JOUW RAAM TELT MEE

TELRAAM LAAT BURGERS ZELF HET VERKEER IN HUN STRAAT TELLEN

GOEDKOOP EN BETROUWBAAR TELLEN?
Verkeerstellingen zijn essentieel om oplossingen te vinden
voor sluipverkeer, luchtvervuiling en verkeersonveiligheid.
Vandaag zijn verkeerstellingen vaak nog duur, beperkt in de
tijd en maken ze zelden onderscheid tussen vervoersmiddelen.
Dankzij Telraam kunnen burgers het aantal auto’s, het zwaar
verkeer, de bussen, fietsers, en voetgangers vanaf nu zelf
registreren op een betrouwbare en betaalbare manier.

CITIZEN SCIENCE OP TOPNIVEAU
Telraam biedt burgers hoogtechnologisch en betrouwbaar
meetmateriaal. Het Telraam-toestel is een combinatie van
een Raspberry Pi-microcomputer, sensoren en een lageresolutiecamera.
Het toestel functioneert op netstroom en wordt bevestigd
aan de binnenkant van een raam op de eerste verdieping met
zicht op de straat. Via het draadloze thuisnetwerk worden alle
tellingen continu doorgestuurd naar een centrale databank.
Zo kan Telraam, weliswaar enkel overdag, op een continue,
multimodale, fijnmazige en efficiënte wijze al het verkeer in
een straat tellen.

BURGERS TELLEN EN ANALYSEREN
SAMEN VOOR EEN BETERE MOBILITEIT
Dankzij de gebruiksvriendelijke én betaalbare technologie van
Telraam krijgen burgers de kans om zelf metingen uit te voeren.
Daarnaast krijgen ze via Transport & Mobility Leuven en
Mobiel 21 ook de nodige knowhow om de gegevens te interpreteren en toe te werken naar mogelijke oplossingen.
Dankzij Telraam leren de deelnemers meer over het verkeer
in hun buurt en dat van andere wijken en straten. Met de data
van hun betrouwbare verkeerstellingen helpen ze beleidsmakers vervolgens om infrastructuur, verkeerslichten en
mobiliteits- en inrichtingsplannen efficiënter te maken.
Meetgegevens van Telraam zijn vrij beschikbaar op het
open-data platform www.telraam.net. Zo kan iedereen
met de data aan de slag.

MEER WETEN?

Surf naar www.telraam.net
en ontdek waar Telraam
overal verkeersdata verzamelt.
Contacteer Telraam via

info@telraam.net

voor een aanbod op maat.
Vind Telraam op

.

Een initiatief van Transport & Mobility Leuven, Mobiel 21 en Waanz.in met steun van het Smart Mobility Belgium Fonds van de Federale Overheid.

