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Samenvatting  

 

In het afgelopen decennium is er veel veranderd op het gebied van ruimtegebruik in steden en 

daaromheen. Steden veranderen van functielocaties naar locaties waar mensen naartoe gaan voor een 

ervaring, de ervaring van het shoppen, het ontmoeten van mensen en het gevoel van vrijheid in de 

openbare ruimte. Wanneer men daar geen behoefte aan heeft, wordt alles gemakkelijk gedaan vanuit 

huis, achter de laptop of tablet. Hiervandaan worden kleren, eten en andere benodigdheden besteld 

zonder dat men de deur uit hoeft.  

Door de opkomst van technologie kan er beter 

ingespeeld worden op de behoefte van bezoekers 

van binnensteden en andere functiegebieden.  

Er wordt veel gewerkt aan de kwaliteit van de 

belevenis die mensen krijgen als zij erop uit gaan. Zo 

wordt er in binnensteden veel ingespeeld op het 

shop- en ontspanaspect. Het winkelen wordt makkelijker gemaakt door middel van slimme etalages 

die inspelen op behoeften van de bezoeker. Geuren worden door de stad verspreid om mensen naar 

eettenten te trekken en door de gehele stad is gratis Wi-Fi zodat iedereen, ieder moment van de dag, 

up-to-date is over speciale aanbiedingen, belevenissen en unieke winkels. 

Niet alleen in de binnenstad verschuift de aandacht van simpel rondjes lopen en doen wat je moet 

doen, naar de ervaring en een unieke belevenis. Ook evenementenlocaties spelen in op deze 

behoeften. Door zich te concentreren op de Fan-experience wordt het de bezoeker gemakkelijker 

gemaakt tijdens een voetbalwedstrijd of concert. Zo kan de bezoeker alles halen uit de tijd op de 

locatie. Een evenementenlocatie zoals de Amsterdam Arena is voorloper op deze nieuwe ontwikkeling 

en beschikt over veel technologie. Zo weten zij lange files tijdens een wedstrijd te voorkomen, worden 

ruzies preventief opgelost, er wordt continu gescand naar criminelen en potentiële herrieschoppers. 

Dit wordt gerealiseerd door hoge kortingen voor 

wie vroeg komt, slimme lantaarnpalen met 

gezichts- en nummerbordherkenning en 

Heatmapping om drukke plekken in kaart te 

brengen. 

Havens daarentegen focussen zich meer op 

efficiëntie en het veilig importeren en exporteren 

van goederen. Robots worden veel ingezet op 

Afbeelding 1 Binnenstad 

Afbeelding 2 Havens 
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deze locaties, omdat persoonlijkheid hierbij niet belangrijk is. Schepen worden systematisch geladen, 

gelost en de inhoud wordt ten allen tijden gescand op drugs en ander illegaal smokkelwaar.   

De drie bovenstaande locaties hebben veel eigenschappen die zij van elkaar over kunnen nemen. Ook 

zijn er een aantal overeenkomsten te vinden. Zo focussen havens en evenementenlocaties beide op 

efficiëntie en veiligheid. Evenementenlocaties zouden veel technieken over kunnen nemen van havens 

zoals drugsscans en robotisering. Havens kunnen technieken overnemen als slimme lantaarnpalen, 

Heatmapping tegen criminaliteit en nummerbordherkenning tegen illegale praktijken.  

Binnensteden kunnen veel leren van evenementenlocaties door de efficiëntie en de ervaring. Door te 

spelen met hoge kortingen kunnen bezoekersstromen in de binnenstad worden beïnvloed en kunnen 

bepaalde plekken in de stad worden ontlast.  

Algoritmes gaan een grote rol spelen in steden en drukke buitengebieden. Deze algoritmes kunnen 

inspelen op onvoorspelbare situaties. Hierbij maakt een algoritme zelf een beslissing tot actie en 

bepaalt wat de beste actie is in de desbetreffende situatie. Dit alles zonder tussenkomst van mensen. 

Algoritmes zullen worden toegepast om de efficiëntie en het gebruiksgemak te verhogen. Zo zullen 

deze algoritmes in de toekomst auto’s aansturen om andere routes te nemen om een drukke weg te 

ontlasten. Ook zullen algoritmes actie gaan ondernemen als het regent, als er bomen in de stad 

moeten worden gesnoeid of wanneer er een ongeval plaatsvindt. Er zijn echter nog veel meer 

mogelijkheden waar algoritmes kunnen worden toegepast. Op ten duur zullen steden dynamisch 

worden en direct de gevolgen van een voorval waarnemen, sturen en oplossen. Dit kan gerealiseerd 

worden door sensoren die de gehele dag iedere beweging en verandering waarnemen. 

Formules voor dit soort algoritmes 

zijn extreem complex en moeten 

rekening houden met verschillende 

variabelen. Een aantal gegevens 

zullen zijn vastgesteld, zoals de 

aanwezigheid van de infrastructuur of 

gebouwen. Deze zullen niet per 

moment veranderen en bewegen en 

kunnen ten alle tijden worden 

meegenomen in de berekeningen. Variabelen zoals persoonsgegevens, vervoer, weer, aanbod, 

kortingen, etc. zullen per seconde, per locatie veranderen. Algoritmes zullen gezamenlijk een groot 

netwerk in een stad worden waarbij elke actie een kettingreactie in gang kan zetten. Dit verhoogt de 

complexiteit van de toepassing van algoritmes. Algoritmes kunnen in theorie nog in Antwerpen 

opgemerkt worden, terwijl ze in Amsterdam worden geïnitieerd. 

Afbeelding 3 Evenemententerreinen 
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De omgevingswet is een wet die wordt ingevoerd om alle wetten omtrent de leefomgeving zo 

beknopt en makkelijk mogelijk te maken. Daardoor worden procedures korter, het wordt voor een leek 

makkelijker te begrijpen. De omgevingswet is gefuseerd door de oude omgevingswet en de nieuwe 

ideeën samen te voegen. De wet houdt in dat het niet bepalend is, de wet geeft randvoorwaarden wat 

er in een bepaald gebied mag. Hier is geen specifieke invulling voor. De norm wordt gehandhaafd.  

De gemeente kan mede door technologie kijken wat de behoeftes zijn in een gebied en dat toepassen 

in de omgevingsvisie. Op deze manier wordt het gebied juist gebruikt volgens de wensen van de 

omwonenden. Op deze manier zal het stimuleren om in het gebied te leven. 

Een algoritme zal altijd voor de meest optimale en efficiënte uitkomst kiezen. Om probleemsituaties te 

voorkomen, moeten algoritmes er op ingesteld zijn dat deze meest efficiënte uitkomst niet het meest 

wenselijk kan zijn vanuit maatschappelijk oogpunt. Algoritmes moeten rekening kunnen houden met 

veel variabelen en zachte informatie. Door de vele variabelen worden kettingreacties in gang gezet, 

hierdoor kunnen onbedoelde gevolgen een negatieve invloed hebben op de stad en de omgeving. 

Veel van de input voor een algoritme in de stad is privacygevoelige persoonsinformatie. De informatie 

is hierdoor lastig te verkrijgen en dit zal de ontwikkeling van algoritmen stremmen. Ook wordt de 

juiste oplossing vinden hierdoor een uitdaging. 

Het is van groot belang dat, om algoritmes goed te laten werken, databases ter beschikking worden 

gesteld om informatie te verkrijgen als bezoekersstromen, weersinformatie, het actuele verkeer en 

bepaalde persoonsgegevens. Aan de andere kant is het belangrijk dat de privacy van gebruikers wordt 

gewaarborgd. Veel mensen zullen erop tegen zijn dat persoonsgegevens worden gebruikt om de stad 

efficiënter en veiliger te maken. Deze informatie zal goed beveiligd moeten worden tegen hackers en 

andere internetcriminelen.  

De stad is aan het veranderen op veel verschillende manieren. Omdat de toepassing van algoritmes in 

de hedendaagse samenleving erg lastig is door de wetgeving en het ontbreken van maatschappelijk 

draagvlak, is er in de toekomstbeelden gekeken naar het jaar 2030 en hoe de algoritmes hier 

toegepast zouden zijn. 

Ethiek en urgentie zijn aspecten die onmiskenbaar samengaan met de toepassing van algoritmes in de 

stad. Dit, omdat de input van algoritmes erg privacygevoelig is. Tegenwoordig starten grote bedrijven 

met bijzondere projecten, zoals Google city in Toronto en Songdo. Deze bedrijven willen zelf invloed 

hebben op hoe een stad er uit komt te zien in de toekomst. Zo kunnen zij controleren welke informatie 

er vrij wordt gegeven en welke technieken er in de stad worden gebruikt. Een groot deel van dit soort 

steden lijkt een wenselijke situatie en kan voor convenience zorgen, echter moet er afgevraagd worden 

of de bewoners van deze stad nog privacy hebben. Door de hoeveelheid data die nodig is om een 

slimme stad te creëren wordt de privacy steeds meer beperkt door de grote multinationals.  
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Veel mensen vinden dit een angstig idee, zij hekelen deze ontwikkeling. Anderen moedigen deze 

ontwikkeling juist aan. Belangrijk is dat stedenbouwers en andere werkvelden die zich bezighouden 

met de openbare ruimte, gaan inzien dat de ontwikkeling van deze steden onomkeerbaar is. Het 

werkveld moet het heft in eigen handen nemen en niet afwachten tot grote bedrijven met 

commercieel belang hier mee aan de slag gaan. Als de stadsbouwers hier niet mee aan de gang gaat, 

dan zou de controle over de stad verloren kunnen gaan. 
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Voorwoord 

 

Voor u ligt het onderzoek over de toepassing van algoritmes in steden. Dit onderzoek is gedaan in het 

kader van het afstuderen aan de opleidingen Stedenbouwkundig ontwerpen en Ruimtelijke Ordening 

en Planologie, in opdracht van het Kennislab van Urbanisme. De onderzoeksvraag, die wordt 

besproken in de situatieschets, is gekomen uit gesprekken die wij gevoerd hebben met onze 

opdrachtgever, Jan-Willem Wesselink.   

Tijdens het onderzoek is er gesproken met verschillende personen om grip te krijgen op de 

ontwikkelingen en de gedachtes hierachter. Zo heeft er een gesprek plaatsgevonden met manager 

demand planning van Grolsch, Lorenzo Gerritsen, en de studenten van de TU Delft over de Hyperloop. 

Dankzij hen is er een goed beeld gevormd over de problematiek en de kansen die ontstaan door 

nieuwe technologie. Dankzij Tom de Groot, student van hogeschool Eindhoven, is veel informatie 

verkregen over de technische kant van algoritmes en de toepassing hiervan in steden.  

Wij willen u in dit document meenemen door een zoektocht naar het antwoord op de vraag: Wat is er 

mogelijk met betrekking tot algoritmes in het stedelijk gebied en hoe zal dit er in 2030 uit komen te 

zien?  

Wij wensen u veel leesplezier, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelle Drost 

Menno Heiwegen 

Max Potkamp 

Isabel van Veen 

 

Deventer, 22 januari 2018 
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1. Inleiding 
 

Smart Cities is een thema waar veel vragen bij komen kijken. Vaak wordt er gekeken vanuit de 

mogelijkheden uit de techniek, maar de stad is een ongrijpbare, complexe omgeving. In de stad is er 

sprake van een grote diversiteit aan actoren en variabelen. Met deze actoren en variabelen moet 

rekening worden gehouden bij de nieuwe ontwikkelingen vanuit de techniek. Welke rol kunnen 

algoritmes spelen bij het plannen van de stad, hoe verandert de manier van plannen in een stad en 

hoe kan deze ontwikkeling juist gestimuleerd worden, in plaats van afgeremd, door bijvoorbeeld 

tegenstrijdige wetgeving, of ethische dilemma’s?  

De hoofdvraag die in dit rapport zo veelzijdig mogelijk wordt beantwoord, is: Wat is er mogelijk met 

betrekking tot algoritmes in het stedelijk gebied en hoe zal dit er in 2030 uit komen te zien?  

Op dit moment zit de wereld in een 

internetrevolutie, die misschien wel net zo veel 

verandering te weeg gaat brengen als de 

industriële revolutie. In dit onderzoek wordt er 

gekeken naar de ontwikkelingen op dit moment 

en er wordt gespeculeerd over wat er nog kan 

komen. Er wordt beschreven hoe de algoritmes, 

toegepast in diverse stedelijke functiegebieden, 

een rol kunnen spelen in het verbeteren van de dagelijkse leef kwaliteit. Daarnaast wordt er gekeken 

naar de toegevoegde waarde van de nieuwe omgevingswet in de toekomst.  

Algoritmes zijn extreem complex en zullen 

nog complexer worden als deze worden 

toegepast in de stad. Er wordt geprobeerd 

om door middel van voorbeelden 

duidelijkheid te schetsen hoe deze 

algoritmes zullen gaan werken. Vanuit de 

disciplines Stedenbouw en Planologie zal 

het moeilijk zijn om deze algoritmes 

volgens de wiskundige regels en 

onderbouwingen op te stellen. De formules zullen wiskundig misschien niet kloppen, echter vormen 

de formules een beeld hoe deze toegepast kunnen worden in de stad. 

Om de boodschap zo goed mogelijk over te brengen wordt het verhaal in dit rapport ondersteund 

met een Magazine. Hierin wordt ingezoomd op de andere kant van het verhaal, wat betekenen de 

technologische ontwikkelingen uiteindelijk voor de gebruiker?  

Afbeelding 4 Internet zit in alles 

Afbeelding 5 Algoritmes zijn complex 
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2. Situatieschets 

 

2.1 Achtergrond 

Er zijn op dit moment veel zaken gaande met op het gebied van Smart Cities. Men is veel bezig met 

het slimmer maken van steden, deze ontwikkelingen gaan snel. Zo wordt Stratumseind, de 

uitgaansstraat van Eindhoven gebruikt als experiment voor diverse slimme toepassingen.  

De politie wordt hier automatisch ingelicht tijdens drukte en ruzies. Ook wordt de straat bij problemen 

feller verlicht.  

Niet alleen op het gebied van veiligheid worden er 

technische toepassingen toegepast, ook voor 

bijvoorbeeld het openbaar vervoer gebeurt dit al. 

De ontwikkeling gaat zo snel dat het moeilijk is 

om de toepassingen die er al zijn, grootschalig toe 

te passen in de openbare ruimte. De wet- en 

regelgeving zijn hier nog niet op aangepast.  

Doelstelling 

De vraag die leidend is voor dit onderzoek is; wat is er mogelijk op het gebied van algoritmes in het 

stedelijk gebied. In veel onderzoeken wordt de technische kant belicht en niet de stedenbouwkundige 

kant. Er is veel mogelijk op dit gebied, maar bij veel mogelijkheden is het de vraag of wij dit als 

samenleving willen. Het doel van dit onderzoek is om de stedenbouwkundige kant van dit onderwerp 

te belichten en om de verbinding te maken met de technische kant.  

In dit rapport zijn de toepassingen te vinden die 

al bestaan, maar ook de manier waarop 

algoritmes toegepast kunnen worden in stad. 

Daarnaast zijn in het magazine de 

ontwikkelingen te vinden en wordt er een dag 

meegekeken met drie mensen die leven in het 

jaar 2030. Hoe ziet hun dag eruit en hoe 

bewegen zij zich door de stad? 

 

 

 

  

Afbeelding 6 Binnenstad Eindhoven 

Afbeelding 7 Complexiteit algoritmes 
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Onderzoeksopzet 

Het onderzoek is aangepakt op basis van de onderstaande vragen. 

De vraag die door middel van het onderzoek wordt beantwoord is: Wat is er mogelijk met betrekking 

tot algoritmes in het stedelijk gebied, en hoe zal dit er in 2030 uit komen te zien?  

De deelvragen die hierbij samenhangen zijn; 

1. Wat zijn de huidige relevante stedelijke ontwikkelingen? 

1.1 Wat zijn de recente ontwikkelingen? 

1.2 Wat zijn de technologische ontwikkelingen? 

1.3 Op welke manier wordt de plek gebruikt? 

1.4 Welke problematiek speelt hier?  

2. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen de stedelijke functiegebieden? 

2.1 Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen op het gebied van technologie? 

2.2 Hoe kunnen de stedelijke functiegebieden op technologisch gebied aan elkaar gekoppeld       

worden? 

3. Wat is de invloed van nudging en algoritmes op stedelijke gebieden? 

3.1 Hoe worden mensen hierdoor beïnvloed? 

3.2 Wanneer zijn nudging en algoritmes van toegevoegde waarde? 

4. Op welke manier zijn algoritmes op een andere manier in te zetten in stedelijk gebied?  
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2.2 begripsbepaling  

Smart City 

‘Een stad die door middel van slimme technologieën een flexibele en duurzame leefomgeving creëert 

en onderhoudt, om zo het gebruiksgemak en de efficiëntie van de stad te verhogen.’   

Algoritmes  

‘Een algoritme is een afgebakende set regels die door middel van logica een vraagstuk kunnen 

oplossen zonder tussenkomst van mensen.’ 

Nudging 

‘Een methode om met ‘een klein duwtje in de rug bepaald gedrag te bevorderen.’ 

(Weghorst, z.d.) 

Smart Technology 

‘De technologieën die in staat zijn om zich automatisch aan te passen en gedrag te beïnvloeden in een 

omgeving. Dit kan door middel van data uit de sensoren, het analyseren van deze gegevens en hier 

conclusies uit te trekken. Deze technologieën kunnen reageren op gebeurtenissen en prestaties 

verbeteren.’ 

Smart Light 

‘De kwaliteit van leven verbeteren door middel van licht. Smart Light kan gebruikt worden voor 

verschillende doeleinden. Bijvoorbeeld fel licht jaagt mensen weg en warm licht kan agressie tegen 

gaan.’ 

Augmented Reality (AR) 

‘Toegevoegde realiteit’. Bij deze technologie worden de realiteit en een virtuele wereld met elkaar in 

verbinding gebracht. Het is een combinatie van de wereld zoals men hem waarneemt met 

toegevoegde virtualiteit.’ 

(Redactie Ensie, 2016) 

Virtual Reality (VR) 

‘Hier wordt een virtuele werkelijkheid gecreëerd. Door de zintuigen te manipuleren ervaart de 

gebruiker de schijnwerkelijkheid als een nieuwe realiteit waarin u zich daadwerkelijk voortbeweegt.’ 

(Duin, 2015) 

City Beacons  

‘Het is een platform in de stad dat de burgers, toeristen, bedrijven en de overheid met elkaar verbindt.’ 

(citybeacon, 2017) 
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2.3 Theoretisch kader 

Smart City is een thema waar veel overheden mee bezig zijn. Dit ligt bijzonder gevoelig op het gebied 

van privacy. De vraagstukken die voortkomen uit Smart City zullen op een integrale manier aangepakt 

moeten worden. Naast stedenbouwkundige invloed is het ook belangrijk om met technische mensen 

om tafel te zitten.  

Overheden beginnen langzamerhand te beseffen dat het van belang is om mee te gaan in deze 

technische revolutie. Als de overheden het zelf niet gaan aanpakken, dan zullen bedrijven als Google 

het stokje van de overheid overnemen in de Smart City. Overheden zullen dan minder invloed hebben 

op de bestemming van alle informatie.  

De Smart City is een stad die door middel van slimme technologieën een flexibele en duurzame 

leefomgeving creëert en onderhoudt, om zo het gebruiksgemak en de efficiëntie van de stad te 

verhogen.   

Algoritmes zijn een afgebakende set regels die door middel van logica een vraagstuk kunnen oplossen 

zonder tussenkomst van mensen. Algoritmes kunnen oneindig groot worden, maar hebben wel altijd 

input nodig om tot een uitkomst te komen.   

Als mens wordt de hele dag je gedrag beïnvloed. Dit gebeurt in de stad, in de supermarkt en op het 

internet. Dit wordt nudging genoemd. Nudging is een methode om met een ‘klein duwtje in de rug’ 

bepaald gedrag te bevorderen. Door steden slimmer te maken, weet de stad eigenlijk al wat jij wilt 

doen, zien of kopen. Hierdoor worden je keuzes beïnvloed, terwijl jij als persoon het idee hebt dat je 

zelf de keuzes hebt gemaakt.  
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2.4 Onderzoeksmethode 

 

2.4.1 Inleiding 

Het onderzoek is op te delen in drie fases, de eerste fase is de analyse. In deze fase is inzicht verkregen 

over de ontwikkelingen die plaatsvinden en de problematiek die speelt.  

In de tweede fase zijn toekomstbeelden geschetst. In de laatste fase wordt er dieper ingegaan op 

algoritmes en de complexiteit hiervan.  

 

 

 

 

2.4.2 Fase 1 

Fase 1 is begonnen met een deskresearch van de verschillende stedelijke gebieden. Er is een 

afbakening gemaakt van vier verschillende functiegebieden; binnensteden, evenementenlocaties, 

havens en parken. Deze gebieden zijn gekozen om een zo goed en breed mogelijk beeld te krijgen van 

ontwikkelingen en 

problematiek. Het toepassen 

van technieken in de stad is 

alleen interessant als het de 

leefbaarheid verbeterd. 

Tijdens de analyse is duidelijk 

geworden dat niet alle 

stedelijke gebieden evenveel 

gebruik zullen maken van de 

nieuwe technieken. De 

parken zijn al decennia een 

plek om tot rust te komen, te 

eten, te spelen en te sporten. Het is de 

een van de weinige plekken waar mensen echt ontmoeten zonder technologie. Daarnaast wordt er 

vooral in warme seizoenen gebruik gemaakt van het park. De parken kunnen gebruik maken van 

toepassingen om de veiligheid te vergroten, vooral ’s nachts, of om het beheer efficiënter te make . 

Het is lastig om de parken te vergelijken met de andere stedelijke gebieden. Om deze reden zijn de 

parken ook voor een deel uit het verdere onderzoek gelaten. Daar, waar van toepassing worden de 

parken genoemd. Zie figuur 2 hierboven voor visualisatie van de keuzes. 

Fase 1  

Deskresearch  

Fase 2 

Toekomstbeeld  

Fase 3 

Toepassing  

Figuur 1 De drie fases 

Figuur 2 Stedelijke functiegebieden keuzes 
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2.4.3 Fase 2 

Nadat de deskresearch afgerond is, zijn de toekomstbeelden geschreven. Het is een bewuste keuze 

geweest om eerst de toekomstbeelden te schrijven, zonder ethiek in beschouwing te nemen. Op deze 

manier is er bij het onderzoeken van de toepassing van algoritmes een zo breed mogelijk beeld 

gevormd van de mogelijkheden van toepassingen van algoritmes. De toekomstbeelden zijn 

geschreven aan de hand van de toepassingen die gevonden zijn tijdens de deskresearch. Ook zijn hier 

persoonlijke verwachtingen voor 2030 in verwerkt.  

2.4.4 Fase 3 

De derde fase in het project bestaat uit het vergelijken van de stedelijke gebieden en onderzoeken 

welke invloed algoritmes hebben op de stedelijke gebieden.  

Algoritmes zijn complex. Dit is ondervonden toen er bij een voorbeeld een algoritme ontwikkeld is. In 

dit voorbeeld is te zien hoe groot een algoritme kan zijn en welke variabelen bijvoorbeeld nodig zijn, 

maar ook hoeveel informatie er opgehaald kan worden.  

Tenslotte is er gekeken is er gekeken naar de toepassing van nudges in de verschillende stedelijke 

functiegebieden. Mensen worden de hele dag gestimuleerd om de ‘juiste’ keuze te maken. Bij 

algoritmes is het voorspellen van menselijk gedrag een belangrijke stap, daarom is nudging belangrijk 

bij algoritmes. De vraag die hier beantwoord wordt, is; ‘hoe worden mensen beïnvloed en waardoor?’  

