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Wat gaan we behandelen

• Aanleiding  NL SC-LL

• Opzet

• Deelnemers en casussen

• Waarom meten

• Praktijk

• Casus gemeente Rijswijk

Log in op live.voxvote.com met PIN: 78679
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Aanleiding

Projecten stoppen



Elke stad heeft te maken met luchtkwaliteit

gemiddelde levensverwachting 
gemiddeld 13 maanden korter

Bijna 6.000 doden jaarlijks 
door Nederlandse 
luchtvervuiling
12.000 met spoed naar 
ziekenhuis

Arnhem voert de strengste milieuzone in
Auto’s gemaakt vóór 2004 vanaf 2019 de binnenstad niet in. 
In Utrecht geldt de regel voor auto’s ouder dan 2001.

Rechter: staat moet per direct actie 

ondernemen tegen luchtvervuiling

De overheid moet binnen twee weken beginnen met 
een plan waarmee overschrijdingen van fijnstof en 
stikstofdioxide in de lucht zo snel mogelijk verleden 
tijd zijn. Ook moet de staat, binnen dezelfde korte 
termijn, een lijst maken met alle locaties waar de 
normen worden overschreden.

BURGERMEETNETWERK 
LUCHTKWALITEIT



Lokaal Luchtkwaliteit Meetnet?



Geluid plek 2 milieuproblemen

Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving van 
mensen. Het horen van te veel geluid kan behalve 
onprettig, ook schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo 
slapen sommige mensen slecht vanwege geluidoverlast 
of krijgen ze een hoge bloeddruk, wat de kans op een 
hartinfarct vergroot.

Mensen worden ziek van herrie en kunnen er zelfs 

aan overlijden. Zonder maatregelen zal herrie 

binnen twintig jaar het milieuprobleem zijn met de 

grootste impact op de volksgezondheid in 

Nederland.

Milieudeskundigen in ‘Kennis van Nu’

Het ministerie stelt in de Wet Geluidhinder, 

de Wet Milieubeheer (SWUNG = is Samen 

Werken aan de Uitvoering van Nieuw 

Geluidbeleid) en in de omgevingswet, 

grenzen aan de hoeveelheid geluid.



Lokaal Geluid Meetnet?
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Locaties met eigen karaktereigenschappen



Programma Nationaal Smart City Living Lab

• Opschalen en samenwerken

• Projectperiode 2017-2018

• 7 gemeenten - 7 praktijk casussen

• Programma: 
• Lerende organisatie

• Gebruik Lichtmast Sensor Units

• Landelijke opgaven



Aanpak en doel NL SC-LL

Casus
• Onderzoeksvragen definiëren

• Gebruik lopende activiteiten

• Betrekken stakeholders

• Techniek/data gebruiken

Lerende organisatie
• Omgaan met data

• Meerdere afdelingen

• Belanghebbenden



Nationaal Smart City Living Lab 

Casus Rijswijk



Aanleiding



ROC Mondriaan



Inzoomen

• Aanpak tramzone/ -haltes in verband met verbreding 
materieel (2015)

• Aansluiting zone verharding langs dit tracé

• HTM/ Veolia niet geheel gelukkig met halteren bussen tussen trams



Hoe verder?

Aantal interventies :

• Andere routering

• Tegengaan zwerfvuil

• Tijdelijke laad- en losplekken



Samen (meten)

Factoren voor succes:

• Draagvlak en verantwoordelijkheden:  

naarvan



Samen (meten)

Factoren voor succes:

• Draagvlak en verantwoordelijkheden 



Samen (meten)

Factoren voor succes:

• Draagvlak en verantwoordelijkheden 

• Organisatie

• Opdrachtgever

• Klankbordgroep

• Projectgroep

• Onderzoeksvragen

• Communicatie

Meldingen naast metingen



Samen (meten)

Plaatsing sensoren op snoeproute en bij school



Samen (meten) we meer

LinkedIn: Annemarie Bakker Gemeente Rijswijk



Casus Leidschendam-
Voorburg:

- Invloed verkeer
- School
- Tunnelbak
- Tram

- Vgl sensoren



Casus Helmond

-Brandevoort

-Slimste wijk



Casus Veldhoven

- Beleving

- Drukte

- Slim licht



Casus Zoetermeer

‐ Fietspad

‐ Inbreiding

‐ Test 
sensoren



‐ Verkeer

‐ Bouwen

‐ Hitte stress

Casus Breda 



Casus Dordrecht

-Doorstroming

- Langparkeren

-Energie 
besparing

VRAAG 2



Waarom meten?



Twee onderscheidende grootheden in een Smart City

Gerichter ingrijpenSneller ingrijpen



Alleen daar strooien 
waar nodig



Alleen bemesten en 
water waar nodig



Tijd en Locatie maken de stad 
een samenspel van 

gebeurtenissen
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Interventies



Dynamische 

milieuzone



Stedelijke innovatie door data

SOCIALE INNOVATIE TECHNISCHE INNOVATIE



WAT = bekend

Maar HOE?



Smart City As A Service

Ondersteuning gemeente:
• Programma management

• Smart (quick)Scans

• Smart City Roadmap workshop

• Innovatief inkopen workshop

• Gebruik Lichtmast Sensor Units 

• Software platform inclusief viewer

• Voorfinanciering
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Lichtmast Sensor Unit



Open data en near real time

Grenswaarden:

• NO2: 40 µg/m3

WHO:

• PM 10: 20 µg/m3

• PM 2,5: 10 µg/m3

Gezond klimaat:

• CO2: 1.000 ppm



Smart City Roadmap

• Input voor workshop

• Vergelijken met collegae en 
steden

• Ook gratis online te gebruiken

Smart City Self Assessment

https://smartdatacity.eproseed.nl/smartcityassessment/

https://smartdatacity.eproseed.nl/smartcityassessment/


Oproep:
Grootschaliger programma

Economische waarde

Alle belanghebbenden

Centraal aangestuurd
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Resumé Slimme Publieke Plekken

• Digitalisering openbare ruimte is meer sociale dan technische innovatie

• Nieuwe en bestaande problemen vragen om nieuwe aanpak

• Meten/data maakt Tijd & Locatie veel nauwkeuriger

• Diverse afdelingen betrekken

• Organisatie tussen gemeente en stakeholders

• Nationaal programma om de vele initiatieven bij elkaar te brengen



Dank voor uw aandacht
Annemarie Bakker, Gemeente Rijswijk

Hans Nouwens, www.slimstestad.nl

h.nouwens@connectedworlds.nl

Tel: 06-2185 4461
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