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Snelheid.Vlaanderen 

Project van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
(DMOW) in samenwerking met het Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV) 
 
 
Projectteam 
• Stephen Tuerlinckx (coördinatie project - DMOW) 
• Bert Boterbergh (projectverantwoordelijke – AWV) 
• Barbara De Clerck (projectverantwoordelijke – DMOW) 
• Geert Van Gaever (toepassingseigenaar – AWV) 
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Snelheid.Vlaanderen – Doelstellingen 

Hefboombudget Vlaanderen Radicaal Digitaal 2017  
(Beslissing Vlaamse Regering 8 juli 2016) 
 
Doelstellingen project Snelheid.Vlaanderen: 
1. Unieke, authentieke databron rond verkeersborden voor alle 
wegbeheerders in Vlaanderen met performante gebruikersinterface 

 

• Momenteel nog 2 verschillende databanken: 
– Verkeersbordendatabank DMOW  Steden en Gemeenten 
– Wegendatabank AWV  Agentschap Wegen en Verkeer 

 
Verkeersbordendatabank DMOW + Wegendatabank AWV  
= Verkeersborden.Vlaanderen 
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Snelheid.Vlaanderen – Doelstellingen 

2. Afgeleide data  snelheidsregime  snelheidskaart Vlaanderen 
• Puntelement (verkeersbord) naar lijnelement  
• Algoritme 
• Afhankelijk van de correctheid van Verkeersborden.Vlaanderen 

en het wegenregister 
 

3. Ontwikkeling van een open data product  
conform Europese standaarden (ROSATTE, TN-ITS), inclusief raadpleeg- 
en overdrachtsdiensten (in lijn met vereisten van authentieke bron) 
• Kaartenmakers (HERE, TomTom, OpenStreetMap) 
• Geopunt 
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Snelheid.Vlaanderen – Toekomstvisie 

• Koppeling aanvullende reglementen met 
Verkeersborden.Vlaanderen 

• Koppeling GIPOD met Verkeersborden.Vlaanderen 
• Doorstroming van Verkeersborden.Vlaanderen naar tools voor 

werkopdrachten 
• Ontsluiting van snelheidsregimes naar de burger 
• Ontsluiting naar derden (www.vebimobe.be):  
 Snelheidsregimes: hulpmiddel voor autonome wagens 
Duurzame routering (Universiteit Gent) 
– Verbod zwaar vervoer 
– Veiligheid (Schoolzones, parken, …) 
– Milieu 

 

 
 

 

http://www.vebimobe.be/
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Toepassing 
Verkeersborden. 
Vlaanderen 
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Verkeersborden.Vlaanderen – Werkwijze 

• Algemene infosessie met steden & gemeenten op 
17/01/2017, met oproep tot gebruikersgroep 
  gebruikersgroep bestaande uit 12 verschillende 
 steden & gemeenten + VVSG 
 
 
 
 
 

• Maandelijkse gebruikerssessies met AWV, DMOW, 
ontwikkelteam en gebruikersgroep 

• Maandelijkse sprint/statusmeetings met AWV, DMOW en 
ontwikkelteam (intern) 

 

 

Antwerpen Bierbeek Brugge 

Dendermonde Gent Nevele 

Putte Roeselare Sint-Gillis-Waas 

Sint-Niklaas Turnhout Wingene 
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Verkeersborden.Vlaanderen – Gebruikersinterface 

• Noden van alle stakeholders afgestemd 
• Vertrekken van functionaliteiten Wegendatabank AWV 
• Hergebruik componenten Verkeersbordendatabank DMOW 
• Toegangsbeheer  ACM/IDM 

 
• Import/export functionaliteit (integratie bestaande 

beheertools) 
– SIMaD, Geo-IT, … 

• Integratie met SIMaD 
• Integratie met Geo-IT 

– Afgesproken standaard (XML) 
– Standaard publiceren op website  open dataplatform 
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Verkeersborden.Vlaanderen – Gebruikersinterface 

• GAP analyse (Verkeersbordendatabank DMOW vs. 
Wegendatabank AWV) 
– Testen van bestaande tool door gebruikersgroep 
– Noden van steden & gemeenten in kaart brengen tijdens 

gebruikerssessies 

• Opmaken lijst functionele ontwikkelingen 

• Scoping (Scope To Budget)  opmaken prioriteitenlijst  
– Minimum Viable Product  In productie januari 2018 
– Gewenst 
– Nice To Have 
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Verkeersborden.Vlaanderen – Gebruikersinterface 
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Snelheidskaart 
Vlaanderen 
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Bronnen 

• Snelheidskaart automatisch afleiden uit: 
– Verkeersborden.Vlaanderen 
 
 
 
– Wegenregister 
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Van snelheidsbord naar snelheidskaart 

1. Snelheidsborden (inclusief zoneborden, bebouwde kommen) 
worden geprojecteerd op het Wegenregister 
 

2. Een snelheidsregime wordt berekend op basis van een 
algoritme dat achtereenvolgens rekening houdt met: 
a. Impliciete snelheidsregimes 
b. Morfologische wegklasse 
c. Verkeersborden 