2.4.5 conclusie 

Het ethische vraagstuk dat de technologie vaak met zich meebrengt is op een aantal momenten 

meegenomen. De reden waarom dit niet elke keer wordt meegenomen is om zo een goed mogelijk 

beeld te krijgen van wat er allemaal mogelijk is. Door het ethische aspect altijd in beschouwing te 

nemen zou dit beeld te beperkt kunnen worden.   
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Afbeelding 8 Schaalniveau Binnensteden, Arnhem, 

Amsterdam, SoHo 

Afbeelding 10 Schaalniveau Evenemententerreinen, 

Luxor Live, De Arena, Beaver Stadium 
Afbeelding 11 Schaalniveau Havens, Veghel, Rotterdam, 

Singapore 

3. Analyse  
 

3.1 Inleiding 

Om op de te hoogte zijn van de ontwikkelingen is er een vooronderzoek gedaan. Tijdens dit 

vooronderzoek is gekeken naar de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de gekozen 

functiegebieden. Deze functiegebieden zijn binnensteden, parken, evenementenlocaties en havens. 

Voor elk functiegebied zijn er 3 schaalniveaus gekozen. Dit is gedaan om de ontwikkelingen zo breed 

en duidelijk mogelijk in kaart te brengen.  

Onderstaand is de verdeling van de schaalniveaus, door middel van visualisaties te vinden. Daarnaast is 

ook de conclusie te vinden in dit hoofdstuk. De gehele analyse staat in bijlage 1. 

3.2 Visualisaties schaalniveaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9 Schaalniveau Parken, Bingelradepark, 

Vondelpark, Central park 
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3.3 Conclusie 

Bijna elke binnenstad heeft te maken met leegstand van winkels. De grote oorzaak van dit probleem is 

het veranderende kooppatroon van de consumenten, het online winkelen heeft de afgelopen jaren 

een grote vlucht genomen. In NYC zijn dit echter ook de hoge huurprijzen die voor een pand worden 

gevraagd.  

Evenementenlocaties leggen de focus op fan-experience om zo de locaties aantrekkelijk te houden. 

Verder is er momenteel weinig problematiek rondom de terreinen door de blijvende levendigheid en 

bedrijvigheid hieromheen.  

Havengebieden zijn ver met het gebruik van technische toepassingen. Wel zitten er grote verschillen 

tussen de internationale havens en regionale havens. De technologie die gebruikt wordt in de havens 

verschilt van elkaar. Een overeenkomst die alle havens wel hebben is de focus die ligt op efficiëntie.  

Het valt op dat in een groot deel van de geanalyseerde parken weinig gebeurt op het gebied van 

technologische ontwikkelingen. Er vinden hier wel veranderingen plaats, maar dit weinig invloed op 

het gebruik van parken. Van alle geanalyseerde functiegebieden lijken de ontwikkelingen hier het 

meest langzaam te gaan. 
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4. Overeenkomsten en verschillen tussen de stedelijke 

functiegebieden 
 

4.1 Inleiding 

Tijdens het vooronderzoek zijn de stedelijke functiegebieden uitgewerkt en daarbij is er onderscheid 

gemaakt tussen verschillende schaalniveaus. Verder is er geen rekening gehouden met de andere 

functiegebieden. In dit hoofdstuk zullen de schaalniveaus worden vergeleken en wordt de koppeling 

gemaakt tussen de functiegebieden. 

 

4.2 De koppeling tussen de stedelijke functiegebieden op technologisch gebied 

Onderstaande matrixen geven de technologische ontwikkelingen per aspect weer. Hierbij is er gekeken 

naar de huidige stand van de ontwikkelingen, welke toepassingen worden al gebruikt? Vervolgens is er 

een tweede matrix gemaakt om te laten zien welke ontwikkelingen bij welke stedelijke functiegebieden 

van toepassing zouden kunnen zijn. Hierdoor wordt duidelijk dat de stedelijke functiegebieden: 

binnensteden, parken en evenementenlocaties relatief dicht bij elkaar zitten. De technologische 

toepassingen van bijvoorbeeld binnensteden zijn ook toe te passen bij parken en evenementenlocaties 

en andersom. Havens valt bij deze groepering buiten de boot.  

De focus van de technologische ontwikkelingen bij havens ligt vooral op het verhogen van de 

efficiëntie, bij de anderen op het verhogen van het gebruiksgemak, leefbaarheid en comfort.  

Het valt op dat in parken en binnensteden op dit moment weinig gebeurd ten opzichte van havens en 

evenementenlocaties. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de organisatie van deze functiegebieden. 

Bij havens en evenementenlocaties is er meer geld te verdienen door het toepassen van deze 

technologische ontwikkelingen.  
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Figuur 3 Huidig gebruik per onderwerp 

 

 

Figuur 4 Legenda 1 



 

22 

 

 

Figuur 5 Potentiële toepassing per onderwerp 

 

 

Figuur 6 Legenda 2 
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4.3 Conclusie 

 
4.3.1 Overeenkomsten 

Tussen de stedelijke functiegebieden zijn veel overeenkomsten te vinden. De binnenstad en 

evenementenlocaties hebben beiden te maken met veel verschillende gebruikers. Voor alle gebruikers 

wil je een fijne omgeving creëren. Ook kunnen binnensteden en parken functioneren als 

evenementenlocatie. Toepassingen als Augmented Reality is voor alle drie van deze functiegebieden 

interessant en toepasbaar. Havens lijkt op een plek die op zichzelf staat en geen connectie heeft met 

de andere functiegebieden, toch zijn er veel overeenkomsten met de andere functiegebieden.  

De havens zijn gefocust op het robotiseren en digitaliseren van de processen. Hiervoor zijn sensoren, 

robots en ICT-systemen relevant. Ook Heatmapping en nummerbordherkenning kan interessant zijn 

voor havens. Dit soort toepassingen zijn ook te implementeren voor binnensteden en 

evenementenlocaties. Het doel verschilt hierin wel. Voor binnensteden en evenementenlocaties kan de 

reden zijn om mensen in de gaten te kunnen houden en voor havens zou het kunnen zijn om 

processen sneller te laten verlopen.  

 

4.3.2 Verschillen 

Het gebruik door mensen van de stedelijke functiegebieden verschilt enorm.  

De aanwezigheid van mensen en het plaatsvinden van activiteiten zijn hierbij de belangrijkste factoren. 

Bij evenemententerreinen is er vaak ’s avonds activiteit, terwijl in parken vaak overdag veel activiteit is.  

Havens hebben andere belangen dan binnensteden. Dit heeft ook invloed op de manier waarop 

algoritmes worden toegepast. In havens moet er geld worden verdiend en daarbij is efficiëntie een 

belangrijk aspect. Ook bij evenemententerreinen is efficiëntie belangrijk, maar de reden hiervoor is 

vaak om veiligheid te waarborgen.    

Binnensteden hebben een hele andere structuur en worden door veel verschillende groepen mensen 

gebruikt en die zoeken andere activiteiten in de stad. Hierdoor is het gebruikspatroon van de stad 

meer divers. Bij het toepassen van algoritmes in de stad moet er met meer variabelen rekening worden 

gehouden dan bij havens. 

Data van providers kan interessant zijn voor evenementenlocaties en parken, om op die manier te 

bepalen wat voor publiek er komt, maar voor havens heeft dit geen toegevoegde waarde. Robots zijn 

daarentegen van enorme waarde voor havens, maar in binnensteden zijn ze op dit moment nog niet 

nodig en hebben ze geen waarde.  
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5. Toekomstbeelden 
 

5.1 Inleiding 

De stad is aan het veranderen op veel verschillende manieren. In dit hoofdstuk staan een viertal 

toekomstbeelden die over veranderingen in de stad gaan. In deze toekomstbeelden wordt beschreven 

hoe de stad eruitziet in 2030. Bij het onderzoek, voorafgaand aan deze toekomstbeelden, is er een 

afbakening van een aantal stedelijke functiegebieden gemaakt. Deze stedelijke functiegebieden zijn: 

binnensteden, parken, evenementenlocaties en, havens. Het laatste essay gaat in op de ethische 

vragen die met de ontwikkelingen gepaard gaan. Om de toekomstbeelden samen één verhaal te laten 

vormen wordt er rekening gehouden met een paar vastgestelde ontwikkelingen, dit zijn natuurlijk wel 

veronderstellingen. Sommige ontwikkelingen zullen uitkomen, anderen zullen op een totaal andere 

manier ontplooien. Deze veronderstellingen zijn hieronder te vinden. 

De wereld in 2030 

De steden blijven doorgroeien. In 2030 woont het overgrote deel van de wereldbevolking in steden. 

Deze wereldbevolking zal ook toenemen. In 2017 zijn er 7 miljard wereldbewoners, in 2030 zullen dat 

er 9 miljard zijn. 

In 2030 wordt er geen gebruik meer gemaakt van fossiele brandstoffen. Het grootste deel van de 

energie wordt duurzaam opgewekt. De zeespiegel is 20 centimeter gestegen. Er is sprake van een 

grootschalige globalisering, hierdoor kan iedereen overal wonen en werken.   

Augmented Reality ligt als een nieuwe ‘layer’ over het leven heen, het wordt bijna overal toegepast.   

Daadwerkelijk bezit van eigendommen is zeldzaam op de meeste plekken, er is sprake van een 

deeleconomie, toegepast op bijvoorbeeld auto’s, tuingereedschap en wasmachines. Mobiliteit en 

vervoer zijn compleet anders geregeld. Auto’s en vrachtwagens zijn volledig autonoom.  

In veel sectoren wordt grootschalig gebruik gemaakt van robotica.  

In de toekomstbeelden wordt, per stedelijk functiegebied, behandeld wat de gevolgen van deze 

ontwikkelingen zijn. 
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5.2 Binnensteden 

De binnenstad van 2030 is onvergelijkbaar met de binnensteden van dit moment. De kentering naar 

het online shoppen zal alleen nog maar toenemen. De fysieke winkel verdwijnt grotendeels uit de 

binnenstad. De belangrijkste functie van de binnenstad draait om het woord beleving. Hier kan men 

met mensen afspreken, evenementen bezoeken en cultuur snuiven. 

Het is niet zo dat het verkoopelement compleet uit de binnenstad verdwijnt. Er zijn nog een bepaald 

soort winkels die nog bestaan. Winkels waar dagelijkse boodschappen of standaardproducten worden 

verkocht zijn verdwenen, dit gebeurt volledig online, de boodschappen worden automatisch 

thuisbezorgd wanneer het schikt. Alleen speciale en dure artikelen waar gevoel en smaak een 

belangrijke rol spelen zoals kleding, auto’s, schoenen en meubels worden in een fysieke winkel 

tentoongesteld. Deze producten worden overigens niet meegenomen door de consument maar 

worden via een bezorgdienst bij je thuisbezorgd, vanuit het magazijn buiten de stad. 

De winkels die nog aanwezig zijn in de binnenstad worden gekenmerkt door een goede service, 

behulpzaam en deskundig winkelpersoneel, smart technieken en een combinatie van winkelen en 

beleven. Zo gaat bijvoorbeeld het kopen van kleding heel anders. De juiste pasvorm van bijvoorbeeld 

kleding is geen issue meer, al deze gegevens zijn namelijk bekend door de 3D-scan die automatisch 

jouw lichaamsvormen meet en de juiste maten voor jou selecteert. Door middel van een smart mirror 

kan de kleur worden gekozen, het wisselen van kleding is dus niet meer nodig. Het personeel adviseert 

door middel van jouw uiterlijke kenmerken en karakter de kleur maar ook wat er in de mode is en wat 

past bij welke gelegenheid. Dit is het stukje extra service wat online niet te vinden is, waardoor de 

fysieke winkel nog niet volledig gedateerd is.  

Dit voorbeeld valt ook toe te passen op de andere Retail sectoren die in de binnenstad te vinden zijn. 

Alles wordt slimmer en gebruiksvriendelijker door middel van smart technieken, maar de 

winkelmedewerkers blijven bestaan voor de persoonlijke advisering. 

Wanneer een groot gedeelte van het huidige winkelbestand verdwijnt, is er veel ruimte die dus leeg 

komt te staan. Hier zal een andere invulling voor gevonden moeten worden. De trend van dit moment: 

de compacte binnenstad, zal zich verder gaan ontwikkelen. Waardoor de binnenstad waarschijnlijk 

kleiner gaat worden.  

Mogelijk is dat veel Retail oppervlak wordt vervangen voor wonen. De bevolkingsgroei neemt in de 

steden wereldwijd gestaag toe. Deze nieuwe stadsbewoners eisen ook een ruimte op waar ze kunnen 

verblijven. Dus de vraag naar woonoppervlak zal alleen nog maar gaan toenemen. 

De derde mogelijkheid is de meest drastische aanpak. Veel van het lege detailoppervlak wordt 

gesloopt en vervangen door openbaar groen. De binnenstad wordt een groene verblijfplek wat de 

locatie wordt voor sociale interactie met je vrienden.  
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Hierdoor zal ook de leefbaarheid en het klimaat in de stad worden verbeterd. 

Elementen die wel blijven bestaan en misschien gaan toenemen in de binnenstad zijn de horeca en 

andere Leisure, zoals museums, bioscopen en evenementenlocaties. Deze versterken de beleving die in 

toekomstige stadscentra de sleutelfactor worden voor een succesvolle en levendige binnenstad.  

Verder zal er in de binnenstad van 2030 overal data worden verstuurd en ontvangen. Zowel in de 

openbare ruimte als in de winkelpanden. Zo wordt bijvoorbeeld het aantal bezoekers gemeten, de 

omzet per dag, bezoekersstromen en een graadmeter over de veiligheid. Zelf krijg je ook veel data 

binnen via de smartphone/-watch, zoals persoonlijke reclame en informatie over openingstijden of 

prijzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8 Toekomstbeeld binnensteden 
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5.3 Parken 

In 2030 zullen parken een heel andere rol spelen dan dat ze nu doen. Zoals te lezen is in bijlage 1, is 

het gebruik van parken in steden aan het veranderen. Steden zijn heftig aan het groeien, de stad raakt 

vol. Dit betekent dat er in de stad minder ruimte is voor parken. Het concept parken zal dus opnieuw 

uitgevonden moeten worden voor de stad van de toekomst. Ruimte in de stad zonder invulling kan 

(tijdelijk) getransformeerd worden tot park. Parken zijn in de toekomst te vinden op plekken waar 

parken nu niet verwacht zouden worden. Denk aan voorbeelden zoals de Highline in New York en de 

Seoullo 7017 in Seoul. Ongebruikte metrotunnels en daken kunnen dan dus zomaar een park worden. 

Er wordt verwacht dat autonome auto’s geen parkeerplaatsen nodig zullen hebben in de toekomst, 

omdat deze gedeelde autonome auto’s altijd in beweging zijn. Deze ongebruikte parkeerplaatsen 

worden dan ook getransformeerd tot park. Parken worden in de toekomst dus op een andere manier 

geïmplementeerd in de stad.  
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De ontwikkelingen van parken op technologisch gebied gaan langzamer dan de ontwikkelingen bij de 

andere gekozen stedelijke functiegebieden. Hier zijn verschillende mogelijke verklaringen voor. 

1. De stadsgemeente beheert het park. Bij de overheid gaan doorgaans de meeste ontwikkelingen 

langzamer dan bijvoorbeeld de commerciële sector.  

2. Mensen hebben minder behoefte aan een park vol met technologie dan bijvoorbeeld slimme 

technologische toepassingen in de binnenstad. 

Waarschijnlijk is de snelheid van technologische ontwikkelingen het gevolg van een combinatie van 

beide verklaringen. Wanneer de wereld zich door blijft ontwikkelen zoals dat nu het geval is, zullen 

over een aantal jaar overal technologische toepassingen, op welke manier dan ook, te vinden zijn.  

Al deze technologische toepassingen bij elkaar zorgen voor enorm veel prikkels en informatie voor de 

gebruiker. Als mensen in hun dagelijks leven overal en altijd gebruik maken van technologie, zou het 

park, het bos of de groenstructuur een plek kunnen zijn waar mensen tijdelijk kunnen ‘ontsnappen’ 

van al deze prikkels en informatie. Vooral in parken zullen mensen proberen de ontwikkelingen te 

verlangzamen, omdat dit voor de meeste mensen een soort oase van rust is, is de grootschalige 

toepassing van technologie niet welkom in parken. 

Waar technologie in de binnensteden, evenementenlocaties en havens volop toegepast zal worden, zal 

dit bij parken relatief beperkt blijven. toepassingen zoals Smart Light en gratis Wifi zullen in de 

toekomst overal te vinden zijn in de openbare ruimte, dus ook in parken. Techniek om het park te 

onderhouden, zoals drones die snoeien en robots die afval opruimen, zijn ook in 2030 te verwachten in 

parken. De verwachting is dat technologische ontwikkelingen die gericht zijn op het individu, zoals 

smart mirrors in de binnenstad, niet te vinden zullen zijn in parken in 2030. 
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5.4 Evenementenlocaties 

De populariteit van evenementenlocaties zal in het jaar 2030 gedaald zijn, zolang er geen actie wordt 

ondernomen om de ervaring te verbeteren. Dit komt doordat in de toekomst, evenementen niet meer 

locatie gebonden zullen zijn. Door de opkomst van technologieën zoals Virtual Reality en Augmented 

Reality kunnen mensen thuis, in een park, op het werk of op school genieten van verschillende 

optredens van artiesten. Hiervoor hoeven zij niet aanwezig te zijn in een concerthal of stadion. De 

artiesten, het publiek en de sfeer worden gesimuleerd, prijzen kunnen hierdoor dalen. Als de 

evenementenlocaties hier niet op inspelen zal dat grote invloed hebben op de bezoekersaantallen. 

Veel locaties zijn echter al met dit vraagstuk bezig en zijn aan het kijken wat hun mogelijkheden zijn in 

het verbeteren van de ervaring. De Amsterdam Arena is hierin koploper en beschikt hedendaags over 

diverse technieken die worden toegepast. Deze technieken worden in de toekomst doorontwikkeld 

voor zoveel mogelijk kwaliteit.  

In het jaar 2030 zullen er geen of weinig parkeerplaatsen nog aanwezig zijn bij de locaties, 

parkeerplaatsen kosten geld en nemen kostbare grond in beslag, dit kan uitbreiding stremmen.  

De parkeerplaatsen zullen verdwijnen door de ontwikkeling van de zelfrijdende auto, waar vrijwel 

iedereen in zal rijden tegen die tijd. Deze auto’s zijn beschikbaar op oproepbasis. De rest van de dag 

en tijdens het evenement is de auto beschikbaar voor andere gebruikers. Deze auto’s zullen realtime 

communiceren met de systemen van de evenementenlocatie. Zo worden files zoveel mogelijk 

voorkomen door een brede spreiding. Ook zijn er geen problemen en lange files bij het parkeren. De 

rest van de bezoekers zullen met het zelfrijdende en goedkopere openbaar vervoer komen. De aanrij-

en aanlooproutes naar het terrein zijn voorzien van slimme lantaarnpalen. Deze geven licht af, wanneer 

nodig en scannen personen, nummerborden en de omgeving. Belangrijke informatie wordt 

doorgespeeld en opgeslagen. Dynamische verlichting brengt sfeer in de omgeving. De verlichting 

wordt afgesteld op het individu en kan een persoon kalmeren, enthousiasmeren en amuseren. 

Eenmaal aangekomen op locatie zijn er geen tickets nodig. Via een gezichtsscan of vingerafdruk 

worden de virtuele aankopen gelezen en de bezoekers worden direct gescand op criminele historie of 

sociale problemen, hier wordt een melding van gemaakt en deze mensen worden geweigerd of in de 

gaten gehouden. Door de snelle computersystemen die deze scans uitvoeren zullen bezoekers in grote 

getalen efficiënt worden verwerkt en naar binnen kunnen. Rijen worden hierdoor grotendeels 

voorkomen. Binnen in het pand of op het terrein staat bezoekers, die vroeger zijn gekomen, hoge 

korting te wachten op eten, drinken en artikelen uit de fanshops als beloning. Ook worden wearables 

aangeboden om vitale waarden van het bloed waar te nemen om ondervoeding of uitdroging tegen te 

gaan. Deze mensen worden dan automatisch gewaarschuwd.  
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Afbeelding 9 Toekomstbeeld Evenemententerreinen 

Lopend naar de locatie waar het concert zal plaatsvinden, worden Virtual Reality brillen en slimme 

gehoorbescherming uitgedeeld. Deze worden binnen opgezet en ingedaan. Rond het jaar 2030 zal het 

een unicum zijn als een artiest live komt optreden, aangezien het optreden met een VR-bril net zo 

realistisch lijkt. De gehoorbescherming zal zich aanpassen aan de wensen van de gebruiker en de 

muziek reguleren voor de ultieme ervaring. Door middel van Heatmapping wordt gekeken naar 

risicolocaties, drukke plekken en agressieve personen. Personeel wordt preventief naar deze locaties 

gestuurd om het op te lossen. Zo kunnen alle bezoekers zonder zorgen en vervelende incidenten van 

het evenement genieten. 

Tijdens het evenement worden de overige zalen, ruimtes en buitenruimtes opgeruimd en 

schoongemaakt. Dit gebeurt door middel van drones die afval kunnen oppakken en verwerken. Ook 

het groen in de directe omgeving wordt door deze drones bijgehouden. Via sensoren worden deze 

drones aangestuurd. Andere drones vliegen rond en analyseren elke verdachte situatie dat zich 

afspeelt rondom het terrein. Hierover wordt vervolgens gecommuniceerd naar het personeel.  
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5.5 Havens 

In 2030 zullen havens nog steeds dezelfde functie hebben.  

De grote havens, zoals Rotterdam en Singapore, zullen zich verder ontwikkelen en efficiënter worden. 

Door deze ontwikkeling zal de functie van de haven als werkgever wel afnemen. Grote havens, met een 

belangrijke positie zullen steeds meer geautomatiseerd worden. Werk dat op dit moment nog door 

mensen gedaan wordt, zal in de toekomst door robots en sensoren gedaan worden.  

Een voorbeeld hiervan is de toepassing van zelfrijdende auto’s, scans die drugs kunnen identificeren, 

camera’s en sensoren die het terrein kunnen beveiligen. Deze automatisering zal ervoor zorgen dat er 

in een korter tijdsbestek meer vracht verwerkt kan worden. Schepen zullen zich ook verder 

ontwikkelen. Naast het feit dat ze groter worden en meer kunnen meenemen, zullen zij zich ook 

ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Er zal minder bemanning nodig zijn op het schip, 

omdat er meer automatisch geregeld wordt en problemen zouden op afstand opgelost kunnen 

worden, zo hoeven er geen experts meer mee aan boord. (Lubbers, 2017) 

   
Afbeelding 10 Toekomstbeeld Havens 
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Het transport via schepen zal in 2030 nog steeds de meest efficiënte manier van het transporteren van 

goederen. Deze conclusie wordt getrokken omdat de ontwikkeling in vliegtuigen nog niet zover is dat 

zij dezelfde capaciteit hebben als schepen. Het grootste vliegtuig op dit moment is de Antonov AN-

225. Dit vliegtuig heeft een lengte van 84 meter, een spanwijdte van 88 meter en een startgewicht van 

ruim 600 ton. (Vernooij, 2016) Het grootste containerschip die er op dit moment bestaat is de OOCL 

Hong Kong. Dit schip kan een lading van 21.413 TEU verschepen. Dit betekent dat de containers een rij 

van 130,6 km lang kunnen maken. (port of rotterdam, 2017) 

Via schepen is het goedkoper om te vervoeren, omdat de capaciteit hoger is. De efficiëntie van 

schepen, de hoeveelheid vracht die erop kan, zal in 2030 nog net zoveel zijn. Vliegtuigen gaan in de 

toekomst wel een belangrijkere rol spelen in de transportsector dan dat zij nu doen. In 2030 zullen 

kleine, binnenlandse havens moeite hebben om te blijven bestaan. De grotere havens zullen de 

functies van de kleine havens overnemen. De grote havens hebben de mogelijkheid om zich te 

ontwikkelen op technisch gebied en zullen de haveninfrastructuur zo gaan ontwikkelen dat er geen 

kleinere havens meer nodig zijn, of in hele beperkte mate. Deze kleinere havens zullen andere functies 

krijgen. 

