
 

© Addestino Innovation Management 2018 | Nachtegaalstraat 6 W2, 9240 Zele  
T: +32 52 69 02 69 | E: info @addestino.be | W: www.addestino.be 

 

 

 

Elsa, door AI ondersteunde 

strooibeslissingen 

Eindverslag 

 

 

 

 

Programma 

 

Aanbestedende diensten 
 

Externe begeleider 
 

 

  

http://info%20@addestino.be
http://www.addestino.be/


Elsa 

03/06/2020 EWI – PIO – 2020 2 
 

Inhoud 

Contents 
1 Managementsamenvatting ............................................................................................................. 5 

2 Executive summary ......................................................................................................................... 7 

3 Context en objectieven ................................................................................................................... 9 

3.1 De projectinitiatoren ............................................................................................................... 9 

3.1.1 Agentschap Wegen en Verkeer ....................................................................................... 9 

3.1.2 Programma Innovatieve Overheidsopdrachten .............................................................. 9 

3.2 Het voortraject: “Elsa” ............................................................................................................. 9 

3.2.1 Context ............................................................................................................................ 9 

3.2.2 Doelstelling van het voortraject .................................................................................... 10 

3.3 Gevolgde proces en deelnemers ........................................................................................... 11 

4 Analyse van de databronnen ......................................................................................................... 12 

4.1 Data van meetstations .......................................................................................................... 12 

4.1.1 Beschrijving parameters ................................................................................................ 12 

4.1.2 Datakwaliteit & -opschoning ......................................................................................... 13 

4.1.3 Bruikbaarheid ................................................................................................................ 13 

4.2 Meteo Wing voorspelgegevens ............................................................................................. 14 

4.2.1 Beschrijving parameters ................................................................................................ 14 

4.2.2 Datakwaliteit & -opschoning ......................................................................................... 15 

4.2.3 Bruikbaarheid ................................................................................................................ 15 

4.3 KMI voorspelgegevens .......................................................................................................... 15 

4.3.1 Beschrijving parameters ................................................................................................ 15 

4.3.2 Datakwaliteit & -opschoning ......................................................................................... 16 

4.3.3 Bruikbaarheid ................................................................................................................ 16 

4.4 KMI neerslagdata ................................................................................................................... 16 

4.4.1 Beschrijving parameters ................................................................................................ 17 

4.4.2 Datakwaliteit & bruikbaarheid ...................................................................................... 17 

4.5 Historische beslissingen strooitabellen ................................................................................. 17 

4.5.1 Beschrijving parameters ................................................................................................ 17 

4.5.2 Datakwaliteit & -opschoning ......................................................................................... 18 

4.5.3 Bruikbaarheid ................................................................................................................ 18 

4.6 Details acties SMS .................................................................................................................. 18 

4.6.1 Beschrijving parameters ................................................................................................ 18 



Elsa 

03/06/2020 EWI – PIO – 2020 3 
 

4.6.2 Datakwaliteit & -opschoning ......................................................................................... 21 

4.6.3 Bruikbaarheid ................................................................................................................ 21 

4.7 Overige databronnen ............................................................................................................ 21 

4.7.1 Thermal mapping .......................................................................................................... 21 

4.7.2 Camerabeelden ............................................................................................................. 22 

4.7.3 Weerbericht ................................................................................................................... 22 

4.7.4 Informatie van externe melders .................................................................................... 22 

4.7.5 Locatie van bruggen en tunnels (kunstwerken) ............................................................ 23 

4.8 Algemene conclusies ............................................................................................................. 23 

5 Analyse van de gebruikersnoden .................................................................................................. 24 

5.1 Gevolgde proces .................................................................................................................... 24 

5.2 Resultaten.............................................................................................................................. 24 

5.3 Conclusies .............................................................................................................................. 30 

6 Feedback op mock-ups .................................................................................................................. 32 

6.1 Mock-up 1: Meegeven historische beslissingen.................................................................... 32 

6.2 Mock-up 2: Meegeven suggestie voor strooibeslissing ........................................................ 35 

6.3 Mock-up 3: Meegeven suggestie voor strooibeslissing na ingeven beslissing door 

beslissingsnemer ............................................................................................................................... 38 

6.4 Algemene conclusies ............................................................................................................. 41 

7 Analyse van het technologisch risico ............................................................................................ 42 

8 Synthese: het verdere traject ........................................................................................................ 49 

8.1 Prioritering van de use cases ................................................................................................. 49 

8.2 Uitwerking use cases ............................................................................................................. 50 

8.2.1 Hoge toegevoegde waarde met beperkt risico ............................................................. 50 

8.2.2 Hoge toegevoegde waarde met hoog risico.................................................................. 51 

8.3 Samenvatting scope Elsa ....................................................................................................... 52 

9 Algemene conclusie ....................................................................................................................... 54 

10 Bijlage: Use cases buiten scope van Elsa ................................................................................... 55 

 



Elsa 

03/06/2020 EWI – PIO – 2020 4 
 

  



Elsa 

03/06/2020 EWI – PIO – 2020 5 
 

1 Managementsamenvatting 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit voor alle 

weggebruikers realiseren in Vlaanderen. Hierbinnen valt het garanderen van berijdbare wegen tijdens 

de winterperiode. Om dit te bereiken volgen drie tot vier personen de dienst op in 23 

gedecentraliseerde wegendistricten. Zij beslissen wanneer er dient gestrooid te worden op basis van 

meetgegevens afkomstig uit eigen meetstations en weersvoorspellingen. Omdat deze medewerkers 

verschillen in winterdienstervaring, kan het gebeuren dat er verschillende strooibeslissingen genomen 

worden in hetzelfde district (of aangrenzende districten) bij gelijkaardige omstandigheden. Bovendien 

gaat opgebouwde kennis verloren wanneer een medewerker op pensioen gaat. Een tweede 

aandachtspunt betreft het milieu. Vandaag wordt vaak meer gestrooid dan strikt noodzakelijk voor de 

veiligheid, wat een impact heeft op het milieu gezien het grootste gedeelte van het gebruikte 

smeltmiddel na een strooiactie in de bermen terechtkomt. 

Om tot meer uniforme strooibeslissingen te komen, opgebouwde kennis te behouden en de milieu-

impact te minimaliseren, wil AWV een systeem laten ontwikkelen dat beslissers ondersteuning biedt 

bij strooibeslissingen. De relevantie van deze ontwikkeling wordt versterkt door de link met het 

Mobilidata-programma van de Vlaamse overheid dat inzet op slimme en veilige verkeersoplossingen. 

AWV heeft het project “Elsa” ingediend bij het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), 

dat publieke organisaties ondersteunt bij hun innovatie-aankopen. Mede op vraag van PIO werd aan 

Addestino gevraagd om samen met AWV de aankoop grondig voor te bereiden door:  

1. de beschikbare databronnen in kaart te brengen en te analyseren op hun bruikbaarheid voor 

AI of andere modellen, 

2. een scherp beeld te krijgen van de noden en wensen (use cases) van AWV en zijn stakeholders,  

3. de technologische ontwikkelingsrisico’s voor de prioritaire use cases in te schatten en 

4. om op basis hiervan te komen tot concrete aanbevelingen over het vervolgtraject (bepalen 

van de aankoopstrategie, input voor het bestek, enz.).  

De resultaten van het voortraject leiden tot drie specifieke inzichten. Een eerste inzicht van het 

voortraject volgt uit de data-analyse, die een beeld geeft van de beschikbare datasets van AWV, de 

datakwaliteit en de bruikbaarheid ervan in een AI context. Uit de data-analyse blijkt dat AWV over een 

ruime dataset van historische meetgegevens, voorspellingen en strooibeslissingen beschikt. Mits de 

nodige opschoonacties biedt deze data een bruikbare set voor ondersteunende modellen voor 

strooibeslissingen, waarbij meerdere technologieën (machine learning, fysische regels) mogelijk zijn. 

Om ook strooimotivaties op basis van historische gegevens te voorspellen is vermoedelijk extra data 

en interpretatie vereist. 

Een tweede inzicht betreft de noden en wensen met betrekking tot ondersteuning van 

strooibeslissingen. Op basis van een opgestelde set use cases, met inschatting van de toegevoegde 

waarde en het technologisch risico, werd een beeld gecreëerd van het vooropgestelde automatisch 

ondersteunend model. Hierbij werd uitgewerkt welke elementen zonder meer geïmplementeerd 

kunnen worden en welke meer werk vereisen. Voor automatische strooisuggesties wordt aangeraden 

om voor de eenvoudige gevallen een model op basis van fysische regels te bouwen, vermits deze 

gekend zijn en precies kunnen bepalen waar en wanneer gladheid kan ontstaan. Machine learning 

technieken zouden in deze gevallen weinig toegevoegde waarde leveren. Voor de meer complexe 

gevallen, zal een model op basis van fysische regels niet volstaan, en is het aangewezen om een traject 
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op te zetten dat de meerwaarde van machine learning technieken voor deze gevallen exploreert. Via 

een stappenplan wordt in dit verslag aangegeven hoe het systeem kan opgebouwd worden om 

maximale ondersteuning te leveren aan beslissers bij het nemen van strooibeslissingen.  

Een derde aspect betreft het draagvlak bij de districtchefs die het systeem dagelijks zullen gebruiken. 

Via mock-ups van enkele prioritaire use cases werd feedback verzameld bij districtchefs om na te gaan 

wat belangrijk is voor het gebruiksgemak en de duidelijkheid van het toekomstige systeem. Hier kwam 

onder meer naar voor dat transparantie van de aangeboden informatie van groot belang is, 

strooisuggesties mogen niet “uit het niets” meegegeven worden zonder duiding. Daarnaast moeten 

districtchefs ook bij de uiteindelijke ontwikkeling van de oplossing betrokken worden om rekening te 

houden met hun wensen, o.a. qua visualisatie. Dit vergroot het draagvlak verder, wat op zijn beurt een 

ruime ingebruikname verzekert. 
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2 Executive summary 

The Flemish Agency of Roads and Traffic (in Dutch: Agentschap Wegen en Verkeer - AWV) aims to 

create a safe, efficient and environmental friendly mobility system in Flanders. Part of this mission is 

to guarantee safe road conditions during the winter period. To achieve this, three to four people follow 

up on the road conditions in 23 decentralized road districts. They decide if and when salt must be 

applied to the roads based on measurement stations and weather forecasts. Because these decision 

takers have varying experience levels, different decisions may be taken within a district (or neighboring 

districts) under the same weather conditions. On top of this, knowledge is lost when a staff member 

retires. A second key point concerns the environment. Today, more salt is applied to the roads than 

strictly necessary for safety, which impact the environment since most of the salt ends up in the 

roadside. 

To obtain more uniform decisions, to retain knowledge and to minimize the environmental impact, 

AWV wishes to develop a system that supports decision takers in their process. The relevance of this 

development is highlighted by the link with the Mobilidata program of the Flemish Government that 

aims to develop smart and safe mobility solutions. AWV launched the project “Elsa” within the 

“Programme for Innovation Procurement” (abbreviated in Dutch by PIO), that supports public 

organizations in their innovative purchases. Partly at the request of PIO, the consultancy firm 

Addestino was asked to prepare the purchase of “Elsa” in a preliminary stage by 

1. identifying and analyzing the available data sources, including their usefulness for machine 

learning models, 

2. creating a clear view of the needs of the end users of Elsa via use cases 

3. estimate the technological risks associated with the high-priority use cases and 

4. give concrete recommendations concerning the next steps (purchase strategy, input for the 

public tender, …)   

The results of the preliminary stage lead to three specific insights. The first one follows from the data 

analysis, which paints a picture of the available datasets, their quality and usefulness for AI 

applications. The data analysis shows that AWV has access to sizeable datasets containing historical 

measurement data, weather forecasts and decisions taken. If the necessary clean-up actions are 

performed, this data can directly be used to develop supporting models for road salting decisions. 

Based on the data, several technologies (machine learning, physical rules) are still eligible to do this. 

To predict the underlying motivation for a decision based on historical data, more data and 

interpretation is likely needed. 

A second insight concerns the needs and wishes of the end users concerning a system that provides 

support for road salting decisions. Based on a set of use cases, with prioritization and risk assessment, 

an overview of the needs for the automatic supporting model. In this, it was indicated which use cases 

can be directly implemented  and which use cases require more preparatory work. Regarding 

(suggested) salting decisions, it is recommended to use a predictive model based on physical rules for 

simple cases, since these rules are known today and can exactly determine when ice may be formed. 

For these less complex cases, machine learning models would not lead to better results. For edge cases 

in which the physical rules cannot be easily determined, it is recommended to explore the added value 

of machine learning models. This report shows how the system can be built up via a step-by-step guide 

to provide as much support as possible to the decision takers regarding salting. 
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A third aspect concerns the support base among the district chiefs, who will actually use the system 

on a day-to-day basis. Feedback of the chiefs was gathered via mock-ups of a few high-priority use 

cases to identify what the important aspects are in terms of usability of the future system. One key 

aspect here was transparency of the presented information. It must be clear for district chiefs how 

suggestions for salting decisions are computed for them to actually take these suggestions into 

account. Additionally, district chiefs should be included in the final implementation to give their 

opinion regarding visualization, which further expands the support base and makes sure that the 

resulting tools will be used in practice. 
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3 Context en objectieven 

3.1 De projectinitiatoren 

3.1.1 Agentschap Wegen en Verkeer 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse 

overheid dat ongeveer 7000 km gewest- en autosnelwegen in Vlaanderen beheert en onderhoudt, 

alsook ruim 7700 km fietspaden. Eén van de taken van het agentschap is de winterdienst, die als doel 

heeft om de gewest- en autosnelwegen tijdens de wintermaanden sneeuw- en ijsvrij te houden. 

3.1.2 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, d.w.z. 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, …). 

3.2 Het voortraject: “Elsa” 

3.2.1 Context  

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft 23 wegendistricten, dit zijn gedecentraliseerde 

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

gewestwegen en fietspaden binnen hun ambtsgebied.  

Tijdens de winterdienstperiode, vanaf de 3e maandag van oktober t.e.m. de 4e maandag van april, 

volgt een verantwoordelijke per wegendistrict de toestand op de weg en de uitvoering van de 

gladheidbestrijding op. Per wegendistrict volgen drie tot vier personen de dienst op tijdens de 

winterdienstperiode. Omdat deze medewerkers verschillen in winterdienstervaring, kan het gebeuren 

dat er verschillende strooibeslissingen genomen worden in hetzelfde district (of aangrenzende 

districten) bij gelijkaardige omstandigheden. Bovendien gaat opgebouwde kennis verloren wanneer 

een medewerker op pensioen gaat.  

Vandaag worden de strooibeslissingen genomen op basis van een weersvoorspelling en de visualisatie 

ervan. Deze informatie wordt weergegeven in het GladheidMeetsysteem (GMS) die meetwaarden van 

weerstations en de weersvoorspellingen die hieruit vloeien combineert met een voorspellingsmodel 

ontwikkeld samen met het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). Daarnaast stuurt een ervaren 

voorspeller van het weerbureau van het KMI de output van het weermodel bij indien die 

weercomputers fouten maken. Wanneer een strooibeslissing genomen is, wordt deze ingegeven in 

een strooimanagementsysteem (SMS). Deze software laat toe om de opvolging van de strooiroutes en 

de gecontracteerde aannemers maximaal te automatiseren. AWV houdt alle historische 



Elsa 

03/06/2020 EWI – PIO – 2020 10 
 

strooibeslissingen bij, samen met de meetwaarden en voorspellingen van dat moment (onder andere 

ter verantwoording na eventuele ongevallen op de weg). Dit betekent dat deze data ook beschikbaar 

is voor het ontwikkelen van modellen om strooibeslissingen te ondersteunen. 

AWV wenst een automatisch systeem te ontwikkelen dat beslissers ondersteunt bij strooibeslissingen. 
Dit systeem dient aan te geven of een strooiactie moet worden uitgevoerd, welk type smeltmiddel 
aangewezen is, de hoeveelheid smeltmiddel, het strooi-uur en welk deel van de weg dient gestrooid 
te worden. Met dit nieuw systeem hoopt AWV een drieledige impact te hebben: 

● Meer uniforme strooibeslissingen over de verschillende districten onder gelijkaardige 

omstandigheden zodat de wegen veilig en berijdbaar zijn tijdens de winterperiode, 

● Minimaliseren van de impact op het milieu door enkel te strooien wanneer het nodig is. Het 

gebruikte smeltmiddel komt na een strooiactie immers in de bermen terecht. 

● Het optimaliseren van kennisoverdracht zodat expertise niet verloren gaat en eenvoudig 

doorgegeven kan worden.   

De nood aan duidelijke data rond gladheid en strooibeslissingen wordt verder versterkt door de link 

met het Mobilidata-programma van de Vlaamse overheid. Dit programma zet in op innovatieve 

verkeersoplossingen om het verkeer veiliger, vlotter en duurzamer te maken. De data binnen AWV en 

het project Elsa kunnen ook in het Mobilidata-programma van nut zijn. Bovendien kan het automatisch 

ondersteunend model beoogd in het Elsa-project een meerwaarde betekenen voor samenwerkingen 

met de winterdiensten van Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. 

Voor de ontwikkeling van een systeem voor de ondersteuning van strooibeslissingen denkt AWV 

momenteel aan machine learning. Het grote voordeel van machine learning modellen zoals support 

vector machines, random forests en neurale netwerken is dat ze patronen en trends kunnen 

detecteren op basis van (grote hoeveelheden) historische data. Hierbij wordt de onderliggende trend 

zo goed mogelijk benaderd op basis van de beschikbare data. Bovendien kunnen deze modellen 

bijleren en nauwkeuriger worden wanneer extra data toegevoegd wordt. Het nadeel van deze 

technieken is dat bias in de data ook in het model wordt overgenomen, het model vaak moeilijk te 

interpreteren is en er voldoende data moet beschikbaar zijn om patronen in te herkennen. Tegenover 

machine learning modellen staan modellen op basis van fysische regels, waarbij niet gesteund wordt 

op historische data maar gekende fysische regels rechtstreeks gebruikt worden om 

strooiondersteuning te bieden. 

