WERFATTRIBUTEN KOPPELEN
MET AANNEMERS DIGITAAL
VOLGSYSTEEM: PUBLIEK
Rapport opgemaakt door:
Dany Robberecht
Bavo Coeman

Maart 2021

Inhoudstafel
1 SAMENVATTING
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 USE CASES OVERHEIDSZIJDE
3.1 INTERVIEWS OVERHEID
3.2 Resultaat workshop
3.3 overzicht werken

4
5
8
8
8
8

USE CASE 1: Real-time opvolging van mobiele werven
USE CASE 2: OVERIGE Dataverzameling mobiele werven
USE CASE 3: FAST-team automatisatie
Opmerking over andere use cases

9
11
13
14

3.4 Conclusies use cases overheidszijde
4 USE CASES MARKTZIJDE
4.1 INTERVIEWS MARKTPARTIJEN
4.2 use cases aannemers
5 STATE OF THE ART
5.1 Technische mogelijkheden voor het meten van de parameters
6 MARKTCONSULTATIE
6.1 INNOVATIEF KARAKTER WAKANDA
7 DE USE CASES ONDER DE LOEP
7.1 Use case 1: Real-time tracking mobiele werven

15
17
17
17
19
19
22
22
24
24

Parameter 1: Real-time tracking voertuig
Parameter 2: Bepaling rijstrook
Parameter 3: Status & koppeling voertuig werf

7.2
7.3

Use case 2: Vergemakkelijken van administratie en facturatie

24
25
26

27

Parameter 1: detailplanning werken

27

Use case 3: FAST interventie team

27

Parameter 1: status

7.4 Use case aannemers
7.5 Andere data
8 ADVIES
8.1 Advies 1 Onderzoek naar een breed toepasbare oplossing
8.2 Advies 2 Sensorfusie wordt als de sleutel tot een oplossing gezien
8.3 Advies 3 Er is behoefte aan een centrale app die iedere belanghebbende gebruikt
8.4 Advies 4 We hebben een koppeling nodig aan de IT kant
8.5 Advies 5 De belangrijkste incentives voor de sleutelactoren
8.6 Advies 6 Nood aan een onafhankelijk platform dat ook integratie met de platformen van
uitvoerders toelaat
9 CONCLUSIE – EEN EERSTE RICHTING VOOR VERDER ONDERZOEK
10 DE STAND VAN TECHNIEK
10.1 Drie GNSS augmentatie-technologieën
10.2 Conclusies PPP – RTK
10.3 Marktspelers en ervaringen
PPP
RTK

10.4 Enkele voorbeelden
John Deere

27

27
28
29
29
29
29
30
30
31
31
32
32
33
34
34
34

35
35
2

Vodafone & Sapcorda
Telekom & Swift Navigation

11 WERFPROCES
11.1 TOEPASSINGEN
11.2 TYPE WERVEN
11.3 DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN WERF ONDER DE LOEP
De verschillende stappen BIJ GROTE INVESTERINGSWERKEN
de bijhorende applicaties

11.4 De besproken use cases
Use case 1: Real-time tracking mobiele werven
Use case 2: Overige dataverzameling mobiele werven
USE CASE 3: FAST INTERVENTIE TEAM

11.5 DATA ARCHITECTUUR VANDAAG
11.6 EEN GECENTRALISEERD PLATFORM VOOR DATA AGGREGATIE
12 BIJLAGES
12.1 overzicht use cases, parameters en mogelijke combinaties
12.2 Overzicht use cases en pijnpunten werfproces
12.3 overzicht type rollen
12.4 Sources stand van techniek

35
36

37
37
37
37
37
38

39
39
39
40

40
41
43
43
44
45
45

3

1 SAMENVATTING
Dit document is het eindverslag van de marktconsultatie in het kader van het PIO1-project
‘WerfAttributen Koppelen met AanNemers’ DigitAal volgsysteem (WAKANDA)’2, die liep van
augustus 2020 tot en met maart 2021 en waarbij Verhaert Masters in Innovation optrad als
externe begeleider. Het bevat de volledig uitgewerkte resultaten van het traject en schetst het
programma van eisen met te onderzoeken items en de vervolgstappen voor het opmaken van
een bestek voor een innovatieve overheidsopdracht.
Deze voorstudie bestaat uit een analyse van de behoeften en een publieke marktconsultatie
gevolgd door een rapportering. De behoefteanalyse omvatte verschillende werksessies met de
projectstakeholders en aannemers. De marktconsultatie omvatte een screening van de state-ofthe-art technologie en een onderzoek naar het innovatiepotentieel met marktpartijen, en
resulteerde tenslotte in de opstelling van een programma van eisen inclusief adviezen voor een
aankoopstrategie. Er werden +50 partijen betrokken in het onderzoek, de publieke
marktconsultatie telde 46 deelnemers. Ze vond plaats op 8 februari 2021 in een online setting. Er
was de mogelijkheid om één-op-één gesprekken te hebben met de projectstakeholders.
Met het PIO-project WAKANDA beoogt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de
Vlaamse overheid de koppeling van de verschillende opvolgsystemen (applicatie WERF,
verkeersmanagementsysteem Vlaams Verkeerscentrum, etc.) die het AWV gebruikt om
prestaties van aannemers op te volgen, werven op elkaar af te stemmen en realtime data te
bekomen, met als doel het bekomen van verrijkte verkeersinformatie ten behoeve van zowel de
wegbeheerder (het AWV zelf) als de weggebruiker en ook de werfaannemer.
Meer specifiek wil het AWV de weggebruiker tijdig kunnen informeren over wegwerkzaamheden,
de veiligheid op de weg verhogen door correcte rijstrooksignalisatie en aankondiging op
tekstborden maar ook door data te delen met geconnecteerde weggebruikers (o.a. door als bron
te fungeren voor het programma MobiliData), verkeershinder beperken en het verkeer vlot laten
verlopen in werfzones, informatie verschaffen naar alle AWV-medewerkers (AWV als
wegbeheerder en AWV als beleidsentiteit), werven kwalitatiever kunnen opvolgen, en het
wegennet klaarstomen voor geautomatiseerde voertuigen.
De beoogde koppeling is een autonome live-link tussen geplande werven en realtime werven in
uitvoering. Naast het gegeven dat er nog geen toepassingen op de markt beschikbaar zijn die op
autonome wijze (dus zonder menselijke interactie) geplande werven koppelen aan realtime
werven in uitvoering, is een belangrijke uitdaging van het WAKANDA-project het motiveren van
leveranciers van digitale opvolgsystemen om hun systemen verder te ontwikkelen zodat ze
verrijkte verkeersinformatie kunnen genereren en aldus kunnen bijdragen tot een slimme
weginfrastructuur.
Autonome voertuigen en daarbij aangepaste infrastructuur zal de toekomst worden. Er wordt
rekening gehouden met de onderverdeling van de weginfrastructuur volgens de ISAD levels van
Inframix. Op deze manier kan de gereedheid van het wegennet opgevolgd worden3.
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PIO = Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/).
https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/wakanda-werfattributen-koppelen-met-aannemersdigitaal-volgsysteem.
3 https://www.inframix.eu/infrastructure-categorization.
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2 EXECUTIVE SUMMARY
This document is the final report of the market consultation within the framework of the PIP4
project ‘WerfAttributen Koppelen met AanNemers' DigitAal volgsysteem (WAKANDA)’5, which
was conducted from August 2020 to March 2021 and for which Verhaert Masters in Innovation
acted as external facilitator. It contains the fully elaborated results of the trajectory and outlines
the program of requirements with items to be investigated and the follow-up steps for the
preparation of a tender specification for an innovative public contract.
This preliminary study consists of a needs analysis and a public market consultation followed by
a report. The needs analysis included several working sessions with the project stakeholders
and contractors. The market consultation included a screening of the state-of-the-art technology
and an investigation of the innovation potential with market participants, and finally resulted in
the preparation of a program of requirements including recommendations for a procurement
strategy. There were +50 parties involved in the research, the public market consultation had 46
participants. It took place on 8 February 2021 in an online setting. There was the possibility to
have one-on-one discussions with the project stakeholders.
With the PIP project WAKANDA, the Agency for Roads and Traffic (AWV) of the Flemish
government aims to link the different monitoring systems (application WERF, traffic
management system Vlaams Verkeerscentrum, etc.) that the AWV uses to monitor contractors'
performance, to coordinate construction sites and to obtain real-time data, in order to obtain
enriched traffic information for the benefit of both the road authority (the AWV itself) and the
road user, as well as the construction site contractor.
More specifically, the AWV wants to be able to inform road users on time about road works,
increase road safety by correct lane markings and text message announcements but also by
sharing data with connected road users (e.g. by acting as a source for the MobiliData program),
limit traffic disruption and ensure smooth traffic flow in construction zones, provide information
to all AWV employees (AWV as road manager and AWV as policy body), be able to monitor
construction sites more qualitatively, and prepare the road network for automated vehicles.
The envisioned link is an autonomous live link between planned construction sites and real-time
construction sites in progress. Besides the fact that there are no applications available on the
market yet that autonomously (i.e. without human interaction) link planned construction sites to
real-time construction sites in progress, a major challenge of the WAKANDA project is to
motivate suppliers of digital monitoring systems to further develop their systems so that they
can generate enriched traffic information and thus contribute to a smart road infrastructure.
Autonomous vehicles and thereby adapted infrastructure will be the future. The subdivision of
the road infrastructure according to the ISAD levels of Inframix is taken into account. In this way,
the readiness of the road network can be monitored6.
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PIP = Programme for Innovation Procurement (https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/en).
https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/en/projects/wakanda-connect-attributes-construction-sitescontractors-digital-tracking-system.
6 https://www.inframix.eu/infrastructure-categorization.
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3 OBJECTIEVEN EN WERKINGSKADER
Dit eindverslag beschrijft alle stappen van het voortraject leidend naar een innovatieve aankoop
voor het PIO-project ‘WAKANDA’ en presenteert de synthese van de resultaten. Met dit
eindverslag beogen we een basis voor het opmaken van een bestek. Hiertoe werden op de
marktconsultatie de verschillende projectstakeholders samengebracht met als doel het
verzamelen van kennis, inzichten en concrete voorstellen vanuit verschillende invalshoeken.
Dit eindverslag formuleert een antwoord op de volgende vragen:
•

Wat zijn de vereisten en randvoorwaarden voor het beoogde concept?

•

Waar ligt het innovatiepotentieel?

•

Wat is de te volgen weg voor een innovatieve aankoop in het kader van innovatief
aanbesteden?

Verhaert Masters in Innovation werd door de projecteigenaars, met name het Departement
Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de
Vlaamse overheid, aangesteld om het voortraject van het project ‘WAKANDA – WerfAttributen
Koppelen met AanNemers’ DigitAal volgsysteem’ in het kader van het Programma Innovatieve
Overheidsopdrachten (PIO) te faciliteren.
De aanpak van Verhaert steunt op volgende pijlers:
•

Een multidisciplinaire benadering waarin gebruikerswensen, technologische
mogelijkheden en marktvereisten worden verenigd tot adequate innovaties dankzij onze
meer dan 200 experten.

•

Verhaert hanteert een integrale benadering waarbij kansen en risico’s worden
geïdentificeerd met het oog op een goede balans in termen van kosten en baten.

•

Verhaert bezit als gerenommeerd innovatiehuis diepgaande kennis over de ontwikkeling,
validatie, incubatie, accelaratie en succesvolle implementatie van product- en
diensteninnovaties.