Een voorbeeld hiervan is de NSDM-werf in Amsterdam. Dit is een plek waar vroeger schepen gebouwd 

werden, een plek vol industrie. Tegenwoordig is het een terrein geworden waar veel activiteiten en 

festivals plaatsvinden. Ook het havenkwartier in Deventer is omgebouwd tot een levendige en hippe 

plek. Deze plaatsten zijn zeer populair binnen de steden. In de toekomst zullen kleine havens 

verdwijnen en zullen meer van dit soort hippe en tijdelijke plekken ontstaan.  
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5.6 Ethiek 

De Smart City is een Hot Item. Deze Smart City brengt veel vragen met zich mee. Een van de 

belangrijkste grijze gebieden is de ethiek rond Smart Cities. Aan de ene kant: wat kan er allemaal? De 

andere kant: wat accepteren we?  

Grote bedrijven die van oorsprong niks met steden te maken hebben, beginnen opeens steden te 

bouwen. Denk bijvoorbeeld aan Songdo, Google City in Toronto en de Facebook wijk in Silicon Valley.  

Maar wat gebeurt er nou in deze Google City? Kan dit stukje stad nog wel een stad genoemd worden? 

Zoals blijkt in de toekomstbeelden over binnensteden, parken evenementenlocaties en havens gaat 

het leven er in 2030 heel anders uitzien. Veel bezigheden die niet leuk zijn en veel tijd kosten, kunnen 

vermeden worden in de toekomst. Het leven lijkt dus een stuk gemakkelijker te worden. In 2030 zijn er 

geen wachtrijen meer en hoeft niemand meer in de file te staan, deze congesties worden voorkomen 

door de stromen beter te spreiden over het netwerk. Zware tassen vol boodschappen hoeven niet 

meer gedragen te worden, deze boodschappen worden thuisbezorgd. Zo zijn er natuurlijk nog veel 

meer toepassingen die voor meer convenience zorgen, te bedenken.  

Maar wat is de schaduwkant van dit verhaal? Om deze convenience te veroorzaken, is er data nodig. 

Veel van deze data is gekoppeld aan personen. Deze data is in een groot aantal gevallen 

privacygevoelig. Er is een groot verschil tussen havens, binnensteden en evenementenlocaties.  

Bij havens zullen er relatief weinig privacyvraagstukken zijn, omdat het hier vooral over efficiency gaat. 

Er komen weinig mensen aan te pas.  

Bij binnensteden en evenementenlocaties gaat het wel veelal om mensen. Hier speelt het 

privacyvraagstuk automatisch een grotere rol. Ook bij deze twee aspecten is er een duidelijk verschil te 

bemerken. Bij evenementenlocaties is er vaak sprake van voorwaarden, waar je mee akkoord gaat, 

zodra je aanwezig bent bij een evenement. In deze voorwaarden zijn ook afspraken over 

privacygevoelige data terug te vinden. Bij bijvoorbeeld de Amsterdam Arena is er sprake van 

kentekenregistratie en gezichtsherkenning. Als je het hier niet mee eens bent, kom je niet naar het 

evenement.  

In de binnenstad is dit anders. Dit is volledig openbaar en toegankelijk voor iedereen. Niet iedereen 

die hier komt, zal het accepteren dat zijn/haar gezicht geregistreerd wordt. Voor deze binnenstad 

zullen dus andere spelregels bedacht moeten worden. Er moet een keuze gemaakt worden voor deze 

spelregels. Het is belangrijk dat de managers van de stad, de overheid, samen met de ontwerpers en 

de Smart City pioniers deze taak oppakken. Wanneer deze stadsliefhebbers deze taak niet oppakken, 

zullen de ontwikkelingen ook plaatsvinden. Bedrijven zoals Google zien de stad als verdienmodel, zij 

zullen er niet voor terugdeinzen om de stad dan ook zo te gebruiken.  
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Het is nog onzeker hoe deze Google City eruit zal zien. Om hier te wonen, zal iedereen akkoord 

moeten gaan met de gebruikersvoorwaarden die Google voor deze stad heeft opgesteld. Google zou 

misschien een rol, vergelijkbaar met een Big Brother overheid aannemen. Een Top-down overheid. Met 

een monopolie als het gaat om data. De Smart City zou er dan daadwerkelijk uit gaan zien als het 

gevreesde panopticum, het schrikbeeld van pessimisten die tegen de Smart City zijn.  

De Smart City biedt echter ook veel kansen en nieuwe mogelijkheden. Veel dingen, zoals te lezen in de 

toekomstbeelden, zullen het leven er echt gemakkelijker en leuker op maken. Het is echter van 

levensbelang dat de ontwikkelingen die de Smart City maken, op een georganiseerde en 

verantwoorde manier in de samenleving geïmplementeerd worden. Op dit moment worden overal in 

Nederland – en in de wereld – allerlei pilots, Living Labs en proeftuinen opgestart door de pioniers van 

de Smart City.  

Dit is toe te juichen en nodig voor de ontwikkeling van Smart Cities. Maar uiteindelijk zullen al deze 

individuele initiatieven bij elkaar moeten komen. Het samenspel van deze toepassingen vormt de 

Smart City. Deze grootschalige unificatie kan alleen Top-down op een succesvolle manier plaatsvinden.  

Deze stadsliefhebbers zullen nu moeten beginnen met samenwerken, om de ontwikkelingen in goede 

banen te leiden. Hier is natuurlijk sprake van een wisselwerking tussen Top-down en Bottom-up. 

Alleen wanneer er sprake is van deze unificatie, zal de Smart City een succes worden.  

Als wij, de stadsliefhebbers de Smart City niet bouwen, zal Google City realiteit worden. En mag 

Google City nog een stad genoemd worden? 
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6. Invloed van algoritmes op stedelijk gebied  
 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de algoritmes zijn, en hoe deze algoritmes bij de verschillende 

functiegebieden toegepast kunnen worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen algoritmes met 

en zonder menselijke factor. Nudging, een belangrijke stap in het voorspellen van het menselijk 

gedrag wordt ook behandeld, omdat menselijk gedrag belangrijk is voor de uitkomst van het 

algoritme. Om te laten zien hoe een algoritme in de stad zou kunnen functioneren, is er door middel 

van een voorbeeld met een formule geïllustreerd welke stappen nodig zijn om het algoritme tot een 

bruikbare uitkomst te laten komen. De mogelijke toepassing van algoritmes op de omgevingswet 

wordt ook beschreven. Tijdens het bedenken van de toepassing van algoritmes bleek dat er nog veel 

haken en ogen aan het proces zitten, deze problematiek wordt beschreven. Uit deze problematiek 

blijken uiteindelijk een aantal randvoorwaarden om een algoritme in de stad succesvol te laten zijn. 

 

6.2 Wat zijn algoritmes    

“Een algoritme is een afgebakende set regels die door middel van logica een vraagstuk kunnen 

oplossen, zonder tussenkomst van mensen.” Dit houdt in dat algoritmes bestaan uit een set variabelen 

en instructies, die specifiek voor een situatie zijn geschreven. Deze set variabelen en instructies vormen 

uiteindelijk een formule die toegepast kan worden op de betreffende situatie. De variabelen verschillen 

per locatie, moment, weersomstandigheid, ruimte en inspanning. Door de hoeveelheid onzekerheden 

in de formules wordt de complexiteit van de algoritmes groot en moeilijk te voorspellen.  

Algoritmes reageren op situaties die zich op een bepaald moment en een specifieke plek voordoen. 

Het algoritme maakt van alle aanwezige variabelen en vastgestelde instructies een complexe formule 

om het vastgestelde probleem op te lossen of te sturen. De uitkomst van de formule initieert een 

aantal stappen om tot een mogelijke oplossing voor de ongewenste situatie te komen.  

Afbeelding 11 Algoritmes houden 24/7 alles in de gaten 
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Mensen, dieren, voertuigen, natuur en andere aanwezige factoren reageren bewust en onbewust, of 

worden gebruikt om de situatie de goede richting in te leiden.  

Algoritmes worden op dit moment voornamelijk gebruikt in computersystemen. Hierbij hoeft minder 

rekening te worden gehouden met wenselijkheid van bepaalde situaties. Dit kan al snel een probleem 

vormen bij algoritmes in de stad, omdat hier meer factoren aanwezig zijn waar rekening mee 

gehouden moet worden, zoals ethiek, wenselijkheid en wetgeving. Ongewenste situaties kunnen 

ontstaan tijdens de toepassing van algoritmes in de stad. Doordat deze algoritmes altijd op zoek zijn 

naar de beste uitkomst kan er een botsing ontstaan tussen de logica van het algoritme en de 

complexiteit van de stad.  

Daarentegen zoekt 

heuristiek naar een 

aantal goede 

oplossingen die als optie 

aangegeven worden. 

“Leer van het 

methodisch zoeken, 

gebruikmakend van een 

aantal vuistregels in een 

acceptabele rekentijd. 

Het resultaat is bruikbaar 

in de praktijk, maar niet 

altijd optimaal.” Dit 

betekent dat een 

algoritme altijd gaat 

voor de meest optimale uitkomst, en dat andere opties meteen worden uitgesloten. In de heuristiek 

blijven er meerdere opties over. Hierdoor kan er een betere keuze worden gemaakt uit de 

mogelijkheden, zo kan er een meer wenselijke optie worden toegepast als het gaat om ethiek en 

maatschappelijke wensbaarheid.  

 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 12 Meerdere opties zijn mogelijk bij Heuristiek 
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6.3 Algoritmes in de stedelijke functiegebieden 

 

6.3.1 Binnensteden 

 

Algoritmes met menselijke factor  

In binnensteden is de menselijke factor van groot belang. Op dit moment zijn vrijwel alle procedures 

volledig het gevolg van menselijk gedrag en haar handelingen. Deze sociale kant is een cruciale factor 

in de binnenstad. Dit gegeven moet duidelijk worden meegenomen in de analyse voor het plaatsen 

van algoritmes in binnensteden. 

Er zijn wel manieren 

waarop algoritmes de 

sociale interactie en 

handelingen van mensen 

op bepaalde manier kan 

vergemakkelijken en 

efficiënter maken. Denk 

hierbij aan één van de 

hoofdfuncties van de 

binnenstad, het verkopen 

van producten aan 

consumenten. De 

interactie tussen de 

winkelmedewerker en de 

klant verloopt heel basaal, zonder tussenkomst van andere factoren. Met behulp van algoritmes 

zouden wensen en voorkeuren van klanten bij de winkel kunnen worden vastgesteld, waardoor de 

klanten gerichter kunnen worden geholpen.  

 

Afbeelding 13 Binnenstad Eindhoven hangt vol met algoritmes 
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Algoritmes zonder menselijke factor  

Algoritmes die volledig onafhankelijk 

kunnen handelen is in binnensteden 

zeker mogelijk. Denk hierbij aan het 

parkeren van de auto in het centrum.  

In grote steden is het vaak een hele 

zoektocht voordat er een vrije plek is 

gevonden. Met behulp van algoritmes 

kan dit efficiënter worden. Ongebruikte 

parkeerplekken worden met behulp van 

sensors gelokaliseerd en doorgestuurd 

naar navigatiesystemen in auto’s, deze 

sturen je op een zo efficiënt mogelijke 

manier naar de vrije parkeerplek. Dit 

levert veel voordelen op: hogere 

klantvriendelijkheid, minder 

ongebruikte parkeerplekken, minder 

aantal ‘zoekkilometers’ van rijdende 

auto’s in de binnenstad.  

De algoritmes kunnen ook veiligheid 

in binnensteden verhogen. Door 

geluid en warmtesensors kan gemeten 

worden of er onveilige situaties 

ontstaan, geschreeuw en rennende 

mensen zijn hier meestal een 

kenmerkende factor voor.  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 14 Regenwolken dreigen boven de binnenstad 

Afbeelding 15 Sensoren in lantaarnpalen en drones merken 

regenwolken op en voorspellen zware regenval 
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Wanneer dit wordt opgemerkt door de sensoren kan automatisch rustgevende kleurverlichting en 

muziek aangaan. Wanneer het echt escaleert kan er ook een sein worden doorgestuurd naar de 

veiligheidsdiensten. In Eindhoven wordt op dit gebied al volop geëxperimenteerd in het 

uitgaansgebied Stratumseind. 

 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 16 Algoritmes sturen gevels met uitschuifbare overkappingen aan zodat bezoekers droog 

kunnen lopen 
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6.3.2 Evenementenlocaties  

 

Algoritmes met menselijke factor 

Mensen spelen een grote rol bij evenementen en evenemententerreinen. Tot nu toe bestaan alle 

bezoekers uit mensen, en dat zal voorlopig ook zo blijven. Deze mensen komen voor een zo compleet 

mogelijke ervaring, die georganiseerd wordt door een bepaalde organisatie. Deze organisatie bestaat 

ook uit mensen. Kortom, mensen staan centraal bij evenementen.  

Zo wordt er bijvoorbeeld veel 

gewerkt met crowdcontrol. 

Hierbij zijn veiligheid en 

efficiëntie van groot belang. 

Door het toepassen van 

algoritmes in wachtrijen, 

aanrijroutes, fanshops, tribunes 

en zalen wordt dit gerealiseerd. 

Drukke plekken vormen vaak problemen voor de 

veiligheid en efficiëntie en men wil bereiken dat 

mensen zich meer gaan spreiden. Dit kan 

opgelost worden door sensoren die worden 

getriggerd bij drukte. Deze sensoren sturen 

bepaalde onderdelen aan die mensen naar andere 

locaties trekken, zoals fanshops met spectaculaire 

kortingen, of kleine optredens op het terrein om 

mensen af te leiden. 

Ook het verkeer kan worden gestuurd door de 

algoritmes. Door signalen naar applicaties in de 

auto te sturen wordt realtime informatie 

doorgegeven over de perfecte route en wat 

andere routeopties zijn bij bepaalde voorvallen.  

Afbeelding 17 Fase 1, groepsvorming rondom stadion 

Afbeelding 18 Sensoren detecteren potentiële ruzie 
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Op deze manier worden auto’s gespreid en komt niet iedereen via dezelfde weg. Tijdens een ongeval 

worden rijstroken automatisch gesloten of geopend om de doorstroom te bevorderen.  

Verder worden bezoekers goed in de gaten gehouden om agressiviteit of medische problemen te 

voorkomen. Door het dragen van smartwatches en andere wearables worden mensen gemonitord en 

kunnen overzichtelijke kaarten worden gemaakt van probleempunten. Wanneer zich een probleem  

voordoet, kan het personeel hier direct op inspelen door het verkrijgen van een automatisch signaal. 

Algoritmes zonder menselijke factor 

Op het gebied van niet-menselijke factoren wordt ook veel gedaan bij evenemententerreinen. Zo 

beschikken deze terreinen bijvoorbeeld over veel groen dat goed onderhouden moet worden, zoals de 

omringende bossen en de eventuele velden in de locatie zelf. Ook worden omringende voertuigen 

gemonitord, informatie met andere actoren uitgewisseld en zelfrijdende bussen communiceren met 

elkaar. 

De drones, gestuurd door algoritmes, verzorgen het omringend groen en houden het bij. Bij 

gevaarlijke situaties, zoals stormen en regen worden bomen extra in de gaten gehouden voor het 

gevaar dat ze omvallen. Ook in de herfst worden bladeren sneller gesnoeid om het gevaar te 

voorkomen.  

Afbeelding 19 Algoritmes passen licht aan naar rood tinten voor gedragsverandering, politie wordt aangestuurd 
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Het monitoren van voertuigen gaan middels slimme lantaarnpalen met verschillende sensoren, zoals 

een kentekenscanner, slimme verlichting en tracking van auto’s. Deze palen dienen als een baken die 

informatie afgeeft en opneemt. Informatie kan worden gedeeld met andere applicaties, zoals de 

navigatie-apps, informatie over waar de drukte 

is en welke andere routen de auto’s het best 

kunnen nemen.  

De kentekens worden gescand en geanalyseerd 

op overtredingen en misdrijven, deze personen 

worden dan goed in de gaten gehouden tijdens 

het evenement, of de lantaarnpalen helpen de 

politie bij opsporingen.  

De slimme verlichting wordt toegepast om de 

energiezuinigheid van het terrein te verbeteren. 

Door dat de verlichting niet altijd aan zal staan, wordt er geen onnodige energie verspild. Ook zullen 

de lichten, afhankelijk van het weer en de situatie, dynamisch verschillende kleuren aannemen om het 

zicht of de gemoedstoestand van de bestuurder en inzittenden te verbeteren. De algoritmes zullen 

deze slimme lantaarnpalen aansturen door geautomatiseerde sensoren. Politie en organisatie wordt 

direct op de hoogte gesteld van de bijbehorende gegevens en via een internetconnectie verkrijgen de 

lantaarnpalen informatie over het weer en de gemoedstoestand op het evenement waarna de juiste 

verlichting wordt vastgesteld. 

Het zelfrijdend openbaar vervoer zal ook aangesloten zijn op het uitgebreide en complexe netwerk 

van de evenementenlocatie. Deze zijn aangestuurd door verschillende algoritmes en zullen bij 

verschillende locaties mensen ophalen en afleveren. 

 

  

Afbeelding 20 Alles is met elkaar verbonden 
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6.3.3 Havens  

 

Algoritmes met menselijke factor 

Om vast te stellen welke rol mensen zouden kunnen spelen in de algoritmes binnen de haven, is het 

belangrijk om te bedenken welke taken, binnen de haven, nog aan mensen overgelaten worden. 

Omdat het in een haven puur om efficiency gaat, zullen zoveel mogelijk handelingen geautomatiseerd 

worden. De rol van mensen wordt dus minimaal, vergeleken bij binnensteden of evenementenlocaties. 

Bij de volgende menselijke handelingen of werkzaamheden in de haven zouden algoritmes toegepast 

kunnen worden: 

Het besturen van vrachtschepen. Dit is een taak die niet snel geautomatiseerd zal worden. De 

algoritmes zullen hier vooral helpen om de risico’s te minimaliseren. Wanneer bijvoorbeeld uit het 

databestand blijkt dat alle variabelen van dat moment een groot risico vormen, kan er een extra 

beveiligingssysteem geactiveerd worden, om problemen te voorkomen.  

Het inplannen van de vrachtschepen of vrachtwagens. Hiervoor is veel communicatie met externe 

factoren, de vervoerders van bijvoorbeeld zeecontainers, nodig. Deze communicatie verloopt op dit 

moment het meest soepel tussen mensen. Wanneer in de haven deze handeling geautomatiseerd zou 

worden, zou de communicatie tussen havensysteem en menselijke planner van vervoersbedrijf minder 

soepel verlopen. Als er sprake is van geautomatiseerde systemen die met elkaar communiceren, is er 

minder sprake van miscommunicatie. In de toekomst komt dit systeem dan ook zeker. Op dit moment 

kunnen algoritmes het proces van inplannen ook al verbeteren. Een algoritme zal vaak sneller risico’s 

of vertraging opmerken. Wanneer 

blijkt uit de gecombineerde data, (bijv. 

vervoerder, tijdstip, dag en 

weersomstandigheden) dat een 

vrachtwagen hoogstwaarschijnlijk later 

gaat komen, kan hier in de planning 

rekening mee worden gehouden. Het 

logistieke proces wordt efficiënter en 

de planner moet vooral nog 

communiceren met de externe 

factoren. 

 

 

 

Afbeelding 21 Mens en machine communiceren met elkaar 
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Algoritmes zonder menselijke factor  

Zoals al aangegeven, zal er zoveel mogelijk worden geautomatiseerd in de haven. Waar mogelijk, 

wordt het proces zonder mensen gedaan. Bij een aantal handelingen zijn er teveel externe factoren om 

op dit moment geautomatiseerd te worden. Processen die intern binnen de haven plaatsvinden, zijn 

doorgaans gemakkelijker te automatiseren. 

Geautomatiseerde handelingen waar algoritmes toegepast worden of kunnen worden: 

Drugscontroles verbeteren. Drugs zijn een groot probleem in havens. Het wordt steeds op andere 

manieren het land in- of uit gesmokkeld. Door data te verzamelen van de gevonden drugs, kunnen 

steekproeven verbeterd worden. Wanneer een aantal gecombineerde variabelen (land, vervoerder, 

vracht, etc.) achter elkaar staan, is de kans groter op de aanwezigheid van drugs. Op dit moment kan 

deze vracht gecontroleerd worden. Op deze manier zullen steekproeven minder lukraak zijn. Natuurlijk 

blijft de drugssmokkel innoveren, maar op deze manier wordt de achterstand kleiner.  

Het containermanagement efficiënter maken. Door datasets te combineren, is voor het systeem al snel 

duidelijk wat de bestemming van elke container is, wanneer deze container verwerkt moet worden, 

enzovoorts. Wanneer dit duidelijk is, kunnen de containers op de juiste manier geordend worden, 

zodat de containers die eerst aan de beurt zijn, daadwerkelijk vooraan staan. Op deze manier wordt de 

efficiëntie verhoogd. Dit systeem kan een aantal stappen vooruit denken. Bijvoorbeeld, een 

zeecontainer met tv’s uit China zou normaalgesproken over twee uur worden opgehaald door een 

vrachtwagen. Het systeem weet echter, door combineren van beschikbare datasets, dat deze 

vrachtwagen vertraagd zal zijn, door een 

file die wordt veroorzaakt door een 

ongeluk. Op dit moment kan een 

andere container, die in een normale 

situatie over drie uur verwerkt zou 

worden, prioriteit krijgen. Door deze 

extra denkstap wordt het proces minder 

afhankelijk van risico’s. 

 

 

 

 

  

Afbeelding 22 Alles wordt in kaart gebracht 
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6.4 Nudging 

 

6.4.1 Binnensteden 

Nudging is in elke binnenstad volop aanwezig. Omdat de drie binnensteden qua nudging een redelijk 

overeenkomstig beeld opleveren, zijn deze drie samengevoegd om mogelijke herhaling te voorkomen.  

De meest duidelijke en voorkomende nudges 

zijn te vinden rondom het verkeer in de 

binnenstad. Door middel van belijning op de 

weg wordt het verkeer gereguleerd. Dit heeft 

effect op de snelheid van verkeer, waar men 

parkeert en welke weggebruiker waar rijdt of 

loopt. De foto hiernaast geeft een goede 

weergave van de functie van bedrukking op de 

weg. Het geeft aan waar wel en niet 

geparkeerd mag worden en door middel van 

kleurgebruik wordt duidelijk waar fietsers zich mogen verplaatsen.  

 

Verder heeft de stedenbouwkundige structuur een bepaalde uitwerking op het gedrag van mensen. 

Zoals de breedte van een straat, de kwaliteit van de bebouwing en het verloop van de weg. Mensen 

kiezen onbewust voor een straat waar zij zich het meest comfortabel in voelen. Zo heerst er in een 

brede winkelstraat een heel andere sfeer dan in een smal steegje, zoals op de afbeeldingen hierboven 

is te zien, alhoewel ook de kwaliteit van de bebouwing hier waarschijnlijk een effect heeft op de keuze 

die bezoekers nemen.  

Ook heeft verlichting en groen een invloed op het gedrag van mensen in de binnenstad. Vooral groen 

is een hele belangrijke factor. Groen geeft mensen een gevoel van veiligheid en het brengt mensen 

samen, groene parken in de binnenstad zijn van belang voor het goed functioneren van een 

binnenstad.  (Groenblauwenetwerken, z.d.)  

Afbeelding 23 Belijning als vorm van nudges 

Afbeelding 24 Elke structuur heeft invloed op de bezoeker 
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Een van de belangrijkste 

functies in de binnensteden 

is de retail. Ook deze maken 

veelvuldig gebruik van 

nudges. Het is belangrijk 

voor retailers dat 

consumenten de winkel 

goed weten te vinden en 

juist bij hun de aankopen 

gaan doen. Dit wordt 

gedaan door middel van 

bijvoorbeeld reclame op de etalageruiten, een speeltoestel voor de kinderen of een ander opvallend 

item bij de ingang te zetten.  

 

6.4.2 Parken 

Bij de algoritmes is het voorspellen van menselijk gedrag een belangrijke stap. Deze voorzieningen, de 

omringende bebouwing, de routes en indeling van het park zijn de grootste bepalende factoren van 

het menselijk gedrag. Wanneer er iets ingezoomd wordt op het park zijn daar de kleinere factoren, 

zoals bankjes, prullenbakken (daarmee hoeveelheid zwerfafval), speelplekken, onderhoud van het 

groen, etc. Tussen deze factoren zijn 

causale verbanden te leggen, die het 

gebruik van de plek verklaren. 

