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IoT

Rijke basiskaart

Jeffrey Benning is woordvoerder voor Localyse, 

premiumpartner van Google Maps. “Alles begint 

bij een digitale kaart. Wij verzorgen Google-

Mapslicenties en ontwikkelen allerlei (mobiliteits)

producten op basis van een rijke Google-Maps-

kaart. Iedereen heeft op zijn smartphone immers 

wel een actieve Google-app.” Zo is recent ODIQ 

ontwikkeld dat tot op dorps- en straatniveau 

nauwkeurige verkeersbewegingen visualiseert. 

Op 17 oktober is er nieuws uit Toronto: Sidewalks Labs, een Google-start up die 

stedelijke innovaties bedenkt, ontwerpt én creëert, mag een mensgerichte stads-

wijk bouwen waarin allerlei dataconnecties een scala aan weldaden gaan opleve-

ren zoals: meer verkeersveiligheid, lagere bouw- en huisvestingskosten, flexibele 

gebouw- en retailtoepassingen, een gezond leefklimaat en een aantrekkelijke 

openbare ruimte. Is dit de voorbode van een nieuwe werkelijkheid in steden? 

Ook in onze steden? 

Dit geeft direct inzicht in snelheden en vertra-

gingstijden. Tegelijkertijd worden historische data 

verzameld waardoor ook verkeersvoorspellingen 

kunnen worden gedaan. “Op basis van deze da-

tabron zijn nog veel meer producten denkbaar”, 

belooft Benning.

 

Vertrouwen

“Een punt van zorg omtrent (Google)data, komt 

van Wieger Savenije, adviseur en partner van 

Studio Bereikbaar. “Er zit een paradox in het 

mogen gebruiken van data. Terwijl mensen met 

het grootste gemak allerlei persoonlijke data aan 

Google en Facebook toevertrouwen, blijft er een 

wantrouwen over wat de overheid met dezelfde 

data doet. Daar moeten we rekening mee hou-

den.” Zijn collega Loes Noom merkt op dat dit 

soort data wel enorm waardevol is voor analyses 

over bereikbaarheid. “Mensen willen hier wel 

aan meewerken. Als overheid kun je dit goed 

doen door heel open te zijn over wat er verza-

meld wordt en voor welk doel en je daar ook aan 

te houden. In onze projecten voor overheden 

werken wij op die manier. Natuurlijk komen er 

dan ook vragen over privacy maar die kunnen we 

goed beantwoorden en voor de meeste mensen 

is er dan geen beletsel om mee te doen. Op die 

manier kunnen ook overheden profiteren van de 

mogelijkheden die big data over verplaatsingspa-

tronen bieden.”

Evolutie van het internet

Hendrik Blokhuis is programmadirecteur voor het 

internationale Cisco-investeringsprogramma ‘De 

digitale Versnelling’. Wereldwijd zoeken hij en 

mede-programmadirecteuren in twaalf landen, 

in samenwerking met overheden, onder andere 

naar relevante start-ups en (co-)investeringspro-

jecten om win-win-situaties te creëren op het 

gebied van onderwijs, gezondheid, infrastruc-

tuur en cybersecurity. “Een prachtbaan,” zegt 

Blokhuis na een lange periode waarin hij als CTO 

Europa, Midden-Oosten, Afrika en Rusland, vaker 

in een vliegtuig sliep dan thuis. “Mijn innovatie-

opdracht beperkt zich nu tot Nederland, waarin 

ik op zoek mag gaan naar mogelijkheden om 

ons mooie land nog mooier te maken. Ik kan 

mijn technische passie combineren met mijn 

gedrevenheid naar maatschappelijk profijt”. In 

Blokhuis’ zoektocht draait alles om ‘the internet 

of things’, een term die hij definieert als ‘evolutie 

van het internet’. Die evolutie bestaat erin dat 

niet alleen mensen met elkaar communiceren, 

maar ook processen, data en dingen. “IoT brengt 

dode dingen tot leven, waarbij het internet het 

platform is waarop we innoveren.” 

Dood stukje asfalt

“Specifiek aan IoT”, vervolgt Blokhuis, “is dat 

alles en iedereen wel een waarde heeft, en dat je 

die waarden kracht geeft door nieuwe verbin-

dingen te leggen. Zo kan een dood stukje asfalt 

via een sensor zeggen: ik ben bezet of niet. Deze 

informatie breng je vervolgens over in navigatie-

kastjes en alleen daarmee kun je al 30 procent 

van het zoekverkeer in de stad reduceren. 