•

We passen deze kennis toe in verscheidene sectoren (FMCG, publieke dienstverlening
(individueel/collectief), medisch, maritiem, ruimtevaart, consumentenelektronica,
logistiek, bank- en verzekeringen, enz.) en voor verscheidene opdrachtgevers (start-ups,
scale-ups, kmo’s, multinationals en overheidsinstellingen).

In het voortraject van ‘WAKANDA’ nam Verhaert de rol op van externe begeleider. Als externe
begeleider faciliteert en coördineert Verhaert het voortraject, begeleidt en modereert de
workshops en stimuleert de nodige wisselwerking tussen de verschillende partijen. Als externe
begeleider treedt Verhaert steeds op in het algemeen belang, met als taak om de deelnemers
aan de marktconsultatie resultaatgericht en op één lijn te krijgen. Daarnaast verschaft Verhaert
het nodige inzicht en de nodige ervaring in het innovatiegebeuren, mede door het aanwenden
van een plan van aanpak en een beproefde methodologie voor de inhoudelijke discussies en
denkprocessen tijdens de werksessies. Dit eindverslag is aldus het resultaat van een
gestructureerd proces om het innovatiepotentieel te bepalen met als doel de vraagstelling aan
de aanbodzijde te verfijnen in het kader van een bestek voor een innovatieve overheidsopdracht.
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Algemeen bestaat het proces uit een behoeftebepaling en een marktconsultatie. Belangrijke
stappen daarin zijn:
1. Scoping werksessie met de medewerkers van de projectinitiator waarbij getracht
wordt de verschillende probleemstellingen in kaart te brengen en een eerste
oplossing te schetsen voor elke probleemstelling. Eveneens worden de
verwachtingen in kaart gebracht.
2. Werksessie met geïnteresseerde aannemers, signalisatiebedrijven en
kennisinstellingen
kennisinstellingen om een consensus te vormen over de beoogde use cases en
oplossingsrichtingen als input voor het bestek.
3. Onderzoek naar de stand van techniek en validatiegesprekken met technologie
eigenaars om de technologische stand in te schatten.
4. Publieke werksessie
werksessie met de marktpartijen met als objectief het bepalen van het
innovatiepotentieel.
5. Eindverslag van de marktconsultatie opgemaakt door Verhaert op basis van alle
verzamelde informatie.
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4 USE CASES OVERHEIDSZIJDE
4.1 INTERVIEWS OVERHEID
In een reeks van interviews werden de belangrijkste interne stakeholders geconsulteerd voor het
opstellen van use cases en inwinnen van bijkomende informatie. Volgende partijen werden
betrokken in de interviews:
•

Stad Antwerpen

•

Ruimen van Grachten

•

FAST

•

Verkeerscentrum

•

SPW

•

Socrates NL

Tijdens de interviews met deze partijen werden use cases opgesteld, die vervolgens met een
bredere groep van deelnemers gevalideerd werden tijdens een workshop.

4.2 RESULTAAT WORKSHOP
Op 14 december 2020 werd een preciserings- en positioneringsworkshop georganiseerd om de
use cases verzameld tijdens de interviews te prioriteren en aan te scherpen.
Tijdens de workshop werden de use cases overlopen, aangescherpt en besproken. De
conclusies van deze workshop zijn hieronder gecapteerd.

4.3 OVERZICHT WERKEN
Om een werf succesvol af te ronden, komt er heel wat bij kijken. Een project bestaat uit
verschillende fases die de aannemer en de overheid doorlopen. Onderstaand overzicht toont
deze verschillende fases. De probleemstellingen van de verschillende use cases kunnen steeds
gelinkt worden aan één of meerdere fases van het project. Deze afbeelding wordt verder
uitgelegd in het hoofdstuk ‘Werfproces’.
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USE CASE 1: REAL-TIME OPVOLGING VAN MOBIELE WERVEN
4.3.1.1

PROBLEEMSTELLING

Momenteel is er te weinig inzicht over de precieze locatie van mobiele werven op de Vlaamse
autosnelwegen. Er is enkel toegang tot een op voorhand opgestelde planning van de aannemer
en een telefonische melding. De gedetailleerde planning is niet altijd up-to-date en de real-time
vooruitgang van de werf met exacte locatie is niet beschikbaar. Om betere informatie aan de
weggebruiker te kunnen geven is het belangrijk dat het Verkeerscentrum wel van deze exacte
locatie op de hoogte is om zo via verrijkte informatie ongevallen te voorkomen. Dergelijke
ongevallen met de “botsers” vinden meermaals per week plaats.
Met deze informatie kan het Verkeerscentrum ook maatregelen nemen om de veiligheid te
verhogen, bijvoorbeeld het aanschakelen van wegverlichting, het aanpassen van dynamische
signalisatie of het navigatiesysteem van de weggebruiker. Deze informatie is ook essentieel voor
de toekomstige geautomatiseerde mobiliteit. Op basis van deze informatie kan er lokaal gekozen
worden om de besturing van de wagen terug te geven aan de bestuurder.
Verschillende toepassingen worden hier als een mobiele werf beschouwd, namelijk alle
bewegende innames van de openbare weg zoals onderhoud aan weginfrastructuur,
zoutstrooiers of maaiwerken (voor dit vooronderzoek wordt er enkel rekening gehouden met use
cases die gebruik maken van een deel van de weg aangezien de noodzaak om verkeersinfo te
verrijken minder groot is). De behoefte hieronder beschreven is tenzij anders vermeld voor alle
voertuigen van toepassing.
Dataverwerking voor andere doeleinden: Gezien de snelle evolutie van geconnecteerde
verkeersoplossingen is er een reële kans dat in de toekomst een hogere frequentie van locatiedata van deze mobiele werven vereist zal zijn. Zo kan dit bijvoorbeeld nodig blijken voor het
aansturen van slimme voertuigen, opstellen van planningen voor maai- of andere werken,
detailanalyses over de impact van werken, en andere. Indien de voorziene oplossing vandaag
9

reeds locatiedata met een hoge frequentie kan capteren, is het gemakkelijker deze in de
toekomst ook op te schalen om met een hogere frequentie real-time door te sturen wanneer
nodig.
4.3.1.2

PARAMETERS

Er is noodzaak om volgende parameters op te meten voor deze use case:
Parameter

Motivatie

RealReal-time locatiedata

De real-time locatie van het voertuig is belangrijk om hedendaagse
en toekomstige geautomatiseerde weggebruikers en voertuigen
correct te kunnen informeren over de locatie van de mobiele werf.
Dit kan gebeuren via dynamische signalisatie of het
navigatiesysteem van de weggebruiker via een datex-2 feed.
Concreet dient de gps-locatie van het voertuig aan het
Verkeerscentrum doorgegeven te worden aan een frequentie van 1
maal per 10 seconden.

Rijstrook van de werken

Ook de rijstrook is essentieel om de veiligheid van het personeel en
de weggebruikers te kunnen vergroten. Door de rijstrook van de
werken te weten kan de signalisatie op dynamische borden
bijvoorbeeld correct worden aangepast. De rijstrook specifieke info
is ook een essentiële info voor geautomatiseerde voertuigen.
Concreet dient vandaag de rijstrook van het voertuig aan het
Verkeerscentrum telefonisch te worden doorgegeven elke keer dat
deze verandert tijdens de uitvoer van de werken.
Opmerking: voor maaiers en zoutstrooiers is de informatie over het
rijvak minder essentieel, en kan dit achterwege worden gelaten.

Koppeling van een
voertuig aan een werf

Om het overzicht te bewaren en correct advies te kunnen geven
voor weggebruikers dient niet enkel geweten te zijn waar de
voertuigen zich bevinden maar ook welke werken ze uitvoeren. Met
deze informatie kan dan worden ingeschat in welke mate ze een
impact hebben op de verkeerssituatie.
Voertuigen die niet aan het werk zijn maar bijvoorbeeld onderweg
naar of op weg terug van een werf dienen niet gevolgd te worden.
Het doorsturen van deze locatiedata leidt enkel tot verwarring of
overbodige informatie.
Concreet dient de nummerplaat gekoppeld te worden aan een
specifieke werf en aannemer in de WERF applicatie, en een signaal
gegeven te worden wanneer dit voertuig met de werken start of
eindigt.
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4.3.1.3

PRIORITEIT USE CASE

Gezien de grote impact op de veiligheid van weggebruikers en personeel heeft deze use case
een hoge prioriteit voor mobiele werven (workshopscore 3.3/4). Ook maaiers vallen hieronder
indien ze een deel van de openbare weg innemen.
Zoutstrooiers zijn minder interessant als verkeersinfo omdat ze door hun snelheid minder risico
vormen voor aanrijdingen. Het is voor weggebruikers gemakkelijker duidelijk op welke locatie en
rijstrook zij zich bevinden. Om deze reden hebben zij maar een matige prioriteit (workshopscore
2.8/4). De real-time tracking kan in een latere fase wel interessant zijn voor het managen van de
winterdienst. Bij zwaardere winterse omstandigheden treedt het WAP in werking, waarbij de
verschillende stakeholders afzakken naar het Verkeerscentrum om van daaruit de winterdienst
te coördineren.
USE CASE 2: OVERIGE DATAVERZAMELING MOBIELE WERVEN
4.3.2.1

PROBLEEMSTELLING

Voor verschillende doeleinden is geen real-time data vereist (maar een frequentie van korte
termijn). De voornaamste toepassingen voor deze data zijn:
•

Planning:
Planning Indien het exacte moment van uitvoer van de werken gekend is, alsook het aantal
rijstroken dat ingenomen wordt, kan het Verkeerscentrum op basis daarvan omleidingen
voorzien alvorens de werken beginnen. Bovendien kan deze data ook gebruikt worden om
achteraf te controleren in hoeverre de planning van de realiteit is afgeweken, en wat hier
eventueel de oorzaak voor is.

•

Certifiëring:
Certifiëring Vandaag gebeurt de controle op conformiteit van de werfvoertuigen enkel bij de
gunning van een project voor de werken beginnen. De uitvoer hiervan kan soms vele
maanden later plaatsvinden. Dit kan leiden tot de inzet van een voertuig dat niet meer aan de
veiligheidsvereisten voldoet of er niet op gecontroleerd wordt, bijvoorbeeld omdat het bij een
voorgaand klein incident betrokken was. De mogelijkheden om dit te controleren zijn
vandaag erg beperkt.

•

Kwaliteitscontrole op de werken:
werken sommige werken, bijvoorbeeld asfalteren, dienen bij een
bepaalde snelheid te gebeuren om een optimale kwaliteit te garanderen. De locatiedata van
de werf kan dienst doen om te controleren of deze bij correcte snelheden gebeurd is, wat
kan leiden tot een verhoogde kwaliteit bij de uitvoer van werken. Deze data hoeft niet realtime bekomen te worden, maar zal bij verscheidene werven op korte termijn geweten
moeten zijn. Indien men de eerste laag van asfalt legt, zal die data gevalideerd moeten
worden alvorens men aan de tweede laag kan beginnen. Ook bijkomende data, zoals
bijvoorbeeld het bijhouden van de verbruikte hoeveelheid water, kan inzicht in de kwaliteit
geven.