AWV wenst meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheid en zinvolheid van machine learning 

modellen voor de ondersteuning van strooibeslissingen. Hiertoe wordt nagegaan of de nodige data 

beschikbaar is om dergelijke modellen uit te werken, wat de kwaliteit is van de beschikbare data, welke 

use cases precies gewenst zijn, welke gebruikerswensen meegenomen moeten worden en welke 

modellen (modellen op basis van fysische regels of machine learning modellen) in welke gevallen  

aangewezen zijn. 

3.2.2 Doelstelling van het voortraject 

Het voortraject van het Elsa project omvat twee focuspunten: 

1. Technische analyse van de beschikbare databronnen. Dit moet toelaten een overzicht te 

krijgen van de data die vandaag beschikbaar is, wat de kwaliteit van de data is en wat de nodige 

acties zijn om de data te gebruiken in een eventuele machine-learning context.  
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2. Definiëring en validering van de behoefte aan vraagzijde met als doel 

a. De uitdaging van het project en de stakeholders aan vraagzijde in kaart te brengen, 

b. De functionele vereisten van de gewenste innovatieve oplossing in kaart te brengen 

op basis van de input van de verschillende stakeholders, 

c. De behoefte van de stakeholders te valideren aan de hand van workshops, 

d. De functionaliteiten te prioriteren op meerwaarde voor de verschillende stakeholders, 

e. Na te gaan of er voldoende draagvlak is en of er verdere suggesties zijn vanuit 

gebruikersstandpunt. 

 

Op basis van deze focuspunten wordt een geschikte scope voor het project afgelijnd, inclusief welk 

soort model (machine learning of een model op basis van fysische regels) het meest aangewezen is 

voor elke use case. De conclusies en de gevolgde stappen tijdens dit voortraject worden in dit verslag 

gedocumenteerd. 

3.3 Gevolgde proces en deelnemers 

De analyse gepresenteerd in dit verslag is tot stand gekomen op basis van overleg met het Elsa-

kernteam en verschillende workshops met alle interne AWV-stakeholders relevant voor Elsa.  

Het Elsa-kernteam bestond uit:  

● Projectingenieurs AWV 

● technisch specialisten van AWV 

● projectcoördinator van EWI/PIO.  

De interne AWV-stakeholders die in de workshops betrokken werden: 

● Kernteamleden,  

● Medewerkers die vandaag de strooibeslissingen nemen,  

● Projectingenieurs, 

● Coördinator districtswerking,  

● Verantwoordelijken voor onderhoud en beheer.  

Proces:  

● Eerste kick-off meeting met het kernteam. 

● Een tweede kick-off meeting met de leidende projectingenieur van AWV. 

● Een workshop met interne AWV-stakeholders om use cases op te stellen.  

● Een workshop met interne AWV-stakeholders om de opgestelde use cases te prioriteren. 

● Een workshop met interne AWV-stakeholders om de risico’s van enkele use cases in te 

schatten. 

● Een workshop met interne AWV-stakeholders om de mock-ups te bespreken. Hierbij waren 

bijkomend ook de strooibeslissingsnemers van vijf districten aanwezig. 

● Afsluitende vergadering met het kernteam. 
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4 Analyse van de databronnen 

Gezien AWV richting machine learning denkt voor de ondersteuning van strooibeslissingen, dient 

nagegaan te worden welke historische data beschikbaar is om dergelijke modellen te trainen. Deze 

analyse is eveneens relevant ingeval gekozen wordt om een model op basis van fysische regels uit te 

werken gezien ook hiervoor meetwaarden vereist zijn. 

In deze sectie worden de verschillende beschikbare databronnen geanalyseerd op vlak van 

beschikbare parameters, bruikbaarheid, datakwaliteit en nodige acties om op te schonen. Daarnaast 

worden additionele databronnen voorgesteld die eveneens zinvol kunnen zijn voor modellen die 

strooibeslissingen ondersteunen. 

4.1 Data van meetstations 

AWV beschikt over 78 meetstations, waarvan 49 stations sensoren in het wegdek hebben en 29 

meetstations optische meetsensoren naast het wegdek hebben. Van deze meetstations zijn er 18 

supplementair uitgerust met een windvaan en een anemometer. Elke 10 minuten worden nieuwe 

meetresultaten opgeslagen. Op basis van meetgegevens van de stations in “A10 E40 Ternat” en “A12 

Stabroek” voor december 2017 werd de data geanalyseerd. 

4.1.1 Beschrijving parameters 

Symbool Variabele Eenheid Opmerking 

AL.1 Technisch alarm - Technisch alarm van Vaisala. Bereikt 
waardes 2, 3, 5 en 6 in de dataset. 

RH.1 Relatieve vochtigheid %  

RS.1 Regenklasse - Geeft aan hoe hevig de regen is. De 
data bevat waardes van 0 tot 6. 

ST.1 Oppervlaktetoestand - Geeft aan wat de toestand van het 
wegdek is (nat/vochtig/droog). In de 
data wordt dit weergegeven via 
numerieke waarden tussen 4 en 11 
die mappen op: 

● Droog 

● Vochtig 

● Nat 

● Sneeuw (snowy) 

● IJzig (icy) 

● Rijm (frosty) 

● Vochtig en chemisch 

● Nat en chemisch 

(Bron: datasheet Vaisala DRS511 Road and 
Runway Sensor) 

T.1 Omgevingstemperatuur °C  

TB.1 Dieptetemperatuur °C Temperatuur 30 cm onder het 
wegdekoppervlak van het traagste 
rijvak.  

TD.1 Dauwpunttemperatuur °C  
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TF.1 Vriespunttemperatuur van 
vloeistof op weg 

°C Berekend op basis van 
geleidbaarheid. Voor deze meting is 
vocht nodig (passieve sensoren 
kunnen enkele meten wanneer er 
neerslag (geweest) is, actieve 
sensoren spuiten zelf af en toe 
vocht) 

TS.1 Oppervlaktetemperatuur °C Twee oppervlaktetemperaturen: één 
voor de meest linkse en één voor de 
meest rechtse rijstrook. 

TS.2 Oppervlaktetemperatuur °C Twee oppervlaktetemperaturen: één 
voor de meest linkse en één voor de 
meest rechtse rijstrook. 

WD.1 Windrichting deg  

WS.1 Windsnelheid m/s Windsnelheid op typisch 5 m hoogte. 

 

4.1.2 Datakwaliteit & -opschoning 

Over het algemeen is de datakwaliteit van de meetstations hoog: 

● Er zitten geen outliers (sterk afwijkende waarden) in de data.  

● De nauwkeurigheid van de data is voldoende hoog. Zo worden temperaturen bijvoorbeeld tot 

op 0.1 °C gemeten, wordt de relatieve vochtigheid tot op 1% gegeven en wordt de windrichting 

tot op de graad nauwkeurig geregistreerd. 

● De data bevat verschillende situaties maar dekt niet het volledige werkingsgebied af. In de 

data subset fluctueert de luchttemperatuur bijvoorbeeld tussen -2.1  °C en 14.2 °C, terwijl in 

het ideale geval ook lagere temperaturen in de dataset zitten. Daarnaast bereiken 

categorische variabelen (RS en ST) niet alle mogelijke waarden (respectievelijk 4 en 5 

verschillende waarden). De verwachting is dat de volledige dataset wel het werkingsgebied 

afdekt. 

● Er ontbreken enkele meetwaarden (1 tijdspunt in Ternat, 25 in Stabroek voor de datasubset), 

waarbij geen enkele parameter van het meetstation werd geregistreerd. 

Om de data verder op te schonen kunnen ontbrekende tijdspunten geïnterpoleerd worden. 

Parameters zoals temperatuur, relatieve vochtigheid, oppervlaktetoestand variëren typisch traag in de 

tijd, waardoor ontbrekende meetpunten (die steeds 10 minuten uiteen liggen) kunnen geschat worden 

op basis van omliggende meetwaarden. 

4.1.3 Bruikbaarheid 

Meetpunten om de tien minuten gedurende meerdere jaren (voor deze analyse werd een subset van 

één maand voorzien) leveren een voldoende grote dataset om statistisch relevante modellen op te 

bouwen. In de onderzochte meetstations worden twaalf parameters opgemeten die niet rechtstreeks 

correleren onderling. De dataset is dus bruikbaar naar rijkheid en hoeveelheid data toe. 

Het belangrijkste aandachtspunt is dat voldoende verschillende scenario’s in de dataset dienen vervat 

te zitten. Vooral de kritische momenten, wanneer de temperatuur rond het vriespunt schommelt, 

moeten voldoende voorkomen in de gehele dataset om een betekenisvol model te trainen. Omdat dit 
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scenario typisch minder voorkomt dan duidelijk positieve waarden, zal de dataset ongebalanceerd zijn. 

Via verdere verrijking van de dataset (e.g., dupliceren van scenario’s) of door gepast modellen te 

gebruiken kan hiermee rekening gehouden worden. 

4.2 Meteo Wing voorspelgegevens 

Tot oktober 2019 werden de voorspellingen van verschillende weerparameters geleverd door Meteo 

Wing, een afdeling van Defensie. Omdat deze historische data van belang is om modellen te 

ontwikkelen, wordt deze ook nog in de analyse meegenomen. Een subset van de beschikbare data 

werd beschouwd, namelijk data voor december 2017 voor het meetstation A10 E40 Ternat. 

4.2.1 Beschrijving parameters 

De parameters die voorspeld worden door Meteo Wing zijn een subset van de parameters die door de 

meetstations worden opgemeten. Elke voorspelling wordt voorzien van meerdere timestamps die 

meegeven wanneer de voorspelling gemaakt werd, vanaf wanneer de voorspellingen geldig zijn en 

welk uur precies voorspeld werd.  

Concreet worden volgende parameters voorspeld voor elk uur voor de volgende 24 uur vanaf het 

voorspelmoment. 

Symbool Variabele Eenheid Opmerking 

RS.1 Regenklasse - Geeft aan hoe hevig de regen is. De 
data bevat waardes van 0 tot 6. 

ST.1 Oppervlaktetoestand - Geeft aan wat de toestand van het 
wegdek is (nat/vochtig/droog). In de 
data wordt dit weergegeven via 
numerieke waarden tussen 4 en 11 die 
mappen op: 

● Droog 

● Vochtig 

● Nat 

● Sneeuw (snowy) 

● IJzig (icy) 

● Rijm (frosty) 

● Vochtig en chemisch 

● Nat en chemisch 

(Bron: datasheet Vaisala DRS511 Road and 
Runway Sensor) 

T.1 Omgevingstemperatuur °C  

TD.1 Dauwpunttemperatuur °C  

TS.1 Oppervlaktetemperatuur °C  

WS.1 Windsnelheid m/s  

CT Bewolkingstype (Cloud Type) - Bereikt volgende waardes: 
● 0 - Klaar 

● 1 

● 2 
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● 3 - Bewolkt 

 

4.2.2 Datakwaliteit & -opschoning 

De voorspelde parameterwaarden door Meteo Wing zijn steeds ingevuld, wat te verwachten is bij 

voorspellingen. De berekende waarden bevatten enkele uitschieters, zo wordt een 

oppervlaktetemperatuur van - 3577 °C en - 1836 °C berekend, wat fysisch niet mogelijk is. Slechts 3 

waarden op 16939 datapunten zijn duidelijke uitschieters. Deze worden best weggelaten uit de data, 

waarna de waarde nauwkeuriger kan geschat worden door het gemiddelde van de temperatuur in het 

voorgaande en volgende uur te berekenen. Alternatief kan een beroep gedaan worden op een 

overlappende voorspelling, gezien vaak meermaals per dag een voorspelling voor 24 uur wordt 

gegenereerd. Binnen dit project wordt ervan uitgegaan dat, op enkele uitschieters na, de aangeleverde 

voorspellingen correct zijn. 

4.2.3 Bruikbaarheid 

Aan de hand van de timestamps kunnen de voorspelde waardes eenvoudig gematcht worden met 

andere databronnen. Omdat strooidiensten ongeveer 3 uur nodig hebben om een gebied volledig te 

strooien, is de voorspelhorizon van ongeveer 24 uur voldoende om een zinvol model te trainen. 

4.3 KMI voorspelgegevens 

Sinds oktober 2019 worden voorspellingen in verband met de staat van de weg aangeleverd door het 

Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). Op basis van voorspellingen voor het meetstation in Zele in 

op 7 november 2019 werd deze databron geanalyseerd. 

4.3.1 Beschrijving parameters 

In tegenstelling tot voorspellingen van Meteo Wing, die enkele keren per dag gemaakt worden, levert 

het KMI elk uur een nieuwe voorspelling op waarin de waardes van tien parameters voorspeld worden 

voor elk uur voor de komende 46 uur. Elke voorspelling wordt vergezeld van timestamps die aangeven 

wanneer de voorspelling gemaakt is en welk moment precies voorspeld werd.  

Concreet worden volgende parameters voorspeld. 

Variabele Eenheid Opmerking 

Status code - Numerieke waarden met volgende betekenis: 
● 0  - Droog 

● 1  - Nat 

● 2  - Motregen 

● 3  - Regen 

● 4  - Condensatie 

● 5  - Sneeuw 

● 6  - IJzel 

● 7  - Hagel 

● 8  - Rijp 

● 9  - Bevriezing 
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● 10  - IJs op de weg 

● 11  - Smeltende sneeuw 

● 101  - Waakzaamheid geboden 

Omgevingstemperatuur °C  

Dauwpunttemperatuur °C  

Oppervlaktetemperatuur °C  

Water op de weg mm Dikte van de waterlaag op de weg. 

Ijs op de weg mm Dikte van de ijslaag op de weg, uitgedrukt in mm. 

Neerslag mm Hoeveelheid regen gevallen in één uur. 

Sneeuw mm Hoeveelheid sneeuw gevallen in één uur, uitgedrukt als 
de hoeveelheid water (in mm) na smelten van de 
sneeuw. 

Korrelhagel mm Hoeveelheid korrelhagel gevallen in één uur, uitgedrukt 
als de hoeveelheid water (in mm) na smelten van de 
sneeuw. Vandaag kan deze waarde nog niet voorspeld 
worden door het model van het KMI, dus is deze waarde 
steeds gelijk aan nul in de huidige data. 

 

4.3.2 Datakwaliteit & -opschoning 

De datakwaliteit is hoog. Er is geen ontbrekende data en er kunnen ook geen duidelijke uitschieters 

teruggevonden worden in de beschikbare data. 

4.3.3 Bruikbaarheid 

Aan de hand van de timestamps kunnen de voorspelde waarden eenvoudig gematcht worden met 

andere databronnen. Omdat strooidiensten ongeveer 3 uur nodig hebben om een gebied volledig te 

strooien, is de voorspelhorizon van 46 uur ruim voldoende om een zinvol model te trainen. 

Voorspellingsmodellen op basis van machine learning of fysische regels zullen dominant recente 

voorspellingen gebruiken gezien deze doorgaans de meest nauwkeurige zijn. Bij de ontwikkeling van 

een model kan bijgevolg gekozen worden om slechts een subset van de voorspellingshorizon mee te 

nemen op basis van de typische werking van de winterdienst. Indien voor machine learning gekozen 

wordt kan ook alle data beschouwd worden in een eerste fase, waarna kan gecontroleerd worden 

welke data effectief gebruikt wordt door het model om de dimensionaliteit van de inputs te verlagen. 

Een belangrijke observatie is dat de parameters van de KMI voorspellingen niet exact dezelfde zijn als 

de parameters van de Meteo Wing voorspellingen. Gezien het KMI in de toekomst de voorspellingen 

zal aanleveren, wordt het model best op deze input getraind. Om ook de historische informatie mee 

te kunnen nemen tijdens modeltraining, kunnen voor ontbrekende parameters in de Meteo Wing 

voorspellingen de eigenlijke meetwaarden gebruikt worden. 

4.4 KMI neerslagdata 

Naast voorspellingen van verschillende grootheden van de meetstations, levert het KMI ook 

neerslagdata aan in kaartvorm op basis van het nowcast systeem genaamd INCA. Dit systeem beslaat 

een domein van 600 x 590 km2 met een resolutie van 1 km in beide dimensies (601 x 591 gridpunten). 

Het domein omvat België, Luxemburg, een groot deel van Nederland en een deel van Noord-Frankrijk. 



Elsa 

03/06/2020 EWI – PIO – 2020 17 
 

4.4.1 Beschrijving parameters 

Aan het departement AWV voorziet het INCA-systeem neerslagvoorspellingen in kaartvorm voor de 

komende vier uur in stappen van 10 minuten. De updatefrequentie van deze data is eveneens 10 

minuten. Specifiek zijn volgende parameters beschikbaar voor elk gridpunt: 

Variabele Eenheid Beschrijving 

Totale neerslag mm Totale neerslag geaccumuleerd over 10 minuten. 

Neerslagtype - Code die het type neerslag aanduidt: droog, regen, 
mengeling van regen en sneeuw, sneeuw, aanvriezende 
regen, hagel, zware hagel. 

Bliksem - Binaire variabele die aangeeft of er bliksem aanwezig is 
of niet. 

 

INCA kan daarnaast ook andere meteorologische waarden aanleveren, hoewel deze niet inbegrepen 

zijn in de beschikbare data. Hieronder vallen onder meer temperatuur, dooipunttemperatuur, 

relatieve vochtigheid, alle op 2 meter hoogte. Ook de windsnelheid op 10 meter hoogte kan 

aangeleverd worden. Deze waarden kunnen voor de komende twaalf uur voorspeld worden in stappen 

van één uur. Ook meer gespecialiseerde meteorologische parameters kunnen aangeleverd worden. 

