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1 Inleiding 

Dit bestek richt zich op de inwinning en ontsluiting van actuele verkeersgegevens op 
Brabantse wegen, met de focus op de bij de provincie Noord-Brabant in beheer zijnde 
wegen (provinciale wegen). 
De door de opdrachtnemer te leveren diensten bestaan uit de volgende delen: 
 
 Inwinnen van actuele gegevens over verkeersintensiteiten; 
 Inwinnen van actuele gegevens over trajectreistijden en –snelheden; 
 Het aanbieden van de ingewonnen gegevens op een aantal koppelvlakken; 
 Het presenteren van de actuele verkeersgegevens op een viewer, die via Internet 

wordt ontsloten. 
 
De gevraagde verkeersgegevens zullen voor de volgende toepassingen worden 
gebruikt: 
 
 Real time monitoring, gericht op optredende (doorstromings)knelpunten en 

beschikbare (rest)capaciteit; 
 Het aansturen van regionale regelscenario’s; 
 Verstrekken van informatie over reistijden te verstrekken via wegkantsystemen als 

Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPs); 
 Het verstrekken van verkeersinformatie (al dan niet door serviceproviders); 
 Beleidsmonitoring, -evaluatie en -ontwikkeling. 
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2 Programma van Eisen 

Het programma van eisen biedt inzicht in datgene wat de provincie Noord-Brabant 
van de opdrachtnemer verwacht en waarop mede beoordeeld wordt. Het programma 
van eisen richt zich op de volgende aspecten: 
 
 Algemeen; 
 Wegen waarover gegevens worden gevraagd; 
 Inwinnen intensiteitsgegevens; 
 Inwinnen gegevens over trajectreistijd en –snelheid; 
 Aanleveren van gegevens op koppelvlakken; 
 Presenteren van realtime gegevens in presentatiemodule (viewer); 
 
Voor elk van deze onderdelen zullen in dit hoofdstuk eisen worden geformuleerd. 

2.1 Algemeen 

1. De verkeersgegevens in deze aanbesteding zijn verkeersintensiteiten en 
trajectreistijden en -snelheden voor geselecteerde wegen.  

 
2. De provincie neemt de gevraagde producten af als dienst. De opdrachtnemer 

behoudt het eigendom van en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud 
van de ingezette hardware en software, tenzij anders bepaald. 

 
3. Eventuele sensoren die in de weg zijn aangebracht worden na afloop van de 

opdracht eigendom van de provincie. 
 

2.2 Wegen waarover gegevens worden gevraagd 

1. De uitvraag voor verkeersgegevens richt zich grotendeels op provinciale wegen. 
Daarnaast worden voor enkele Rijkswegen en gemeentelijke wegen gegevens 
gevraagd met het oog op het aansturen van DRIPs. 

 
2. De uitvraag bestaat uit twee delen: 
 

 Verkeersgegevens over verplicht te leveren wegen; 
 Verkeersgegevens over optioneel te leveren wegen. 

 
In de beoordeling zal meegenomen worden voor welk deel van de wegen de 
opdrachtnemer de verkeersgegevens zal leveren. 
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3. De in de aanbieding verplicht op te nemen wegen zijn de volgende: 
 

a.1  A59, van aansluiting Waalwijk naar knooppunt Empel; 
a.2  A59, van aansluiting Waalwijk naar knooppunt Hooipolder; 
a.3  A59, van aansluiting Rosmalen naar knooppunt Paalgraven; 
a.4  A50, van knooppunt Paalgraven naar knooppunt Ekkersrijt; 
a.5  A58, van knooppunt Ekkerswijer naar knooppunt Ekkersrijt; 
a.6  N279, van aansluiting A50 tot aansluiting A2 v.v.; 
b.1  N279, van aansluiting A67 tot aansluiting A50 v.v.; 
b.2  N261, van aansluiting NO-tangent Tilburg tot aansluiting A59 v.v.; 
b.3  N284, van Reusel tot aansluiting A67 v.v.; 
b.4  N612, van Helmond tot aansluiting A67 v.v.; 
b.5  N629, van Dongen tot Oosterhout v.v.. 

