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VERSLAG KPT-WEBINAR INCIDENTDETECTIE METHODIEKEN IN EUROPESE TUNNELS 

 

Datum  2 juni 2021 

Tijd  14.15-16.30 uur 

Locatie  online via Clickmeeting 

Deelnemers 90 

 

Opening en introductie KPT 

Dagvoorzitter Tom van Tintelen opent de bijeenkomst en heet de sprekers en de bijna negentig 

deelnemers van harte welkom. Vervolgens licht medepresentator Ben van den Horn de rol en taken 

van het KPT kort toe.  

 

Doel van de bijeenkomst 

Systemen voor incidentdetectie zijn een integraal onderdeel van het veiligheidsconcept in 

wegtunnels. Zij vormen de eerste schakel in de keten van incidentmanagement en zijn daarom van 

groot belang. Er zijn verschillende technologieën die internationaal worden ingezet voor 

incidentdetectie in wegtunnels en die vandaag aan bod zullen komen. Doel van vandaag is om 

inzicht te verkrijgen in wat er kan op het gebied van incidentdetectie en wat de ervaringen zijn in het 

buitenland.  

Vervolgens wordt het woord gegeven aan de eerste (Engelstalige) spreker. 

De presentaties zijn te zien door op de pijltjes te klikken 

 

Acoustic Monitoring Systems for Tunnels 

Dr. Franz Graf, Head of Research Group Intelligent Acoustic Solutions, Joanneum Research 

Forschungsgesellschaft 

 

 

https://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/wp-content/uploads/2021/04/Presentatie-Franz-Graf.mp4
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Vragen en antwoorden 

 

- How does detection react to music? 

The AKUT system does not react on music (vehicles with open windows or cabrios and loud 

music), because we trained the system not to react on that kind of sounds. 

- Is every camera equiped with detection sensors? 

The max. distance between two microphones is 125 m. Depending on the position of the 

cameras, a position can also be skipped and no mic can be mounted. 

- What is the impact of ventilator noise on the intelligibility of incident sounds? Can you 

cancel the noise of the ventilators? 

The noise of jet fans has no impact on the detection quality because the noise of a jet fan is a 

“normal sound” in a tunnel. We trained the system with a lot of fan noises so that all 

operation modes of the fans are covered. 

- What is the accuracy of this system? 

The accuracy of the different classes is between 92% and 100%. Crashes are detected with 

100%, e.g. door slamming is more difficult to detect (especially at higher distances) and we 

have a lower accuracy around 92%. 

- Is this solution based on machine learning? If so, can you please detail on the training data 

set collection and quality issues that arose? 

The detection algorithms are machine learning based. We started to collect audio data in 

tunnels in 2002. Since then we collected an incalculable quantity of audio data in a lot of 

tunnels. In the meantime, we have also stored a large amount of data from critical events 

(e.g. crashes), which are normally very difficult to record. We had not any quality issues with 

the audio data because our focus was always to hold the standard for recording and 

transmitting the data very high. 

- How about maintenance of the microphone? Do you have to clean it? Or only replace it after 

a amound of years? 

The maintenance effort for the microphones is very low. In tunnels with a low DTV, the 

microphones do not require maintenance for years. In our pilot tunnel, which we put into 

operation in 2010, the microphones were not maintained for 10 years. In these 10 years, no 

microphone has broken. In tunnels with a very high DTV, the protective membrane should be 

replaced every 2-3 years. However, the replacement of the diaphragm takes only a few 

seconds per microphone. 

- Why is your analyse of the amount of detected incidents until 2018? 

In 2018, I wrote a paper for a presentation at a tunnel conference. At that time, I did a very 

complex analysis of the system together with ASFINAG. This analysis took several weeks. 

Therefore, we do not do such complex analyses every year. Furthermore, as mentioned in the 

presentation since mid 2018, every alarm is evaluated manually. 

- Is AKUT the only company with such kind of system? 

Yes 

- On which base the number of microphones is determined? 

The maximum distance of the mics is 125 m. In order to safe costs for power supply, data 

transmission it is better to combine the cameras and mics. The total number of mics is 

therefore also a little bit depended on the locations of the cameras. 
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- How is the number of microphones determined? 

The maximum distance of the mics is 125 m. In order to safe costs for power supply, data 

transmission it is better to combine the cameras and mics. The total number of mics is 

therefore also a little bit depended on the locations of the cameras. 

