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Innovatie Antea Group





Sensoren in de openbare ruimte

Hoe vaak wordt 
deze gebruikt?

Is de afvalbak 
al vol?

Hoe vaak wordt deze 
gebruikt?

Is het hekje 
verroest?

Staat dit toestel nog 
recht?



Sensoring fijnstof- en geluidoverlast

Meetpaal t.b.v. 
fijnstof, ultrafijnstof, 
geluidregistratie, 
temperatuur.



Waterkwaliteit meten met sensoren

Sensoren meten  o.a. 
saliniteit, blauwalg, 
zuurstof, ph, nitraat



Weginspecties in de toekomst



HabiSense



Ontwikkelingen



Trends

In 2020 staan er 50 miljard apparaten wereldwijd met elkaar in 
verbinding via internet of cloudservices. In deze nieuwe 
maatschappij waarin we steeds meer overladen worden met 
informatie en data hebben we steeds meer behoefte aan 
persoonlijke relevantie: “Wat heb ik er aan?”

In 2028 woont 62% van de wereldbevolking in steden. Goede 
luchtkwaliteit, weinig geluidsoverlast en slimme en gezonde 
inrichting van de stad zijn van groot belang. M.b.v. technologie zijn 
we steeds meer in staat controle te nemen over onze omgeving. 
Denk aan draagbare technologie waarbij we sensoren en 
apparaatjes in/op ons lichaam of huis plaatsen als sleutel tot 
informatie.

Vertrouwen in overheden en instellingen neemt af. Kunnen we 
data en cijfers van de overheid vertrouwen? Mensen zijn op zoek 
naar controle en inzicht. Traditionele machtsstructuren brokkelen 
af en we gaan op zoek naar een andere manier van organiseren, 
denk aan burger- en overheidsparticipatie als nieuwe vormen. 
Ook de omgevingswet vraagt om deze nieuwe vormen.

In Nederland wonen in 2060 18,4 miljoen inwoners. Hiervan 
woont 75% in de stad. Dit legt grote druk op de bestaande 
inrichting van de steden. Andere oplossingen moeten worden 
gevonden voor de problemen die we nu al zien. Wat doen we met 
de bereikbaarheid, leefbaarheid, afvalproblematiek, vervuiling, ……



Alles luistert, reageert en is verbonden

Auto naar 
parkeermeter: Ik 

wil parkeren

Parkeermeter 
naar auto: Ik ben 

vrij

Mobiel naar tram: 
Ik wacht

Tram naar mobiel: 
Ik ben 5 min te 

laat

Lantaarnpaal naar 
beheerder: 

Ik ben kapot

Straat naar auto:
Zondag ben ik 

afgesloten



Slimme leefomgeving

Energie 
management

Water
management

Verkeers
monitoring

Slimme
Verlichting

Slimme
Woningen

Slimme
Kantoren

Voorspellende 
liften

Monitoring 
ouderen

Openbare orde

Slim openbaar 
vervoer

Voorspellende 
stoplichten



Verbonden leefomgeving

Publieke infrastructuur wordt net zo verbonden als mensen onderling.

Maar willen we dat wel?



‘Real-time’ invloed op onze leefomgeving is mogelijk

Minder files Verbetering
openbare orde en

veiligheid

Verbetering kwaliteit 
en betaalbaarheid 

openbare 
voorzieningen

Vermindering 
vervuiling en 

duurzaamheid

39%
37% 36% 35%

In hoeverre wilt u uw gegevens delen voor verbeterde diensten?
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Bron: The Economist Intelligence Unit, 2016



Singapore Hong Kong
Barcelona

Rotterdam

Alkmaar

Delft

Mobility on Demand
Realtime meten vervuiling

Open soure sensor netwerk

Open LoRa netwerk

Slim afval management

Energie neutraal 2050

Slimme voorbeelden



Slimme leefomgeving is 

datagedreven



Nieuwe thema’s vragen om een andere blik



Andere blik?

Een slimme leefomgeving:
• Biedt antwoord op de uitdagingen van onze tijd en de toekomst.
• Zorgt ervoor dat de omgeving voldoet aan de behoeften van huidige en 

toekomstige generaties.

Door:
• Duurzaam om te gaan met energie, grondstoffen en middelen.
• Samenwerking tussen overheid, burgers, bedrijven en onderwijsinstellingen.
• Beleidsterreinen samen te brengen.
• Gegevens en informatie actief te delen.

Een slimme leefomgeving is datagedreven.



Slimme leefomgeving is datagedreven

Datagedreven:
Herkennen van patronen in (big) data uit de 
leefomgeving en maatschappelijke vraagstukken, 
om informatie te genereren, evalueren en 
voorspellen om proactief te reageren.

Alle beslissingen en beleid zijn gefundeerd 
en onderbouwd met data.

Verzamelen

Inzicht

Voorspellen

Analyseren

Distribueren

Bijsturen



Innovatie & Ontwikkelladder

Trede 2 - Proof of Concept (POC)/Experiment
• Zichtbare experimenten op businessvraag
• Beschikbaarheid en kwaliteit databronnen
• Opbouw van technische infrastructuur

Trede 3 - Verbreding 
• Toename initiatieven en vieren van successen
• Voldoende kennis, kunde en middelen
• Technische infrastructuur verder uitbouwen

Trede 4 - Verankering 
• Verandering primaire processen
• Minder hiërarchische organisatie
• Samenwerking binnen en buiten

Trede 5 - Data Gedreven Werken is leidend 
• Data gedreven werken (sturen) is de norm 
• Tijdig maatregelen om beleid bij te sturen
• Duurzame en open organisatie

Trede 1 - Draagvlak/Coalitievorming 
• Visie / ambitie
• Agenderen binnen organisatie 
• Ambassadeurs voor vernieuwende aanpak
• Quadruple Helix



Terugblik



Werkelijkheid…..of droom?

Sensor op lichtarm 
meet stikstof

Fiets/voetpad meet de 
temperatuur

Sensor meet 
verkeersintensiteit

Sensor meet 
vochtigheid

Sensor op lichtarm 
meet hittestress

Fitbit vertelt dat 
ze gevallen is

En deze man?

Bus weet dat deze 
mensen mee willen

Auto vraagt; Kan ik 
verderop parkeren?



Ontwikkelingen leefomgeving en maatschappelijke vraagstukken:
• Technologie biedt hierbij nieuwe mogelijkheden. 
• Vragen om duurzame en slimme oplossingen.

Duurzame en slimme oplossingen:
• Vragen om nieuwe manieren van samenwerken (open innovatie 2.0).
• Vragen om een nieuwe manier van denken.

Nieuwe manier van denken:
• Start vanuit maatschappelijke vraagstukken en behoeftes.
• Zet hierbij de mens centraal.

Denk groot, begin klein….durf te experimenteren

Samenvattend





Bedankt en tot volgend jaar!