•

Boekhouding:
Boekhouding De locatiedata kan namelijk als bewijsvoering gehanteerd worden om
gepresteerde uren en vooruitgang aan te tonen. Andere voorbeelden van data die kunnen
bijdragen aan het aantonen van geleverde prestaties zijn bijvoorbeeld: waterverbruik,
gewicht van geruimd vuil of biomassa, fotomateriaal, e.a.
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4.3.2.2

PARAMETERS

Er is noodzaak om volgende parameters op te meten voor deze use case:
Parameter

Motivatie

Detail locatiedata

Het detail van de locatiedata kan gebruikt worden om verder te
analyseren voor verschillende doeleinden zoals beschreven in
1.2.2.1.
Concreet dient de gps-locatie van het voertuig per afgelegde 50m
over de volledige periode van de werken doorgestuurd te worden
aan AWV op een periodieke basis, bv. 1x per week/maand,
afhankelijk van de toepassing.

Rijstrook van de werken

Ook de rijstrook is essentieel om de veiligheid van het personeel en
de weggebruikers te kunnen vergroten. Deze statistische gegevens
hebben een meerwaarde aangezien AWV deze kan gebruiken voor
verschillende analyses. Zo kan men analyseren waar de ongevallen
gebeuren, men kan de verkeersdoorstroming optimaliseren,
opstellingen voor toekomstige werven beter bepalen, …
Concreet dient elke verandering van rijstrook tijdens de uitvoer van
de werken bijgehouden te worden en doorgestuurd te worden aan
AWV samen met de locatiedata op een periodieke basis, bv. 1x per
week/maand, afhankelijk van de toepassing.

Detailplanning werken

Indien men telkens beschikt over een up-to-date planning van de
werken kan deze informatie gebruikt worden voor het plannen van
omleidingen, informatievoorziening en aanschakeling van
wegverlichting en andere toepassingen.
Concreet dient de aannemer tijdens de uitvoering van de werken
een update te maken van de planning van zodra deze verandert.
Deze up-to-date planning dient op periodieke (bv. dagelijkse of
wekelijkse) basis gedeeld te worden met het Verkeerscentrum.

Koppeling van een
voertuig aan een werf

Om een vergemakkelijkte facturatie mogelijk te maken is het nodig
om voertuigen te kunnen koppelen aan de correcte werf, en ook te
weten wanneer de werken gestart en beëindigd zijn.
Concreet dient het voertuig-identificatienummer gekoppeld te
worden aan een specifieke werf en aannemer in de WERF
applicatie, en moet duidelijk zijn wanneer dit voertuig actief was op
deze werf. Ook deze informatie dient als één pakket verstuurd te
worden.

Link verbruikte
verbruikte
middelen op de werf

Het bijhouden van verbruik zoals water en stroom kan leiden tot
bijkomende inzichten voor kwaliteitscontrole en/of facturatie.
Concreet zou een link gemaakt moeten worden met verschillende
systemen om een periodieke update (bv. wekelijks of maandelijks)
door te sturen naar AWV.
12

Link
conformiteitscertificaat
voertuigen

Het conformiteitscertificaat voor de voertuigen moet gemakkelijker
nagekeken kunnen worden op het moment van de uitvoer van de
werken.
Concreet periodieke import van de database van de certifiëerder
(producent van het voertuig), waarin een up-to-date lijst wordt
bijgehouden van gecertifiëerde voertuigen.

4.3.2.3

PRIORITEIT USE CASE

Het uitvoeren van een kwaliteitscontrole en opvolging van de vooruitgang van de werf is een
matige prioriteit (workshopscore 2.9/4). De koppeling met de boekhouding en financiële controle
is vandaag vaak een pijnpunt bij de afhandeling van projecten, maar zal in de praktijk uitdagend
zijn door het grote aantal aannemers en verschillende systemen die voor het bijhouden van de
werkuren gebruikt worden, zeker indien ook data zoals waterverbruik e.a. moet worden
meegenomen.
Het doorgeven van de gedetailleerde planning (als de info daags tevoren beschikbaar is dan
kunnen de nodige acties voorbereid worden) aan het Verkeerscentrum heeft een hoge prioriteit
(workshopscore 3.3/4). Op basis van deze informatie kan het Verkeerscentrum weggebruikers
beter informeren over geplande werken. De real-time informatie is voor automatische voertuigen
nog essentieel om een vlotte automatische werking te garanderen.
De link met conformiteitsattesten wordt ingeschat eerder een beperkte impact te hebben, en
deze wordt bijgevolg met een lage prioriteit ingeschat (workshopscore 2.6/4).
USE CASE 3: FAST-TEAM AUTOMATISATIE
4.3.3.1

PROBLEEMSTELLING

Voor incidenten op de weg worden takelvoertuigen en signalisatievoertuigen via FAST ingezet.
Alle contact met deze teams (dispatching, statusupdates, afhandeling, …) gebeurt telefonisch.
Dit leidt tot een onnauwkeurige en moeilijke opvolging van de teams.
De takelvoertuigen worden steeds begeleid door een signalisatievoertuig. Een track & trace
systeem voor beide voertuigen zou dus voldoende moeten zijn om de opvolging deels te
automatiseren.
4.3.3.2

PARAMETERS

Volgende parameters zijn van toepassing op deze use case:
Parameter

Motivatie

RealReal-time locatie FAST

De real-time locatie moet het overzicht geven van waar het voertuig
zich op dit moment op de weg bevindt. Dit kan toelaten in te
schatten hoe lang het team nog onderweg zal zijn, of er vertraging
opgelopen wordt e.d.
Concreet het real-time gps-signaal van het voertuig dient minimaal
1 keer per minuut met het Verkeerscentrum gedeeld te worden.
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Status FAST interventie

De status van het FAST- team dient als aanvullende informatie om
het Verkeerscentrum/CIC op de hoogte te houden van de status
van de FAST-interventie. Zo kan de operator in het
Verkeerscentrum gemakkelijk op de hoogte blijven en de
weggebruiker correct informeren. Ook de operator van het CIC kan
de ploegen van de federale wegpolitie (WPR) correct inlichten.
Concreet de status van het FAST-team (bv. “vertrokken”,
“aangekomen”, “interventie beëindigd”, …) dient gedeeld te worden
met het Verkeerscentrum/CIC zonder noodzaak aan een
telefonisch contact.

Debriefing data

Bijkomende informatie geleverd door de FAST-teams na de
interventie kan gebruikt worden voor analyse over incidenten die tot
extra inzichten en mogelijk op termijn maatregelen kan leiden.
Concreet kwalitatieve data over het incident ingevuld door het FAST
team die na de interventie periodiek (bv. maandelijks) gedeeld
wordt met AWV.

Rijstrook van incident

Ook de rijstrook is essentieel om de veiligheid van het personeel en
de weggebruikers te kunnen vergroten. Door de rijstrook van het
incident te weten kan de signalisatie op dynamische borden
bijvoorbeeld correct worden aangepast.
Concreet dient de rijstrook van het incident en de afgezette
rijdstroken aan het Verkeerscentrum worden doorgegeven.
4.3.3.3

PRIORITEIT USE CASE

De automatische real-time opvolging van FAST teams wordt ingeschat als hoge prioriteit
(workshopscore 3.3/4). Dit moet leiden tot een meer correcte en up-to-date status van de FAST
interventies, en bijgevolg een correctere informatieverstrekking voor de weggebruikers.
De automatisatie van de facturatie kent hier een hoge prioriteit (workshopscore 3.3/4). Door de
beperkte hoeveelheid uitvoerders voor de FAST-teams is het hier gemakkelijker om de link met
de facturatie te maken.
Het verkrijgen van data om verdere statistische analyses op te doen is van lage prioriteit
(workshopscore 2.6/4). Deze informatie kan eventueel via een digitaal formulier verzameld en
gecommuniceerd worden.
De automatische dispatching van FAST-teams verloopt telefonisch. Elke statusupdate (vertrek,
aankomst vertrek plaats incident) moet telefonisch doorgegeven worden aan het
Verkeerscentrum. Dit brengt te veel risico’s met zich mee op het foutelijk verzenden van teams.
Er is noodzaak aan een handeling door een menselijke operator in dit proces, en daarom wordt
dit niet aangeraden (workshopscore 2.5/4).
OPMERKING OVER ANDERE USE CASES
Tijdens de interviews kwamen nog andere use cases aan het licht die als minder belangrijk
bestempeld werden binnen de scope van het WAKANDA traject. Deze kunnen wel belangrijk zijn
binnen andere trajecten zoals MobiliData, en de data die door WAKANDA ontsloten wordt kan
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een belangrijke enabler zijn om deze use cases waar te maken. Ze worden echter binnen dit
traject niet verder besproken.
•

Actieve verkeersplanning;

•

Automatische dynamische signalisatie;

•

Verbeterde incidentdetectie;

•

Ondersteuning voor automatische voertuigen.

4.4 CONCLUSIES USE CASES OVERHEIDSZIJDE
Onderstaande tabel geeft weer welke use cases, parameters en mogelijke oplossingen getoetst
en besproken zijn geweest op de marktconsultatie. De tabel geeft een overzicht van de use
cases langs de overheidszijde en de verschillende parameters die aan elke use case gekoppeld
kunnen worden samen met voorgestelde oplossingen (genummerd volgens alfabet: A-D). De
gekozen parameters zijn intern geprioriteerd geweest door AWV tijdens een workshop.
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Use case

Parameters

A

B

C

D

RealReal-time
opvolging
mobiele werven

Real-time locatiedata
voertuig

T&T systeem
voertuig

wegkantsysteem

Rijstrook van de
werken voertuig

Manuele invoer
tijdens planning

Manuele invoer
tijdens uitvoering

Extra sensor in
voertuig (bv.
dashcam, lane assist
systeem, …)

Gebruik maken van
signalisatie op
voertuig

Koppeling voertuig aan
een werf

Manuele invoer
tijdens planning +
geofencing werf
voor start/stop

Manuele invoer
tijdens uitvoering
(voertuig +
start/stop)

Koppeling via
ander systeem

Overige
dataverzameling
mobiele werven

Detailplanning werken

Manuele invoer

FAST

Status FAST
interventie

Manuele invoer

Geofencing op
basis van
locatiedata
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5 USE CASES MARKTZIJDE
5.1 INTERVIEWS MARKTPARTIJEN
In een reeks van interviews werden verschillende marktpartijen gecontacteerd om inzichten te
verkrijgen in aanloop naar de marktconsultatie. Deze marktpartijen werd gevraagd naar
mogelijke use cases gebaseerd op data-uitwisseling die voor hen interessant waren. Deze use
cases werden tijdens de marktconsultatie verder gevalideerd. Volgende partijen namen deel aan
de gesprekken:
•

Arisco

•

Stuer-Egghe

•

Fabricom (engie)

