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EVOLUTIE:

1. Digitale versie van de werkelijkheid: GPS & navigatie: waar liggen onze wegen, 
haltes, .. (Tele Atlas)

2. Mobiliteitsaanbod: wanneer is welk vervoersmiddel beschikbaar (trein, bus, 
deelfiets, deelwagen, e-steps): files, real-time dienstregeling, reistijden + 
voorspelling

3. Geïntegreerde betalingen: Mobility-as-a-Service

DATA IN DE MOBILITEITSWERELD:



DOELEN:
1. Plannen van maatregelen: beleid ,  infrastructuur, verkeersveiligheid, 

bereikbaarheid, gelijkheid, toegankelijkheid, ..

2. Opvolgen van maatregelen

3. Optimaliseren van mobiliteitsstromen: cf. verkeerscentrum, ..

4. 

WAAROM HEBBEN WE DATA NODIG 
IN DE MOBILITEITSWERELD ?
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Christope Pyliser, City of Ghent

“For the introduction of our ‘circulation plan’ in 2017, we collected data 
like travel times, public transport and car usage, number of cyclists and 
air quality. This allowed us to clearly demonstrate an uptake in walking, 
cycling and public transport and a decrease in car usage afterwards. 

In our next urban mobility plans, we would like to collect even more 
parameters, like the impact of policy measures on local businesses’ 
revenue.”



Datatypes vs. databronnen

Types Bronnen
Wat moet je meten: 
luchtkwaliteit, aantal

voertuigen, 
snelheden, ..

Welke technieken, 
apparaten, methodes, 

kunnen deze
datatypes opleveren?

Effect / Kennis
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je weten en

waarom?



Types

Bronnen



PARKEERDATA

● Bezetting parkeerplaatsen (on-street & off-street)
● Wie parkeert, hoe lang en waar
● Moeilijkheid: gegevens krijgen van parkeeruitbaters -

http://cc.its.be/home/recommendations#standaardbestek

DATA TYPE (= ‘soort kennis’): 

http://cc.its.be/home/recommendations
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PARKEERDATA

● Bezetting parkeerplaatsen (on-street & off-street)
● Wie parkeert, hoe lang en waar
● Moeilijkheid: gegevens krijgen van parkeeruitbaters 

DATA TYPE: DATA TYPE (= ‘soort kennis’): 



Types

Bronnen



SNELHEID / REISTIJD
DATA TYPE: DATA TYPE (= ‘soort kennis’): 



Types

Bronnen



HERKOMST / BESTEMMING

● Hoe snel?
● Tov. Snelheidslimiet – of van A naar B
● Moeilijkheid: representativiteit

(onderliggend wegennet)

● Waarom: handhaving (snelheid), 
doorstroming, voorspelbaarheid reistijd, .. 

DATA TYPE: DATA TYPE (= ‘soort kennis’): 
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CONTEXTUELE DATA

● Impact van context op mobiliteit
● Weer
● Wegenwerken
● evenementen

DATA TYPE: DATA TYPE (= ‘soort kennis’): 



CONTEXTUELE DATA

● Impact van mobiliteit op context
● Lage Emissie Zone op luchtkwaliteit 
● Lage Emissie Zone op gelijkheid 
● Impact 100 km/u op doorstroming, veiligheid, 

luchtkwaliteit
● Impact schoolstraat op veiligheid & aantal fietsende 

kinderen, ..

DATA TYPE: DATA TYPE (= ‘soort kennis’): 



CONTEXTUELE DATA
DATA TYPE: DATA TYPE (= ‘soort kennis’): 



CONTEXTUELE DATA
DATA TYPE: DATA TYPE (= ‘soort kennis’): 



SYSTEEM & INFRASTRUCTUUR DATA

● Verkeerslichten, parkeermeters, verzinkbare palen, 
flietscamera’s, nummerplaatcamera’s (ANPR)
● Goede werking (bv. Sensoren verkeerslichtetn)
● Gebruiksgegevens (bv. Sensoren verkeerslichten)

● Ook softwaresystemen: parkeervergunningen, 
parkeermeters, beheer voetgangersgebied, parkeergarages, ..

