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DATA ALS BOUWSTENEN VOOR DE REGIO UTRECHT

Ik heet u, mede namens wethouder Fatma Koşer Kaya (Amersfoort), van harte welkom bij de ‘Digital 
Twin Netwerkexcursie’. Vandaag gaan we met elkaar naar Antwerpen om voorbeelden te zien hoe 
data kan leiden tot datagedreven beleid.  

Niet voor niets is voor een excursie naar Antwerpen gekozen. In deze stad is men over ongeveer een 
jaar zo ver dat beleidsmakers en bestuurders in staat worden gesteld om op basis van data goede 
afwegingen en onderbouwde beslissingen te maken. Bestuurders en beleidsmakers kunnen via een 
digitale 3D-weergave van een gebied zo realtime mogelijk een weergave krijgen over wat bijvoor-
beeld de leefkwaliteit in een gebied is. 

Ook de provincie Utrecht is stap voor stap bezig met data en datagedreven beleid. Zo startte in septem-
ber 2018 het groene fietsproject ‘Snuffelfiets’ met als doel om luchtkwaliteit en fietsroutes in kaart te 
brengen. Samen met SODAQ, Samen Duurzaam Zeist en Civity is het project uitgevoerd en hebben zij in 
vijf weken tijd met zestig vrijwilligers 8.000 kilometer gefietst. Het leverde een enorme hoeveelheid aan 
interessante en herbruikbare data over fietsroutes en fijnstofmetingen in de provincie Utrecht op.  
Inmiddels is het experiment met de Snuffelfiets uitgebreid tot 125 betrokken fietsers, sinds 17 juli 2019 
is ook in de gemeente Amersfoort betrokken bij dit project. Je kunt deze data mogelijk ook gebruiken 
voor het aanplanten van bepaalde boomsoorten die het fijnstof beter ‘vangen’. Of je kunt relaties leggen 
met de gezondheidssituatie van de inwoners in een gebied. Je kunt op basis van de verschillende  
datastromen ook prioriteiten stellen over welke wegen en weggebruik het eerste moeten worden  
bekeken op de bijdrage aan fijnstof. En voorspellen welke scenario’s de beste oplossingen geven voor 
de inwoners in het gebied. Door koppeling van verschillende data komen we tot nieuwe inzichten.

Twee zaken springen er voor mij uit. In de toekomst kunnen we steeds meer grote en ingewikkelde 
datastromen met elkaar koppelen. En daarnaast zijn we steeds beter in staat om in 3D scenario’s 
te tonen aan bestuurders en beleidsmakers, wat hen helpt om beslissingen te nemen voor de beste 
oplossingen. Het maak het ook makkelijker om hier met elkaar gefundeerd over te discussiëren.
Zo kunnen we werken aan een betere leefbaarheid van onze steden en dorpen, in het belang van 
de burgers van Utrecht. Laten we ons tijdens de netwerkexcursie informeren en inspireren. En laten 
we op dit onderwerp samenwerken en van elkaar leren. Data en datagedreven beleid is één van de 
bouwstenen die bijdragen dat de provincie Utrecht als één van de 
meest competitieve regio’s van Europa wordt gezien.

Ten slotte wil ik de Economic Board Utrecht (EBU) en Future City 
Foundation heel erg hartelijk danken voor het organiseren van 
deze netwerkexcursie.

Rest mij u nog een leerzame en prettige excursie te wensen in de 
hoop dat dit zal leiden tot meer inzicht rond digital twins.

Robert Strijk
Gedeputeerde Financiën, Economie en Europa 
Provincie Utrecht
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DATA EN TECHNIEK VOOR DUURZAME GROEI

Verduurzaming, in combinatie met de groei van de stad, zien wij  
in Amersfoort als onze grootste opgave en wij gaan deze voort-
varend oppakken. Om de groei gericht te sturen en als stad aan 
te kunnen is ambitie nodig. Dit geldt voor zowel duurzaamheid en 
wonen als voor de keuzes voor voorzieningen zoals toegankelijke 
zorg, sport, cultuur, openbaar groen en bereikbaarheid. Deze  
moeten blijven passen bij de behoeften en omvang van onze stad. 
Wij staan voor gedurfde keuzes die het mogelijk maken dat onze 
stad ook voor de volgende generatie een prettige leefstad is. 

Amersfoort heeft te maken met groei van het aantal inwoners 
en een woonopgave. Om er voor te zorgen dat in de toekomst 
iedereen in Amersfoort kan blijven wonen in een woning die past, heeft de gemeente het Deltaplan 
Wonen opgesteld. Tot 2030 groeit Amersfoort met ongeveer 1000 woningen per jaar. De bouw van 
nieuwe woningen, gecombineerd met andere maatregelen in het Deltaplan zijn noodzakelijk om van 
Amersfoort een thuis voor iedereen te maken. 

De grootschalige binnenstedelijke groei wordt geconcentreerd in gebieden waar een stedelijk woon-
milieu met hoge dichtheid passend is en met een goede ontsluiting per openbaar vervoer. Daarmee 
wordt een nieuwe laag toegevoegd aan de stad. Daarnaast willen we ook een duurzame stad zijn en 
werken we hard aan de energietransitie. Maar ook deze opgave heeft ruimtelijke consequenties. 