- Is AKUT a common off the shelve product we can purchase? 

Yes, the system is a common off the shelve product can be purchased at any time! 

- Why the high amount of microphones? Wouldn't it be possible to concentrate sensors and 

use mic array technology? 

We use also array technology in many other applications. With the tunnel application we 

don’t see a big advantage of a mic array since the sound field is very diffuse in the tunnel. 

- What are the demands of the microphone? Can we use the microphone allready installed in 

the tunnel? what is the maximum distance between the microphones in the tunnel? 

The maximum distance of the mics is 125m. I don’t know which microphones you have 

already installed. Depended on the data sheet of that mics, we could use them also for 

acoustic detection purposes. 

- This is post-accident detection. Is there a way to help in pre-detection of accident risks, like 

dropped off cargo, a single stopped vehicle especially during low traffic intensity periods? 

Currently the system is a post-incident detection. But we are currently working on some new 

features in order to also enable a pre-detection of incidents.  

- What if there is now noise but a car is standing still? 

Currently we can’t detect a vehicle standing still. But if the driver exits the vehicle we can 

detect the door slamming. In the past we had a few cases where we detected a vehicle 

standing still through the detection of the door slam even before the cameras did. 

- Are there parameters that have to be adjusted in a specific case? Does the system "learn" 

constantly? 

During commissioning phase we set the correct distances of the mics and do only a 

finetuning of the detectors in order to guarantee a very low false alarm rate. Other 

parameters do not need to be adapted. 

 

Lidar for Smart Infrastructure 

Werner Filez, Sales Director, Ouster 

 

 

 

 

  

https://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/wp-content/uploads/2021/04/Presentatie-Werner-Filez.mp4
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Vragen en antwoorden 

 

- Hoe gevoelig zijn de lenzen voor vervuiling? Hoe vaak moeten deze gereinigd worden om 

een goede werking te waarborgen? 

De LiDAR 3D van Ouster, zie afbeelding hieronder, heeft een rondom afscherming van de 

lenzen waardoor de reiniging zich enkel limiteert en kan gebeuren tijdens een normaal 

voorziene service van de tunnel. De LiDAR heeft een IP68 en een IP69K met 2000psi 

waterdruk kan gereinigd worden (vergelijkbaar car wash /hoogdruk reinigingssystemen).

 
- Hoe gevoelig is het systeem voor (minimale) verplaatsing van een camera, bijvoorbeeld toch 

gekomen door het reinigen? 

Door het 3D 360° beeld wat we genereren is de verplaatsing van de camera geen probleem! 

Het 3D virtueel beeld laat toe steeds een volledig overzicht en detectie te hebben zelfs bij 

verplaatsingen door eventueel reiniging. Er kan een alarm gegenereerd worden als dit zou 

gebeuren. 

- Hoeveel bandbreedte vereist dit systeem? 

Afhankelijk de data/ beeld wat opgevraagd wordt kan dit heel erg verschillend zijn. 

32 channel 66 Mb/s 

64 channel 129 Mb/a 

128 channel 254 MB/s 

- Hoe verhoudt dit systeem zich tot een "slim camerasysteem"? Is dit aanvullend of 

vervangend? 

Dit is een vervangend systeem met een 3D 360° beeldweergave waardoor minders sensors en 

een groter bereik kan worden afgedekt.   

- Hoe functioneert het systeem bij de tunnelmond? Hoe gaat het om met zonlicht, schaduw 

en licht van tegenverkeer? 

LiDAR is op basis van lasers die op elk object gereflecteerd worden en hiermee een exacte 

positie, afstand, snelheid en volume bepalen onafhankelijk van de weersomstandigheden; 

licht, zonlicht, blooming enz. spelen geen enkele rol voor LiDAR. 

- Kan dit een SOS-systeem met detectielussen in de tunnel vervangen? 

Ja 

- Wordt er een detectiebetrouwbaarheid gegarandeerd? 

De detectiebetrouwbaarheid is heel hoog aangezien we dit inzetten voor autonome 

voertuigen en we geen fout/misdetectie mogen veroorloven.  

- Is het al toegepast in tunnels? De voorbeelden zijn hoofdzakelijk van kruispunten en wegen 

buiten een tunnel. 