DATA TYPE: DATA TYPE (= ‘soort kennis’): 



Types

Bronnen



DATA TYPE: 

WAT
− Detectoren in het wegdek
− Enkele lussen / dubbele lussen
− Meestal auto, ook fiets (fietstelpaal)
− Metaal - glasvezel

WAARVOOR
− Volumes
− Snelheden
− Categorie voertuigen
− Verkeerslichten (microlussen)
− Aanmelding openbaar vervoer
− File detectie

VOORDELEN
− 100 % autoverkeer
− Redelijk breed uitgerold

NADELEN
− Arbeids & kapitaalintensief
− Aanleg elektriciteit & netwerk
− Onderhoud: wegenwerken, defecten, ..

INDUCTIELUSSEN



DATA TYPE: 
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DATA TYPE: 

INDUCTIELUSSEN



DATA TYPE: 

WAT
− Opslaan van identifiers van voorbijkomende 

bluetooth / wifi apparaten

WAARVOOR
− Herkomt – bestemming
− Reistijden
− Regeling verkeerslichten

VOORDELEN
− Goedkoop
− Relatief eenvoudig

NADELEN
− Lastiger over langere termijn (apparaten 

online houden)
− Geen volumes
− Minder geschikt voor fietsen & voetgangers
− Stroom / batterij nodig

BLUETOOTH / WIFI TRACKING
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BLUETOOTH / WIFI TRACKING
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DATA TYPE: 

BLUETOOTH / WIFI TRACKING



DATA TYPE: 

WAT
− GPS, navigatiesystemen,  .. Verkopen data
− Geaggregeerd & geanonimiseerd
− Per wegsegment
− TomTom, BeMobile, Inrix

WAARVOOR
− Reistijden - snelheden
− Herkomst / bestemming
− Filestaart beveiliging

VOORDELEN
− Voordeliger dan lussen (cf. NDW)
− Gemakkelijk aan te kopen
− Veel goedkoper (Waze, Google)

NADELEN
− Geen volumes
− Controle: moeilijk
− Lage penetratie / accuraatheid 

(binnenstedelijk gebied / verkeerslichten)
− Zelfde onderliggende kaart gebruiken

FLOATING VEHICLE DATA (FLOATING CAR DATA)
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DATA TYPE: 

WAT
− Data van nummerplaat herkennings camera’s:

− Trajectcontrole
− LEZ’s, voetgangersgebieden, parkeergarages

− Eventueel met koppeling aan DIV

WAARVOOR
− Aantal voertuigen
− Snelheid
− Uitstoot
− Vergunning
− Tol
− Controle KM heffing

VOORDELEN
− Heel rijke databron
− Bijproduct andere systemen (in principe: 

gratis)
− 3.500 tegen 2022
− Kan ook met software op opgenomen 

beelden

NADELEN
− Wet op politie-ambt (uitwisseling politie –

steden)
− Privacy

ANPR (AUTOMATED NUMBER PLATE RECOGNITION)



DATA TYPE: 

ANPR (AUTOMATED NUMBER PLATE RECOGNITION)



CELLULAR / TELEFOON DATA
DATA BRON: 



WAT
− ‘Big Data’: gegevens van mobiele telefoons
− Call Detail Records
− Geanonimiseerde persoonlijke verplaatsingen

WAARVOOR
− Herkomst / Bestemming (POI’s)
− Detectie van mode / transportmiddel
− Gebruik van tolwegen
− Uitstoot, voertuigkilometers, ..
− Geslacht, inkomen, ..
− Koppeling met bestedingsgedrag

