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1 Managementsamenvatting
Sport Vlaanderen en de stad Leuven willen de sportparticipatie verhogen en meer mensen laten
bewegen. Om een kennisgestuurd beleid te kunnen voeren, is correcte, fijnmazige data nodig over
sportparticipatie en beweging die toelaat om de impact van beleidsmaatregelen in kaart te brengen
en onderbouwde nieuwe maatregelen te nemen. De huidige gegevens rond sport en beweging
beperken zich tot administratieve data en uitkomsten van survey onderzoek. Over ‘nietgeorganiseerde sporters’ (bv. individuele lopers en fietsers), ‘licht-georganiseerde sporters’ (bv.
informele groepen die samen sporten) en ‘sporters in de publieke ruimte’ (bv. urban fitness in het
stadspark) is er echter weinig informatie beschikbaar. Sport Vlaanderen wil in samenwerking met de
stad Leuven een project opzetten om de kennisontwikkeling en dataverzameling rond niet- en lichtgeorganiseerde sport te verbeteren door via Internet of Things (IoT) toepassingen de beweegactiviteit
in Leuven in kaart te brengen. Sport Vlaanderen en de Stad Leuven hebben het project “Smart Sporting
Cities” gedoopt en ingediend bij het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), dat publieke
organisaties ondersteunt bij hun innovatie-aankopen. Mede op vraag van PIO werd aan Addestino
gevraagd om samen met Sport Vlaanderen en de Stad Leuven de aankoop grondig voor te bereiden.
Dit document is het eindverslag van dit voorbereidingstraject, dat liep van eind januari 2020 tot eind
juni 2020.
Een eerste conclusie uit het voortraject is dat het Smart Sporting Cities project zeer innovatief is vanuit
stakeholderperspectief. De data verzameld via IoT laat toe om inzichten te krijgen die vandaag niet
beschikbaar zijn, en worden als zeer waardevol gezien door zowel Sport Vlaanderen, de stad Leuven
als de andere stakeholders binnen het project. Deze inzichten laten op hun beurt toe om de huidige
infrastructuur te verbeteren, geschikte nieuwe infrastructuur te voorzien en andere maatregelen te
nemen om de sportparticipatie te verhogen. In totaal werden een zestigtal use cases opgesteld,
waarvan ongeveer de helft als “belangrijk” of “zeer belangrijk” werd ingeschat door de stakeholders.
Een tweede conclusie is dat het Smart Sporting Cities project innovatief is vanuit technologisch
standpunt. Uit de marktconsultatie volgt dat er vandaag reeds oplossingen zijn om bepaalde soorten
data van niet- en lichtgeorganiseerde sporters te capteren, maar dat er meer werk en onderzoek
vereist is om ook complexere use cases uit te werken. Hierbij moet specifiek gelet worden op eventuele
privacygevoeligheden, het voorzien van voldoende beschikbare trainingsdata en voldoende
nauwkeurige interpretatie van data.
Een derde conclusie is dat de use cases die besproken werden met experten en kennisinstellingen in
drie clusters op te verdelen zijn:
1. Use cases met laag risico die vooral gebruikers van infrastructuur of routes tellen, snelheden
meten en actuele toestanden van de infrastructuur weergeven.
2. Use cases met matig risico waar diepere analyses aan te pas komen bovenop puur het tellen
van gebruikers. Om het risico van deze use cases te verlagen kan best in een
proeftuinopstelling gewerkt worden.
3. Use cases met hoog technologisch risico die nauwkeurige analyses vergen en soms niet met
IoT oplosbaar zijn.
Uit de state-of-the-art analyse en de marktconsultatie volgt dat de meest gebruikte technologieën
camera’s en sensoren zijn (of een combinatie van beide). Op basis van de inzichten worden een aantal
pistes voorgesteld aan Sport Vlaanderen, de stad Leuven en EWI voor de uitwerking van het project.
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2 Executive summary
Sport Vlaanderen and the city of Leuven want to increase sports participation and get more people
moving. In order to implement a knowledge-driven policy, correct, finely-meshed data on sports
participation and physical activity is needed. This data allows the impact of policy measures to be
mapped out and allows new measures to be taken. The current data on sports and physical activity is
limited to administrative data and survey results. However, little information is available about 'nonorganized sportspersons' (e.g. individual runners and cyclists), 'lightly organized sportspersons' (e.g.
informal groups exercising together) and 'sportspersons in public space' (e.g. urban fitness in the city
park). Sport Vlaanderen wants to set up a project in collaboration with the city of Leuven to improve
knowledge development and data collection of non- and lightly-organized sports by measuring the
exercise activity in Leuven via Internet of Things (IoT) applications. Sport Vlaanderen and the city of
Leuven have christened the project "Smart Sporting Cities" and submitted it to the Programme for
Innovation Procurement (PIP), which supports public organizations in their innovation purchases.
Partly at the request of PIP, Addestino was asked to thoroughly prepare the purchase together with
Sport Vlaanderen and the city of Leuven. This document is the final report of this preparation process,
which ran from the end of January 2020 to the end of June 2020.
A first conclusion from the preparation phase of the project is that the Smart Sporting Cities project is
highly innovative from a stakeholder perspective. The data collected through IoT allows for insights
that are not available today, and are seen as very valuable by Sport Vlaanderen, the city of Leuven and
the other stakeholders within the project. These insights in turn allow to improve the current
infrastructure, to provide suitable new infrastructure and to take other measures to increase sports
participation. A total of sixty use cases were drawn up, of which about half were estimated as
"important" or "very important" by the stakeholders.
A second conclusion is that the Smart Sporting Cities project is innovative from a technological point
of view. It follows from the market consultation that solutions to capture certain types of data of nonand lightly organized athletes already exist today, but that more work and research is required to
enable more complex use cases as well. Specific attention must be paid to possible privacy sensitivities,
provisioning sufficient training data and the sufficiently accurate interpretation of data.
A third conclusion is that the use cases discussed with experts and knowledge institutes can be divided
into three clusters:
1. Low-risk use cases that mainly count users of infrastructure or routes, measure speeds and
display actual states of the infrastructure.
2. Use cases with moderate risk where deeper analyses are needed on top of the mere counting
of users. To reduce the risk of these use cases it is best to work in a living lab setup.
3. Use cases with high technological risk that require accurate analyses and are sometimes not
solvable with IoT.
It follows from the state-of-the-art analysis and market consultation that the most commonly used
technologies are cameras and sensors (or a combination of both). Based on the insights obtained
during the preliminary phase of the project, a number of avenues are proposed to Sport Vlaanderen,
the city of Leuven and EWI for the further elaboration of the project.
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3 Context en objectieven
3.1 De projectinitiatoren
3.1.1 Sport Vlaanderen
Sport Vlaanderen is de sportadministratie van de Vlaamse overheid en heeft als missie om zo veel
mogelijk mensen aan het sporten te krijgen. Dit doet Sport Vlaanderen onder meer door evenementen
en activiteiten te organiseren en sportcentra te voorzien. Daarnaast levert Sport Vlaanderen eveneens
financiële, logistieke of organisatorische ondersteuning aan lokale en regionale besturen en
sportfederaties.

3.1.2 Stad Leuven
De Stad Leuven wil een goed lokaal beleid organiseren voor alle inwoners. Op sportgebied betekent
dit dat de stad sport- en speelplekken voorziet om mensen maximaal aan te zetten om te bewegen.
De stad Leuven is tevens een pionier in Smart Cities. Door het plaatsen van geconnecteerde
technologieën op openbare plaatsen wil men inzicht verwerven in de werking van de stad en op die
manier de levenskwaliteit zowel op korte (projectmatig) als lange (beleidsmatig) termijn verbeteren.

3.1.3 Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap
en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere
publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe wil het PIO
overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun aankoopmiddelen te
besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, d.w.z. het (laten) ontwikkelen en/of aankopen van
innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen werking en publieke dienstverlening kunnen
optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan.
Op die manier wil het PIO bijdragen tot een performantere overheid, competitievere ondernemingen
en oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang (gezondheid, milieu en energie,
veiligheid, …).

3.2 Het voortraject: “Smart sporting cities”
3.2.1 Context
Sportparticipatie verhogen en mensen meer laten bewegen zijn belangrijke beleidsdoelstellingen van
Sport Vlaanderen, maar ook van lokale overheden zoals de stad Leuven. Een goed sportbeleid is
immers afhankelijk van lokale maatregelen waarbij rekening moet gehouden worden met de sociaaldemografische verschillen tussen wijken en gemeenten. Om een hogere sportparticipatie te bereiken,
willen zowel Sport Vlaanderen als de lokale overheden een kennisgestuurd beleid voeren, gebaseerd
op correcte, fijnmazige en lokale data over sportparticipatie en beweging. Deze data moet toelaten de
impact van lokale beleidsmaatregelen in kaart te brengen en door data gemotiveerde nieuwe
maatregelen te nemen.
De huidige gegevens rond sport en beweging beperken zich tot administratieve data (lidmaatschap
van sportclubs, bezetting van sportfaciliteiten) en uitkomsten van klassiek survey onderzoek waarbij
er soms sprake is van een geheugeneffect (respondenten maken foute inschattingen van het eigen
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gedrag). Sport en beweging omvat bovendien een ruimere complexiteit aan beweegactiviteiten. Naast
sport via de klassieke sportclubs, via de school en sport in publiek en privaat uitgebate sportfaciliteiten,
moet men immers ook rekening houden met ‘niet-georganiseerde sporters’ (bv. individuele lopers en
fietsers), ‘licht-georganiseerde sporters’ (bv. informele groepen die samen sporten) en ‘sporters in de
publieke ruimte’ (bv. urban fitness in het stadspark). Over deze laatste drie categorieën zijn er weinig
tot geen betrouwbare gegevens beschikbaar.

3.2.2 Precieze scope van het project en randvoorwaarden
Sport Vlaanderen wil in samenwerking met de stad Leuven een PIO-project opzetten om de
kennisontwikkeling en dataverzameling rond niet- en licht-georganiseerde sport te verbeteren door
via Internet of Things (IoT) toepassingen de beweegactiviteit in Leuven in kaart te brengen. De
toepassingen moeten het reële sportgedrag op enkele specifieke locaties in Leuven meten en de
huidige beperkingen in de beschikbare data omzeilen. Door het beweeggedrag op wijk- of buurtniveau
in kaart te brengen kunnen overheden het potentieel van sportieve ruimtes in vitale wijken versterken.
Voorbeelden van licht- en niet-georganiseerde sporters in de publieke ruimte zijn lopers, fietsers,
mensen die yoga-oefeningen doen in publieke parken, mensen die gebruik maken van openbare
calisthenicsparken, … Spelende kinderen en mensen die functionele verplaatsingen doen zoals
pendelaars of toeristen vallen niet binnen de scope van het project.
Op datavlak is het doel om zoveel mogelijk extra data te verzamelen over de niet- of lichtgeorganiseerde sporters bovenop puur het aantal sporters. Voorbeelden van dergelijke extra data zijn
geslacht, leeftijd, verplaatsingsbereidheid, sportdoelen, … Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is
dat er voor de dataverzameling niet mag worden gesteund op wearables (zoals bijvoorbeeld
smartphones, smartwatches of RFID badges) gezien niet iedereen deze meedraagt en de
dataverzameling dan afhankelijk is van de bereidwilligheid van de sporter om de toepassing actief te
installeren en gebruiken.