Ja we zitten in heel wat mijntunnels en rail-/spoorwegtunnels. Tunnels is een nog betere 

statische omgeving wat het nog makkelijker maakt voor LiDAR een hoge en precieze 

informatie /events door te geven.  
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- Wat is er bekend over valse-meldingen? 

Het is zo goed als onmogelijk valse meldingen te geven vanuit de LiDAR. Door de lasers die 

meer als 2,6mil points per sec worden gereflecteerd is er een steeds nauwkeurige en actuele 

informatie bovendien zijn we vandaag de enige die een dubbele reflectie uitvoeren en 

mogelijke onnauwkeurigheden volledig wegwerken.  

- Kan temperatuur en dus een mogelijke beginnende brand worden herkend? 

Door de reflecties en het volume kan men dit zien, maar dit te definiëren als een brand is 

vandaag niet voorzien. Is opgenomen als taak. 

- Wat is de dekking van 1 LiDAR? Hoeveel heb je er nodig voor 1km buis? 

Je kan tot 180m afdekken per LiDAR met classificatie en SOS-detectie (AID), met een hoogte 

van 3-5m (normaal gezien in een tunnel) kan je dit afdekken met 5 LiDAR eventueel 6 voor de 

tunnelmonden in- en uitgang mee af te dekken. Als er geen wandscheiding zou zijn in de 

tunnel kan dit ingezet worden voor beide richtingen tegelijkertijd. 

- Kan dit systeem betrouwbaar (99,6%) worden toegepast in tunnels met beperkte 

lichtomstandigheden en beperkte hoogte (4,30)? 

In de autonome wereld is veiligheid en betrouwbaarheid de hoogste norm. De LiDAR is 

gemaakt en geconcipieerd voor deze veiligheidsnormen. Het grote voordeel van de 3D LiDAR 

is dat hoogte geen rol speelt. Door het fusioneren van de LiDARs creëer je een 3D beeld van je 

hele tunnel en zullen occlusies geen rol meer spelen.   

- Wat voor informatie zit in het koppelvlak naar een bovenliggend (RT) systeem? Bijvoorbeeld 

niveau van  voertuig + snelheid, of gestopt voertuig? 

Alles wat een LiDAR kan geven en van de basis is dit: snelheid, positie, volume, classificatie , 

voetgangers, tweewieler, spookrijders, gestopt voertuig, object op de rijbaan, pechstrook 

detectie/bewaking, trajectory (vervolging van vrachtwagens/voertuigen in de tunnel), 

hoogte detectie, langzaam rijdend voertuig/hoge snelheid detectie, bij event activatie PTZ 

door GPS coördinaten , V2X communicatie voertuig /infrastructuur/VMS panelen, 

overschrijden doorlopende witte lijn, prioriteit noodvoertuigen. 

- Wat is de invloed van rook op de beeldconstructie? 

Geen enkel, enkel bij zeer dichte rookontwikkeling is de afstand detectie met 10% minder. 

- Heeft de rookontwikkeling nog invloed op dit systeem? 

Nee 

- Hoeveel voertuigen/objecten kan 1 LiDAR tegelijkertijd volgen? 

Geen limiet, alles wat in beeld komt wordt opgenomen. 

- Hoe snel is het systeem? 

Door de lasers die meer dan 2,6mil points per seconde worden gereflecteerd, is er een steeds 

nauwkeurige en actuele informatie bovendien zijn we vandaag de enige die een dubbele 

reflectie uitvoeren en mogelijke onnauwkeurigheden volledig wegwerken.  

- In hoeverre is dit systeem al vertaald naar typische functionele real time alarmen die typisch 

in tunnels worden gebruikt? 

Dit is reeds vertaald en in verschillende projecten omgezet en of in test met grotere players 

actueel in uitvoering. 

- Zijn er issues bekend met reflecties etc. op tunnelwanden? 

Wij werken met reflecties om alle objecten alsook wanden te definiëren in hun volume, 

afstand en snelheid. Een wand wordt als dusdanig als tunnelwand geprojecteerd.  
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- Wat doet LiDAR: alleen visueel weergeven of ook analyseren wat er gebeurt? 

Visueel, analyseren, detecteren en mapping. 

- Systeem bevat mechanisch draaiende componenten. Wat is de levensduur van een LiDAR? 

50.000 MTTF  

- Als er meerdere LiDARs in elkaars directe nabijheid gebruikt worden, hebben deze dan geen 

last van elkaar, ook niet als er sprake is van reflectie? 

