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• Stad Roeselare

• ca. 64.000 inwoners

• centrumstad in West-Vlaanderen

• Sterk met Data

• Intern Data-team sinds 2009 (financiële rapportages, OCMW)

• ICT Shared Services Groep Roeselare (Stad/OCMW & Motena, sinds 2015)

• Technisch team met ambitie

Ondertussen veel meer dan enkel BI & rapportages:

• Self-service BI

• Geografische data (GIS)

• Data-integraties, automatisaties

• Machine Learning

• IoT

• …

=> Oprichting competence center ‘BI, AI, Data & Analytics’ (april 2022)
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Even voorstellen…

Data #VANRSL



1 Vertrekpunt = Business Proces Management

2 Minder “Applicaties" (= minder data silo’s)

3 Data koppeling

4 Losse documenten → DMS + Archief

5 Verhogen digitalisatie graad

6 Master data management

7 Data integratie / Automatisatie graad

8 Sluitstuk: BI & rapportage/dashboards

HOE DATAKWALITEIT VERHOGEN?

Data strategie @RSL: 8 tracks (in uitvoering)

→ 2) BI & Geografische ANALYSE

→ 1) ML /AI (DATACAPTATIE)



Datacaptatie 
methodieken
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DATA CAPTATIE

Data & processen

Klassieke data-entry
(burgers, klanten, medewerkers)

Machine Learning
(OCR, orthofoto’s, mobile images, …) 

IoT
(sensor-data, big data)

{ML}



MACHINE LEARNING MOBILE IMAGES

Verkeersborden
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MACHINE LEARNING VERKEERSBORDEN

Concept
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Aanleiding

• Manueel actueel houden van de verkeersborden databank vergt een grote 
inspanning.

• Het onderhoud van de verkeersborden is cruciaal om de veiligheid van de 
weggebruikers te garanderen. Het is daarom belangrijk om vaak updates te krijgen 
over de staat van de borden zodat je sneller kan inspelen op de noden.

Toekomst

• Met alle data die we verzamelen en verrijken met o.a. verkeersreglementen en 
cijfers van ongevallen, artificiële intelligentie inzetten verbetervoorstellen te 
formuleren.
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BEELDHERKENNING & VERKEERSVEILIGHEID

Concept (Slim in de stad 2019)



ML Verkeersborden
1) Detectie problemen (meldingen)

2) Actualisatie Verkeersborden databank Vlaanderen
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DATACAPTATIE MET ML

Verkeersborden RSL



DATACAPTATIE

1. Capteren van beelden én locatie



DATACAPTATIE

2. ML: herkenning verkeersborden



DATACAPTATIE

3. ML: detectie problemen



MACHINE LEARNING VERKEERSBORDEN

Partners
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Uitdagingen ML

• technologie evolueert zeer snel, specifieke expertise

• vereist hoge volumes om tot kwalitatieve datasets te komen

• continue datastroom nodig (detectie)

→ Partnership

• bPost: logistieke partner + training

• EuraNova: ML expertise

• Stad Roeselare: data-integratie + inhoudelijke expertise

DATACAPTATIE

Partnership bPost – EuraNova - RSL



700,000 
kilometers covered every day

235,000

10,000

7,7 

Why can bpost play a role in this market?



- Is there a sign? 
- Where is the sign?

- What is the state of the sign?

- What is the sign?

Daily report 
to the 

municipalities

Manual processing → Machine Learning

Machine 
Learning



Training & Human Review



Training

Learning step

Trained 
Model

Detection step

New 
images

Detected 
signs

Training 
Set

detect the sign

give the state

identify the sign
Web 

Application

ML Detection proces



1. Spot the sign

ML Detection steps



2. Identify the signs

ML Detection steps



3. Track the sign 2 images, 
same sign!

ML Detection steps



50°40’12.2’’N
4°36’39.7’’E

4. Geo-location

ML Detection steps



The Solution

ML Detection - videostream



ML Detection – output



DETECTIE PROBLEMEN

Genereren van meldingen



MACHINE LEARNING VERKEERSBORDEN

Datakwaliteit & integratie
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DATAKWALITEIT

Verkeersborden DB Vlaanderen

• 2011 (basisinventarisatie Vlaanderen)
• Roeselare: ca. 8.000 (VKB db Vlaanderen)

• 2011-2021: Geen structurele actualisaties

• Gelijkaardige situatie bij andere gemeenten
→ De Morgen, dec. 2014

• Omslachtig gebruik door combi van 

• 1) Terrein controles: via de mobile Movin App

• +2) Actualisaties: via desktop webapp



• Conclusie: Vrij veel correcties nodig!
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DATAKWALITEIT

Resultaten ML 2020 RSL
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DATAKWALITEIT