3.2.3 Doelstelling van het voortraject
Het voortraject van het “Smart Sporting Cities”-project heeft volgende doelstellingen:
1. Bepalen van de precieze scope van het project.
2. Analyseren van de vraagzijde: wat zijn de behoeften van de verschillende gebruikersgroepen?
Deze behoeften worden vertaald naar functionele en datavereisten van de oplossing, alsook
geprioriteerd volgens meerwaarde voor de verschillende partijen.
3. Analyseren van de aanbodzijde, waarin nagegaan wordt welke oplossingen bestaan of kunnen
ontwikkeld worden en hoe haalbaar dit is. Hierbij wordt eerst bepaald wat de huidige state of
the art in het gebruik van IoT technologieën is voor het in kaart brengen van sport en
beweging. Vervolgens worden relevante marktspelers opgelijst en geconsulteerd om de
haalbaarheid van de verschillende behoeften in te schatten.
4. Bepalen van de meest aangewezen vervolgstappen binnen het project.
Dit publiek verslag geeft de output weer van dit voortraject, waarbij steeds de methodologie,
deelnemende partijen en verkregen inzichten gespecifieerd worden.
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4 Analyse van de gebruikersnoden
4.1 Opstellen en prioriteren van use cases
Om een beeld te krijgen van de datanoden en -vereisten rond de niet- en licht-georganiseerde sporters,
werd samen met stakeholders een niet-exhaustieve lijst van use cases opgesteld. Vanuit de
projectcoördinatoren werden de relevante stakeholders opgelijst voor dit project, waaronder een
Innovation Manager aan KU Leuven, de Coördinator onderzoeksgroep Smart Cities, een KU Leuven
professor met expertise in Intelligente systemen voor vitaliteit en vrijetijdssport, deelnemers van het
Kennis en Innovatiecentrum Sport (KICS), het Instituut voor Sport en Recreatiebeleid, IMEC, VVSG,
Smart Zone Antwerpen en de sportdienst van Stad Leuven.
De opgestelde use cases worden ingedeeld volgens enkele brede functionele categorieën, aangegeven
met een letter (A, B of C). Hierbij wordt steeds de meest relevante categorie gebruikt, hoewel sommige
use cases in meerdere categorieën kunnen worden ingedeeld. De drie beschouwde categorieën zijn:
A. Use cases binnen de scope van het project en voldoen aan de opgelegde beperkingen (e.g. niet
steunen op wearables),
B. Use cases die binnen de scope van het project vallen maar waarvoor wearables vereist zijn,
C. Use cases die breder gaan dan dit project,
De toegevoegde waarde van elke use case wordt vervolgens toegekend door middel van een planning
poker techniek, waarbij elke use case een score krijgt die de toegevoegde waarde van de use case
aangeeft. De scores werden toegekend door dezelfde groep stakeholders als bij het opstellen van de
use cases. De laagste waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “houdt geen meerwaarde in”.
Een waarde 20 en hoger dient dan weer geïnterpreteerd te worden als “houdt zeer veel meerwaarde
in binnen dit traject”. Een waarde van 100 geeft aan dat de use case absoluut vervuld moet zijn binnen
dit project, er is een negatieve impact indien deze use case niet voldaan is.
Use case A1: Als Vlaamse overheid kan ik het aantal gebruikers van een bepaalde infrastructuur of
openbare ruimte (e.g. beweegbank, park, calisthenicspark, …) registreren met het tijdstip (en dag
van de week) zodat ik het gebruik van openbare ruimte kan meten en mijn beleid hierop kan
afstemmen of aftoetsen.
Score van het innovatiepotentieel: 40
Deze use case wordt als zeer belangrijk gezien door de deelnemers. Het aantal gebruikers van een
infrastructuur is immers het startpunt van dit traject, waarbij het eenvoudig en logisch is om hier
eveneens het tijdstip aan vast te hangen. Enkele lagere scores werden gegeven door deelnemers die
expliciet aangaven dat aantallen alleen niet voldoende zijn binnen dit project, je wil immers weten wat
de sporters precies aan het doen zijn.
Terzijde werd aangegeven dat deze informatie niet enkel voor Sport Vlaanderen interessant is, maar
ook voor lokale besturen en onderzoekers. Deze opmerking geldt voor alle komende use cases. Voor
Sport Vlaanderen ligt de focus van deze use cases op het meten van sportparticipatie, terwijl voor de
lokale besturen vooral de inzichten naar gebruik van infrastructuur interessant zijn.
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Use case A2: Als Vlaamse overheid kan ik een zicht krijgen op het aantal gebruikers van een bepaalde
route (e.g. mountainbikeroutes, looproutes, …) op een bepaald tijdstip zodat ik een indicatie kan
krijgen van sportparticipatie op dat type infrastructuur en wanneer deze vooral plaatsvindt.
Score van het innovatiepotentieel: 40
Deze use case wordt als zeer belangrijk gezien door de deelnemers om dezelfde redenen als use case
A1. Hierbij werd opgemerkt dat andere beleidsdomeinen reeds informatie rond gebruik van routes
verzamelen. Het is niet de bedoeling van dit project om dubbel werk te doen, maar eerder om
complementair te werken.
Use case A3: Als Vlaamse overheid kan ik registreren hoe lang sporters een bepaalde infrastructuur
gebruiken zodat ik mijn beleid hierop kan afstemmen of kan aftoetsen.
Score van het innovatiepotentieel: 20
Deze use case wordt als belangrijk gezien door de deelnemers. Deze informatie kan immers weergeven
hoe leuk sporters bepaalde infrastructuur vinden en is een indicatie voor de bereidheid tot
tijdsbesteding van sporters.
Use case A4: Als Vlaamse overheid kan ik registreren of sporters een bepaalde vaste infrastructuur
(calisthenicspark, beweegbank, …) alleen of in groep gebruiken met een inschatting van het aantal
mensen in de groep zodat ik mijn beleid hierop kan afstemmen of kan aftoetsen.
Score van het innovatiepotentieel: 13 – 20
Deze use case wordt als interessant gezien door de deelnemers, maar minder belangrijk dan de vorige
use cases. De verkregen informatie kan wel weergeven welke infrastructuur mensen typisch alleen
gebruiken en welke in groep gebruikt wordt, wat interessant informatie is wanneer plannen voor
nieuwe infrastructuur gemaakt worden.
Use case A5: Als Vlaamse overheid kan ik registreren of sporters een route alleen of in groep afleggen
(op een pad, Finse piste, straat, …) met een inschatting van het aantal mensen in de groep zodat ik
mijn beleid hierop kan afstemmen of kan aftoetsen.
Score van het innovatiepotentieel: 20
De motivatie voor de score van het innovatiepotentieel is analoog met de motivatie van de vorige use
case (A4), al wordt deze use case nog licht hoger ingeschat.
Use case A6: Als Vlaamse overheid kan ik herkennen dat gebruikers herhaaldelijk terugkeren naar
een bepaalde infrastructuur (e.g. beweegbank, calisthenicspark, …) zodat ik het duurzaam gebruik
van openbare ruimte kan meten.
Score van het innovatiepotentieel: 20 – 40
Deze use case wordt als belangrijk gezien door de deelnemers. Terugkerende sporters impliceren
immers een succesverhaal en de motivatie om terug te keren. Vanuit infrastructuurperspectief geeft
dit ook een indicatie hoe goed de infrastructuur is. Tevens kan met deze inzichten het aantal unieke
bezoekers bepaald worden van een bepaalde infrastructuur, wat interessanter is dan puur het aantal
mensen tellen.
Bij deze use cases haalden enkele deelnemers de gevoeligheid van persoonsgebonden data aan. Er
moet bijgevolg voldoende aandacht besteed worden aan privacyaspecten voor deze use case.
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Use case A7: Als Vlaamse overheid kan ik herkennen dat gebruikers herhaaldelijk terugkeren naar
een publieke ruimte (park, straten, pad) zodat ik het duurzaam gebruik van openbare ruimte kan
meten.
Score van het innovatiepotentieel: 20 – 40
Deze use case ligt in lijn met de vorige, maar beslaat een groter gebied van de publieke ruimte in plaats
van een bepaalde infrastructuur. Het innovatiepotentieel en de onderliggende motivatie zijn analoog
als bij de vorige use case.
Use case A8: Als Vlaamse overheid kan ik herkennen dat gebruikers naar een bepaalde infrastructuur
of openbare ruimte komen met de bedoeling om te sporten (bv. geen hangjongeren) zodat ik het
duurzaam gebruik van openbare ruimte voor sportieve doeleinden kan meten.
Score van het innovatiepotentieel: 20 – 40
Deze use case wordt als belangrijk gezien door de deelnemers. Hierbij ligt de nadruk op het
onderscheid maken tussen actief en passief gebruik van de infrastructuur. Het is dus niet de bedoeling
om mensen weg te jagen die niet actief zijn, maar om het gedrag in kaart te brengen.
Use case A9: Als Vlaamse overheid kan ik bepalen of personen die bewegen in de openbare ruimte
sportkledij aanhebben of niet zodat ik weet wie in de publieke ruimte is met de bedoeling om te
sporten.
Score van het innovatiepotentieel: 8
Deze use case wordt als minder belangrijk gezien door de deelnemers. Een persoon hoeft immers geen
sportkledij aan te hebben om te sporten, waardoor deze data een foutief beeld kan geven. Omgekeerd
kan een persoon ook sportkledij aanhebben zonder de intentie te hebben om te sporten.
Use case A10: Als Vlaamse overheid kan ik een zicht krijgen op de sportcategorie (balsporten,
terugslagsporten, urban, lopen, fietsen, andere) in de openbare ruimte zodat onderzoek naar
specifieke sportnoden mogelijk is.
Score van het innovatiepotentieel: 20 – 40
Deze use case wordt als belangrijk gezien door de deelnemers. Een groot doel van dit project is immers
om te bepalen wat mensen doen van sport in de publieke ruimte.
Use case A11: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik herkennen welke sport of
beweegactiviteit er beoefend wordt in de publieke ruimte (park, plein, straat, …) zodat ik kan
inschatten welke sporten en beweegactiviteiten populair zijn en deze beter kan faciliteren.
Score van het innovatiepotentieel: 20 – 40
Deze use case is nauw gerelateerd met de vorige use case. Het verschil is dat de vorige use case bredere
categorieën capteert (e.g. terugslagsport), terwijl in deze use case de exacte sport bepaald wordt (e.g.,
badminton versus tennis). De innovatiescore en onderliggende motivatie zijn dezelfde als bij de vorige
use case.
Use case A12: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik het geslacht van de sporters en bewegers
in de openbare ruimte bepalen zodat ik inzage heb in verschillen en sociale gelaagdheid.
Score van het innovatiepotentieel: 13 – 20
Deze use case wordt als interessant gezien door de deelnemers. Zo kunnen verschillen tussen mannen
en vrouwen in infrastructuurgebruik eventueel verschillende noden blootleggen. Een voorbeeld kan
zijn dat de verhouding mannen/vrouwen wijzigt wanneer het donker wordt. Bij deze use case werd
eveneens aangestipt dat de focus van het project vanuit Sport Vlaanderen is om meer te leren over de
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sporters: Wie zijn ze? Waarom zijn ze daar? Enz. Het gebruik van de infrastructuur is dan weer nuttige
info voor het lokaal bestuur van de stad Leuven.
Use case A13: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik de leeftijd van de sporters en bewegers
in de openbare ruimte inschatten zodat ik inzage heb in verschillen en sociale gelaagdheid.
Score van het innovatiepotentieel: 20 – 40
Deze use case wordt als belangrijk gezien door de deelnemers. Alle extra kennis over de sporters is
interessant om mee te nemen.
Use case A14: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik het verplaatsingsgedrag van sporters
inschatten door te weten waar ze vertrokken zijn, inclusief verplaatsingen met de auto of openbaar
vervoer zodat ik de verplaatsingsbereidheid van sporters kan inschatten.
Score van het innovatiepotentieel: 13
Deze use case wordt als interessant gezien door de deelnemers. Deze informatie kan nuttige inzichten
opleveren bij het voorzien van nieuwe infrastructuur en inzicht geven in de verplaatsingsbereidheid
van sporters.
Use case A15: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik zicht krijgen op de manier
waarop een sporter de infrastructuur bereikt heeft (auto, openbaar vervoer, fiets, te voet) zodat ik
een indicatie kan krijgen van de bereikbaarheid van de sportinfrastructuur.
Score van het innovatiepotentieel: 13 – 20
Deze use case wordt als interessant gezien door de deelnemers.
Use case A16: Als lokaal bestuur kan ik een beeld krijgen van de actuele toestand (defecten, modder,
staat van het terrein, vervuiling, staat van verlichting, ...) van infrastructuur in de openbare ruimte
zodat ik de impact op het aantal gebruikers kan bestuderen en herstellingen uitvoeren.
Score van het innovatiepotentieel: 13 – 20
Deze use case wordt als interessant gezien door de deelnemers. Het is immers belangrijk dat de
infrastructuur in goede staat is opdat ze gebruikt zou worden.
Use case A17: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik zicht krijgen op de snelheid van fietsers,
lopers en gelijkaardige sporters op een bepaald punt van een route (pad, fietspad) en het tijdstip
waarop ze gepasseerd zijn zodat ik onderscheid kan maken tussen actieve sporters en andere
passanten en hiermee rekening kan houden bij het opstellen van mijn beleid.
Score van het innovatiepotentieel: 8 – 13
Deze use case wordt als interessant gezien door de deelnemers. Deelnemers die hoog scores gaven
motiveren dit doordat de snelheid van sporters een indicatie kan geven van de sportintensiteit. Enkele
deelnemers met een lagere score gaven aan dat het onderscheid tussen sporters en snelle pendelaars
moeilijk te maken is, alsook dat snelheid in combinatie met leeftijd moet gezien worden om een
correcter beeld te krijgen.
Use case A18: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik een zicht krijgen op het
type fiets (bakfiets, koersfiets, step, …) op een bepaald punt van een route (pad, fietspad, …) zodat ik
een beeld kan krijgen van het type fietser of sporter en hiermee rekening kan houden bij
beleidsaanpassingen.
Score van het innovatiepotentieel: 13 – 20
Deze use case wordt als interessant gezien door de deelnemers. Vooral vanuit mobiliteitsperspectief
is dit een interessante use case voor lokale besturen, die hogere scores gaven. Deelnemers met lagere
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scores gaven aan dat het vanuit sportperspectief minder interessant is om het type fiets te kennen dan
om de snelheid van fietsers te kennen.
Use case A19: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik een zicht krijgen of een
groep sporters op een vaste locatie in de publieke ruimte (park, beweegbank, …) begeleid wordt (bv.
voetbalploeg met trainer, yoga met instructeur, ...) zodat ik meer inzicht kan krijgen in de organisatie
van sporters in de publieke ruimte.
Score van het innovatiepotentieel: 13 – 20
Deze use case wordt als interessant gezien door de deelnemers. Ook bij deze use case zit een
onderscheid tussen wat interessant is voor lokale besturen en wat nuttig is vanuit sportperspectief. Zo
kan een lokaal bestuur informatie rond begeleiding in de openbare ruimte gebruiken om in te schatten
of lessen noodzakelijk zijn of er extra infrastructuur nodig is. Vanuit sportperspectief wordt de
meerwaarde van deze use case lager ingeschat.
Enkele deelnemers die lager scoorden gaven aan dat dergelijke informatie beter via andere kanalen
zoals enquêtes of buurtsportbegeleiders verzameld wordt dan via IoT. Vandaag wordt via erkende
federaties reeds informatie verzameld rond georganiseerde of begeleide sportactiviteiten, maar nieterkende federaties vallen hierbij tussen de mazen van het net.
Use case A20: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik een zicht krijgen of een
groep sporters onderweg in de publieke ruimte (straat, paden, …) begeleid wordt (fietsers met
begeleiders, loopclub met trainer) zodat ik meer inzicht kan krijgen in de organisatie van sporters in
de publieke ruimte.
Score van het innovatiepotentieel: 13 – 20
De score en onderliggende motivatie van deze use case is analoog aan use case A19.
Use case A21: Als lokaal bestuur kan ik een zicht krijgen op het aantal mensen met een fysieke
beperking (met driewieler, rolstoel, …) die gebruik maken van de infrastructuur of openbare ruimte
(parken, fietspaden, …) zodat ik ook deze doelgroep kan meenemen in mijn evaluatie van de
infrastructuur.
Score van het innovatiepotentieel: 20
Deze use case wordt over het algemeen als belangrijk gezien.
Use case A22: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik bepalen welke gebruikers
van sportinfrastructuur in de openbare ruimte (parken, pleinen, …) spelende kinderen zijn zodat ik
ook een beeld krijg van beweging van jonge kinderen (verschil sporten versus actief zijn is hier
minder relevant) en hiermee rekening kan houden bij analyse van andere data.
Score van het innovatiepotentieel: 13
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien. Een deelnemer die lager scoorde gaf
aan dat deze informatie minder interessant is voor de sportinfrastructuur. De scope gaat over bewegen
en sporten, niet over kinderen.
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Use case A23: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik een zicht krijgen op de
autoverkeersdrukte in de buurt van sportinfrastructuur waar vooral jongere kinderen aanwezig zijn
(pleinen, skateparken, …) zodat ik een inschatting kan maken van de verkeersveiligheid in de buurt
van de sportinfrastructuur.
Score van het innovatiepotentieel: 13
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien. Deelnemers met hoge scores gaven aan
dat dit belangrijke randinformatie is voor de bereikbaarheid en veiligheid van de weg naar
sportinfrastructuur.
Lagere scores werden gegeven omdat verkeersinformatie beter via andere bronnen kan verzameld
worden. Verkeersinformatie is nuttig voor lokale besturen maar dit project is niet de meest
aangewezen context om dit uit te werken. Het blijft wel een onderwerp om aandacht voor te hebben
en waarrond samenwerking met andere beleidsdomeinen en besturen mogelijk is.
Use case A24: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik zicht krijgen op de intensiteit van de
sportbeoefening en hoe lang sporters bewegen zodat ik ook kan inschatten hoe intensief sporters in
de openbare ruimte bezig zijn.
Score van het innovatiepotentieel: 13 – 20
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien.
Use case A25: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik IoT gebruiken om kleine
surveys af te nemen (voettegels met icoontjes op, high five's, korte enquête om e.g. water te krijgen)
zodat ik meer data kan verzamelen via de sporter.
Score van het innovatiepotentieel: 13 – 20
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien.
Use case A26: Als lokaal bestuur kan ik een zicht krijgen op het aantal mensen die gebruik maken
van een beweegprikkel en mensen die er gewoon langs lopen zodat ik kan nagaan welke prikkels
werken en mijn beleid hieraan kan aanpassen.
Score van het innovatiepotentieel: 20
Deze use case wordt over het algemeen als belangrijk gezien. Een beweegprikkel kan bijvoorbeeld lava
met stapstenen geschilderd op het voetpad zijn. Wanneer mensen van stapsteen tot stapsteen
springen maken ze gebruik van de beweegprikkel.
Use case A27: Als lokaal bestuur kan ik zicht krijgen op spontaan ontstane beweegprikkels (e.g.
mensen die over bergjes fietsen, krachtoefeningen aan boom, …) in het publiek domein (e.g. park,
straat, …) zodat ik mijn beleid hierop kan afstemmen en kan nagaan welke prikkels werken.
Score van het innovatiepotentieel: 13 – 20
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien.
Use case A28: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik zicht krijgen op het gebruik van publieke
waterpartijen (aantal zwemmers, spelende kinderen, kajakkers) zodat ik ook de watersporten in
rekening kan brengen in mijn beleid.
Score van het innovatiepotentieel: 13
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien. In het geval van Leuven gaat dit over
kajakkers op de vaart en zwemmers in Leuven bad of in vijvers, waardoor deze informatie van belang
is.