Om de opgaven in de stad te realiseren onderzoeken we hoe digitalisering en technologische ont-
wikkelingen, zoals een ‘digital twin’, kunnen helpen bij integrale planvorming, evenwichtige afweging 
van belangen en onderbouwde besluitvorming. We verwachten dat de excursie naar Antwerpen ons 
inspiratie biedt en zien er naar uit om samen met u te onderzoeken wat digitalisering en technologi-
sering betekent voor het besturen van onze stad! 

Fatma Koşer Kaya
Wethouder van o.a. economie en smart city
Gemeente Amersfoort
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GEZOND STEDELIJK LEVEN

In 2030 woont zestig procent van de wereldbevolking in stedelijk 
gebied. Hoe zorgen we ervoor dat het ondanks die toenemende 
druk op de leefomgeving toch gezond en prettig wonen, werken en 
leven is?

In de regio Utrecht wordt hard gewerkt aan antwoorden op deze 
vraag: vooruitstrevende oplossingen die bovengenoemd scenario 
mogelijk gaan maken en waar een enorme internationale markt 
voor is. Gezond Stedelijk Leven vraagt om slimme maatregelen en 
innovaties, maar ook om monitoring en validatie. Oftewel: data. 
Zo is voor de Merwedekanaalzone een 3D-model ontwikkeld om 
met diverse omgevingsdata te kunnen simuleren wat de impact 
daarvan is op deze nog te bouwen wijk. Denk aan maximale bezonning, geluidsniveaus, windhinder, 
maar ook sociale veiligheid door voldoende zicht op alle plekken te bieden.

Als Economic Board Utrecht brengen we vanuit het domein ‘Slim’ verschillende data-pilots niet alleen 
onderling in contact met elkaar, maar juist ook met relevante overheden en marktpartijen. Samen 
willen we werken aan een gestructureerde en gevalideerde monitoring en verantwoorde verzameling 
van data, en de structuur om deze kennis en data breder te kunnen ontsluiten. Om provincie Utrecht 
gezond en leefbaar te houden willen we daar met de hele regio samen aan werken. 

Met deze netwerkexcursie naar Antwerpen willen we het netwerk versterken met kennis en samen-
werkingen, binnen de regio Utrecht en met relevante overheden en marktpartijen van buiten de regio. 
We zien er uit naar een inspirerende dag en hopen dat u ook aansluit bij het vervolg om de lessons 
learned in Antwerpen samen toe te passen in de regio Utrecht en daarbuiten. 

Klaes Sikkema 
Domeinmanager Slim
Economic Board Utrecht
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DATA IS DE NIEUWSTE STEDELIJKE FUNCTIE

Elke industriële revolutie verandert ook de manier waarop ons land eruit ziet. Kanalen, spoorlijnen, 
snelwegen, elektriciteitscentrales. We vinden het nu heel normaal, maar nog niet zo lang geleden, 
bestonden ze niet. Tegenwoordig gaat het over technologisering en digitalisering. Daarvoor zijn data 
onmisbaar. Niet dat data iets nieuws zijn, alle plannen die ooit zijn gemaakt, zijn gebaseerd op data.  
Maar we gaan naar een wereld waarin data onmisbaar worden.

Althans, dat wordt gezegd. Want hoe dat er dan precies uitziet, een wereld gestuurd door data, is 
lastig voor te stellen. Begin februari van dit jaar onthulden de Volkskrant en de Correspondent hoe 
de algoritmen van YouTube haar gebruikers langzaam radicaliseert. Niet alleen politiek, maar op elk 
gebied. Wie bijvoorbeeld kijkt naar een video over duursport krijgt steeds extremere video’s aanbe-
volen. Onschuldig bij hardlopen, maar ingrijpend waar het wel gaat over politieke onderwerpen. Het 
algoritme van YouTube beïnvloedt hiermee het gedrag van mensen, zonder dat daar een mens aan te 
pas komt. Het verandert zo de echte wereld. 

Op dezelfde manier zullen op den duur ook processen in de stad kunnen worden beïnvloed. Het is 
bijvoorbeeld goed denkbaar dat algoritmen bepalen wie er wel en niet binnen een milieuzone mogen 
rijden, zonder dat daar een mens aan te pas komt. Of dat een algoritme bepaalt wie in aanmerking 
komt voor extra sociale hulp. Om die analyses te kunnen maken, zijn betrouwbare data nodig. Dat 
is nog niet zo eenvoudig. Alleen de grote techbedrijven zijn hier serieus mee bezig, de overheid loopt 
hier nog ver achteraan. Als we echt willen komen tot een datagedreven en realtime omgevingsbe-
leid, wordt het verwerven en verwerken van data een nieuwe functie in de ruimtelijke ordening. In 
de stedenbouwkundige plannen die worden gemaakt, moet worden meegenomen hoe data worden 
verworven en werken. Heel praktisch moet worden nagedacht over sensoren en datawarehouses, 
maar de functie ‘dataverwerving’ moet ook juridisch en politiek worden gedefinieerd. De AVG heeft 
daar belangrijke stappen ingezet, maar als data steeds meer onmisbaar worden om de samenleving 
te laten functioneren, zullen er ook nieuwe ethische debatten ontstaan. Is het wel ethisch om je data 
niet te delen? Of is het ethisch om algoritmen te laten bepalen wie er de stad wel of niet in mag? 