4.4.2 Datakwaliteit & bruikbaarheid 

De datakwaliteit van de neerslagdata is hoog. Er zijn geen ontbrekende waarden en geen duidelijke 

outliers. De data in kaartvorm laat toe om voorspelde neerslaginformatie over heel Vlaanderen te 

verkrijgen en tot op 1 km2 nauwkeurig de verwachte neerslag te kennen. Dit is belangrijke additionele 

data om gladheid in te schatten op locaties waar geen meetstations staan en dient dus zeker 

opgenomen te worden bij de modelontwikkeling. 

4.5 Historische beslissingen strooitabellen 

4.5.1 Beschrijving parameters 

Uit de strooitabellen, die gebruikt werden voor het strooimanagementsysteem, kan informatie over 

de historische beslissingen bekomen worden. Deze data bevat volgende parameters: 

Variabele Beschrijving 

District District waarvoor een bepaalde beslissing genomen is 

Datum start Timestamp waarvan het niet duidelijk is of dit het 
beslissingsmoment of de start van de actie omvat. 

Motivering Vrij tekstveld waarin de medewerker de motivering voor de actie 
meegeeft 

Wegen Welk deel van de weg beschouwd wordt: Wegen, Fietspaden of 
Wegen & Fietspaden 

Actie Welke actie ondernomen wordt: 
● Geen interventie 

● Lokale bestrooiing 

● Preventieve inspectie 

● preventieve inspectie beëindigd 

● preventieve inspectie bezig  
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● Algemene preventieve bestrooiing 

● Algemene curatieve bestrooiing 

● Algemene curatieve bestrooiing met sneeuwruiming 

 

4.5.2 Datakwaliteit & -opschoning 

Omdat de motivering vrij kan ingevuld worden door de medewerkers, verschilt de manier van 

rapporteren en motiveren per district en per persoon. Bovendien wordt niet steeds een motivatie 

meegegeven. Hiernaast is het ook niet duidelijk of de timestamp de beslissingstijd of het tijdstip van 

de actie aanduidt, wat geverifieerd moet worden op basis van de bron van de dataset. Dit alles samen 

leidt tot een zeer lage datakwaliteit. 

Om deze data op te schonen moet de vrije tekst geïnterpreteerd worden en gestructureerd worden. 

Dit kan het best manueel gebeuren door steeds op enkele vaak voorkomende kernwoorden te filteren. 

Zo kunnen eerst alle beslissingen met melding “positieve temperaturen” geclassificeerd worden, 

bijvoorbeeld door een extra variabele MotiveringsCode aan te maken die de waarde 0 heeft als deze 

melding gegeven wordt. Variaties zoals “temp pos” en “positieve minima” leiden tot dezelfde waarde. 

Analoog kan een waarde 1 toegekend worden aan MotiveringsCode als bijvoorbeeld “code geel” of 

equivalent vermeld wordt bij de motivering. Zo kunnen de verschillende motiveringen gecategoriseerd 

worden. Dit is manueel werk dat ook achtergrondkennis vereist om verschillende omschrijvingen van 

dezelfde achterliggende motivering te herkennen. Gezien per district ongeveer 200 beslissingen 

genomen worden per jaar (tijdens de winterdienst), is deze manuele aanpak haalbaar. 

4.5.3 Bruikbaarheid 

Na opschoning, verduidelijking en structurering van de data kan deze data op basis van timestamps 

gematcht worden met (voorspelde) meetdata van sensoren. Op die manier worden de strooibeslissing, 

motivering en meetgegevens aan mekaar gelinkt. De kernvraag hierbij is de meerwaarde van de 

motivering, gezien deze informatie uit een vrij tekstveld geëxtraheerd wordt. Als deze motivering niet 

door alle beslissers gedetailleerd wordt ingevuld, is de geëxtraheerde informatie immers beperkt.  

Bij de ontwikkeling van een machine-learning model wordt de focus dus best eerst op het voorspellen 

van de eigenlijke beslissing gelegd. De achterliggende motivering voorspellen op basis van deze dataset 

is moeilijker en zal slechts met een beperkte betrouwbaarheid mogelijk zijn. Afhankelijk van de 

behaalde nauwkeurigheid kan de dataset verrijkt worden door zelf gestructureerde motiveringen toe 

te voegen, of kan de motivering uit andere parameters (e.g. gewichten van parameters in het model) 

afgeleid worden. 

4.6 Details acties SMS 

4.6.1 Beschrijving parameters 

Sinds oktober 2019 wordt het strooimanagementsysteem (SMS) gebruikt, waaruit gegevens over de 

genomen beslissingen en de afgelegde strooiroutes kunnen geëxporteerd worden. De data rond 

genomen beslissingen bevat volgende parameters: 

Variabele Beschrijving 
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Gebruiker De gebruiker die een beslissing heeft genomen 

Beslissingstijd Het moment waarop een (strooi)beslissing genomen is 

Bestemming Of het de wegen, fietspaden of beide betreft 

Actie tijd Op welk moment een actie dient te starten indien een actie 
genomen wordt 

Beslissing Welke strooiactie ondernomen wordt: 
● Geen interventie 

● Opvolgen toestand weg 

● Lokaal wegen 

● Preventief wegen 

● Preventief fietspaden 

● Curatief wegen 

● Curatief fietspaden 

 

Deze data overlapt met data uit de vorige sectie wat betreft variabelen, behalve dat in deze dataset 

de gebruiker ook specifiek meegegeven wordt en de actietijd gespecifieerd is. Een aandachtspunt bij 

deze data is dat de inhoud van de velden uit deze dataset niet overeenkomt met de inhoud uit de 

vorige sectie. Zo komen in deze dataset beslissingen zoals “curatief wegen” voor, terwijl dit in de vorige 

dataset “algemene curatieve bestrooiing” is met een aanduiding van het weggedeelte in een andere 

variabele. Deze databronnen dienen bijgevolg op mekaar afgestemd te worden om breder bruikbaar 

te zijn. 

Naast beslissingsdata bevat het SMS ook gedetailleerde informatie rond de strooiroutes en 

strooihoeveelheden. Concreet kunnen volgende parameters uit het systeem geëxtraheerd worden: 

Variabele Beschrijving 

Route Traject dat gestrooid wordt 

Start, Uit steunpunt, Eerste 
korrel, Laatste korrel, Terug 
steunpunt, Eind 

Timestamps voor verschillende momenten tijdens een 
strooiactie (start actie, vertrek uit steunpunt, begin met 
strooien, einde strooien, terug in het steunpunt, einde 
actie) 

Strooitijd, Sproeitijd, 
Leegdr. Tijd, Totale tijd 

Duurtijden voor verschillende acties: hoe lang gestrooid 
werd, hoe lang gesproeid werd, hoe lang er leeggedraaid 
werd, wat de totale tijd van de operatie was. 

Zout (ton), Vloeistof (ton) Hoeveelheden zout en vloeistof die gestrooid zijn tijdens 
de actie, vaak in een droog/nat verhouding van 70% zout 
en 30% vloeistof. Indien het verbruik van zout of vloeistof 
meer dan 10% (huidige ingestelde waarde) afwijkt ten 
opzichte van de referentieroute, wordt dit in het systeem 
aangegeven. Hierbij wordt eveneens aangegeven hoe 
groot de afwijking is. Afwijkingen kunnen verschillende 
oorzaken hebben, bijvoorbeeld: 

● Te lange afstand strooien, 

● Hogere dosering zout gebruiken dan de 

vooropgestelde 10 g/m2, 
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● Te breed strooien. 

Vloeistof (1000L) Verbruikte hoeveelheid vloeistof van een (pure) sproeier. 
Deze waarde was steeds nul in de verkregen data omdat 
het strooiers betrof die in een verhouding van 70% zout en 
30% vloeistof strooiden. 

Afstand (km), Strooiafstand 
(km), Sproeiafstand (km) 

Afstanden van de actie uitgedrukt in kilometer. 
Respectievelijk totaal afgelegde afstand, totale 
strooiafstand en totale sproeiafstand. 

Gem. dos. Gemiddelde dosis zout uitgedrukt in gram per m2. 

Strooi opp. (m2) Totale strooioppervlakte uitgedrukt in m2. 

Sproei opp. (m2) Totale sproeioppervlakte uitgedrukt in m2. 

# Alarm Het aantal alarmen die voor een bepaalde rit 
geconstateerd zijn. Alarmen worden ingesteld op basis van 
de referentieroute om na te gaan of de strooier ook 
daadwerkelijk rijdt volgens de route. Wanneer een strooier 
bijvoorbeeld afwijkt van de route, niet de gemarkeerde 
stukken strooit of te veel/te weinig strooit, wordt een 
alarm gegeven. Deze alarmen kunnen door AWV ingesteld 
worden. 

 

Rapporten met totaaldata binnen een bepaald gebied kunnen eveneens opgevraagd worden. Dit is 

mogelijk op verschillende niveaus: agentschapsniveau, afdelingsniveau of verder detailniveau. Deze 

totalen kunnen berekend worden op basis van de onderliggende detaildata. Daarnaast kan ook een 

overzicht gekregen worden op actieniveau, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen curatieve 

strooibeurten, preventieve naar curatieve, preventieve en lokale strooibeurten. In deze totalen 

worden volgende parameters weergegeven: 

Variabele Beschrijving 

Aantal routes Aantal routes binnen het gebied 

Aantal ritten Aantal ritten uitgevoerd binnen het gebied in een bepaalde 
periode 

Duur rijden Totale duur rijtijd, uitgedrukt in dagen, uren, minuten en 
seconden (d:hh:mm:ss). 

Duur gestrooid Totale duur gestrooid, uitgedrukt in dagen, uren, minuten 
en seconden (d:hh:mm:ss). 

Duur leegdraaien Totale duur leegdraaien, uitgedrukt in dagen, uren, 
minuten en seconden (d:hh:mm:ss). 

Totale duur Totale duur acties, uitgedrukt in dagen, uren, minuten en 
seconden (d:hh:mm:ss). 

Km rijden (km) Totaal gereden afstand, uitgedrukt in kilometer. 

Km strooi (km) Totaal gestrooide afstand, uitgedrukt in kilometer. 

Totaal zout (ton) Totaal gestrooide afstand, uitgedrukt in kilometer. 

Droog (ton) Totale hoeveelheid gestrooid zout, uitgedrukt in ton. 

Nat (m3) Totale hoeveelheid gebruikte vloeistof, uitgedrukt in m3. 

Nat zout (ton) Totale hoeveelheid gebruikt nat zout, uitgedrukt in ton. 

Gestrooid opp. (1000 m2) Totale gestrooide oppervlakte, uitgedrukt in 1000 m2. 
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Gem. dosering (gr/m2) Gemiddelde dosering over de verschillende ritten en 
routes heen, uitgedrukt in gram per m2. 

 

4.6.2 Datakwaliteit & -opschoning 

Over het algemeen is de datakwaliteit van de verkregen data groot. Enkele timestamps ontbreken voor 

bepaalde ritten (e.g., terug steunpunt, uit steunpunt, …). Indien vereist kunnen deze timestamps 

geschat worden op basis van andere timestamps. Zo kan geschat worden wanneer een strooiwagen 

terug in het steunpunt is op basis van het einde van de rit. 

Voor de beslissingsdata werd aangehaald dat de verschillende beschikbare datasets anders omgaan 

met de beslissingscategorieën en het wegdektype. Deze datasets dienen op mekaar afgestemd te 

worden om één consistente dataset te verkrijgen. Dit kan gebeuren door parameters uit de twee 

datasets op mekaar te mappen. 

4.6.3 Bruikbaarheid 

De rapporten die totaalverbruik van zout of totale duurtijd van strooien aangeven hebben weinig 

meerwaarde voor de ontwikkeling van een machine learning model voor strooibeslissingen. De 

detailinformatie over de strooiroutes en strooimomenten is echter wel belangrijk. Hieruit kan immers 

bepaald worden wanneer welke route gestrooid is. Dit laat op zijn beurt toe om voor elk wegsegment 

te bepalen wanneer deze laatst gestrooid is, wat interessante info is bij het inschatten van gladheid en 

voorspellen van nieuwe strooiacties. Omdat alarmen in het systeem aanwezig zijn die aangeven 

wanneer afgeweken werd van de vooraf bepaalde strooiroute, moeten deze strooiroutes zelf ook in 

het systeem aanwezig zijn. Het is dus van belang om de strooiroutes uit het systeem te extraheren, of 

zelfs de eigenlijke data van de strooiwagens die op basis van gps-coördinaten aangeven wanneer op 

welke locatie gestrooid werd. 

4.7 Overige databronnen 

Naast de beschikbare databronnen hierboven geanalyseerd, worden in deze sectie overige 

databronnen gecapteerd waarvan geen dataextract beschikbaar was of die nog niet ontsloten is. 

4.7.1 Thermal mapping 

AWV heeft een thermische kaartp laten opstellen van alle snel- en gewestwegen. Hierbij wordt de 

oppervlaktetemperatuur van de weg al rijdend gemeten met een infraroodthermometer, wat toelaat 

om te bepalen welke wegdekzones een hogere of lagere temperatuur hebben dan de gemiddelde 

wegdektemperatuur. De metingen gebeuren steeds ’s nachts bij een temperatuur lager dan 8°C, bij 

heldere hemel en wanneer het windstil is. 

De resulterende thermal map biedt informatie over de oppervlaktetemperatuur op plaatsen waar geen 

weerstations staan. Op basis van de gemeten temperaturen van de meetstations kan dus ook de 

oppervlaktetemperatuur op andere plaatsen ingeschat worden. Dit is belangrijke informatie omdat 

temperaturen sterk kunnen variëren op het wegennet door invloeden van onder meer het type 

wegdek, de ligging (in een dal of op een heuvel) en de omgeving (naast een rivier, in een stad, …). Deze 

thermal mapping informatie dient dus te worden meegenomen bij strooibeslissingen zodat koudere 

plaatsen op het wegennet in rekening gebracht worden (en eventueel apart kunnen gestrooid 
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worden). Deze thermal mapping informatie is beschikbaar binnen AWV en is direct bruikbaar bij AI 

toepassingen. 

4.7.2 Camerabeelden 

AWV heeft toegang tot camerabeelden van (delen van) autosnelwegen die visuele inspectie toelaten. 

Om dergelijke camerabeelden te gebruiken in een machine learning model moet de juiste informatie 

geëxtraheerd worden, zoals vrije rijstroken of sneeuwval. Dit is een computer vision probleem op zich, 

wat gepaard gaat met een volledig traject gaande van verzamelen van geannoteerde data tot 

modelontwikkeling en testen. Op dit moment wordt de cameradata van snelwegcamera’s enkel 

opgeslagen bij ongevallen, maar daarbuiten niet. Er is bijgevolg weinig data beschikbaar. Bovendien 

lijkt de meerwaarde van de outputdata op het eerst gezicht beperkt, gezien de echte informatie voor 

strooibeslissingen eerder in de meetpunten, voorspellingen, neerslag en voorgaande 

strooibeslissingen zit. Camerabeelden zijn dus geen prioritaire databron. Indien deze wel nog 

aanvullend gebruikt moeten worden, dient eerst data verzameld te worden en een 

computervisiemodel ontwikkeld te worden om de juiste informatie te extraheren. 

4.7.3 Weerbericht 

Op de website van het KMI kunnen waarnemingen, verwachtingen en waarschuwingen bekeken 

worden. De waarnemingen bevatten kaarten met onder meer neerslag en wolkenbeelden en geven 

een algemeen beeld van de huidige toestand. De verwachtingen zijn korte weerberichten in tekstvorm 

voor de komende dagen en kaarten die de voorspellingen voor verschillende parameters weergeven 

(waaronder temperatuur, relatieve vochtigheid, …). Zowel de waarnemingen als voorspellingen op de 

website liggen in lijn met de gegevens waarover AWV reeds beschikt in het GMS. Bovendien is zelfs 

een kort weerbericht van het KMI per regio in het GMS geïntegreerd. 

Ten slotte kunnen ook waarschuwingen geraadpleegd worden op de website van het KMI, die onder 

meer verwachte gladheid aangeven (ijzel, rijmplekken, ijsplekken). In het algemeen wordt met 

kleurencodes gewerkt om de ernst van een fenomeen aan te geven: 

- Code groen: geen bijzonderheden 

- Code geel: wees waakzaam 

- Code oranje: wees voorbereid en volg raadgevingen op 

- Code rood: onderneem actie en volg raadgevingen strikt op 

Deze codes bevatten in principe dezelfde (geëxtraheerde) informatie als de voorspellingen die reeds 

in het GMS beschikbaar zijn. Toch kunnen ze nuttig zijn bij interpretatie van historische 

strooibeslissingen, waarin vaak naar de kleurencode verwezen wordt om een strooibeslissing te 

motiveren. Deze gegevens zijn publiek beschikbaar en kunnen dus makkelijk mee opgenomen worden 

in de beschikbare data. 

4.7.4 Informatie van externe melders 

De politie kan bij gladheid een melding (via het Vlaams Tunnel- en Controlecentrum buiten de 

kantooruren) doorgeven naar de districten zodat kan ingegrepen worden. Deze informatie kan 

eveneens nuttig zijn om historische strooibeslissingen te evalueren. Vandaag wordt deze informatie 

opgeslagen in een softwaresysteem binnen AWV, wat toelaat om deze data te gebruiken bij verdere 

analyse. 
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4.7.5 Locatie van bruggen en tunnels (kunstwerken) 

Kunstwerken zoals bruggen en tunnels kunnen gladder zijn dan de omgevende wegen. Om deze reden 

is het zinvol om hier extra aandacht aan te besteden bij strooibeslissingen. Gezien het beheer van het 

merendeel van de kunstwerken onder AWV valt, is de locatie ervan steeds gekend binnen het 

departement en dus eenvoudig te verkrijgen. Een deel van de kunstwerken wordt beheerd door De 

Vlaamse Waterweg en de Afdeling Maritieme Toegang. 

