverharding 

- ligging t.o.v. de rijstrook 

de belangrijkste gebreken uit een groot aantal gebreken in 

Notitiebook kunnen worden gefilterd 1 

M.V.2 wegeninspecteur 

de evolutie van een defect opvolgen op basis van alle historische detecties 

van dit defect 

er een inschatting kan gemaakt worden over de ernst van 

het defect op basis van de evolutie naar een potentieel 

onveilige situatie 5 

M.V.3 wegeninspecteur 

een voorstel zien van een reeks detecties geclusterd in een overkoepelend 

defect op basis van ruimtelijke patronen in individuele detecties 

deze clustering niet alleen handmatig moet worden 

gedaan en de inspanning voor wegeninspecteurs wordt 

verminderd 2 

M.V.4 wegeninspecteur 

Argus trainen in het detecteren, categoriseren en prioriteren van defecten 

door gedetecteerde defecten af te wijzen of te valideren en handmatig in 

Elisa geregistreerde defecten terug te sturen naar Argus 

Ik steeds meer kan vertrouwen op het oordeel van Argus 

en handmatige correctie afneemt 2 

M.V.5 wegeninspecteur 

een bijgewerkte inschatting zien van de validiteit, categorisering, clustering 

en ernst van niet-gevalideerde Argus-bevindingen in Notitieboek op basis 

van validaties van andere Argus-bevindingen en nieuwe detecties (of 

gedetecteerde herstellingen) van deze niet-gevalideerde bevindingen 

wegeninspecteurs zo min mogelijk 

verwerkingsinspanningen nodig hebben op voorstellen van 

Argus 2 

M.V.6 wegeninspecteur zien en corrigeren aan welk asset het defect is gekoppeld in notitieboek 

er wordt aangegeven door welke beheerder het 

gedetecteerde defect kan worden opgelost (bv. gemeente, 

nutsbedrijf, ...), en er een overzicht is van de staat van alle 

assets en IIR-rapportage wordt gefaciliteerd 3 

M.E.1 bestuurder 

al rijdend de oplossing gebruiken zonder handmatige handelingen voor, 

tijdens of na de rit 

er extra gegevens kunnen worden verzameld over 

verschillende voertuigen zonder dat deze bestuurders 

extra lasten ondervinden 40 

M.E.2 wegeninspecteur de oplossing uitbreiden naar meer assets/defecten in de toekomst 

de applicatie schaalbaar is en eenvoudig kan worden 

uitgebreid  

RVW.1 wegeninspecteur 

de Argus-oplossing gebruiken voor alle snelheden tot minstens 90 km/u en 

dit bij droge weersomstandigheden en bij lichte regen, ongeacht de stand 

van de zon 

Ik de oplossing voldoende kan gebruiken in normale 

verkeersomstandigheden 5 
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RVW.2 AWV-it 

alle applicaties koppelen met een REST API aan bestaande applicaties en 

draaien in AWS cloud 

Het gemakkelijk is te gebruiken zonder een buitensporige 

IT-werklast bij AWV 2 

RVW.3 wegeninspecteur 

alleen alle foto's en beelden bekijken met geblurde kentekenplaten en 

geblurde personen als de gegevens in de cloud toegankelijk zijn de AVG-regels niet worden geschonden 3 
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11. Bijlage: Marktanalyse 

Voor de marktanalyse in sectie 7.2 werden een aantal mogelijke oplossingssets beschreven en 

een aantal relevante marktspelers met (een gedeelte van) hun aanbod opgelijst. Deze dienden ter 

illustratie van elke set en als een vertrekpunt ter uitnodiging van de spelers voor de 

marktconsultatie sessie. De opgelijste spelers worden hieronder weergegeven. Merk op dat deze 

opsomming niet poogt een exhaustieve oplijsting te maken van alle mogelijke spelers voor een 

gegeven oplossingsset, noch mutueel exclusief mag beschouwd worden. Spelers aangekaart ter 

voorbeeld in een bepaalde oplossingsset kunnen eveneens een aanbod hebben relevant in een 

andere set. 
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