Voordat het verwerven en verwerken van data een nieuwe stedelijke functie is, moeten bestuurders, 
ontwerpers, bouwers en beheerders begrijpen wat data zijn en doen.  
Met de Future City Foundation verbinden we stedenbouwers, 
bestuurders en technologie-professionals, om wederzijds begrip 
te kweken tussen de verschillende werelden. En daarom organi-
seren we ook deze netwerkexcursie om samen te doorgronden 
hoe datagedreven besturen uw bestuurlijke afwegingen gaan 
veranderen. 

Jan-Willem Wesselink
Kwartiermaker 
Future City Foundation 



Pag 6 

PROGRAMMA
We hebben een vol en inspirerend programma:

7.00 u De reisdeelnemers verzamelen zich in het Provinciehuis van Utrecht,  

waar we samen ontbijten in de foyer.

7.30 u Welkom door de delegatieleiders 

 gedeputeerde Strijk (Provincie Utrecht, robert.strijk@provincie-utrecht.nl) en 

 wethouder Koşer Kaya (Amersfoort, wethouderKoşerkaya@amersfoort.nl),  

en de initiatiefnemers  

Klaes Sikkema (EBU, klaes.sikkema@economicboardutrecht.nl) en 

 Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation, jan-willem@future-city.nl)

7.45 u Kennismaking wie bent u en waarom gaat u mee?

8.30 u Spoedcursus digital twin, Arjen Hof, directeur van Civity (arjen@civity.nl),  

geeft ons basiskennis mee voor onderweg.

9.00 u  Vertrek per touringcar naar Antwerpen 

elk half uur geven verschillende reisdeelnemers een korte toelichting op  

een relevante casus.

11.30 u  Uitleg over de Antwerpse Digital Twin 

12.00 u Welkom door Nik van den Wijngaert, business development manager  

city of things, bij Imec (nik.vandenwijngaert@imec.be). 

12.10 u Waarom een digital twin van Antwerpen, door Claude Marinower,  

schepen van Antwerpen (claude.marinower@antwerpen.be).

12.30 u Hoe werkt een digital twin, door Nik van den Wijngaert, 

 business development manager city of things, bij Imec. 

12.50 u Wat kunt u als bestuurder met een digital twin, een workshop waarin  

u zelf aan de slag gaat met de digital twin van Antwerpen.
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13.30 u Lunch Tijdens de lunch is er een bedrijvenmarkt waar de bedrijven van  

de pitchcarrousel zich presenteren aan de reisdeelnemers. 

14.25 u Pitchcarrousel van Nederlandse en Vlaamse bedrijven die een (deel van een)  

digital twin kunnen maken Bedrijven presenteren zich in 5-minuten-pitches.  

De pitches zijn in het Nederlands en drie pitches in het Engels. 

 Kijk voor de deelnemende bedrijven op pagina 8 - 11

15.15 u  Pauze

15.30 u Voortzetting van de pitchcarrousel

16.30 u Inspiratielezing: Hoe bouwen we betere steden met technologie? 

 door Elaine Trimble, director Urban Development bij Siemens (elaine.trimble@siemens.com) 

en Ted Lamboo, senior vice president bij Bentley Systems (ted.lamboo@bentley.com). 

Deze presentatie is in het Engels.

16.50 u Borrel en bedrijvenmarkt

17.30 u  Wandeling naar restaurant De Natie  

(Van de Wervestraat 18, 2060 Antwerpen)

18.00 u  Aankomst bij restaurant De Natie 

18.30 u Start diner pensant, waar we nadenken over de vervolgstappen.

21.30 u Vertrek naar Utrecht

23.30 u  Verwachte aankomst bij het Provinciehuis in Utrecht
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PITCHCARROUSEL DIGITAL TWIN
Een enthousiaste groep ondernemers heeft zich aangemeld om hun digital twin producten en 
diensten te komen pitchen in Antwerpen. Zij krijgen 4 minuten om hun verhaal te doen. Hier 
alvast een voorproefje.

1. 2getthere
Op trajecten waar het huidi-
ge openbaar vervoer tekort 
schiet, kan het zinvol zijn om 
zelfrijdend vervoer in te zetten. 
2getthere levert duurzame, 
zelfrijdende openbaar vervoer-
systemen. Bewezen tech-
nologie voor slimme steden, 
zonder steward aan boord en 
veiligheid gecertificeerd. 
Dennis Mica 
dennis@2getthere.eu
www.2getthere.eu

2. Atos Nederland B.V.
MyCity ondersteunt steden in 
hun ambitie om nu en in de 
toekomst open en inclusieve 
ecosystemen te realiseren die 
mensen in staat stelt om (voor-
gestelde) veranderingen ook 
(direct) visueel te ervaren. Een 
‘Digital Visual Twin City’, waarin 
data het verhaal van mensen 
kan vertellen die samen de stad 
maken. 
Jan-Joost van Kan 
jan-joost.vankan@atos.net
www.ps-crimson.com

3. BackHoom B.V.
BackHoom heeft alle woningen 
in Nederland gedigitaliseerd 
en gemodelleerd om met één 
druk op de knop verduurza-
mingsinzichten en scenario’s te 
genereren voor alle gemeenten 
in Nederland. U krijgt hiermee 
direct inzicht per buurt of wijk 

welke toekomstige energieop-
lossing het beste passend is. 
Marcel Dommisse
marcel.dommisse@backhoom.nl
www.backhoom.nl

