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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 - meer info en handleiding 

https://verkeersborden.vlaanderen/opendata.php


5

Project Snelheid.Vlaanderen

Afgeleide snelheidsregimes
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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
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Van start gaan met de toepassing
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Cases

1. Kaartfunctionaliteiten
2. Afgeleide lagen
3. Toevoegen van een nieuwe opstelling
4. Bewerken en verwijderen van een opstelling
5. Toestanden
6. Filteren
7. Exporteren van data
8. Importeren GIS bestand
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Kaartfunctionaliteiten

• Zoek locatie of adres: zoeken via Google of CRAB
• Achtergrondkaart: 

– dienstkaart
– GRB
– orthofoto’s

• Info bord
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Afgeleide lagen

• Afgeleide snelheidsregimes
– bepalende bord

• Andere afgeleide lagen met snelheidsbeperkingen
– afgeleide woonerf zones
– afgeleide zones 30
– ...
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Nieuwe opstelling

• Inplantingspunt op kaart en kijkrichting
• Tab Positie

– zijde van de rijweg
– datum

• Tab Ontwerp
– bordenbibliotheek
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Bewerken en verwijderen 
opstellingen
• Eerst opstelling selecteren!
• Bewerk opstelling

– zie nieuwe opstelling
• Kopieer opstelling
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Bewerken en verwijderen 
opstellingen
• Eerst opstelling selecteren!
• Verplaats opstelling
• Verwijder opstelling
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Toestanden van opstellingen

• Geplande opstellingen => bv voor plaatsing op terrein
– nieuwe geplande opstelling
– geplande wijziging
– geplande verwijdering
– activeren
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Toestanden van opstellingen

• Tijdelijke opstellingen => bv voor werken
– nieuwe tijdelijke opstelling
– tijdelijke wijziging
– tijdelijke verwijdering
– activeren
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Filteren

• Filter op 
– locatie
– organisatie
– eigenschappen

• Instellen filter condities
• Bekijken resultaten filter
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Exporteren van data

• Beknopt rapport van filter
• Gedetailleerd rapport van 1 opstelling
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Exporteren van data

• Exporteer naar
– XML
– CSV
– shapefile
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Import eigen GIS data

• Shapefile bestand
• metadata bekijken 
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Controle op terrein

• Mobiele Ondersteuningstool voor 
VerkeersbordenINventaris

• Opleiding 30 november
• Realisatie voor en door gebruikers

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

https://apps.mow.vlaanderen.be/movin/
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Ondersteuning

● Helpdesk op donderdag (9-16u)
– Tijdelijk niet 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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Nu is het aan jullie!

Oefeningen
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Oefeningen

• Plaats een XX bord met een SVG (van een Nederlands 
bord).

• Plan een wijziging van rijrichting in een straat en 
activeer ze.

• Controleer de snelheidsregimes in je gemeente en 
probeer na te gaan wat de oorzaak is van mogelijke 
fouten.

• Maak een lijst van de straten met zone 50 borden in je 
gemeente.
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Checklist snelheidsregimes

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van fouten?

1. Een foute bordcode of opschrift: Op onze opendata pagina vind je 

info over de eigenschappen van verkeersborden die door het 

snelheidsalgoritme worden geïnterpreteerd. Het algoritme kijkt dus 

niet naar de grafische weergave van het bord maar wel naar de 

eigenschappen bordcode en opschrift ( voorbeeld XX bord). Kijk 

daarom de eigenschappen van het bepalende bord steeds na bij 

foute snelheidsregimes.

2. Koppeling tussen bord en wegsegment: is het bepalende bord 

gekoppeld aan het juiste wegsegment? En niet bv aan een zijstraat? 

Dit kan je aanpassen in het scherm 'Positie' als je een bord bewerkt.

3. Wegenregister: het snelheidsalgoritme maakt gebruik van de 

eigenschappen van wegsegmenten in het wegenregister. Het 

algoritme volgt de rijrichtingen en negeert privéwegen en 

zandwegen. Op geopunt kan je de data van het wegenregister 

controleren op kaart. Voor het aanvragen van aanpassingen aan het 

wegenregister verwijzen we jullie door naar 

informatie@vlaanderen.be.

https://verkeersborden.vlaanderen/opendata.php
https://verkeersborden.vlaanderen/BordcodeNietOk.jpg
https://www.geopunt.be/
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Bedankt voor 
jullie aandacht!
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Vragen?