Aanpak data-actualisaties

• Conclusies
• ML-data volstaat niet voor automatische updates van de VKB data 

• manuele handelingen nodig (bv. bordvolgorde, opstelling, oriëntatie, formaat…)

• Aanpak
• Eigen VKB-databank opgezet (ifv interne processen en koppelingen)

• Vlotte data-entry

• Vereenvoudigd datamodel (Verkeersbord / OpstellingSteun / VKB-type)

• Automatisch berekende velden

• Aantal verkeersbord-types sterk gereduceerd (van 2.439 theoretische naar 446 logische types)

• Updates via doorklik vanuit een GIS conflicten-laag “ML data vs VKB db”



• Conflicten ‘VKB db vs ML-detectie’ → GIS-layer

• Ook conflicten “Verdwenen borden” (borden niet meer gedetecteerd op het terrein)
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DATA-ACTUALISATIES

Visualisatie ML-conflicten



• Confortabel verwerken op kantoor
• Terreinbezoeken worden zo tot een minimum beperkt

• Conflicten worden maximaal behandeld door een administratieve kracht

• Waar nodig snelle inhoudelijke support door “deskundige mobiliteit” op kantoor
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DATA-ACTUALISATIES

Verwerken ML-conflicten op kantoor



• Sept. 2022: 10.811 borden (VKB db RSL, ca. 90% afgewerkt)

• Okt-nov: nieuwe ‘full ML-run’ met nieuwe 360° camera’s (finale data-review)

• Dec. 2022: GO live (daily sync VKB db RSL → Vlaanderen)
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DATA-ACTUALISATIES

Resultaat na 1 jaar verwerking



ML PROCES VERKEERSBORDEN

Uitdagingen & opportuniteiten

• UITDAGINGEN
• Nauwkeurigheid geo-locatie

• Goedkope camera’s i.f.v. verdere opschaling (geen LiDAR)

• GPS-signaal niet steeds kwalitatief (hoogbouw)

• GPS-locatie camera + ‘triangulatie’ berekening --> verder te optimaliseren

• Detectie unieke borden (vnl. in bochten)

• Tijdelijke borden (werfborden)

• Weersomstandigheden

• Continue datastromen

• OPPORTUNITEITEN
• ML markt evolueert (hard- & software)

• Zelf-rijdende wagens (edge-computing betaalbaar?)

• 5G connectiviteit



• ML-processing verder verfijnen

• Continue actualisaties
• Mobile images detectie (frequentie verhogen)

• Project opleveringen (‘as built’ plannen)

• Opschalen naar andere gemeenten (Brugge, Knokke-Heist, …)

• Uitbreiden met andere sensoren & use-cases
(luchtkwaliteit, temperatuur, geluid, luchtvochtigheid, trilling, …)

=> VLAIO CoT project ‘Mobile Sensor Units’ (2022-2025)
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CoT - MOBIELE SENSOR UNITS

Vervolgstappen



MACHINE LEARNING ORTHO & LiDAR

100.000 bomen
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MACHINE LEARNING BOMEN

Ambities RSL
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• Ambitie 2025: +100.000 bomen

• Vraag: 

• “Hoeveel bomen hebben we nu?”
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BESTUURSAKKOORD 2019-2024

RSL Boomt



• Luchtfoto’s 15cm/pixel (augustus 2020, EuroSense)

• RGB beelden

• InfraRood beelden

• Digital Surface Model (DSM) o.b.v. stereobeelden

• Digital Terrain Model (DTM) (LiDAR 40cm/pixel, 2014)

• Gebouwen vectormodel (shapefile, GRB)
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ML 100.000 bomen

Beeldmateriaal & data



• Tools: 
• ArcGIS pro

• ArcGIS pro ML extension bundle:
• Spatial Analyst Extension (Image classification)

• Image Analyst Extension (Deep learning)

• 3D Analyst Extension (3D Editing and image processing)

• ML modelling: ESRI BeLux
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ML 100.000 bomen

ML Processing



• Resultaten ML vs Manuele inventarisatie (jobstudenten) 

40

ML 100.000 bomen

Proefzone 2x2km (40cm/pixel beelden Vlaanderen)
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ML 100.000 bomen

Roeselare (15cm/pixel beelden RSL)



• Attributen: locatie, diameter boomkruin, hoogte boom

• Detectie
• Vrijstaande bomen: zeer goed → ca. 98.000 vrijstaande bomen

• Bosrijk gebied: moeilijk (overlap boomkruinen)

• bv. amper 1.145 bomen in Sterrenbos (27ha)

• → Standaard bomendichtheid: 13.500 à 54.000 bomen (500 à 2.000 bomen/ha)
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ML 100.000 bomen

Resultaten bomen Roeselare



• ML-data als basis voor boominventaris ifv groenbeheer

• Verrijking met extra attributen (soort boom, leeftijd, beheer, snoei, …)

