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Agenda

1. Waarom verkeersborden inventariseren?
2. Snelheid.Vlaanderen
3. Evolutie en gebruik Verkeersborden.Vlaanderen
4. Inventarisatie en controle van verkeersborden
5. Cases
6. Ondersteuning
7. Vragen
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Waarom verkeersborden inventariseren?

Algemeen:

● Authentieke databron
● Afgeleide data

– Snelheidsregimes
– Maar ook: bebouwde kom, zone 30, fietsstraten, tonnagebeperkingen,...

● Open data
– Doorstroming naar kaartenmakers (borden) en Geopunt
– Projecten duurzame mobiliteit, zelfrijdende wagens,...

Extra interessant voor lokale besturen:

● Overzicht van aanwezige signalisatie
– Aantallen, ruimtelijke verdeling,...

● Maken van plannen 
– Bijvoorbeeld voor uitvoerders, voor inplannen zone,...

https://verkeersborden.vlaanderen/overzichtborden_tnits.pdf
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Project Snelheid.Vlaanderen

Snelheidsalgoritme - documentatie in opmaak
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Project Snelheid.Vlaanderen

Afgeleide snelheidsregimes
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Evolutie Verkeersborden.Vlaanderen

Tijd

Bouw VKB toepassing Datamigratie naar VKB 
toepassing

Release Verkeersborden.Vlaanderen
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Gap Analyse Start analyse + ontwikkeling   Verdere 
analyse + 
ontwikkeling 
Bugfixing

Onderhoud + 
bugfixing
Release mobiele 
app 

Onderhoud + 
bugfixing
Optimalisatie 
mobiele app

Oprichten 
gebruikersgroep
Prioritiseren 
nieuwe 
functionaliteiten

Validatie datamigratie & 
functionaliteiten door 
gebruikersgroep

Opstart 
helpdesk

Helpdesk en 
gebruikersgroep

Helpdesk en 
gebruikersgroep
Integratie 
externen

Projectteam

Gebruikers
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Doel = authentieke databron voor alle verkeersborden in Vlaanderen

Beheer?

• In de toepassing Verkeersborden.Vlaanderen
• Extern, met een sync via de XML import (bv. SIMaD)
• to be 

– integratie met IRG (LBLOD project)
– integratie met GIPOD 2.0 (signalisatieplannen)??

Evolutie Verkeersborden.Vlaanderen

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/lokale-besluiten-als-gelinkte-open-data
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Aantal wijzigingen eerste jaar

Gebruik van de toepassing

(arcering = externe gebruiker)

Aantal wijzigingen begin tot nu
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Inventarisatie/controle verkeersborden

1. Veranderingen op terrein
2. Aanpassingen in toepassing Verkeersborden.Vlaanderen
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Van start gaan met inventarisatie/controle

Afhankelijk van:

• Inventaris om van te starten?
• Proces bij 1 dienst of meerdere diensten?
• Enkel actuele toestand of ook geplande?
• Inzetten terreinmedewerkers/jobstudenten?
• Beschikbaarheid GIS data?
• Beschikbare informatie?
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Beschikbare informatie

1. AVR (reglementering borden)
2. Werkbonnen plaatsing/wijziging verkeersborden
3. Foto’s?
4. Andere processen

– Nazicht plaatsing borden
– Meldingen defecte borden

5. ... 

aantakken op deze processen
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Voorbeeld stad Turnhout

• Wanneer? 
– op het moment dat er aanvullende reglementen op de gemeenteraad 

komen
• Hoe vaak? 