De meerwaarde van deze informatie overlapt met de informatie die uit de thermal map verkregen 

wordt, vermits deze laatste de lagere wegdektemperaturen op kunstwerken eveneens in kaart brengt. 

Verder geeft de locatie van bruggen en tunnels weinig informatie over de eigenlijke temperaturen en 

kans op gladheid. Deze data kan eerder gebruikt worden om, na bepaling van mogelijke gladheid, na 

te gaan of er speciale aandacht nodig is voor kunstwerken in een gebied. 

4.8 Algemene conclusies 

AWV beschikt over databronnen van hoge kwaliteit wat betreft meetgegevens en 

voorspellingsgegevens waarbij slechts beperkte opschoning vereist is. Meer specifiek gaat het over de 

data van de meetstations, thermal mapping, en de voorspellingen aangeleverd door Meteo Wing of 

het KMI (zowel voor de meetstations als in kaartvorm). Data rond de strooiacties is nauwkeurig wat 

betreft actietijden en trackinggegevens van de strooiwagens, maar de uitdaging bij deze data ligt in 

het opschonen van de beslissingsdata. Hiervoor moeten verschillende datasets op elkaar afgestemd 

worden en moeten vrije tekstvelden met de onderliggende motivatie gestructureerd worden, wat niet 

steeds bruikbare informatie oplevert.  

Additionele datasets zoals waarschuwing van het KMI en informatie van externe melders leveren extra 

informatie op, vereisen weinig moeite om op te nemen en worden dus best meegenomen bij de 

ontwikkeling. Databronnen zoals camerabeelden en de locatie van kunstwerken zijn minder essentieel 

gezien de gedeeltelijke overlap met andere datasets. Bij deze moet overwogen worden of de beperkte 

meerwaarde van de bronnen de nodige investeringen rechtvaardigt. 

In het algemeen lijkt AWV over voldoende relevante data te beschikken om, na opschoning, een model 

voor ondersteuning van strooibeslissingen uit te werken. Hierbij staat de keuze tussen een model op 

basis van machine learning of op basis van fysische regels of een combinatie van beide nog open gezien 

er geen duidelijke beperkingen vanuit de datasets voortvloeien.  
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5 Analyse van de gebruikersnoden 

5.1 Gevolgde proces  

Om een beeld te krijgen van de functionele vereisten van een ondersteuningstool voor 

strooibeslissingen, werd samen met de eindgebruikers een niet-exhaustieve lijst van use cases 

opgesteld. Vanuit de projectcoördinatoren werden de relevante stakeholders opgelijst die in contact 

zullen komen met de ondersteuning van strooibeslissingen. Deze stakeholders zijn onder andere AWV-

medewerkers die vandaag de strooibeslissingen nemen, projectingenieurs, de coördinator 

districtswerking, verantwoordelijken voor onderhoud en beheer, …  

Deze lijst use cases schetsen een eerste algemeen beeld van de geambieerde doelstellingen rond de 

ondersteuning van strooibeslissingen. Use cases die breder gaan dan de scope van dit project worden 

hierbij meegenomen doorheen het proces gezien deze inzichten van nut kunnen zijn voor toekomstige 

projecten, maar deze zullen niet verder beschouwd worden in dit project. 

5.2 Resultaten  

De verschillende use cases worden ingedeeld volgens enkele brede functionele categorieën, 

aangegeven met een letter (A, B, C of D). Hierbij wordt steeds de meest relevante categorie gebruikt, 

hoewel sommige use cases in meerdere categorieën kunnen worden ingedeeld. De vier beschouwde 

categorieën zijn: 

A. Use cases waarbij de focus ligt op het verzamelen en capteren van extra data(bronnen), 

B. Use cases waarbij (historische) data wordt opgeschoond of geanalyseerd, 

C. Use cases waarbij data inzichtelijk wordt voorgesteld of gedeeld met andere partijen, 

D. Use cases waarbij de focus ligt op voorspellen van strooibeslissingen of optimaliseren van de 

werking. 

De toegevoegde waarde van elke use case wordt toegekend door middel van een planning poker 

techniek, waarbij elke use case een score krijgt die de toegevoegde waarde van de use case aangeeft. 

De laagste waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “houdt geen meerwaarde in”. Een waarde 

20 en hoger dient dan weer geïnterpreteerd te worden als “houdt zeer veel meerwaarde in binnen dit 

traject”.  Een waarde van 100 geeft aan dat de use case absoluut vervuld moet zijn binnen dit project, 

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

Deze waardes werden tijdens workshops door de relevante stakeholders binnen AWV toegekend en 

gemotiveerd. 

Use case A.1: “Als winterdienstcoördinator kan ik meldingen van de weggebruiker (uit bvb. Waze, 

KMI app) uitlezen  zodat ik gerichte strooiacties kan uitvoeren op basis van deze gegevens”. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Deze use case werd over het algemeen als interessant maar niet essentieel gezien. De grootste reden 

hiervoor is dat meldingen van weggebruikers niet steeds betrouwbaar zijn, zeker in het geval van 

gladheid (bijvoorbeeld watergladheid in plaats van ijs). Daarnaast zijn de strooidiensten eigenlijk al te 

laat als er meldingen van gladheid komen, al kan je dit wel nog proberen curatief te redden. Eén 

deelnemer heeft een score van 100 gegeven omdat het nuttige extra informatie kan zijn voor de 

strooidiensten. 
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Use case A.2: "Als coördinator kan ik informatie krijgen over een obstakel (e.g. file) op de geplande 

strooiroute en kan ik deze doorpushen naar het routebegeleidingssysteem van de strooier zodat de 

route van de strooier kan aangepast worden / de coördinator kan ingrijpen". 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case werd over het algemeen als heel interessant gezien. Dit laat toe dat de strooidiensten 

sneller kunnen strooien en minder tijd verliezen bij files en obstakels. 

Use case A.3: "Als coördinator kan ik het aantal rijvakken/fietspaden dat vrij is 'zien' (e.g. op basis 

van camerabeelden) zodat ik kan inschatten of er nog bijkomende strooiacties nodig zijn". 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Deze use case werd over het algemeen als interessant gezien om mee te nemen, maar niet essentieel 

binnen dit project. 

Use case A.4: Als beleid kan ik nagaan of er beslist werd wel of niet te strooien (door een beslisser of 

door een model) en op basis van welke bronnen dit bepaald is zodat ik achteraf kan nagaan of de 

juiste beslissing genomen is (om beleid te kunnen bijsturen). 

Score van het innovatiepotentieel: 20 – 40  

Deze use case werd over het algemeen als heel belangrijk ingeschat door de deelnemers omdat 

correcte beslissingen belangrijk zijn voor AWV om zich als betrouwbare partner te kunnen opstellen. 

Eén deelnemer gaf een lagere score omdat de meerwaarde niet werd ingezien van achteraf terug te 

komen op genomen beslissingen. Daarnaast werd ook een score van 100 gegeven omdat het net de 

essentie is om uit de beslissingen van het verleden te leren. 

Use case A.5: "Als beleid kan ik te weten komen om welke reden een strooiadvies niet gevolgd werd 

zodat ik de intern opgestelde regels en het systeem kan beoordelen en daarnaast de beslissingsnemer 

kan geruststellen (motivatie van de beslissing om te overrulen)". 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case werd over het algemeen als zeer nuttig gezien. Door beslissingsnemers te laten 

aangeven waarom ze niet volgen wordt de verantwoordelijkheid weer bij de beslisser gelegd (ingeval 

ze niet volgen). Hierbij werd opgemerkt dat dit geen vrij tekstveld mag zijn met het oog op bruikbare 

data voor toekomstige ontwikkelingen. 

Use case B.1: Als beslisser kan ik alle historische voorspellingen en beslissingen raadplagen onder 

gelijkaardige omstandigheden (temperatuur, toestand wegdek, …) met een inschatting of ze goed of 

slecht waren zodat ik kan bijleren en de juiste keuze kan maken bij toekomstige beslissingen. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 - 40 

Deze use case werd over het algemeen als zeer interessant gezien. Dit werd vooral als zinvol ervaren 

als trainingsmodule voor beslissers. Er werd een lagere score gegeven door een deelnemer die aangaf 

dat de historische info net meer twijfel kan zaaien bij de beslisser. 

Use case B.2: "Als ontwikkelaar kan ik op basis van historische metingen, voorspellingen en 

beslissingen bepalen welke medewerkers het toekomstig model het best kunnen trainen zodat het 

basismodel van in het begin op een aanvaardbaar niveau functioneert". 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case werd over het algemeen als zeer zinvol gezien omdat goede onderliggende data de basis 

vormt voor alle machine learning modellen. 
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Use case B.3: "Als beslisser kan ik informatie krijgen over het meest betrouwbare meetstation op dit 

moment zodat ik mij op het meest relevante station kan baseren voor mijn beslissingen". 

Score van het innovatiepotentieel: 13 - 20 

Deze use case werd over het algemeen als nuttig gezien. Niet alle meetstations staan op de ideale 

locatie, waardoor hun meetwaarden een vertekend beeld kunnen geven. Er werd een lagere score 

gegeven door een deelnemer die stelt dat alle meetstations moeten relevant zijn en dergelijke 

informatie dus niet nodig mag zijn. 

Use case B.4: " Als beleid kan ik een dashboard zien dat aangeeft welke curatieve strooibeurten 

konden vermeden worden (door preventief te strooien aan de hand van het beleid) zodat ik kan 

sturen op curatieve strooibeurten". 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Deze use case werd over het algemeen als interessant maar niet essentieel gezien. Een dergelijk 

dashboard kan de gewenste uitkomst monitoren, maar de essentie is hoe kunnen curatieve 

strooibeurten vermeden worden. 

Use case B.5: "Als beslisser kan ik een dashboard zien dat aangeeft welke curatieve strooibeurten 

konden vermeden worden (door preventief te strooien aan de hand van het beleid) zodat ik feedback 

krijg en kan leren uit beslissingen". 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Deze use case werd over het algemeen als interessant maar niet essentieel gezien. Dit is zinvolle extra 

informatie voor een beslisser om bij te leren. 

Use case C.1: Als winterdienstcoördinator kan ik de weggebruiker ’s avonds via de media verwittigen 

voor de volgende ochtend over de staat van de weg (gladheid) op een detaillistische manier 

(snelwegen en gewestwegen op provincieniveau) zodat de weggebruiker beter geïnformeerd is. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 – 13  

Deze use case werd als minder essentieel gezien dan de verwittigingen aan de kant van AWV. De eerste 

prioriteit is om te zorgen dat de weg veilig is. Bij het scoren werd door de deelnemers aangegeven dat 

deze use case moeilijk praktisch haalbaar is. 

Use case C.2: Als winterdienstcoördinator kan ik de weggebruiker 4 à 5 uur op voorhand via de media 

verwittigen over de staat van de weg (gladheid) op een detaillistische manier (snelwegen en 

gewestwegen op provincieniveau) zodat de weggebruiker beter geïnformeerd is. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

De deelnemers vinden het belangrijk om de weggebruiker op een overzichtelijke manier te informeren, 

bijvoorbeeld door middel van een kaart waarop tot op wegenniveau kan gezien worden waar het glad 

is. Een lagere score werd gegeven door een deelnemer die aanhaalt dat de weggebruiker 4 uur op 

voorhand typisch niet veel meer kan wijzigen aan zijn dagplanning. 

Use case C.3: Als Vlaamse winterdienstcoördinator / leidinggevende kan ik op een dashboard zien 

wat de toestand van de weg (gladheid) zal zijn voor de komende 4 uur op districtsniveau zodat ik de 

weggebruiker gerichter kan informeren 

Score van het innovatiepotentieel: 20 - 40 

Deze use case werd over het algemeen als heel belangrijk ingeschat door de deelnemers. Door 

verschillende views op de werkelijkheid (thermal map, voorspellingen, eigen meetstations, strooidata, 

…) te combineren kan een goed zicht verkregen worden op de toestand van de weg. Met de informatie 

die hieruit volgt kan de weggebruiker enkel mee gebaat zijn. 
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Use case C.4: “Als coördinator kan ik op mijn dashboard zien hoeveel beslissingen het systeem 

autonoom heeft genomen en hoeveel kg zout er gestrooid is geweest in vergelijking met een 

gelijkaardige nacht vooraleer het systeem in werking trad  zodat ik de meerwaarde van het systeem 

kan bepalen". 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Deze use case werd over het algemeen als interessant gezien. Dit is niet de essentie van het traject 

maar eerder een manier om de resultaten te evalueren. 

Use case C.5: Als weggebruiker kan ik mijn route ingeven en eenmaal informatie krijgen over 

gladheid op die volledige route (waarbij rekening gehouden wordt waar het reeds gestrooid is) zodat 

ik mijn rijgedrag kan aanpassen. 

Score van het innovatiepotentieel: 3 

Deze use case werd over het algemeen laag ingeschat. De gemiddelde weggebruiker zal snel die ene 

waarschuwing voor gladheid op een lange route vergeten zijn. Er waren enkele hogere scores (40) die 

aangaven dat een waarschuwing voor gladheid toch effect kan hebben op het rijgedrag van mensen. 

Use case C.6: Als weggebruiker kan ik op mijn routeplanner zien of er kans is op gladheid op mijn 

route als ik vertrek, plus verwittiging 500m voor de eigenlijke gladheid zodat ik veilig de weg op kan. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case werd over het algemeen als heel belangrijk ingeschat door de deelnemers. Door een 

melding ongeveer 500 meter voor de eigenlijke gladheid zullen de weggebruikers extra aandachtig zijn 

op het juiste moment. Er kan bekeken worden om mee te geven of er gestrooid werd, maar dit kan tot 

problemen leiden met verzekeringen (e.g., “de GPS gaf aan dat de weg gestrooid was”). 

Use case C.7: Als beslisser kan ik de historische strooibeslissingen in gelijkaardige 

weersomstandigheden (temperatuur, vochtigheid, voorafgaande neerslag, ...) nakijken zodat ik 

ondersteuning kan krijgen bij het beslissen. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Deze use case werd over het algemeen als minder relevant gezien. Het is niet de bedoeling dat mensen 

zelf door een lijst van historische beslissingen gaan. Daarnaast wil men ook niet de historische 

resultaten gaan nabootsen zonder te weten of dit een correcte beslissing was. 

Use case C.8: "Als beslisser kan ik bijkomende neerslaginformatie krijgen (KMI voorspelling, 

neerslagradar, …) op het moment dat er gestrooid moet worden (het beslissingsmoment - is het wel 

zinvol dat ik nu strooi) zodat ik mijn strooimoment beter kan bepalen". 

Score van het innovatiepotentieel: 20 - 40 

Deze use case werd over het algemeen als heel belangrijk gezien. Vandaag wordt deze informatie reeds 

gebruikt, maar meer integratie in het systeem is wenselijk. 

Use case C.9: "Als beslisser kan ik een waarschuwing krijgen dat er na de laatste effectieve strooibeurt 

nog neerslag is geweest in mijn werkgebied zodat ik op de hoogte ben dat er mogelijk geen restzout 

meer op de weg ligt". 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case werd over het algemeen als heel belangrijk gezien. Het blijft belangrijk om reeds 

gestrooide wegen te blijven opvolgen en kan een goede check zijn. Eén lagere score werd gegeven 

omdat een systeem hiervoor overkill is, de beslisser kan dit zelf wel inschatten. 
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Use case C.10: Als onderhoudsverantwoordelijke van de strooiwagens kan ik een rapport over uitval 

en storingen van de modem per strooier, per maand bekijken (uitval is wanneer de data doorstroom 

onderbroken is) zodat de operationaliteit van de datastroom in kaart kan gebracht worden en in de 

toekomst verhoogd kan worden, en daarnaast zodat de aannemers kunnen gecontroleerd worden. 

Score van het innovatiepotentieel: 2 

Deze use case werd over het algemeen als onbelangrijk gezien. Deze use case heeft geen directe impact 

op strooibeslissingen en zitten voor de deelnemers niet in scope van het project. Er werd één hogere 

score gegeven omdat het belangrijk is om te weten waar er gestrooid werd om een beeld te krijgen 

hoe de wegen erbij liggen. 

Use case C.11: "Als AWV kan ik via een volautomatische link informatie van de strooiwagens (gps) 

doorsturen naar de VMS borden - "strooien in actie op die wegas" (de E40 - 2km ervoor en erna) 

zodat de veiligheid van de strooiwagens verhoogd wordt". 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Deze use case werd over het algemeen als interessant gezien, maar niet essentieel. 

Use case C.12: “Als AWV kan ik uitsturen van de strooiroutes naar het openbaar vervoer zodat zij op 

de hoogte zijn van onze strooiacties en eventueel vervoersmiddelen later of vroeger kunnen laten 

vertrekken om na het strooien te vertrekken". 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case werd over het algemeen als belangrijk gezien. Het uiteindelijke doel van de 

strooidiensten is om de veiligheid te garanderen en een vlotte verkeersdoorstroom toe te laten. Door 

duidelijk te communiceren met het openbaar vervoer kan dit laatste aspect beter bereikt worden. 

Use case C.13: “Als weggebruiker kan ik geen verschil opmerken tussen strooibeslissingen van AWV 

en van lokale besturen zodat ik niet verrast kan worden door plotse gladdere wegen en eenduidige 

acties zie". 

Score van het innovatiepotentieel: 20 – 40  

Deze use case werd over het algemeen als belangrijk gezien. Het uiteindelijke doel van de 

strooidiensten is om de veiligheid te garanderen. Als gewestwegen wel gestrooid zijn en wegen van de 

gemeente niet, kan een vals gevoel van veiligheid ontstaan bij de weggebruiker. 