 
4. Algemeen geldt dat alle wegen in beide richtingen moeten worden bemeten. Een 

uitzondering geldt voor de hiervoor genoemde Rijkswegen die uitsluitend in de 
aangegeven richting moeten worden bemeten. 

 
5. Er hoeft in de metingen geen onderscheid gemaakt te worden naar rijstrook, 

indien er meerdere rijstroken per rijrichting zijn. 
 
6. Voor de Rijkswegen die onderdeel uitmaken van het verplichte deel van de 

wegen worden alleen trajectreistijden c.q. –snelheden gevraagd. 
 
7. De wegen zijn voor de vraag naar verkeersgegevens onderverdeeld in wegvakken. 

De verkeersgegevens moeten minimaal op het niveau van deze wegvakken 
worden geleverd. 

 
8. Voor de wegen en de onderverdeling daarvan in wegvakken wordt verwezen naar 

bijlage A voor de verplichte Rijkswegen en bijlage B voor de provinciale wegen, 
zowel de verplichte (prioriteiten A) als de optionele (prioriteiten B t/m D). Er is 
ook een algemeen kaartbeeld (bijlage B-2) beschikbaar met de daarop aangegeven 
prioriteitgroepen. 

 
9. In verband met mogelijke tussentijdse wijzigingen in de wijze waarop gemeten 

wordt (bijvoorbeeld lengte van een reistijdmeetvak) dient de opdrachtnemer 
gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst een bestand bij te houden met 
de configuratie van het meetnetwerk, zodat altijd de koppeling tussen 
meetgegevens en configuratie kan worden gelegd. De configuratiegegevens 
dienen beschikbaar te zijn voor de provincie Noord-Brabant en eventuele derden 
waaraan de meetgegevens worden geleverd. 

2.3 Inwinnen intensiteitsgegevens 

1. Gegevens over verkeersintensiteiten moeten worden verzameld voor wegvakken 
tussen belangrijke uitwisselpunten in het netwerk. Dit zijn meestal knooppunten 
en aansluitingen op het hoofdwegennet en belangrijke kruispunten en rotondes op 
het onderliggend wegennet. De te leveren intensiteiten moeten maatgevend zijn 
voor het wegvak tussen de uitwisselpunten. Daarom zijn gedetailleerde 
intensiteitsgegevens op de uitwisselpunten geen onderdeel van de uitvraag. 
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Afhankelijk van de ingezette inwintechniek kunnen ze wel als extra geleverd 
worden. De provincie is namelijk wel geïnteresseerd in deze gegevens. 

 
2. De meetvakken staan per weg omschreven in bijlage A voor de Rijkswegen en 

bijlage B voor de provinciale wegen. 
 
3. Intensiteitsgegevens moeten verzameld worden met onderscheid naar 

voertuigcategorieën. De minimaal te hanteren onderverdeling is als volgt: 
 

 licht gemotoriseerd verkeer: motoren, personenauto’s en bestelauto’s 
(corresponderend met werkelijke voertuiglengtes tot 5,60 m); 

 enkelvoudig zwaar gemotoriseerd verkeer: ongelede vrachtauto’s en 
ongelede bussen (corresponderend met werkelijke voertuiglengtes van 5,60 – 
12,20 m); 

 samengesteld zwaar gemotoriseerd verkeer: gelede vrachtauto’s en gelede 
bussen (corresponderend met werkelijke voertuiglengtes boven 12,20 m). 

 
Als alternatief voor bovengenoemde verdeling kan gebruik gemaakt worden van 
de in tabel 1 opgenomen verdeling in vijf voertuigcategorieën. 
 