4. BAM Infra
De Digitale Snelfietsroute biedt 
snelfietsroutes op straat met 
een digital twin of activatiemo-
del en bijbehorende gedrags-
beïnvloeding voor doelgroepen. 
De digitale route maakt het 
mogelijk om te sturen op o.a. 
doorstroming (groene golf), 
veiligheid (waarschuwing on-
veilige situaties), leefbaarheid 
(adaptieve snelheidsondersteu-
ning) of duurzaamheid (slimme 
verlichting). 
Sander Buningh 
sander.buningh@bam.com

5. Connected
Bij MaaS (Mobility as a Ser-
vices) staat de eindgebruiker 
centraal, realtime data en 
informatie om de reiziger te 
begeleiden op hun trip op basis 
van hun persoonlijke voorkeu-
ren, inclusief betalingssysteem. 
Kortom, één advies voor de 
eindgebruiker of de doelgroep 
nu een werknemer, werkgever, 
consument of toerist is. 
Marco Maréchal 
info@toconnect.nl
www.toconnect.nl

6. Esri Nederland
Samen willen we aan de slag 
om uw stedelijke planning te 
vergemakkelijken en transpa-
ranter te maken. ArcGIS Urban 
biedt 3D interactieve tools voor 
ruimtelijke planning van steden. 
Experimenteer met verschillen-
de scenario’s en maak gebruik 
van handige participatietools. 
Bert Vermeij 
bvermeij@esri.nl 
www.esri.nl

7a. Future Insight 
pitcht samen met Nelen & 
Schuurmans
Nederland in 3D is een open-
baar platform waarmee u een 
eigen Digital Twin kunt opbou-
wen. Het platform is gebaseerd 
op open standaarden en heeft 
een basis aan informatielagen 
zoals de BRT, BAG, terrein en 
ruimtelijke plannen. Een voor-
beeldproject is de klimaatatlas 
van Nelen & Schuurmans.
Rick Klooster 
rick@futureinsight.nl
www.nederlandin3d.nl 

7b. Nelen & Schuurmans 
pitcht samen met Future 
Insight
Wij bouwen digital twins om 
berekeningen uit te voeren op 
de fysieke leefomgeving in de 
stad en daarbuiten, met een 
focus op klimaat en water. De 
modelresultaten biedt burgers, 
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bedrijven en overheden inzicht 
in de risico’s en handelings-
perspectief om die risico’s te 
verkleinen. 
Joost van der Hammen 
joost.vanderhammen@nelen-
schuurmans.nl
www.lizard.net

8. GreenBuildingData-
Factory
Digital Twin GHUB visualiseert 
gebouw- en gebiedsdata uit 
talloze reken- en meetbronnen. 
Het biedt daarmee de basis 
voor participatie en investeren. 
Hiermee kunnen we samen-
werken aan een toekomstbe-
stendige stad. GHUB wordt 
toegepast in projecten voor 
wonen, energie, mobiliteit en 
leefomgeving.
Aart van der Vlist 
Aart@bimfullcircle.com 
www.the-ifc-factory.info

9. The Imagineers
Stakeholder Engagement 
Platform (SEP) biedt project-
ontwikkelaars en overheden 
ondersteuning om via een beeld 
gestuurde participatieve wijze, 
projecten te ontwikkelen en in 
een kortere tijd succesvol te 
realiseren. Beleving, Context en 
Dialoog in één platform.
Maaike van Heeren 
maaike@theimagineers.com
www.theimagineers.com

10. Imatek 
IMATEK Advanced Techno-
logies offers an engineering 
and a test laboratory capa-
ble of accurately measuring 
any physical magnitude. For 

intelligent environments: air and 
water quality, weather alerts, 
early detection of earthquakes 
and other dangerous patterns, 
discharges, waste, fire alert. 
And for smart cities: noise 
control, electromagnetic fields, 
vibrations in construction, 
intelligent traffic control, intelli-
gent parking, smart roads and 
accesses, intelligent lighting.
Ivan Rogani
international@imatek.eus
https://imatek.eus/en

11. Infosquare
Our solution is based on a re-
al-time event-driven platform 
which manage every single as-
pect of the smart-city life cycle, 
from sensors data collection 
and other devices, real-time 
analytics based on events, 
business rules processing, inter-
action with humans thru mobile 
and desktop applications. 
Jean-Yves Pronier 
jean-yves.pronier@
infosquaregroup.com
www.infosquaregroup.com/nl/ 

12. Invisor 
Met een digitaal model van de 
stad krijgt u inzicht in alle buur-
ten van een stad. Door te kijken 
naar de ruimtelijke en sociaal 
economische structuur en de 
ontwikkeling van elke buurt 
(ook in relatie met andere buur-
ten en gemeente in de regio), 
kan worden bepaald wat er 
nodig is om de functionaliteit en 
de leefbaarheid te verbeteren. 
Eric Hol 
e.hol@invisor.nl
www.invisor.nl

13. Lumiguide 
Het Smart Bicycle Parking 
System kan op basis van Arti-
ficial Intelligence beschikbare 
parkeerplekken voor fietsen 
detecteren en weesfietsen 
identificeren. Het combineert 
dataverzameling over fietspar-
keer- en verkeersgedrag met 
concrete toepassingen om het 
leven in de stad leefbaarder te 
maken en het leven van forens 
makkelijker. 
Nila Patty 
nila@lumiguide.nl
https://lumi.guide/en/ 