13/07/2020

EWI – PIO – 2020

12

Smart Sporting Cities

Use case A29: Als Vlaamse overheid kan ik een zicht krijgen op de interactie tussen de routes van
verschillende beheerders (mountainbikeroute van VO, fietsknooppunten vanuit toerisme) zodat ik
netwerken kan detecteren en het beleid hierop kan afstemmen.
Score van het innovatiepotentieel: 13
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien. Dergelijke informatie laat toe om
omlopen van verschillende beheerders op elkaar af te stemmen.
Use case A30: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik een zicht krijgen op de
economische / sociale achtergrond (opleidingsniveau, …) van de sporters in de publieke ruimte zodat
ik inzage heb in verschillen en sociale gelaagdheid.
Score van het innovatiepotentieel: 13
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien. De hogere score wordt gemotiveerd
doordat deze informatie zou toelaten om specifieke doelgroepen te onderscheiden, of een specifiek
buurtsportbeleid op te zetten. Vanuit infrastructuuroogpunt is deze use case echter minder essentieel.
Use case A31: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik een zicht krijgen of sporters
een wearable meedragen (armbanden, gsm, schouderpatch, ...) zodat ik kan inschatten hoeveel
sporters wearables gebruiken.
Score van het innovatiepotentieel: 13
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien.
Use case A32: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik een zicht krijgen op de
etnische achtergrond van sporters zodat ik inzage heb in verschillen en sociale gelaagdheid.
Score van het innovatiepotentieel: 13
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien.
Use case A33: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik een zicht krijgen op het
type inwoner (studenten, vaste inwoners, pendelaars, toerist, …) dat sport in de openbare ruimte
zodat ik inzage heb in verschillen en sociale gelaagdheid.
Score van het innovatiepotentieel: 13
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien.
Use case A34: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik zicht krijgen op het niveau van de sporter
(beginner, gevorderd, expert) in de publieke ruimte zodat ik kan inschatten welke sporters de
infrastructuur in de publieke ruimte gebruiken.
Score van het innovatiepotentieel: 8 – 13
Deze use case wordt over het algemeen als interessant maar minder essentieel gezien. Het niveau van
een sporter is pas relevant als je dit gaat correleren met andere parameters, waardoor de geïsoleerde
waarde van deze informatie beperkt is. Een hogere waarde werd toegekend door een deelnemer die
aangaf dat deze info wel nuttig is om voldoende uitdaging en differentiatie te voorzien bij het
aanleggen van nieuwe infrastructuur.
Use case A35: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik een zicht krijgen op de algemene
lichaamsbouw (gewicht, grootte, …) van de sporter zodat ik een profiel kan opstellen van de sporters
in de openbare ruimte.
Score van het innovatiepotentieel: 8
Deze use case wordt over het algemeen als minder interessant gezien.
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Use case A36: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik zicht krijgen op de specifieke
lichaamsbouw (spiermassa, vetpercentage, ...) van de sporter zodat ik een profiel kan opstellen van
de sporters in de openbare ruimte.
Score van het innovatiepotentieel: 8
Deze use case wordt over het algemeen als minder interessant gezien.
Use case A37: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik zicht krijgen of sportactiviteiten in de
publieke ruimte georganiseerd zijn (e.g. voetbalclub die traint in park) of puur recreatief zijn zodat
ik kan inschatten hoeveel organisaties gebruik maken van de infrastructuur in de publieke ruimte.
Score van het innovatiepotentieel: 13 – 20
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien.
Use case A38: Als Vlaamse overheid kan ik een onderscheid maken tussen een wedstrijdvorm (e.g. 3
tegen 3 basketmatch) versus niet-competitieve sport (e.g. recreatief schieten op doel) zodat ik meer
inzage heb in het gebruik van de infrastructuur.
Score van het innovatiepotentieel: 8 – 13
Deze use case wordt over het algemeen als interessant maar minder essentieel gezien. Vanuit
sportoogpunt is dit complexe informatie gezien er een grijze zone zit tussen wedstrijdvormen en nietcompetitieve sport. Als deze informatie wel beschikbaar is kan deze wel mee bepalen welke
infrastructuur nodig is (e.g. volledig basketveld versus een aparte basketbalring).
Use case A39: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik detecteren dat iemand een blessure
oploopt in de publieke ruimte zodat ik een beeld kan krijgen van het aantal blessures op de
infrastructuur en zo de veiligheid kan evalueren.
Score van het innovatiepotentieel: 8
Deze use case wordt over het algemeen als minder interessant gezien. Er werd één hogere score
gegeven door een deelnemer omdat het aantal blessures een indicatie geeft van de veiligheid van
infrastructuur.
Use case A40: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik detecteren of mensen een
hond of buggy bijhebben bij het sporten zodat ik ook deze randfactoren kan meenemen in mijn
onderzoek en evaluaties.
Score van het innovatiepotentieel: 5 – 8
Deze use case wordt over het algemeen als minder interessant gezien.
Use case A41: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik luchtkwaliteit meten bij
sportinfrastructuur in de publieke ruimte zodat ik de impact van luchtvervuiling op het aantal
sporters in kaart kan brengen.
Score van het innovatiepotentieel: 13
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien. Een hogere score werd gegeven door
een deelnemer die aanhaalde dat deze use case relevant is in het klimaatbeleid en een beeld geeft op
naburige verkeer of industrievervuiling.
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Use case A42: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik een totaaloplossing gebruiken waarbij
de dienstverlener instaat voor de installatie van hardware, software en capteren van data, alsook
voor het onderhoud van de oplossing tijdens operations zodat ik enkel op de verkregen data en mijn
beleid hoef te focussen.
Score van het innovatiepotentieel: Niet gescoord
Deze use case werd niet gescoord tijdens de behoefteworkshop maar werd toegevoegd door Sport
Vlaanderen en de stad Leuven met het oog op de marktconsultatie: Kan de markt geïntegreerde
oplossingen aanbieden?
Use case A43: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik gecapteerde data van de niet- en lichtgeorganiseerde sporters importeren in mijn eigen dataplatform zodat ik de data makkelijk kan
kruisen met andere beleidsdata.
Score van het innovatiepotentieel: Niet gescoord
Deze use case werd niet gescoord tijdens de behoefteworkshop maar werd toegevoegd door Sport
Vlaanderen en de stad Leuven met het oog op de marktconsultatie: Kan de markt geïntegreerde
oplossingen aanbieden die ook toelaten om data naar de platformen van Stad Leuven en Sport
Vlaanderen te exporteren?
Use case B1: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik de woonplaats van de sporters in de
publieke ruimte bepalen zodat ik kan nagaan waar nood is aan extra infrastructuur.
Score van het innovatiepotentieel: 13
Deze use case wordt als interessant gezien door de deelnemers.
Use case B2: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik een persoon tracen (van
waar, tot waar, …) tijdens het sporten o.b.v. GPS (wearable) zodat ik de routes en locaties ken waar
mensen sporten en hoe ze daar geraken.
Score van het innovatiepotentieel: 13 – 20
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien.
Use case B3: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik vitale parameters meten
tijden het sporten (hartslag, VO2Max, stress) via een wearable zodat ik een duidelijk beeld kan
krijgen van de inspanning tijdens het sporten.
Score van het innovatiepotentieel: 8
Deze use case wordt over het algemeen als minder interessant gezien. Het doel van dit project is om
net niet op wearables te steunen. Bovendien wensen Sport Vlaanderen en de stad Leuven om sporten
en bewegen in het breed te capteren, niet om met tools voor hartslagmetingen te werken.
Use case B4: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik parameters rond versnelling,
snelheid, lichaamshouding meten van sporters via een wearable zodat ik een duidelijk beeld kan
krijgen van de inspanning tijdens het sporten.
Score van het innovatiepotentieel: 8
Deze use case wordt over het algemeen als minder interessant gezien om dezelfde redenen als de
vorige use case.
Use case B5: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik emoties (plezier, woede, …)
meten van sporters op basis van wearables zodat ik meer inzage heb in de beleving van de sporter.
Score van het innovatiepotentieel: 5 – 8
Deze use case wordt over het algemeen als minder interessant gezien.
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Use case B6: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik activiteiten koppelen aan
agenda's van sporters (op basis van wearables) zodat ik een idee krijg van geplande sport en
impulsieve sporters.
Score van het innovatiepotentieel: 5
Deze use case wordt over het algemeen als minder interessant gezien.
Use case B7: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik het type smart device en
merk bepalen (horloge vs. fietscomputer vs. …) zodat ik een idee krijg van de activiteit en een ruw
profiel van de persoon kan opstellen.
Score van het innovatiepotentieel: 5
Deze use case wordt over het algemeen als minder interessant gezien.
Use case B8: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur detecteren wanneer mensen samen
gesport hebben op basis van afgelegde trajecten (via wearables) zodat ik een beeld krijg van de
hoeveelheid sporters die in groep op pad gaan.
Score van het innovatiepotentieel: 8
Deze use case wordt over het algemeen als minder interessant gezien.
Use case C1: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik zicht krijgen waarom iemand sport, wat
de redenen zijn om te sporten (gezondheid, competitie, gezelschap, fitheid, …) zodat ik de
beweegredenen van de niet-georganiseerde sporter beter begrijp.
Score van het innovatiepotentieel: 20
Deze informatie wordt over het algemeen als belangrijk en nuttig gezien.
Use case C2: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik zicht krijgen op de beleving (plezier, pijn,
…) van de sporters in de publieke ruimte zodat ik een nauwkeuriger beeld kan krijgen van de impact
van de sportinfrastructuur op de sporters.
Score van het innovatiepotentieel: 8
Deze use case wordt over het algemeen als minder interessant gezien.
Use case C3: Als burger kan ik een beeld krijgen van de luchtkwaliteit bij de sportinfrastructuur zodat
ik de plaats waar ik sport kan baseren op de luchtkwaliteit.
Score van het innovatiepotentieel: 13
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien. Een hogere score werd gegeven door
een deelnemer die aanhaalde dat deze use case relevant is in het klimaatbeleid.
Use case C4: Als burger kan ik een beeld krijgen van de drukte van sportinfrastructuur zodat ik niet
naar overvolle infrastructuur ga en een rustige locatie kan kiezen.
Score van het innovatiepotentieel: 20
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien.
Use case C5: Als lokaal bestuur kan ik sportinitiatieven terugvinden op het internet (bijvoorbeeld
o.b.v. crawler) zodat ik mijn beleid hierop kan afstemmen.
Score van het innovatiepotentieel: 13
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien. Dergelijke informatie laat lokale
besturen toe om activiteiten mee te ondersteunen en promoten. Er werd echter aangegeven dat deze
use case minder binnen de scope van dit project past.

13/07/2020

EWI – PIO – 2020

16

Smart Sporting Cities

Use case C6: Als burger kan ik zicht krijgen op praktische voorzieningen in de buurt van
sportinfrastructuur (lockers, toiletten, douches, huurfietsen, fietsenstallingen, laadpunten, …) zodat
ik weet waarvan ik ter plaatse kan gebruik maken.
Score van het innovatiepotentieel: 20
Deze use case wordt over het algemeen als belangrijk gezien, maar ook hier wordt opgemerkt dat het
doel van dit project is om informatie rond niet- en lichtgeorganiseerde sporters te verzamelen en niet
om de burger rechtstreeks te informeren.
Use case C7: Als burger kan ik een beeld krijgen van de beleving van andere sporters (e.g. wat zijn
aangename routes) zodat ik zelf een aangename route kan kiezen.
Score van het innovatiepotentieel: 13
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien.
Use case C8: Als lokaal bestuur kan ik een beeld krijgen via metingen (en dus zonder enquêtes) van
de infrastructuur waar sporters behoefte aan hebben en wat de huidige belemmeringen zijn zodat
ik mijn beleid hierop kan afstemmen.
Score van het innovatiepotentieel: 20 – 40
Deze use case wordt over het algemeen als belangrijk gezien. Hoewel dit zeer interessante informatie
oplevert voor lokale besturen valt deze use case buiten de scope van het project om meer data rond
niet- en lichtgeorganiseerde sporters te verzamelen.
Use case C9: Als lokaal bestuur kan ik te weten komen waarom mensen die aanwezig zijn bij
sportinfrastructuur niet sporten zodat ik hun beweegredenen begrijp en hiermee rekening kan
houden in mijn beleid.
Score van het innovatiepotentieel: 8 – 13
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien.
Use case C10: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik een beeld krijgen of niet-georganiseerde
sporters ook lid van een sportclub zijn of professionele atleet zijn zodat ik de interactie tussen
georganiseerde en niet-georganiseerde sport beter in kaart kan brengen.
Score van het innovatiepotentieel: 13 – 20
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien.
Use case C11: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik zicht krijgen op het motivationeel kader
van een sporter (willen ze meer sporten, willen ze afhaken, willen ze even veel sporten als vandaag)
zodat ik gerichter kan activeren en motiveren.
Score van het innovatiepotentieel: 13 – 20
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien.
Use case C12: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik een zicht krijgen op hoe
frequent sporters bewegen zodat ik mijn beleid en infrastructuur hieraan kan aanpassen.
Score van het innovatiepotentieel: 13 – 20
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien.
Use case C13: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik te weten komen waarom
mensen een bepaalde niet-georganiseerde sport doen (prijs, gemak, …) zodat ik hiermee rekening
kan houden in mijn beleid.
Score van het innovatiepotentieel: 13
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien.
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Use case C14: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik begrijpen of mensen
sporten ter voorbereiding van bepaalde evenementen zodat ik dit in mijn beleid kan gebruiken om
meer mensen te activeren (door bijvoorbeeld meer evenementen te organiseren).
Score van het innovatiepotentieel: 13
Deze use case wordt over het algemeen als interessant gezien.