Daarnaast kunnen prullenbakken en bankjes ver-

gelijkbare informatie geven, waarmee je gericht 

de leefbaarheid van de stad kunt verbeteren. Of 

denk aan extra waarden die lichtmasten kun-

nen bieden. In Los Angeles wordt de openbare 

verlichting al voor een groot deel op afstand 

bestuurd en zijn de afzonderlijke lichtmasten 

informatieplatforms.” 

Processen op zijn kop

“Het gaat dus niet langer om het verder opti-

maliseren van die ene functie, maar om nieuwe 

connecties te maken tussen dat stukje asfalt, die 

lichtmast en die vuilnisbak. Deze verbindingen 

zetten bestaande processen volledig op hun 

kop en maken hele nieuwe processen mogelijk. 

De uitdaging is om met de bestaande proces-

sen (bouwblokjes) nieuwe systemen te bouwen. 
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Jeffrey Benning:  
“Iedereen heeft op 
zijn smartphone wel 
een Google-app”

Wieger Savenije: 
“Mensen vertrou-
wen persoonlijke 
data aan Google toe, 
maar er blijft wan-
trouwen over wat 
de overheid ermee 
doet”

Hendrik Blokhuis:  
“Ik mag op zoek 
naar mogelijkheden 
om ons mooie land 
nog mooier te ma-
ken”
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THE INTERNET OF THINGS MAAKT HET LAND TOT EEN STAD

Hoe dingen gaan praten
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Dit kan betekenen dat je bestaande processen 

moet loslaten en in bredere mogelijkheden moet 

durven denken. Denk aan het onderwijs. Kennis 

is iets wat je kunt leren zoeken. Dat betekent dat 

er ruimte vrijkomt om kinderen andere vaardig-

heden te leren dan het verrijken van persoon-

lijke kennis.” Als voorbeelden van innovatieve 

samenwerkingsprojecten noemt Blokhuis de 

ontwikkeling van het nieuwe i-WKS (wegkantsys-

teem) dat tot 2018 in proef is bij Rijkswaterstaat. 

Ook onderhoudt Blokhuis nauwe contacten rond 

allerlei ontwikkelingen in Amsterdam.

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 watermanage-

ment 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.” 

Ontwikkelingen komen bij elkaar 

Jeroen Brouwer, projectmanager Smart Mobility 

bij Sweco zou niet durven zeggen in welke fase 

van ontwikkeling we nu zitten als het gaat om 

IoT. “Er komen allerlei ontwikkelingen bij elkaar 

die elkaar versterken. Naast IoT (systemen die 

data produceren en communiceren) zie je bij-

voorbeeld combinaties met virtual reality (meer-

dimensionale  presentaties) en met gamification. 

Je rijdt tegenwoordig virtueel door werken heen. 

Als het gaat om data-inwinning zijn we al een 

eind op weg. Er komen steeds meer mogelijkhe-

den om data te verzamelen. Denk aan chips in 

fietsen tegen diefstal en als detectie bij verkeers-

lichten. Als het gaat om de kennis over datatoe-

passingen, dan is er nog veel terrein te winnen.” 

Betekeniseconomie

Jacques Goddijn, algemeen directeur van HR 

Groep: “Onze bijdrage aan IoT leveren we met 

het ‘laten spreken’ van grondgenagelde objecten 

in de openbare ruimte, zoals verkeersborden, 

Amsterdammertjes of banken. Het digitaliseren 

van deze statische objecten dient op termijn 

steeds meer functies, denk aan het communice-

ren met zelfrijdende auto’s. Wij leveren bepaalde 

borden nu al standaard met sensoren. Alle 

sensorinformatie wordt automatisch opgenomen 

in een databestand dat we vervolgens weer 

kunnen koppelen aan andere systemen, zoals 

navigatiesystemen; belangrijk bijvoorbeeld om 

via ‘communicerende’ borden aan een zelfrij-

dend voortuig te melden dat er ergens tijdelijk 

werkzaamheden plaatsvinden. Deze ‘communi-

cerende’ borden hebben tevens een registratie-

functie in prestatiecontracten van aannemers.” 