Het gedrag van de gebruikers per 

schaalniveau is verschillend, zo blijk ook 

uit de analyses in bijlage 1 over de 

voorzieningen en hoofdroutes. Ook de 

mensen die verblijven in de parken, 

gedragen zich anders. Het 

Bingelradepark wordt, naast fietsers, vooral gebruikt door kinderen. In het Vondelpark is er niet één 

specifieke gebruikersgroep aan te wijzen, wel valt op dat het gros van de gebruikers op een kluitje aan 

het water gaat zitten. Terwijl bijvoorbeeld 100 meter verderop niemand bij het water zit.  

Afbeelding 25 Nudging in Retail 

Afbeelding 26 Verkeerde vorm nudging 
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Een conclusie zou kunnen zijn dat de gebruikersgroep van het 

Vondelpark op zoek is naar reuring en confrontatie, tegenover 

de gebruikers van Central Park, die zich door het hele park 

verspreiden. De doorsnee gebruiker van Central Park komt 

waarschijnlijk met een ander doel naar het park komt, minder 

confrontatie en interactie tussen mensen. Misschien zijn de 

voorzieningen en de structuur van Central Park meer de 

bepalende factor, tegenover het Vondelpark, waar vooral de 

aanwezigheid van groepen mensen het gedrag bepaalt van 

andere mensen. 

Het gedrag van mensen en het gebruikspatroon van de locatie 

zijn belangrijke factoren in het opstellen van de formules van de 

algoritmes. Dit zorgt ervoor dat de algoritmes per schaalniveau 

compleet verschillend zijn. 

 

6.4.3 Evenementenlocaties 

De drie locaties zijn veel bezig met het beïnvloeden van bezoekers om deze een zo efficiënt mogelijke 

en prettige ervaring te bieden. Deze locaties gebruiken hiervoor andere technieken, dit komt omdat zij 

een ander soort evenementen hebben en andere doelgroepen.  

Bij het Luxor bevindt zich direct bij het betreden van de hoofdzaal de bar waar mensen hun geld uit 

kunnen geven aan drinken en eten, dit is een belangrijke verdienplek voor Luxor. Door de bar direct bij 

de ingang te plaatsen vergeten mensen niet om een drankje te bestellen, men komt hier immers toch 

al langs, dus hierdoor wordt het de bezoekers zo gemakkelijk mogelijk gemaakt.  

Een tweede belangrijk onderdeel waar bezoekers door worden beïnvloed, is de plaatsing van het 

podium en de verhoging van de bar. Hiertussen ontstaat een natuurlijke ruimte waar een automatische 

verdeling zich voordoet. De ruimte wordt hierdoor gescheiden in twee delen, het gedeelte waar men 

kan genieten van muziek of een ander optreden en 

een ruimte waar bezoekers rustig kunnen bijkomen en 

van een drankje kunnen genieten. Dit wordt gedaan 

door de bar met twee treden te verhogen ten opzichte 

van het podium. 

Bij de ArenA wordt verlichting gebruikt  

om controle te houden over de gemoedstoestand van 

Afbeelding 28 Nudging met verlichting 

Afbeelding 27 Afval weggooien wordt 

leuker 
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mensen. Dit wordt gedaan door de kleur van het licht subtiel te veranderen. Zo zorgen bijvoorbeeld 

warme kleuren voor een gemoedelijke toestand onder de toeschouwers en tijdens koude dagen zorgt 

dit voor een warmer gevoel.  

Harde en felle kleuren zorgen voor oplettendheid en men krijgt eerder het gevoel dat ze worden 

bekeken. Donkerblauw licht wordt gebruikt aan de buitenkant van de ArenA om criminaliteit en 

drugsgebruik tegen te gaan.  

Beaver Stadium gebruikt een unieke techniek die bij de andere locaties niet wordt toegepast. Zij 

werken met een beloningssysteem voor de bezoekers van een evenement. De deuren van de locatie 

gaan twee uur voordat de wedstrijd of het evenement begint open. In de buitenste ring waar, alle 

voorzieningen zijn gevestigd, kunnen de kortingen hoog oplopen bij bijvoorbeeld de fanshop of een 

broodjeszaak. Hoe korter de wachttijd voor het evenement, hoe lager de kortingen worden. Dit 

stimuleert om eerder te komen en om de bezoekersstromen te verspreiden, zo worden de wegen 

minder belast.  

6.4.4 Havens  

Havens en schepen zitten vol met technische 

toepassingen. Er zijn nog steeds ouderwetse 

manier die zorgen dat schepen de goede 

kant op gaan. Vuurtorens worden al lang 

gebruikt, het was vroeger een baken in de 

nacht voor scheepvaart. Zij wijzen aan waar 

een gevaarlijk punt is of waar de haven is. 

Door het eigen lichtkarakter van de 

vuurtoren wist de schipper bij welke plaats 

hij in de buurt is. Tegenwoordig hebben veel 

schepen een radar aan boord, die vertelt waar het schip zich bevindt. De vuurtorens worden nog wel 

gebruikt, omdat niet alle schepen een radar aan boord hebben, maar ook voor het geval de radar 

kapot gaat.  

De haven van Rotterdam zet in op het zijn van de smartest port. Om dit te bereiken proberen zij 

innoverende projecten naar Rotterdam te trekken. Dit doen zij door uit te blinken in de faciliteiten en 

door ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van deze innovaties.  

Havens zijn zo ingedeeld dat het lastig is om daar te komen als je er niets te zoeken hebt. Het is 

afgesloten met hekken, maar er is ook een zodanig beveiligingssysteem zodat je snel gezien wordt als 

je er niet thuis hoort. Ook wordt er door middel van verlichting gezorgd dat men zich veilig voelt in de 

omgeving.  

Afbeelding 29 Vuurtorens beïnvloeden gedrag schepen 
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6.5 Algoritmes 

Het is een donderdagochtend 18 juli 2030, 11:00, het belooft een hete zomerdag te worden. Het is 

druk in de binnenstad van Amsterdam. Veel mensen hebben vakantie, een perfect moment om 

gebruik te maken van de uitstekende service in de winkels die nog bestaan. 130 kilometer ten zuiden 

van Amsterdam, boven Antwerpen, ontwikkelt zich een onweersbui. De sensoren in Antwerpen 

registreren deze onweersbui in de Database. Door het combineren van de verschillende 

weersvariabelen, zoals windrichting, windsnelheid, vochtigheid en massa, wordt berekend dat deze bui 

binnen twee uur Amsterdam zal bereiken.  

De gemeente Amsterdam wil het voor het verblijvend publiek in de binnenstad zo aangenaam 

mogelijk maken. Zij hebben daarom door een bedrijf een algoritme laten ontwikkelen, zodat iedereen 

een waarschuwing krijgt, wanneer er een bui aankomt. Op deze manier regent niemand meer nat.  

Het algoritme suggereert voor iedereen een geschikte droge verblijfsplek. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de huidige locatie van de persoon, onderstaande persoonsinformatie en het tijdsstip.  

Door deze variabelen te combineren, ontstaat er voor iedereen een geschikte verblijfsplek voor dat 

specifieke moment. Iedereen krijgt dus een signaal over een geschikte verblijfsplek via een smart 

device.  

Verder zullen de algoritmes binnen de Retail branche inspelen op de komende regenval. Plotseling 

worden in de digitale etalages paraplu’s aangeboden. Wanneer mensen in deze winkel binnenkomen, 

zal duidelijk worden welke paraplu voor hen het meest geschikt is.  

Om de heftige regenval van de toekomst te kunnen verwerken is er meer waterberging nodig.  

Dit kan bijvoorbeeld door middel van groene daken. Wanneer er een heftige regenbui op komst is, 

zullen de zonnepanelen op de daken kantelen. Aan de onderkant van deze zonnepanelen is een 

sedum dakbedekking bevestigd.  

Nadat de heftige onweersbui over is getrokken, gaat iedereen de straat weer op. Om de ruimte op de 

straat zo snel mogelijk gebruiksvriendelijk te maken na de onweersbui, worden de bankjes verwarmd 

zodra het droog wordt. De bankjes ontvangen een signaal van sensoren door de hele stad. Deze 

sensoren hebben geregistreerd dat het weer droog is. Op dat moment worden de bankjes verwarmd.  
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vraag:  

Hoe kan een binnenstad aantrekkelijk blijven voor bezoekers als het regent? 

 

Vaste bepalende factoren: 

- Ligging van de winkels/horeca (overdekt centrum of niet) 

- Infrastructuur 

 

Variabelen: 

- Persoonsinformatie 

  - Locatie 

 - Geslacht 

 - Interesses 

 - Leeftijd 

 - Achtergrond 

 - Inkomen 

- Weer 

  - Seizoen 

  - regen, wind, zon, sneeuw 

- Dag & tijd (bijvoorbeeld woensdag 15:00) 

- Winkelsector  

- Verkeer 

- Vervoersmiddel 

Belangrijk is bij een algoritme om de verschillende factoren te nummeren naarmate van invloed. Zo 

kan vastgesteld worden wat de belangrijkere factoren in een bepaalde formule zijn en hoe deze zich 

verhouden tot formules op andere locaties, zijn de factoren elke keer net zoveel van belang in een 

andere situatie of is het compleet verschillend? Voor de toekenning van waarden voor factoren wordt 

in de wiskunde 0 tot en met 1 gebruikt. Hierin kunnen alle tussenliggende cijfers een rol spelen zoals 

0.0, 0.4 en 0.5. 0 betekent dat de factor geen enkele waarde toegekend krijgt in een bepaalde situatie. 

1 betekent dat een factor met deze waarde van groot belang is voor de uitkomst van de formule. Door 

in de formule + te gebruiken in plaats van X, in combinatie met een waarde toekenning zal er een 

waarde uitkomen tussen 0 en 1. Deze waarde, bijvoorbeeld 0,87 heeft een vastgestelde betekenis. Bij 

waarde 0,87 besluit de algoritme om een bepaalde actie te initiëren die past bij deze cijfercombinatie.  

De waarden van de factoren in de formule zijn bepaald door logisch redeneren en door het koppelen 

van de waarden naar mate van invloed. Deze waardes zijn terug te vinden in bijlage 3. 
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Voorbeeld Formule: (infrastructuur + ligging winkels en horeca) + locatie persoon + 

Weersomstandigheid + Mate van regen (resterende tijd tot regen + dag, tijd en seizoen) + 

vervoersmiddel + behoeftes + gender + (leeftijd + interesses + achtergrond + inkomen) + 

verkeersomstandigheden = uitkomst/aantal factoren = kans dat bezoekers in centrum Amsterdam 

blijven bij neerslag.  

1. Voorbeeld formule ingevuld: (A'dam + A'dam) + 1km + Regenx2 + Zware regenval + 7H + Za 

+ 14:00 + Zomer + Auto + Eten + Man + 16-25 + Sport + Nederlands + Modaal + File = 

Uitkomst/18 = kans.  

1.1  Voorbeeld formule cijfers: (0,6 + 0,9) + 0,61 + 0x2 + 0 + 0,84 + 0,9 + 0,8 + 0,85 + 0,7 

+ 0,68 + 0,5 + 0,96 + 0,3 + 0,75 + 0,55 + 0,55 = 10,49/18 = 0,58. Centrum Amsterdam 

heeft een kans van 58% dat bezoekers daar blijven. Bij deze kans wordt Parades en 

muziek op pleinen geïnitieerd.                   

2. Voorbeeld formule ingevuld: (Arnhem + Arnhem) + 5km + Regen + Zware regenval + 30m + 

Za + 14:00 + Winter + Auto + Kleding + Man + 51-75 + Amusement + Nederlands + Modaal 

+ Spits = Uitkomst/18 = kans.  

2.1  Voorbeeld formule cijfers: (0,67 + 0,81) + 0,3 + 0x2 + 0 + 0,45 + 0,9 + 0,8 + 0,4 + 0,7 

+ 0,43 + 0,5 + 0,68 + 0,75 + 0,75 + 0,55 + 0,5 = 9,19/18 = 0,51. Centrum Arnhem 

heeft een kans van 51% dat bezoekers daar blijven. Bij deze kans wordt Hoge 

kortingen en overdekte/verwarmde zitplaatsen geïnitieerd. 

3. Voorbeeld formule ingevuld: (Rotterdam + Rotterdam) + 5km + Regen + Zware regenval + 

30m + Ma + 8:00 + Winter + Fiets + Overig + Man + 26-35 + Sport + Midden-Oosten + 

Boven modaal + Spits = Uitkomst/18 = kans.  

3.1  Voorbeeld formule cijfers: (0,4 + 0,6) + 0,3 + 0x2 + 0 + 0,45 + 0,3 + 0,6 + 0,4 + 0,3 + 

0,25 + 0,5 + 0,85 + 0,3 + 0,45 + 0,45 + 0,5 = 6,65/18 = 0,37. Centrum Rotterdam heeft 

een kans van 37% dat bezoekers daar blijven. Bij deze kans wordt Overdekte 

winkelstraten, hoge kortingen, verwarmde en overdekte zitplekken geïnitieerd. 

De formules worden in eerste instantie toegepast op een individu en zo wordt er gekeken naar 

persoonlijke informatie van een individu. Uiteindelijk zal een algoritme elke individuele formule 

samenvoegen en het gemiddelde berekenen. De bovenstaande formules kunnen toegepast worden op 

zowel een individu als een groep voor het gemiddelde. In het geval van het bovenstaande betekent dit 

het gemiddelde. Zo is gemiddeld 37% van de bezoekers van de binnenstad van Rotterdam van plan de 

locatie te verlaten als er binnen 30 minuten zware regenval op komst is. Het percentage van 37% 

wordt gelezen door het algoritme en de bijbehorende actie wordt geïnitieerd.  
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In dit geval beschikken de panden in belangrijke winkelstraten over een uitschuifbare gevel die, 

wanneer uitgeschoven, een overdekkende straat vormen. Ook krijgen winkels een bericht binnen dat 

kortingen worden toegepast. Deze kortingen worden per direct gecommuniceerd aan de bezoekers en 

is terug te zien op digitale reclameborden. Verder zullen er een aantal locaties worden gecreëerd waar 

men overdekt en verwarmt kan verblijven, eventueel onder het genot van een hapje en een drankje. 

Deze toepassing is hieronder gevisualiseerd.  

 

Dit is een van de vele situaties die 

mogelijk kan zijn bij neerslag. Bij elk 

percentage zal er een andere actie 

worden ondernomen in de stad. Zo zal 

bij een erg laag percentage worden 

geaccepteerd dat bezoekers naar huis 

willen, dan wordt de infrastructuur 

aangepast zodat het verkeer de stad zo 

goed mogelijk kan verlaten.  

Afbeelding 30 Regenbuien boven de binnenstad 

Afbeelding 31 Sensoren in Drones en lantaarnpalen merken de buien op 



 

53 

 

Bij een bijzonder hoog percentage kan het zijn dat er geen actie wordt ondernomen in verband met 

het energieverbruik en lawaai dat de interventies genereren.   

Het bovenstaande verhaal met variabelen en bijbehorende formule is een voorbeeld van een 

toepassing van algoritmes in de binnenstad. De algoritmes moeten als compleet systeem worden 

gezien, dat met elkaar in verbinding staat. Antwerpen tot Amsterdam is een algoritme, dat een 

volgend aantal algoritmes inschakelt. In Amsterdam worden de signalen naar de zonnepanelen, 

winkels en smart devices van mensen in de binnenstad gezonden. Als de bui overgetrokken is, worden 

de bankjes weer droog door een ander algoritme. Algoritmes in de stad kunnen dus niet los van elkaar 

gezien worden. Echter zullen de effecten van algoritmes, naarmate deze verder verwijderd zijn van de 

desbetreffende locatie, minder worden en op een bepaald moment niet meer te voelen zijn. Als zich 

een actie in Amsterdam voordoet, kan het in Antwerpen gevolgen hebben, echter zullen deze 

gevolgen dusdanig minimaal zijn zodat de omgeving hier niets van merkt.  

De bovenstaande formules zullen niet geheel wiskundig correct zijn. Aangezien de disciplines 

stedenbouw en planologie niet veel met wiskunde bezig zijn is het ook niet mogelijk om in dit rapport 

wiskundig correcte formules te ontwikkelen. Om het geheel kloppend te maken zal er 

vervolgonderzoek gedaan moeten worden naar de correcte verdeling van waarden voor de factoren 

en de uitkomsten. 

Afbeelding 32 Algoritmes sturen de uitschuifbare overkappingen aan tegen de regen 
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6.6 Algoritmes toegepast op de omgevingswet  

Met de nieuwe omgevingswet wil de rijksoverheid de vraagstukken over de hele leefomgeving 

eenvoudiger en inzichtelijker maken. Daarnaast maakt de nieuwe omgevingswet het mogelijk om 

plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar af te stemmen.  

Lokale vraagstukken kunnen op deze manier ook echt lokaal worden aangepakt. Ook wordt er met de 

invoering van de wet rekening gehouden met regionale verschillen. De ene regio heeft bijvoorbeeld te 

maken met een enorme groei, terwijl een andere regio moet vechten tegen de krimp.  

Door deze nieuwe wet wordt er meer ruimte gegeven aan nieuwe initiatieven en wordt er maatwerk 

mogelijk gemaakt. (Pol, z.d.) 

De gemeente stelt een omgevingsvisie vast, hierin beschrijft de gemeente hoe zij de leefomgeving 

willen ontwikkelen en beschermen. Deze keuzes worden uitgewerkt in het omgevingsplan. Hierbij kent 

de gemeente per gebied functies toe, zoals wonen en recreëren. Er hoeft niet specifiek bepaalt te 

worden wat er in elk gebied komt. In plaats hiervan worden er randvoorwaarden toegekend aan een 

gebied. Zo kunnen nieuwe initiatieven wel tot uitvoer komen en komt er meer variatie in deze 

initiatieven. De gemeente krijgt ook meer ruimte voor het afwegen van eigen regels, afwegingsruimte. 

De gemeente bepaalt zelf welke norm zij wil toepassen voor bijvoorbeeld geluid, geur of trillingen. Zo 

kan de gemeente meer toelaten op een bedrijventerrein en rond een natuurpark de regels strenger 

maken. Dit moet echter wel tussen de vastgestelde normen, maar de speling daartussen is groot.  

De nieuwe omgevingswet is ook bedoelt om de besluitvorming te versimpelen en versnellen. Zo wordt 

het gebruiksgemak verhoogd. Geen eindeloze procedures, maar voorspelbare en transparante 

regelgeving. Door de ruimte die er in de wet wordt gelaten is er ruimte voor dynamiek en nieuwe 

ideeën.  

Door de wet zo grondig te veranderen, ontstaat er ook ruimte voor de veranderingen die al plaats 

vinden in de samenleving. Burgers, bedrijven, professionals en overheden gaan steeds meer met elkaar 

samenwerken. Gemeenten moeten meer gaan inspelen op de behoefte van de bewoners en ook meer 

verantwoordelijkheden bij initiatiefnemers neerleggen. 

Hierin kunnen technologische toepassingen een rol in spelen. Om behoeftes te meten en problemen 

in kaart te brengen kunnen dit soort toepassingen worden ingezet. Zo kan er bijvoorbeeld in steden 

worden gemeten op welk tijdstip de meeste jongeren vanuit de stad naar huis gaan, en hierop kan 

worden ingespeeld met bijvoorbeeld extra politie of om te schuiven met openingstijden. 

Door middel van sensoren kan er ook gekeken worden naar de hoeveelheid uitstoot of lawaai dat het 

verkeer veroorzaakt. Zo kunnen goed en specifiek maatregelen genomen worden.  
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6.7 Problematiek  

Het implementeren van algoritmes in de stad zou veel problematiek kunnen veroorzaken. In de stad is 

er sprake van veel toevalligheden en onzekere variabelen. Dit maakt de stad interessant en dynamisch.  

Een algoritme zal bij een probleem altijd voor de meest optimale of meest efficiënte oplossing of 

uitkomst kiezen. Deze oplossing zou in de praktijk kunnen botsen met de maatschappelijke 

wenselijkheid. Bijvoorbeeld, er ontstaat een file op een weg. Het algoritme wil deze file oplossen door 

de verkeersdrukte beter te verspreiden, daarom wordt de dichtstbijzijnde zijweg van deze drukke weg 

in de navigatiesystemen van de auto’s voorgesteld. Het gevolg: te veel auto’s gaan tegelijk over deze 

zijweg, die toevallig door een woonwijk leidt.  

Doordat het algoritme de meest efficiënte oplossing kiest, ontstaat er in de woonwijk veel overlast 

door overmatig autoverkeer. Om probleemsituaties te voorkomen, moeten de algoritmes op de juiste 

manier geprogrammeerd worden, zodat dit soort maatschappelijke onwenselijkheden vermeden 

worden. Algoritmes in de stad, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een algoritme in een 

computersysteem, hebben dus te maken met bijzonder veel variabelen en zachte informatie. De stad is 

een groot complex systeem dat weer opgebouwd is uit kleinere complexe systemen. Alles is dus met 

elkaar verweven.  

Zoals in het voorbeeld over de regenval in Amsterdam is te zien dat de eerste stap in Antwerpen gezet 

wordt. Uiteindelijk gebeurt daardoor iets in Amsterdam, namelijk er worden maatregelen genomen om 

de negatieve gevolgen van de regenval te minimaliseren. Deze maatregelen hebben vervolgens 

invloed op andere systemen in en rond de stad. Het is lastig te zeggen tot hoever deze gevolgen 

invloed hebben, dit zal ook per geval verschillen. Uiteindelijk is de kettingreactie die in Antwerpen is 

gestart, misschien via Amsterdam in Arnhem ook te voelen, ook al is dit dan minimaal waar te nemen. 

Deze kettingreacties kunnen dus onbedoelde, negatieve gevolgen hebben op het hele systeem. 

Hierdoor kunnen maatschappelijk onwenselijke situaties ontstaan.  

Veel variabelen die een grote invloed hebben op de uitkomst van het algoritme in de stad is zachte 

informatie. Ook zijn er veel verschillende eenheden in de variabelen. Deze verschillende eenheden en 

de ‘onmeetbare’ informatie zullen dus een waarde, bijvoorbeeld een getal, moeten krijgen, zodat ze 

daadwerkelijk naast elkaar gezet kunnen worden in het algoritme. Weer, tijd en andere vergelijkbare 

variabelen zijn objectief en relatief eenvoudig te meten. Persoonsinformatie, zoals voorkeur en 

behoefte is vrij subjectief en dus moeilijker te meten. En wat gebeurt er als er een variabele ontbreekt, 

wat is dan de uitkomst van het algoritme? Het is dus belangrijk voor de uitkomst van het algoritme dat 

de benodigde informatie, de variabelen, meetbaar worden gemaakt. Ook moet het algoritme zo zijn 

geprogrammeerd, dat wanneer er informatie ontbreekt, er geen onwenselijke oplossing uitkomt.  



 

56 

 

Veel van de variabelen in een algoritme zijn persoonsinformatie. Een groot deel van deze informatie is 

zeer privacygevoelig. Een groot deel van deze informatie is altijd te herleiden of te achterhalen, door 

bijvoorbeeld het combineren van verschillende datasets. Het gebruik van deze privacygevoelige 

informatie zal echter wel op veel tegenstand stuiten. Mensen zullen hier waarschijnlijk niet aan mee 

willen werken, zeker niet op dit moment. Over een aantal jaar zou deze bereidheid er weer anders uit 

kunnen zien, omdat het dan algemeen ‘geaccepteerd’ wordt dat vergelijkbare data wordt gebruikt om 

de algoritmes te voeden. Op dit moment moeten vergelijkbare algoritmes op een andere manier 

voorzien worden van bruikbare en precieze informatie.  