Use case D.1: Als beslisser kan ik 4 uur op voorhand een melding krijgen van een gevaarlijke situatie 

(kans op gladheid) zodat ik nog 3 uur heb om te strooien. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Specifiek wordt drie uur voorzien om te strooien omdat dit de maximale tijd is die de aannemer nodig 

heeft om overal te kunnen strooien. Deze use case werd als “nice to have” aanzien, maar niet strikt 

noodzakelijk om te kunnen werken. Er was één uitschieter die 100 scoorde omdat dit de essentie van 

het hele verhaal is: ondersteuning bieden bij beslissingen, wat met het oog op de uitbreiding van de 

beslissingsgebieden belangrijk is. 

Use case D.2: Als beslisser kan ik een voorstel krijgen van strooibeslissing, inclusief het type 

strooiactie (pekel of zout, hoeveelheid) en timing (wanneer beginnen strooien) op basis van 

historische beslissingen bij gelijkaardige situaties zodat ik ondersteuning krijg bij mijn 

strooibeslissingen. 

Score van het innovatiepotentieel: 20-40 

Deze use case werd over het algemeen als zeer interessant gezien. Hierbij wordt één strooibeslissing 

aanbevolen en hoeven beslissers niet zelf een lijst met historische beslissingen door te nemen. De 
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deelnemers gaven aan dat het risico van historische data is dat fouten in het verleden zich doorzetten 

in de toekomst. Als voorwaarde werd dan ook gesteld dat historische beslissingen eerst moeten 

geverifieerd worden alvorens een model hierop te trainen. 

Use case D.3: Als beslisser kan ik een voorstel krijgen van strooibeslissing, inclusief het type 

strooiactie (pekel of zout, hoeveelheid) en timing (wanneer beginnen strooien) op basis van fysische 

regels en randvoorwaarden zodat ik ondersteuning krijg bij mijn strooibeslissingen. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case werd over het algemeen als zeer interessant gezien. Omdat op fysische regels gesteund 

wordt, is de informatie betrouwbaar en kunnen fouten uit het verleden zich niet doorzetten in de 

toekomst. 

Use case D.4: "Als beslisser met minder ervaring kan ik een suggestiebeslissing krijgen over 

strooien/niet-strooien met motivatie (waarom wel of niet strooien) zodat ik kritisch leer denken". 

Score van het innovatiepotentieel: 20  

Deze use case werd over het algemeen als zinvol gezien. Dit laat toe dat mensen met minder ervaring 

meer correcte beslissingen nemen. Het risico hier is dat beslissers niet meer zelf gaan nadenken en 

blind de suggestie zullen volgen. 

Use case D.5: “Als beslisser kan ik een pop-up krijgen als mijn beslissing ingaat tegen die van het 

model (ik krijg de suggestie/motivatie dus niet op voorhand te zien) zodat de waakzaamheid en het 

kritisch denken bevorderd wordt". 

Score van het innovatiepotentieel: 40 – 100  

Deze use case werd over het algemeen als essentieel gezien. De beslissers moeten nog steeds 

autonoom nadenken én kunnen op de ondersteuning van het model rekenen als hun beslissing zou 

afwijken. Dit bemoeilijkt blind volgen van het model, al gaf één deelnemer aan dat het nog steeds 

mogelijk is om het model blind te volgen na correctie. 

Use case D.6: “Als beslisser kan ik een suggestie krijgen voor het type & de verdeling van het  

strooimengsel wanneer mijn keuze afwijkt van het model zodat ik kritisch leer denken". 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case werd over het algemeen als belangrijk gezien. Analoog als bij de strooibeslissing laat 

deze opstelling toe dat de beslisser zelf kritisch nadenkt over het type strooimiddel alvorens het model 

ondersteuning biedt.  

Use case D.7: “Als beslisser kan ik een systeem gebruiken dat volledig autonoom alle 

strooibeslissingen neemt op basis van historische genomen beslissingen zodat ik op termijn rustig 

kan blijven liggen tijdens de nacht". 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Deze use case werd over het algemeen als oninteressant gezien. De consensus hiervoor is dat de 

verantwoordelijkheid voor dergelijke beslissingen nog steeds bij personen moet liggen en niet blind op 

machines mag vertrouwd worden. Een hogere score werd gegeven door een deelnemer die aangeeft 

dat dit wel het droomscenario blijft. 
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Use case D.8: " Als beslisser kan ik een inschatting krijgen van hoeveel restzout er nog is op de weg 

na neerslag in mijn werkgebied zodat ik hiermee rekening kan houden bij beslissingen". 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze use case werd over het algemeen als heel belangrijk gezien. De grote vraag die meteen door 

deelnemers gesteld werd is of het praktisch haalbaar is om een betrouwbare inschatting te maken. De 

inschatting van retentietijd van zout wordt als groot probleem ervaren. 

Use case D.9: Als technisch verantwoordelijke kan ik op voorhand geïnformeerd worden als een 

sensor (de apparatuur van een meetstation) dient vervangen te worden. (o.b.v. geplande end of life 

van sensoren of bvb. afwijkende metingen) zodat de werking van de meetstations gewaarborgd 

wordt. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 – 40  

Deze use case werd over het algemeen als zeer interessant gezien. Correcte metingen vormen de basis 

voor alle strooibeslissingen. Vandaag worden de sensoren om de paar jaar statistisch gecheckt. Bij 

ongewone of afwijkende waarden zou een persoon van de technische dienst moeten ingelicht worden 

dat de sensor mogelijk kapot is. 

Use case D.10: "Als beleid kan ik de ideale routes (binnen een bepaalde tijd gestrooid met zo weinig 

mogelijk uitritten) bepalen op basis van verschillende parameters (inhoud strooier, breedtes, aantal 

strooiers, wegen patrimonium) zodat de strooiroutes kunnen geoptimaliseerd worden (naar aantal 

strooiers/tijd)". 

Score van het innovatiepotentieel: 20 - 40 

Deze use case werd over het algemeen als heel interessant gezien. De strooiroutes vandaag zijn 

voorgedefinieerd en niet allemaal even zinvol naar verdeling toe (e.g., langgerekte delen). 

Optimalisatie van deze routes moet toelaten om sneller te strooien. Dit kan zowel eenmalig 

herberekenen zijn of dynamisch waarbij het verkeer mee in rekening wordt gebracht. Door specifieke 

voorwaarden (e.g., sommige straten meermaals strooien door beperkte strooibreedte, 

bijlaadplaatsen, …) kan dit niet door standaard optimalisatiepakketten berekend worden. 

5.3 Conclusies 

De use cases met de hoogste prioriteit vanuit gebruikersstandpunt focussen voornamelijk op de 

ontwikkeling van een automatisch ondersteunend model dat strooisuggesties aanbiedt, met daarnaast 

extra ondersteunende informatie voor beslissers: 

A5 Te weten komen waarom strooiadvies niet gevolgd werd 

B2 Medewerkers bepalen die AI model trainen op basis van historische beslissingen 

C9 Waarschuwing krijgen bij neerslag na laatste strooibeurt 

D3 Strooisuggestie op basis van fysische regels 

D5 Waarschuwing als beslissing ingaat tegen (verborgen) strooisuggestie 

D6 Waarschuwing als (hoeveelheid) strooimengsel ingaat tegen (verborgen) 

suggestie 

D8 Inschatting hoeveelheid restzout 

 

Vanuit gebruikersstandpunt kan de ontwikkeling van een automatisch ondersteunend model voor 

strooibeslissingen bijgevolg een grote meerwaarde betekenen.  
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De overige use cases werden opgedeeld volgens enkele functionele categorieën: verzamelen van extra 

databronnen, data analyseren, data voorstellen of delen, en voorspellen of optimaliseren. Binnen deze 

categorieën focussen de meeste use cases eveneens op het ondersteunen van beslissers, maar enkele 

use cases gaan ook breder dan de vooropgestelde scope. Voorbeelden hiervan zijn de optimalisatie 

van de strooiroutes, delen van gladheidsinformatie met weggebruikers of derde partijen, en 

dashboards ter informatie. Deze “out-of-scope” use cases, opgelijst in Sectie 10, worden meegenomen 

omdat de inzichten nuttig kunnen zijn voor toekomstige projecten van AWV maar zullen niet in dit 

project worden opgenomen.  

Vooraleer het technologisch risico van de use cases kan ingeschat worden en een finale selectie use 

cases voor dit project kan gemaakt worden, moeten ook de noden op gebied van 

gebruiksvriendelijkheid gecapteerd worden bij de beslissers. De opgestelde use cases geven immers 

aan “wat” het systeem moet kunnen, maar niet noodzakelijk hoe dit er moet uitzien. Gezien de 

beslissers op dagelijkse basis met dit systeem zullen werken is het belangrijk dat hun noden en wensen 

worden meegenomen bij de uiteindelijke implementatie. 
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6 Feedback op mock-ups 

Uit de lijst met geprioriteerde use cases komen enkele use cases naar voor die een (relatief) hoge score 

vanuit gebruikersstandpunt hebben en een duidelijke visuele component bevatten: 

B1 Historische beslissingen onder gelijkaardige omstandigheden met evaluatie 

D2/D3 Strooisuggestie op basis van historische beslissingen / fysische regels 

D5 Waarschuwing als beslissing ingaat tegen (verborgen) strooisuggestie 

 

Omdat het (automatisch) ondersteuningssysteem voor strooibeslissingen op een dagelijkse basis zal 

gebruikt worden door beslissers, is het belangrijk dat deze use cases op een gebruiksvriendelijke 

manier gevisualiseerd worden. Om deze reden werd, in overleg met AWV, gekozen om een mock-up 

te creëren voor elk van deze use cases. De mock-ups geven bijgevolg aan: 

● Hoe historische beslissingen kunnen worden meegegeven aan een beslisser met indicatie of 

deze beslissing juist of fout was (use case B.1), 

● Hoe suggestiebeslissingen kunnen worden meegegeven (use case D.2), 

● Hoe suggestiebeslissingen kunnen worden meegegeven nadat een beslissing werd ingegeven 

door een districtschef (use case D.5). 

Tijdens een workshop met vijf beslissers werd vervolgens feedback gecapteerd op elk van de mock-

ups. Hierbij werd nagegaan wat goed is, wat onduidelijk of storend is, wat er ontbreekt en of er 

verbeteringen zijn naar gebruiksvriendelijkheid toe. Dit verslag geeft een overzicht van de gecapteerde 

feedback bij elke mock-up. 

6.1 Mock-up 1: Meegeven historische beslissingen 

Deze mock-up geeft weer hoe de uitwerking van volgende use case er zou kunnen uitzien in de praktijk: 

“Als beslisser kan ik alle historische voorspellingen en beslissingen raadplegen onder 

gelijkaardige omstandigheden met een inschatting of ze goed of slecht waren zodat ik kan 

bijleren en de juiste keuze kan maken bij toekomstige beslissingen.” 

In Figuur 1 wordt de interface van het gladheidsmeetsysteem getoond, waarbij aan de rechterkant een 

extra knop toegevoegd is die toelaat de historiek te bekijken. Wanneer deze knop aangelegd wordt 

verschijnt voor elk district een taartdiagram dat aangeeft welke fractie van historische beslissingen 

onder gelijkaardige omstandigheden 

● Beslisten om te strooien en correct waren, 

● Beslisten om niet te strooien en correct waren, 

● Foutief waren. 

Door de beslissers werd aangegeven dat bij deze visualisatie ook rekening moet worden gehouden met 

kleurenblinden. Naast kleur dient er nog een onderscheidende factor te zijn tussen de verschillende 

categorieën. 
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Figuur 1: Mock-up 1 - high-level overzicht van de beslissingen in het verleden. 

Wanneer op één van de taartdiagrammen geklikt wordt kunnen de historische beslissingen in meer 

detail bekeken worden (Figuur 2). Op basis van de actuele meetwaarden kunnen de parameters 

ingesteld worden die de “gelijkaardige omstandigheden” capteren, wat initieel automatisch kan 

ingesteld worden. Concreet zijn volgende parameters voorzien: 

● District 

● Oppervlaktetoestand 

● Regen verwacht (ja/nee) 

● Omgevingstemperatuur/luchttemperatuur (interval) 

● Tijdsinterval die aangeeft in welk tijdsinterval de data bekeken wordt (interval) 

Deze parameters kunnen nog manueel door de beslisser aangepast worden, waarna de lijst met 

historische beslissingen automatisch geüpdatet wordt. Bij de filters werd aangegeven door de 

deelnemende beslissers dat “Regen verwacht” beter “Neerslag verwacht” wordt, en dat de 

wegdektemperatuur belangrijker is in de praktijk dan de luchttemperatuur. De wegdektemperatuur 

moet bijgevolg toegevoegd worden aan de parameters. Daarnaast kunnen extra parameters (e.g. 

bewolkingsgraad) toegevoegd worden in een uitklapbaar menu, wat zou toelaten nog nauwkeuriger 

te filteren indien nodig. Zo kan een beslisser starten met strikte filters die de huidige omstandigheden 

zo goed mogelijk benaderen, om vervolgens filters af te zwakken in functie van het aantal gevonden 

historische beslissingen. 
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Figuur 2: Mock-up 1 - detailoverzicht van de beslissingen in het verleden met filtermogelijkheid. 

Van de historische beslissingen wordt in de mock-up volgende informatie weergegeven: 

● Datum van de beslissing 

● Beslissing (Preventief wegen en fietspaden, geen interventie, …) 

● Actietijdstip (Wanneer starten met strooiactie) 

● Evaluatie van de beslissing die aangeeft of de beslissing achteraf gezien de juiste was of niet 

● Motivatie voor historische beslissing (beslissing aanwijzen met de muis, zie Figuur 3) 

● Historische meetgegevens en voorspelgegevens (klikken op historische beslissing, zie Figuur 3) 

Bij de motivatie voor de historische beslissing werd aangegeven dat meer informatie gewenst is 

wanneer er beslist werd om tot strooien over te gaan. Zo zou het zinvol zijn om te weten of er met 

zout of met pekel gestrooid werd, en of sneeuwruimers ingezet zijn bij curatieve strooibeurten. Deze 

laatste kan beslissers ondersteunen bij het anticiperen op sneeuwruiming door tijdig de 

sneeuwploegen te laten opmonteren. Hiernaast werd opgemerkt dat de hoeveelheid strooisel (in 

gram/m2) van historische strooibeurten dan weer minder zinvol is omdat het beleid rond zoutgebruik 

gewijzigd is afgelopen jaren. Historische informatie zou in dit geval een vertekend beeld geven.  

Bij de variabele tijdsinterval, die aangeeft in welk tijdsslot de omstandigheden gelijkaardig moeten zijn, 

werd aangegeven dat dit mogelijk verwarrend kan zijn voor beslissers. Het moet duidelijk aangegeven 

worden dat dit interval niet het beslissingsmoment voorstelt. Om zo goed mogelijke beslissingen te 

nemen wordt best gewacht tot kort voor de eigenlijke gladheid. Door een extra kolom toe te voegen 

met “tijdstip van de beslissing” bij de historische beslissingen, kan dit verduidelijkt worden in de mock-

up. Bovendien wordt op deze manier uit de data duidelijk dat beslissingen die zeer vroeg genomen 

worden (e.g. 14u voor de komende nacht) typisch minder goed zijn dan beslissingen die later genomen 

worden (e.g. 20u of later). 

De deelnemende districtschefs gaven aan dat het bij de evaluatie van een historische beslissing 

duidelijk moet zijn hoe deze geëvalueerd werd, namelijk welke data van welke weerstations gebruikt 

werd. Hierbij moeten ook nuances gecapteerd worden, zoals een politieoproep over lokale gladheid 

terwijl er eerder beslist werd om niet te strooien, aangeeft dat er eigenlijk wel moest gestrooid 
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worden. Via thermal mapping is tevens gekend dat er mogelijk koudere plaatsen zijn dan waar de 

meetpunten staan. Dit moet ook in rekening worden gebracht bij de evaluatie van strooibeslissingen 

en dus ergens gevisualiseerd worden.  

 

Figuur 3: Mock-up 1 - historische data en motivatie voor beslissingen bekijken. 

In het algemeen werd aangegeven dat de taartdiagrammen met overzichten meer zullen blijven 

hangen bij de beslissers dan de specifieke historische beslissingen. Een beslisser zal geen 20 of 30 

verschillende historische beslissingen in detail bekijken. Toch kan dergelijke detailinformatie zinvol zijn 

bij twijfelgevallen, zeker wanneer de data nog meer granulair is. Zo werd aangegeven dat er soms 

verschillende beslissingen nodig zijn in verschillende zones binnen een district. In deze context zou het 

voor een beslisser zinvol zijn om historische gegevens en samenvattingen per meetstation te zien in 

plaats van per district om de verschillen te kunnen capteren. Bij historische beslissingen kan dan ook 

aangegeven worden voor welke meetstations een beslissing op districtsniveau fout was. 

Naar beslissingsgedrag toe werd aangegeven dat de benaming “foute beslissing” een sterke 

uitdrukking is, waardoor beslissers hier mogelijk meer aandacht zullen aan besteden. Zeker bij 

twijfelgevallen kan dergelijke historische informatie een beslisser meer steun bieden in zijn of haar 

keuze om niet te strooien. Het makkelijkste is immers om steeds te strooien voor de veiligheid, 

waardoor eerder te veel dan te weinig gestrooid wordt. Aan de andere kant bestaat het risico dat 

beslissers enkel zullen kijken naar de “meest populaire oplossing” en deze zullen volgen. 

Tot slot werd aangegeven dat historische meetdata ook een goede bron van informatie kan zijn voor 

fysische aspecten. Zo zou uit historische meetgegevens kunnen bepaald worden hoe lang het duurt 

aan een bepaalde temperatuur alvorens ijs op een nat wegdek gevormd wordt. Dit kan op zijn beurt 

tot nieuwe richtlijnen leiden om correctere strooibeslissingen te maken. 

6.2 Mock-up 2: Meegeven suggestie voor strooibeslissing 

Deze mock-up geeft weer hoe de uitwerking van volgende use case er zou kunnen uitzien in de praktijk: 
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“Als beslisser kan ik een voorstel krijgen van het type strooiactie (pekel of zout, hoeveelheid) 

en timing (wanneer beginnen strooien) van de actie op basis van historische beslissingen bij 

gelijkaardige situaties zodat ik ondersteuning krijg bij mijn strooibeslissingen.” 