14. Royal HaskoningDHV
Met het Smart Healthy Platform 
ontwerpen we slimme en 
gezonde omgevingen rondom 
mensen. Technologie wordt ge-
bruikt voor optimaal gebruikers-
voordeel en creëert een slimme, 
gezonde en veilige omgeving.
Diana van Dorresteijn 
diana.van.dorresteijn@rhdhv.com
www.royalhaskoningdhv.com

15. Sensorgage
Sensorgage treed met de 
creatie van een sensorpaspoort 
op als vertrouwens persoon 
tussen smart cities en sensor 
leveranciers, waarbij Sensorga-
ge de operationele, contextuele 
en toegang data van IoT sensor 
en hun communicatie metho-
diek opslaat en regelmatig 
controleert of de sensor en de 
sensorleverancier nog volledig 
voldoen aan de afgesproken 
service level agreements.
Ruben van der Neut 
ruben@sensorgage.com 
www.sensorgage.com
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16. Sim-Ci
Sim-Ci maakt scenariogedreven 
simulaties van kritische infra-
structuren. Zo krijgt u inzicht in de 
potentiële risico’s en de casca-
de-effecten tussen de infrastruc-
turen onderling. Het platform kan 
gebruikt worden om risico’s te 
berekenen, situaties te simuleren 
en ruimtelijke ordeningsvraag-
stukken te optimaliseren.
Huib Schrijvers 
Huib.Schrijvers@sim-ci.com
www.sim-ci.com/ 

17. SPOTinfo
De Omgevingsserver is een 
cloud-gebaseerde datadienst, 
oftewel Data-as-a-Service. Een 
online digitaal loket voor locatie 
gebaseerde data over Neder-
land. Deze worden doorlopend 

gecombineerd, verrijkt en 
gevisualiseerd. Zo ontstaat di-
rect bruikbare locatiedata voor 
onder andere Digital Twins. 
André Sluyter 
info@spotinfo.nl 
www.spotinfo.nl/ 

18. StellaSpark
Met StellaSpark Nexus kunt u 
databronnen van binnen en 
buiten uw organisatie integre-
ren tot een digitaal model van 
de leefomgeving. Dit model blijft 
gekoppeld aan de brondata. 
Met de digital twin kunt u 
berekeningen in Nexus voeden, 
zodat u altijd beschikt over ‘live’ 
rekenresultaten.  
Erwin Vonk 
erwin.vonk@stellaspark.com
www.stellaspark.com

19. Sweco
Met Smart Mobility-oplossin-
gen kun je vandaag al starten, 
zoals Smart Traffic waarmee 
je verkeerslichten slim kunt 
aansturen. Resultaat: minder 
wachten, minder uitstoot, 
fijnstof en geluidsoverlast, en 
tevreden weggebruikers! Meer 
informatie: 
www.sweco.nl
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En dit zijn de andere pitch-inzendingen die niet geselecteerd zijn voor pitchcarrousel maar  
mogelijk wel interessant zijn voor u:

Akron 
www.akron.be 
Geluidsmonitoring en geluidssensoren die bij-
voorbeeld openbare verlichting aansturen.

Bureau Buiten 
bureaubuiten.nl
De BNCH is een bank uitgerust met sensoren, het 
meet hoeveel mensen daar gebruik van maken 
en op welke manier zij dat doen. 

Civity 
www.snuffelfiets.nl
De Snuffelfiets is een mobiele sensor om fietsrou-
tes, luchtkwaliteit en de kwaliteit van het wegdek 
te meten.

Dutch Rose Media 
www.dutchrosemedia.com
AR Visualizer voor visualisatie van nieuwe ruim-
telijke plannen in de communicatie naar tal van 
stakeholders.

Elementity 
www.elementity.de
Increasing public safety with the power of AI 

Heijmans 
www.heijmans.nl/nl/bits-beats
Monitoring van bouwwerken zoals spoorbrug-
gen, tunnels en viaducten met zeer gevoelige 
sensoren.
Inero Software 
inero-software.com
A digital-twin based software for planning and 
managing electric car fleet operations.

Kadaster 
www.kadaster.nl 
Samen met de gemeente Zwolle experimenteert 
het Kadaster met het maken van een digital twin 
voor en van de wijk Stadshagen.

Madaster 
www.madaster.com 
Madaster is het register voor producten en mate-
rialen in de gebouwde omgeving.

Nazca Solutions
www.nazcai.nl
Verzamelt en ontsluit gegevens voor de onder- 
en bovengrond.

Pandeia Technologies www.pandeiatech.
com
Stimuleren van burgerparticipatie d.m.v. een 
vergoedingsmodel op basis van blockchain 

SensorTeam 
https://sensorteam.io 
Realtime geluid meten met de IoT SoundSen-
sor™

SimplyMile 
www.simplymile.nl 
Zero emissie stadsdistributie door slimme logis-
tiek
SKIA Labs 
www.skialabs.com 
Digital twins for smart city components for mobi-
lity, energy consumption in buildings and supply 
chain infrastructure.

Urbandine 
www.urbandine.nl
Discover the best restaurants around, based on 
your unique taste buds and preferences.