Zoals blijkt uit bovenstaande problemen, bestaat er op dit moment een spanningsveld tussen het 

toepassen van algoritmes, maatschappelijke wenselijkheid en de schending van privacy. Voordat de 

algoritmes grootschalig toegepast kunnen worden is het nodig dat er duidelijke afspraken worden 

gemaakt op het gebied van ethiek. De huidige wetgeving zal dus aangepast moeten worden, zodat 

deze wetgeving voldoende richtlijn biedt voor het toepassen van algoritmes.  
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6.8 Randvoorwaarden  

 

Zoals te lezen, worden door toepassing van algoritmes, systemen veiliger en efficiënter. Risico’s en 

problemen worden variabelen, omdat er op een andere manier mee om wordt gegaan.  

Om de algoritmes van toegevoegde waarde te laten zijn, is het belangrijk dat er data beschikbaar is. 

Bepaalde algoritmes, zoals de drugscontrole, zijn pas bruikbaar als er een database met variabelen en 

bepaalde factoren beschikbaar is. Andere algoritmes, met name op het gebied van logistiek, hebben 

juist realtime data van verkeersstromen en weersomstandigheden nodig. Het is van belang dat deze 

algoritmische systemen toegang hebben tot deze datasets. Op dit moment is dat nog niet het geval.  

Verder is het in binnensteden belangrijk om de menselijke factor niet uit het oog te verliezen. Niet 

alles in de binnenstad moet voorspelbaar en te efficiënt worden. Door onverwachte factoren en 

onjuistheden van procedures kan er meer interactie ontstaan tussen mensen. Deze interactie is van 

levensbelang voor een succesvolle en dynamische binnenstad.  

De privacy van bezoekers is ook een belangrijke voorwaarde waar rekening mee moet worden 

gehouden. Een stad is een publieke ruimte waar iedereen kan en mag verblijven. Met verschillende 

sensoren en algoritmes kan de privacy in het geding komen. Als bezoeker heb je weinig 

keuzemogelijkheid, de keuze bestaat uit de inperking van privacy accepteren, of niet meer de 

binnenstad in komen. 

Overheden moeten zorgen dat zij de hand houden op de ontwikkeling van algoritmes. Het zal geen 

succes worden als veel kleine startups hun eigen algoritmes gaan schrijven en op verschillende plekken 

in de stad toe gaan passen. Dit zal samengevoegd moeten worden tot een overkoepelend 

overheidsorgaan die hier controle op uit kan oefenen en de veiligheid van deze algoritmes kan 

waarborgen. Op deze manier zullen de algoritmes zelf beter op elkaar afgestemd worden. 

Op het gebied van de ethiek moet er goed geluisterd worden naar mensen en actoren, wat 

verwachten deze mensen? De stad is van de mens en de mens moet hier willen blijven leven. Als de 

algoritmes op de verkeerde manier worden toegepast in de stad, kan het zijn dat mensen rustigere en 

minder technologische plekken opzoeken. Gebruikers van de stad moeten het voor het zeggen 

hebben en deze macht houden, zonder dat zij worden opgejaagd door vreemde en onbegrijpelijke 

voorwaarden.  
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6.9 Conclusie 

 

“Een algoritme is een afgebakende set regels die door middel van logica een vraagstuk kunnen 

oplossen, zonder tussenkomst van mensen.” Dit houdt in dat algoritmes bestaan uit een set variabelen 

en instructies, die specifiek voor een situatie zijn geschreven. Door de hoeveelheid onzekerheden in de 

formules wordt de complexiteit van de algoritmes groot en moeilijk te voorspellen.  

Het gedrag van mensen en het gebruikspatroon van de locatie zijn belangrijke factoren en variabelen 

voor algoritmes, daarom is het gebruik maken van nudging een belangrijke stap bij het opstellen van 

de algoritmes. 

De algoritmes moeten als compleet systeem worden gezien, dat met elkaar in verbinding staat. 

Algoritmes in de stad kunnen dus niet los van elkaar gezien worden. De kettingreactie die bijvoorbeeld 

in Antwerpen is gestart, is misschien via Amsterdam in Arnhem ook te voelen, ook al is dit dan 

minimaal waar te nemen. Deze kettingreacties kunnen dus onbedoelde, negatieve gevolgen hebben 

op het hele systeem. Hierdoor kunnen maatschappelijk onwenselijke situaties ontstaan. 

Een algoritme zal bij een probleem altijd voor de meest optimale of meest efficiënte oplossing of 

uitkomst kiezen. Deze oplossing zou in de praktijk kunnen botsen met de maatschappelijke 

wenselijkheid.  

De privacy van bezoekers is een belangrijke waarde waar rekening mee moet worden gehouden.  

Een stad is een publieke ruimte waar iedereen kan en mag verblijven.  

Verschillende variabelen die nodig zijn als input voor het algoritme zijn persoonsgevoelige informatie, 

het verkrijgen van deze informatie botst met privacywetgeving.  

De algoritmes zijn op veel gebieden zoals de omgevingswet en in de binnenstad echt een 

toegevoegde waarde. Ruimte wordt flexibeler inzetbaar en het gebruiksgemak wordt verhoogd. Maar 

om algoritmes op een succesvolle manier toe te passen in de stad moeten nog heel wat stappen gezet 

worden.  
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7. Eindconclusie 
 

De hoofdvraag waarmee dit onderzoek begonnen is: ‘Wat is er mogelijk met betrekking tot algoritmes 

in het stedelijk gebied, en hoe zal dit er in 2030 uit komen te zien? 

Door gebruik te maken van algoritmes zijn op veel plekken nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Havens 

ontwikkelen zich door zich te digitaliseren en te robotiseren. Door deze ontwikkelingen zorgen zij dat 

ze kunnen blijven concurreren met andere havens. Evenemententerreinen passen technische 

toepassingen toe om de veiligheid en de optimalisatie van de ervaring te vergroten. Er wordt rekening 

gehouden met verkeersstromen, met risicogroepen en met de locatie van voorzieningen. Bij 

binnensteden zijn technische toepassingen ook van toepassing. Smart Technology wordt nu nog het 

meest toegepast door winkels zelf. Zij willen zich profileren in een binnenstad, om zo te kunnen 

concurreren met webwinkels.  

Parken is het enige stedelijke gebied, dat bekeken is, dat weinig ontwikkelingen heeft op dit gebied. 

Parken zijn bedoeld om tot rust te komen, om te eten, te spelen en te sporten. Hier zal in de toekomst 

niet veel aan veranderen. Technologische ontwikkelingen zullen wel invloed hebben op de beleving 

door mensen, maar zullen niet de manier van gebruik anders maken.  

De stedelijke gebieden kunnen elkaar in de toekomst wel ondersteunen en stimuleren om te 

ontwikkelen. De havens zijn al veel verder met de ontwikkeling dan de binnensteden. En 

evenemententerreinen kunnen veel technieken overnemen die in havens gebruikt worden, om de 

veiligheid te optimaliseren. Door deze ontwikkeling integraal aan te pakken kunnen de systemen 

optimaal functioneren.  

Algoritmes zijn combinaties die oneindig door kunnen gaan, zolang er maar input is. Algoritmes 

bestaan uit een set variabelen en instructies die voor een specifieke situatie zijn geschreven. Een 

probleem wat zou kunnen ontstaan door toepassing van algoritmes in steden, is dat niet alle 

informatie te meten is. Deze onmeetbare informatie kan dan niet in het algoritme gezet worden. Het 

gevolg is dat een uitkomst ontstaat waarbij informatie ontbreekt. Een algoritme is geen persoon. 

Hierdoor kunnen de acties die voortkomen uit de input, maatschappelijk onwenselijk zijn.  

De privacy van bezoekers is een belangrijke waarde waar rekening mee gehouden moet worden. 

Persoonsgevoelige informatie mag nog niet gebruikt worden in publieke ruimtes, hier moeten mensen 

toestemming voor geven. Dit zal in de toekomst verandert moeten worden door middel van 

wetgeving.  

Om de algoritmes in de stad op de juiste manier te kunnen ontwikkelen is het van belang dat de 

wetgeving dit ook toelaat. Als de overheid deze taak niet oppakt, dan zullen bedrijven als Google deze 
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ontwikkeling oppakken. Op dat moment heeft de overheid geen invloed meer op wat er met de data 

gebeurd.  

De overheid is bezig met het opstellen van de omgevingswet. De nieuwe omgevingswet zal ervoor 

zorgen dat het recht flexibeler en eenvoudiger wordt. Er worden geen vaste bestemmingen gekoppeld 

aan een gebied, maar er zal een omgevingsvisie geschreven worden. Hierin staan normen waaraan 

men zich in een gebied moet houden, zo kunnen gemeenten makkelijker initiatieven toetsen en 

toelaten. Om een gebied zo optimaal mogelijk in te richten is het van belang om te weten wat 

behoeftes zijn van bewoners. Door middel van technische toepassingen kan deze behoefte gemeten 

worden en kan er een aanpassing op maat gedaan worden. Er is natuurlijk nog wel sprake van de 

privacywetgeving, dus zal individuele behoeftes niet gemeten kunnen worden.  
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8. Aanbevelingen 
 

8.1 Inleiding 

Algoritmes zijn erg complex en brengen veel verschillende factoren en variabelen met zich mee. Niet 

elke factor, variabele of onderwerp kan in het tijdsbestek voor dit project aan het licht komen. Een 

aantal onderwerpen zijn er met deze reden uit gelaten, deze zijn echter niet minder belangrijk. Andere 

onderwerpen die hier worden toegelicht, zijn ontdekt aan het einde van het project waardoor er geen 

tijd meer is geweest om deze onderwerpen te verwerken in het rapport. Dit zijn aspecten zoals 

Heuristiek en Machine Learning. Deze onderwerpen zijn van belang om tijdens het vervolgonderzoek 

mee te nemen in het proces. Hoe het besluit is genomen om de onderwerpen te bespreken die in het 

rapport zijn besproken, is te zien in de afbakening. Hier staat ook een verklaring waarom andere 

onderwerpen eruit zijn gelaten.   

8.2 Algoritmes in het woongebied 

Algoritmes in het woongebied is een gevoelig onderwerp. Nederlanders zijn erg gesteld op hun 

privacy en er zijn veel wetten die deze privacy beschermen. Door algoritmes te integreren in de 

woongebieden zullen de bewoners een het gevoel krijgen dat ze in hun woning worden bekeken. 

Algoritmes hebben immers veel informatie nodig en maken gebruik van sensoren die alles registreren. 

Met deze sensoren kan alle gevoelige informatie worden opgenomen, deze informatie wordt 

doorgespeeld naar de algoritmes.  

Algoritmes in het woongebied kunnen erg bruikbaar zijn. Tegenwoordig ondervindt men veel 

parkeerproblemen in de woonwijken. Ook criminaliteit is een groot probleem. Woninginbraken en 

autodiefstal komt nog vaak voor. Andere situaties in woonwijken, zoals oeverbegroeiing van het groen 

of afval op straat komt minder vaak voor en wordt vaak niet als probleem ervaren. Echter is het wel 

een mogelijkheid om deze situaties te verbeteren door toepassing van algoritmes. Algoritmes in de 

woonwijk kunnen erg waardevol zijn. De vraag is of het wenselijk is en of deze algoritmes kunnen 

worden toegepast zonder de privacy van de bewoners te schenden. 

8.3 Machine learning 

Machine Learning is een onderwerp wat in een later stadium van het project is ontdekt, dankzij het 

interview met Tom de Groot. Machine Learning houdt in dat algoritmes, naarmate langer gebruik, zelf 

gaan herkennen waar zij op moeten letten en wat de vervolgstappen zijn. De nieuwste iPhone beschikt 

over gezichtsherkenning. Deze gezichtsherkenning heeft tijd nodig om veel over een persoon te leren, 

deze informatie kan de gezichtsherkenning later toepassen en gebruiken voor een beter resultaat. Als 

een identieke tweeling de net nieuwe telefoon wil openen met gezichtsherkenning, zal de iPhone dit 

waarschijnlijk toelaten. Dit komt door dat het algoritme nog niet genoeg kennis heeft van de eigenaar. 
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Naarmate de eigenaar de telefoon vaker op deze manier opent, zal het algoritme specifieke uiterlijke 

kenmerken gaan herkennen en uiteindelijk de tweeling onderscheiden.  

Een ander voorbeeld is de Artificiële intelligentie van Google. Dit is een set van algoritmes die is 

opgedragen om zichzelf te leren lopen. De algoritmes krijgen een digitale pop tot hun beschikking en 

moeten zelf leren om deze een bepaald parcours te laten afleggen. De algoritmes halen vervolgens 

informatie van het internet, afbeeldingen en video’s om meer over looptechnieken te leren. Door veel 

uitproberen is het de algoritmes uiteindelijk gelukt om de digitale pop het parcours af te laten leggen. 

Het zal waardevol zijn voor het vervolgonderzoek naar algoritmes in de stad om het begrip Machine 

Learning mee te nemen. Door Machine Learning kunnen algoritmes zelfstandig worden en een steeds 

betere oplossing creëren voor de desbetreffende situatie. De steeds veranderende variabelen zullen 

een minder groot probleem worden voor de betrouwbaarheid.  

8.4 Heuristiek 

Heuristiek staat nauw verbonden met algoritmes. De uitkomst kan echter sterk verschillen. Algoritmes 

zijn, zoals Lorenzo Gerritsen in het interview heeft benoemd, altijd op zoek naar de perfecte oplossing. 

Een perfect efficiënte oplossing hoeft niet altijd een gewenste oplossing te zijn en kan eventueel voor 

meer problemen zorgen. Heuristiek daarentegen probeert een aantal goede oplossingen te geven. 

Door dat er meerdere keuzes zijn is de kans groter dat er een juiste oplossing, vanuit ethisch oogpunt, 

bij zit. Vanaf hier kan een algoritme ingezet worden en de beslissing maken, welke oplossing moet 

worden gekozen. Door ongewenste situaties te elimineren komt er via een omweg meestal de juiste 

oplossing uit.  

Het probleem van heuristiek is dat het niet altijd een oplossing kan geven. Een algoritme maakt altijd 

een keuze. Heuristiek doet dat niet altijd en zo kan, in een bepaalde cruciale situatie, heuristiek geen 

uitkomst bieden. Dit onderwerp is net als Machine Learning pas laat in het project aan het licht 

gekomen. Heuristiek zal goed kunnen helpen in het vervolgonderzoek voor de uitkomst van meerdere, 

goede oplossingen.  

8.5 Tackelen van problematiek 

In het rapport wordt vastgesteld dat omtrent algoritmes veel problematiek bestaat. Privacy, veiligheid 

en wenselijkheid speelt hier een grote rol in. Er is weinig tijd geweest om deze problematiek aan te 

pakken en eventueel op te lossen. Belangrijk is dat dit in het vervolgonderzoek wel wordt gedaan en 

dat duidelijk gedefinieerd wordt wat de problematiek is en wat het precies inhoudt. In het 

vervolgonderzoek kunnen eventueel ook meerdere problemen worden vastgesteld die in het rapport 

niet zijn besproken. 
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8.6 Gesprek 

Om deze ontwikkelingen op gang te krijgen is het daarnaast van belang dat het gesprek gevoerd gaat 

worden. De discussie moet geopend worden, vooral in de politiek.  

De techneuten zijn al ver met de ontwikkelingen en de stedenbouwers en planologen worden zich 

bewust van de verandering in de samenleving. Vaak worden zij tegengewerkt door regels en wetten 

die eigenlijk al achterhaald zijn. Het is van belang voor deze ontwikkeling dat de politiek ook de 

discussie opent en nadenkt over mogelijke veranderingen. Het is een gevoelig onderwerp en 

organisaties als Privacy First kijken met een kritische bril naar deze ontwikkelingen. (Onze filosofie, z.d.) 

Door het gesprek te openen, krijgt de samenleving ook meer kennis van dit onderwerp en wordt de 

discussie inhoudelijk beter. Het gesprek zou openbaar gevoerd moeten worden, dit begint bij de 

politiek.  

8.7 Conclusie 

Voor het project over de toepassing van algoritmes in de stad was een beperkte hoeveelheid tijd 

beschikbaar. Daarom is er een duidelijke afbakening gemaakt, om zo de kwaliteit van de uitkomsten te 

verbeteren. Een aantal onderwerpen zijn belangrijk om in het vervolgonderzoek mee te nemen. De 

belangrijkste onderwerpen gaan over de overige problematiek en de wenselijkheid van toepassing van 

algoritmes. Verder is het belangrijk om nieuwe technieken en begrippen te onderzoeken zoals 

machine learning, hierdoor kan de efficiëntie van algoritmes worden verhoogd. Heuristiek, kan leiden 

tot betere oplossingen. Door openlijk het gesprek te voeren over de toepassing van algoritmes en de 

privacyvraagstukken die hierbij horen, ontstaat er aandacht in de maatschappij voor dit onderwerp. 

Hierdoor zouden de ontwikkelingen beter gestuurd kunnen worden.  
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Bijlagen 
 

1. Analyse 
 

1.1 Binnensteden 

1.1.1 Inleiding 

In dit functiegebied worden binnensteden van Arnhem, Amsterdam en New York onderzocht. Deze 

schaalniveaus zijn gekozen op basis van grootte en de functie die zij vervullen voor hun omgeving. Zo 

is Arnhem een regionaal georiënteerde binnenstad en New York een wereldwijd bekende metropool, 

Amsterdam zit hier tussenin qua grootte en uitstraling.  

1.1.2 Algemeen 

Omdat er buiten de gestelde schaalniveaus ook andere ontwikkelingen gaande zijn en deze ook 

belangrijk zijn voor het verdere onderzoek, wordt eerst ingegaan op wereldwijde trends en technieken 

die in binnensteden aanwezig zijn. Daarna wordt er ingezoomd op de verschillende schaalniveaus. 

Fysieke webwinkels 

De fysieke winkel experimenteert met selfservice check-outs en andere mogelijkheden om online 

bestellingen gemakkelijk en snel bij de consument af te leveren. Een voorbeeld is Walmart. Bij de 

Amerikaanse supermarktgigant kunnen consumenten hun online bestelling ophalen via een automaat 

die vergelijkbaar is met een frisdrankautomaat. 

Pop-up stores  

Een pop-up winkel is een tijdelijke winkel in een 

leegstaand pand of in een winkelpand dat speciaal 

voor een pop-up winkel kan worden afgehuurd. 

Zowel grote, bekende merken als starters en 

webwinkels, die ook eens 'offline' willen verkopen, 

maken er gebruik van. Pop-up winkels worden 

gebruikt voor bijzondere promoties, uitverkopen, een 

try-out voor je eigen ontworpen producten of je label.  

Selfservice 

Verder zijn er ontwikkelingen gaande waardoor winkelpersoneel in te toekomst niet altijd meer nodig 

zal zijn. Klanten kunnen met behulp van apps en andere technologieën de juiste producten vinden en 

zelf afrekenen. Bij verschillende winkels zoals de McDonalds en een aantal supermarkten is hier al een 

begin mee gemaakt.  

Afbeelding 33 Pop-up store 
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Virtual-/ Augmented Reality  

Virtueel shoppen kan het beste van webwinkels en Virtual Reality combineren. Snelle vindbaarheid en 

een groot assortiment, gecombineerd met de impactvolle productbeleving van virtual Reality. Deze 

productbeleving kan nu al worden aangeboden middels 360-graden 3D-productfotografie, audio en 

360-graden video. Om zo een betere ervaring met digitale informatie aan te bieden. (Smit, 2016)  

Naast Virtual Reality is er ook 

Augmented Reality. Daarbij 

wordt in de echte (fysieke) 

wereld een internet-apparaat 

gebruikt (een smartphone of 

bril waar je doorheen kunt 

kijken) om virtuele items en 

informatie te projecteren in de 

echte wereld.  

IoT in Retail 

Het Internet of Things kan een 

wending teweeg gaan brengen in het Retail-landschap. Momenteel zijn er veel voorbeelden hoe het 

gebruikt kan worden, wanneer zich dit verder ontwikkeld kan dit een blijvend effect hebben op de 

binnenstad. Denk hierbij aan apps die verschillende zaken met elkaar koppelen, sensoren die 

meehelpen tijdens het vinden van producten, robots die winkelpersoneel vervangen, etc.    

Gebruik 

Omdat het gebruik in de binnenstad wereldwijd redelijk overeenkomt, zijn bij dit onderwerp de 

schaalniveaus achterwege gelaten om veelvuldige herhaling te voorkomen. De gebruikers van een 

binnenstad/stadscentrum kunnen, over het algemeen, in drie groepen worden verdeeld: bewoners, 

bezoekers, klanten en werkgevers/-nemers. Deze drie groepen maken de binnenstad tot wat het 

momenteel is. Verder kunnen de bezoekers en klanten onderverdeeld worden in subgroepen. 

Dagelijkse bezoekers -vaak inwoners van de desbetreffende stad zelf- die even snel hun dagelijkse 

artikelen kopen zoals huishoudelijke artikelen en voedsel. De andere groep zijn toeristen en 

dagjesmensen die komen voor een gezellig dagje uit, musea, restaurants of het kopen van 

luxeartikelen.  
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1.1.3 Arnhem 

 

Ontwikkelingen 

De binnenstad van Arnhem is de kleinste van de drie steden die onderzocht wordt. Het heeft een 

groot regionaal verzorgingsgebied.  

De binnenstad bestaat uit een compact 

kernwinkelgebied met een historische kern. De 

kracht van Arnhem is de luwte- en reuring gebieden 

die naast elkaar bestaan. Denk bij luwtegebieden aan 

groene woongebieden, parken en broedplaatsen 

voor creatieve kleine ondernemingen. De drukke 

gebieden worden gekenmerkt door een rijke 

functiemix en een groot aanbod van evenementen. 

De creatieve sector en de culturele infrastructuur zijn 

onderscheidende kenmerken van de Arnhemse binnenstad. (gemeente Arnhem, 2015) 

Op het gebied van slimme technologie is de Arnhemse binnenstad nog niet heel ver ontwikkeld. Er kan 

gebruik worden gemaakt van wifi in de binnenstad en zijn er verschillende apps die het gemak 

verhogen zoals hun eigen ‘Arnhem app’ of de parkmobile app.  

Problematiek 

Arnhem heeft last van leegstand in de binnenstad, 

12 procent van de panden in het centrum staat leeg. 

Dit is veel meer als andere vergelijkbare steden in 

Nederland waar gemiddeld 6 procent leeg staat. 

(OmroepGld, 2017) Verder zijn er problemen met 

het parkeren in de binnenstad. Volgens 

ondernemers is er te weinig plek beschikbaar en 

consumenten mijden hierdoor Arnhem. (De 

Gelderlander, 2017) Ook de bereikbaarheid van de 

binnenstad is een punt van aandacht. Door ontwikkelingen in de stad zijn belangrijke verkeersaders 

verstoord, consumenten worden daardoor gehinderd om een bezoek aan de binnenstad te brengen. 

(OKA, 2017) 
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1.1.4 Amsterdam 

 

Ontwikkelingen 

De Amsterdamse 

binnenstad is qua 

schaalniveau de op één 

na grootste locatie. Het 

heeft een groter 

verzorgingsgebied dan 

de binnenstad van 

Arnhem. De stad heeft 

een internationaal 

karakter met veel 

toeristen en 

dagjesmensen. De binnenstad van Amsterdam is uitgestrekter dan Arnhem. Het heeft dan ook een 

grote functiemix met winkels, groot aanbod van musea en markten. Net als Arnhem heeft deze 

binnenstad een historische kern. (Amsterdam Marketing, z.d.) 

Op het gebied van smart technologie is Amsterdam één van de voorlopers in Nederland, maar ook in 

Europa. Zo is het in 2016 verkozen tot de innovatiehoofdstad van Europa, dit heeft voor een gedeelte 

ook te maken met de technologie die in de stad gebruikt is. (het Parool, 2016) Amsterdam heeft een 

eigen online community die zich bezighoudt met de Smart City. Via deze weg worden burgers, 

gemeente, kennisinstituten en bedrijven gestimuleerd om mee te denken aan slimme en duurzame 

technieken om de leefbaarheid in Amsterdam te verhogen. (Organizing impact on urban innovation, 

z.d.) 