In Figuur 4 wordt de interface van het gladheidsmeetsysteem getoond, waarbij aan de rechterkant een 

extra knop toegevoegd is die toelaat strooisuggesties te bekijken. Wanneer deze knop aangelegd 

wordt verschijnt voor elk district een grafisch voorgestelde strooisuggestie die aangeeft of strooien al 

dan niet aangeraden is, vergezeld van een tijd die de start van de actie aangeeft. 

 

Figuur 4: Mock up 2 - high-level overzicht van strooisuggestie per district. 

Wanneer op één van de strooisuggesties geklikt wordt, verschijnt een kader met meer details over de 

strooisuggestie (Figuur 5), namelijk 

● Type strooiactie (preventief wegen en fietspaden, preventief wegen, curatief wegen en 

fietspaden, geen interventie, …) 

● Dosering (aantal gram zout per m2 en indicatie van verhouding zout en pekel, er werd 

aangegeven dat “30% water” in de mock-up “30% pekel” moet zijn.) 

● Tijdstip dat de gesuggereerde start van de actie aangeeft. 

De deelnemende beslissingsnemers gaven aan dat suggesties op basis van historische gegevens 

gevaarlijk zijn voor de hoeveelheid zout en het strooimoment. Vroeger werd er immers vaak te veel 

gestrooid of te vroeg gestrooid. Hiervoor is het nuttiger om de richtlijnen te volgen in plaats van 

historische gegevens. 

Over het algemeen werd aangegeven dat er een risico bestaat dat sommige beslissers zich sterk zullen 

laten leiden door de suggestiebeslissing, zonder zelf de nodige checks te doen. Hoewel het de 

bedoeling is dat het model beslissers ondersteunt, mag het zelfstandig denken niet uitgeschakeld 

worden. 

Daarnaast werd aangegeven dat een suggestie “uit het niets” als bevreemdend ervaren wordt. 

Hiervoor kan het helpen om de redenering van het model weer te geven, namelijk welke parameters 

de strooibeslissing bepalen en wat precies in rekening wordt gebracht. Zo kan het gebeuren dat er nog 
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zout op de weg ligt van een vorige strooibeurt, waardoor het niet nodig is om opnieuw te strooien. 

Voor de beslissingsnemers moet het helder zijn of dit in rekening is gebracht. Daarnaast kan het ook 

helpen om niet één suggestie voor het volledige district te krijgen, maar suggesties per meetstation. 

Zo komt de suggestiebeslissing meer over als “extra informatie bij het meetpunt” en kunnen 

verschillen binnen één district beter gecapteerd worden. Hierbij werd tevens opgemerkt dat er steeds 

koudere plaatsen zijn dan de meetpunten, zoals tussenliggende gebieden (bepaald via thermal 

mapping), bruggen, tunnels, … die moeilijk in rekening kunnen gebracht worden omdat daar geen 

sensoren zijn. 

  

 

Figuur 5: Mock up 2 - detailoverzicht van strooisuggestie voor bepaald district. 

Een alternatieve visualisatie voor de detailweergave van strooisuggesties wordt gegeven in Figuur 6. 

Hierin wordt naast de eigenlijke strooisuggestie ook een overzicht gegeven van historische beslissingen 

onder gelijkaardige omstandigheden, die net zoals in de eerste mock-up gecontroleerd worden door 

enkele filters. De beslissingsnemers geven hierbij aan dat deze visualisatie verwarrend kan zijn als de 

strooibeslissing niet puur op de weergegeven historische beslissingen gebaseerd is. Gezien een 

machine-learning model doorgaans getraind wordt op alle beschikbare data, en dus bredere 

informatie capteert, wordt deze visualisatie afgeraden. 
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Figuur 6: Mock up 2 - detailoverzicht van strooisuggestie met historische beslissingen. 

 

6.3 Mock-up 3: Meegeven suggestie voor strooibeslissing na ingeven 

beslissing door beslissingsnemer 

Deze mock-up geeft weer hoe de uitwerking van volgende use case er zou kunnen uitzien in de praktijk: 

“Als beslisser kan ik een pop-up krijgen als mijn beslissing ingaat tegen die van het model (ik 

krijg de suggestie/motivatie dus niet op voorhand te zien) zodat de waakzaamheid en het 

kritisch denken bevorderd wordt.” 

In Figuur 7 wordt de interface van het Strooimanagementsysteem getoond waarin beslissingsnemers 

hun beslissing registreren. Wanneer een beslissing wordt ingediend die in lijn ligt met het ontwikkelde 

model, wordt deze zonder meer geregistreerd. Wanneer de beslissing echter tegen het model ingaat, 

wordt de beslisser naar het formulier in Figuur 8 of alternatief in Figuur 9 geleid. Hierin wordt 

aangegeven dat de beslissing tegen het model ingaat, en krijgt de beslisser de kans om ofwel terug te 

keren naar het beslissingsformulier, ofwel het model te overrulen mits ingeven dan een motivatie. In 

de mock-up in Figuur 9 wordt de beslissing van het model aangegeven en wordt de motivering om te 

overrulen op een gestructureerde manier opgevraagd, terwijl dit voor de mock-up in Figuur 8 een vrij 

tekstveld is. 
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Figuur 7: Weergave van huidig beslissingsformulier. 

In eerste instantie werd aangegeven dat op de beslissingspagina soms wordt aangegeven dat de 

toestand van de weg moet opgevolgd worden. Vervolgens wordt ’s nachts bij het opvolgen 

rechtstreeks een strooiactie ingegeven zonder deze beslissing opnieuw in te geven. Hiermee moet 

rekening gehouden worden bij het capteren van beslissingen. Daarnaast worden beslissingen typisch 

ingegeven nadat de beslissingsnemer alle data bekeken heeft en tot een beslissing gekomen is. Dit kan 

ervoor zorgen dat de beslissingsnemer niet wil teruggaan naar de data om te herevalueren, en ofwel 

meteen zal overrulen of het modelvoorstel zal aanvaarden afhankelijk van de meest veilige optie. 

Over het algemeen werd deze mock-up als confronterend ervaren. De gebruikte taal (e.g. 

“waarschuwing”) moet zachter verwoord worden en er is meer duiding nodig op de pagina waarom 

dergelijke melding wordt gegeven. Het achterliggende idee van deze mock-up is om beginnende 

beslissers te ondersteunen en tegelijk het model verder te trainen op basis van de input van meer 

ervaren beslissers. Dit dient vermeld te worden op de pagina om beslissers gerust te stellen. 

Bij deze use case werden ook vragen gesteld rond beïnvloeding van beslissingsnemers. Een dergelijke 

pagina met scherpe boodschap zal velen aanzetten tot “aanvaarden” van het modelvoorstel, nog meer 

dan bij de suggestiebeslissing uit de vorige mock-up. Om deze reden verkozen de deelnemers over het 

algemeen de suggestiebeslissing uit de vorige mock up boven deze use case. Hierbij dient opgemerkt 

te worden dat de gestructureerde motivering om te overrulen uit Figuur 9 als aangenamer en 

toegankelijker ervaren werd (“je krijgt het gevoel dat je mag overrulen”) dan het vrije tekstveld uit 

Figuur 8. 

Vanuit gebruiksvriendelijkheidsoogpunt wordt een dergelijke use case afgeraden. Beslissingsnemers 

die dit wensen kunnen misbruik maken van de waarschuwing door weinig na te denken over 

strooibeslissingen en de beslissing aan te passen aan de waarschuwing. Tegelijk worden 
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beslissingsnemers die strooibeslissingen goed beredeneerd hebben, geïrriteerd door het extra scherm 

waar ze zich nogmaals moeten motiveren. Dit betekent dat, hoewel de use case op het eerste zicht 

een hoge innovatiescore kreeg vanuit gebruikersstandpunt, de eigenlijke implementatie niet 

gebruiksvriendelijk blijkt en de praktijk en dus best vermeden wordt.  

 

 

Figuur 8: Mock up 3 - afwijking van het model met ongestructureerde motivatie om te overrulen. 

 

 

Figuur 9: Mock up 3 - afwijking van model met gestructureerde motivatie om te overrulen. 
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6.4 Algemene conclusies 

Over het algemeen stonden de deelnemende beslissingsnemers open voor bijkomende informatie in 

de vorm van historische beslissingen of strooisuggesties. Er werd echter aangegeven dat niet alle 

beslissingsnemers dit even makkelijk zullen aanvaarden en dat werk vereist is om hier voldoende 

draagvlak voor te creëren. Dit kan door de beslissingsnemers ook actief te betrekken bij de 

uiteindelijke implementatie of ontwikkeling van de oplossingen. 

Een opmerking die meermaals terugkwam is dat de beslissingsnemer moet begrijpen waarop de 

evaluatie of suggestie gebaseerd is en wat hierin inbegrepen is. Bij elke mock-up werden ook specifieke 

opmerkingen rond taalgebruik, kleurgebruik of inhoud gegeven die als zinvolle input kunnen fungeren 

bij de latere uitwerking van de use cases. Om tot een finaal ontwerp te komen is nauwe samenwerking 

met beslissingsnemers vereist om het gebruiksgemak te garanderen en eventuele onduidelijkheden te 

vermijden. 

Specifiek rond strooisuggesties werd aangegeven dat deze kunnen afschrikken als ze “uit het niets” 

gegeven worden en dat harde taal contraproductief kan werken, wat het draagvlak niet ten goede 

komt. De meest toegankelijke aanpak is om een strooisuggestie als een extra databron mee te geven 

aan beslissingsnemers, liefst per meetstation in plaats van per district. De tweede mock-up die 

vrijblijvend de suggestie meegeeft, werd dan ook als beter ervaren dan de mock-up die een 

waarschuwing geeft na het ingeven van de beslissing. Waarschuwen na het ingeven van de beslissing 

is immers niet gebruiksvriendelijk en komt confronterend over bij de beslissingsnemers, ook al werd 

deze use case hoog gescoord vanuit innovatiepotentieel voor de eindgebruiker. Dit benadrukt 

nogmaals het belang van het betrekken van de beslissingsnemers bij de uitwerking van de use cases.  
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7 Analyse van het technologisch risico 

Naast inschatten van de toegevoegde waarde van elke use case vanuit gebruikersstandpunt en 

capteren van feedback op visuele mock-ups moet ook een inschatting gemaakt worden van de 

haalbaarheid van die use cases vanuit technologisch oogpunt. Het technologisch risico van elke use 

case wordt ingeschat op basis van de machine-learning kennis en technologische expertise binnen 

Addestino. Hierbij wordt eveneens een waarde toegekend aan elke use case die het risico inschatten. 

De laagste waarde in de schaalverdeling is 0 en betekent dat er totaal geen risico aan de use case 

verbonden is. De oplossing bestaat en kan zonder problemen worden toegepast. Een waarde van 8 

betekent dat een oplossing mogelijk is mits voldoende tijd en moeite gespendeerd worden. Waardes 

boven de 20 impliceren dat er een kans bestaat dat de oplossing niet kan worden gevonden. De 

maximumwaarde is 100 en betekent dat de use case onmogelijk is. 

Use case A.1: Als winterdienstcoördinator kan ik meldingen van de weggebruiker (uit bvb. Waze, KMI 

app) uitlezen  zodat ik gerichte strooiacties kan uitvoeren op basis van deze gegevens. 

Risicoscore: 2 

Technologisch is hier geen risico aan verbonden, enkel de medewerking van de derde partijen is 

vereist. Vandaag beschikt AWV reeds over ongevallendata van Waze. Mits medewerking kan deze data 

uitgebreid worden naar gladheidsinformatie ingegeven door weggebruikers. 

Use case A.2: " Als coördinator kan ik informatie krijgen over een obstakel (e.g. file) op de geplande 

strooiroute en kan ik deze doorpushen naar het routebegeleidingssysteem van de strooier zodat de 

route van de strooier kan aangepast worden / de coördinator kan ingrijpen". 

Risicoscore: 3 

Informatie over obstakels en files kan verkregen worden via het verkeerscentrum of via derde partijen 

zoals Waze en TomTom indien deze bereid zijn om (mits vergoeding) hun data te delen. Het technisch 

risico om deze informatie te verkrijgen en verwerken is laag. Hierbij moet opgemerkt worden dat het 

aanpassen van de route technisch mogelijk is, maar uitdagend kan zijn naarmate de nieuwe route 

“optimaal” moet zijn (zie use case D10 hiervoor). 

Use case A.3: "Als coördinator kan ik het aantal rijvakken/fietspaden dat vrij is 'zien' (e.g. op basis 

van camerabeelden) zodat ik kan inschatten of er nog bijkomende strooiacties nodig zijn". 

Risicoscore: 8 

Vandaag kan de coördinator camerabeelden op autostrades reeds raadplegen. Om hier automatisch 

sneeuwvrije rijvakken of fietspaden uit te halen is computer vision nodig. Bij de ontwikkeling van een 

dergelijke oplossing moet rekening gehouden worden met veranderende weers- en 

verkeersomstandigheden om false positives te vermijden. Op dit moment wordt de cameradata van 

snelwegcamera’s enkel opgeslagen bij ongevallen, maar daarbuiten niet. Voldoende data verzamelen 

is echter een vereiste om een model te kunnen ontwikkelen. Deze data moet vervolgens geannoteerd 

worden en gebruikt worden om een computer vision-model te trainen. Een dergelijk model is 

gebaseerd op machine learning en interpreteert automatisch de beelden om te bepalen of de rijvakken 

vrij zijn. Mits voldoende data en de nodige tijd om het model te ontwikkelen is de kans op slagen van 

deze use case groot.  
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Use case A.4: Als beleid kan ik nagaan of er beslist werd wel of niet te strooien (door een beslisser of 

door een model) en op basis van welke bronnen dit bepaald is zodat ik achteraf kan nagaan of de 

juiste beslissing genomen is (om beleid te kunnen bijsturen). 

Risicoscore: 5 - 40 

De moeilijkheid van deze use case is afhankelijk van de gebruikte techniek om strooibeslissingen te 

automatiseren. Indien een model wordt uitgewerkt op basis van fysische regels kan eenvoudig 

nagegaan worden op basis van welke databronnen en regels een bepaalde strooibeslissing genomen 

werd. Bij machine-learning modellen is dit minder eenvoudig gezien modellen zoals support vector 

machines en neurale netwerken moeilijk te interpreteren zijn, wat het bepalen van de databronnen 

waarop een beslissing dominant gebaseerd is complex maakt. Basismodellen zoals een decision tree 

of lineaire modellen zijn eenvoudiger te interpreteren door mensen, maar zijn doorgaans minder 

krachtig naar patroonherkenning toe. Het risico van deze use case varieert dus sterk naargelang een 

model op basis van fysische regels of een machine learning model gebruikt wordt, en in het tweede 

geval heeft het eigenlijke model (random forest, neurale netwerken, support vector machines) 

eveneens impact. 

Use case A.5: "Als beleid kan ik te weten komen om welke reden een strooiadvies niet gevolgd werd 

zodat ik de intern opgestelde regels en het systeem kan beoordelen en daarnaast de beslissingsnemer 

kan geruststellen (motivatie van de beslissing om te overrulen)". 

Risicoscore: 2 

Deze use case vereist dat de gebruiker invoert waarom hij of zij een strooiadvies niet volgt, en 

veronderstelt dus dat het automatisch model voor strooiadviezen bestaat. Dit is slechts een kleine 

softwareaanpassing die weinig risico inhoudt. Hierbij moet zoveel mogelijk gestructureerde data 

nagestreefd worden en vrije tekst vermeden worden om latere verwerking en analyse van deze data 

te vereenvoudigen. 

Use case B.1: Als beslisser kan ik alle historische voorspellingen en beslissingen raadplegen onder 

gelijkaardige omstandigheden met een inschatting of ze goed of slecht waren zodat ik kan bijleren 

en de juiste keuze kan maken bij toekomstige beslissingen. 

Risicoscore: 20 

Het risico van deze use case ligt vooral bij de inschatting of een historische beslissing goed of slecht 

was. De manier om dit te bepalen is om de historische meetgegevens te beschouwen en na te gaan of 

de voorwaarden om te strooien al dan niet vervuld waren. Dit kan manueel gebeuren, maar dit is tijds- 

en arbeidsintensief. Om deze check te automatiseren moet een model gebouwd worden dat op basis 

van (historische) meetgegevens kan aangeven of er moest gestrooid worden. Omdat hierbij geen 

gebruik kan gemaakt worden van geannoteerde data, is dit model best op fysische parameters 

gebaseerd. Dit is haalbaar voor eenvoudige situaties, maar bij speciale situaties en uitzonderlijke 

gevallen zoals industriële sneeuw kan dit uitdagend zijn en een significant risico inhouden. 

Use case B.2: "Als ontwikkelaar kan ik op basis van historische metingen, voorspellingen en 

beslissingen bepalen welke medewerkers het toekomstig model het best kunnen trainen zodat het 

basismodel van in het begin op een aanvaardbaar niveau functioneert". 

Risicoscore: 20 

Net zoals in B.1 vereist deze use case een inschatting of historische beslissingen juist of fout waren. 

Deze inschatting wordt in dit geval gelinkt met de medewerker die de beslissing genomen heeft. De 

risicoscore is bijgevolg dezelfde als voor B.1. 
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Use case B.3: "Als beslisser kan ik informatie krijgen over het meest betrouwbare meetstation op dit 

moment zodat ik mij op het meest relevante station kan baseren voor mijn beslissingen". 

Risicoscore: 3 

Het risico van deze use case zit in het bepalen van de betrouwbaarheid van de meetstations. Er bestaan 

oplossingen die weinig risico inhouden, zoals eenmaal per jaar kalibreren, absurde meetwaarden 

detecteren, … Daartegenover staan geavanceerde technieken zoals predictive maintenance waarbij 

voorspeld wordt wanneer de sensor aan onderhoud of vervanging toe is. Voor de risicoscore werd 

ervan uitgegaan dat eenvoudige technieken om de sensorbetrouwbaarheid na te gaan volstaan. 

