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Geschiedenis Trafficsense
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Verkeersmonitoring, nationaliteiten en gevaarlijke stoffen

100% uptime tot op heden

Geen storingen tot op heden

2020 – heden Validatie LTS in 1 RWS tunnel

2019 In productie bij Westerscheldetunnel

2014 – 2018 Doorontwikkeling tot v1.0

2012 – 2013 Validatie concept in Westerscheldetunnel

2010 – 2011 Ontwikkeling Proof of Concept



• Detectie op basis van infrarood ANPR-camera

• Identificatie individueel voertuig

• Minimaal gevoelig voor omgevingsinvloeden

• Slimme software, analyses van:

• Puntdetecties

• Trajectmetingen

• Verkeersstromen

Trafficsense
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Door holistische analyse van 
verkeerssituatie betrouwbaarder 

dan bestaande lussystemen.



• Camera meldt kenteken, richting, snelheid en betrouwbaarheid.

• De centrale server combineert dit tot een compleet beeld.

Architectuur
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Detectie - Gemeten puntsnelheid
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Detectie - Voorspelling
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Detectie - Verkeersstromen
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Combineren algoritmes
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Camera’s – Infrarood en zichtbaar licht
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• Eigen belichting

• Geen last van omgevingslicht



• Een keer per jaar schoonmaken.

• Camera’s kijken standaard met de ventilatiestroom 

mee.

• Camera’s passen flitssterkte automatisch aan.

• Camera’s voorspellen onderhoud.

• In 15 jaar, 1x revisiecyclus.

Onderhoud
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• SE-proces conform wet en regelgeving (WWAT, LTS etc)

• RAMS analyse toont aan dat we voldoen aan de betrouwbaarheidseisen uit de LTS. 

• Prestatie eisen

• Faaldefinities

Systems Engineering
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Niet te vergeten



• Softwaretesten

• Unittesten

• Scenariotesten

• Verkeerssimulaties

• Systeemtesten

• Generiek testprotocol SOS – RWS

• Analyse data RWS tunnel / Westerscheldetunnel

• Opnames tbv naspelen realistische situaties.

• Zonder kentekens

Testaanpak
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• TrafficSense heeft geen blinde vlekken.

• Motorrijders worden overal op de rijbaan gevolgd

• Continue bijwerken verkeersbeeld

• Intrekken onterechte meldingen

• Graceful degration

• Makkelijk onderhoudbaar

• Maximale van lussen bereikt
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Vergelijking met lussen



Roadmap
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v1.1 Extra informatie verkeersleiding / bevoegd gezag

– Nationaliteiten / gevaarlijke stoffen

– Beschikbaar stellen locatiegebonden data

v1.2 Patroonherkenning verkeerssituatie

v1.3 Reconstructie & analyse verkeerssituatie

v1.x …

v2.0 Informatie verrijken / uitwisselen

– Extra bronnen (bv RDW)

– Extra sensoren – realtime Digital Twin

vX.x Landelijk integraal verkeersmonitoring & control
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