Voorbeelden van slimme technologieën zijn er 

genoeg. Er wordt gebruik gemaakt van 

Augmented Reality tijdens city-trips (Nieuwe 

app maakt historisch Amsterdam zichtbaar, 

2010), met behulp van Beacons worden 

mensen geholpen om slimmer door 

Amsterdam te navigeren (Borren, 2016) en 

door het gebruik van big data worden 

problemen geanalyseerd en aangekaart. 

(Kraniotis, 2016) 
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Problematiek 

Het grootste probleem in de binnenstad van Amsterdam is op dit moment de grote toeristenstroom. 

Amsterdam loopt vol, de afgelopen vijf jaar is het aantal toeristen verdubbeld. Dit is winstgevend voor 

veel ondernemers maar bewoners klagen over drukte en overlast in de stad. Door ontwikkelingen zoals 

Airbnb wordt dit probleem alleen nog maar groter. Door deze drukte worden fiets- en 

voetgangersstromen overbelast. (Wiel, 2016) 

Amsterdam binnenstad heeft weinig hinder van leegstaande winkels in vergelijking met andere steden 

in Nederland zoals Arnhem (slechtst 1,6 procent in stadsdeelcentrum, 2016). Dit zal komen door de 

exclusieve positie die Amsterdam heeft. Door de vele toeristen en dagjesmensen is er voldoende 

klandizie en heeft het online shoppen minder impact op de binnenstad. (Parool, 2016) 

 

1.1.5 New York City (SoHo) 

Ontwikkelingen 

De binnenstad van New York is niet zo makkelijk 

aanwijsbaar als in Europese steden. De stad 

bestaat uit vijf stadsdistricten met 

inwoneraantallen tussen ongeveer een 0,5 

miljoen tot 2,5 miljoen inwoners. Het bekendste 

district is Manhattan en geldt als het financiële 

centrum van de stad, verder omvat het ook musea, 

stadions en theaters. Dit district zou dus aangeduid kunnen worden als de ‘binnenstad’ van New York. 

Maar dit een heeft een andere functiemix en veel grotere omvang dan de twee andere steden in het 

onderzoek. Om een betere vergelijking te maken is gekozen om nog verder in te zoomen op 

Manhattan en stadsdeel/wijk SoHo als het onderzoeksgebied te kiezen. SoHo is 30 ha groot, ligt aan 

de zuidkant van Manhattan en heeft een mix aan voorzieningen.  

SoHo heeft net als de wereldwijde trend veel pop up stores. Grote bedrijven zoals Google, Zara en 

Amazon zijn recentelijk allemaal in SoHo gevestigd met een pop up store. NYC is veel bezig met smart 

technologie. Zo is er een groep data-analisten bezig om met behulp van big data publieke diensten 

efficiënter te maken en problemen te voorkomen of te verminderen (CityMetric, 2015). Dit wordt 

gedaan met behulp van sensoren, zoals smart microfoons die geluiden opnemen en hiermee 

verbanden of gebeurtenissen kunnen herkennen. (Cohen, 2016) Anders als in Arnhem en Amsterdam 

maken ook winkels zelf gebruik van smart technieken zoals smart mirrors, 3D-printers en koppelingen 

tussen apps en de fysieke winkel. (Alvarez, 2016) (Renfrow, 2017) 
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Problematiek 

SoHo heeft net als veel winkelgebieden last van 

leegstaande winkelpanden. Dit komt door online 

webshops zoals Amazon, maar ook door de hoge 

huurprijzen. Voor veel bedrijven die zich in NYC 

willen vestigen is de huur onbetaalbaar. Ook klagen 

ondernemers in SoHo over de grote bedrijven zoals 

Nike die enorme winkels beginnen waardoor het 

karakter van SoHo met haar kenmerkende kleine boetieks, winkels en cafés verdwijnt. Ook deze 

ontwikkeling van grote flagshipstores van megabedrijven kan liggen aan de hoge huurprijzen in de 

wijk. (Green, 2017) 

 

1.1.6 Conclusie 

De drie schaalniveaus die onderzocht zijn, verschillen op het gebied van de ontwikkelingen. Wanneer 

gefocust wordt op de smart technologie in de binnenstad, is het verschil het meest zichtbaar. Arnhem 

is het minst bezig met deze ontwikkelingen. Dit kan misschien te maken hebben met het imago wat de 

stad wil uitstralen. Grote en internationaal georiënteerde steden als Amsterdam en New York willen 

niet achterblijven bij de wereldwijde tendens die er heerst rondom de Smart City. Hierdoor focussen zij 

zich meer op ontwikkelen van deze technologie in de stad.  

Dit imago-fenomeen wordt ook in de winkels, gevestigd in de binnenstad, teruggezien. In SoHo zijn 

bijvoorbeeld grote bedrijven als Nike en Amazon gevestigd. Deze bedrijven zien hun winkel in New 

York als uithangbord, waar zij hun nieuwste smart technieken kunnen tonen aan de rest van de wereld.  

Bijna elke binnenstad heeft te maken met leegstand van winkels. Ook SoHo heeft hiermee te maken. 

De grote oorzaak van dit probleem is het veranderende kooppatroon van de consumenten, het online 

winkelen heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. In NYC zijn dit echter ook de hoge 

huurprijzen die voor een pand worden gevraagd.  
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1.2 Parken  

 

1.2.1 Inleiding 

Omdat parken een belangrijk deel uitmaken van de stad is er gekeken wat de ontwikkelingen zijn in 

parken. Om een zo sterk mogelijke vergelijking te maken zijn de gekozen steden uit binnensteden bij 

parken ook gekozen. Door te kijken naar het Bingelradepark in Arnhem, het Vondelpark in Amsterdam 

en Central Park in New York, worden drie verschillende schaalgroottes van parken naast elkaar gelegd. 

Tijdens het inventariseren van ontwikkelingen viel op dat veel ontwikkelingen op het gebied van 

parken niet in één specifiek park gebeuren, daarom is er ook gekeken naar de technologische 

ontwikkelingen buiten de schaalniveaus. De ontwikkelingen die niet bij de gekozen schaalniveaus aan 

bod komen, zijn eerst beschreven, daarna wordt naar de schaalniveaus gekeken. 

 

1.2.2 Algemeen  

Een ontwikkeling die goed aansluit bij Smart Cities is het transformeren van overbodige structuren in 

de stad naar een (flexibel) park. Hierbij kan worden gedacht aan de Highline in New York of de Seoullo 

7017 in Seoul.  

Het eerste voorbeeld is waarschijnlijk wel 

bekend, de tweede in Seoul minder. 

Seoullo, ontworpen door MVRDV is een 

oude snelweg die door heel Seoul loopt. 

Deze ‘skygarden’ is toegankelijk door 

middel van trappen en liften.  

De verlichting van Seoullo is aan te 

passen, dit zorgt voor dynamiek tijdens 

events in de stad. (Smart City Hub, 2017)  

Door op deze manier naar de stad te 

kijken, hoeft er niet altijd gesloopt te 

worden om een plek weer op te laten 

leven. Zo zijn er talloze voorbeelden van 

oude industrielocaties of havengebieden 

die getransformeerd worden tot 

Brownfieldpark.  
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De parken van de toekomst 

Volgens Kevin Short zullen parken in de toekomst een heel andere rol spelen in de stad.  

Parken zullen flexibeler worden en initiatieven zoals de Highline of Seoullo zullen steeds meer 

terugkomen. Omdat de grote metropolen vol beginnen te raken, is er vaak weinig ruimte voor parken. 

In de toekomst zullen ongebruikte metrostations en -tunnels ook getransformeerd worden tot park. 

Een opvallende ontwikkeling is ook dat er steeds meer bewustwording ontstaat over de relevantie van 

het behouden van flora en fauna. Parken zullen hier een belangrijke rol in spelen, doordat er een 

duidelijkere synergie ontstaat tussen de stadsparken en de natuur. 

Zoals al aangegeven, ontstaat er een ruimtetekort in grote steden. Dit leidt ertoe dat er creatiever 

omgegaan wordt met de beschikbare ruimte. Parken zullen in de toekomst dan ook steeds vaker te 

zien zijn op plekken zoals daken of langs trappen. (Short, 2017) 

Technologische ontwikkelingen 

Door de technologische ontwikkelingen is het gebruik van parken sterk veranderd. De techniek brengt 

echter ook een scala aan nieuwe mogelijkheden. Door het gebruik van buurtplatforms, wijkplatforms 

of stadsplatforms kunnen gebruikersgroepen beter met elkaar communiceren. Dit kan door middel van 

WhatsApp of door het gebruik van speciale apps, zoals Strava. Op deze manier kunnen specifieke 

gebruikers elkaar beter vinden, bijvoorbeeld een app waardoor joggers een specifieke plek en tijd in 

het park kunnen afspreken, of een buurt-WhatsAppgroep waarin plannen voor een buurtbarbecue 

afgesproken worden. Door middel van deze nieuwe gebruiksvormen, wordt het park meer en 

misschien doelgerichter gebruikt dan zonder deze netwerken. Mensen zullen sneller naar een park 

gaan als ze de zekerheid hebben dat ze vinden wat ze zoeken.  

Augmented Reality 

Een technologische ontwikkeling die nog niet (veel) 

toegepast wordt, is Augmented Reality. (AR)  

AR zou bestaande gebruiksfuncties in het park 

drastisch kunnen veranderen. Dit komt doordat AR 

zorgt voor een compleet nieuwe dimensie in de 

ruimte. Bijvoorbeeld de joggersgroep in het park die 

door middel van AR, de route, rondetijden en 

calorieverbruik in realtime ‘geprojecteerd’ zien. AR-

toepassingen zijn natuurlijk voor elke gebruiksfunctie 

van het park te bedenken.  
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Bambea City Beacon 

In Amsterdam is door Bambea een onderzoek opgezet om te kijken of Beacons in de openbare ruimte 

mensen kunnen motiveren om te bewegen. De meeste beweegapps zijn vooral gericht op prestatie in 

het algemeen, de Bambea app geeft hier een extra dimensie aan, door de doelen aan het niveau van 

de gebruiker te koppelen. Het niveau en de individuele prestaties worden door middel van deze 

Beacons gevonden. (Hogeschool van Amsterdam, 2016)  

Magisto 

Magisto is een app die door middel van AI een video in elkaar zet. De app kan worden gebruikt als je 

bijvoorbeeld een videomontage met een bijpassend liedje wil maken van de dag in het park. Magisto 

maakt dan van alle gemaakte foto’s, door middel van een algoritme, een perfect kloppend beeld, met 

bijpassende muziek, van de dag in het park.  

Apps zoals deze, in combinatie met bijvoorbeeld social media, zorgen ervoor dat er meer mensen naar 

het park komen. Wanneer je op bijvoorbeeld facebook een leuk filmpje kan delen van een perfecte 

dag in het park, heb je een extra stimulans om daadwerkelijk naar het park te gaan. (Belleghem, 2017) 

 

1.2.3 Bingelradepark 

Dit park is een doorsnee buurtpark in 

bloemkoolwijk De Laar in Arnhem. Deze wijk 

dateert uit 1974. Het park ligt in het centrum van 

de wijk, naast de lokale winkelcluster. Het park 

heeft een oppervlakte van ongeveer 2,5 hectare. 

Voorzieningen rond een park zijn een van de 

factoren die zorgen dat het park gebruikt wordt. 

Doordat hier weinig voorzieningen zijn, wordt het 

Bingelradepark weinig gebruikt als park om te 

verblijven, vooral als snelle fietsroute. Dit is te 

verwachten in een park in een doorsnee woonwijk.  

Dit is dan ook niet direct een probleem.  

Het Bingelradepark heeft echter een grotere kans om verwaarloost en onveilig te worden dan grote 

parken zoals het Vondelpark en Central Park. Hierdoor mist het park zijn functie als plek van 

samenkomst en ontspanning in de wijk.  
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1.2.4 Vondelpark  

Het Vondelpark is het bekendste stadspark in Nederland. Het park dateert uit 1865 en werd destijds in 

de volksmond Wandelpark genoemd. Het park is langgerekt en heeft een lengte van een kleine 2 

kilometer, de oppervlakte is 47 hectare. In 1996 werd het Vondelpark uitgeroepen tot rijksmonument. 

Het park heeft jaarlijks 10 miljoen bezoekers. 

In andere parken in Amsterdam, zoals het 

Rembrandtpark en het Oosterpark wordt, in 

ruil voor reclame, gratis wifi door bedrijven 

aangeboden. Zeker in de parken die wat 

rustiger zijn dan het Vondelpark, wordt dit 

gedaan om deze parken aantrekkelijker te 

maken. Er wordt overwogen om ook wifi in 

het Vondelpark te installeren, maar volgens 

een woordvoerster zou het park dan te druk 

kunnen worden, omdat het nu al druk 

bezocht is. Aan de andere kant verwachten 

toeristen, een belangrijke gebruikersgroep, dat er wifi-verbinding mogelijk is in het hele park. (Sevil, 

2013) 

Verandering in het gebruikspatroon 

Door de exclusiviteit van Amsterdam en door de hoge mate aan functies rond het park, wordt relatief 

intensief gebruik van het Vondelpark gewaarborgd. Dit brengt echter ook enkele problemen met zich 

mee. Het intensievere en andere gebruik zorgt voor meer vervuiling en een sterkere slijtage van het 

groen en de paden. Dit brengt natuurlijk meer onderhoud met zich mee.  

Waar een fraai gazon ooit vooral werd gebruikt om in alle rust op te zitten, wordt het nu vooral als 

sportveld gebruikt. Het park wordt ook steeds meer gebruikt om doorheen te fietsen.  

In 1999 is een grootschalige renovatie begonnen, door deze renovatie zal het park voldoen aan eisen 

van duurzaamheid en het park zal beter berekend zijn op toenemend intensief gebruik. Bij deze 

renovatie is het ook belangrijk dat de Engelse landschapsstijl niet verloren gaat, maar juist verbeterd 

wordt. Enkele toegangsroutes tot het park zijn ook verbeterd, om de toegang en het gebruik te 

optimaliseren. Deze renovatie is afgerond in 2010. (Gemeente Amsterdam, z.d.) 
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1.2.5 Central Park 

Central Park is een van de bekendste stadsparken ter wereld in New York. De opening was in 1859 en 

sinds 1965 is Central Park een historisch monument. Met 35 miljoen bezoekers per jaar is dit park het 

meest bezochte park van de Verenigde Staten. Het park heeft een lengte van 4 kilometer en een 

oppervlakte van 341 hectare. De weg om Central Park heen is precies 10 kilometer. Dit is een geliefde 

route voor joggers en skaters. 

 

Afbeelding 44 Luchtfoto Central Park 

Zoals bij het Vondelpark zijn er ook bij Central Park genoeg gebruikers om het park succesvol te laten 

zijn. Dit komt doordat ook Central Park een hoge mate van exclusiviteit heeft en door de 

voorzieningen die het park omringen. Het grote aantal van ruim 35 miljoen bezoekers per jaar heeft 

echter ook nadelen. Net als het Vondelpark is Central Park in de Engelse landschapsstijl opgezet. Deze 

stijl is erg onderhoudsintensief. Zeker wanneer het park veel gebruikt wordt, vereist dit extra 

onderhoud.  
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1.2.6 Conclusie 

Het valt op dat in een groot deel van de gevonden parken weinig gebeurt op het gebied van 

technologische ontwikkelingen. Van alle functiegebieden lijken de ontwikkelingen hier het meest 

langzaam te gaan. 

Het gebruik van de verschillende schaalniveaus verschilt nogal van elkaar. Dit heeft onder andere te 

maken met de schaal van de stad, de grootte van het park, de omringende voorzieningen en 

infrastructuur.  

Door de 

ontwikkelingen 

op technologisch 

gebied zal het 

gebruik en de 

functie van het 

park veranderen. 

De parken in 

grote steden, 

zoals het Vondelpark en Central Park, hebben genoeg exclusiviteit om zich heen om gebruikt te blijven 

worden. Parken zoals het Bingelradepark zijn een risicogroep als het gaat om verloedering. 

Ontwikkelingen zoals de buurtplatforms zouden de ‘redding’ kunnen zijn van deze groep parken. Door 

toepassen van AR en apps zoals Magisto, wordt de gebruiksbeleving in het park verhoogd. Het zijn 

relatief kleine ingrepen en dat is misschien ook wel het optimum in parken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 45 Vrijetijdsbesteding Central Park 



 

84 

 

1.3 Evenementenlocaties   

 
1.3.1 Inleiding 

Evenemententerreinen zijn de laatste jaren erg populair. De locaties breiden steeds verder uit en 

groeien exponentieel. Op deze locaties wordt er veel ontwikkeld op het gebied van nieuwe 

technologieën en ervaringen. Om te laten zien dat verschillende ontwikkelingen gaande zijn op het 

gebied van technologie bij evenemententerreinen, is er gekozen voor de volgende locaties. Het Luxor 

theater in Arnhem, De Amsterdam Arena in Amsterdam en Beaver Stadium in Pennsylvania. Onder 

deze locaties is de Arena de koploper op het gebied van nieuwe ontwikkelingen. Evenementenlocaties 

in andere plaatsen en landen volgen het voorbeeld van de Arena. 

1.3.2 Luxor theater 

 

Ontwikkelingen 

Het Luxor theater is een van de kleinere theaters van Nederland. Dat maakt het echter niet minder 

populair. In de laatste jaren heeft deze locatie een grote groei doorgemaakt op het gebied van 

bezoekers en fysieke groei. Zo zijn de zalen al een aantal keer gerenoveerd om de grote uitbreidingen 

bij te benen. 

Luxor is historisch gezien een erg populaire plek in 

Arnhem en dat is het nu nog steeds, mede door de 

goede bereikbaarheid via het station en snelweg. Ook 

speelt de ligging tegen de rand van de binnenstad een 

belangrijke rol, hier bloeit het uitgaansleven en is zowel 

overdag als in de nacht levendig. Luxor is erg 

aantrekkelijk voor jongeren, door een diversiteit aan 

evenementen en festivals te organiseren stijgt de populariteit. Van oorsprong is Luxor een belangrijk 

jongerencentrum en in deze categorie is de locatie erg bekend. Luxor speelt de laatste jaren ook goed 

in op de behoeftes van de oudere generaties door verschillende soorten artiesten uit te nodigen. 

(Geschiedenis, z.d.)  

Op het gebied van slimme technologie is Luxor nog niet heel veel bezig. Luxor is voornamelijk een ‘old 

school’ concertzaal. Echter heeft deze locatie wel veel potentie door de aansluiting met de binnenstad 

en het station. Zo kan Luxor gaan werken met slimme verlichting, adaptieve geluidssystemen en 

beveiliging. Waar Luxor op dit moment veel mee bezig is, zijn slimme gehoorbeschermers. Deze 

passen het geluid wat binnenkomt in jouw oren aan op het aangeraden geluid ter bescherming van 

het gehoor. (Luxor Live, z.d.) 
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Gebruik 

Het poppodium heeft historisch gezien drie verschillende hoofdfuncties gehad. De eerste functie is 

een bioscoop geweest. Na de verkoop van het pand is het verder gegaan als cultureel centrum voor 

jongeren, waar men bijeen kan komen en kan genieten van diverse artiesten. Door problemen met 

geweld en drugs is de functie wederom veranderd, dit keer naar de huidige functie. Het poppodium 

wordt in gebruik genomen door alle leeftijden en er wordt een breed scala aan activiteiten 

georganiseerd. Door de ligging 

van het podium is het een 

populaire plek voor een avondje 

uit, aangezien het strak tegen het 

uitgaansgebied van Arnhem ligt. 

Ook wordt Luxor gebruikt voor 

andere evenementen zoals 

trouwerijen, vergaderingen en 

bijeenkomsten. (Arnhem L. , 2016) 

Problematiek 

Het poppodium kent een lange historie aan problematiek, ook nu spelen problemen rondom Luxor 

nog een grote rol. Tot op heden heeft Luxor last van gewelddadigheid, criminaliteit en drugsgebruik. 

Door de ligging bij de binnenstad is het erg gemakkelijk om te bereiken vanuit het uitgaansgebied. 

Mensen die uit Luxor komen en mensen die tegelijkertijd vanuit de stad komen kunnen zo nu en dan 

zorgen voor opstoten. Echter, door de aanpak van de panden rondom het stationsgebied, waarin 

Luxor is gesitueerd, daalt het criminaliteitsniveau sterk. (Herbestemming, z.d.) 
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1.3.3 Amsterdam Arena 

 

Ontwikkelingen 

De grootste evenementenlocatie van Nederland staat in Amsterdam, en is benoemd tot de Amsterdam 

Arena. De Arena is in de jaren 2000 begonnen met een capaciteit van 52.150 plaatsen. In de jaren 

daarna heeft de locatie veel ontwikkelingen meegemaakt en daarmee ook een enorme groei. (de 

Volkskrant, 2000) Omstreeks 2009 werd de volgende verbouwing gerealiseerd met 700 plekken extra. 

In de jaren daarna is de Arena uitgebreid tot 54.033 plekken. Dit voornamelijk wegens het 

aanhoudende succes van de evenementenlocatie, gelegen aan een druk bezochte boulevard. (ANP, 

2014) 

Op het gebied van technologische ontwikkelingen is de Arena een wereldwijde koploper. Directeur 

Henk Markerink heeft als visie dat de ArenA het meest innovatieve stadion ter wereld wordt en zal 

uitgroeien tot een proeftuin voor innovaties en slimme toepassingen. Dit werd door hem in 2015 

aangekondigd. De directeur wil door middel van slimme technologie elke bezoeker een VIP maken. 

De Arena wil bijvoorbeeld gebruik gaan maken van 

gezichtsherkenning. Door hierbij een samenwerking 

met Schiphol aan te gaan kan de veiligheid in het 

stadion worden gewaarborgd en worden personen die 

niet welkom zijn en die een gevaar vormen voor de 

omgeving gemakkelijk buitengehouden. (ANP, 2014) 

Markerink is van plan om apps te ontwikkelen die de perfecte route plannen naar de ArenA zonder dat 

men veel vertraging oploopt. Deze app kan door met andere applicaties te communiceren het verkeer 

goed verdelen over de aankomstwegen. Dit voorkomt irritaties bij bezoekers en vermindert het gevaar 

op ruzies en opstoten. Ook helpt deze app bij het vinden van een parkeerplek door realtime aan te 

geven waar welke plek vrij is. 
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Met slimme ledverlichting probeert de ArenA slim in te spelen op grote groepen en zo hun stemming 

te veranderen. Door de kleur en zachtheid van het licht te veranderen kan het licht sterke invloed 

hebben op de omgeving. Zo kunnen bepaalde, felle 

kleuren bijvoorbeeld criminaliteit en ruzies 

tegengaan. Andere kleuren kunnen sfeer brengen 

en een warm, veilig gevoel creëren. (Arena, 

Amsterdam Arena en Philips lighting innoveren 

gezamenlijk om stadion van de toekomst te 

realiseren, 2016) 

Via sociale media zullen bezoekers in de gaten 

worden gehouden. Door het lezen van berichten die openbaar worden gemaakt in de buurt van of met 

een tag van de ArenA zullen worden gescand en geanalyseerd. Via deze analyses kan gekeken worden 

welke bezoekers al in een slechte bui zijn voordat zij aankomen bij het stadion. Deze mensen kunnen 

extra in de gaten worden gehouden op agressiviteit en criminaliteit. Deze toepassing kan helpen bij 

het inschatten van gevaarlijke situaties. 

Bij de ArenA wil men beginnen met het aanbieden van Wearables. Deze wearables kunnen monitoren 

wanneer de bloeddruk van iemand te laag wordt of wanneer iemand juist agressief is. Door deze data 

te verzamelen kunnen hulpdiensten snel ter plaatse zijn of kan er een waarschuwing worden gestuurd 

naar de gebruiker van de Wearable. 

Zelfrijdende bussen gaan volgens 

Markerink ook een belangrijke rol spelen 

in de vipbehandeling van elke bezoeker. 