VOORDELEN
− Heel veel mensen hebben een mobiele 

telefoon
− Niet geografisch beperkt
− Één van de meest omvattende databronnen 

voor herkomst - bestemming

NADELEN
− Geen volumes
− Duur
− GDPR
− Niet zo precies als GPS
− Ruwe data: enorm veel werk

vs. rapporten: weinig inzicht / controle

CELLULAR / TELEFOON DATA
DATA BRON: 
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IN-VEHICLE DATA
DATA TYPE: 

WAT
− Data van sensoren en systemen in het 

voertuig: auto, vrachtwagen, bus, trein, (fiets)
− Locatie, snelheid, toerental, regenwissers, 

gordels, airbags, parkeersensoren, verbruik, 
putten in de weg, ..

WAARVOOR
− Analyse van het voertuig
− Predictive maintenance
− Veiligheid / SRTI regulation: Safety Related 

Traffic Information
− Real-time traffic management

VOORDELEN
− Heel veel data over gedrag voertuigen & 

gebruikers
− Voertuigen worden meer en meer met 

sensoren, tracking, etc. uitgerust (geen extra 
hardware nodig)

NADELEN
− Heel veel data
− Weinig uitwisseling tussen voertuig 

fabrikanten



DATA TYPE: 

IN-VEHICLE DATA



DATA TYPE: 

IN-VEHICLE DATA



In-vehicle data
DATA TYPE: 



In-vehicle data
DATA TYPE: 



DATA VAN MOBIELE APPS
DATA TYPE: 

WAT
− Apps op telefoon slaan locatie op

− Actief: Strava, Runkeeper, ..
− Passief: third-party apps die je voor 

andere zaken gebruikt (foto’s, weer, 
android ..)

− Smartphone tracking industry

WAARVOOR
− Detectie van verplaatsing:

− Wanneer
− Welke weg
− Welk transportmiddel
− (Waarom: bestemming, muziek, 

trefwoorden, ..)
− Voorspelling verplaatsing

VOORDELEN
− EXTREEM accurate data
− Heel veel kennis van andere factoren (buiten 

locatie)
− Veel apps die data opslaan, dataplatformen 

om data te verhandelen

NADELEN
− PRIVACY !!
− Geen volumes (maar wel representatief 

aandeel weggebruikers)



DATA VAN MOBIELE APPS
DATA TYPE: 

https://www.nytimes.com/interactive/2019/12/19/opinion
/location-tracking-cell-phone.html



DATA VAN MOBIELE APPS
DATA TYPE: 

One nation, tracked (NY Times)



Data van mobiele apps
DATA TYPE: 



Data van mobiele apps
DATA TYPE: 



Data van mobiele apps
DATA TYPE: 



Data van mobiele apps
DATA TYPE: Bike Data Project



DATA TYPE: 

WAT
− Crowd sensing: sensoren van burgers
− Crowd sourcing: kennis van burgers
− Belangrijk voor bewustmaking & co-creatie / 

participatie

WAARVOOR
− Luchtkwaliteit
− Lawaai
− Reistijden
− Fietstrajecten
− Defecten
− …

VOORDELEN
− Goedkoop
− Bewustmaking
− Gesprekken gebaseerd op cijfers & gegevens
− Samenwerking

NADELEN
− Tijdsintensieve samenwerking, overheden hier 

niet altijd op georganiseerd
− Apparaten online houden

CITIZEN SCIENCE / CROWD SOURCING
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CITIZEN SCIENCE / CROWD SOURCING



ENKELE GELEERDE 
LESSEN

Mobiliteit & Data



Types Bronnen
Wat moet je meten: 
luchtkwaliteit, aantal 

voertuigen, snelheden, 
..

Welke technieken, 
apparaten, methodes, 

kunnen deze datatypes 
opleveren?

Effect / Kennis
Wat wil je bereiken? 
Wat wil je weten en

waarom?

