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1. Actieplan Slimmere verkeerslichten



• Uitgangspunt = volledig conflictvrije lichtenregeling

• Minimale eisen op vlak van doorstroming
✓ Geen structurele file opbouw op belangrijke takken/assen
✓ Filevorming op minder belangrijke takken/assen toegelaten mits geen negatieve invloed 

op functioneren van het verkeersnetwerk als geheel
✓ Maximale wachttijd voor zachte weggebruikers (70 sec voor fietsers)

• Deelconflicten kunnen worden toegelaten volgens vaste methodiek

“Maximaal conflictvrij” ≠ Volledig conflictvrij





Afwegingskader deelconflicten

Veiligheidsondergrens: “welke conflicten kunnen absoluut niet?”
○ Conflicten met een links- of rechts afslaande beweging vanop 2 of meer rijstroken
○ Links afslaande conflicten waarbij een voertuig 2 of meer (rechtdoorgaande of 

rechtdoor-rechts afslaande) rijstroken moet dwarsen
○ Links afslaande conflicten met de oversteek van dubbelrichtingsfietspaden

Deelconflicten die in de huidige regeling niet bestaan worden niet toegevoegd tenzij 
een gevaarlijk(er) deelconflicten kan weggenomen worden door een ongevaarlijk(er) 
toe te voegen.
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• Veiligheidsverhogende maatregelen fietsers & voetgangers
• Fietsersgroen tegelijk beëindigen met voetgangersgroen

• Voorzien van oranje-gele knipperlichten die steeds werken in de periode dat er 

fietsers en/of voetgangers aan het oversteken zijn

• Voorstart in tijd en/of ruimte

• OFOS en OFOS variant

• Ontruimingspijl

Wat indien conflictvrij niet mogelijk is?



 



● Minimum-groentijd klassieke detectie = 10 à 22 s  → gevoel ‘starre’ regeling

● Met de uitrol van het actieplan voegen we per rijstrook 2 à 3 lussen toe → kortere 

minimum-groentijden (5 s) en nauwkeuriger bepalen optimale groentijd voor elke richting

● Bijkomende voordelen:

○ Beter bepalen welke richtingen groen moeten krijgen en welke niet;

○ Overslaan van fasen die niet nuttig zijn;

○ Redundantie van detectoren: bij defect wordt functie overgenomen door een andere 

detector => beperkte impact op de goede werking van de verkeerslichtenregeling; 

○ Gebruik als teldata.

Uitbreiden van detectie

Nooit voor niets voor ROOD



Detectie gemotoriseerd verkeer

• Stopstreeplussen
• Hiaatlussen
• Afstandslussen
• Radar

Toegepaste detectieconfiguratie



Detectie fietsverkeer

• Drukknoppen
• Radars
• Fietslussen

→ Waarom kunnen we niet op ieder 
kruispunt werken met fietslussen?



Geen drukknoppen

• Fietsers & voetgangers 
krijgen ‘standaard’ groen

Drukknoppen

• Fietsers & voetgangers 
krijgen groen op aanvraag

Werking drukknop fietsers & 
voetgangers



Algemene principes

• Verlengen groenfase
• Vroegtijdig beëindigen groenfase conflicterende richtingen
• Prioriteit (bv. aparte busbaan of tram)

Werking beïnvloeding openbaar vervoer



• Afstemming of coördinatie is interessant wanneer 2 of meer lichtengeregelde 
kruispunten op minder dan 150m van elkaar liggen

• Wanneer 2 kruispunten op zeer korte afstand (ca. 50 - 100 m) van elkaar zijn gelegen, 
is coördinatie zelfs noodzakelijk om blokkering van het kruispunt te voorkomen

• Coördinatie ≠ ‘groene golf’:
○ Groene golf = coördinatie waarbij iedere auto die het eerste verkeerslicht passeert, gegarandeerd niet 

hoeft te stoppen bij de volgende verkeerslichten als hij rechtdoor rijdt;
○ Achterliggende gedachte = verkeer op groene golf heeft en verdient voorrang op andere bewegingen;
○ Gevolgen:

➢ starre regeling: individuele kruispunten zijn weinig flexibel;
➢ STOP-principe kan niet worden toegepast;
➢ wachttijden voor aandienend verkeer op dwarsbewegingen bij lange golven kunnen zwaar 

oplopen;
➢ OV kan niet altijd mee gedetecteerd worden (halteren tussen VRI).

⇒ Groene golf meestal niet mogelijk of wenselijk

Coördinatie tussen 2 of meerdere 
kruispunten



* Op dit kruispunt werd in de nieuwe regeling een conflict met zwakke weggebruikers weggewerkt. Bij 

een gelijke conflictmatrix zou de verliestijd met 10,9% dalen en het aantal stops met 1,6 %.