Use case B.4: "Als beleid kan ik een dashboard zien dat aangeeft welke curatieve strooibeurten 

konden vermeden worden (door preventief te strooien aan de hand van het beleid) zodat ik kan 

sturen op curatieve strooibeurten". 

Risicoscore: 5 

Medewerkers van AWV geven aan dat bepalen of een curatieve strooibeurt kon vermeden worden kan 

gebeuren op basis van enkele eenvoudige regels. Deze use case vereist het combineren van de juiste 

gegevens uit verschillende systemen, wat werk vereist maar weinig risico inhoudt. 

Use case B.5: "Als beslisser kan ik een dashboard zien dat aangeeft welke curatieve strooibeurten 

konden vermeden worden (door preventief te strooien aan de hand van het beleid) zodat ik feedback 

krijg en kan leren uit beslissingen". 

Risicoscore: 5 

Het risicoprofiel van deze use case bevat dezelfde argumenten als use case B.4. 

Use case C.1: Als winterdienstcoördinator kan ik de weggebruiker ’s avonds via de media verwittigen 

voor de volgende ochtend over de staat van de weg (gladheid) op een detaillistische manier 

(snelwegen en gewestwegen op provincieniveau) zodat de weggebruiker beter geïnformeerd is. 

Risicoscore: 40 

Het risico van deze use case zit in de betrouwbaarheid van de voorspellingen 12 uur op voorhand, 

zeker om op een detaillistische manier te rapporteren en interpreteren. De beschikbare voorspellingen 

zijn immers beperkt tot enkele meetpunten en een algemeen weerbericht. 

Use case C.2: Als winterdienstcoördinator kan ik de weggebruiker 4 à 5 uur op voorhand via de media 

verwittigen over de staat van de weg (gladheid) op een detaillistische manier (snelwegen en 

gewestwegen op provincieniveau) zodat de weggebruiker beter geïnformeerd is. 

Risicoscore: 8 

Het risico van deze use case is lager dan van C.1 omdat de weersvoorspellingen reeds een stuk 

nauwkeuriger zijn 4 à 5 uur op voorhand. Op basis van deze voorspellingen kan ingeschat worden of 

er gladheid zal optreden, wat vandaag al deels gebeurt binnen het GMS. Voor de score werd uitgegaan 

van de huidige werking, indien deze gladheidsvoorspelling volledig automatisch en gedetailleerd moet 

gebeuren zal de risicoscore hoger liggen.  

Use case C.3: Als Vlaamse winterdienstcoördinator / leidinggevende kan ik op een dashboard zien 

wat de toestand van de weg (gladheid) zal zijn voor de komende 4 uur op districtsniveau zodat ik de 

weggebruiker gerichter kan informeren 

Risicoscore: 8 

Deze use case vereist het samenbrengen van verschillende databronnen in een dashboard. Dit vereist 

werk om de juiste databronnen te ontsluiten maar is haalbaar. De voorspellingsinformatie rond 

gladheid (temperaturen, neerslag) zijn immers 4 uur op voorhand reeds beschikbaar. 
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Use case C.4: “Als coördinator kan ik op mijn dashboard zien hoeveel beslissingen het systeem 

autonoom heeft genomen en hoeveel kg zout er gestrooid is geweest in vergelijking met een 

gelijkaardige nacht vooraleer het systeem in werking trad  zodat ik de meerwaarde van het systeem 

kan bepalen". 

Risicoscore: 3 

Het risico van deze use case is laag omdat het puur weergeven van beschikbare data uit verschillende 

bronnen betreft. 

Use case C.5: Als weggebruiker kan ik mijn route ingeven en eenmaal informatie krijgen over 

gladheid op die volledige route (waarbij rekening gehouden wordt waar het reeds gestrooid is) zodat 

ik mijn rijgedrag kan aanpassen. 

Risicoscore: 5 

Deze use case vereist het samenbrengen en ontsluiten van verschillende databronnen, wat werk 

vereist maar haalbaar is. 

Use case C.6: Als weggebruiker kan ik op mijn routeplanner zien of er kans is op gladheid op mijn 

route als ik vertrek, plus verwittiging 500m voor de eigenlijke gladheid zodat ik veilig de weg op kan. 

Risicoscore: 13 

Lokale gladheid hangt af van verschillende factoren, waaronder kunstwerken op de weg, lokale 

weersomstandigheden en schaduw. Deze data is niet steeds beschikbaar voor elke locatie op het 

wegennet. Zo wordt specifieke wegdek- en weerdata enkel in detail opgemeten bij de meetstations en 

heeft de neerslagdata van het KMI slechts een resolutie van 1 km2. Het risico in deze use case zit 

bijgevolg in de voldoende nauwkeurige indicatie van lokale gladheid, gezien 500m voordien een 

verwittiging moet gegeven worden. Het risico van deze use case kan echter verlaagd worden door het 

detailniveau minder strikt te maken en te verwittigen zodra er kans op gladheid bestaat binnen een 

bepaald gebied. Wanneer deze maatregelen in acht genomen worden is de use case haalbaar mits 

voldoende investering om de juiste balans tussen nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te bepalen. 

Use case C.7: Als beslisser kan ik de historische strooibeslissingen in gelijkaardige 

weersomstandigheden (temperatuur, vochtigheid, voorafgaande neerslag, ...) nakijken zodat ik 

ondersteuning kan krijgen bij het beslissen. 

Risicoscore: 8 

Deze use case vereist het samenbrengen van historische gegevens uit verschillende systemen. Mits 

voldoende tijd en middelen is het risico beperkt als duidelijke afspraken worden gemaakt over wat 

“gelijkaardige weersomstandigheden” precies zijn. Bij de uitwerking van deze use case dienen de 

beslissingsnemers betrokken te zijn om tot een zinvolle visualisatie te komen. 

Use case C.8: "Als beslisser kan ik bijkomende neerslaginformatie krijgen (KMI voorspelling, 

neerslagradar, …) op het moment dat er gestrooid moet worden (het beslissingsmoment - is het wel 

zinvol dat ik nu strooi) zodat ik mijn strooimoment beter kan bepalen". 

Risicoscore: 5 

Deze use case vereist integratie van verschillende bronnen in het GMS, wat doenbaar is mits voldoende 

tijd en moeite. 
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Use case C.9: "Als beslisser kan ik een waarschuwing krijgen dat er na de laatste effectieve strooibeurt 

nog neerslag is geweest in mijn werkgebied zodat ik op de hoogte ben dat er mogelijk geen restzout 

meer op de weg ligt". 

Risicoscore: 5 

Meegeven dat er regen gevallen is in een bepaald gebied kan eenvoudig op basis van neerslagdata. 

Deze use case vereist verdere integratie van het GMS en SMS, wat werkt vereist maar mogelijk is. 

Use case C.10: Als onderhoudsverantwoordelijke van de strooiwagens kan ik een rapport over uitval 

en storingen van de modem per strooier, per maand bekijken (uitval is wanneer de data doorstroom 

onderbroken is) zodat de operationaliteit van de datastroom in kaart kan gebracht worden en in de 

toekomst verhoogd kan worden, en daarnaast zodat de aannemers kunnen gecontroleerd worden. 

Risicoscore: 5 

Deze use case vereist het verzamelen van storingsdata en overzichtelijk voorstellen in een rapport. Dit 

vereist wat werk om op te zetten maar houdt geen grote risico’s in. 

Use case C.11: "Als AWV kan ik via een volautomatische link informatie van de strooiwagens (gps) 

doorsturen naar de VMS borden - "strooien in actie op die wegas" (de E40 - 2km ervoor en erna) 

zodat de veiligheid van de strooiwagens verhoogd wordt". 

Risicoscore: 8 

Deze use case vereist uitwisselen van strooidata met de VMS borden die aangestuurd worden door 

het Vlaams Verkeerscentrum. Technologisch is dit perfect mogelijk, maar mogelijk moet specifieke 

software aangepast worden. 

Use case C.12: “Als AWV kan ik uitsturen van de strooiroutes naar het openbaar vervoer zodat zij op 

de hoogte zijn van onze strooiacties en eventueel vervoersmiddelen later of vroeger kunnen laten 

vertrekken om na het strooien te vertrekken". 

Risicoscore: 5 

Technologisch is het risico laag, gezien data over de strooiroutes en -acties beschikbaar is. 

Use case C.13: “Als weggebruiker kan ik geen verschil opmerken tussen strooibeslissingen van AWV 

en van lokale besturen zodat ik niet verrast kan worden door plotse gladdere wegen en eenduidige 

acties zie". 

Risicoscore: 40 

Het risico van deze use case gaat verder dan de technologische uitdagingen van genomen beslissingen 

te delen met lokale besturen. Dergelijke samenwerkingen zijn immers moeilijk te organiseren en 

komen mogelijk in het vaarwater van marktspelers. Deze redenen leiden tot een hoge risicoscore. Om 

het risico te verlagen kan gekozen worden om informatie over strooibeslissingen van AWV publiek 

beschikbaar te maken, zodat lokale besturen of commerciële spelers deze kunnen gebruiken zonder 

specifieke partnerschappen op te zetten. 

Use case D.1: Als beslisser kan ik 4 uur op voorhand een melding krijgen van een gevaarlijke situatie 

(kans op gladheid) zodat ik nog 3 uur heb om te strooien. 

Risicoscore: 5 

Technologisch is het risico van deze use case beperkt. Puur aangeven of er een potentieel gevaarlijke 

situatie is (zonder effectief een strooibeslissing hieraan te koppelen) kan op basis van de beschikbare 

voorspellingsdata. 
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Use case D.2: Als beslisser kan ik een voorstel krijgen van strooibeslissing, inclusief het type 

strooiactie (pekel of zout, hoeveelheid) en timing (wanneer beginnen strooien) op basis van 

historische beslissingen bij gelijkaardige situaties zodat ik ondersteuning krijg bij mijn 

strooibeslissingen. 

Risicoscore: 40 

Een model opstellen op basis van historische beslissingen houdt in dat de beschikbare historische 

gegevens correct geannoteerd moeten worden en dat deze historische data voldoende verschillende 

scenario’s moet bevatten zodat het model correct veralgemeent. De onderliggende fysische regels om 

tot strooibeslissingen te komen zijn echter gekend en worden vandaag reeds toegepast door 

beslissers. Een machine learning model zal voor een groot deel deze onderliggende regels benaderen, 

maar minder nauwkeurig zijn en meer werk vereisen om data op te schonen en het model te tunen. 

Voor eenvoudige gevallen lijkt een model op basis van fysische regels dus meer aangewezen.  

Doordat deze use case, waarin specifiek wordt aangegeven dat historische beslissingen moeten 

gebruikt worden, veel meer werk vraagt om tot een model te komen dat niet noodzakelijk beter is 

voor eenvoudige standaardbeslissingen dan een model op basis van fysische parameters, wordt een 

hoge risicoscore toegekend. In gevallen waar de fysische regels niet gekend of voorhanden zijn kan 

machine learning interessant zijn en oplossingen aanreiken.  

Door veranderend beleid kunnen historische hoeveelheden strooimiddel niet langer aangewezen zijn, 

alsook de timing van de strooiactie, dus hiervoor moeten alternatieven bekeken worden zoals 

richtlijnen of fysische regels. 

Use case D.3: Als beslisser kan ik een voorstel krijgen van strooibeslissing, inclusief het type 

strooiactie (pekel of zout, hoeveelheid) en timing (wanneer beginnen strooien) op basis van fysische 

regels en randvoorwaarden zodat ik ondersteuning krijg bij mijn strooibeslissingen. 

Risicoscore: 20 – 40 

Het risico in deze use case ligt erin dat de opgestelde regels ook alle complexe gevallen moeten 

afdekken, zoals aangegeven door AWV. Voor eenvoudige gevallen is het risico echter beperkt en kan 

een model op basis van fysische regels uitgewerkt worden. De fysische parameters die gladheid 

veroorzaken zijn immers gekend en er zijn metingen beschikbaar. De risicoscore van deze use case 

wordt bijgevolg vooral bepaald door eventuele complexe gevallen waar gekende fysische parameters 

geen uitsluitsel geven over gladheid. Om deze gevallen te onderscheiden is grondig denk- en testwerk 

vereist. 

Use case D.4: "Als beslisser met minder ervaring kan ik een suggestiebeslissing krijgen over 

strooien/niet-strooien met motivatie (waarom wel of niet strooien) zodat ik kritisch leer denken". 

Risicoscore: 40 

Het risico van deze use case ligt in lijn met de use cases D.2 en D.3. Als machine learning gebruikt wordt 

om strooibeslissingen te automatiseren is het extraheren van de onderliggende bronnen en motivatie 

moeilijker dan wanneer fysische regels gebruikt worden, zoals ook aangegeven in use case A.4. Gezien 

deze use case zowel het automatisch suggereren van een strooibeslissing als het extraheren van de 

onderliggende motivatie combineert, is het risico hoog om dit voor alle gevallen, inclusief de meer 

complexe, te doen. 
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Use case D.5: “Als beslisser kan ik een pop-up krijgen als mijn beslissing ingaat tegen die van het 

model (ik krijg de suggestie/motivatie dus niet op voorhand te zien) zodat de waakzaamheid en het 

kritisch denken bevorderd wordt". 

Risicoscore: 40 

Het risico van deze use case ligt in lijn met de use cases D.2 en D.3 vermits het model bouwen het 

grootste risico inhoudt. 

Use case D.6: “Als beslisser kan ik een suggestie krijgen voor het type & de verdeling van het  

strooimengsel wanneer mijn keuze afwijkt van het model zodat ik kritisch leer denken". 

Risicoscore: 20 

Het risico van deze use case ligt in lijn met de use cases D.3 en D.4, maar voor het type en de verdeling 

van het strooimengsel speelt het beleid ook een grote rol. Doorgaans zit op deze parameters weinig 

variatie, wat het eenvoudiger maakt om modellen of richtlijnen op te stellen en ook de complexere 

strooibeslissingen af te dekken.  

Use case D.7: “Als beslisser kan ik een systeem gebruiken dat alle strooibeslissingen neemt op basis 

van historische genomen beslissingen zodat ik op termijn rustig kan blijven liggen tijdens de nacht". 

Risicoscore: 40 

Het risico van deze use case ligt in lijn met de use cases D.2 en D.3, met de extra moeilijkheid dat de 

verantwoordelijkheid verschuift naar het model, waarvan de wettelijke implicaties onduidelijk zijn. 

Use case D.8: " Als beslisser kan ik een inschatting krijgen van hoeveel restzout er nog is op de weg 

na neerslag in mijn werkgebied zodat ik hiermee rekening kan houden bij beslissingen". 

Risicoscore: 40 - 100 

De hoeveelheid restzout op de weg na neerslag is afhankelijk van zeer veel factoren (helling van de 

weg, wind, verkeer, intensiteit neerslag, …) die alles moeilijk in te schatten zijn. De enige manier om 

een behoorlijk betrouwbare waarde te krijgen is om effectief te meten met een sensor. De risicoscore 

om dit zonder sensor te doen is bijgevolg zeer hoog. 

Use case D.9: Als technisch verantwoordelijke kan ik op voorhand geïnformeerd worden als een 

sensor (de apparatuur van een meetstation) dient vervangen te worden. (o.b.v. geplande end of life 

van sensoren of bvb. afwijkende metingen) zodat de werking van de meetstations gewaarborgd 

wordt. 

Risicoscore: 8 

Deze use case kan in verschillende graden van complexiteit opgelost worden, gaande van periodische 

checks of kalibratie tot predictive maintenance. Voor de eenvoudiger oplossingen (door afwijkende 

metingen in de gaten te houden en de leeftijd van de sensoren op te volgen) is het risico beperkt. 

Use case D.10: "Als beleid kan ik de ideale routes (binnen een bepaalde tijd gestrooid met zo weinig 

mogelijk uitritten) bepalen op basis van verschillende parameters (inhoud strooier, breedtes, aantal 

strooiers, wegen patrimonium) zodat de strooiroutes kunnen geoptimaliseerd worden (naar aantal 

strooiers/tijd)". 

Risicoscore: 8 – 13 

Door de specifieke voorwaarden van strooidiensten (bijladen bij opslagplaatsen, meermaals over 

bredere straten rijden, rondpunten volledig rondgaan, …) is deze use case een custom 

routeringsprobleem waarvan de parameters en vereisten duidelijk zijn. Dit probleem is oplosbaar mits 

investering van tijd en moeite.  
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8 Synthese: het verdere traject 

8.1 Prioritering van de use cases 

De prioriteringsmatrix of waarde vs. risicomatrix weerspiegelt de belangrijkste use cases en 

uitdagingen in dit traject. Op de verticale as staat de toegevoegde waarde van elke use cases, bepaald 

op basis van workshops met deelnemers van AWV zoals beschreven in Sectie 5. De horizontale as bevat 

het risico of de moeilijkheid om de use case uit te werken. Deze risicoscore is bepaald in Sectie 7 op 

basis van de technologie- en machine-learning-kennis van Addestino consultants, aangevuld met 

specifieke kennis binnen AWV.  

De waarde vs. risicomatrix in Figuur 10 geeft alle use cases die in scope zijn in het zwart weer en de 

use cases die buiten de scope van dit project vallen in het rood. Deze laatste kunnen interessante input 

zijn voor toekomstige projecten, maar worden niet verder beschouwd voor het Elsa-project. Voor een 

overzicht van deze use cases die buiten scope zijn wordt verwezen naar de bijlage in Sectie 10. 