Tabel 1 Te hanteren voertuiglengtes voor voertuigcategorieën,  werkelijke lengtes (bron: Herijking 
Voertuigcategorieën Wegverkeer, AVV, 2001) 

 Voertuigtype Lengte-interval 
1. motorrijwiel, scooter 1,85- 2,40 m Cat 1 
2. personenauto/bestelauto 2,40- 5,60 m 
3. ongelede vrachtauto 5,60-11,50 m Cat 2 
4. ongelede autobus 11,50-12,20 m 

Cat 3 5. gelede vrachtauto > 12,20 m* 
* de wettelijke maximum lengte is op dit moment 18,00 m. Bij metingen moet rekening gehouden 
worden met een mogelijke toekomstige aanpassing van deze lengte tot 25,00 m 

 
Het vermelden van lengtes wil niet zeggen dat deze gemeten moeten worden. Het 
gaat om de functionele categorieverdeling. Voor de onderverdeling naar 
voertuigcategorieën wordt verwezen naar het rapport “Herijking 
Voertuigcategorieën Wegverkeer”, rapportnummer Bg-3700 van de Adviesdienst 
Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
 

4. Indien er gedurende de looptijd van de opdracht een verandering optreedt in de 
classificering op basis van lengtes, moet de opdrachtnemer op aangeven van de 
opdrachtgever deze verandering doorvoeren in de inwinning c.q. de verwerking 
van de gegevens, zonder dat hiervoor kosten in rekening gebracht kunnen 
worden. 

 

Meetvak: gedeelte van een weg waarvoor de verkeersintensiteit gemeten moet 
worden. Daarbij geldt dat de gemeten verkeersintensiteit representatief is voor het 
gehele meetvak. 
De meetlocatie(s) zelf wordt(en) bepaald door de opdrachtnemer (in relatie tot de 
vereiste kwaliteit en de door de opdrachtnemer gebruikte meetmethode). 
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5. Intensiteitsgegevens moeten per rijrichting worden geleverd. 
 
6. Meetinterval: 1 minuut. 
 
7. Eenheid van levering: in voertuigen per minuut én voertuigen per uur, beide met 

onderscheid naar voertuigcategorieën. 
 
8. Nauwkeurigheid: maximaal 10% afwijking (t.o.v. totaal aantal voertuigen). Voor 

1-minuutintensiteiten kleiner dan 10 motorvoertuigen geldt een maximale 
absolute afwijking van 1 voertuig. 

 
9. Geldigheid van nauwkeurigheidseis: per etmaal moet minimaal 95% van het 

aantal meetintervallen van 1 minuut voldoen aan de nauwkeurigheidseis. Deze 
eis geldt daarnaast apart voor de spitsperioden van 07.00 tot 09.00 uur en van 
16.00 tot 19.00 uur. 

 
10. Beschikbaarheid van meetgegevens: 98% van het aantal meetintervallen per 

aaneengesloten periode van één jaar, ongeacht de periode van de dag. 
 
11. Actualiteit: de gegevens van een meetinterval van 1 minuut moeten na maximaal 

1 minuut beschikbaar zijn op de koppelvlakken voor DRIPs en NDW en 
gepresenteerd worden in de viewer. 

 
12. De provincie beschikt over een groot aantal meetpunten met detectielussen t.b.v. 

verkeerstellingen op haar wegen. Deze meetpunten beschikken over een 
configuratie van dubbele detectielussen, waardoor classificatie- (op basis van 
lengte) en snelheidsmeting (geen trajectsnelheid) mogelijk is. Een deel van de 
meetpunten wordt thans permanent bemeten. Op deze locaties is 
stroomvoorziening en communicatie aanwezig. Op de overige meetpunten 
ontbreken stroomvoorziening en communicatiemiddelen. In bijlage B zijn de 
bestaande meetlocaties met dubbele detectielussen op provinciale wegen 
genoemd in de kolom ‘lusdetectie’. Ten behoeve van het inwinnen van gegevens 
zijn de meetpunten van de provincie in beginsel beschikbaar, teneinde mogelijk 
dubbele meetpunten te vermijden. Indien de opdrachtnemer gebruik wil maken 
van de beschikbare meetlocaties op provinciale wegen dan dient hij dat expliciet 
te vermelden, met aanduiding van de locaties. Ook bij gebruik van de 
detectielussen blijft de opdrachtnemer echter verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van de meetgegevens. 