Visioplan 
www.visioplan.nl
Visioplan brengt de leefsituatie van burgers met 
multi-problemen in kaart.
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‘DIGITAL TWINS’ MAKEN STEDEN SLIMMER

Door een stad digitaal te dupliceren wordt deze inzichtelijker. Maak hier een 3D-model van en je 
waant je haast daadwerkelijk in de stad zelf. Maak vervolgens de luchtkwaliteit zichtbaar (aan 
de hand van metingen van sensoren in de fysieke stad), en je wordt je bewust van de vervuiling. 
Al wandelend door deze virtuele versie van de stad kun je gerichter nadenken over oplossingen. 
Met de opkomst van ‘digital twins’ van steden zijn dergelijke scenario’s niet de toekomst, maar 
het heden. Geo-ICT-bedrijf Geodan ontwerpt digital twins van Nederlandse steden. Onderzoeks- 
en innovatiehub imec lanceerde samen met partners TNO, PTV Group, en TomTom in september 
2018 een digitale replica van Antwerpen. 

“Bestuurders zouden niet zonder simulaties moe-
ten willen leven.” Edwin Fennema, product owner 
bij Geodan Go (dochterbedrijf van Geodan, dat 
virtuele realiteit creëert van de digitale replica’s), 
legt het belang van digital twins van steden uit. 
Hij schetst een situatie waarin het virtueel erva-
ren van een stad van pas kan komen: “De digital 
twin laat zien hoe een stad eruit ziet. Als je een 
brug in een stad wil veranderen, pas je die eerst 
digitaal aan. Via extended reality kunnen inwo-
ners de aangepaste brug dan ervaren door deze 
te bekijken en eroverheen te lopen. Vervolgens 
kunnen zij aspecten van de brug beoordelen. 
Al deze beoordelingen vormen nieuwe data die 
terug worden gestuurd naar de opdrachtgever. 
Meestal is dat de gemeente. Er blijven altijd 
verschillen bestaan tussen de zienswijzen van 
inwoners en de gemeente, maar op deze manier 
kunnen die zo dicht mogelijk bij elkaar gebracht 
worden.”

Dit kan veel geld en gedoe besparen. Door vooraf 
alle betrokkenen mee te nemen in het beslis-
singsproces worden onverwachte weerstand en 
juridische procedures achteraf voorkomen. Fenne-
ma geeft het vliegveld van Lelystad als voorbeeld: 
“Als bewoners de komst hiervan van tevoren 
hadden kunnen ervaren in een virtuele versie was 
er misschien minder weerstand geweest. Het 
neemt niet alle bezwaren weg, maar vormt wel 
een dialoog waarin naar elkaar toegewerkt kan 
worden.” Op deze manier kan de combinatie van 
kennis en ervaring gemeenten een hoop opleve-
ren. Niet alleen op financieel gebied, maar ook in 
termen van reputatie. 
Fennema legt uit dat een digital twin tot stand komt 
door verzamelde data samen te brengen in een digi-
tale 3-dimensionale versie. Geodan Go biedt dash-
boards voor deze digitale replica’s aan waarmee je 
allerlei factoren kunt meten. Zo wordt voorzien in de 
behoefte aan meer kennis over de stad. Daarnaast 

Auteur Juliët Boogaard
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biedt Geodan Go verschillende vormen van ‘xR’ 
(extended reality) aan waarin de virtuele replica 
ervaren kan worden. Onder xR vallen onder andere 
virtual reality en augmented reality. 

Nik van den Wijngaert, business development 
manager bij imec, beaamt het belang van kennis 
en ervaring. “De belangrijkste doelstellingen van de 
digital twin zijn het visualiseren van real-time data 
(kennis) en het voorspellend vermogen (ervaring). In 
die laatste zit de echte kracht. Via digital twinning 
ambieert imec een tastbaar straatbeeld te creëren 
en een ondersteunend platform hiervoor te bieden.” 
De digitale replica’s van Geodan worden veelal 
gebruikt door gemeenten, als ondersteuning bij het 
bedenken van oplossingen en maken van beslissin-
gen. Voorbeelden van gemeenten die de diensten 
van Geodan afnemen zijn Amsterdam, Arnhem en 
Den Bosch. De digital twin van Antwerpen is in die 
zin nog eerder inspirerend dan volledig operatio-
neel in gebruik. Wel is er een nauwe dialoog tussen 
imec en bestuurders. Van den Wijngaert ziet het 
toepassen van digital twins op bestuurlijk niveau 
als de toekomst. Hiervoor is samenwerking van 
verschillende platformen essentieel. De rol van 
imec is dan ook het samenbrengen van verschillen-
de partijen, die data of domeinspecifieke expertise 
kunnen toevoegen aan het platform.  

Maar waarom zijn digital twins van steden juist nu 
zo relevant? Fennema benadrukt dat twinning van 
steden niet nieuw is: “Steden zijn altijd al nage-
maakt, denk daarbij aan kaarten of maquettes. Op 
een gegeven moment zie je daarin een digitale ver-
schuiving. Onder invloed van the Internet of Things, 
data science en sensortechnologie past het in deze 
tijd. De tijd van de vierde Industriële Revolutie.” Van 
den Wijngaert sluit zich daarbij aan: “De tijd is nu 
rijp. Er is ontzettend veel data beschikbaar en die 
wordt te weinig gebruikt. Real-time data kunnen 
gebruikt worden voor complexe problematiek rond-
om bijvoorbeeld mobiliteit of luchtkwaliteit.”