Nee, in tegendeel de LiDAR overkomt de dode hoek van de andere en bovendien kan je de 

LiDARs fusioneren, dat wil zeggen van meerdere LiDARs één beeld maken en hierop je 

detectie/analyse/metingen maling doorvoeren. 

- Hoe reageert het systeem op reflectie van voertuigen, remlichten etc.? 

Geen en remlichten geven meer informatie van de gebeurtenissen, LiDAR is de basis voor het 

autonome rijden en vandaar is reflectie op dit niveau geen probleem. 

- Wat is het opgenomen vermogen van de LiDAR? 

28Watt met volledige uitvoering bij -40°C; bij normaal gebruik 14-20Watt  

- Wat is het verschil tussen een camera en LiDAR voor wat betreft weergeven omgeving? 

Camera is 2D en LiDAR is 3D van Ouster, basis van LiDAR is snelheid/volume/positie en 

afstand zonder een AI te gebruiken met hele nauwkeurigheid. LiDAR werkt niet op pixels en 

kijkende naar het beeld maar naar de 128 lasers die 2,8mil keer per seconde worden 

gebeamd en zo een nauwkeurige informatie krijgt van zijn omgeving.  

- Kan het systeem ook langer aanwezige losse objecten detecteren (afgevallen)? 

Ja, LiDAR verliest geen object in zijn beeld en kan deze zolang het zich in de reflectie 

omgeving bevindt exact definiëren en lokaliseren.   

- Moeten LiDAR detectiegebieden overlappen of anders, kun je ook pal onder of zeer nabij 

een LiDAR detector meten? 

Beide is mogelijk en afhankelijk van de gevraagde opstelling. Er zijn 3 type LiDAR in het 

programma van 00m tot 250m, maar ook kan de LiDAR getild worden om de dode zone te 

verkleinen of helemaal weg te werken als de detectiezone dit toelaat zoals bevoordeeld 

below horizon detectie.   

 

 

Thermal Imaging ondersteunt brandveiligheid in tunnels 

Joris Blaton, Training Manager ITS, FLIR Systems 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/wp-content/uploads/2021/04/Presentatie-Joris-Blaton.mp4
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Vragen en antwoorden 

- We doen al aan rookdetectie, cameradetectie en lineaire temperatuurdetectie. Wat voegen 

thermische camera's toe? 

Op het eerste zicht voegt een thermische camera weinig toe. Met de reeds aanwezige 

systemen dekt u al heel wat af. De toegevoegde waarde zit mogelijk aan de tunnelmonden. 

Het buitenlicht kan de zichtbaarheid tot nul herleiden. FLIR stelt daarom steeds voor om een 

visuele camera aan een tunnelmond naar binnen te laten kijken of te vervangen door een 

thermische. Een thermische camera heeft geen last van licht en kan in dezelfde richting 

kijken als het verkeer rijdt. Ten tweede is de detectie van vuur snel, in minder dan 5 seconden 

wordt vuur gedetecteerd. Véél sneller dan een LHT-kabel.  

Voor nieuwe installaties kunt u alles met een camera vervangen. 

- Heeft de thermische camera ook geen last van lensvervuiling en andere 

weersomstandigheden (regen/sneeuw?) 

Van vuil worden heeft een thermische camera veel minder, tot bijna geen last. De invloed van 

weersomstandigheden is ook veel kleiner. Als de zichtbaarheid van een visuele camera bij 

zeer slecht weer tot 1/10 of minder herleid is, dan is die bij een thermische enkel met een 

1/10 verminderd. 

- Zichtbaarheid heeft ook te maken met de dichtheid en grootte van de roetdeeltjes. Ervaring 

bij de brandweer is dat met een thermische camera + veel roet in de brand de brandhaard in 

veel gevallen niet meer zichtbaar is. Tot welke dichtheid en grootte van roetdeeltjes kan je 

met de camera 'zien’ door de rook? 

