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Doelstellingen van C-Roads Wallonie

• Gebruikmaking en beoordeling van de uitrol van coöperatieve 
ITS-services via een cloudgebaseerde internetoplossing.

• Totstandbrenging van directe communicatie tussen de verkeerscentra 
(Centre Peres) en de eindgebruikers.

• Harmonisering van de verkeersinformatie met de overige lidstaten van 
de Europese Unie. 



De door Wallonië geselecteerde Use Case

Use Case
Closure of part of a lane, whole lane, or several lanes
Accident Zone
Traffic Jam Ahead
Stationary Vehicle
Weather Condition Warning
Animal or Person on the Road
Alert wrong way driving
Obstacle on the Road
Information on parking lots location, availability and services

Beoordelinge
n

Uitrol en testen
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Geïmplementeerde technologieën

Twee strategieën die in Wallonië 
werden opgezet 

Strategie 2 - ITS-G5-technologie  

Strategie 1 - Mobiele technologie /4G
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Mobiele technologie /4G
 De 4G-mobiele communicatietechnologie werd 
in Wallonië uitgerold over ongeveer 427 km van 

de Waalse autosnelwegen via samenwerking 
met de Coyote-gemeenschap. 

• A3 (E40)
• A4 (E411)
• A26 (E25)
• A602 (E25/E40)
• A15 (E42)



1

ITS-5G-technologie 
 Een pilootgebied werd opgezet op de 
verbindingsweg A602 waar 6 Road Site 
Units (RSU) werden geplaatst over een 
afstand van 5,4 km. 



Pilootproject: / ITS-5G 
Visuele weergave van de meldingen

De RSU versturen de 
meldingen die 

vervolgens op een 
tablet in de voertuigen 
worden weergegeven.

(OBU / On Board Unit)
OBU

RSU



Pilootproject: / ITS-5G 
Visuele weergave van de meldingen

Een voertuig werd uitgerust met een toestel dat 
nodig is om de waarschuwingen te ontvangen.

Vast aangebracht 
ontvangsttoestel / Testen



Beoordeling van de ontvangen meldingen
Vergelijking tussen de 4G- en 5G-technologieën

Use Case
Closure of part of a lane, whole lane, or several lanes
Accident Zone
Traffic Jam Ahead
Stationary Vehicle
Weather Condition Warning
Animal or Person on the Road
Alert wrong way driving
Obstacle on the Road

Information on parking lots location, availability and services

4G
5G
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Naam
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e-mail



EEN ORGANISATIE

MET DE STEUN VAN 