Fennema en Van den Wijngaert schetsen beiden 
een rooskleurig plaatje van een digitale wederhelft 
van een stad. Waarom is dit nog niet wijdver-

spreid? Volgens Fennema is dit een begrotings-
kwestie. “Een digital twin van een stad is relatief 
nieuw. Hierdoor heeft geen enkele stad het nog 
in de begroting staan.” Toch is dit voor Geodan 
geen onoverkomelijk probleem, om de financiële 
pijn te verzachten bieden zij hun product aan ‘as a 
service’. “Opdrachtgevers kunnen bij ons een stukje 
realiteit afnemen. Alle updates worden hierin 
verwerkt en zijn toegankelijk voor de afnemers. 
Hiermee krijgen ze toegang tot de digital twin van 
het betreffende gebied, zonder dat het hun eigen-
dom wordt. Dit gaat via maandelijkse betalingen. 
Het is dure technologie, maar doordat verschillen-
de gemeenten dat op deze manier samen dekken 
blijft het betaalbaar.” Van den Wijngaert stelt bo-
vendien dat digital twins kosten kunnen besparen 
in processen voorafgaand aan beleid. “Een digital 
twin ondersteunt en versnelt deze processen, en 
de drempel moet laag genoeg zijn om het aantrek-
kelijk te maken zodat het kan passen binnen de 
operationele kosten. Dit kan bijvoorbeeld via een 
consumptiemodel of een abonnement.”

Een digital twin lijkt dus veel mogelijkheden te bie-
den voor steden en bestuurders. Hiermee is het bij 
uitstek een tool die in dienst staat van smart cities: 
steden die data-gedreven te werk gaan. Van den 
Wijngaert gelooft, na de opkomst van the Internet 
of Things, in de toekomst van the City of Things. 
Wel benadrukt hij de ondersteunde rol van digital 
twins en technologie in steden: “De visie van imec 
is niet het maken van data-gedreven steden, maar 
oplossingen-gedreven steden. Hierin leveren tech-
nologie en data een fundamentele bijdrage, maar 
wordt een hoger doel gediend. Slimme technologie 
is slechts ondersteunend, niet leidend.”
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DATA & KENNISHUB GEZOND STEDELIJK LEVEN
Wonen en werken in een gezonde stedelijke leefomgeving

burgers
(semi) 

overheden

bedrijfs
leven

wetenschap

VitaalGroen

Veilig

DuurzaamBereikbaar

Beleid Gedrag

Technologie Infrastructuur

Data- en 
KennisHub 

GSL

Onze missie
Stedelijke gebieden leefbaar en gezond maken en houden
voor iedereen die er woont, werkt of recreëert, nu en in de
toekomst.

De Data- en KennisHub Gezond Stedelijk Leven (GSL) is een initiatief
van de Economic Board Utrecht (EBU), het RijksInstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Universiteit Utrecht (UU). Deze
organisaties zijn uniek gepositioneerd om een richtinggevende rol te
spelen in de realisatie van een Data- en KennisHub GSL gebaseerd op
vraaggestuurde proposities. Het RIVM en de UU kunnen betrouwbare
gevalideerde data en integrale kennis genereren over gezondheid en
leefomgeving, gekoppeld aan kennis van de markt en de economische
groeikansen van de regio en deze vertalen in bruikbare, praktische
maatregelen ter bevordering van GSL.

Onze visie
Wij zijn een onafhankelijk en toonaangevend platform
waarin maatschappelijke partners samen werken aan de
ontwikkeling en validatie van wetenschappelijk
onderbouwde, grensverleggende stedelijke concepten.

Wij verrijken data en kennis en vertalen deze in concrete
inzichten voor maatregelen met aantoonbare impact op
gezond stedelijk leven.

De Data-en Kennis Hub GSL beoogt te fungeren als een platform dat
een transitie mogelijk maakt langs drie routes:

Naar een publiek-private
samenwerking en
kennisdeling tussen
overheid, bedrijfsleven en
wetenschap met de burger
als centrale belanghebbende.

Naar een integraal
afwegingkader dat
alle domeinen van
GSL in onderling
verband benadert.

Naar een integrale
systeembenadering waarin
maatregelen ter bevordering van
GSL langs de vier assen beleid,
gedrag, infrastructuur en
technologie in onderling verband
worden vormgegeven.

RIVM: Erik Tielemans | erik.tielemans@rivm.nl UU: Roel Vermeulen R.C.H.Vermeulen@uu.nl
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Meet- en sensor strategieën (Beleids)advies en rapportage

Integraal afwegingskader

Digital Twins

GSL  
DataHub

Living 
Labs

Pilots

Netwerk bijeenkomstenGSL Masterclasses

De GSL DataHub

De kern van de Data- en Kennis HUB GSL
wordt gevormd door de “GSL Data Hub”,
een digitaal platform voor analyse en delen
van datasets relevant voor GSL en
presenteren van informatie.

Een adaptief instrument voor de
stedenbouwkundige inrichting en monitoring
van stadsontwikkeling, waarbij afwegingen
plaatsvinden over domeinen (groen, vitaal,
duurzaam, veilig en bereikbaar) heen. Het
instrument objectiveert GSL in een set van
parameters voor de ontwikkeling van stedelijk
gebieden zowel tijdens de fase van ontwerp
als ingebruikname en verdere
doorontwikkeling.

Virtuele simulatiemodellen voor
ontwikkeling en evaluatie van GSL
maatregelen en concepten.

Het stimuleren van de beoogde
intersectorale en multidisciplinaire
benadering van GSL middels thematische
masterclasses.