 
13. Gebruik van de aanwezige detectielussen en de eventuele stroom- en 

communicatievoorziening betekent dat de opdrachtnemer het gehele beheer en 
onderhoud (inclusief kosten voor energienetwerk en –levering en 
communicatiekosten) voor zijn rekening neemt gedurende de looptijd van de 
opdracht en dat de opdrachtnemer de meetlocaties bij afloop van de opdracht in 
goed werkende staat weer overdraagt. Bovendien moet de opdrachtnemer voor 
de betreffende meetpunten de gegevens in een standaard dataformaat aan de 
provincie leveren ten behoeve van statistische verwerking. 

 
Onder dit standaard formaat valt het meten van lokale snelheden in een aantal 
snelheidsklassen. Dit bestandsformaat staat in bijlage C.  
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NB. Het is geen verplichting voor de opdrachtnemer om gebruik te maken van de aanwezige 
meetlocaties op provinciale wegen. 

 
14. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de configuraties van 

verkeerslichtenregelingen die op provinciale wegen in gebruik zijn. 
 
15. Indien van toepassing dienen wettelijke privacybepalingen in acht genomen te 

worden. De opdrachtnemer dient aan te geven hoe daarin wordt voorzien. 
 
16. In verband met de gewenste nauwkeurigheid in de tijd moet het inwinsysteem 

worden gesynchroniseerd met een atoomklok op MET resp. MEZT. De 
maximaal toegestane afwijking tussen de systeemtijd van het inwinsysteem en de 
werkelijke tijd bedraagt 3 seconden. 

2.4 Inwinnen gegevens over trajectreistijd en –snelheid 

1. Gegevens over trajectreistijden c.q. -snelheden moeten in beginsel worden 
verzameld voor dezelfde wegvakken als voor de verkeersintensiteiten. 

 
2. De meetvakken staan per weg omschreven in bijlage A voor de Rijkswegen en in 

bijlage B voor de provinciale wegen. 
 
3. Voor de trajectreistijd over het wegvak geldt de volgende definitie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trajectreistijd: het representatieve rekenkundig gemiddelde van de tijd die voertuigen, 
die gedurende het meetinterval gearriveerd zijn op het eindpunt, nodig hebben gehad 
om vanaf het beginpunt van het traject via het betreffende wegvak het eindpunt te 
bereiken. 
De begin- en eindpunten van trajecten vallen grotendeels samen met kruispunten van 
wegen (knooppunt, aansluiting, kruispunt of rotonde). De trajectreistijd wordt zodanig 
gemeten dat de reistijd over het kruispunt aan het begin van het traject niet en de 
reistijd over het kruispunt aan het eind van het traject wel wordt meegeteld. 
Aangezien op een knooppunt, aansluiting, kruispunt of rotonde meerdere richtingen 
kunnen worden gekozen, wordt voor het begrip trajectreistijd en –snelheid de 
maatgevende richting (links, rechtdoor of rechts) gebruikt. Deze staat vermeld in de 
wegenlijsten van bijlage A en bijlage B. Indien daar ‘VOOR’ staat vermeld loopt het 
meetvak niet over de kruising maar eindigt voor de kruising. Het einde van het 
meetvak valt dan samen met het einde meetvak intensiteit. Voor de verduidelijking 
van de eindpunten zie de figuren A, B en C. 
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intensiteit en meetvak 

reistijd Voor 

Eindpunt 
meetvak 
reistijd linksaf 

meetvak  

Kruispunt 
locatie 

Eindpunt 
meetvak reistijd 
rechtdoor Begin 

meetvak 

Illustratie van begin- en eindpunt van 
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Figuur A: eindpunten meetvakken reguliere kruising 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur B: eindpunten meetvakken snelwegaansluiting 
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Einde meetvak 
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Figuur C: eindpunten meetvakken rotonde 

 
 
4. Reistijdgegevens mogen worden verzameld zonder onderscheid naar 

voertuigcategorieën. Indien zodanig wordt gemeten dat voertuigcategorieën 
onderscheiden kunnen worden, dan geldt dezelfde categorie-indeling als bij de 
verkeersintensiteiten. 