•

Trafiroad

•

De Groote

•

Signeq

•

Ferro

•

RAM

•

Geodynamics

•

ITS

•

Be-mobile

5.2 USE CASES AANNEMERS
Onderstaande use cases werden door de marktpartijen als interessant aangeduid:
1. Simulatieplan voor signalisatie:
signalisatie de overheid stelt een simulatieplan voor signalisatie voor
i.p.v. de aannemer. Op deze manier is voor elke aannemer de prijsinschatting dezelfde.
2. Administratieve vereenvoudigingen:
vereenvoudigingen er komt heel wat zien bij de planning, uitvoering en
opvolging van een werf. Enkele administratieve zaken zouden vereenvoudigd kunnen
worden om het proces te verlichten en er zouden minder user errors moeten voorvallen.
3. Uniforme conformiteitseisen botsers:
botsers dat er uniforme regels gelden omtrent de
conformiteit van de botsers.
4. Lichtregeling voor tijdelijke lichten:
lichten bij sommige werven waar men hinder veroorzaakt, is
er de noodzaak met tijdelijke lichten te werken om het verkeer te leiden. Deze lichten zijn
vandaag niet afgestemd met omliggende lichten waardoor het verkeer opgestopt kan
raken. Indien deze lichten op elkaar afgestemd zouden zijn, zou het verkeer vlotter
verlopen.
5. Ideale moment voor uitvoering
uitvoering werken berekenen:
berekenen GIPOD en/of WERF zouden
automatisch het ideale moment voor uitvoering van de werken moeten kunnen
berekenen. Om zo mogelijke conflicten te voorkomen.
6. Veiligheid personeel verhogen:
verhogen vandaag gebeuren er nog veel ongevallen bij personeel.
Data zou betere inzichten kunnen verschaffen om de veiligheid te verhogen.
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7. Link met checkcheck-in@work:
in@work in WERF zouden de werven gelinkt moeten worden met Checkin@Work zodat er minder kans is op user error en het zou minder belastend zijn voor de
aannemer.
8. Link facturatie aan effectief gepresteerde uren:
uren indien de uren (automatisch) opgevolgd
kunnen worden in WERF, zouden de werkelijk gepresteerde uren gelinkt kunnen worden
aan de facturatie.
9. Punten te verdienen tijdens de gunning:
gunning deze use case zou het mogelijk maken dat de
aannemers punten zouden verdienen tijdens de gunning. Punten worden verleend indien
de gevraagde data geleverd kan worden.
Volgende use cases zijn in categorieën onderverdeeld op basis van (technische) haalbaarheid:
Categorie

Use cases

Mogelijke quick wins

•

Punten te verdienen tijdens de gunning

(waardevol & relatief
eenvoudig)

•

Lichtregeling voor tijdelijke lichten

Mogelijke
ontwikkeltrajecten
ontwikkeltrajecten

•

Administratieve vereenvoudigingen

•

Ideale moment voor uitvoering werken berekenen

•

Veiligheid personeel verhogen*

•

Link met check-in@work

•

Link facturatie aan effectief gepresteerde uren*

•

Simulatieplan voor signalisatie

•

Uniforme conformiteitseisen botsers (bestaat reeds)

Question marks
(meerwaarde overheid in
twijfel)

* Voornamelijk de middelste categorie bevat de use cases die kandidaat zijn om verder
opgenomen te worden in een ontwikkelingstraject. De ideeën die met een asterisk zijn aangeduid
zijn ook vermeld in de use cases voor de overheid.
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6 STATE OF THE ART
6.1 TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN VOOR HET METEN VAN DE PARAMETERS
Door een combinatie van gesprekken met marktpartijen en onderzoek zijn de mogelijkheden
onderzocht om de verschillende wenselijke parameters op te meten. De resultaten hiervan zijn
samengevat in onderstaande tabel.
Parameter
RealReal-time locatiedata
(freq. 10s)

Rijstrook van de
werken

Mogelijkheden

Opmerkingen

A. T&T systeem
voertuig

De meest voor de hand liggende optie voor
locatiedata. Vereist een investering van de
aannemer om data te capteren en
versturen.

B. Wegkantsysteem

Niet wenselijk. Minder nauwkeurig/dekkend
en zou een te grote investering vereisen.

A. Manuele invoer
tijdens planning

De uitvoerder (werfleider) geeft tijdens de
planning aan op welke rijstrook/rijstroken
gewerkt zal worden.
Risico: vatbaar voor user error werfleider;
vraagt tijd van werfpersoneel, mogelijke
mismatch planning en uitvoering, mogelijk
geen realtime opvolging.
Pos:
Pos: eenvoudige oplossing; invulbaar
tijdens administratie WERF.

B. Manuele invoer
tijdens uitvoering

De uitvoerder (werfpersoneel) geeft tijdens
de uitvoering aan op welke rijstrook ze aan
het werken zijn.
Risico: vatbaar voor user error
werfpersoneel, vraagt investering (bv. 4G
verbinding in werf) en tijd van
werfpersoneel, mogelijk geen real-time
aanpassingen mogelijk, vraagt ook extra
ontwikkeling (platform waar data ingevoerd
kan worden).
Pos:
Pos: eenvoudige oplossing; match met
huidige situatie.

C. T&T systeem
voertuig

Geen plausibele optie. Huidige T&T
systemen zijn te weinig performant om
nauwkeurig de rijstrook te kunnen bepalen.

D. Extra sensor in
voertuig (bv.
dashcam, lane
assist systeem, …)

Risico: mogelijk nieuwe ontwikkeling
vereist. Zal ook extra investering aannemer
vereisen voor hardware/dataverbruik.
Pos:
Pos: automatische oplossing. Capteert ook
veranderingen in real-time.
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E. Gebruik maken van Afhankelijk van de signalisatie op de wagen
signalisatie op
kan mogelijk afgeleid worden op welke
voertuig
rijstrook gereden wordt.
Risico: mogelijk nieuwe ontwikkeling
vereist. Zal ook extra investering aannemer
vereisen voor hardware/dataverbruik.
Pos:
Pos: automatische oplossing. Capteert ook
veranderingen in real-time.
Koppeling van een
voertuig aan een werf

A. Manuele invoer
tijdens planning +
geofencing werf
voor start/stop

De uitvoerder (werfleider) geeft tijdens de
planning aan welke voertuigen wanneer op
welke werf zullen werken.
Risico: vatbaar voor user error werfleider;
vraagt tijd van werfpersoneel, mogelijke
mismatch planning en uitvoering, mogelijk
geen real-time opvolging.
Pos:
Pos: eenvoudige oplossing; invulbaar
tijdens administratie WERF.

B. Manuele invoer
tijdens uitvoering
(voertuig +
start/stop)

De uitvoerder (werfpersoneel) geeft tijdens
de uitvoering aan op welke rijstrook hij aan
het werken is.
Risico: vatbaar voor user error
werfpersoneel, vraagt investering (bv. 4G
verbinding in werf) en tijd van
werfpersoneel, mogelijk geen real-time
aanpassingen, vraagt ook extra
ontwikkeling (platform waar data ingevoerd
kan worden).
Pos:
Pos: match met huidige situatie.

C. Koppeling via
ander systeem

Koppeling met database aannemer +
geofencing werven.
Risico: afhankelijk van hoe
correct/nauwkeurig systeem aannemer is,
mogelijk veel verschillende systemen.
Pos:
Pos: automatische link, kostprijs.

Detail locatiedata

A. T&T systeem
voertuig

Periodieke upload van gedetailleerde
locatie-data die tijdens de werken vergaard
wordt.
Waarschijnlijk upgrade van bestaande
systemen nodig met betrekking tot dataregistratie en opslag in voertuig +
infrastructuur voor periodieke upload.

Detailplanning werken

A. Manuele invoer

Detail van de planning aangepast in WERF
net voor en periodiek tijdens uitvoering om
deze up-to-date te houden. Aannemer zal
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hiervoor voldoende geïncentiveerd moeten
worden.
Link verbruikte
middelen op de werf

A. Manuele invoer

Geen verandering ten opzichte van huidige
systeem.

B. Link met
sensorsystemen

Voor elke verschillende toepassing (water,
elektriciteit, …) zal waarschijnlijk een extra
ontwikkeling en investering vereist zijn.

Link
conformiteitscertificaat
voertuigen
voertuigen

A. Link met database
certifiëerders

Verschillende systemen maar slechts een
beperkt aantal certifiëerders.

RealReal-time locatie FAST

Zie opties Real-time
locatiedata

Status FAST
interventie

Debriefing data

A. Manuele invoer

Mogelijke ontwikkeling app voor
rechtstreekse integratie met
Verkeerscentrum. Vatbaar voor user error.

B. Geofencing op
basis van
locatiedata

Minder vatbaar voor user error, maar locatie
alleen kan mogelijk onvoldoende de situatie
reflecteren.

1. Manuele invoer

Manuele invoer door FAST vereist voor
capteren data.

Tijdens de marktconsultatie zijn de voorgestelde use cases en parameters getoetst geweest op
vlak van haalbaarheid en nauwkeurigheid van dit project.
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7 MARKTCONSULTATIE
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft samen met het Programma Innovatieve
Overheidsopdrachten (PIO) en Verhaert op 8 februari 2021 een marktconsultatie georganiseerd
waarop alle belanghebbenden voor het WAKANDA project waren uitgenodigd. Tijdens de
marktconsultatie werden enkele use cases getoetst met de participanten via het online platform
Mentimeter. Deze tool laat toe om op een anonieme wijze vraagstellingen te beantwoorden. De
marktconsultatie is online verlopen met een gemiddelde aanwezigheid van 46 participanten.
De marktconsultatie kende een talrijke en diverse opkomst. We beschouwen ze dan ook als
representatief. Onderstaand taartdiagram geeft het aantal deelnemers per sector weer. In de
groep ‘andere’ treffen we bv. kennisinstellingen aan.

Participanten marktconsultatie
8

8
3
5
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overheid

aanbieder T&T systemen

aannemingsbedrijf

digitale dienstverlener

andere

7.1 INNOVATIEF KARAKTER WAKANDA
Het innovatieve karakter van het WAKANDA project werd tijdens de marktconsultatie bevestigd.
Via Mentimeter werd gepeild naar de kennis van alternatieve oplossingen:
1. Een alternatief voor de real-time tracking van voertuigen, buiten een T&T systeem en

wegkantsystemen;
2. Een alternatief voor de bepaling van de rijstrook, buiten manuele invoer, signalisatie op

het voertuig of werken met een extra sensor;
3. Een alternatief voor de koppeling van een voertuig met een werf en de status ervan,

buiten manuele invoer en eventueel werken met geofencing of via een koppeling met een
ander systeem.
Slechts 5% van de aanwezigen kende alternatieven, vaak betrof het dan een alternatieve
sensorbron of iets dergelijks, niemand kende echter een bestaande totaaloplossing voor de
bovenstaande vraagstukken. Er is dan ook een grote behoefte aan verder onderzoek naar
alternatieve oplossingen. Tot 30 respondenten uitten deze wens expliciet tijdens de
marktconsultatie. Het feit dat er vandaag nog geen kant-en-klare totaaloplossing bestaat,
betekent dat er nog soft- en/of hardware ontwikkeld moet worden om tot een werkbare
oplossing te komen.
Daarnaast blijkt dat geen enkele technologie aan alle eisen van het project voldoet. Sommigen
ontbreken betrouwbaarheid, anderen dan weer nauwkeurigheid. Er zijn meerdere variabelen
waarmee rekening gehouden moet worden om tot een geslaagde en werkende oplossing te
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komen. Tijdens de marktconsultatie was er een grote eensgezindheid dat de oplossing
gevonden moet worden in de combinatie van verschillende technieken en sensorbronnen. De
beoogde oplossing vergt fusie van meerdere technologieën, wat het project uiterst complex
maakt en dus tijd en de nodige investering zal vergen. Zo kan de precieze locatie van het
voertuig op een rijvak bepaald worden door een fusie van meerdere technologieën zoals
bijvoorbeeld:
1. Een extra sensor op het voertuig (intelligentie bepaalt het rijvak via dashcam, lane

assistant, geïntegreerde camera’s, ...), en
2. Rijvakbepaling afgeleid via de signalisatie op het voertuig, en
3. Een eenvoudige validatie ervan via de bevestiging van een suggestie op een applicatie.