Door het zelfrijdende transport aan te 

bieden kunnen grote groepen zo 

efficiënt mogelijk vanuit Schiphol of een 

andere populaire vertreklocatie worden 

opgehaald en gebracht. Dit voorkomt 

grote drukte bij de ingang en verlaagt de 

parkeerdruk. (Redactie, 2012) 

Door middel van Heatmaps kunnen dienstverleners ter plekke snel ingezet worden. Deze Heatmaps 

geven hitte weer die wordt afgegeven door de bezoekers. Hoe meer hitte, hoe drukker de plek en hoe 

meer potentieel gevaar er aanwezig is. Hier kunnen dienstverleners snel op reageren en ingrijpen. 

Via slimme lantaarnpalen worden foto’s gemaakt van nummerborden van de bezoekers. Door het 

fotograferen van de nummerboren kan een verdachte na een incident gemakkelijk opgespoord 
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worden. Na het incident zal het desbetreffende nummerbord vrijgegeven worden aan de lokale politie. 

De overige foto’s van nummerborden worden verwijderd na het evenement. 

Door het monitoren van gps-gegevens van een telefoon kan het gedrag van de gebruiker worden 

geanalyseerd. Bezoekers die zich onopvallend gedragen en geen problemen voor de openbare ruimte 

veroorzaken kunnen worden beloond en via een bepaalde app voordelen krijgen, zoals korting op de 

fan shop, treinkaartje of parkeerkaart. Uiteindelijk kan al deze data gebundeld worden en kan er een 

interactieve kaart gemaakt worden van de plekken waar de meeste problemen zich hebben 

voorgedaan. Aan de hand hiervan kan er de volgende keer eerder, of anders worden ingegrepen op 

een bepaalde situatie. Ook kan met deze datakaart een visualisatie gemaakt worden waar, na afloop 

van het evenement, de schoonmakers moeten beginnen. (Information Innovation, z.d.) 

Gebruik 

Het gebruik van de ArenA is erg breed. 

Er worden veel verschillende activiteiten 

georganiseerd voor veel verschillende 

leeftijdsgroepen. Echter wordt de ArenA 

voornamelijk gebruikt als voetbalstadion 

voor de club A.F.C. Ajax. Hierbij wordt de 

locatie zowel gebruikt door de club, als 

door de supporters. Ook is dit een 

uitgelegen kans voor de sponsoren om 

wat van zich te laten zien. Bij andere evenementen, zoals tijdens een concert wordt de ArenA gebruikt 

door muziekliefhebbers en artiesten. Tegenwoordig wordt de locatie ook gebruikt voor E-sport 

competities, feesten, bedrijfsuitjes en filmvertoningen. (Eventbranche, z.d.) 

Problematiek  

De ArenA kent veel soorten problematiek. Zo komen er regelmatig mensen ‘s nachts bij de ArenA om 

graffitikunstwerken te maken, illegale praktijken te verrichten en er zijn zelfs een groep jongeren 

geweest die het dak van het stadion in de nacht hebben beklommen. Een ander soort problematiek is 

de problematiek die zich voordoet tijdens evenementen. Zo ontstaan er regelmatig opstoppingen in 

het verkeer als er een evenement gaande is in de ArenA. Parkeren is overigens ook altijd een 

frustratiepunt van bezoekers. Verder kan de organisatie van het evenement problemen ondervinden 

met hooligans, dronken personen, agressieve mensen, grote groepen en hangjongeren. Echter staat 

de ArenA hoog in de lijst van veilige stadions door de vele slimme toepassingen die op het stadion zijn 

aangebracht. Hierdoor kan men de gehele omgeving van de ArenA monitoren en bijhouden. (Smits, 

2013) 
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1.3.4 Beaver Stadium  
 

Recente ontwikkelingen 

Beaver Stadium is de grootste, in gebruik genomen evenementenlocatie ter wereld. Het stadion 

beschikt over 106.562 plekken voor de toeschouwers en wordt gebruikt voor de populaire 

Amerikaanse sport Football.  

De organisatie van Beaver 

Stadium vinden het erg 

belangrijk dat de 

toeschouwers de juiste, 

leuke ervaring krijgen. Hier 

zijn zij dan ook veel mee 

bezig door met slimme 

technologieën en 

beloningssystemen 

toeschouwers eerder naar 

het stadion te krijgen. Om 

dit te verwezenlijken zijn er in 2017 in totaal 31 entrees bijgekomen voor het 106.562 plekken grote 

stadion. De organisatie is van mening dat dit de ervaring van de bezoeker verbetert en dat de 

bezoeker minder snel geïrriteerd wordt. Toeschouwers die eerder komen (vanaf 2 uur voor dat de 

aftrap is, gaan de deuren open) worden beloond door het volgende systeem. In de eerste 45 minuten 

dat de deuren open zijn kunnen de toeschouwers 20% korting krijgen op producten uit de fan shop en 

eten en drinken. Tot 70 minuten van tevoren worden verschillende andere wedstrijden op 

televisieschermen afgespeeld waar men live kan kijken naar andere universiteitsteams. Verder is er tot 

30 minuten van tevoren de gewonnen trofee ’s te zien van het team. Deze worden op display gesteld. 

30 minuten voor de wedstrijd worden ze weggehaald en moedigt het personeel de fans aan om 

alvorens naar hun plekken te gaan. Als laatste kan men ook de dansers en de cheerleaders van het 

team ontmoeten tot een uur nadat de deuren open zijn gegaan.  

Door deze beloningen hoopt de organisatie te bereiken dat er meer spreiding komt in de aankomst en 

distributie van de toeschouwers. Dit kan file- en parkeerproblemen voorkomen, ook kan dit problemen 

aan de deur voorkomen, zoals een te hoge werkdruk of rumoerigheid tijdens het wachten. (Penn State 

News, 2017) 
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Gebruik 

Het Beaver stadium wordt in tegenstelling tot de 

ArenA niet zo intensief gebruikt voor andere 

evenementen buiten rugby om. Dit komt voornamelijk 

door de indeling van het stadion, wat speciaal is 

gemaakt als rugbystadion. Hierdoor zal het 

grotendeels eenzijdige fans trekken die alleen komen 

voor rugby. Verder wordt het stadion gebruikt als 

trainingslocatie voor lokale teams. Deze spelen hier 

regelmatig oefenwedstrijden. Het stadion trekt overigens veel ondernemers. Voor kleine 

ondernemingen zijn belangrijke wedstrijden een uitgelezen kans om geld en naamsbekendheid te 

verdienen. (gopsusports, z.d.) 

Problematiek 

Opvallend is dat één van de grootste evenementenlocaties ter wereld weinig problematiek ondervindt. 

Dit kan eventueel verklaard worden door het eenzijdige gebruik van het stadion dat ook een eenzijdig 

publiek trekt. Echter kent het stadion wel de veelvoorkomende problemen zoals een hoge 

parkeerdruk, tijdens evenementen veel files, drukte om naar binnen te komen en te weinig plekken 

voor de toeschouwers. Ook ontstaan er zo nu en dan opstoten door overmatig alcoholgebruik of door 

intense supportersmentaliteit.  

 

1.3.5 Conclusie 

Evenementenlocaties hebben een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van het Nederlandse 

amusement. Door de grote groei en vele uitbreidingen zijn deze locaties sterk in populariteit gegroeid. 

Luxor is een kleinschalige locatie, gespecialiseerd in muziekevenementen. Luxor heeft een goede 

ligging en is daarom erg populair onder jongeren. Veel slimme technologie is er niet toegepast, wel is 

er veel potentie. 

De Arena is na vele uitbreidingen uitgegroeid tot de grootste evenementenlocatie van Nederland. 

Tevens is de Arena ook de voorloper in de wereld op het gebied van slimme technologie. Zo beschikt 

de Arena over slimme lantaarnpalen, Heatmapping, gezichtsherkenning, slimme verlichting en slimme 

parkeerplaatsen. De Arena wordt ook wel het innovatiecentrum van de wereld genoemd. 

Beaver stadium is het grootste stadion ter wereld. Het stadion is veel bezig met nudging en 

beïnvloeding van mensen. Zo bieden zij hoge kortingen aan wanneer men eerder naar de wedstrijd 

komt, om verkeersdrukte te voorkomen.  De bovenstaande locaties leggen de focus op de fan-

experience om zo evenementenlocaties aantrekkelijk te houden.  
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1.4 Havens  

1.4.1 Inleiding  

In havens wordt al veel gebruik gemaakt van nieuwe technieken om zo de efficiëntie te verhogen. Ook 

zijn havens aan het ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Om de verschillen tussen de havens 

weer te geven is er gebruikgemaakt van drie verschillende havens. De haven van Veghel is een 

binnenhaven in Nederland, waar vooral grondstoffen worden verhandeld.  De haven van Rotterdam, 

dit is de poort naar Europa en tevens de grootste haven van Europa. Als laatste wordt de haven van 

Singapore gebruikt. Deze drie havens richten zich allemaal op een andere corebusiness. 

 

1.4.2 Veghel  

De haven van Veghel is een binnenhaven in Noord-Brabant. Het havengebied ligt centraal in de 

driehoek Eindhoven, Den Bosch en Nijmegen. Veghel heeft een gunstige ligging ten opzichte van 

Rotterdam en Antwerpen, hierdoor is het een logistieke hotspot van Nederland.  Het is een plek voor 

distributie en overslag van 

goederen. Het havengebied 

van Veghel bestaat uit 

verschillende havens; de oude 

haven, de nieuwe haven en de 

langshaven. De verbreding van 

de Zuid-Willemsvaart, de 

bouw van een nieuwe 

overslaghaven en de A50 

versterken de economisch 

gunstige ligging van Veghel.  

(Wols, 2011) 

Ontwikkelingen 

Sinds kort kan de haven van Veghel gebruikt worden door de grote schepen. Dit zijn schepen met een 

maximale lengt van 110 meter en een diepgang van ruim 3 meter. De haven is verdiept en verbreedt 

om dit mogelijk te maken. Doordat er grotere schepen kunnen komen, kunnen er meer grondstoffen 

in één keer worden getransporteerd. Dit scheelt 1.500 vrachtwagens en daarmee veel uitstoot van CO2 

en fijnstof. (MBI, 2015) 
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Gebruik 

De haven van Veghel wordt veel gebruik voor het vervoer van grondstoffen. Een reden hiervoor is dat 

de haven tussen de vaarwegen ligt. De haven wordt veel gebruikt door betonbedrijven.  

In Veghel vindt ook de productie van betonstraatstenen en tegels voor inrichting van de openbare 

ruimte plaats.  

Problematiek 

De haven van Veghel hebben ze niet te maken met veel bijzondere problematiek. Een onderwerp waar 

zij mee bezig zijn, zoals veel andere bedrijven, is duurzaamheid. De gemeente heeft belang bij de 

haven, de gemeente houdt zich dan ook vaak bezig met het havengebied en stimuleert bedrijven om 

zich met dit onderwerp bezig te houden.  

 

1.4.3 Rotterdam 

De haven van Rotterdam heeft een 

gunstige ligging, het is door 

aangepaste waterwegen direct 

verbonden met de zee. Via de Rijn 

heeft Rotterdam een goede en snelle 

verbinding met het Ruhrgebied en kon 

er vroeger vooral veel erts 

geëxporteerd worden.   

Aardolie werd steeds belangrijker voor 

de economie. Door verschillende 

ontwikkelingen in deze tijd konden mammoettankers aanmeren in Rotterdam. Ook werd er 

plaatsgemaakt voor de mogelijkheid voor bedrijven om zich hier te vestigen. Dit heeft ertoe geleid dat 

Rotterdam nu de grootste haven van Europa is. (Port of Rotterdam, z.d.) 

Ontwikkelingen 

Voor de Nederlandse economie is de haven ook een belangrijke factor. De haveninfrastructuur is 

belangrijk om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. De haveninfrastructuur van Nederland is al vijf 

keer uitgeroepen tot de beste van de wereld. De efficiëntie in havens wordt steeds belangrijker.  

De wereld zit in een transitie van globalisering. Er is sprake van meer transport over de hele wereld. 

Het is makkelijker om producten vanuit het buitenland te bestellen. De wereld wordt kleiner en de 

hoeveelheid transport wordt meer. Een gevolg hiervan is dat er meer concurrentie is op het gebied van 

havens.  

Mondiaal is het klimaat ook een belangrijk onderwerp. Veel landen zijn bezig met het milieu en het 

beschermen hiervan. Zo worden er steeds meer milieueisen gesteld aan de industrie.  

Afbeelding 56 Haven van Rotterdam 



 

93 

 

Een oplossing is bijvoorbeeld om met grotere schepen meer producten tegelijk te vervoeren. Dit zorgt 

voor minder schepen op de oceanen en minder uitstoot van CO2. (Port of Rotterdam, z.d.) 

In havens wordt er veel gebruik gemaakt van ontwikkelingen op het gebied van technologie. Verder 

wordt er veel gebruik gemaakt van robots en ICT-systemen die zorgen voor efficiëntie.  

De haven van Rotterdam houdt zich 

veel bezig met nieuwe innovaties.   

Zij zoeken constant naar antwoord 

op de vraag hoe het slimmer, 

efficiënter, beter en duurzamer kan. 

Zo is de haven bezig op het gebied 

van open data, Internet of Things, 

duurzame energie en het 

uitwisselen van restproducten. 

Innovatieve ideeën, startups en scale-ups worden gestimuleerd. De haven van Rotterdam is een haven 

van pioniers. Niet alleen voor de efficiëntie van de processen wordt er gekeken naar innovatieve 

oplossingen, ook over problemen op de boot of het verduurzamen van de haven wordt innovatief 

nagedacht. (Port of Rotterdam, z.d.) 

Een voorbeeld van een innovatie die ontwikkeld is in Rotterdam is het gebruik van de slimme bril.  

De kosten voor het oplossen van een storing op een boot kan al snel een forse rekening meebrengen. 

Het idee is ontstaan om schepen uit te rusten met een smart-glass en Augmented reality software. In 

veel gevallen van storing kan de bemanning dan zelf de storing oplossen. Een expert kan zo meekijken 

naar het probleem en de bemanning kan de storing te verhelpen.  

Een ander voorbeeld is het 3D-printen van een scheepsschroef of een digitale medische assistent die 

kan helpen bij het hechten van een wond. Op deze manier worden schepen veiliger. Ook wordt er 

innovatief nagedacht op het gebied van duurzaamheid. Zoals drijvende zonnepanelen of het 

geluidloos heien om zeedieren te beschermen. (Port of Rotterdam, z.d.) 

Gebruik 

Een haven heeft in de eerste plaats 

een enorme verantwoordelijkheid als 

functie van werkgever. In de haven 

van Rotterdam werken dagelijks zo’n 

175.000 mensen. Ongeveer 19% van 

de totale beroepsbevolking in de 

regio Rijnmond werkt in de haven 

van Rotterdam.  
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De groep gebruikers van een haven is enorm breed. Eigenlijk maakt iedereen wel gebruik van de 

haven. Als jij bijvoorbeeld een product besteld op aliexpress.com, wordt dit verscheept naar 

Nederland. Bijna alles wordt geïmporteerd en geëxporteerd door middel van schepen. Denk aan 

auto’s, witgoed, wijnen, droge bulk en grondstoffen.  

 

Problematiek  

Een groot probleem in de haven van Rotterdam is drugssmokkel. Met name cocaïne en heroïne 

worden vaak onderschept in de haven. Corruptie en drugssmokkel gaan hand in hand in de 

Rotterdamse haven. Andere havens in Europa hebben ook last van een stijging in drugssmokkel,  

Rotterdam blijft hierin echter de koploper. Er worden steeds vaker enorme partijen onderschept. In de 

eerste helft van 2016 is er in de Rotterdamse haven als ruim twee keer zoveel cocaïne onderschept als 

in heel 2015. (Blasic, 2017) 

Het is lastig om dit soort problematiek aan te pakken. Zo is er afgelopen jaar een medewerker van het 

overslagbedrijf aangehouden op verdenking van het helpen van zogenaamde ‘uithalers’. Door de 

desbetreffende container op een gemakkelijk bereikbare plaats neer te zetten. (Dirks, 2017) 

Milieuvervuiling is ook problematiek waar de 

haven mee te maken heeft. Havens en 

schepen zorgen voor veel CO2-uitstoot. Veel 

havengebieden, zo ook Rotterdam, zetten 

zich in om klimaatverandering tegen te gaan 

en proberen zo veel mogelijk oplossingen te 

bedenken om duurzaam te kunnen werken. 

Er blijft echter wel altijd een economisch 

belang, waardoor duurzaamheid niet altijd 

de beste optie blijkt.  

Bereikbaarheid van de haven is een aspect dat continu in ontwikkeling is. De infrastructuur verandert 

op vier modaliteiten; binnenvaart, spoor, wegen en pijpleidingen. Zo blijft de haven efficiënt en 

interessant voor klanten.  
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1.4.4 Singapore  

De haven van Singapore is de belangrijkste en grootste haven van Zuidoost-Azië. De haven is 

aantrekkelijk door haar ligging, het is de ideale uitvalsbasis voor handel tussen het oosten en westen. 

Met de komst van het Suezkanaal in 1869 werd de afstand tussen Europa en Azië aanzienlijk korter.  

Ook is Singapore aantrekkelijk door de snelle afhandeling van doorvoer en overslag, maar ook door 

excellente bunkerfaciliteiten. De overheid van Singapore wil de concurrentiepositie van de haven 

verbeteren en ontwikkeling stimuleren om ook in de toekomst een belangrijk knooppunt te blijven. 

(Maleisie.be, z.d.) 

Ontwikkelingen 

Singapore is afhankelijk van de haven, verdere natuurlijke hulpbronnen heeft het land namelijk niet. 

Tegenwoordig is de core business van de haven transshipment. Hierin zijn zij ook nog de grootste van 

de wereld. Transshipment betekent het overladen van goederen op andere schepen. Dit is mogelijk 

door de geografische ligging. Op deze business richt de haven zich dan ook. (HenkX, 2012) 

In Singapore is innovatie ook een onderwerp waar veel aandacht naartoe gaat. Er wordt vooral 

geïnnoveerd door automatisering en het gebruik van slimme systemen om hubbing-activiteiten 

(metaalbewerkingsproces) en het concurrentievermogen van klanten te verbeteren. De activiteiten 

worden geregeld door een netwerk van meer dan 300 servers.  

De Flow-Through Gate is hier een voorbeeld van. Dit is een automatisch systeem die containers 

identificeert en bestuurders hiervan binnen 25 seconden instructies geeft. Zo kunnen er 700 

vrachtwagens per uur worden verwerkt, dit bevordert de efficiëntie.   

Portnet.com is een systeem die de gehele haven helpt om te productie en de efficiëntie te laten 

stijgen, door middel van het beter gebruik van informatie, technologie en internet.  

Gebruik 

Zoals al eerder genoemd is de core business van de haven in Singapore transshipment. Zij laden vooral 

producten over van het ene schip naar het andere schip. Singapore is de tussenstop voor veel schepen. 

Dit zorgt ervoor dat veel kosten omlaag gaan en de efficiëntie omhoog. Dit heeft twee redenen. De 

eerste reden hiervan is het feit dat Singapore niet veel natuurlijke grondstofbronnen heeft. Zij moeten 

veel importeren. De tweede reden hiervoor is dat de ligging van Singapore gunstig is. Vanuit hier 

kunnen er schepen naar Azië en de verbinding met Europa is erg goed. De haven heeft connecties met 

600 havens over de hele wereld.  

(PSA Singapore, z.d.) 
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1.4.5 Conclusie  

Havens hebben een belangrijke economische functie. Het zorgt voor veel inkomsten voor het land 

waar het is gevestigd, maar ook voor veel werkgelegenheid. Ook zorgen havens voor een aantrekkelijk 

gebied voor bedrijven om zich te vestigen.  

Havengebieden zijn ook ver met het gebruik van technologische toepassingen. Wel zitten er grote 

verschillen tussen de internationale havens en regionale havens. Verder kan worden geconcludeerd 

dat havens zich richten op verschillende corebusinesses. Dit heeft te maken met onder andere de 

ligging van de haven. Zo is de haven van Singapore een transshipment haven en is de haven van 

Rotterdam een knooppunt voor het achterland. Veghel heeft een totaal andere functie dan de 

wereldhavens Singapore en Rotterdam.  

De technologie die gebruikt wordt in de havens verschilt ook van elkaar. Een overeenkomst die alle 

havens wel hebben is de focus die ligt op efficiëntie.  

De haven van Rotterdam en Singapore zijn wereldhavens, door deze kwalificaties zijn zij koplopers op 

het gebied van veel verschillende aspecten. Bijvoorbeeld op het gebied van digitalisatie en het 

robotiseren van processen. Verder zijn zij veel bezig met milieuvraagstukken. 
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2. Interviews 
Inleidend verhaal 

Het is aan ons de opdracht om revolutionaire ideeën te gaan onderzoeken op basis van 

toepasbaarheid en realiteit. Wij gaan bekijken hoe algoritmes toegepast kunnen worden in een 

stedelijke omgeving voor de verhoging van gebruiksgemak en efficiëntie zonder tussenkomst van 

mensen.  

Op dit moment zijn er een paar zaken met betrekking tot een algoritmische stad gaande. Zo wordt 

Stratumseind, de uitgaansstraat van Eindhoven gebruikt als experiment voor slimme toepassingen. De 

politie wordt hier automatisch ingelicht tijdens drukte en ruzies en wordt de straat bij problemen feller 

verlicht. Via hitte sensoren kan de stad opmerken of er veel mensen zijn en of het op die locatie uit de 

hand zal gaan lopen. Hier kan direct op worden gereageerd zonder tussenkomst van een persoon. 

Graag zouden wij een interessant gesprek met Grolsch aan willen gaan om meer te weten te komen 

over deze toepassingen in de logistieke sector en hoe wij dit kunnen vertalen naar het stedelijk milieu 

vanuit ons stedenbouwkundig oogpunt. 

 

2.1 Interview Grolsch 

 

Persoonsgegevens 

Naam: Lorenzo Gerritsen 

Functie: Logistiek Manager 

Locatie: Enschede 

Duur werkzaamheid: Acht jaar 

Telefoonnummer: - 

E-mail: l.gerritsen@grolsch.nl 

Q: Wie bent u en wat betekent uw baan binnen Grolsch? 

A: Ik ben Lorenzo Gerritsen en sinds 8 jaar werkzaam binnen Grolsch. Ik heb hier verschillende banen 

gehad, zo heb ik in het begin gefocust op export. Vervolgens ben ik overgegaan op het binnenland. 

Dat is ook wat ik nu doe. Wij proberen voor de komende 18 maanden de ‘demand’ in kaart te brengen 

en te voorspellen. Dit doe ik voor winkels, horeca, evenementen en andere gelijksoortige voorvallen. 

Dit is een erg belangrijk onderdeel omdat dit de basis voor het brouwplan biedt. Zo weten de 

brouwers hoeveel er wanneer gebrouwd moet worden en kunnen wij de beste kwaliteit van het bier 

garanderen. De prognoses zijn hierbij dus erg belangrijk. Verder is het van groot belang dat de orders 

op tijd worden geleverd, als je te laat bent gaan ze wel over op een andere brouwerij. Hierbij ben ik 

ook verantwoordelijk voor het organiseren van de distributie.  
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Q: Hoe heeft Grolsch de laatste jaren geïnnoveerd, en is dat interessant voor stedelijke 

ontwikkelingen?  

A: In de laatste paar jaren heeft Grolsch veel geïnvesteerd en geïnnoveerd in energiezuinige motoren 

voor het transport. Ook zijn fuelcoaches ingehuurd. Deze coaches helpen de chauffeurs met zo zuinig 

mogelijk rijden. De data van het brandstofverbruik wordt bijgehouden door de vrachtwagen zelf. 

Deze data kan aan het einde van de week bekeken worden en de chauffeur kan dan zelf zien wat 

veranderd moet worden. Ook wordt de data vergeleken met andere chauffeurs, zo kunnen zij 

onderling een kleine competitie houden. 

De vrachtwagens zijn tegenwoordig uitgerust met een kettingbaan. Hiermee kunnen de goederen 

binnen 20 minuten uit en in geladen worden en kan de vrachtwagen wegrijden. Dit is erg efficiënt. 