 
5. Reistijdgegevens moeten per rijrichting worden geleverd. 
 
6. Meetinterval: 1 minuut. 
 
7. Eenheid van levering: trajectreistijd in seconden; trajectsnelheid in km/u. 
 
8. Nauwkeurigheid: maximaal 15% afwijking t.o.v. het werkelijke gemiddelde van 

alle voertuigen.  
 
9. Geldigheid van nauwkeurigheidseis: per etmaal moet minimaal 90% van het 

aantal meetintervallen van 1 minuut voldoen aan de nauwkeurigheidseis. Deze 
eis geldt daarnaast apart voor de spitsperioden van 07.00 tot 09.00 uur en van 
16.00 tot 19.00 uur. 

 
10. Beschikbaarheid van meetgegevens: voor minimaal 98% van het aantal 

meetintervallen per aaneengesloten periode van één jaar moeten meetgegevens 
worden geleverd. 

 
11. Actualiteit: de gegevens van het meetinterval van 1 minuut moeten na maximaal 

1 minuut beschikbaar zijn op de koppelvlakken voor DRIPs en NDW en 
gepresenteerd worden in de viewer. 
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12. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de configuraties van 
verkeerslichtenregelingen die op provinciale wegen in gebruik zijn.  

 
13. Indien van toepassing dienen wettelijke privacybepalingen in acht genomen te 

worden. De opdrachtnemer dient aan te geven hoe daarin wordt voorzien.  
 
14. In verband met de gewenste nauwkeurigheid in de tijd moet het inwinsysteem 

voor reistijdmetingen worden gesynchroniseerd met een atoomklok op MET resp. 
MEZT. De maximaal toegestane afwijking tussen de systeemtijd van het 
inwinsysteem en de werkelijke tijd bedraagt 3 seconden. 

 
15. De opdrachtnemer dient de reistijdmetingen op te schonen van zogenaamde 

‘outliers’, zodanig dat de metingen die bijdragen aan de gemiddelde reistijd 
representatief zijn voor het geldende verkeersbeeld. Te denken valt uit het 
wegfilteren van verkeer met een tijdelijke bestemming (tankstation, bellen op 
parkeerplaats/-haven) op het wegvak. De te hanteren methodiek wordt in 
onderling overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vastgesteld op basis 
van een voorstel van opdrachtnemer. 

 
16. Bij het leveren van de gemiddelde reistijden per wegvak moet opdrachtnemer ook 

het aantal metingen dat heeft bijgedragen tot het gemiddelde als gegeven 
meeleveren. 

2.5 Aanleveren van gegevens op koppelvlakken 

2.5.1 Levering historische gegevens op koppelvlak naar provinciehuis 

1. De verzamelde verkeersgegevens moeten door de opdrachtnemer op een 
koppelvlak naar het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch worden aangeboden. 

 
2. De gegevens worden actief vanaf de kant van het provinciehuis opgevraagd voor 

plaatsing in een database (pull methodiek). 
 
3. De verkeersgegevens moeten worden aangeboden in een nader overeen te komen 

XML-formaat op basis van het SOAP-protocol. Het dataformaat wordt tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen op basis van een voorstel van 
de opdrachtnemer. 

 
4. Voor de levering van gegevens aan het provinciehuis geldt in eerste instantie 

TMC (VILD+) als standaard voor de locatiereferentie. Hierover kunnen tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer andere afspraken worden gemaakt. 

 
5. De op het koppelvlak beschikbaar te stellen verkeersgegevens betreffen de 1-

minuutgegevens van zowel intensiteiten als trajectreistijden en –snelheden. Er 
vindt voor de data-overdracht dus geen aggregatie plaats. De minuutgegevens 
moeten worden geclusterd als één bestand voor een heel etmaal. 
Met het gegevensbestand van een etmaal wordt door de opdrachtnemer een 
metagegevensbestand meegeleverd. 
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6. De verzamelde verkeersgegevens moeten door de opdrachtnemer minimaal één 
week na verzameling beschikbaar blijven voor data-overdracht.  