4.2 Conclusies
De use cases met het hoogste innovatiepotentieel die binnen de scope van het project vallen focussen
voornamelijk op het tellen van sporters, het herkennen van terugkerende sporters, het interpreteren
van bewegingen (type sport bepalen, hangjongeren detecteren), de demografie bepalen en het
identificeren van specifieke elementen (driewieler, type fiets, …).
Bij de onderbouwing van de scores worden twee groepen onderscheiden. Enerzijds wenst een deel
van de stakeholders (waaronder Sport Vlaanderen) maximaal informatie te verzamelen over de
sporters zelf en de sportparticipatie. Voor de lokale besturen zijn echter ook de inzichten naar de
infrastructuur van belang, de verkregen informatie kan immers ook gebruikt worden om bestaande
infrastructuur te evalueren of de bouw van nieuwe infrastructuur te motiveren.
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5 State of the art analyse
Vooraleer in dialoog gegaan wordt met marktspelers, werd een overzicht gemaakt van de huidige
stand van de techniek in de “State of the art analyse”. Deze laat toe om de belangrijkste technologieën
met hun beperkingen te identificeren alvorens in diepere dialoog te gaan tijdens de marktconsultatie.
Als uitgangspunt voor de state of the art analyse werden enkele van de hoogst-geprioriteerde use
cases vanuit gebruikersstandpunt ingedeeld in toepassingscategorieën, zoals aangegeven in Figuur 1.

Figuur 1: Toepassingscategorieën van prioritaire use cases.

Voor elk van deze categorieën werd vervolgens nagegaan welke technologieën vandaag bestaan in de
markt en wat de implicaties van deze technologieën zijn voor het “Smart sporting cities” project.
Daarnaast werd steeds aangegeven in welke sectoren dergelijke oplossingen reeds gebruikt worden
en werden enkele grote marktspelers meegegeven. Hierbij werd eveneens aangegeven welke
aspecten van het installatie- en operatietraject de marktspelers typisch aanbieden. In gebruik nemen
van IoT-toepassingen houdt immers meerdere aspecten in:
•
•
•
•
•

Deployment: installatie van de sensoren, camera’s of andere hardware.
Capturing: registreren van data door de hardware.
Pre-processing: eerste verwerking van de data om tot een bruikbaar formaat te komen.
Analyzing: diepere analyse op de data om inzichten te creëren.
Reporting: rapporteren van de inzichten en meetresultaten.

Door voor elke onderzochte technologie aan te geven welke aspecten typisch afgedekt worden, kan
het overzicht uit Figuur 2 opgesteld worden. Hieruit kan voor elke use case tevens afgeleid worden
welke (niet-exhaustieve set van) technologieën geschikt zijn. Voor een gedetailleerd overzicht van deze
state of the art analyse wordt verwezen naar Bijlage A: State of the art analyse. Op basis van de
inzichten uit deze analyse werden de juiste sectoren en marktsegmenten aangespoord om deel te
nemen aan de marktconsultatie om een voldoende ruime en relevante set deelnemende marktpartijen
te bekomen.
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Figuur 2: Afgedekte aspecten van de use cases door verschillende technologieën.