– 1x per maand
– Per aanvullend reglement een halfuurtje
– In een gemiddelde maand: 2 uurtjes werk

• Wie?
– 2 personen van de mobiliteitsdienst
– eventueel uitbreiding naar technische dienst (met mobiele app)

• Pluspunten
– beschikbaar kaartmateriaal voor bij het gemeenteraadsbesluit voor de 

raadsleden, de technische verkeersploeg en eventuele communicatie
– gebruikt bij dagelijks werk bv signalisatievergunningen, omleidingsplannen, 

bezwaren tegen verkeersovertredingen, ...
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Voorbeeld stad 

Turnhout

“De bijhouding in de toepassing Verkeersborden.Vlaanderen is dus geen 
extra werk. De toepassing is dus voor ons zeker een programma dat onze 
werkbelasting verlaagt en zeker niet verhoogt. We moeten immers niet 
voor alles de straat op.”
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Van start gaan met de toepassing

● Snelstarthandleiding: 
https://verkeersborden.vlaanderen/snelstarthandleiding.pdf

● Toepassing: 
https://apps.mow.vlaanderen.be/verkeersborden

https://verkeersborden.vlaanderen/snelstarthandleiding.pdf
https://apps.mow.vlaanderen.be/verkeersborden


15

Van start gaan met de toepassing
Demo

https://apps-dev.mow.vlaanderen.be/verkeersborden
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Cases

• Case 1: Toevoegen van een nieuw bord + bord niet 
aanwezig in bordenbibliotheek

• Case 2: Opladen GIS-bestand
• Case 3: Exporteren van data

Demo

https://apps-dev.mow.vlaanderen.be/verkeersborden
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Case 4: verkeersborden controleren op terrein

Zonder mobiele app
● Papier
● GIS apps: ArcGIS online, Q field, Trimble Terraflex ...
● GIS software voor gebruik open data

https://verkeersborden.vlaanderen/opendata.php
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Case 4: Voorbeeld

Sam Blok (Nevele) Wouter Verhelst (WVI - Wingene, Ledegem, 

Tielt, Wielsbeke, Lichtervelde, Ruiselede)

Aanpak: 

Voorbereiden & 

verzamelen van 

gegevens

Voorbereiding & verzamelen van gegevens

● Op terrein met de app Q Field → 

Ingeven van puntlocaties → shapefile

● + foto van elk bord

Voorbereiding & verzamelen van gegevens

● Op terrein met pen en papier (en 

kaartjes)

● + foto van elk bord

Aanpak: 

verwerking

Verwerking op kantoor

● 2 schermen

○ 1 scherm met terrein locaties

○ 1 scherm met de toepassing 

voor validatie

● + foto als bijlage bij elke invoer van  

een nieuwe opstelling of wijziging van 

een bestaande in de toepassing

Men heeft dus eerst op terrein gaan kijken, en 

de validatie is achteraf gebeurd

Verwerking op kantoor

● Validatie op basis van de papieren 

gegevens

● + foto als bijlage bij elke invoer van  

een nieuwe opstelling of wijziging van 

een bestaande in de toepassing

Men heeft dus eerst op terrein gaan kijken, en 

de validatie is achteraf gebeurd

Tijdsduur Ongeveer 1 maand met 2 jobstudenten Ongeveer 1 maand
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Mobiele Ondersteuningstool voor 
VerkeersbordenINventaris
• Geen mobiele versie van Verkeersborden.Vlaanderen

– Wel een controletool
• Gelanceerd in november 2019
• Realisatie voor en door gebruikers

– Getest door pilootgemeenten
• https://apps.mow.vlaanderen.be/movin/

https://apps.mow.vlaanderen.be/movin/
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Demo mobiele app

Demo

https://apps-dev.mow.vlaanderen.be/movin/ui/
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Ondersteuning

● Helpdesk op donderdag (9-16u)
– Bereikbaar via telefoon: 02 553 21 72 
– Bereikbaar via mail: verkeersborden@vlaanderen.be

● Website
https://verkeersborden.vlaanderen/

● Demofilmpjes en handleiding
– Verkeersborden.Vlaanderen

https://verkeersborden.vlaanderen/handleidingen.php
– Mobiele app

https://verkeersborden.vlaanderen/handleiding_movin.php

https://verkeersborden.vlaanderen/
https://verkeersborden.vlaanderen/handleidingen.php
https://verkeersborden.vlaanderen/handleiding_movin.php
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Bedankt voor 
jullie aandacht!
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Vragen?