• op het terrein mbv ESRI Apps

• door boomexperten StadLandSchap (prov. West-Vlaanderen)
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ML 100.000 bomen

Vervolgstappen



MACHINE LEARNING WEGEN

Wegmarkeringen
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• Monitoring kwaliteit wegmarkeringen

• Nazicht wegmarkeringen vs Verkeersborden

• Plannen & budgetteren herbelijning wegen

45

ML WEGMARKERINGEN

Onderhoud weginfrastructuur



• Bronbeelden
• RGB 15cm/pixel beelden

• ML proces:
• Universiteit Munchen
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ML WEGMARKERINGEN

Beeldmateriaal



• Attributen:
• oppervlakte, lengte

• type (soorten lijnen, vlakken, symbolen)

• kwaliteit
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ML WEGMARKERINGEN

Resultaten



• ML Wegen: veel potentieel (eenvoudige orthofoto’s)
• extra types wegmarkingen / symbolen
• kwaliteit wegdek (OCW normering, …)

• monitoring kwaliteit wegdek (analyses operationeel beheer)

• …

• Opschalen naar andere gemeenten (Brugge, Knokke-Heist, …)

• ML as a service platform <MLaaS>
• 1) Beeldmateriaal opladen/bestellen
• 2) ML process selecteren
• 3) run process → download data

=> VLAIO CoT project ‘ML as a Service’ (2022-2025)
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ML WEGEN - MLaaS

Vervolgstappen



STRATEGIE

BI & Geo-analyse
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DATA ARCHITECTUUR

Centraal Data WareHouse

50

DATABEHEER & 
EIGENAARSCHAP

AUTOMATISATIE & MONITORING 
DATAKWALITEIT

ANALYSE & VISUALISATIE
(self-service)

NH BBC

Data WareHouse

Facts & DimensionsETL & SQL

data kwaliteit

alerts



• GIS = data met een “geografische dimensie” (analoog als bv. “tijdsdimensie”)

• Visie RSL: zelfde uitdagingen als andere data:
• Datakwaliteit, eigenaarschap (databeheer)

• Inhoudelijke expertise bij de diensten zelf (data-analyse)

• Self-service analyse (web first)

• …

• Geen GIS-coordinator meer, maar een ‘Geo-data kernteam’

• Vragen vanuit de diensten aligneren met de technische mogelijkheden

• Verantwoordelijkheid datakwaliteit ligt volledig bij de diensten zelf

• Inzichten op eigen processen en data-mogelijkheden groeit

51

DATA-STRATEGIE RSL

Wat met GIS?



• Logica maximaal in DWH opbouwen: “de data z’n werk laten doen”

• Bv. “Melding > Object > Vestiging > Locatie” → DWH

• Data-kwaliteit borgen

• Unieke datasets (één duidelijke data-bron & data-eigenaar)

• Data-validatie aan de front (burger/klant/medewerker)

• Monitoring onvolledige data: → alerts voor proces eigenaars

• bv. ‘Vestigingen’: verantwoordelijke Patrimonium

• Resultaat: 1 centrale waarheid
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DATAKWALITEIT

Databeheer centraliseren



DATA ARCHITECTUUR

Visualisatie & analyse tools
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statische rapporten

Power BI

ArcGIS Server

Burgerloketten (AOL)

Open data portaal RSL (*)

Swing (*)

Verkeersborden AWV

Hoge Nood (*)

Andere dataportalen (*)

Analyses 
(intern)

Burgers 
(publiek)

Externe
platformen

…

…



• Bundelen van beide werelden (BI en GIS) zorgt voor
een sterk samenspel

• Sterktes:
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Business & Geo Intelligence

Geo-BI

BI GIS

Dynamische visualisaties Geografische visualisaties

Analyses in de tijd Combineren van lagen

@RSL Power BI ArcGIS



Analysetools

‘BI & Geo-analyse’
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• Analyse burgermeldingen: volume, frequentie, tijd, 
locatie…

• Geografische layers ter ondersteuning, bv.:
• Speelpleinen: kwaliteit speeltoestellen, vandalisme…

• Groenzones: meldingen zwerfvuil binnen parkzone → vuilnisbakken, preventie…

• Verkeersborden: meldingen bijna-ongevallen, verkeersagressie…

• => BI & GIS bundelen de krachten!
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Power BI & ArcGIS Server

Ad-hoc geo-analyses
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Power BI & ArcGIS Server

DEMO 1: Huisvuilophaling analyse
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Power BI & ArcGIS Server

DEMO 2: Deeplink interactie



En verder?

• Visualisatie & analysetools bieden zeer veel mogelijkheden
• BI dashboards

• GIS-analyses

• Simulaties / Digital Twin

• Extended Reality

• …

• Voorwaarde: KWALITATIEVE DATA!
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