
Googlestad Amsterdam   
Heeft Amsterdam net als Toronto ambities om tot IoT-stadswijken te 
komen? “Jazeker”, zegt Joshua Serrão, Innovation Officer bij het Chief Technology 
Office van de gemeente. “De gemeente werkt aan een IoT-
infrastructuur  die gekoppeld is aan het internet, of in sommige gevallen een eigen 
infrastructuur zoals een LoRa-netwerk van het The Things Network. 
Maar die infrastructuur zal niet dezelfde (commerciële) vorm van ambitie hebben als 
die van Google. Als overheidsorganisatie streven we naar een transparante en 
efficiënte dienstverlening en gaat het ons om zaken als: voel je je veilig en kun je 
eenvoudig diensten afnemen in een stad die bereikbaar en toegankelijk is? Denk 
bijvoorbeeld aan sensoren die de luchtkwaliteit meten en via het internet aan astma-
patiënten doorgeven welke straten ze op dat moment van de dag beter kunnen 
vermijden. Anderzijds sturen we op de in- en uitstroom van 100.000 
bezoekers van Amsterdam Arena. Op basis van honderden IoT-sensoren monitoren 
en waken we over de veiligheid en dienstverlening op dat moment en leren we 
per evenement door te evalueren en te verbeteren. Op het gebied van 
watermanagement kijken we met Waternet en The Things Network naar de rol 
die IoT kan spelen om de stad ‘rainproof’ te maken. Onder de naam ‘smart micro-
watermanagement’ gebruiken we IoT om lokaal regenwater op daken in Amsterdam 
slim en dynamisch te managen.”  
  
1.         Is internet of things een actuele term en actueel item in Amsterdam, of 
noemen jullie het anders? 
 
Ja, binnen de gemeente Amsterdam is Internet of Things, of te wel IoT, een actuele 
term en item. Het innovatieteam met Ger Baron als Chief Technology Officer werkt 
samen met kennisinstellingen, private en publieke partijen aan meerdere 
vraagstukken op het gebied van een smart city; waaronder IoT. 
 
IoT is een vorm van connectiviteit met uitwisseling van open data over een draadloze 
infrastructuur waarmee wij als gemeente op een onderdelen slimmer, efficiënter met 
onze middelen kunnen omgaan. Daarmee streven we hogere mate van transparantie 
en bereikbaarheid van onze dienstverlening.  
 
Doordat IoT gekoppeld is aan het internet, of in sommige gevallen een eigen 
infrastructuur zoals een LoRa-netwerk van de The Things Network, is de 
bereikbaarheid enorm en de realisatie en onderhoud relatief laag. Door objecten in 
de openbare ruimte te voorzien van IoT creëren we inzage in open data voor zowel 
intern als publiek gebruik. 
  
2.         Google belooft een – dataverbonden stadswijk te bouwen in Canada. 
Heeft Amsterdam ook ambities in die richting? 
 
Jazeker. De gemeente werkt vanuit haar Amsterdam Smart City programma ook aan 
een IoT infrastructuur. Zal het dezelfde (commerciële) vorm van ambitie hebben als 
die van Google, nee denk het niet. Data is het nieuwe goud, daar rust ook het 
business model van Google op. De gemeente streeft zoals gezegd als 
overheidsorganisatie naar een transparante en efficiënte dienstverlening voor haar 
bezoekers, bewoners en ondernemers. Door middel van (open) data te verbinden in 
een stad creëer je relevantie en progressie. Die progressie kan zich vertalen op het 



gebied van de klantreis, de beleving van de leefkwaliteit in een stad. Voel je je veilig 
en kun je eenvoudig diensten afnemen in een stad die bereikbaar en toegankelijk is? 
Dit geldt voor zowel het fysieke als het virtuele domein. IoT is geen doel op zich, 
maar een middel om die ambitie(s) te bereiken. 
  
3.         Wat is er allemaal mogelijk via IoT voor een stad als Amsterdam (met 
name gericht op ruimte en mobiliteit)? 
 
Met behulp van IoT kun je in de openbare ruimte op meerdere thema’s slimme(re) 
toepassingen realiseren. Greep uit de thema’s zijn mobiliteit, fysieke infrastructuur, 
energie, water en afval, zorg, veiligheid etc. Zo tref je in het openbaar vervoer IoT 
aan op de stations, bus en tramhaltes. Het doel van dat experiment is om het 
makkelijk te maken voor gebruikers van het ov. Hierdoor beschik je over informatie of 
je wel in de juiste bus of tram zit en is het plannen van een rit makkelijker, omdat je 
als reiziger over real-time informatie beschikt. 
 
Op het gebied van mobiliteit en veiligheid zijn er mogelijkheden om straatverlichting 
vanuit duurzaamheid automatisch uit de spaarstand te halen zodra er publiek in de 
buurt komt. Verlichting reageert daarmee via IoT op de behoeften van de omgeving.  
 
Sensoren welke de luchtkwaliteit kunnen meten en via een internettoepassing aan 
astma patiënten kunnen doorgeven welke straten ze op dat moment van de dag 
beter kunnen vermijden is een manier van slim omgaan met data. 
 