6 Analyse van het technologisch risico
Naast inschatten van de toegevoegde waarde van elke use case vanuit gebruikersstandpunt moet ook
een inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van die use cases vanuit technologisch oogpunt.
Hiervoor werd een open marktconsultatie georganiseerd met Internet of Things (IoT) integratiespelers,
IoT-platformontwikkelaars, turnkey providers, spelers in de domeinen rond sportmonitoring,
sportinfrastructuurmonitoring, sportapplicaties, sensoren of slimme camera’s en andere mogelijk
geïnteresseerde partijen. Een volledig overzicht van de deelnemende partijen kan gevonden worden
in Bijlage B: Deelnemende partijen aan de marktconsultatie.
Tijdens de marktconsultatie werd het risico vanuit technologisch standpunt ingeschat door middel van
planning poker. Hierbij schalen experts van de marktpartijen en kennisinstellingen de technologische
risico’s die vasthangen aan elke use case. De laagste waarde in de schaalverdeling is 0 en betekent dat
er totaal geen risico aan de use case verbonden is. De oplossing bestaat en kan zonder problemen
worden toegepast. Een waarde van 8 betekent dat een oplossing mogelijk is mits voldoende tijd en
middelen gespendeerd worden. Waardes boven de 20 impliceren dat er een kans bestaat dat de
oplossing niet kan worden gevonden. De maximumwaarde is 100 en betekent dat de use case
onmogelijk is.
Omdat een marktconsultatie beperkt is in de tijd, werd een selectie gemaakt van ongeveer 30 use
cases in samenspraak met Sport Vlaanderen en de stad Leuven die gescoord werden op technologisch
risico door de experts.
Use case A1: Als Vlaamse overheid kan ik het aantal gebruikers van een bepaalde infrastructuur of
openbare ruimte (e.g. beweegbank, park, calisthenicspark, …) registreren met het tijdstip (en dag
van de week) zodat ik het gebruik van openbare ruimte kan meten en mijn beleid hierop kan
afstemmen of aftoetsen.
Score van het technologisch risico: 3
Deze use case wordt als zeer haalbaar beschouwd op technologisch vlak. Mits een goedgetrainde
dataset kan dit met computervisietechnologie gedaan worden. Een deelnemer gaf specifiek aan dat
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een gelijkaardige oplossing al bestaat om social distancing op stranden te controleren. Dit kan gedaan
worden met twee camera’s en on-board artificiële intelligentie. Afhankelijk van de grootte van het
gewenste gebied kan ook telecomdata gebruikt worden om mensen te tellen.
Use case A2: Als Vlaamse overheid kan ik een zicht krijgen op het aantal gebruikers van een bepaalde
route (e.g. mountainbikeroutes, loopomlopen, …) op een bepaald tijdstip zodat ik een indicatie kan
krijgen van sportparticipatie op dat type infrastructuur en wanneer deze vooral plaatsvindt.
Score van het technologisch risico: 2-3
Over het algemeen wordt het technologisch risico van deze use case laag ingeschat. Er zijn immers al
meerdere oplossingen voor gelijkaardige problemen beschikbaar. Zo kan er in winkels al geteld worden
hoeveel mensen een mondmasker dragen (met Edge-AI, waardoor enkel timestamps, tellers en
categorieën worden doorgegeven) en wordt er in Deinze geteld hoeveel personen er bij het station
zijn.
Een deelnemer met een hogere score gaf aan dat de moeilijkheid zal afhangen van de hoeveelheid
detail er gewenst is (e.g. extra informatie over de soorten passanten).
Use case A3: Als Vlaamse overheid kan ik registreren hoe lang sporters een bepaalde infrastructuur
gebruiken zodat ik mijn beleid hierop kan afstemmen of kan aftoetsen.
Score van het technologisch risico: 3, enkele van 20
Het technologisch risico voor deze use case wordt over het algemeen laag ingeschat. Bovendien gaf
een deelnemer aan dat deze use case kan opgelost worden zonder privacy-inbreuk.
Een andere deelnemer stelde zich echter vragen bij de privacygevoeligheid. Om voor een heel park de
tijd per toestel van een sporter te meten moet deze in verschillende beelden herkend worden, wat
mogelijk privacyproblemen met zich kan meebrengen.
Use case A5: Als Vlaamse overheid kan ik registreren of sporters een route alleen of in groep afleggen
(op een pad, Finse piste, straat, …) met een inschatting van het aantal mensen in de groep zodat ik
mijn beleid hierop kan afstemmen of kan aftoetsen.
Score van het technologisch risico: 2-3
Deze use case werd over het algemeen als technologisch haalbaar gezien door de deelnemers. Een
deelnemer haalde aan dat er momenteel onderzoek lopende is om deze use case via RF-signalen op te
lossen. Dit vermijdt het gebruik van camera’s en eventuele privacyproblemen.
Een andere deelnemer gaf aan dat deze use case ook met camera’s kan opgelost worden als enkel het
aantal mensen dient gekend te zijn maar niet de specifieke sport.
Use case A6: Als Vlaamse overheid kan ik herkennen dat gebruikers herhaaldelijk terugkeren naar
een bepaalde infrastructuur (e.g. beweegbank, calisthenicspark, …) zodat ik het duurzaam gebruik
van openbare ruimte kan meten.
Score van het technologisch risico: 8
Deze use case werd als technologisch haalbaar gezien mits enkele voorwaarden. Er zijn vanuit
technologisch perspectief meerdere mogelijkheden om deze use case te implementeren.
Ten eerste kan gesteund worden op het detecteren van smartphones (met toestemming van
gebruiker) via Bluetooth-sensoren, wat eigenlijk wearables impliceert.
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Een tweede oplossing bestaat uit camera’s die mensen herkennen, waarbij grondig bekeken moet
worden wat wel en niet mag vanuit privacyoogpunt. Om te bepalen of het effectief dezelfde mensen
zijn die terugkeren moet er immers een soort identificatie gebeuren. Hier kan mogelijk met een soort
overeenkomst gewerkt worden waarbij gebruikers van de infrastructuur toestemming geven voor deze
analyse.
Ten derde wordt er in bepaalde fitnessgelegenheden gebruik gemaakt van een badge waarvan in-en
uitlogdata kan gebruikt worden, maar ook dit vereist dat de gebruiker actief een badge meedraagt.
Use case A7: Als Vlaamse overheid kan ik herkennen dat gebruikers herhaaldelijk terugkeren naar
een publieke ruimte (park, straten, pad) zodat ik het duurzaam gebruik van openbare ruimte kan
meten.
Score van het technologisch risico: 5; 20-40
Bij het scoren van deze use case werden twee clusters geobserveerd.
De lage scores worden bepaald door de technische mogelijkheid door het detecteren en interpreteren
via Edge-AI. Dit is echter een dure en complexe oplossing gezien publieke ruimtes groot kunnen zijn.
Een goedkoper alternatief steunt op het detecteren van smartphones maar registreert dan enkel
mensen die een smartphone bijhebben.
De hogere risicoscores zijn te wijten aan de mogelijke privacyproblemen zoals in de vorige use case.
Om dezelfde mensen te herkennen dient er immers een soort identificatie te gebeuren die gelinkt
wordt met het gedrag en acties van personen. Een bijkomende moeilijkheid is dat het tracken over
langere termijn impliceert dat veel data moet worden bijgehouden. Wat als iemand bijvoorbeeld één
keer per jaar terugkeert naar een infrastructuur, valt dit nog onder een terugkerende gebruiker?
Use case A8: Als Vlaamse overheid kan ik herkennen dat gebruikers naar een bepaalde infrastructuur
of openbare ruimte komen met de bedoeling om te sporten (bv. geen hangjongeren) zodat ik het
duurzaam gebruik van openbare ruimte voor sportieve doeleinden kan meten.
Score van het technologisch risico: 8
Over het algemeen wordt deze use case als technologisch haalbaar gezien mits investering van tijd en
middelen. De uitdaging in deze use case zit in de vereiste nauwkeurigheid. Het is mogelijk om de
typische bewegingen te herkennen na een grondige trainingsfase, met het risico op false positives,
zoals een trainer die een oefening uitlegt of iemand die even een pauze neemt. Sommige zaken zijn
moeilijk te herkennen, zoals het verschil tussen gewoon zitten en een sit-up.
Use case A10: Als Vlaamse overheid kan ik een zicht krijgen op de sportcategorie (balsporten,
terugslagsporten, urban, lopen, fietsen, andere) in de openbare ruimte zodat onderzoek naar
specifieke sportnoden mogelijk is.
Score van het technologisch risico: 8
Over het algemeen wordt deze use case als technologisch haalbaar gezien mits investering van
voldoende tijd en middelen.
Een deelnemer gaf aan dat voor deze use case kan gebruik gemaakt worden van de techniek die ook
toegepast wordt om het dragen van mondmaskers te herkennen. Door het gebruikte sportobject te
herkennen kan je reeds veel afleiden over de sportcategorie. Daarnaast kan er ook naar overgangen
tussen acties gekeken worden, zo is het herkennen van de overgang tussen fietsen en wandelen reeds
bestudeerd.
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Enkele hogere scores werden gegeven door de uitdaging om bewegingen van specifieke sporten te
herkennen (bv. yoga). Er is veel data nodig om bewegingen van specifieke sporten te herkennen. Een
gedetailleerd onderscheid is niet mogelijk, maar een ruwe categorisering is wel mogelijk mits
voldoende tijd en middelen. Vooral in het begin van de werking zal het moeilijk zijn om betrouwbaar
sportcategorieën te bepalen gezien de hoeveelheid data dan nog beperkt is.
Use case A11: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik herkennen welke sport of
beweegactiviteit er beoefend wordt in de publieke ruimte (park, plein, straat, …) zodat ik kan
inschatten welke sporten en beweegactiviteiten populair zijn en deze beter kan faciliteren.
Score van het technologisch risico: 20
Over het algemeen wordt het risico van deze use case als hoog ingeschat. De uitdaging bestaat erin
om een nauwkeurige classificatie te bekomen. Zo is het bijvoorbeeld moeilijker om badminton, tennis
en squash van elkaar te onderscheiden. De meest aangewezen manier om deze use case op te lossen
is via camera’s, waarbij mogelijk kan gefocust worden op het herkennen van specifiek objecten (e.g.
type racket). Hiervoor is echter veel trainingsdata nodig en dan zullen er ook andere aspecten in de
trainingsdata moeten gecapteerd worden zoals weersomstandigheden.
Een vereenvoudiging kan erin bestaan om enkel naar populaire sporten te kijken en zo de use case
minder algemeen te maken.
Use case A12: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik het geslacht van de sporters en bewegers
in de openbare ruimte bepalen zodat ik inzage heb in verschillen en sociale gelaagdheid.
Score van het technologisch risico: 8-13
Over het algemeen wordt deze use case als haalbaar beschouwd mits investering van voldoende tijd
en middelen. Genderherkenning bestaat reeds vandaag (en er zijn zelfs datasets voor beschikbaar).
Het is evenwel niet mogelijk om 100% accuraat te zijn en er moet rekening gehouden worden met
leeftijdsverschillen. Bovendien moeten er voldoende camera’s aanwezig zijn (e.g. bij de ingangen) om
een goed beeld te krijgen van de sporters zodat de geslachtsherkenning ook mogelijk is.
Een risico waar specifiek aandacht aan moet worden besteed is dat het opnemen van meerdere
karakteristieken, waaronder gender, kan leiden tot privacyproblemen.
Use case A13: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik de leeftijd van de sporters en bewegers
in de openbare ruimte inschatten zodat ik inzage heb in verschillen en sociale gelaagdheid.
Score van het technologisch risico: 20
Het risico van deze use case wordt over het algemeen als hoog ingeschat. Specifiek werden vier
moeilijkheden aangehaald. Ten eerste is er het privacyprobleem dat grondig bekeken moet worden
gezien je persoonlijke informatie probeert te schatten (mogelijk in combinatie met andere use cases).
Ten tweede is er een probleem met accuraatheid. Als de leeftijdsgroepen immers zeer specifiek
moeten zijn stijgt het risico. Ten derde is het noodzakelijk dat de cameraresoluties voldoende hoog zijn
om de schatting haalbaar te maken. Eventueel kunnen meerdere camera’s geïnstalleerd worden, maar
dit is dan weer een dure optie. Tot slot is het ook moeilijker om de leeftijd van een bewegende persoon
te bepalen dan van iemand die stilstaat, wat deze use case verder bemoeilijkt.
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Use case A14: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik het verplaatsingsgedrag van sporters
inschatten door te weten waar ze vertrokken zijn, inclusief verplaatsingen met de auto of openbaar
vervoer ik de verplaatsingsbereidheid van sporters kan inschatten.
Score van het technologisch risico: 8, 40
Bij het scoren van deze use case werden twee clusters geobserveerd.
De lagere scores duiden op de mogelijkheid van een schatting van het reisgedrag te geven, waardoor
een volledige tracering niet nodig is. Door bijvoorbeeld het aantal auto’s of fietsen te tellen kan een
ruw idee verkregen worden van de (grootte) van de verplaatsingen.
De hogere scores wijzen op het feit dat voor een volledige oplossing een backtracing nodig is om te
weten vanwaar een persoon komt. Dit is een groot probleem qua privacy en ethiek.
Use case B1: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik de woonplaats van de sporters in de
publieke ruimte bepalen zodat ik kan nagaan waar nood is aan extra infrastructuur.
Score van het technologisch risico: 40-100
Deze use case is zeer moeilijk haalbaar zonder privacyschendingen. Het zou wel kunnen helpen om
met gebruikers een overeenkomst af te sluiten, of bijvoorbeeld een touchscreen waarop gebruikers
informatie kunnen delen.
Een deelnemer merkte tevens op dat het fout is om te stellen dat de afwezigheid van faciliteiten in een
dorp of stad de enige reden is om naar een andere plaats te gaan. Dit kan ook te wijten zijn aan het
soort infrastructuur, de kwaliteit ervan of nog andere redenen.
Use case A15: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik zicht krijgen op de manier
waarop een sporter de infrastructuur bereikt heeft (auto, openbaar vervoer, fiets, te voet) zodat ik
een indicatie kan krijgen van de bereikbaarheid van de sportinfrastructuur.
Score van het technologisch risico: 13
Deze use case werd technologisch als haalbaar gezien mits voldoende tijd en middelen. De grootste
hindernis in deze use case is opnieuw het privacyprobleem. Om dit goed op te lossen is immers een
controle van het gehele traject nodig met camera’s (e.g. van de bus / fiets tot de infrastructuur).
De oplossing zou erin kunnen bestaan om enerzijds meer te kijken naar de lokale infrastructuur