IJking en validatie van nieuwe/verbeterde
sensoren en ontwikkeling van sensor en
meet-strategieën middels het koppelen van
meetgegevens van sensoren aan de rijke
meta datasets (informatie over de aard van
de data)beschikbaar binnen de Data- en
KennisHub GSL.

Wetenschappelijk onderbouwd advies
voor stedelijke concepten en
maatregelen met aantoonbare impact
op GSL.

Voorwaarden-
scheppende 
activiteiten

Methodologie en tools

Producten

GSL netwerkbijeenkomsten ter
ondersteuning van kennisdeling tussen
publieke en private partijen en
projectontwikkeling.

Onze service propositie

Onze kernprincipes

Wij werken samen met publieke en private
actoren die een meerwaarde hebben voor
het ontwerpen en bouwen van nieuwe
stedelijke concepten die rekening houden
met de specifieke belangen van al haar
gebruikers, ongeacht geslacht, etniciteit,
religie en sociaal-economische status.

InclusiefOnafhankelijk Grensverleggend Praktijkgericht
Wij werken aan oplossingen voor de
stad van de toekomst,
onafhankelijk van de individuele
belangen van haar
samenwerkingspartners. Wij
baseren ons op wetenschappelijke
feiten en gegevens.

Wij zijn praktijk- en doelgericht. Wij streven
naar het ontwikkelen van concrete uitkomsten
die bruikbare handvatten bieden voor de
beoogde doelgroep. Wij zijn gericht op het
ontwikkelen van toepasbare uitkomsten met
impact op de (positieve) gezondheid van
stedelijke gebruikers in de nabije toekomst.

Wij werken aan
innovatieve concepten
die écht het verschil
maken en die verder
gaan dan de traditionele
manier van denken en
werken.
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REISGENOTEN

We gaan onder leiding van gedeputeerde Strijk (Provincie Utrecht) en wethouder Koşer Kaya (Amersfoort) 
naar Antwerpen. Dit zijn uw reisgenoten: 

AMERSFOORT 
• wethouder Koşer Kaya, 
• wethouder Janssen, 
• Janette van Dijk  

(Projectmanager Smart city), 
• Amy Kossen (Landschapsontwerper), 
• Arno Goossens  

(Strateeg Ruimtelijke Ontwikkeling) 
• Rob Kuenen 

(Informatiemanager / Spoortrekker DSO)

APELDOORN  
• Roelof de Graaf 

(Programmamanager Economie & Toerisme)

HILVERSUM  
• wethouder Jaeger 
• Gaston Crolla (Adviseur Strategie)

KRIMPEN A/D IJSSEL 
• wethouder Timm 
• Arjan Bosker (directeur)

DE RONDE VENEN
• wethouder Kroon

SITTARD-GELEEN 
• wethouder Geilen

UTRECHT  
• Edwin Koster  

(Manager Economie en Werkgelegenheid)

ZWOLLE  
• Maarten Veeger (directeur Strategie) 
• Trudy Huisman  

(bestuurder, Economic Board Zwolle)

PROVINCIE UTRECHT 
• gedeputeerde Strijk
• Rob Peters  

(Strategisch Adviseur Informatievoorziening)

PROVINCIE ZEELAND 
• Ferry Brasz  

(Afdelingsmanager Informatie & Automatisering)

DE BILT 
• wethouder Bakker-Smit
• Pascal Keij (ambtenaar GEO Gis)

RIVM 
• Els van Schie (Directeur Milieu & Veiligheid)

POLITIE
• Stephan Jongmans  

(Strategisch adviseur digitale transformatie)

ECONOMIC BOARD UTRECHT 
• Klaes Sikkema (domein slim)
• Henk Broeders (bestuurder)
• Ton van Mil (bestuurder) 
• Doron Verstraelen (Communicatie & Marketing)

FUTURE CITY FOUNDATION
• Yvonne Kemmerling (voorzitter)
• Jan-Willem Wesselink (kwartiermaker)
• Wendolijn Beukers (projectmanager)
• Cecilia Arocena (Hoofd Marketing)
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OVER DEZE NETWERKEXCURSIE
Deze reis is een initiatief van en wordt mogelijk 
gemaakt door Economic Board Utrecht, domein 
‘Slim’ (domeinmanager Klaes Sikkema). De orga-
nisatie is in handen van Economic Board Utrecht 
en Future City Foundation.

Meer over de netwerkexcursie 
https://future-city.nl/antwerpen-2019/ 

OVER DE DEELNEMERS
Deze netwerkexcursie is exclusief voor bestuur-
ders en de ambtelijke top van gemeente en pro-
vincie. Deelname is op uitnodiging en is kosteloos 
voor wethouders.

FOTOGRAAF
Er is een fotograaf mee op de netwerkexcursie. 
De foto’s die hij maakt, willen we gebruiken om 
het werk Economic Board Utrecht en de Future 
City Foundation te promoten. Als u daar bezwaar 
tegen hebt dan kunt u dat bij ons aangeven. Dan 
gebruiken we geen foto’s waar u op staat.

ORGANISATIE
De organisatie van de netwerkexcursie is in 
handen van:

Klaes Sikkema 
T: +31(0)6  4304 4837
E: klaes.sikkema@economicboardutrecht.nl 

Jan-Willem Wesselink 
T: +31(0)6 28 63 84 26 
E: jan-willem@future-city.nl 

Wendolijn Beukers 
T: +31(0)6 51 58 16 56 
E: wendolijn@future-city.nl 