BEZINT EER GE 
BEGINT



BEZINT EER GE 
BEGINT

Lessons learned

− Gericht data verzamelen! Begin van 
strategie & visie.

− Achteraf vaak niet mogelijk / moeilijk nog
bepaalde data te verzamelen.

− `Big Data & AI: geen mirakels.

− Leverancier / dataverwerker: taak om alles
duidelijk inzichtelijk te maken.

Noam Maital, Waycare

“Cities should think about 
the problem and things 
they want to solve and 
THEN ask themselves if 
data can be a solution. 

Too many cities start with 
asking data to see what 

the problems are.”



JE BENT NOOIT DE 
EERSTE

Lessons learned

− Praat met andere steden / 
gelijkaardige organisaties.

− Doe beroep op netwerken: 
VVSG, ITS.be, Eurocities, 
Polis, ..

− Bekijk bestaande projecten, 
data plannen & lessons 
learned. Bestudeer
concrete resultaten.

− Kopen is niet altijd nodig.



DATA > 
INFORMATIE

Lessons learned

− Manier van verwerken is heel 
belangrijk: assumpties.

− Semantiek & definities: wat is 
een parkeerplaats, een LEZ.

− Zorg dat je inzicht hebt in hoe 
de data verzameld wordt, hoe 
ze verwerkt wordt en wat de 
kwaliteit is. Doe checks.



DATA > 
INFORMATIE

Lessons learned

MIguel Picornell, Nommon Solutions and Technologies

“We have seen cases where other companies work with the 
exact same data as we do but get completely different 
results. The way the data is cleaned, processed and the 

assumptions made have a big impact on the outcome. Not 
only is the data important, but also the interpretation and 

knowledge of how it was obtained. It is important to 
distinguish between data (raw data) and information 

(processed data).”



DATA > 
INFORMATIE

Lessons learned

André Ormond, Rio de Janeiro Traffic Control Director
“To forecast the stress on our mobility network during the 

2016 Olympics, we ordered an extensive study. An excellent 
job was done, but the numbers were completely off. The 

data for the study dated from before a huge economic crisis 
hit Brazil, decreasing road volumes by almost 50% in some 
areas of the city. The study also did not take into account 
the huge roadworks preparing for the Olympics that were 

hindering traffic the years before the games. The study was 
biased by disregarding economic, political and other 

contexts at the time of data collection.”



BEGIN KLEIN

Lessons learned

− Met data werken kan heel duur, 
maar ook relatief goedkoop
zijn.

− Kleine test met Universiteit, 
leverancier, start-up, ..

− Kleine scope: niet te ambitieus

− Proof-of-concept: quick & dirty, 
bewijzen dat het werkt. Daarna: 
standaarden, opschalen, ..



ONDERHOUD

Lessons learned

− Databronnen & verwerking in 
de lucht houden, wordt
onderschat (zeker
proefprojecten)

− Jaarlijks zo’n 20% initiële kost.

− Sensoren, hosting, 
koppelingen,.. moeten allemaal
blijven werken > continue data 
nodig! (cf. Telraam)

− Automatische kwaliteitscontrole
& waarschuwingen.



OPEN DATA

Lessons learned

− Belangrijk: transparantie & 
hergebruik

− Verder gaan: visualisatietools, 
dashboards, meldingen -> 
hergebruik stimuleren

− Tonen waar je mee bezig bent.



LAAT U NIET 
PLATMEPPEN

Lessons learned

− Dataformaten <> Semantiek

− Technisch jargon

− Blijven vragen

− Vraag om uit te leggen wat de 
meerwaarde is in jouw wereld



DATA IS VERNIS

Lessons learned

− Data / technologie gaan geen
mobiliteitsproblemen oplossen als ze niet in 
functie staan van een goed beleid / visie

− Data werkt niet als alle onderliggende lagen
(infrastructuur, handhaving, ..) niet goed zitten.