(parkings, tijdstabellen van het openbaar vervoer, ...). Door het aantal fietsen of auto’s te tellen kan
ingeschat worden hoe sporters de infrastructuur typisch bereiken. Hier speelt echter de ligging van de
infrastructuur ook sterk mee.
Tenslotte bestaat hiervoor in het Midden-Oosten al een oplossing waarbij gekeken kan worden naar
hoeveel mensen er uit de bus, auto, ... komen. Door enkel het aantal personen te tellen kan het privacyprobleem vermeden worden, al geven die aantallen slechts een indicatie van het aantal sporters gezien
niet alle mensen die van de bus stappen naar de infrastructuur zullen komen.
Use case A16: Als lokaal bestuur kan ik een beeld krijgen van de actuele toestand (defecten, modder,
staat van het terrein, vervuiling, staat van verlichting, ...) van infrastructuur in de openbare ruimte
zodat ik de impact op het aantal gebruikers kan bestuderen en herstellingen uitvoeren.
Score van het technologisch risico: 5
Deze use case wordt als haalbaar aanzien omdat het detecteren van een anomalie via sensoren
haalbaar is. De exacte stand van zaken analyseren is echter zeer duur en dekt nog steeds niet alles.
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Mogelijk kan er wel gekeken worden naar bestaande oplossingen in faciliteitenmanagement.
Use case A17: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik zicht krijgen op de snelheid van fietsers,
lopers en gelijkaardige sporters op een bepaald punt van een route (pad, fietspad) en het tijdstip
waarop ze gepasseerd zijn zodat ik onderscheid kan maken tussen actieve sporters en andere
passanten en hiermee rekening kan houden bij het opstellen van mijn beleid.
Score van het technologisch risico: 2
Het technologisch risico van deze use case werd als laag ingeschat. Deze use case kan immers opgelost
worden door gebruik te maken van gelijkaardige systemen als voor auto’s. Een moeilijkheid hier
bestaat erin om te zien of een persoon de fiets zuiver gebruikt ter ontspanning of als vervoersmiddel.
Use case A21: Als lokaal bestuur kan ik een zicht krijgen op het aantal mensen met een fysieke
beperking (met driewieler, rolstoel, …) die gebruik maken van de infrastructuur of openbare ruimte
(parken, fietspaden, …) zodat ik ook deze doelgroep kan meenemen in mijn evaluatie van de
infrastructuur.
Score van het technologisch risico: 5
Het risico voor van deze use case werd over het algemeen als laag ingeschat. Voor deze use case kan
immers bestaande cameragebaseerde technologie aangepast worden, zoals bijvoorbeeld het systeem
waarmee het aantal mensen die een mondmasker dragen in een winkel geteld worden.
Een deelnemer merkt bij deze use case op dat een moeilijkheid is dat een fysieke beperking niet altijd
meteen zichtbaar is.
Use case A23: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik een zicht krijgen op de
autoverkeersdrukte in de buurt van sportinfrastructuur waar vooral jongere kinderen aanwezig zijn
(pleinen, skateparken, …) zodat ik een inschatting kan maken van de verkeersveiligheid in de buurt
van de sportinfrastructuur.
Score van het technologisch risico: 1
Het risico van deze use case werd over het algemeen als laag ingeschat. Dit is off-the-shelf haalbaar
door het gebruik van camera’s of data van bv. Google. Het herkennen is eenvoudiger als dit specifiek
getraind wordt op een bepaalde plaats.
Use case A24: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik zicht krijgen op de intensiteit van de
sportbeoefening en hoe lang sporters bewegen zodat ik ook kan inschatten hoe intensief sporters in
de openbare ruimte bezig zijn.
Score van het technologisch risico: 20-40
Het risico van deze use case werd als hoog ingeschat. Verschillende deelnemers gaven aan dat deze
use case quasi onmogelijk is zonder wearables, en zelfs met wearables niet accuraat op te lossen is.
Voorts is het concept “intensiteit” ook subjectief, tijdsduur meten is wel goed haalbaar.
Een andere deelnemer haalde aan dat het wel mogelijk is om lichaamswarmte te meten, of via
weerstandsmeters in fitnesstoestellen het gebruik te meten en dat deze aanpak het risico kan
verlagen.
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Use case A26: Als lokaal bestuur kan ik een zicht krijgen op het aantal mensen die gebruik maken
van een beweegprikkel en mensen die er gewoon langs lopen zodat ik kan nagaan welke prikkels
werken en mijn beleid hieraan kan aanpassen.
Score van het technologisch risico: 8
Deze use case werd over het algemeen als haalbaar ingeschat. Zo haalde een deelnemer aan dat deze
use case met videoanalyse kan opgelost worden. Een andere deelnemer gaf echter aan dat het moeilijk
kan zijn om een onderscheid te maken tussen mensen die erlangs lopen en mensen die er
daadwerkelijk aan deelnemen.
Alternatieve aanpakken zouden zijn om interactie met de personen in kwestie aan te gaan, of door
goedkope sensoren te installeren (e.g. druksensoren in vloertegels).
Use case A27: Als lokaal bestuur kan ik zicht krijgen op spontaan ontstane beweegprikkels (e.g.
mensen die over bergjes fietsen, krachtoefeningen aan boom, …) in het publiek domein (e.g. park,
straat, …) zodat ik mijn beleid hierop kan afstemmen en kan nagaan welke prikkels werken.
Score van het technologisch risico: 20-40
Deze use case wordt over het algemeen als moeilijk haalbaar ingeschat. Algemeen detecteren van
ongespecificeerde zaken is immers zeer moeilijk en vergt veel camera’s. Dit kan deels verholpen
worden door op een specifieke plaats naar een specifieke activiteit te zoeken.
Een oplossing zou erin bestaan om eerst te detecteren of ergens een anomalie is om daarna specifiek
verder te gaan met kijken naar de activiteiten.
Use case A28: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik zicht krijgen op het gebruik van publieke
waterpartijen (aantal zwemmers, spelende kinderen, kajakkers) zodat ik ook de watersporten in
rekening kan brengen in mijn beleid.
Score van het technologisch risico: 3
Het risico van deze use case wordt over het algemeen als laag ingeschat. Het is immers eenvoudig om
het aantal mensen te tellen. Enkele hogere scores werden gegeven door deelnemers die aangaven dat
het moeilijk is om het onderscheid tussen een volwassene en een kind te maken, dat mensen in het
water niet representatief zijn voor mensen die even aan de kant zitten en dat mensen onder water
tellen ook niet eenvoudig is.
Use case A30: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik een zicht krijgen op de
economische / sociale achtergrond (opleidingsniveau, …) van de sporters in de publieke ruimte zodat
ik inzage heb in verschillen en sociale gelaagdheid.
Score van het technologisch risico: 40-100
Het risico van deze use case wordt als zeer hoog gezien. Omdat er identificatie nodig is om de
economische of sociale achtergrond te schatten zal dit niet stroken met de privacywetgeving.
Bovendien wordt het niet door alle deelnemers zinvol bevonden om specifieke groepen te viseren.
Hierbij werd echter opgemerkt dat in de VS vanuit de overheid het concept van “civil inclusion” bestaat
waarbij IoT-tooling gebruikt wordt om specifieke groepen te includeren.
Tot slot werd opgemerkt dat een ruwe schatting van de economische achtergrond kan gemaakt
worden door te kijken naar de auto waarmee mensen aankomen.
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Use case C1: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik zicht krijgen waarom iemand sport, wat
de redenen zijn om te sporten (gezondheid, competitie, gezelschap, fitheid, …) zodat ik de
beweegredenen van de niet-georganiseerde sporter beter begrijp.
Score van het technologisch risico: 40-100
Het risico van deze use case werd als zeer hoog ingeschat. Zo gaven de deelnemers aan dat dit niet
met camera’s kan gedaan worden. Een alternatief zou erin bestaan om interactie met gebruikers te
voorzien door bijvoorbeeld touchscreens.
Use case C13: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik te weten komen waarom
mensen een bepaalde niet-georganiseerde sport doen (prijs, gemak, …) zodat ik hiermee rekening
kan houden in mijn beleid.
Score van het technologisch risico: 40-100
Deze use case wordt beschouwd als bijna onmogelijk op te lossen met IoT of camera’s. Een alternatief
zou zijn om via datacollectie met surveys van bv. Sporta na te gaan waarom mensen niet-georganiseerd
sporten.
Use case C14: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik begrijpen of mensen
sporten ter voorbereiding van bepaalde evenementen zodat ik dit in mijn beleid kan gebruiken om
meer mensen te activeren (door bijvoorbeeld meer evenementen te organiseren.
Score van het technologisch risico: 40-100
Deze use case is zeer moeilijk op te lossen zonder inbreuken op de privacywetgeving. Een oplossing
zou erin kunnen bestaan om hier marketing bij te betrekken. Zo kan er bijvoorbeeld een
trainingsinstallatie geïnstalleerd worden voor het evenement, waarvan dan statistieken kunnen
opgenomen worden. Ook kan een spontane toename van bijvoorbeeld joggers een indicatie geven,
hierbij is echter het risico dat dit niet per se gelinkt hoeft te zijn.
Use case A31: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik een zicht krijgen of sporters
een wearable meedragen (armbanden, gsm, schouderpatch, ...) zodat ik kan inschatten hoeveel
sporters wearables gebruiken.
Score van het technologisch risico: 1; 20-40
Bij het scoren van deze use case werden twee clusters geobserveerd.
De lage scores indiceren dat wearables gemakkelijk gedetecteerd kunnen worden door middel van
draadloze connecties. Deze toestellen zijn immers vaak ontworpen om draadloos te communiceren.
De hogere scores worden bepaald door enerzijds het privacyvraagstuk, en anderzijds de mogelijkheid
op fouten bij visuele identificatie gezien niet alle wearables zichtbaar gedragen worden.
Use case A33: Als onderzoeker, Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik een zicht krijgen op het
type inwoner (studenten, vaste inwoners, pendelaars, toerist, …) dat sport in de openbare ruimte
zodat ik inzage heb in verschillen en sociale gelaagdheid.
Score van het technologisch risico: 40-100
De hoge score is te wijten aan het feit dat dit een privacyprobleem met zich meebrengt. Het zou wel
mogelijk zijn om statistieken te verkrijgen via data van bijvoorbeeld Proximus.
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Use case A37: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik zicht krijgen of sportactiviteiten in de
publieke ruimte georganiseerd zijn (e.g. voetbalclub die traint in park) of puur recreatief zijn zodat
ik kan inschatten hoeveel organisaties gebruik maken van de infrastructuur in de publieke ruimte.
Score van het technologisch risico: 2-3; 20-40
Bij het scoren van deze use case werden twee clusters geobserveerd.
Enerzijds is er een cluster met lagere scores doordat het gebruik van sportvelden op vaste tijdstippen
kan aantonen dat een club dit gebruikt. Daarnaast kunnen clubs zichzelf ook registreren om dit aan te
geven.
De cluster met hogere scores wordt deels bepaald door het feit dat het herkennen van een
georganiseerde groep van meer zaken afhangt dan het aantal personen en zeer complex kan worden.
Use case A38: Als Vlaamse overheid kan ik een onderscheid maken tussen een wedstrijdvorm (e.g. 3
tegen 3 basketmatch) versus niet-competitieve sport (e.g. shots nemen) zodat ik meer inzage heb in
het gebruik van de infrastructuur.
Score van het technologisch risico: 20-40
Dit wordt als een moeilijk probleem gezien, aangezien het onderscheid tussen competitief en nietcompetitief moeilijk te maken is. Een mogelijke oplossing kan erin bestaan om via sportwetenschap te
kijken naar bepaalde parameters die het “niveau” van een sporter aangeven (zoals acceleratie e.d.)
Een andere indicatie kan gevonden worden door via videoanalyse te kijken of ploegen tegenover elkaar
staan.
Use case A42: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik een totaaloplossing gebruiken waarbij
de dienstverlener instaat voor de installatie van hardware, software en capteren van data, alsook
voor het onderhoud van de oplossing tijdens operations zodat ik enkel op de verkregen data en mijn
beleid hoef te focussen.
Score van het technologisch risico: 2
Deze use case werd over het algemeen als weinig risicovol gezien. Hogere scores hebben te maken
met het feit dat er in de openbare ruimte rekening gehouden moet worden met vergunningen,
elektriciteit, e.d. wat zeer duur kan zijn.
Use case A43: Als Vlaamse overheid of lokaal bestuur kan ik gecapteerde data van de niet- en lichtgeorganiseerde sporters importeren in mijn eigen dataplatform zodat ik de data makkelijk kan
kruisen met andere beleidsdata.
Score van het technologisch risico: 1
Deze use case werd over het algemeen als weinig risicovol gezien.
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7 Synthese: het verdere traject
7.1 Prioritering van de use cases
De prioriteringsmatrix weerspiegelt de prioritaire uitdagingen van de toepassing in een matrix van
waarde vs. risico. Op de verticale as bevindt zich de waarde of score van het innovatiepotentieel. Zoals
omschreven in Sectie 4 hebben de stakeholders de use cases eerst gedefinieerd en vervolgens
geprioriteerd via planning poker. Op de horizontale as bevindt zich het risico of de risicoscore. Zoals
omschreven in Sectie 6 hebben de industriespelers en kennisinstellingen aanwezig op de
marktconsultatie de geselecteerde, prioritaire use cases via planning poker het risico voor elke use
case ingeschat. In de matrix worden enkel de use cases gegeven die zowel een score voor
innovatiepotentieel als voor risico gekregen hebben. De overige use cases worden verder opgelijst.
Binnen deze matrix worden typisch een viertal zones onderscheiden. Linksboven liggen de kritische
functionaliteiten die een hoge toegevoegde waarde hebben voor de stakeholders maar waarvan het
risico eerder beperkt is. Rechtsboven situeren zich de elementen met een hoge toegevoegde waarde
voor de eindgebruiker en met bovendien een aanzienlijk risico. Linksonder liggen de details van het
eindproduct waarvan de toegevoegde waarde eerder beperkt is en die daarenboven geen hoog risico
met zich meedragen. Het laatste kwadrant bevat de zaken die weinig toegevoegde waarde leveren en
toch een hoog risico inhouden. Deze zijn voor het eindproduct op dit moment helemaal niet belangrijk.