Een andere mogelijkheid die onderzocht moet worden is of er ook data kan worden ingewonnen
via de weggebruikers. Zo zou men via patroonherkenning en intelligente algoritmes uit deze data
de status van de werven kunnen valideren. Het nadeel van deze technologie is dat de
weggebruiker aanwezig moet zijn en dat niet alle data (real-time) verschaft kan worden. Deze
aanpak zou enkel voordelig zijn voor het Verkeerscentrum en minder voor de aannemer.
Door fusie van verschillende technologieën zullen de gewenste resultaten accurater zijn en de
foutenmarges verlagen. In de komende maanden zal de aanpak verder onderzocht moeten
worden en zal de afweging tussen de gewenste oplossing, benodigde investering en tijdsdruk
afgewogen moeten worden om tot een gewenst resultaat te komen. Deze voorlopige
totstandkoming laat duidelijk de uitdaging en dus indirect het innovatieve karakter van het
WAKANDA project zien.
Vanuit een innovatieperspectief concluderen we dat de onderliggende technologieën bestaan en
dat er dus weinig toegepast technologisch onderzoek noodzakelijk is. Vanuit wetenschappelijk
standpunt merken we op dat mobiliteitsanalyses weinig of geen real-time benadering hebben.
Dat is sowieso een interessant perspectief om verder te onderzoeken. De markt ontbeert echter
een systeem dat deze (sensor)technologieën integreert. Het project heeft een hoge graad van
systeeminnovatie. Die uit zich enerzijds in de introductie van een nieuw proces waarbij actuele
data van de werf worden gedeeld tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en derden (Vlaams
Verkeerscentrum, MobiliData, …). Hiervoor ontbreekt de technische infrastructuur op zowel
architecturaal vlak als op het niveau van de gebruikte sensoren om de data te vergaren alsook
de intelligentie om vanuit deze data effectief te sturen.
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8 DE USE CASES ONDER DE LOEP
Tijdens de marktconsultatie is er getracht feedback te ontvangen omtrent de verschillende use
cases met elk hun parameters. Hieronder worden de resultaten besproken samen met de
gegeven feedback van de verschillende participanten. Hierbij moet rekening gehouden worden
dat er geen gelijke verdeeldheid van de instanties op de marktconsultatie was.

8.1 USE CASE 1: REAL-TIME TRACKING MOBIELE WERVEN
PARAMETER 1: REAL-TIME TRACKING VOERTUIG
De grafiek geeft de voorkeur weer van de deelnemers die getoetst is geweest tijdens de
marktconsultatie. Zo wordt per parameter de nauwkeurigheid en de voorkeur grafisch
weergeven. Op de grafieken is het duidelijk dat de accuraatheid gelijkgesteld wordt, maar dat de
voorkeur naar een T&T systeem gaat.

Hierbij is op te merken dat een wegkantsysteem een hogere kost met zich meebrengt en zou het
systeem op zich gevoeliger zijn voor een vendor lock-in, wat bij een T&T systeem niet bestaat.
Ook zou een wegkantsysteem meer onderhoud nodig hebben.
Daarnaast zou een T&T systeem meer data kunnen bieden aangezien het ook data capteert, wat
niet mogelijk is bij een wegkantsysteem zoals voertuigspecifieke data zoals de status. Tenslotte
kan een T&T systeem nog worden uitgebreid in de toekomst en zal dit meerdere use cases
kunnen dekken.
Het zou echter interessanter zijn om beide technologieën te fuseren. Hier moet wel de afweging
gemaakt worden of dit economisch haalbaar is.
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PARAMETER 2: BEPALING RIJSTROOK
Met een extra sensor werken zal volgens de bevraging het accuraatste zijn en is dit ook de
voorkeur.

Elke handeling die manueel dient te gebeuren, laat user errors toe. Men gelooft dat het beter is
dit zoveel mogelijk te vermijden, of op zijn minst de handelingen zo klein mogelijk te houden. Het
is voor de bestuurder wettelijk verboden tijdens het rijden handelingen (eten, drinken, roken, GPS
instellen, T&T bedienen, …) uit te voeren. Aangezien deze handeling manueel werk vereist, kan dit
enkel gebeuren indien het voertuig stilstaat. De kans op user errors bij signalisatie op het
voertuig is er ook aangezien de signalisaties ook manueel dienen aangezet te worden. Met die
reden scoort de sensor hoger aangezien hier automatisatie in verwerkt is.
Men gelooft dat een combinatie van verschillende systemen en databronnen de beste oplossing
kan bieden. LIDAR of radar worden niet aangeraden aangezien deze nog niet economisch en
technologisch inzetbaar zijn voor zulke toepassingen. GPS daarentegen zal niet accuraat
genoeg zijn (accuraatheid wordt geschat tussen de 4 en de 10 meter), het GPS-signaal wordt
verstoord door ijzer en GPS werkt niet in tunnels. Het gebruikmaken van satellietbeelden zou niet
werken aangezien satellieten niet op elk moment foto’s kunnen nemen van de wegen van België.
Zo zouden bijvoorbeeld wel de beelden van een camera of dashcam in het voertuig gebruikt
kunnen worden om de rijstrook te bepalen.
Een opmerking die verder onderzocht moet worden is of voor dit project data van de
weggebruikers gebruikt kan worden voor de detectie van objecten op de weg.
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PARAMETER 3: STATUS & KOPPELING VOERTUIG WERF
Het is duidelijk op onderstaande grafieken dat de status van het voertuig bepaald kan worden via
voertuigattributen. Echter is hier ook de opmerking dat de attributen manueel aan- of afgezet
moeten worden. Welk attribuut de status het beste kan bepalen zal afhangen van het voertuig en
de use case.
Desondanks dat men gelooft dat de status het accuraatste zal zijn via voertuigattributen, neigt
de voorkeur hier niet naar. De reden hiervoor is dat bij manuele invoer er menselijke fouten zullen
zijn. Men ziet dit het liefst automatisch gebeuren.

Geofencing biedt mogelijkheden tot automatisatie en kan dus een meerwaarde bieden. Als het
voertuig gekoppeld is aan een werf en in de afgebakende buurt komt, kan de status automatisch
op ‘actief’ gezet worden. Dit vereist dat alles voorafgaandelijk goed vastgelegd dient te worden.
Hier moet er rekening mee gehouden worden dat dit geen privacyproblemen (GDPR) met zich
meebrengt, in de zin dat de gegevens van de bestuurders niet gekoppeld mogen zijn met de
voertuigen. Men kan ook opteren om te werken met bakens of WiFi. Bakens hebben een
afstandsbereik van 100m en kunnen ingezet worden om de status van het voertuig te bepalen.
Indien een fusie van geofencing en bakens gerealiseerd wordt, dient er rekening gehouden te
worden met het feit dat de gebieden bij geofencing en bakens kunnen overlappen, wat eventuele
problemen zou kunnen veroorzaken. Geofencing of bakens kunnen niet de status van het
voertuig bepalen, daarvoor zal een andere technologie dit moeten ondersteunen.
Men gelooft dat er genoeg technologieën zijn om dit te realiseren maar dat de gewenste
oplossing een mix zal zijn tussen automatische captatie van deze data in samenhang met
manuele invoer.
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8.2 USE CASE 2: VERGEMAKKELIJKEN VAN ADMINISTRATIE EN FACTURATIE
PARAMETER 1: DETAILPLANNING WERKEN
Er is voor deze parameter getoetst geweest of er andere mogelijkheden zijn om deze data te
verkrijgen. Hieruit blijkt dat dit toch niet zo eenvoudig blijkt te zijn aangezien er veel data van
verschillende bronnen geaggregeerd moet worden. Men ziet hier wel de meerwaarde in en deze
informatie zou ook interessant voor de aannemers zijn.
Enkele meegegeven voorbeelden:
●

Een AI-algoritme dat data met betrekking tot planning, onderaannemers, uitvoering,
facturatie, etc. kan lezen en interpreteren. Het bestaande platform zou uitgebreid kunnen
worden met een automatische ‘data entry assistant’ die data onderhoudt door het
inlezen van e-mails, sms, etc. en een ‘planning assistant’ die dan weer bij de planning kan
helpen data te verzamelen (nummerplaat, certificaten, data, …) en inplannen.

●

Dit zou ook mee opgenomen kunnen worden in de T&T/Blackbox van het voertuig.

●

Een (geïntegreerde) applicatie waarin deze gevraagde data gevalideerd wordt met de
aannemer.

8.3 USE CASE 3: FAST INTERVENTIE TEAM
PARAMETER 1: STATUS
Er is voor deze parameter getoetst geweest of er andere mogelijkheden zijn om deze data te
verkrijgen. Verscheidene antwoorden leiden tot dezelfde conclusies:
●

Het ontwikkelen van een applicatie zou de telefonische handeling kunnen vervangen. De
status zal nog steeds manueel ingegeven moeten worden, echter zal dit minder tijd in
beslag nemen. De applicatie zou samen met een T&T systeem meer data kunnen
verzamelen.

●

Via simpele knoppen, geïnstalleerd in het voertuig, die verbonden zijn met het T&T
systeem zou de status ook doorgegeven kunnen worden.

●

Camerabeelden, enerzijds in het voertuig of anderzijds beelden van op de weg, zouden
automatisch de status kunnen detecteren.

8.4 USE CASE AANNEMERS
Tijdens de interviews met enkele belanghebbenden, is er gepeild geweest welke use cases
interessant zouden zijn voor de respectievelijke participanten. Tijdens de marktconsultatie is er
via een puntensysteem getoetst geweest welke van deze vermelde use cases een meerwaarde
zouden bieden.
Uit de resultaten blijkt dat ‘uniforme conformiteitseisen’ voor botsers en ‘administratieve
vereenvoudigingen’ als meest waardevol worden gescoord, zij het door verschillende instanties
die aan de marktconsultatie hebben deelgenomen.
Aanbieders van T&T systemen vinden ‘uniforme conformiteitseisen voor botsers’ en
‘administratieve vereenvoudigingen’ waardevol.
De meerderheid van de aannemingsbedrijven vindt ‘uniforme conformiteitseisen voor botsers’
waardevol, gevolgd door ‘veiligheid personeel verhogen’ .
De digitale dienstverleners vinden ‘punten tijdens gunning verkrijgen’, ‘administratieve
vereenvoudigingen’, ‘link facturatie aan effectief gepresteerde uren’ en ‘uniforme
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conformiteitseisen botsers’ dan weer het waardevolst, gevolgd door ‘ideale moment voor
uitvoering werken berekenen’ en ‘simulatieplan voor signalisatie’.

8.5 ANDERE DATA
Om ervoor te zorgen dat iedereen werd gehoord, werd finaal gevraagd welke andere gegevens
de belanghebbenden graag zouden uitwisselen tussen zichzelf en de overheid, rekening
houdend met het WAKANDA project. Aangezien de overheid data en inzichten heeft over alle
werven, zou die informatie ook interessant zijn voor de verschillende instanties.
Zo zou men graag informatie verwerven van omliggende werven die impact hebben op de werf
waar men zelf aan het werken is. Men is ervan overtuigd dat indien men meer data verkrijgt,
lopende werven vlotter kunnen verlopen aangezien men de impact van de verschillende werven
op elkaar kan afstemmen. Daarnaast zouden de exacte locaties van alle werven (al dan niet op
hun GPS systeem) met veiligheidsgerelateerde informatie een meerwaarde bieden zodat men
zich beter kan plannen om de werken uit te voeren.
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9 ADVIES
9.1 ADVIES 1 ONDERZOEK NAAR EEN BREED TOEPASBARE OPLOSSING
Aangezien de vraagstelling meerdere use cases dekt, en er verschillende noden zijn alsook de
verschillende voertuigen anders geëquipeerd zijn, zal de beoogde oplossing een breed
toepasbare oplossing moeten zijn. Afhankelijk van de verschillende use cases met elk hun nood,
zal een juiste combinatie van verschillende technologieën voertuigspecifiek zijn.
Er zijn in dit vooronderzoek vele technologieën en combinaties daarvan besproken. De tabel in
bijlage 13.1 geeft een overzicht op vlak van use case, parameter en de verschillende
(combinaties van) technologieën. Afhankelijk van de use case en het voertuig, zal de juiste
combinatie gekozen moeten worden.