 
• Resultaat = automatisch gegenereerde snelheidskaart 
• Kwaliteit = afhankelijk van de kwaliteit van 

Verkeersborden.Vlaanderen én Wegenregister! 
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Snelheidskaart – Gewestwegen 
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Snelheidskaart – Alle wegen 
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Snelheidskaart - Detail 
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Kwaliteit snelheidskaart 

 
 
 

 
 

 
 

 

• Verkeersborden:  
– Heel wat historische achterstand weg te werken door 

wegbeheerders 
– Integratie MM-beelden in Verkeersborden.Vlaanderen kan 

helpen 
• Wegenregister:  
– Lokale besturen: project “gemeentelijke validatie” (beperkt 

aantal lokale besturen) 
– AWV: periodieke gebiedsdekkende bijwerkingen  
– Niet alle attributen worden bijgewerkt 

 
Conclusie: huidige snelheidskaart niet geschikt voor publicatie… 
  …maar is handig hulpmiddel bij foutcontrole! 
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TN-ITS 

 
 
 

 
 

 
 

 

TN-ITS (piloot)project 2016-2017 (www.tn-its.eu) 
• Partners: ERTICO, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Finland, 

Ierland, Zweden, Noorwegen, Vlaanderen, TomTom, HERE 
• Visie: “Bringing fresher map data to intelligent transport 

services” 
• Focus op de uitwisseling van (wijzigingen aan) statische 

attribuutinformatie aangaande wegen vb. snelheden 
• Wegbeheerders voeren wijzigingen uit, dus zijn de beste bron  
• Gemeenschappelijk uitwisselingsformaat (standaard) nodig 

(ROSATTE) 

 

http://www.tn-its.eu/
http://www.tn-its.eu/
http://www.tn-its.eu/
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TN-ITS 

 
 
 

 
 

 
 

 

Implementatie in Vlaanderen 

• Enkel gewestwegen en autosnelwegen (AWV) 

• TN-ITS service uitgewerkt voor: 

– Verkeersborden als puntelement (online sinds oktober 2016) 
• Dagelijkse update 

– Afgeleide snelheidsregimes (gepubliceerd sinds eind 2016) 
• Tweewekelijkse update 

 

• Wijzigingen stromen door naar Here, TomTom (partners in TN-
ITS) adhv. ROSATTE specificaties en OpenLR 
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Demo  
Verkeersborden. 
Vlaanderen 
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Import/Export 

Functionaliteiten 
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Mobile mapping beelden geïntegreerd 

Rechtstreeks lokaliseren en inventariseren 

adhv. MM-beelden! 
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Locatie-attributen afh. van wegbeheerder 
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Gemeenschappelijke bordenbibliotheek met 
centraal beheer 
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Gedetailleerde rapporten per opstelling 
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Filtermogelijkheden… 
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…en beknopt rapport van filterresultaaten 
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Status en  
vervolgtraject 
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Status toepassing 

Eerste release Verkeersborden.Vlaanderen 18 januari 2018 
• Datadump op 6 december 2017 om 16u 
• Huidige Verkeersbordendatabank offline eind december 2017 

 
Infosessies voorzien voor lokale besturen: 

 
 
 
 
 
Meer informatie en inschrijven via de website Mobiel 
Vlaanderen  

 
 

 

5 december 2017, Hasselt 21 december 2017, Leuven 

8 december 2017, Brussel 11 januari 2018, Brugge 

18 december 2017, Gent 16 januari 2018, Antwerpen 

http://www.mobielvlaanderen.be/snelnieuws/2017-11-16.php
http://www.mobielvlaanderen.be/snelnieuws/2017-11-16.php
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Status toepassing 

Vanaf januari 2018 eveneens: 
 
• Handleiding en instructievideo’s 
• Ondersteuning lokale besturen via het nieuwe e-mailadres 

verkeersborden@vlaanderen.be 
• Gesprekken opgestart voor bijkomende ondersteuning door 

1700 en helpdesk Informatie Vlaanderen 
 

 

mailto:verkeersborden@vlaanderen.be


37 

Status open data 

• Ontsluiting Geopunt  in de loop van 2018 
– Lijnelement (snelheidsregime) met kleurcode 
– In eerste fase enkel ontsluiten naar Geopunt Beta  
– Wanneer snelheidsregimes matuur genoeg zijn, ontsluiten naar 

Geopunt (raadpleegbaar door burger) 
– Mogelijkheid om fouten te melden 

 
 Duidelijke communicatie dat er foutmarge aanwezig is 
 Belang van helpdesk bij melden van fouten door burger 
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Vervolgtraject 2018 – 2019 – … 

Verkeersborden.Vlaanderen 
• Kwaliteitsverhoging van de snelheidsregimes (bruikbare tools 

voor steden & gemeenten) 
• Opvolgsessies toepassing vanaf midden 2018 met vervolgtraject 
• Opstart onderzoek koppeling aanvullende reglementen met 

Verkeersborden.Vlaanderen (LBLOD – VRD project) 
 
TN-ITS GO (2018 – 2021) 
• Uitbreiden van bestaande TN-ITS services 
– Volledig Vlaanderen 
– Andere borden oa. verbod zwaar vervoer 
 
 

 