Figuur 10: Waarde vs. risicomatrix.
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7.2 Analyse van de waarde-risicomatrix
Uit de waarde vs. risicomatrix kan heel wat afgeleid worden. Omdat enkel use cases met hoge
meerwaarde voor de stakeholders aan de marktspelers werden voorgelegd, staan alle use cases
bovenaan de matrix. Er kunnen drie clusters onderscheiden worden in deze use cases.
Linksboven staan de use cases met een hoge toegevoegde waarde en een laag technologisch risico.
Deze use cases focussen voornamelijk op het tellen van gebruikers van infrastructuur, routes en
waterpartijen, aangevuld met enkele use cases die snelheid en actuele toestanden weergeven. Deze
kunnen zonder problemen geïmplementeerd worden. Specifiek betreft het volgende use cases:
A1
A2
A5
A16
A17
A21
A23
A28

Gebruikers van infrastructuur tellen
Gebruikers van route tellen
Registreren of route alleen of in groep wordt afgelegd
Beeld krijgen van actuele toestand van infrastructuur
Snelheid van sporters op een route
Aantal mensen met fysieke beperking tellen
Zicht krijgen op verkeersdrukte in de buurt van sportinfrastructuur
Aantal mensen in publieke waterpartijen tellen

Centraal bovenaan staan de use cases met hoge toegevoegde waarde en een gemiddeld technologisch
risico. Deze use cases gaan verder dan het tellen van gebruikers en omvatten diepere analyses zoals
interpretatie van bewegingen en het tracken van mensen. Door het hogere risico worden voor
dergelijke use cases best pilootprojecten of proeftuinen opgezet. Specifiek betreft het volgende use
cases:
A3
A6
A8
A10
A12
A15
A26

Duurtijd van gebruik meten
Herkennen dat gebruikers herhaaldelijk terugkeren naar specifieke infrastructuur
Herkennen dat mensen met doel om te sporten komen (geen hangjongeren)
Sportcategorie bepalen
Geslacht van sporters bepalen
Zicht krijgen op hoe de sporter de infrastructuur bereikt heeft (auto, fiets, bus, te
voet, …)
Aantal mensen bepalen die beweegprikkel gebruiken versus niet gebruiken