• Gestart in 2016, streefdoel: 125 kruispunten per jaar:

✓ Nieuwe kruispunten of grondige herinrichtingen

✓ Kruispunten waar nog geen enkele vorm van conflictvrijheid is of waar op basis van 

ongevallengegevens, blijkt dat de veiligheid sterk kan verhoogd worden

• Toekomst? Trends voor “extra slimme” VRI = iVRI

✓ Data van fysieke detectoren aanvullen met data van naderende weggebruikers via ‘de cloud’ (vanuit 
apps of boordcomputers)

✓ Meer doelgroepen die extra prioriteit kunnen krijgen: hulpdiensten, groepen fietsers, vrachtwagens, …

✓ Optimaliserende regelalgoritmen o.b.v. kunstmatige intelligentie

Uitrol en resultaten actieplan 



2. Uitrol van iVRI



Mission 
statement
Wat willen we bereiken?

Hoe
• Realisatie van een duurzame digitale data-infrastructuur

• Stimulatie gebruik ervan in innovatieve applicaties

• Ondersteunende data-infrastructuur voor zelfrijdende voertuigen in Vlaanderen

Positieve bijdrage in Vlaanderen op vlak van

Verkeersveiligheid Doorstroming Duurzaamheid



Totaaloverzicht: Mobilidata use cases





iVRI
Wat is het?

iVRI = Intelligente Verkeers Regel Installatie verkeersregelinstallaties die 
via een Cloud in staat zijn met elkaar te communiceren, maar ook met de 
weggebruikers rondom hen, indien zij bereid zijn hun signaal te delen.

Voordelen voor verschillende doelgroepen

• Gebruikers worden gekend vanop afstand via applicaties in 
dashboard van het voertuig of op smartphone. 

• iVRI’s passen regeling hier aan aan > verdere optimalisatie van de 
doorstroming

• iVRI’s spelen in op specifieke behoeften aan de hand van specifieke 
condities/wegingen. 
Bijvoorbeeld:

✓ fietsers sneller groen geven bij bv. regenachtig weer;
✓ hulpdiensten prioritair bedienen bij aanrijden naar 

incident;
✓ optimalisaties voor vrachtwagens in konvooi.



Vertrekpunt: 1850 VRI’s 
(alle beheerders)

Einddoel: 
50 iVRI’s in 2021, 

100 iVRI’s in 2022, 
100 iVRI’s in 2023

● Voorwaarden om in aanmerking te komen voor selectie - technisch
○ VRI’s met voldoende detectie, dwz actieplan uitgevoerd of gepland
○ In eerste fase geen selectie op VRI’s die aangestuurd worden door verkeerscomputer
○ Haalbaar in verband met werklast in het veld - synergie geplande projecten

● Voorwaarden om in aanmerking te komen voor selectie - inhoudelijk 
○ Streng: 2 of meer kruispunten die elkaar beïnvloeden
○ voorkeur maximale onderlinge afstand (uitgedrukt in tijd) voor gemotoriseerd verkeer <=50 sec 

(50 km/u = 750 m; 70 km/u = 950 m; 90 km/u = 1.250m)
○ Geografische spreiding, aantal iVRI’s vs VRI’s
○ Bijdrage aan Mobilidata doelstelling: veiligheid, doorstroming, milieu
○ Bijdrage aan Mobilidata use case optimalisatie
○ Bijdrage aan Mobilidata use cases prioriteit voor verschillende doelgroepen: hulpdiensten, OV, 

logistiek, actieve weggebruikers bij slecht weer 
○ OV beïnvloeding: 70% is doelstelling
○ Max 10 km afstand van TEN-T netwerk: 50% is verplicht ivm CEF-subsidie
○ Een iVRI biedt meerwaarde zonder infra-ingrepen
○ Ruimte voor verdere optimalisatie verkeersregeling

● Bonuspunten
○ Nabijheid schoolomgeving
○ Filegevoelige afrit
○ Bevordering Stappers en Trappers

25

Selectie iVRI locaties



3. Huidige situatie VRI Vesten Mechelen

● 13 VRI’s;
● Beperkte detectiemogelijkheden;
● Oude installaties en oude regelaars (ca 50%);
● Slechts 2 kruispunten uitgerust volgens principes Actieplan slimmere verkeerslichten;

○ R12 x Battelsesteenweg x Adegemstraat
○ Raghenoplein 



4. Uitrol VRI bij herinrichting Vesten 

● Tijdelijke herinrichting: uitrol slimme verkeerslichten tegen opening Tangent:
○ nieuwe buiteninstallaties (incl. regelaars);
○ aanbrengen van detectielussen;
○ drukknoppen voor fietsers en voetgangers.
○ Budget = ca. 2M euro
○ Nog geen iVRI wegens:

➢ onvoldoende voorbereidingstijd voor volledige uitrol en hieraan verbonden 
risico’s;

➢ pas volledige meerwaarde wanneer applicaties bestaan (op terrein geen 
verschil zichtbaar met slimme VRI)

● Definitieve herinrichting: uitrol iVRI = “extra” slimme verkeerslichten
○ buiteninstallatie blijft behouden maar wordt verplaatst waar nodig;
○ vernieuwen van detectielussen;
○ nieuwe regelaars ifv iVRI;
○ bijkomende mogelijkheden dmv verbinding met cloud (presentatie Mobilidata).



5. Vragen? 