De waarde vs. risicomatrix kan in vier zones onderverdeeld worden. Linksboven liggen de kritische 

functionaliteiten voor het project waarvan het risico beperkt is. Deze moeten zeker uitgewerkt worden 

in dit traject gezien het beperkte risico. Rechtsboven situeren zich de elementen met een hoge 

toegevoegde waarde maar met een aanzienlijk technologisch risico. Om deze te realiseren, moet het 

risico beperkt worden (“derisk”). Linksonder liggen de details en “nice-to-haves” die weinig 

toegevoegde waarde hebben, maar ook weinig risico inhouden. Deze kunnen meegenomen worden 

waar mogelijk. Tot slot staan linksonder de elementen die veel risico inhouden maar weinig 

toegevoegde waarde opleveren. Deze laatste zijn voor het eindproduct niet belangrijk op dit moment. 

 

Figuur 10: Waarde vs. risicomatrix. 
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Uit Figuur 10 valt heel wat af te leiden. Ten eerste heeft een significant deel van de use cases een hoge 

toegevoegde waarde met een beperkt risico. Deze use cases komen voornamelijk uit de “B” en “C” 

categorieën, namelijk use cases waarbij de focus voornamelijk ligt op opschonen of analyseren van 

(historische) data en use cases waarbij de focus ligt op het inzichtelijk voorstellen of delen van data. 

Ten tweede valt een significant deel van de use cases in het vak rechtsboven, waarbij zowel de 

toegevoegde waarde hoog is als het technologisch risico. Deze use cases zijn dominant gefocust op het 

voorspellen van strooibeslissingen of optimaliseren van de werking (categorie “D”). Hierbinnen valt 

het meegeven van strooisuggesties op basis van een automatisch model, wat een zeer hoge 

meerwaarde levert voor de beslissers zoals aangegeven bij de prioritering. Bij deze use cases moet 

actief ingezet worden op het verlagen van het risico door use cases verder op te splitsen, dieper en 

grondiger te analyseren en gefaseerd en iteratief te werk te gaan.   

8.2 Uitwerking use cases 

Zoals aangegeven in de vorige sectie vallen de use cases met hoge toegevoegde waarde die binnen de 

scope van dit project liggen uiteen in twee brede clusters die elk een andere aanpak vereisen. De eerste 

cluster bevat use cases met een laag technologisch risico, de tweede cluster bevat use cases waaraan 

een hoog technologisch risico verbonden is. 

8.2.1 Hoge toegevoegde waarde met beperkt risico 

Use cases met een hoge toegevoegde waarde en een beperkt risico kunnen zonder grote problemen 

geïmplementeerd worden. 

Een eerste subgroep omvat use cases waarbij een beperkte aanpassing van bestaande software vereist 

is, eventueel aangevuld met het opzetten van het juiste partnerschap om data te verzamelen of uit te 

sturen. Volgende use cases vallen hieronder: 

A5 Te weten komen waarom strooiadvies niet gevolgd werd 
C8 Bijkomende neerslaginformatie krijgen op beslissingsmoment 
C9 Waarschuwing krijgen bij neerslag na laatste strooibeurt 
D1 Melding krijgen van kans op gladheid 4 uur op voorhand 

 

De tweede subgroep omvat use cases die de beschikbare data analyseren of inzichtelijk voorstellen in 

dashboards. Volgende use cases vallen binnen deze groep: 

B3 Zicht krijgen op het meest betrouwbare meetstation 
B4 & B5 Dashboard met welke curatieve strooibeurten konden vermeden worden 
C4 Dashboard met evaluatie automatisch strooimodel 
D9 Bepalen wanneer een sensor dient vervangen te worden 

 

Bij deze use cases moet data geaggregeerd worden, typisch uit verschillende systemen. Dit vereist 

werk om de databronnen te exporteren uit de verschillende systemen met mogelijk kleine 

softwareaanpassingen om dit mogelijk te maken. Het eigenlijk analyseren van deze data of opzetten 

van dashboards houdt amper een technologisch risico in. Deze use cases kunnen aanvullende 

informatie bieden bovenop een automatisch strooimodel, dat de kern van dit project vormt en een 

hoge meerwaarde voor de eindgebruikers inhoudt. Het uitwerken van het eigenlijke strooimodel valt 

onder use cases met een hoge waarde en een hoog risico beschreven in de volgende sectie. 



Elsa 

03/06/2020 EWI – PIO – 2020 51 
 

Enkele van deze use cases, namelijk A5 en C4, vereisen dat er reeds een automatisch model is 

uitgewerkt voor ondersteuning van strooibeslissingen. Afwijkingen van dit model of de evaluaties 

ervan kunnen pas in kaart gebracht worden nadat het model ontwikkeld is. 

8.2.2 Hoge toegevoegde waarde met hoog risico 

Om use cases met een hoge toegevoegde waarde en een hoog risico te implementeren, dient het risico 

eerst verlaagd te worden, wat op verschillende manieren kan gebeuren. 

De meerderheid van de use cases in deze cluster omvatten verschillende gradaties van een model om 

automatisch suggesties voor strooibeslissingen te bepalen en de integratie ervan, wat de essentie van 

dit project vormt en een hoge meerwaarde voor de eindgebruikers inhoudt: 

D2 Strooisuggestie op basis van historische beslissingen 
D3 Strooisuggestie op basis van fysische regels 
D4 Strooisuggestie met motivatie voor beslisser met minder ervaring 
D5 Waarschuwing als beslissing ingaat tegen (verborgen) strooisuggestie 
D6 Waarschuwing als (hoeveelheid) strooimengsel ingaat tegen (verborgen) 

suggestie 
A4 Nagaan welke beslissing genomen werd en op basis van welke bronnen  

 

Wat betreft de integratie van het model, kwam uit de bespreking van de mock-ups naar voor dat use 

cases waarbij een waarschuwing gegeven wordt na een strooibeslissing als minder aangenaam ervaren 

worden door beslissers en minder gebruiksvriendelijk zijn. Op vlak van integratie kan bijgevolg beter 

ingezet worden op het meegeven van een strooisuggestie, zoals in use cases D2, D3 en D4, eerder dan 

waarschuwen na een beslissing zoals in use cases D5 en D6. 

Voor de eigenlijke technologische uitwerking van een ondersteunend model is de kernvraag of de 

uitwerking beter kan gebeuren op basis van historische beslissingen (via machine learning) of op basis 

van fysische regels. Voor hoeveelheid strooimiddel en het strooi-uur werd bij de risico-inschatting 

reeds aangegeven dat historische beslissingen een vertekend beeld kunnen geven, waardoor fysische 

regels en beleidsrichtlijnen meer aangewezen zijn. Voor de eigenlijke strooibeslissing kan het risico 

verlaagd worden door het probleem verder op te splitsen in eenvoudige gevallen 

(“standaardbeslissingen”) en complexe gevallen. 

Voor standaardbeslissingen is een model op basis van fysische regels het meest aangewezen, zoals 

aangegeven in de risico-inschatting van de use cases D2 en D3. In deze eenvoudige gevallen is de 

situatie immers voorspelbaar en kan eventuele gladheid bepaald worden op basis van meetwaarden 

en gekende fysische regels. Dit zijn tevens de regels die vandaag aan de beslissers worden aangeleerd. 

Strooisuggesties voor eenvoudige gevallen kunnen dus op basis van fysische regels geïmplementeerd 

worden met een laag technologisch risico. Artificiële intelligentie is minder geschikt voor dergelijke 

eenvoudige gevallen omdat ze de onderliggende regels, namelijk de gekende fysische regels, slechts 

benadert op basis van historische beslissingen en dus minder accuraat is.  

Uit gesprekken met AWV bleek dat een model voor strooibeslissingen op basis van fysische regels 

wellicht niet in staat zal zijn om alle gevallen, ook de meest complexe strooibeslissingen, af te dekken, 

zoals bijvoorbeeld bij industriële sneeuw. Voor dergelijke complexe gevallen is meer inzicht nodig in 

hoe de winterdienst met deze gevallen omgaat. Meer en diepere analyse is nodig over: 
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● Wat zijn deze uitzonderlijke gevallen? 

● Kunnen deze afgedekt worden met fysische regels? 

● Of kan AI hiertoe meerwaarde bieden? En zo ja, welk model levert dan de beste resultaten 

voor welk geval? 

● Is er voldoende data beschikbaar voor deze specifieke gevallen? 

● Hoe wordt bepaald wat een juiste beslissing was in deze uitzonderlijke gevallen? 

Op basis van de inzichten uit dit dieper onderzoek kan verfijnd worden of deze complexe gevallen 

kunnen afgedekt worden en met welke techniek dit het best gebeurt. 

Enkele use cases die eveneens een hoog risico hebben, focussen op het evalueren van historische 

beslissingen en zijn sterk geconnecteerd met de vorige groep use cases: 

B1 Historische beslissingen onder gelijkaardige omstandigheden met evaluatie 
B2 Medewerkers bepalen die AI model trainen op basis van historische beslissingen 

 

Indien een automatisch beslissingsmodel voor eenvoudige gevallen wordt gebouwd op basis van 

fysische regels, zoals aangeraden hierboven, is het risico van deze use cases laag vermits hetzelfde 

model kan toegepast worden op historische data. Bij een model op basis van fysische regels is use case 

B2 zelfs niet langer relevant. De vraag stelt zich echter hoe complexe strooibeslissingen gedetecteerd 

worden in deze historische data en hoe bepaald wordt wat de juiste beslissing had moeten zijn. Deze 

vraag moet meegenomen worden bij dieper onderzoek naar de complexe gevallen en de mogelijke 

oplossingen hiervoor. 

Tot slot blijft één use case over met een hoog risico over die op zich staat: 

D8 Inschatting hoeveelheid restzout 
 

Uit gesprekken met AWV blijkt dat restzout inschatten zonder sensoren een zeer moeilijk probleem is 

en van veel parameters afhangt die niet steeds in kaart worden gebracht (verkeer, intensiteit neerslag, 

helling van de weg, …). Om D8 te realiseren is nood aan veel data, die vandaag niet voorhanden is, en 

de ontwikkeling van een machine-learning model. Gezien dit een duur traject is waarbij niet zeker is 

dat een bruikbaar resultaat kan bereikt worden, wordt aangeraden om D8 niet verder te beschouwen. 

Voor hoeveelheden restzout bij de meetstations kan wel nog steeds gesteund worden op data van de 

sensoren.  

8.3 Samenvatting scope Elsa 

Op basis van de analyse van de use cases uit de voorgaande secties en de bijhorende bespreking van 

de mock-ups, dienen volgende use cases in het project worden opgenomen: 

● Ontwikkelen voorspellend model voor strooisuggesties (use cases D2, D3 en D4), bestaande 

uit volgende componenten: 

o Een model op basis van fysische regels voor eenvoudige standaardbeslissingen, wat 

volgende taken inhoudt: 

▪ Identificeren van de nodige data in samenwerking met AWV. 

▪ Aggregeren van de data uit verschillende bronnen en data cleaning waar 

noodzakelijk. 



Elsa 

03/06/2020 EWI – PIO – 2020 53 
 

▪ Uitwerken van de relevante fysische regels in samenwerking met AWV. 

▪ Implementeren en testen van het fysisch model. 

o Verder onderzoek naar complexe gevallen die niet door fysische regels afgedekt 

kunnen worden: 

▪ Aflijnen wat deze mogelijke gevallen zijn die niet door fysische regels worden 

afgedekt. 

▪ Mogelijkheden van diverse AI-modellen voor deze gevallen bekijken en 

uittesten in functie van beschikbaarheid van gelabelde data en 

betrouwbaarheid. 

▪ Opzetten van één of meerdere proof-of-concepts om te testen hoe 

nauwkeurig  en met welke modellen deze gevallen effectief het best kunnen 

voorspeld worden. Indien hiervoor AI gebruikt wordt dient ook use case B2 

meegenomen te worden waarin bepaald wordt welke medewerkers het 

meest aangewezen zijn om het model te trainen. 

▪ Scale-up naar volledige oplossing en integratie in het huidige systeem indien 

de proof-of-concept(s) succesvol is/zijn. 

● Integratie van het (fysisch) model in de huidige applicatie zodat beslissers de strooisuggestie 

(met motivatie) daadwerkelijk in het GMS te zien krijgen. 

● Aanpassingen aan de huidige tools om beslissers extra ondersteuning te bieden en het model 

te evalueren: 

o [A4]     Nagaan welke beslissing genomen werd en op basis van welke bronnen 

o [A5]     Te weten komen waarom strooiadvies niet gevolgd werd 

o [B1]     Historische beslissingen onder gelijkaardige omstandigheden met evaluatie 

o [C8]     Bijkomende neerslaginformatie krijgen op beslissingsmoment 

o [C9]     Waarschuwing krijgen bij neerslag na laatste strooibeurt 

o [D1]     Melding krijgen van kans op gladheid 4 uur op voorhand 

● Ondersteunende use cases voor beslissers die losstaan van huidige tools: 

o [B3]     Zicht krijgen op het meest betrouwbare meetstation 

o [B4, B5] Dashboard met welke curatieve strooibeurten konden vermeden worden 

o [C4]     Dashboard met evaluatie automatisch strooimodel 

o [D9]     Bepalen wanneer een sensor dient vervangen te worden 

 
Bij de uitwerking van deze use cases moet bijzondere aandacht besteed worden aan de visualisatie van 

de use cases in het huidige systeem. De bespreking van de mock-ups toonde immers aan dat het 

draagvlak creëren bij de beslissers van groot belang zal zijn en kan bereikt worden via een 

participatieve aanpak en voldoende transparante informatie. 
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9 Algemene conclusie 

AWV wenst een automatisch systeem te ontwikkelen dat beslissers ondersteunt bij strooibeslissingen. 

Dit systeem moet toelaten om meer uniforme strooibeslissingen te bekomen over de verschillende 

districten heen onder gelijkaardige omstandigheden, gezien deze vandaag vaak verschillen door 

andere ervaringsniveaus. Daarnaast kan een ondersteunend systeem helpen om de milieu-impact van 

strooiacties te minimaliseren. De relevantie van deze ontwikkelingen om maximaal tot veilig en 

berijdbare wegen te komen wordt versterkt door de link met het Mobilidata-programma van de 

Vlaamse overheid dat inzet op slimme en veilige verkeersoplossingen. 

De uitgevoerde data-analyse geeft een beeld van de beschikbare datasets van AWV, de datakwaliteit 

en de bruikbaarheid voor een automatisch ondersteunend model voor strooibeslissingen. Hierbij 

werden specifiek de mogelijkheden voor machine learning bekeken gezien dit de eerste denkrichting 

van AWV was. De data komende van de meetpunten van AWV, de thermal mapping en de 

aangeleverde voorspellingen van Meteo Wing en het KMI is van hoge kwaliteit, waardoor een beperkte 

opschoning volstaat om bruikbaar te zijn. Historische strooibeslissingen zijn eveneens beschikbaar en 

bruikbaar, al is meer werk vereist om historische motivaties te ontcijferen en structureren. Hiernaast 

zijn enkele databronnen geïdentificeerd die een meerwaarde kunnen vormen voor de voorspellingen 

als ze ontsloten worden. 

Op basis van verschillende workshops met stakeholders van AWV zijn noden en wensen voor een 

automatisch ondersteunend model voor strooibeslissingen in kaart gebracht en vervolgens 

geprioriteerd op basis van toegevoegde waarde voor de eindgebruikers. Via mock-ups van enkele 

prioritaire use cases is tevens feedback verzameld van districtchefs om na te gaan hoe een voldoende 

sterk draagvlak voor strooisuggesties kan gecreëerd worden bij de eindgebruiker. Hierbij werden 

suggesties gegeven over gebruiksgemak, duidelijkheid en transparantie van de informatie die bij de 

implementatie moeten meegenomen worden. Bij de uiteindelijke implementatie moeten de beslissers 

eveneens betrokken worden om het draagvlak verder te vergroten. 

Via een inschatting van het technologisch risico van elke use case, werd een gebruikerswaarde vs. 

risicomatrix opgesteld, waarin elke use case kon ondergebracht worden. De use cases die de hoogste 

toegevoegde waarde opleveren voor AWV werden hierbij verder besproken. Via een concreet 

stappenplan werd aangegeven hoe het voorspellingsmodel voor strooibeslissingen kan opgebouwd 

worden, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen eenvoudige beslissingen en meer complexe 

beslissingen. Daarnaast werd aangegeven welke aanvullende use cases met laag risico kunnen 

meegenomen worden bij de integratie van het model in het systeem om de beslissers optimaal te 

ondersteunen bij strooibeslissingen. 
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10 Bijlage: Use cases buiten scope van Elsa 

Tijdens het opstellen van use cases door deelnemers van AWV werden enkele use cases aangebracht 

die buiten de scope van dit project vallen, namelijk de ondersteuning van strooibeslissingen. Het 

betreft volgende use cases (in compacte beschrijving): 

A2 Verkrijgen informatie over obstakels op strooiroute 
C1 Weggebruikers ’s avonds verwittigen voor de volgende ochtend 
C2 Weggebruiker 4 uur op voorhand verwittigen over staat van de weg 
C3 Dashboard met staat van de weg voor komende 4 uur 
C5 Weggebruiker krijgt melding dat gladheid op de route kan voorkomen 
C6 Weggebruiker krijgt melding 500m voor gladheid 
C10 Rapport over uitval en storingen van modems van strooiwagens 
C11 Informatie van strooiwagens automatisch naar VMS borden sturen 
C12 Strooiroutes uitsturen naar het openbaar vervoer 
C13 Geen verschil tussen strooibeslissingen van AWV en lokale besturen 
D10 Optimalisatie strooiroutes 
  

Omdat de inzichten en opportuniteiten die deze use cases meedragen nog waardevol kunnen zijn voor 

toekomstige projecten van AWV, werden deze toch meegenomen tijdens de workshop om de use 

cases te prioriteren en de inschatting van het risicopotentieel. De inzichten van de prioritering en 

risico-inschatting werden opgenomen in Secties 5 en 7 van dit verslag maar worden verder niet 

behandeld. 