Rechtsboven staan de use cases met een hoge toegevoegde waarde voor de eindgebruiker en een
hoog technologisch risico. Het risico van deze use cases is te wijten aan de complexiteit en diepte van
de vereiste analyse, hoge vereiste nauwkeurigheden, mogelijke privacygevoeligheden en beperkingen
van de gebruikte technologieën. Enkele use cases, zoals bepalen van leeftijden, exacte sporten bepalen
en competitievorm bepalen zijn vandaag het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek en nog niet
voldoende matuur om in de praktijk in te zetten, tenzij men zich tevreden stelt met een lagere
nauwkeurigheid. Over het algemeen zijn de use cases in deze cluster echter te risicovol om in de
praktijk te brengen. Voor de details over de risico’s van elke use case wordt verwezen naar de
bespreking in Sectie 6. Specifiek betreft het volgende use cases:
A7
A11
A13
A14
A24
A27
13/07/2020

Herkennen dat gebruikers herhaaldelijk terugkeren naar publieke ruimte
Sport bepalen
Leeftijd van sporters inschatten
Verplaatsingsgedrag inschatten (inclusief verplaatsingen met auto of bus)
Intensiteit van sportbeoefening inschatten
Zicht krijgen op spontaan ontstane beweegprikkels
EWI – PIO – 2020

30

Smart Sporting Cities

A30
A31
A33
A37
A38
B1
C1
C13
C14

Zicht krijgen op economische/sociale achtergrond
Bepalen of sporters een wearable dragen
Type inwoner inschatten (student, pendelaar, toerist, …)
Zicht krijgen op organisatie van activiteiten in publieke ruimte (e.g. voetbalclub die
bijtraint in park)
Onderscheid maken tussen competitief en recreatief (e.g. match versus schieten op
doel)
Bepalen woonplaats van sporters
Zicht krijgen waarom iemand sport (afvallen, fitter worden, …)
Zicht krijgen waarom niet-georganiseerde sport (prijs, gemak, …)
Zicht krijgen of mensen sporten ter voorbereiding evenement

Naast deze drie clusters resten nog de use cases die niet gescoord werden tijdens de marktconsultatie.
Deze worden hieronder per type (A, B of C) meegegeven gerangschikt van meest prioritaire use case
vanuit gebruikersstandpunt naar minst prioritaire.
A. Use cases binnen de scope van het project en voldoen aan de opgelegde beperkingen (e.g. niet
steunen op wearables),
A4
A18
A19
A20
A25
A34
A22
A29
A32
A41
A9
A35
A36
A39
A40

Registreren of een bepaalde infrastructuur alleen of in groep wordt gebruikt
Type fiets bepalen (bakfiets, koersfiets, …)
Bepalen of een groep sporters bij infrastructuur begeleid wordt
Bepalen of een groep sporters onderweg begeleid wordt
IoT gebruiken om kleine surveys af te nemen
Bepalen van niveau van sporter (beginner, gevorderd, expert)
Bepalen welke personen spelende kinderen zijn
Interactie tussen omlopen van verschillende beheerders bepalen
Etnische achtergrond van sporters bepalen
Luchtkwaliteit meten bij de sportinfrastructuur
Bepalen of personen sportkledij aanhebben
Bepalen van de algemene lichaamsbouw van de sporter (gewicht, grootte)
Bepalen van de specifieke lichaamsbouw van de sporter (spiermassa, vetpercentage)
Detecteren dat iemand een blessure oploopt in de openbare ruimte
Detecteren of mensen een hond of buggy bijhebben tijdens het sporten

B. Use cases die binnen de scope van het project vallen maar waarvoor wearables vereist zijn: B2, B3,
B4, B8, B5, B6, B7. (Zie Sectie 4 voor details rond deze use cases)
C. Use cases die breder gaan dan dit project: C8, C4, C6, C10, C11, C12, C3, C5, C7, C9, C2. (Zie Sectie 4
voor details rond deze use cases)

7.3 Mogelijke pistes
De doelstelling van het project is om zoveel mogelijk data te verzamelen over licht- en nietgeorganiseerde sporters in de publieke ruimte bovenop puur het aantal sporters. Hierbij wordt
gekozen voor een inclusieve aanpak waarbij niet gesteund mag worden op wearables, gezien niet
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iedereen deze meedraagt en de dataverzameling dan afhankelijk is van de bereidwilligheid van de
sporter om de toepassing actief te installeren en gebruiken.
Uit de state-of-the-art analyse en de marktconsultatie volgt dat er drie mogelijke pistes zijn om de
opgestelde use cases te implementeren:
A. Cameragebaseerde oplossing: Door camera’s te installeren op verschillende plaatsen bij routes
en infrastructuur en de beelden te verwerken met machine learning modellen kunnen een
groot deel van de use cases geïmplementeerd worden. De grote uitdaging bij deze piste is de
privacygevoeligheid van cameragegevens, zeker wanneer mensen dienen herkend te worden.
Daarnaast zijn er de technische uitdagingen om voldoende data te verzamelen zodat
nauwkeurige machine learning modellen kunnen opgesteld worden. Bovendien kan ook de
hoeveelheid data snel oplopen wanneer grote gebieden gemonitord moeten worden op
terugkerende bezoekers.
B. Sensorgebaseerde oplossing: Via sensoren verspreid over de infrastructuur kunnen een deel
van de use cases opgelost worden. Het voordeel van deze aanpak is dat privacyproblemen
vermeden worden. Daartegenover staat dat er minder use cases kunnen opgelost worden dan
met camera’s. Bovendien heeft elk toestel een aparte sensor nodig om data te verzamelen,
wat meer onderhoudswerk met zich meebrengt.
C. Combinatie van beide: Camera’s en sensoren kunnen uiteraard ook gecombineerd worden om
de nadelen van beide technologieën zoveel mogelijk te minimaliseren.
Hoewel de marktconsultatie niet specifiek gericht was op cameraspelers, bleek dat er voornamelijk
spelers aanwezig waren die cameragebaseerde oplossingen voorstelden. Dit sluit nog geen enkele
andere piste uit, maar geeft wel aan dat de cameragebaseerde oplossing een interessante piste vormt
om verder mee te nemen. Zoals hierboven aangegeven is de grote uitdaging van deze piste de
privacygevoeligheid van de cameragegevens. Het wettelijk kader hierrond moet in detail onderzocht
worden, maar er zijn oplossingen om het privacyprobleem te omzeilen. Zo kan bijvoorbeeld met edgeAI gewerkt worden zodat enkel metadata wordt doorgestuurd. Bij edge-AI moet wel rekening
gehouden worden met de beschikbare rekenkracht, waardoor het aantal use cases per camera
mogelijk beperkt is. Een andere mogelijkheid is om de cameraresolutie of filter zodanig te kiezen dat
personen nooit herkenbaar kunnen in beeld komen, waardoor privacyproblemen vermeden worden
maar niet alle use cases meer mogelijk zijn. Tot slot kan alle data over een beveiligd eigen netwerk
verstuurd worden, zodat ook daar geen risico zit op datalekken.
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8 Algemene conclusie
Sport Vlaanderen en de stad Leuven willen de sportparticipatie verhogen en meer mensen laten
bewegen. Een moeilijkheid hierbij is dat er over ‘niet-georganiseerde sporters’ (bv. individuele lopers
en fietsers), ‘licht-georganiseerde sporters’ (bv. informele groepen die samen sporten) en ‘sporters in
de publieke ruimte’ (bv. urban fitness in het stadspark) weinig informatie beschikbaar is. Het Smart
Sporting Cities (PIO-)project heeft als doel de dataverzameling rond deze niet- en licht-georganiseerde
sporters te verbeteren door via Internet of Things (IoT) toepassingen de beweegactiviteit in Leuven in
kaart te brengen. Om tot een realistisch, kwaliteitsvol bestek te komen werd een voortraject
georganiseerd, met als doel de vraagstelling en scope te verscherpen, en een analyse van de vraagzijde
enerzijds en van de aanbodzijde (marktspelers of kennisinstellingen) anderzijds uit te voeren.
Door use cases op te stellen en te prioriteren werden de noden van de vraagzijde in kaart gebracht en
gerangschikt. De use cases met het hoogste innovatiepotentieel focussen voornamelijk op het tellen
van sporters, het herkennen van terugkerende sporters, het interpreteren van bewegingen, de
demografie bepalen en het identificeren van specifieke elementen (driewieler, type fiets, …). Hierbij
werd eveneens duidelijk dat de data vanuit verschillende invalshoeken kan benaderd worden. Zo mikt
Sport Vlaanderen op maximale informatie over de sporter en sportparticipatie, terwijl stad Leuven
deze data ook wenst te gebruiken om infrastructuur te evalueren of te plannen.
Na een state-of-the-art analyse, waarbij de belangrijkste technologieën en enkele relevante spelers in
kaart werden gebracht, werd een marktconsultatie georganiseerd om in dialoog te gaan met experten,
marktspelers en kennisinstellingen. Hierbij werd voor een geselecteerde set van prioritaire use cases
bepaald hoe groot het (technologisch) risico is. De marktspelers gaven aan er vandaag reeds
oplossingen zijn om bepaalde soorten data van niet- en lichtgeorganiseerde te capteren, maar dat er
meer werk en onderzoek vereist is om ook complexere use cases uit te werken. Hierbij moet specifiek
gelet worden op eventuele privacygevoeligheden, het voorzien van voldoende beschikbare
trainingsdata en voldoende nauwkeurige interpretatie van data.
Tot slot werden de inzichten uit de innovatiescores van de stakeholders en de risicoscores van de
marktspelers gecombineerd in een waarde vs. risicomatrix. Hierin kunnen drie clusters herkend
worden:
1. Use cases met laag risico die vooral gebruikers van infrastructuur of routes tellen, snelheden
meten en actuele toestanden weergeven. Deze kunnen zonder problemen geïmplementeerd
worden.
2. Use cases met matig risico waar diepere analyses aan te pas komen bovenop puur het tellen
van gebruikers. Deze use cases zijn uitdagend om te implementeren en worden best in een
proeftuinopstelling uitgewerkt.
3. Use cases met hoog technologisch risico die nauwkeurige analyses vergen en soms niet met
IoT oplosbaar zijn. De kans op succes bij deze use cases in de huidige vorm is laag.
Naar oplossingen toe zijn drie pistes mogelijk: cameragebaseerd, sensorgebaseerd of een combinatie
van beide. Elk van deze pistes heeft implicaties naar aantal mogelijk use cases en risico’s. Op basis van
deze inzichten zullen Sport Vlaanderen, stad Leuven en PIO komen tot de definiëring van een relevante
proefopstelling die dan met een bestek in de markt geplaatst zal worden.
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Bijlage A: State of the art analyse
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Bijlage B: Deelnemende partijen aan de marktconsultatie
•
•
•
•

Addestino
Departement EWI
Sport Vlaanderen
Stad Leuven

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aptus
Arinti
Atos
B-Cells
BDO Digital
Beyond.io, Voxdale
Citymesh
Craftworkz
Crodeon Technologies
Cronos
23:Seconds
Devoteam
elcies
FrontForce
IOOS bv
IPitup
IxorTalk
KdG
Krycer bv
Lead-It
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Ledsreact
Mobile Viewpoint
Moving Lives
NextGen Sports, InpireSports Nijha
Ordina
Pointbreak
ProCare
ProSoccerData
PT BVBA, Elcies
Qweriu BV
Realdolmen
Room40
RTLOC
Securitas
Sentigrate
Solita
Stad Halle
Studio Dott
UA/IDLab/imec, CrowdScan
Ugent
Untaylored
Usportfor
Vectr.Consulting
Vital Cities
Voxdale
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