9.2 ADVIES 2 SENSORFUSIE WORDT ALS DE SLEUTEL TOT EEN OPLOSSING GEZIEN
Zoals reeds aangehaald, zijn er veel variabelen waarmee rekening gehouden moet worden om
correcte data te verkrijgen. Elke use case en elk voertuig heeft andere noden, waar vandaag geen
totaaloplossing voor bestaat. Dit leidt ertoe dat verschillende technologieën moeten fuseren om
de juiste data te verkrijgen en te communiceren.
Zo zal voor elke use case de achterliggende intelligentie uit verschillende datastromen
suggesties kunnen voorleggen en zal deze gevalideerd worden met de aannemers. Met die
reden, is het aangeraden om komende maanden pilot tests uit te voeren met verschillende
voertuigen om te zien welke combinaties het beste resultaat bekomen.
Een pilot test kan als volgt opgezet worden:
-

-

Eerst en vooral moeten het aantal pilot tests verder onderzocht en bepaald worden. Zo zal de
use case, het voertuig en de eventuele fusie van technologieën gedefinieerd moeten worden.
Daarnaast moeten de randvoorwaarden, het verloop van de pilots en de evaluatie opgezet
worden.
Afhankelijk van de combinatie van technologieën, zal er hard -en software ontwikkeld of
aangepast moeten worden om de test uit te voeren.
Er zal een database ter beschikking moeten zijn om de data te verzamelen en te consulteren.
Voor de proefopstelling kan dit een onafhankelijke/alleenstaande oplossing zijn.
Een gekozen voertuig (bv. een botser) zal uitgerust moeten worden met de beoogde
technologieën. Het voertuig zal dienen om de prototypes te testen.

9.3 ADVIES 3 ER IS BEHOEFTE AAN EEN CENTRALE APP DIE IEDERE BELANGHEBBENDE GEBRUIKT
Algemeen, zou er een applicatie voor de mobiele werven ontwikkeld moeten worden waarin alles
geïntegreerd zit voor de aannemers, maar ook andere belanghebbenden. Zo zou de applicatie in
combinatie met sensoren, bakens, GPS en achterliggende intelligentie voorkeurssuggesties
kunnen suggereren aan de aannemers, wat dan enkel hoeft geconfirmeerd te worden. Op deze
manier wordt de kans op ‘user error’ verkleind, aangezien de vraagstelling op twee manieren
gevalideerd wordt. Daarbovenop zal het minder tijd vergen voor de aannemer.
Deze applicatie moet gelinkt zijn met alle belanghebbenden en andere platformen zodat de
communicatie real-time met iedereen gedeeld kan worden. De gebruikers kunnen deze makkelijk
via een smartphone of tablet bij zich hebben of op het dashboard van het voertuig geïnstalleerd
hebben.
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9.4 ADVIES 4 WE HEBBEN EEN KOPPELING NODIG AAN DE IT KANT
Aangezien er een breed toepasbare oplossing komt waar alle systemen aan elkaar gekoppeld
zijn in samenwerking met een applicatie, zal een degelijke IT infrastructuur dit moeten kunnen
ondersteunen. Het werk hierin mag niet onderschat worden aangezien vandaag de huidige
systemen niet allemaal gekoppeld zijn en kunnen samenwerken. Aangezien de oplossing en
specificaties nog niet gekend zijn, zal dit verder onderzocht moeten worden.

9.5 ADVIES 5 DE BELANGRIJKSTE INCENTIVES VOOR DE SLEUTELACTOREN
WAKANDA tracht meer data te verkrijgen van aannemers om de werven beter op te volgen. Bij
dit WAKANDA project wordt er ook geluisterd naar aannemers en andere belanghebbenden om
een werkende oplossing te vinden waar iedereen van kan genieten.
In de toekomst van mobiliteit zal data centraal staan, het is belangrijk een degelijke basis te
hebben waar de data terecht kan om gestroomlijnd te worden. Het vergt investeringen en enige
tijd om dit te kunnen realiseren maar uiteindelijk zal elke belanghebbende hier baat bij hebben.
Met die reden luistert AWV naar de andere partijen die de data kunnen gebruiken. Aangezien dit
een continu verbeteringsproces is, moet er blijvend gecommuniceerd worden met de
verschillende partijen zodat het platform aan de noden van iedereen kan beantwoorden.
Volgend overzicht geeft het ecosysteem weer, hoe AWV zich moet positioneren en welke rol
AWV moet innemen om de continuïteit van dit project te bewaren.

Zo zal AWV centraal staan om de verdere uitwerking van het platform en de bijkomende
applicatie uit te werken. AWV zal volgende rollen moeten innemen:
-

Aannemers:
Aannemers zowel AWV als de aannemers zullen toegang tot het platform hebben en data
kunnen consulteren. AWV zal hier een faciliterende rol moeten innemen en de bestekeisen
opmaken zodat de aannemers de juiste data, in het juiste formaat, aanleveren.

-

Digitale dienstverlener:
dienstverlener Indien de opdracht uitbesteed wordt om dit platform te realiseren, zal
AWV een realiserende rol moeten innemen.
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-

T&T + locatie aanbieders (sensoren, telecom, …): Aangezien met de T&T aanbieders en
locatie aanbieders de technologiekeuze wordt vastgelegd en de pilot test wordt opgezet, zal
AWV een regisserende rol moeten innemen.

In bijlage 13.3 wordt een overzicht van de verschillende types van rollen uitgewerkt. Kijkend naar
de uitdagingen van het WAKANDA project, kunnen we vaststellen dat dit een uitdagend
innovatieproject is.

9.6 ADVIES 6 NOOD AAN EEN ONAFHANKELIJK PLATFORM DAT OOK INTEGRATIE MET DE
PLATFORMEN VAN UITVOERDERS TOELAAT
Door meerdere deelnemers van de marktconsultatie is de noodzaak voor een onafhankelijk
platform aangehaald. Hiervoor zijn meerdere redenen. Een onafhankelijk platform betekent dat
er een platform ontwikkeld moet worden, liefst open-source, dat door iedereen beheerd zou
kunnen worden en niet afhankelijk is van één partij. Zo ontstaat er geen vendor lock-in en
bestaan er ook geen overstappingskosten. Verschillende datastromen worden geaggregeerd op
dit platform. De architectuur van dit platform zal mede afhangen van de verschillende
piloottesten en de noden die daaruit volgen.
Daarnaast moet het onafhankelijk platform het toestaan om te koppelen met andere platformen,
of software, van de aannemers. Vaak hebben aannemers hun eigen platformen en capteert men
al enige data. Het moet mogelijk zijn voor iedereen om data aan te leveren en eruit te halen,
zonder dat men extra investeringen moet maken.

10 CONCLUSIE – EEN EERSTE RICHTING VOOR VERDER ONDERZOEK
Tijdens de marktconsultatie, zowel in het plenaire deel als in de één-op-één gesprekken, werd
gepeild naar mogelijke concrete oplossingsrichtingen. We vinden het interessant deze mee te
geven. Hoewel ze een richting geven zijn ze niet exhaustief.
Tijdens de consultatie borrelden volgende voor de hand liggende combinaties op:
Bepaling rijvak:
rijvak Zo kan bijvoorbeeld bij mobiele werven afgeleid worden via de signalisatie op
welk rijvak het voertuig zich bevindt. Dit kan via een applicatie gepusht worden naar de
aannemer ter validatie en hoeft deze enkel te bevestigen. Op deze manier wordt er ook tijd
bespaard t.o.v. het manueel invoeren van deze data, is het relatief veilig voor de bestuurder en
compenseren we de foutenmarge vanuit signalisatie. Een ander voorbeeld dat werd aangehaald,
is dat er een camera aan elke botser komt die de bepaling van het rijvak automatisch definieert.
Status voertuig mobiele werven:
werven Daarnaast kan men bijvoorbeeld met GPS in combinatie met
bakens werken die als een soort geofencing de werf afbakenen. Indien een voertuig deze bakens
passeert, kan men veronderstellen dat dit voertuig niet meer actief is op de werf. Of indien een
voertuig enige tijd stilstaat, kan men veronderstellen dat deze onderbroken is (technische fout,
pauze, …).
Status FAST
FAST: De status van het FAST-team hoeft niet gekoppeld te worden met WERF. Zo zou
men een apart platform kunnen generen waar de FAST-medewerkers via een applicatie snel en
makkelijk kunnen aangeven wat hun status is. Deze applicatie kan gedraaid worden op een
tablet die in het voertuig aanwezig is. Via mobiele data kan deze informatie automatisch
uitgezonden worden naar het Verkeerscentrum.
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11 DE STAND VAN TECHNIEK
Het onderzoek naar de stand van techniek legt de klemtoon op de real-time locatiebepaling. Een
exacte locatiebepaling geeft het meest accurate inzicht en vormt de basis voor alle use cases.
Locatiebepaling is primair t.a.v. de andere use cases aangezien het centraal staat en bepaalt
welke secundaire maatregelen in aanmerking komen om een betrouwbaar én nauwkeurig
resultaat te borgen.
Met stand-alone GNSS-signalen kan de positie van de ontvanger worden bepaald, maar tot een
beperkte nauwkeurigheid (3-15m). De nauwkeurigheid is afhankelijk van vele factoren zoals
afstanden en snelheden maar ook de beschikbaarheid van multiconstellatie- en dualfrequentiechipsets, toegang tot GNSS-metingen (Global Navigation System Service) en prijzen
van zowel ontvangers/chipsets als augmentatiediensten. Deze augmentatiediensten zoals RTK,
PPP en PPP-RTK zijn ontwikkeld om hoge nauwkeurigheid te behalen tot op de centimeter.
Enkele exacte nauwkeurigheden die behaald kunnen worden staan verder onder “Marktspelers
en Ervaringen”.