Het navigeren in een parkeergarage naar een beschikbare plek zou middels IoT 
mogelijk gemaakt kunnen worden. 
 
Operationeel Mobiliteitscentrum (OMC)  
Sturen op de in- en uitstroom van mobiliteit in Amsterdam Zuidoost wanneer de 
Ziggo Dome, Afas Live en de Amsterdam Arena 100+ bezoekers verwelkomen 
gebeurt allemaal via smart city toepassingen. Op basis van honderden IoT sensoren 
en datapunten in en om het stadion monitoren en waken we samen met de partners 
uit dat gebied over de veiligheid en dienstverlening. Onderdeel van onze ‘agile’ 
samenwerking is dat we na ieder evenement middels een evaluatie leren door te 
doen en vervolgens de operationele processen weer verbeteren. Hierbij maken we 
gebruik van kennis en expertise uit de markt van partijen zoals KPMG, Microsoft, 
Huawei en anderen. 
  
4.         Wat is er nu al allemaal verbonden en wat mogen burgers verwachten in 
de nabije toekomst? 
 
 
Op dit moment onderzoekt de gemeente Amsterdam samen met partners naar hoe 
IoT een rol kan spelen in de ontwikkeling tot een Smart City. Slimme toepassingen 
op basis van sensoren testen we oa bij parkeerplaatsen, plastic afvalbakken en 
lantaarnpalen die met elkaar en met de stad kunnen communiceren. Routes voor het 
ophalen van afval worden aan de hand van een vulgraad sensor in een afvalbak 
opgesteld. Diezelfde informatie is voor de bewoner ook zeer interessant “loop ik met 
mijn verzameling plastic afval naar de container en tref ik daar een volle of een lege 



container aan?”. Via een mobiele app is de vulgraad van de containers bij jou in de 
buurt opvraagbaar. 
 
Op het gebied van watermanagement is de gemeente Amsterdam samen met 
Waternet en The Things Network bezig om te kijken naar hoe IoT een rol kan spelen 
om de stad ‘rainproof’ te maken. Onder de naam smart micro-watermanagement 
gebruik je IoT om lokaal regenwater op daken in Amsterdam slim en dynamisch te 
managen. 
 
  
5.         Is IoT een zegen (waarvoor?) of ook een zorg (waarover?) 
 
IoT is een voorbeeld van mooie innovatie op het gebied van connectiviteit en 
techniek. Keerzijde van die medaille is dat de techniek en toepassingen nog redelijk 
in de kinderschoenen staat. Bijvoorbeeld de eerste slimme koelkast. In theorie kon 
het niet anders dan een groot succes worden. Een koelkast welke via IoT verbonden 
is aan het internet, “de melk zou nooit meer op zijn”. Welke consument stond op die 
interactie met je koelkast nou niet te wachten. De realiteit bleek veel minder waar te 
zijn.  
 
De keerzijde van die medaille is dat ‘smart home’ oplossingen ook weer een 
kwetsbaarheid met zich meebrengen. Zaken zoals privacy en informatiebeveiliging 
worden op de loer gelegen door cybercriminelen. Zij vinden binnen no-time een 
manier om van buitenaf toegang te krijgen tot jouw slimme koelkast of thermostaat 
en achterhalen snel informatie welke je wellicht liever niet wilde delen.  
 
Ja, IoT is een zegen, maar dus tevens ook een zorg met betrekking tot de veiligheid. 
 
 
6.         Moeten alle ruimte- en mobiliteitsprofessionals rekening houden met de 
mogelijkheden van IoT en hier snel op acteren om te voorkomen dat de 
Googles van deze wereld de stad gaan inrichten, en organiseren? 
 
IoT is als techniek zeker trending in een tijdperk waarin data het nieuwe goud is. 
Objecten en apparaten zijn per definitie smart en staan in continue verbinding met 
elkaar. Die verbintenis zorgt weer voor voorspellende intelligentie en analyses waar 
je als gebruiker meerwaarde uit kunt halen. Als overheid willen wij zorgen dat die 
infrastructuur en open data beschikbaar is om beter door de stad te kunnen 
navigeren. Het is niet onze taak perse om toepassingen te ontwikkelen, daarom 
werken wij samen met startups, private-, publieke- en kennisinstellingen om hen te 
stimuleren op die techniek en standaarden door te ontwikkelen en in onze stad te 
investeren. Daar zijn de Googles van deze wereld inderdaad ook één van de partijen 
van. Qua het organiseren van IoT werken we vanuit de lokale overheid toe aan 
richtlijnen voor het gebruik van data en IoT. Een voorbeeld van één van die richtlijnen 
is dat er een IoT-register komt waarin alle IoT-toepassingen in de openbare ruimte 
geregistreerd worden. Dit zodat je kunt weten wat er waar gemeten wordt en wie er 
de eigenaar van de data is.  
 
 
 



Linkjes voor meer informatie: 
 
https://amsterdamsmartcity.com/projects/iot-living-lab 
https://amsterdamsmartcity.com/themes 
https://www.rainproof.nl/node/652 
https://www.thethingsnetwork.org/community/amsterdam/ 
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