Wat Goddijn ook opmerkt is dat Thorbecke 

het land ooit verdeelde in overheidslagen. “De 

digitalisering maakt van Nederland weer een stad 

door koppeling van de digitale systemen van alle 

400 wegbeheerders. In die ‘stad’ kunnen we met 

alle data werk maken van een betekenisecono-

mie. Daar werken we nu aan met afgestudeerde 

‘imagineers’ van de NHTV. We willen bijvoorbeeld 

gezonder leven en meer bewegen. Sensoren 

geven voor deze mensen informatie over weer 

en luchtkwaliteit in de buitenwereld. En onder-

nemers weten of ze die dag meer of minder ijsjes 

gaan verkopen.”    

Ritoptimalisatie

Robin Huizenga, business manager PTV Group 

richt zich met name op het verkeerskundige as-

pect van IoT. “Wij kijken naar de impact van IoT 

IoT

op het verkeer, voor wegbeheerders en wegge-

bruikers. Op dit gebied zijn er nog veel moge-

lijkheden maar ook belemmeringen. Veel data 

spreken onderling maar niet met andere data 

(bijvoorbeeld automerk gebonden) of spreken 

elkaar zelfs tegen. Toch moet je naar een situatie 

waarin onze vervoersmiddelen met elkaar en met 

hun omgeving communiceren. Pas dan kom je 

tot completere inzichten, die ons meer en beter 

ondersteunen bij wat we willen doen. IoT is voor 

ons een aanjager geweest voor verkeerskundige 

studies naar persoonlijke optimalisatie van ver-

plaatsingen, dus los van een vervoersmiddel. We 

maken een gereedschapskist met softwaretoe-

passingen en werken daarin samen met partners 

in diverse ketens. Hiermee geven we inzicht in 

IoT-effecten, zoals we al voor de stad Lissabon 

hebben gedaan. Hier hebben we berekend dat er 

door zelfrijdende voertuigen tientallen voetbalvel-

den aan ruimte beschikbaar komt voor verblijven 

en dat emissies en kilometrage van voertuigen 

met meer dan 20 procent afnemen. IoT is het 

fundament voor zulke veranderingen.” Huizenga 

wijst ten slotte op een Weens platform waarbij 

ieder systeem dat iets met zelfrijdende voertui-

gen te maken heeft, gebruik moet maken van 

dezelfde data en algoritmes. “Die strijd om de 

taal van de algoritmes en data is uiteindelijk waar 

het om gaat.”

Keerzijde

Toch zit aan al dat moois ook een keerzijde. 

Joshua Serrão (Amsterdam): “Cybercriminelen 

liggen op de loer om van buitenaf toegang te 

krijgen tot informatie die je als persoon en als 

overheid wellicht liever niet wilt delen.” 

Hendrik Blokhuis (Cisco) gaat nog een stap 

verder. “In feite is het oorlog op het internet. 

Wij zien als bedrijf 30 tot 40 procent van het 

internetverkeer voorbij komen. Je wilt niet weten 

wat voor een vuiligheid er op het net zit en hoe-

veel cyberaanvallen er plaatsvinden. Maar ook 

hoeveel mensen en deskundigheid er wereldwijd 

24/7 aan werken om te vechten tegen ‘bad 

guys’. Ook onze systemen worden wereldwijd re-

gelmatig aangevallen, maar we leren steeds beter 

om dan snel een deur op slot te zetten en een lek 

te dichten. Je mag je niet door angst laten leiden, 

maar we zetten wel volop in op cybersecurity. 

Veiligheid is de eerste randvoorwaarde voor IoT. 

We leren van iedere aanval en komen zo tot een 

intuïtief platform dat ons als samenleving nog 

veel moois kan gaan bieden.”  

Joshua Serrão:  
“Als overheidsorgani-
satie gaat het ons om: 
voel je je veilig en kun 
je eenvoudig diensten 
afnemen in een stad 
die bereikbaar en 
toegankelijk is?”

i
Op www.verkeerinbeeld.nl/

VIB52017IoT vindt u dit artikel met 

meer informatie uit Amsterdam en 

relevante links.

Hendrik Blokhuis:
“Veiligheid is de eer-
ste randvoorwaarde 
voor IoT”

Jeroen Brouwer:  
“Je rijdt tegenwoor-
dig virtueel door 
werken heen”

Jacques Goddijn:  
“De digitalisering 
maakt Nederland tot 
een stad”

Robin Huizenga: 
“De taal van de 
algoritmes en data is 
uiteindelijk waar het 
om gaat”
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