11.1 DRIE GNSS AUGMENTATIE-TECHNOLOGIEËN
GNSS is een satellietenconstellatie die vanuit de ruimte signalen uitzendt voor plaats- en
tijdsbepalingsgegevens aan GNSS ontvangers. De ontvangers gebruiken deze gegevens om
bijvoorbeeld de locatie te bepalen. Galileo is de Europese GNSS, operationeel sinds 2016 maar
nog niet met de volledige operationele capaciteit. Men verwacht dat dit in 2021 volledig
operationeel zal zijn.
RTK is een standaard voor zeer nauwkeurige toepassingen en gebruikt daarvoor
draaggolfmetingen in combinatie met correcties van een basisstation (om
plaatsbepalingsfouten te elimineren) naar een voertuig (ontvanger). Een RTK basisstation
bestrijkt typisch een gebied van 30 tot 50 km en vereist een real-time communicatie kanaal om
het basisstation en het voertuig te verbinden. De haalbare nauwkeurigheid van RTK is tot op de
centimeter nauwkeurig. Naar verwachting zouden de huidige mobiele communicatienetwerken
dit communicatieniveau niet aankunnen als het massaal zou worden ingevoerd, waardoor RTK
slecht geschikt zou zijn voor massamarkttoepassingen zoals in smartphones, IoT en de
automobielindustrie.
PPP is een alternatief voor RTK. Het is een signaalvergrotingstechniek die GNSS-systeemfouten
elimineert om een zeer nauwkeurige plaatsbepaling te verkrijgen met slechts één ontvanger.
PPP oplossingen zijn gebaseerd op de GNSS satellietklok en baancorrecties, gegenereerd door
een netwerk van wereldwijde continu werkende referentiestations (CORS). Zodra de correcties
zijn berekend, worden zij via satelliet of internet aan de gebruiker geleverd zonder een
tussenstation te gebruiken. PPP-oplossingen vereisen gewoonlijk een convergentieperiode van 5
tot 30 minuten om eventuele lokale vertekeningen op te lossen.
PPPPPP-RTK is een hybride versie en overwint deze lange convergentietijden (PPP-RTK heeft een
convergentietijd tussen 1 tot 10 minuten) van PPP maar heeft ook infrastructuurvereisten zoals
de aanwezigheid van NRTK. Er zijn vele innovatieve concepten in ontwikkeling die deze
methodologie willen verbeteren, maar die zijn alsnog gebaseerd op hetzelfde PPP-RTK principe.
De laatste jaren zijn er vele innovatieve ontwikkelingen aan de gang omtrent precieze
lokalisering. Ook in de industrie gelooft men niet dat één type technologie de verwachting zal
kunnen inlossen, maar wel sensorfusie. Zo zal bij voertuigen GNSS in combinatie met andere
sensoren (bv. Lidar) de locatiebepaling uitvoeren, maar zal het ook belangrijk zijn voor
betrouwbaarheid en integriteit.
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Dit soort technologieën kunnen een doorbraak zijn voor het WAKANDA project op vlak van realtime nauwkeurige locatiebepaling. Echter moet hier rekening worden gehouden met de
marktgereedheid, (im)maturiteit van de technologie en de eventuele kosten (nog onbekend) die
daaraan gerelateerd zijn. Er zijn enkele zaken die nog niet geweten zijn en waardoor de rijpheid
van deze technologie nog niet beoordeeld kan worden.
Tijdens beweging van het voertuig is het aantal verbonden satellieten hoger, wat tot een betere
nauwkeurigheid leidt. Bij stilstand daarentegen wordt het signaal verstoord door het GPSdrifteffect als gevolg van omgevingsfactoren zoals infrastructuur (gebouwen, tunnels, wegen, …)
bomen, en weersomstandigheden.
Om een locatie zo nauwkeurig mogelijk te bepalen, moeten de technische componenten dit
kunnen ondersteunen. Afhankelijk van de producent, leeftijd van het toestel, en de componenten
zal de locatie tot een bepaalde nauwkeurigheid bepaald kunnen worden.
Daarnaast zijn er nog ettelijke redenen waarom de technologie nog niet marktklaar is voor het
WAKANDA project en het nog niet toegepast kan worden. Dit zal echter in de komende jaren
duidelijker worden hoe dit juist ingezet kan worden. Het is aangeraden de verschillende
technologieën op te volgen.
In Vlaanderen zijn er enkele GNSS referentiestations, FLEPOS (Agiv), en leveren data aan de
RTK-dienstverlening. Er moet verder onderzocht worden of België de hybride PPP-RTK
technologieën ondersteunt, dat het voor het WAKANDA project gebruikt kan worden en dat het
geen te grote investering vraagt.

11.2 CONCLUSIES PPP – RTK
●

De basisafstandbeperkingen van RTK verhinderen dat het een geschikte technologie is voor
massatoepassingen.

●

PPP convergentieperiodes maken tot op heden real-time data niet mogelijk.

●

PPP-RTK bevindt zich nog in de ontwikkelings- en vroege invoeringsfase. Er wordt verwacht
dat van zodra de voordelen en de betrouwbaarheid ervan aan de gebruikers in de sector zijn
bewezen, deze snel zal toenemen.

●

Het prijsplan en de prestaties van de dienst zullen waarschijnlijk een belangrijke invloed
hebben. Men verwacht ook dat PPP-RTK een duurder abonnement zal zijn.

●

Galileo HAS zal naar verwachting de industrie verstoren door rechtstreeks te concurreren met
commerciële PPP-oplossingen. Aangezien Galileo HAS bedoeld is als een gratis dienst, wordt
verwacht dat het op natuurlijke wijze veel van de commerciële PPP-oplossingen zal
vervangen.

●

Naast Galileo HAS zullen de antennes voor de massamarkt voldoende verbeteren om
precieze locatiebepaling uit te voeren.

33

11.3 MARKTSPELERS EN ERVARINGEN
PPP

RTK
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11.4 ENKELE VOORBEELDEN
JOHN DEERE
Radio RTK werkt met plaatselijk basisstation in of nabij het veld. Dit controleert de constellatie
van de GPS-/GLONASS-satellieten en draagt nauwkeurige +/-2.5cm.

VODAFONE & SAPCORDA
Een recentelijke studie heeft aangetoond dat Vodafone IoT-compatibele voertuigen, machines
en apparaten, wanneer gekoppeld aan Sapcorda's uitgebreide netwerk van GNSS een zeer
nauwkeurige plaatsbepaling kunnen uitvoeren tot op 10 centimeter nauwkeurigheid. De
technologie kan een nauwkeurige locatie bepalen door rekening te houden met enkele zaken
zoals de kromming van de aarde, atmosferische vertragingen en klokverschillen van wereldwijde
positioneringssatellieten. In combinatie met video- en boorddiagnosesystemen zullen
voertuigbestuurders dankzij de technologie ook nauwkeurige locatiegevoelige inspecties op
afstand kunnen uitvoeren en zelfs machines zoals grasmaaiers op openbare voetpaden kunnen
pauzeren wanneer zij mensen tegenkomen.
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TELEKOM & SWIFT NAVIGATION
Dit soort technologieën komt vaker
voor (bv. Deutsche Telekom & Swift
Navigation, …). Door middel van cloudbased correcties op de metingen kan
de locatie nauwkeuriger bepaald
worden.
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12 WERFPROCES
12.1 TOEPASSINGEN
Binnen het WAKANDA project zijn er vele types van werven waar specifieke voertuigen taken
uitvoeren. Volgende tabel geeft een overzicht van de verschillende voertuigen en de data die
WAKANDA wenst te vergaren. De lijst is niet-exhaustief en zal met de tijd uitgebreid worden.
TOEPASSINGEN

TE VERWERVEN DATA

1

Botser

A
real-time locatie

2

Zoutstrooier
Zoutstrooier

real-time locatie

C
status (actief / nonactief)
status

3

Bermen maaien

real-time locatie

status

4

Grachten ruimen

real-time locatie

status

5

Signalisatievoertuigen

real-time locatie

6

Takelwagens

real-time locatie

7

Asfaltwagen

8

Watergift

B
rijvak
bepaling

rijvak
bepaling
rijvak
bepaling
rijvak
bepaling

D

E

strooibreedte

instelling strooigewicht

snelheid

gemeten
windsnelheid/luchttemperatuur
aantal minuten stilstand tijdens
watergift (per locatie = boom)

status
status
status

route

watergift in liter

12.2 TYPE WERVEN
Er zijn twee onderverdelingen bij AWV omtrent het werfproces. Zo kunnen de werven
onderverdeeld worden in ‘Onderhoud/inspectie’ en ‘Grote investeringswerken’.
1. Onderhoud
Zo zijn er verscheidene raamcontracten met verschillende aannemers om het onderhoud van de
wegen uit te voeren. Zo controleert bijvoorbeeld een wegenwachter de wegen en geeft die op tijd
aan indien er onderhoud nodig is. Daarvoor worden dienstbevelen uitgegeven (kan variëren van
één maand op voorhand tot curatief optreden).
2. Grote investeringswerken
Onder grote investeringswerken vallen de grote werken zoals een versleten weg vervangen,
nieuwe inrichtingen ontwikkelen, enzovoort. Aangezien dit grote werken zijn, wordt dit voldoende
op voorhand ingepland. Zo wordt er een 3 tot 6 jarenplan opgemaakt en worden alle werken
daarin gepland.
Het systeem voor de opvolging van werven moet voor beide types van werken bruikbaar zijn.

12.3 DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN WERF ONDER DE LOEP
DE VERSCHILLENDE STAPPEN BIJ GROTE INVESTERINGSWERKEN
Onderstaande afbeelding geeft de verschillende stappen van het werfproces van grote
investeringswerken weer wanneer en welke platforms en entiteiten hier aanwezig zijn.
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●

Niet concreet gepland:
gepland de planning wordt 3 jaar op voorhand opgemaakt. AWV beheert
de overkoepelende datums maar deze zijn nog niet concreet.

●

Concreet gepland:
gepland AWV, alsook de aannemer, zullen meer concrete data omtrent de
werken hebben ingevoerd in WERF zoals specifieke periodes, inname type (fietspad,
welke weg, welke rijstrook, omleidingsroutes, ...).

●

Concreet voor uitvoering:
uitvoering de aannemer is bekend en de datums zijn concreet. De
signalisatie moet minstens 30 dagen op voorhand aangevraagd zijn. De aannemer
neemt het voortouw in deze fase en neemt de verantwoordelijkheid om WERF met juiste
input te verschaffen.

●

In uitvoering:
uitvoering als de werken in uitvoering zijn, wordt de data ook met het
Verkeerscentrum gedeeld zodat men de weggebruikers juist kan informeren. Ook hier
neemt de aannemer de verantwoordelijkheid om de juiste input te verlenen.

●

Uitgevoerd
Uitgevoerd:
rd indien de werken uitgevoerd zijn.

Voor onderhoud en kleine ingrepen wordt de applicatie BOD vooral gebruikt. Hier worden de
dienstbevelen, budgetten en facturatie opgevolgd. BOD is verbonden met WERF en vanuit BOD
wordt er ook in de WERF applicatie een ID aangemaakt (indien die al niet zou bestaan). De
aannemer krijgt een bepaald tijdsbestek om de planning meer in detail op te maken.
De procesflow van onderhoud, geïnitieerd vanuit BOD, zal zo snel mogelijk naar de status
concreet gepland gaan aangezien de richttermijn voor het onderhoud korter opgevolgd moet
worden.
DE BIJHORENDE APPLICATIES
WERF is het platform dat de verschillende werven opvolgt. Zo wordt de conflictdetectie van
werven op wegen beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. Het is een visueel, kaartcentrisch platform dat gelinkt is met BOD en met GIPOD (en dus ook potentiële conflicten met
projecten vanuit GIPOD detecteert).
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Het Beheer en opvolging dienstbevelen (BOD
BOD)
BOD is de centrale applicatie waarin opdrachten binnen
een raamcontract vooral beheerd worden: plannen, factureren.
Daarnaast zijn er nog andere applicaties waarmee rekening gehouden wordt:
Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD
GIPOD)
GIPOD brengt alle informatie over werken
of manifestaties op het openbaar domein, ook buiten AWV, zoveel mogelijk samen. Het is een
platform waarin werken op het openbaar domein worden gemapt. Het platform zorgt ervoor dat
er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. GIPOD detecteert mogelijke conflicten
tussen de werven onderling. Ook gemeenten en hulpdiensten voeren hier data in.
Het Geoloket maakt geografische overheidsinformatie toegankelijk. Op dit platform kan het AWV
de verschillende calamiteiten en inspectieverslagen opvolgen van de verschillende werken.