 
7. Voor de uitwisseling van de verzamelde gegevens geldt dat de preferred 

databroker MS-Biztalk is. 
 
8. De aanlevering van verkeersgegevens dient te functioneren binnen de ICT-

structuur van de provincie Noord-Brabant. De server met de data en de externe 
viewerapplicatie (zie “Presenteren van actuele gegevens in presentatiemodule 
(viewer)”) dienen via een TCP-IP protocol benaderbaar te zijn voor door de 
provincie geautoriseerde gebruikers. De verbinding dient te passen binnen de 
geldende beveiligingseisen van de provincie Noord-Brabant (zie bijlage E). 

2.5.2 Levering realtime gegevens op koppelvlak Nationaal Datawarehouse (NDW) 

1. De opdrachtgever is voornemens de beschikbaar komende verkeersgegevens aan 
het Nationaal Datawarehouse beschikbaar te stellen. De opdrachtnemer is 
verplicht om op aangeven van de opdrachtgever daartoe de realtime gegevens op 
een koppelvlak naar het Nationaal Datawarehouse aan te bieden, volgens de 
gehanteerde protocollen. 

 
2. Voor de gegevensuitwisseling met het NDW moet gebruik gemaakt worden van 

DATEX2 als standaard. 
 
3. De specificatie van het DATEX2-koppelvlak staat in bijlage F. 
 
4. Voor de locatiereferentie dient gebruik gemaakt te worden van TMC (VILD+). 

Op termijn zal in het kader van het Nationaal Datawarehouse Agora-C als 
locatiereferentie worden ingevoerd. Dan dient de opdrachtnemer met de daarbij 
behorende specificaties de gegevens aan te bieden op het koppelvlak met het 
NDW. 

 
5. Het is aan de opdrachtnemer om te bepalen of de VILD+-tabel alle informatie 

bevat voor een juiste koppeling van alle meetgegevens die geleverd zullen worden. 
Indien er omissies of onvolkomenheden in de VILD+-tabel zitten dient te 
opdrachtnemer te zorgen voor een adequate VILD+-tabel, in overleg met de 
beheerder van de tabel: Verkeerscentrum Nederland (VCNL) in Utrecht. 

2.5.3 Levering beperkt deel realtime gegevens op koppelvlak DRIPs 

1. Een deel van de verzamelde reistijdgegevens zal worden gebruikt voor het 
informeren van de reiziger over reistijd op routeniveau via DRIPs. Daartoe moet 
de opdrachtnemer de actuele reistijden per relevant traject aanbieden op een 
koppelvlak voor de DRIPs, ten behoeve van gebruik in het CDMS. 

 
2. Het koppelvlak voor de aanlevering van reistijdgegevens voor DRIPs is een 

XML-protocol en staat beschreven in bijlage G. 
 
3. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke gegevens op het koppelvlak 

voor de DRIPs beschikbaar moeten worden gesteld. 
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2.6 Presenteren van realtime gegevens in presentatiemodule (viewer) 

1. De actuele verkeersgegevens moeten door de opdrachtnemer ook gepresenteerd 
worden in een presentatiemodule of  viewer. 

 
2. De presentatiemodule is niet bedoeld voor het ophalen van historische gegevens 

uit een database. 
 
3. De viewer moet als webapplicatie geleverd worden. In beginsel dient de applicatie 

geschikt te zijn als publieksapplicatie, die volledig vrijgegeven kan worden op 
Internet. 

 
4. De viewer moet op een server bij de opdrachtnemer gehost worden. De 

opdrachtnemer is ook verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. 
 
5. De opdrachtnemer ontwikkelt de viewer. 
 
6. De viewer moet een ‘look and feel’ hebben in de huisstijl van de provincie Noord-

Brabant. 
 
7. Bij het ontwikkelen van de viewer dient de opdrachtnemer rekening te houden 

met de gebruikersvriendelijkheid. Daartoe legt de opdrachtnemer eerst een 
ontwerp met beelden voor aan de opdrachtgever die inspraak heeft op de lay-out, 
de menustructuren en de bedienknoppen. 