Stijn Vernaillen, City of Antwerp

“Data is mostly the layer of varnish on the entire mobility 
ecosystem in a city. Data are enablers, but you can’t solve 
real-world issues with fancy data solutions, if all the layers 

below are not well managed. A vision, policies and good 
infrastructure are always the basis. Sometimes one well 

placed block of concrete can do much more than a handful 
of programmers.”



ZEER
CONCRETE TIPS



WIE HEB IK NODIG
- EERSTE PLAATS: iemand die iets van mobiliteit & 

de context kent

- TEN TWEEDE: iemand die de grote lijnen van de 
data kent / snapt wat er moet gebeuren
(Evt. Een data scientist)

- Als het echt niet anders kan: extern advies (maar 
zorg dat je bijleert!)

- Werk altijd samen (je bent niet de eerste met dit
probleem. Als dat wel het geval is, wacht tot een
grotere stad het eerst doet)



BETREK INWONERS

- Slimme inwoners = slimme stad

- Telraam, Straatvinken, VeloVeilig, 
Curieuzeneuzen, LeuvenAir, ..

- Inwoners: deel van het problem, deel van de 
oplossing: draagvlak

- Niet onderschatten. Vergt inspanning, 
communicatie + actie ondernemen!



DATA TYPE: 

CITIZEN SCIENCE / CROWD SOURCING



DATA TYPE: 

https://www.scivil.be/



DIGITALE WERELD = ECHTE WERELD
- Cf. circulatieplan

- Beleid bij de gebruiker brengen

- Vindbaarheid (laadpalen, 
hondentoiletten, P+R, ..)

- Zelf doorgeven (zie nota)

- Sluipverkeer?

- community@osm.be
- Wazebelgium.be/contact

@wazebelgium
-

https://fietsberaad.be/documenten/fietspaden-wegen-en-beleid-opnemen-in-navigatiesystemen/

mailto:community@osm.be


GRATIS DATA
- Waze for Cities

- Reistijden
- files
- Werken
- Meldingen gebruikers

- Zorg dat je nooit afhankelijk bent

- https://www.waze.com/partnerhub



DATA TYPE: 

FLOATING VEHICLE DATA (FLOATING CAR DATA)



GRATIS DATA
- Cf. circulatieplan

- Beleid bij de gebruiker brengen

- Vindbaarheid (laadpalen, 
hondentoiletten, P+R, ..)

- Zelf doorgeven

- Sluipverkeer?

- community@osm.be
- Wazebelgium.be/contact

@wazebelgium
-

Lees deze uitgebreide introductie tot verkrijgen
en gebruiken van data voor stedelijke mobiliteit

mailto:community@osm.be


ANDERE MANIEREN OM DATA TE 
VERKRIJGEN

- Bestekken! De data is van jou en ten allen
tijde raadpleegbaar. (bij alles wat je koopt
komt data kijken) -> Standaardclausule.

- Concessies (parkeergarages, parkings, 
laadpalen, ..)

- Voorwaarden voor vergunningen (cf. 
Antwerpen) (cf. ook Hoppin’ punten)

- Ps.: je hebt ook al veel data! Inventariseer
eerst eens wat je al hebt



SERVICE PROVIDERS / LEVERANCIERS

● Concessies / aanbestedingen: shuttlebusjes, openbaar 
vervoer, parkeergarages

● Mobiliteitsaanbieders actief op grondgebied: Bluebike, Lime, 
Cambio, ..

● Waarom: opvolgen regelgeving & inzicht mobiliteit
● Interessant: Antwerpen: 

● Licentiemodel
● Service Level Agreement
○ https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/mobiliteitsaanbi

eders/vergunning-free-floating-deelsystemen

DATA TYPE: 
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https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/mobiliteitsaanbieders/vergunning-free-floating-deelsystemen
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/mobiliteitsaanbieders/vergunning-free-floating-deelsystemen
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BEDANKT DAT U ER BENT!



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, infographics & images by Freepik
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