
AANLEIDING:
Het Designer Outlet in Roermond is een 
grote trekpleister voor toeristen. Dit trekt 
ook personen met kwade bedoelingen aan. 
Als de auto waarin deze personen reizen 
van tevoren al herkend kan worden, kan de 
politie hen preventief aan de kant 
zetten. Dit willen ze doen aan de hand van 
ANPR-camera’s. Is dit technisch mogelijk en 
zijn de camerabeelden kwalitatief 
voldoende is daarom de vraag.

DOELSTELLING:
Het doel van het project is om een proof of 
concept(PoC) te realiseren, dat het 
inzittenden en zonnekleppen in een auto 
kan detecteren. Dit detecteren gebeurt aan 
de hand van camerabeelden.

AANPAK:
Er is onderzoek gedaan naar verschillende 
oplossingen voor het detecteren van 
personen. Op basis van het onderzoek is 
gekozen om convolutional neural network
Darknet met YoloV3 te gebruiken. YoloV3 is 
namelijk sneller en accurater dan 
alternatieven detectiesoftware(figuur 2).
Een drone is gebruikt om de ANPR-camera’s 
te simuleren en zo een dataset op te 
bouwen. De foto’s zijn gemaakt vanaf de 
voorkant en ‘flitspaalpositie’. Om de impact 
van lichtreflectie te verminderen is een 
polarisatiefilter gebruikt. Omdat de 
achterbank nauwelijks zichtbaar was, is 
gekozen om de focus te leggen op de 
bestuurder, de bijrijder en de 
zonnekleppen.

RESULTATEN:

Het gerealiseerde PoC bestaat uit een 
trainings- en detectiedeel. Beide delen 
bestaan uit het opensource convolutional
neural network Darknet met YoloV3. Met 
het trainingsdeel wordt een eigen model 
voor YoloV3 getraind. Dit is gedaan met de 
verzamelde dataset. Het getrainde model 
wordt gebruikt in het detectiedeel van het 
PoC. Het detectiedeel poogt te detecteren 
hoeveel inzittenden en zonnekleppen 
uitgeklapt zijn in de auto. Dit betreft een 
volledig ‘pipeline’ proces van foto naar 
detectie (Figuur 3). Dit proces detecteert 
eerst auto’s d.m.v. een bestaand YoloV3
model. Hieruit komt een verkleinde foto 
waarin is ingezoomd op de auto.
Deze foto gaat vervolgens door het eigen 
getraind model. De output hiervan is, 
hoeveel personen en open zonnekleppen in 
de auto aanwezig zijn, inclusief een 
zekerheidspercentage(Figuur 1).

CONCLUSIE:
Met het getrainde model kan het PoC de 
bestuurder, bijrijder en zonnekleppen 
detecteren (Figuur 1). Voor het detecteren 
van personen heeft het PoC foto’s nodig 
van een hoge kwaliteit waar de lichtreflectie 
minimaal is.

REFERENTIES:
• Redmon, J., & Farhadi, A. (sd). 

https://pjreddie.com. Opgehaald van 
YoloV3: 
https://pjreddie.com/media/files/papers/
YOLOv3.pdf

Het project is uitgevoerd in dienst voor 
politie Limburg, en is onderdeel van een 
doorgaand project van de politie om de 
criminaliteit bij de Outlet aan te 
pakken.
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Figuur 1. Inzittende detectie.
• persoon: 98%
• zonneklep: 57%
• persoon: 95%
• zonneklep: 98%

Figuur 2. YoloV3 en alternatieven. (Redmon & 
Farhadi) 

Figuur 3. ‘Pipeline’ proces foto naar detectie.