 
8. De viewer moet een kaartbeeld tonen met daarop de wegen waarop actuele 

verkeersgegevens worden gepresenteerd. De wegen moeten worden 
gepresenteerd op een kaartachtergrond die ondersteunend is voor het begrip van 
het kaartbeeld. 

 
9. Bij het presenteren van de actuele verkeersgegevens moeten de scheidingen van 

meetvakken en rijrichtingen in het kaartbeeld voldoende duidelijk zijn. 
 
10. Voor het weergeven van het kaartbeeld moeten de volgende tools in de viewer 

beschikbaar zijn: 
 

a. mogelijkheid voor traploos zoomen (vector); 
b. navigatie met pan-optie; 
c. instellen per individuele gebruiker van minimaal 5 geselecteerde gebieden 

(met bijbehorend zoomniveau) en het oproepen hiervan; 
d. stap-terug functie (minimaal 5 stappen). 

 
11. Met de viewer moeten actuele intensiteiten en/of trajectsnelheden gepresenteerd 

kunnen worden. De gebruiker moet kunnen instellen of hij intensiteit of snelheid 
weer laten weergeven of een combinatie van beide. Default instelling is snelheid. 
De weergave is door middel van een kleuraanduiding die wordt bepaald door de 
actuele meetwaarde.  

 
12. De gebruiker moet in staat zijn de kleur van de weergave van de actuele 

meetwaarden op basis van drempelwaarden in te stellen. Kleurkeuze en 
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drempelwaardekeuze moet vrij zijn voor de gebruiker. Zonder instelling wordt er 
gebruik gemaakt van een default-kleur blauw. Indien er geen meetgegevens 
beschikbaar zijn moet dit op de kaart leiden tot een grijze kleur. 

 
13. De reële actuele meetwaarden van een meetvak moeten door een mouse-over 

functie zichtbaar worden gemaakt. Bij het ontbreken van een meetwaarde moet 
met de mouse-over de tekst “geen actuele meetwaarde” getoond worden. 

 
14. Het systeem achter de viewer moet minimaal in staat zijn presentatie-intervallen 

van 1, 2, 3, 4 en 5 minuten te presenteren, met een verversingsinterval van 1,2 of 
5 minuten. De te presenteren waarden zijn voor intensiteiten de som van de 1-
minuutintensiteiten binnen het presentatie-interval en voor snelheid het 
gemiddelde over alle waarnemingen binnen het presentatie-interval. Default 
instelling is een presentatie-interval van 5 minuten met een verversingsinterval 
van 1 minuut. Indien binnen het presentatie-interval voor één of meer 
meetintervallen van 1 minuut meetgegevens ontbreken dan wordt dit beschouwd 
als geen meetwaarde voor het te presenteren presentatie-interval. 

 
15. In beeld moet een legenda getoond worden die hoort bij de gepresenteerde 

gegevens, dus rekening houdend met de keuzes als beschreven onder de punten 
11, 12 en 14. De gebruiker moet de mogelijkheid hebben om de legenda uit en 
aan te zetten. Default instelling is aan. 

 
16. Een verandering van de instelling door de gebruiker dient direct te leiden tot een 

zichtbare verandering van het door de viewer getoonde beeld. Indien de 
wachttijd voor deze verandering langer duurt dan 5 seconden dan dient een 
indicatie van de wachttijd te worden aangegeven. 

 
17. Aanvullende informatie zoals plaatsnamen, wegnummer (A- en N-wegen) en 

straatnamen (gemeentelijke wegen) dient zo veel mogelijk getoond te worden op 
elk zoomniveau, zonder de leesbaarheid van de weergegeven actuele 
verkeersgegevens nadelig te beïnvloeden. 

 
18. De gebruiker moet van de door de viewer gepresenteerde kaart met actuele 

verkeersgegevens door middel van één drukknop een snapshot kunnen vastleggen 
in een grafisch bestand (bmp- en/of jpg-formaat). 

 
19. De viewer moet bij de start van de gegevenslevering beschikbaar zijn voor 

gebruik. 
 
 


