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19 April 2022 - Vandaag kondigen het Vlaamse Mobilidata-programma en het
consortium geleid door Be-Mobile de ingebruikname aan van een cloudplatform dat intelligente verkeerslichten in Vlaanderen verbindt en zo
informatie-uitwisseling met weggebruikers mogelijk maakt.
Dit platform is specifiek ontworpen om nieuwe verkeerstoepassingen mogelijk te maken in
Vlaanderen. Externe partijen, zoals aanbieders van navigatiesoftware, hebben de
mogelijkheid om na een goedkeuringsproces hun toepassingen op het platform aan te
sluiten. Zo vormt Mobilidata een opportuniteit voor zowel weggebruikers als
applicatiebouwers.
Het cloud platform TLEX® vormt het kloppend hart van het Mobilidata-systeem en wisselt op
termijn miljoenen gegevens per minuut uit. De intensieve data-uitwisseling bij zo’n 250
intelligente verkeerslichten in Vlaanderen vormt een belangrijke stap om tegen eind 2023 het
verkeer veiliger, vlotter, milieuvriendelijker en comfortabeler te maken in Vlaanderen.
Op veel plaatsen in Vlaanderen gaan verplaatsingen comfortabeler verlopen, omdat
intelligente verkeerslichten minder vaak onnodig op rood staan. Niet alleen gemotoriseerd
verkeer, maar ook fietsers en voetgangers kunnen door de technologie vlotter van A naar B
reizen. Bovendien hoeven nood- en hulpdiensten op weg naar een noodsituatie niet door een
intelligent rood licht te rijden, want ze krijgen groen en voorrang op het overige verkeer zodat
ze veiliger en sneller op hun bestemming geraken. Tot slot zorgt de vlottere doorstroming en
minder onnodig optrekken van auto’s en vrachtwagens ook voor een positieve impact op het
milieu. Dit zijn geen dromen, maar concrete plannen van het Vlaamse Mobilidata programma
voor 2022 en 2023.
Cruciaal voor deze plannen is een snelle, betrouwbare en geïntegreerde manier om gegevens
uit te wisselen tussen weggebruikers en deze intelligente verkeerslichten. Het TLEX®platform dat nu in gebruik is genomen, beantwoordt aan die behoefte. In het najaar worden
enkele bestaande applicaties uitgebreid om deze uitwisseling te ondersteunen.
Weggebruikers zullen zo relevante informatie ontvangen en hun gegevens geïnformeerd
kunnen delen. In het kader van de bescherming van persoonsgegevens wordt een verplichte
risicoanalyse uitgevoerd. Gegevens worden pas daarna, en na hieruit volgende bijkomende
maatregelen, verwerkt.

Het TLEX®-platform is een product van het Nederlandse bedrijf Monotch, dat
gespecialiseerd is in geconnecteerde mobiliteit en het platform uitrolt als onderaannemer
van het Mobilidata-consortium. Dat is een groep private partners in het Mobilidataprogramma, onder leiding van Be-Mobile. De huidige installatie is een doorontwikkeling van
een systeem dat in Nederland al meer dan duizend intelligente verkeerslichten connecteert.
Het is een essentiële bouwsteen die onzichtbaar is voor weggebruikers, maar waar ze later
dit jaar dankzij verschillende apps verbinding mee kunnen maken.
Wim Vandenberghe, Senior advisor ITS, Mobilidata: “Een kleine vijftien jaar geleden kwam ik
als beginnende onderzoeker in aanraking met dit concept van intelligente, data-uitwisselende
verkeerslichten. Ondanks alle internationale onderzoeksinspanningen op dit domein, was er
wereldwijd nog maar één land waar dit via grootschalige uitrol effectief tot in het dagelijkse
leven van de inwoners was gebracht: Nederland, via het Talking Traffic-programma. Dat
Vlaanderen nu dankzij het Mobilidata-programma intelligente verkeerslichten uitrolt en tegelijk
de techniek nog verder ontwikkelt, is een wereldprestatie waar we ontzettend trots op mogen
zijn.”
Mark Walker, Project Manager, Monotch: “De ingebruikname van de TLEX® is een belangrijke
stap in de ontwikkeling van slimme mobiliteit in Vlaanderen. Het platform maakt veilige en
betrouwbare uitwisseling van informatie mogelijk tussen weggebruikers en intelligente
verkeerslichten waardoor we het verkeer veiliger, vlotter en duurzamer kunnen maken.
Monotch is erg trots om op basis van ons eigen product en onze uitgebreide expertise op dit
domein gekozen te zijn door de Vlaamse overheid om deel uit te maken van het Mobilidataprogramma.”
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