De opmerking met betrekking tot de zichtbaarheid en de dichtheid en grootte van 

roetdeeltjes is correct. De ervaring van de brandweer dat het moeilijk tot onmogelijk is om de 

vuurhaard te vinden, zichtbaar te maken, weerleggen we ook niet. De reden waarom wij 

thermische camera’s bij de brandweer promoten en verkopen is vooral om in een ruimte vol 

rook het onzichtbare zichtbaar te maken en dan vooral slachtoffers. In tunnels is het vooral 

om zeer snel vuur te detecteren en als de tunnel vol rook hangt om toch nog personen of 

voertuigen te kunnen detecteren. Tot welke dichtheid en grootte weten we niet en hebben 

we ook nooit gemeten en is ook heel moeilijk te meten. Voor de toepassing van thermische 

camera’s voor AID en vooral voor detecteren van vuur is dit niet echt relevant, omdat de 

thermische camera’s die FLIR gebruikt tot doel hebben heel snel vuur te detecteren zodat die 

afgesloten kan worden, evacuatie opgestart kan worden en brandweer verwittigd kan 

worden en om in de rook nog te zien of er slachtoffers zijn. 

- Een tunnelexploitant zal dus een keuze moeten maken tussen IR-systeem en een LIDAR-

systeem. Beide systemen hebben dus een overlap maar ook unieke kenmerken. Of is dat te 

kort door de bocht? 

Kort door de bocht. Wat wil je als tunnelexploitant: snel vuurdetectie? Dan lukt het niet met 

LIDAR, maar is het laser en dit gaat gepaard met heel veel valse alarmen door roet van de 

auto’s. AID dan zou je afweging kunnen maken, maar de TELEDYNE FLIR Thermische 

camera’s kunnen AID en vuur detecteren. 

- Hoe ver kan een camera detecteren? 

Een thermische camera detecteert tot 20x de hoogte van de camera-installatie. 
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Verkeersdetectie m.b.v. infrarood 

Franc Fouchier, Manager Systems Engineering & Innovatie, Soltegro 

 

 

 

Vragen en antwoorden 

 

- Waar staat ANPR voor? 

Dit staat voor: Automatic Number Plate Recognition. 

- Is de kentekenplaat herkenning bestand tegen buitenlandse kentekens? 

Ja, buitenlandse kentekens zijn geen probleem voor het systeem. 

- Kan met 1 puntdetectie snelheid en rijrichting bepaald worden? 

Ja, dit wordt bij elke puntdetectie bepaald. Dit gebeurt door opvolgende beelden van 

hetzelfde voertuig (binnen dezelfde camera) te vergelijken.  

- Is dit systeem betrouwbaar bij wevend verkeer? 

Ja, de voertuigen worden per portaal gevolgd op basis van correlatietechnieken, dus ook na 

wisseling van rijbaan. 

- Kan het systeem ook ingezet worden op live beelden van bestaande camera's zonder dus 

extra camera's te plaatsen? 

De CCTV camera’s kunnen niet worden gebruikt voor deze functionaliteit. De ANPR-camera’s 

in TrafficSense maken gebruik van infraroodlicht uit een ‘flitser’ in de camera. Dit zorgt voor 

een ideale belichting voor nummerborden, die niet afhankelijk is van het omgevingslicht. De 

verwerking van de detecties vindt plaats op de camera zelf, dit zorgt voor een betrouwbare 

detectie en een lage belasting van het (gegevens)netwerk. 

- Is dit systeem betrouwbaar bij lange voertuigen met aanhangers etc.? 

Ja, het systeem detecteert primair op kentekens, de lengte van het voertuig maakt hier niet 

voor uit. 

- Als je in verkeersluwe situaties toch naar puntmeting overgaat, waarom is dit dan volgens 

Soltegro beter dan lusdetectie? 

In verkeersluwe situaties wordt er niet overgegaan naar puntdetectie. Beide algoritmes 

worden altijd gezamenlijk uitgevoerd. Het algoritme neemt de puntdetectie in de 

verkeersluwe situatie wat zwaarder mee. In de spits zal de verkeersstroom analyse zwaarder 

wegen. De betrouwbaarheid wordt ten alle tijden gerealiseerd door combineren van 3 data 

elementen (detectiepunt, trajectmeting en de verkeerstroom analyse). 

https://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/wp-content/uploads/2021/04/Presentatie-Franc-Fouchier.mp4
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- Als een camera een fout maakt bij de detectie van een kenteken zegt dat toch niets dat de 

volgende camera diezelfde fout maakt?  

Klopt, door slim te vergelijken (correleren) met vorige detecties van voertuigen kunnen 

fouten van een individuele camera compenseren. 

- Is het systeem 100% dekkend, of kunnen er voertuigen "ontsnappen" aan een meting? (en 

daarmee false positives veroorzaken). 