12.4 DE BESPROKEN USE CASES
Op de afbeelding in bijlage 13.2 wordt het proces van een werf visueel weergeven. Op het
procesoverzicht zijn de gebreken aangeduid, zijnde de drie use cases die zijn aangehaald in dit
rapport.
USE CASE 1: REAL-TIME TRACKING MOBIELE WERVEN
Momenteel is er te weinig inzicht over de precieze locatie van mobiele werven op de Vlaamse
autosnelwegen. Er is enkel toegang tot een op voorhand opgestelde planning van de aannemer
en een telefonische melding. De gedetailleerde planning is niet altijd up-to-date en de real-time
vooruitgang van de werf met exacte locatie is niet beschikbaar. Om betere informatie aan de
weggebruiker te kunnen geven is het belangrijk dat het Verkeerscentrum wel van deze exacte
locatie op de hoogte is om zo via verrijkte informatie ongevallen te voorkomen.
Verschillende toepassingen worden hier als een mobiele werf beschouwd, namelijk alle
bewegende innames van de openbare weg zoals onderhoud aan weginfrastructuur,
zoutstrooiers of maaiwerken (voor dit vooronderzoek wordt er enkel rekening gehouden met use
cases die gebruik maken van een deel van de weg aangezien de noodzaak om verkeersinfo te
verrijken minder groot is). De behoefte hieronder beschreven is tenzij anders vermeld voor alle
voertuigen van toepassing.
USE CASE 2: OVERIGE DATAVERZAMELING MOBIELE WERVEN
Voor verschillende doeleinden is geen real-time data vereist (maar een frequentie van korte
termijn). De voornaamste toepassingen voor deze data zijn:
●

Planning:
Planning Indien het exacte moment van uitvoer van de werken gekend is, alsook het aantal
rijstroken dat ingenomen wordt, kan op basis daarvan de planning worden opgemaakt, zoals
de omleidingen voorzien alvorens de werken beginnen. Bovendien kan deze data ook
gebruikt worden om achteraf te controleren in hoeverre de planning van de realiteit is
afgeweken, en wat hier eventueel de oorzaak van is.

●

Certificering:
Certificering Vandaag gebeurt de controle op conformiteit van de werfvoertuigen enkel bij
de gunning van een project voor de werken beginnen. De uitvoer hiervan kan soms vele
maanden later plaatsvinden. Dit kan leiden tot de inzet van een voertuig dat niet meer aan de
veiligheidsvereisten voldoet of er niet op gecontroleerd wordt, bijvoorbeeld omdat het bij een
voorgaand klein incident betrokken was. De mogelijkheden om dit te controleren zijn
vandaag erg beperkt.

●

Kwaliteitscontrole op de werken:
werken sommige werken, bijvoorbeeld asfalteren, dienen bij een
bepaalde snelheid te gebeuren om een optimale kwaliteit te garanderen. De locatiedata van
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de werf kan dienst doen om te controleren of deze bij correcte snelheden gebeurd is, wat
kan leiden tot een verhoogde kwaliteit bij de uitvoer van werken. Deze data hoeft niet realtime bekomen te worden, maar zal bij verscheidene werven op korte termijn geweten
moeten zijn. Indien men de eerste laag van asfalt legt, zal die data gevalideerd moeten
worden alvorens men aan de tweede laag kan beginnen. Ook bijkomende data, zoals
bijvoorbeeld het bijhouden van de verbruikte hoeveelheid water, kan inzicht in de kwaliteit
geven.
●

Boekhouding:
Boekhouding De locatiedata kan namelijk als bewijsvoering gehanteerd worden om
gepresteerde uren en vooruitgang aan te tonen. Andere voorbeelden van data die kunnen
bijdragen aan het aantonen van geleverde prestaties zijn bijvoorbeeld: waterverbruik,
gewicht van geruimd vuil of biomassa, fotomateriaal, e.a.
USE CASE 3: FAST INTERVENTIE TEAM

Voor incidenten op de weg worden takelvoertuigen en signalisatievoertuigen via FAST ingezet.
Alle contact met deze teams (dispatching, statusupdates, afhandeling, …) gebeurt telefonisch.
Dit leidt tot een onnauwkeurige en moeilijke opvolging van de teams.
De koppeling tussen FAST en het Verkeerscentrum is niet automatisch, de statusupdates
moeten telefonisch doorgegeven worden. FAST zou gekoppeld moeten worden om het
facturatieproces te vereenvoudigen. Zo zouden de calamiteiten gekoppeld kunnen worden aan
een werf indien er zich problemen hebben voorgedaan.

12.5 DATA ARCHITECTUUR VANDAAG
Onderstaande afbeelding geeft de IT architectuur van vandaag weer. Zo geeft de linkerkant van
de afbeelding de verschillende entiteiten weer die elk verbonden zijn met de IT architectuur op de
backend aan de rechterkant van de afbeelding.
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12.6 EEN GECENTRALISEERD PLATFORM VOOR DATA AGGREGATIE
AWV beschikt niet over genoeg data om de werken goed op te volgen. Zo voeren de aannemers
verschillende werken uit, maar is er niet voldoende inzicht om dit op te volgen, de kwaliteit te
controleren en de facturatie te automatiseren. Zo is er bijvoorbeeld geen inzicht in de locatie en
snelheid van de mobiele werven, hoeveel liter water een boom heeft gekregen, temperatuur
logging om de asfaltkwaliteit op te volgen, enzovoort.
Aangezien de te vergaren data voor WAKANDA enorm zal zijn, is het aangeraden een nieuw
platform op te zetten waar de ruwe data op geaggregeerd wordt. Zo kunnen de verschillende
applicaties (BOD, WERF, postenboek, …) en entiteiten (Verkeerscentrum, aannemer) de data
raadplegen en analyseren en zou er een link met Turing gemaakt kunnen worden. De data die
vergaard wordt zal gestroomlijnd moeten zijn en in eenzelfde formaat binnenkomen. Dit moet
als dusdanig ook expliciet in het bestek voor de werven worden opgenomen als voorwaarde.
Aangezien de data op verschillende manieren geconsulteerd zal worden, is er de noodzaak dat
het aggregatieplatform intelligent is, de enorme hoeveelheid data verwerkt en deze ter
beschikking stelt in een soort rapport. De verschillende platforms zullen via een API kunnen
communiceren en de juiste data eruit halen. Zo wordt aangeraden om in WERF, BOD en
postenboek een extra module op te zetten waar de data van de mobiele werven geconsulteerd
kan worden. Deze module is de ‘brug’ tussen de platformen, het is dus verbonden met het
aggregatieplatform en kan de data raadplegen.
De opzet van een dergelijk platform moet verder onderzocht worden. Real-time data consulteren
zal mogelijk zijn, maar is afhankelijk van vele actoren zoals de sensoren, de verbinding, de
processing time die dit mogelijk maakt, enzovoort.
Het aggregatieplatform zal data, en analyses ervan, ter beschikking stellen. Zo kunnen
verschillende instanties data eruit halen. Het moet nog verder onderzocht worden, afhankelijk
van de processing en data feeds, hoe de verschillende instanties zich aan het platform kunnen
koppelen en deze data kunnen raadplegen. Zo zouden ze bijvoorbeeld rechtstreeks verbonden
kunnen zijn via een API of kan men het consulteren via een ander platform, bv. de aannemer kan
data van aggregatieplatform raadplegen via de applicatie WERF, module mobiele werven.
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Volgende afbeelding geeft weer hoe WAKANDA in het

huidige IT landschap eruit zou zien.
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13 BIJLAGES
13.1 OVERZICHT USE CASES, PARAMETERS EN MOGELIJKE COMBINATIES
Indien de celkleur groen is, betekent dit dat de technologie haalbaar (op vlak van nauwkeurigheid en voorkeur) werd geschat tijdens de
marktconsultatie.
Indien de celkleur rood is, betekent dit dat de technologie niet haalbaar werd geschat tijdens de marktconsultatie of in de literatuur niet wordt
aangeraden.
Mogelijke oplossingen
Use case

Parameters

A

B

C

RealReal-time
opvolging
mobiele werven

Real-time
locatiedata
voertuig

T&T systeem
voertuig

wegkantsysteem

mobiel baken

Rijstrook van
de werken
voertuig

Manuele invoer
tijdens planning

Manuele invoer
tijdens uitvoering

Extra sensor in
voertuig (bv.
dashcam, lane assist
systeem…)

Koppeling
voertuig aan
een werf

Manuele invoer
tijdens planning +
geofencing werf voor
start/stop

Manuele invoer
tijdens uitvoering
(voertuig +
start/stop)

Koppeling via
ander systeem

Vergemakkelijken
van administratie
en facturatie

Detailplannin
g werken

Manuele invoer

FAST

Status FAST
interventie

Manuele invoer

D

E

F

G

H

Gebruik maken van
signalisatie op
voertuig

Augmented GPS PPP

Augmented GPS RTK

Augmented GPS
- Hybrid

keuzebevestigin
g via app

keuzebevestigin
g via app

keuzebevestigin
g via app

Geofencing op basis
van locatiedata

statusupdate via
app
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13.2 OVERZICHT USE CASES EN PIJNPUNTEN WERFPROCES
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13.3 OVERZICHT TYPE ROLLEN
Volgende tabel geeft de verschillende rollen die een entiteit moet aannemen, afhankelijk van het
innovatieniveau waarin men zich bevindt.

I.

II.

III.

IV.

Minimale rol

Faciliterende rol

Regisserende rol

Realiserende rol

We geven de markt
veel vrijheid om zelf
incrementele
verbeteringen te
maken.

We duiden welke
incrementele
innovaties we
willen, maar geven
de markt
hierbinnen veel
vrijheid.

We schrijven
nauwkeurig voor
hoe onze partners
incrementele
verbeteringen
moeten
implementeren.

We nemen de
touwtjes meer in
eigen handen voor
het beheren van ons
OVL netwerk.

We laten de markt
vrij om in onze
gevraagde
functionaliteiten te
voorzien op eender
welke wijze.

We stellen de
kaders op
waarbinnen de
markt aan onze
wensen mag
voldoen..
voldoen

We definiëren
nauwgezet aan
welke voorwaarden
alle oplossingen
moeten voldoen.

We nemen zelf de
controle over
innovatie-- en
innovatie
beheersprocessen
beheersprocesse
n.

Geef de markt
volledige vrijheid
om hypermoderne
functionaliteiten te
ontwikkelen en uit
te baten.

We bieden een
kader waarbinnen
de markt
baanbrekende
oplossingen kan
voorstellen en
maken.

We schrijven voor
van welke
technologieën en
modellen we
gebruik wensen te
maken voor onze
doorbreekinnovatie.

We zullen zelf onze
droom-oplossing
mee ontwikkelen,
installeren en
beheren.

I.
Incrementeel
innovatieniveau

U.
Uitdagend
innovatieniveau

D.
Doorbraak
innovatieniveau

13.4 BRONNEN STAND VAN TECHNIEK
https://www.gsa.europa.eu/sites/default/files/calls_for_proposals/rd.03_-_ppprtk_market_and_technology_report.pdf
https://www.u-blox.com/en/technologies/high-precision-positioning
http://gnss.be/networks_tutorial.php
https://www.gsa.europa.eu/high-accuracy-positioning-using-egnos-and-galileo-products#tab-results
https://galileognss.eu/the-path-to-high-gnss-accuracy/
https://www.researchgate.net/publication/225209684_Alternatives_to_current_GPSRTK_services_and_some_implications_for_CORS_infrastructure_and_operations
https://iot.telekom.com/en/solutions/precise-positioning#0
https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/centimeternauwkeurigepositiebepaling-flepos
https://www.deere.be/assets/publications/index.html?id=a53feb78#8
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