Andere recente ontwikkelingen voor Grolsch is dat wij steeds vaker gaan samenwerken met andere 

bedrijven. Grolsch heeft veel lege kratten en flessen die opgehaald moeten worden uit de winkel, 

echter is het zonde als er een lege vrachtwagen rijdt om dit te halen. Hierom werkt Grolsch zo nu en 

dan samen met andere bedrijven zoals Bolletje, Heineken, etc. om deze lege kratten mee te nemen als 

zij hun product hebben afgeleverd.  

Q: Zorgen deze ontwikkelingen voor efficiëntie en hoeveel is Grolsch er mee bezig?  

A: Zo rijden er nooit lege vrachtwagens op de weg. Wel moet je hierbij uitkijken dat je niet met te 

veel mensen samenwerkt en dat het te complex wordt. 

Q: Wat zijn de toekomstvisies en ideeën met betrekking tot logistiek?  

A: Het is erg onhandig dat wij bijvoorbeeld aan het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle 

leveren terwijl de bestelling dezelfde dag nog vanuit het centrum naar een Albert Heijn moet in 

Enschede. Misschien dat het ooit een optie is om zelf de producten te gaan leveren. Dit zal zeker 

efficiënter zijn. 

Voor transport is het direct leveren aan een klant echter vrij lastig. Dit komt door het regelement dat 

vrachtwagens tegenwoordig maar op bepaalde momenten in de binnenstad toegankelijk zijn, meestal 

in de ochtend en laat in de avond. Voor het leveren van tankbier in Amsterdam moeten de chauffeurs 

hier om half vijf weg rijden, vervolgens lossen en voor elf uur weer klaar en uit de binnenstad zijn. Ook 

zijn er tegenwoordig veel eisen aan het type motoren en lastige richtlijnen. Het plan is om over een 

aantal jaar uit te breiden naar elektrische vrachtauto’s. Ik ben van mening dat dit in de toekomst zeker 

zal gebeuren.  

Q: In hoeverre komt slimme technologie kijken bij logistiek?  

A: Albert Heijn maakt ook gebruik van algoritmes en robots. Zij zijn een grote voorloper hiervan. De 

robots laden de karren met producten die naar de winkels gaan. Deze worden beladen zodat ze 

efficiënt en volgens de juiste maten is ingepakt. Ook wordt het zo geladen dat de vakkenvullers de 
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juiste volgorde aan kan houden als hoe het op de kar staat. Alle data van deze producten worden 

opgeslagen en de volgordes van het laden van de producten ook. Zo kan het later als het nodig is 

weer toegepast worden. 

Q: Waar loopt Grolsch tegenaan tijdens transport en het plannen daarvan?  

A: Het werk voor de chauffeurs is zowel mentaal als fysiek erg zwaar. Ze worden vaak uitgescholden 

tijdens de werkzaamheden en moeten ze vroeg op en komen laat thuis. De mentale druk wordt steeds 

groter en deze sector is ook erg aan het vergrijzen. Er zijn nog maar weinig mensen die dit werk willen 

doen. Ook zijn veel mensen al een tijd lang bij ons in dienst, die worden vanzelf ook ouder. 

Een optie om de werkdruk voor de chauffeurs lager te houden en toch te voldoen aan de 

regelementen is het gaan decentraliseren. Dit kan gedaan worden d.m.v. een lokale hub, echter gaat 

dit ten koste van de kwaliteit. Hoe vaker er wordt overgepompt hoe groter de kans is op een infectie. 

Ook is het belangrijk dat de chauffeurs goede interactie houden met de kroegeigenaren. Dit is ons 

visitekaartje en van groot belang. Verder is Grolsch op dit moment met verschillende mensen in 

gesprek over de toekomst en hoe dit goedkoop, efficiënt en duurzaam gehouden kan worden.  

De logistieke sector is erg belangrijk voor dit bedrijf en kan zeker een afremmende factor voor ons 

zijn. Dit proberen we natuurlijk zo goed mogelijk op te lossen en zo zou het niet moeten zijn maar wij 

worden hierdoor helaas erg beïnvloed. 

Q: Maakt Grolsch transport gebruik van algoritmes?  

A: Wij gebruiken als bedrijf algoritmes voor forecasting en planning van het proces. Hierbij kijken wij 

naar historische data en de algemene groei of krimp van mensen die Grolsch drinken in de vorige 

jaren. Daarvan maken wij een prognose hoeveel bier wij denken te moeten leveren in de komende 18 

maanden. Deze algoritmes zijn dus voornamelijk gefocust op de vraag. Wij proberen het systeem zo 

nu en dan in de gaten te houden en er zijn ook wel eens problemen voorgedaan met het systeem, 

echter is het vertrouwen erg snel opgebouwd. Door het invullen van de variabelen en al het andere 

wat van invloed kan zijn kan het programma aan de slag. Wij houden alleen rekening met de grote en 

belangrijke variabelen die breed toepasbaar zijn. Hierin is de prijs van je concurrent het belangrijkst. 

Helaas gaan algoritmes dagelijks fout. Eigenlijk is voorspellen altijd fout. Je kan nooit met 100% 

zekerheid iets in de toekomst bepalen, je kan alleen je best doen om het zo goed mogelijk vat te 

stellen. Dit maakt het erg lastig. Er zijn te veel onbekende variabelen. Het weer is bijvoorbeeld een 

erg grote variabele. 

Q: Hoe maakt Grolsch gebruik van algoritmes en hoe kunnen deze algoritmes worden toegepast in 

de stedelijke ruimte?  

A: Een belangrijk onderdeel om van op de hoogte te zijn als je bezig bent met vervoer en de stedelijke 

impact zijn dat de vervoersbewegingen. Hierdoor kan je de topdrukte voorspellen en eventueel 
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goederen omleiden of uitstellen. Je kan beter gaan spreiden. Bedrijven kunnen hier omheen plannen 

en misschien zelf hun eigen tijden afkopen om te leveren. Dit zorgt echter wel voor meer complexiteit. 

Maar als je weet waar er geleverd wordt om welk tijdstip, door middel van sensoren of gps trackers, 

kan de goederenfile tegen worden gegaan. Dit zou geregeld moeten worden door een overkoepelend 

overheidsorgaan die zich hier op focust. Vrachtwagens kunnen ook actuele files doorgeven of 

wegdekcondities doorgeven aan het plancentrum van het bedrijf. Zo kan het bedrijf rekening houden 

met drukke, natte of gladde wegen. Ook kan deze info gedeeld worden met andere bedrijven. 

Q: Wat zijn de verbeterpunten in havens op logistiek gebied? Hoe kan het efficiënter? 

A: Op het gebied van samenwerking met havenbedrijven werken wij samen met containerterminal 

Twente. Hier gaat onze vracht de zeecontainers in, die vervolgens via binnenvaartschepen naar 

Rotterdam worden gebracht waarna ze over de wereld worden verspreid. Er zijn ook landen die 

Grolsch zelf komen halen. Op dit moment exporteren wij naar meer dan 50 landen over de wereld. 

Hierbij zijn Canada, Engeland, Amerika en Nieuw-Zeeland de grootste importeurs. Deze landen passen 

goed bij het merk. Verder heeft Grolsch een aantal brouwrijen opgekocht om lokaal in Oostbloklanden 

bier te produceren. 

Q: Hoe is de communicatie op dit moment geregeld en hoe zou het anders kunnen? 

A: Operationele data wordt wel vaak gedeeld tussen bedrijven onderling. De privacygevoelige data 

niet. Bepaalde data zoals wanneer de acties zijn worden niet gedeeld. Anders kan de concurrent hierop 

inspelen. De brouwerijen onderling proberen van elkaar te leren en samen te werken aan problemen. 

Q: Worden binnensteden minder toegankelijk voor logistieke bedrijven en hoe wordt dit opgelost? 

A: Er is nu een verschuiving van traditie. Normaalgesproken ging men naar een kroeg of een club en 

begon daar met drinken. Door de hoge kosten beginnen veel meer jongeren thuis in te drinken en 

gaan daarna de stad is. De kroeg verandert van een plek om te alcoholische dranken te drinken naar 

een puur sociale plek. Er doet zich een belangrijke transitie in de horeca voor. 

Q: Is Grolsch klaar voor de toekomstige veranderingen in binnensteden? 

A: In 2030: 

- veel speciaal bieren zijn 

- Op kleinere schaal gebrouwen worden 

- Niet altijd volle pallets geleverd worden 

- Meer bedrijven flexibel zijn door de wisselende vraag 

- Mensen zullen sneller wisselen van merk 

- Maatschappelijk ondernemen staat centraal 

- Grolsch wordt de groenste brouwerij ter wereld 

- Elektrische en zelfrijdende auto’s 
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- Statiegeld op blik 

- Meer samenwerking tussen bedrijven onderling 

Q: Hoe gaat Grolsch om met ethiek en milieuvriendelijkheid?  

A: Grolsch probeert zo minmogelijk van het product te verspillen. Helaas komen er steeds meer 

evenementen. Na deze evenementen blijft er veel bier over, dit moet meestal weggegooid worden. Zo 

nu en dan koopt een boer het bier op om het te gebruiken door het voer. 

 

2.2 Interview Hyperloop 

 

Persoonsgegevens 

Naam: Bas Dorsman/Jelle 

Functie: Techneut/Subteam 

Locatie: Delft 

Duur werkzaamheid: - 

Telefoonnummer: - 

E-mail: - 

 

Q: Wie bent u en wat betekent uw functie binnen het team? 

A: Ik ben Bas Dorsman en ik werk aan de technische toepassingen aan de hyperloop. Ik ben Jelle en ik 

maak deel uit van het subteams van Delft Hyperloop om te kijken wat de stedelijke toepassingen zijn 

en hoe dit gaat werken. 

Q: Waarom is het concept Hyperloop revolutionair op het gebied van mobiliteit? 

A: Er zijn erg veel startups bezig aan deze businesscase. Deze teams kijken voornamelijk naar 2020 en 

2030 en wat er in die jaren gaat gebeuren. Een belangrijk onderdeel wat deze startups aan het 

onderzoeken is, is wat de interesse is. Zonder interesse wordt er ook geen geld vrij gemaakt vanuit 

de overheid om mee te helpen aan deze projecten.  

Met de komst van de Hyperloop verdwijnt de perceptie van tijd en afstand. Deze snelheden en 

gemakken creëren een oneindige suburb. Door dat het een middellange afstandsvervoersmiddel is 

zullen bijna alle locaties rondom steden erg goed bereikbaar zijn. Het zal voornamelijk worden 

toegepast tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Parijs, en niet Amsterdam en Groningen. 

Q: Hoe is Delft Hyperloop bezig met innoveren, en is dit interessant voor de stedelijke omgeving? 

A: Belangrijk is om na te denken wat de opties voor de hyperloop zijn. Hier hebben wij een aantal 

subteams binnen ons eigen team aangewezen. Zo houdt een team zich bezig met de kosten, de 
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maatschappelijke impact, het morele belang, ect. Ook gaan deze teams onderzoeken wat het meest 

reëel is. Een hyperloop ondergronds of bovengronds? Tussen twee grote steden kan de afstand 

bijvoorbeeld als snel te groot zijn om een tunnel van 600 tot 800 km te boren. In de buurt van schaars 

bewoonde gebieden kan prima een buis over de grond lopen zonder al te veel overlast te 

veroorzaken. 

Andere onderdelen van het team denken na over de instapsystemen. Zo moet het handiger en 

efficiënter zijn dat dat je gaat vliegen en sneller zijn dan met de trein, maar wel het gemak van een 

treinstation.  

Door de snelheid van de capsule zullen er veel trillingen worden veroorzaakt. Dit beïnvloedt de 

structuur van de capsule en de buis. Hyperloop maakt ook weinig gebruik van echt hele nieuwe 

ideeën. De meeste dingen bestaan al een tijd maar worden op een andere manier toegepast. 

Q: Wat zijn de toekomstvisies van Delft Hyperloop met betrekking tot de toepassing hiervan? 

A: Wij zijn ook aan het denken over een deur tot deur principe. Dit kan in de vorm zijn van een soort 

bus waar de capsule of een deel van de capsule op gemonteerd staat. Deze haalt mensen op die het 

hebben besteld en zij kunnen plaatsnemen. Vervolgens rijdt de bus richting de hyperloop en laad de 

capsule met mensen erin, in de buis om direct te vertrekken. Echter deze toepassingen zullen erg 

prijzig worden, naar verwachting zal het minimaal om 180 euro per persoon gaan voor een enkeltje. 

Dit zal voornamelijk komen door de aanleg van het netwerk en de stations. Tunnels graven is nu erg 

kostbaar. Dit komt door de weinige hoeveelheid aan tunnels die er op de wereld bestaan. Hoe meer 

tunnels er zijn hoe goedkoper het wordt.  

Het zal een erg logische optie zijn om Hyperloop toe te passen op Mars omdat hier alle factoren 

perfect zijn voor de hyperloop.  

Q: Hoe belangrijk is slimme technologie voor Delft Hyperloop en hoe wordt deze technologie 

toegepast? 

A: Er zullen geen ramen aanwezig zijn in de hyperloop. Een raamconstructie maar het voertuig 

zwakker en zorgt voor meer gewicht bij de compensatie hiervan. Een probleem wat hierdoor kan 

ontstaan is dat men hier erg claustrofobisch van zullen worden doordat zij niet naar buiten kunnen 

kijken en in een relatief kleine, afgesloten capsule zitten. Hierom is de belichting binnenin erg 

belangrijk voor de sfeer en beleving. Ook zijn er ideeën over een virtual reality raam wat een 

langsrazende vlakte of stad kan simuleren. Werken met VR zal een toekomstbestendig idee zijn 

omdat deze techniek steeds verder zal ontwikkelen.  

De Hyperloop pod zal worden aangestuurd d.m.v. smart control. Hij bestuurt zichzelf zonder dat er 

een externe de knoppen beheerd. 
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Q: Hoe kan volgens jullie deze slimme technologie van Hyperloop op grote schaal worden 

geïmplementeerd in het stedelijk milieu? 

A: Om een hyperloop ook echt toe te passen zal de betrouwbaarheid een stuk omhoog moeten. Er is 

geen andere optie als de hyperloop stilvalt. Zoals nu is er een netwerk aan sporen en snelwegen. Als er 

een optie wegvalt kan je een omweg nemen om toch op je bestemming te komen. Bij de hyperloop zal 

dit niet zo gemakkelijk gaan. Wel kan er worden na gedacht hoe de hyperloop en andere 

vervoerssystemen samen kunnen werken. In een situatie dat hyperloop stilvalt kan het misschien 

opgepakt worden door een ander vervoersmiddel.  

Een andere bijkomstigheid als de hyperloop wordt toegepast is dat steden zich zullen gaan 

specialiseren. Nu kunnen mensen gemakkelijk van een bepaalde expertise naar het epicentrum van 

hun vakgebied komen om daar samen te werken met andere gelijken. Zo kan Amsterdam bijvoorbeeld 

het financieel centrum van Europa worden, Parijs het culturele en Düsseldorf het industriële. Steden 

zullen megasteden worden en alsmaar uitbreiden. Locaties voor hyperloopstations zullen worden 

geplaatst in gebieden buiten de stad zodat de steden veel ruimte hebben om te groeien ten gevolge 

van de hyperloop. Hyperloopstations buiten de stad zijn beter bereikbaar voor andere soorten vervoer. 

Q: Welke problemen ondervindt Delft Hyperloop met het ontwikkelen en vertalen van de ideeën? 

A: De kosten en risico’s zullen erg hoog zijn. Zo passen er maar 18 passagiers in de cabine. Deze 

inhoud is het meest efficiënt tegenover de kosten en zullen dan ook een goede indicatie zijn. Het doel 

is om elke 30 seconden een capsule door de buis heen te schieten. 

Ook zullen de materiaal kosten erg hoog oplopen. Daarom moeten de buizen van beton worden 

gemaakt en niet van staal, anders zal de prijs van staal erg gaan stijgen. Het probleem is dat beton 

minder duurzaam is en dat is lastig om er door te krijgen bij de belangengroepen. Sustainability is erg 

belangrijk voor de hyperloop. 

Op technisch gebied is er erg veel mogelijk wat betreft hyperloop maar op politiek gebied worden 

veel ideeën tegen gehouden. De balans tussen techniek en politiek is op dit moment niet aanwezig. 

Q: Maakt Delft Hyperloop gebruik van algoritmes en hoe worden deze toegepast? 

A: Algoritmes zullen niet snel worden toegepast op de capsule zelf. Op stations is het een belangrijk 

onderdeel. Zo kan het de bezoekersstroom bij houden en zichzelf aanpassen aan de optimale 

verdeling. 

Q: Tot welke regels zijn jullie als team gebonden bij het ontwikkelen van Hyperloop? 

A: Erg weinig mensen zijn negatief over de plannen voor een hyperloop. Alleen de wetgeving zorgt 

ervoor dat hyperloop op dit moment erg lastig te realiseren is. Op dit moment zijn er nog geen 

regels voor ondergronds bouwen en werken. Hierdoor kan er bijna niets gedaan worden 

ondergronds. Voor dat hyperloop eventueel ondergronds kan gaan moet de wetgeving verandert 
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worden. Dubai is hier bijvoorbeeld erg makkelijk in. Zij willen graag investeren in de toekomst om 

een toekomstbestendige stad te worden wanneer de fossiele brandstoffen op raken. Op het gebied 

van regelgeving is het erg belangrijk dat heel Europa een regel heeft omtrent hyperloop aangezien er 

veel internationaal verkeer gaat komen.  

De hyperloop zal een erg specifieke taak krijgen in de stedelijke ruimte. Het zal alleen worden 

toegepast wanneer zich de ideale situatie voordoet om gemaakt te worden over de juiste afstanden, 

etc. dit komt door de hoge kosten en de weinige flexibiliteit. Hyperloop zal de Europese ruggengraat 

worden. 

Q: Wat voor gevolgen voor het stedelijk gebied kan Hyperloop hebben als het wordt gerealiseerd? 

A: Tunnels zullen het meeste worden toegepast. Dit gaat de horizonvervuiling tegen en anders 

zullen de bochten te groot worden en steden doorkruisen. Ook zal het op langer termijn een 

goedkopere oplossing zijn dan de buizen bovengronds aanleggen. Zo worden de buizen minder 

aangetast door het weer. Tunnels zijn aan de andere kant in het begin wel een stuk duurder. 

Hyperloops die de oceaan oversteken zullen ook zeker mogelijk zijn. Dit kan worden gedaan d.m.v. 

drijvende tunnels zoals deze al in China worden toegepast. 

 

2.3 Interview Tom de Groot 

 

Persoonsgegevens 

Naam: Tom de Groot 

Functie: Student ICT (specialisatie cybersecurity) 

Locatie: Eindhoven 

Duur werkzaamheid: - 

Telefoonnummer: - 

E-mail: - 

 

Q: Wat doe je precies voor opleiding? 

A: Ik doe ICT in Eindhoven. Ik heb een specialisatie gedaan op het gebied van Technology en ben op 

dit moment bezig met Cyber security. 

Q: Hoe zou jij algoritmes uitleggen? 

A: Algoritmes is eigenlijk niet meer dan een combinatie van meerdere factoren. Door deze factoren te 

combineren komt er aan de andere kant een uitkomst uit.  

Algoritmes hebben input nodig, alleen dan kan er iets uitkomen.  
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Q: Zouden algoritmes in steden kunnen worden toegepast? 

A: Dit is zeker een mogelijkheid. In Eindhoven zijn ze hier al mee bezig. De uitgaansstraat van de stad, 

Stratumseind, hangt vol met camera’s. Deze camera’s zou je slim kunnen maken. Dit zijn ze deels al. 

Deze camera’s kunnen gevechten en geweld detecteren. Zij geven dan een seintje naar de politie, 

zodat zij in actie kunnen komen.  

Wat een extra stap zou kunnen zijn is om gezichtsherkenning op de camera’s te plaatsen. Dit heeft 

gevolgen voor de privacy, vandaar dat het moeilijk is om dat voor elkaar te krijgen. Het is een 

ontwikkeling die kan helpen om bijvoorbeeld getuige te vinden voor een incident.  

Een ander voorbeeld van toepassing in steden is de toepassing op stoplichten.  

Dit gebeurt natuurlijk al wel, maar het kan slimmer. Vooral voor fietsers is het tegenwoordig in gebruik. 

Je kan ook het gebruiksgemak voor autobestuurders ook beter maken.  

De pijlen op de weg zou je kunnen projecteren, zo kan je als het nodig is twee rijstroken rechtdoor 

maken, waar er normaal maar één is.  

Toepassing in steden is denk ik alleen om het gebruiksgemak voor bezoekers te verbeteren.  

Q: Is de gemeente Eindhoven sturend bij de ontwikkelingen in Stratumseind? 

A: Ja, de gemeente Eindhoven probeert hier wel in vooruit te lopen. Zo staan er op sommige plekken 

in de stad ook City Beacons. Deze bevatten wifi en allerlei andere informatie die interessant kan zijn.  

Q: Kan je een algoritme zo lang maken als je wilt, of zit daar een limiet aan? 

A: Als je informatie kan uitlezen dan kan je een algoritme zo grot maken als je zelf wilt. Een algoritme 

reageert altijd op de input van iets. Dus zolang je de informatie aan kan leveren, dan kan het algoritme 

doorgaan.  

Q: Is het zo dat verschillende algoritmes kunnen reageren op hetzelfde probleem? 

A: Een algoritme, vooral in de openbare ruimte, reageert vooral op sensoren. Als een sensor iets oppikt 

reageert hij hierop. Stel dat er twee sensoren op hetzelfde voorval reageren, dan komt er zeer 

waarschijnlijk dezelfde actie uit.  

Overal sensoren plaatsen heeft wel een groot effect. Alles wat zij zien registeren zij dan ook. Dit kan 

privacygevoelige informatie zijn.  

Q: Welke problemen zie jij voor de toekomst? 

A: Privacy is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Telefoons houden veel bij, maar ook steeds meer 

mensen lopen met smart watches. Dit kan alles bijhouden, zelf je hartslag. Met die informatie kan je 

veel doen. Ook kunnen bedrijven besluiten om die informatie te delen, dit kan een gevaarlijke 

ontwikkeling zijn en veel mensen willen dit niet.  
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In mei zal er een nieuwe wetgeving ingaan. Die probeert de privacy weer wat omhoog te brengen. Zo 

mogen bedrijven bijvoorbeeld niet meer standaard de nieuwsbrief sturen. Dit is een klein deel van de 

wet.   

 

Ook kunnen algoritmes niet alles opvangen.  

Laten we zelfrijdende auto’s als voorbeeld nemen. Deze worden geprogrammeerd door een aantal 

programmeurs. Zij schrijven een programma door middel van codes (algoritmes) 

Stel je voor dat je in een zelfrijdende auto rijdt en er gebeurt voor je iets waardoor je moet uitwijken. 

Vervolgens heeft de auto de keuze om een motorrijder met of zonder helm om te rijden. Hier kan die 

auto geen keuze in maken, omdat hij dit niet kan zien.  

 

Q: Zij die programma’s, in bijvoorbeeld die zelfrijdende auto, te hacken? 

A: De programma’s zijn altijd te hacken, alleen je kan niet de algoritmes in dat programma veranderen. 

De codes worden gemaakt en kunnen niet anders worden. Dan zou je een totaal nieuwe code moeten 

schrijven en die over het oude programma heen leggen.  

 

Q: Welke technieken mis jij in het rapport? 

A: Machine learning is nog een belangrijk onderwerp wat jullie denk ik missen. Dat wordt bijvoorbeeld 

gebruikt in de nieuwste iPhone. De gezichtsherkenning is zelflerend en leert een persoon steeds beter 

kennen. Zo kan het zijn dat het programma een tweeling niet uit elkaar kan huiden, maar naarmate hij 

meer leert herkent het programma bepaalde fysieke eigenschappen waaruit bepaald kan worden wie 

het is. 
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3. Waarden algoritmes 
De onderstaande schema’s geven weer welke waarden zijn gekozen voor de berekeningen van de 

algoritmes in hoofdstuk 5. Deze waarde zijn vastgesteld om tot een concrete uitkomst te komen en 

daar een bepaalde betekenis aan te koppelen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