Als een voertuig door een camera gemist  wordt, zou dit niet betekenen dat hij ook door dit 

systeem gemist wordt. De kans dat deze door alle camera’s wordt gemist is erg klein en 

zodra het systeem het voertuig als nieuw oppakt wordt het voertuig direct gemonitord. Door 

de verschillende algoritmes kan elk voertuig door de gehele tunnel gevolgd worden. 

- Is kalibratie nodig aan lichtsterkte infraroodbron? 

Nee, dit gebeurt automatisch door de camera. 

- Kentekens worden aangemerkt als persoonsgegevens. Wat moet je doen om geen 

problemen te krijgen met de AVG? 

Kentekens worden alleen in het (volatile memory) geheugen van het systeem opgeslagen 

zolang deze in de tunnel zijn. Kentekens worden niet extern opgeslagen en zijn niet 

toegankelijk voor gebruikers of beheerders, hierdoor voldoet het systeem aan de AVG-regels. 

- Camera's voorspellen onderhoud, stond op één van de dia's. Hoe werkt dat precies, kan dat 

verder worden toegelicht? 

De camera’s bevatten verschillende vormen van zelfdiagnostiek. Bijvoorbeeld of nog 

voldoende van het flitslicht terug ontvangen wordt. 

 

 

Praktijktesten met Automatische Incident Detectie Systemen 

Ruben Wit, Lead Engineer, Siemens Mobility en 

Rob Stokhof, Senior engineer, Siemens Mobility 

 

 

 

Vragen en antwoorden 

 

- In het filmpje is het wel een zeer grote doos.  Formaat schoenendoos wordt eerder genoemd 

als reëel object. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_memory
https://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/wp-content/uploads/2021/04/Presentatie-Ruben-Wit_Rob-Stokhof.mp4
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We gebruiken voor onze testen verschillende formaten objecten. Het object in het filmpje is 

het grootste object wat we in de test gebruikt hebben. 

- Je geeft aan dat thermische camera's geen voordelen hebben in de tunnel, maar een 

incidentsysteem loopt altijd een stuk voor en na de tunnel door. Neem je dat dan wel mee 

bij de conclusies? 

Op dit moment hebben we in onze test geen dekking in de in- en uitgangen. In deze gebieden 

kan een thermische camera waarschijnlijk wel voordelen bieden ten opzichte van normale 

camerasystemen. 

- Wordt er ook getest voor de PHT? 

Niet specifiek, al zouden we graag “modernere” systemen wel binnenkort in Nederlandse 

tunnels in willen gaan zetten. 

- Maar hoe gevoeliger waarschijnlijk ook heel veel valse meldingen. 

Correct. 

- Wat zijn de eisen in Stockholm voor false positives en false negatives? 

Gemiddeld > 98% detection rate en < 2%false alarm rate. 

- Hoe kan LiDAR een rol spelen in het concept van Siemens? 

Ieder afzonderlijk systeem (radar, camera, LiDAR, geluid, etc.) heeft z’n eigen sterktes en 

zwaktes. Siemens biedt een product aan om de sterktes van verschillende systemen te 

combineren om zo de detection rate te verhogen en de false alarm rate te verlagen. Hier kan 

LiDAR ook een rol in spelen. 

- Ook overwogen om met kentekenherkenning te werken ter bepaling van de verkeersflow? 

Ieder afzonderlijk systeem (radar, camera, LiDAR, geluid, etc.) heeft z’n eigen sterktes en 

zwaktes. Siemens biedt een product aan om de sterktes van verschillende systemen te 

combineren om zo de detection rate te verhogen en de false alarm rate te verlagen. Hier kan 

kentekenherkenning ook een rol in spelen. 

- RWS heeft testen gedaan met MAVE-TUN en gaat ook in productie nemen. Waarom is dat 

systeem niet langs gekomen? 

De proef die wij voor RWS uitvoeren is op basis van vrijwillige bijdrage van Siemens (en 

anderen). RWS heeft dus geen eisen gesteld aan de te testen systemen.  

 

Afsluiting 

Tot slot wordt met een Word Cloud gepeild aan welke onderwerpen behoefte is bij de deelnemers 

voor komende bijeenkomsten? 
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De analyse van de Word Cloud staat hieronder weergegeven 

 

 

 

De sprekers worden bedankt voor de informatieve presentaties. De deelnemers worden bedankt 

voor hun deelname en het stellen van de vragen.   


