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Smart
Cities
Peter Bonne en
Timothy Van Cleemput:
"We staan aan de vooravond
van de doorbraak van
3D-mapping."

ANALYSE P05
Van open data naar open informatie.
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CIRCULAIRE ECONOMIE P07
Innovatieve materialen in de bouwsector.
MOBILITEIT P11
Blik op een slim parkeerbeleid.

Optimaal parkeren in
42 steden en gemeenten
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Een groene oase
in het midden
van de stad.

“Vlaanderen is klaar
om de technologische
innovatie te omarmen”
Een slimme stad is veel meer dan IT. Topics zoals
mobiliteit, armoede en klimaatverandering zetten
gemeenten onder druk en verplichten hen om te
zoeken naar innovatieve oplossingen. Meer uitleg
door Mieck Vos, algemeen directeur VVSG.

Mieck Vos
Algemeen
directeur
Vereniging van
Vlaamse Steden
en Gemeenten
vzw (VVSG)

O

nze maatschappij maakt een
grote digitale transformatie door.
Slimme apparaten maken het
leven aangenamer en eﬃciënter.
Slimme verkeerslichten garanderen een vlotte verkeersdoorstroming, een
monitoringsysteem brengt de waterstanden
van waterlopen in kaart, we streamen een
theatervoorstelling tot in het woonzorgcentrum, ANPR-camera’s vergemakkelijken het
werk van de veiligheidsmensen, enz. Ook het
belang van data groeit. Geconnecteerde apparaten genereren heel wat data die beleidskeuzes helpen vormgeven. Het inventariseren en
openstellen van (stads)data kan nuttige informatie opleveren. Parallel hiermee zien we ook
de beweging die mensen en diensten bewustmaakt van het omgaan met persoonsgegevens.

Samenwerking

Vlaanderen is klaar om de technologische
innovatie te omarmen. Lokale besturen beseffen het belang ervan. Voor de subsidieoproep
‘City of Things’ van het Vlaams Agentschap
Innoveren en Ondernemen werden in de
eerste aanmeldronde 114 projectideeën ingediend. Gemeenten beseﬀen ook dat ze dit best
samen doen. Ze delen hun kennis en midde-

len en kopen samen slimme oplossingen aan.
Om versnippering tegen te gaan en ervoor te
zorgen dat álle gemeenten mee zijn, moeten
we inzetten op onderlinge samenwerking,
kennisdeling en opschaling van projecten. De
hamvraag is niet wie de voorloper is, wel hoe
we nog beter van elkaar kunnen blijven leren.
We weten nog maar half hoe groot de impact
zal zijn van IT-technologieën zoals blockchain,
artiﬁciële intelligentie, kwantumcomputers,
enz. Om hiermee voluit aan de slag te kunnen
gaan, is er nood aan een aangepaste dienstverlening en vooral aan een wetgevend kader dat
meer ruimte laat voor lokale beleidsruimte.
Slimme Vlaamse regio

Sterk leiderschap vertrekt vanuit een heldere toekomstvisie, de lokale identiteit en
de behoeften van de burger. Dat is de basis
van een slimme stad. Technologie is hierbij
cruciaal. Investeren in data en technologie
is dus noodzakelijk, maar ook erg duur. Een
sterk partnerschap met Vlaanderen en de
industrie is nodig om een slimme Vlaamse
regio te realiseren. Lokale besturen willen
mee ﬁnancieren indien ze au sérieux genomen worden én ruimte krijgen voor innovatie en experiment. Het smartcityverhaal is
bij uitstek een verhaal van cocreatie tussen
overheden, universiteiten en hogescholen,
de industrie én de burgers. Een kwaliteitsvolle innovatie lokaal realiseren, bepaalt mee
de armslag van de lokale democratie.

P10

Technologie
Draadloze domotica
vervangt klassieke
toegangscontroles.
P13
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De weg naar het 'Internet of Things'. Ontdek de
uitdagingen voor lokale besturen op onze website.
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Ondersteuning

De volgende jonge generatie zit vol verwachtingen. Als netwerkorganisatie en belangenbehartiger van de lokale besturen, is het de
rol van de VVSG om dat proces te versnellen
en kwaliteitsvol te ondersteunen. ■
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Van slimme
verkeersborden tot
hoogtechnologische
afvalbakken

Tekst: Sĳmen Goossens

Signalisatie is een mobiliteitsaspect met
een enorm groeipotentieel. Om de huidige
trend rond automatisering van voertuigen
en het verkeersnet te ondersteunen, worden ook verkeersborden steeds meer ‘smart’.
Slimme verkeersborden leveren interessante voordelen op bij het streven naar een
eﬃciënt mobiliteitsbeleid: alle borden binnen een netwerk worden gelinkt, cruciale
informatie wordt makkelijk beschikbaar,
enz. Een zendertje aan het bord verspreidt
relevante gegevens over de toestand van
ieder bord, de onderlinge posities en zelfs de
nabijheid van weggebruikers. Dit levert een

grote meerwaarde op bij de optimalisatie
van onze mobiliteit en veiligheid.
❚ ▲ Parkeerbeleid
Een treﬀende illustratie van deze trend vinden we bij de digitale parkeerverbodsborden.
Wie heeft zich nog nooit geërgerd aan het huidige, weinig samenhangende parkeerbeleid,
gekenmerkt door statige borden en vluchtig
krijt? Dit ‘nattevingerwerk’ heeft vaak een
negatieve impact op de mobiliteit in de ruime
omgeving. Digitale parkeerverbodsborden
vegen dit euvel nu letterlijk van de baan. Een
ingebouwde GPS maakt de borden vanop
afstand controleerbaar en aanpasbaar. Dat
bespaart ettelijke manuren en verplaatsingen, terwijl het de weggebruiker frustratie en
tijdverlies uitspaart. De stad Antwerpen bijvoorbeeld bestelde al 3.000 exemplaren.
❚ ▲ Slim straatmeubilair
Veiligheid, leefbaarheid en ecologie hangen nauw samen. Een leefbare omgeving
is ook schoon en proper. De nieuwste afvalbaksensoren monitoren accuraat hoe vol
een afvalcontainer is. Zo worden alleen de

© FOTO: PRIVÉ

Onze mobiliteit evolueert
voortdurend: voertuigen worden
steeds autonomer in de race
richting ultieme veiligheid en
efficiëntie. Het wegennet zelf mag
dus niet achterblijven: actieve
verkeerssignalisatie en slim
straatmeubilair houden gelijke tred
in deze straatrevolutie.

▲ ▲ ▲ Digitale parkeerverbodsborden: een ingebouwde GPS maakt de borden vanop
afstand controleerbaar en aanpasbaar.

volle bakken geledigd. Al gauw worden dan
de routes en timing van het afvalbeheer
geperfectioneerd: een welkome verademing
voor afvaldiensten én veel doeltreﬀender.
Ook comfort bepaalt de leefbaarheid van
een stad. Straatmeubilair uitgerust met
zonnepanelen en USB-poorten maakt het
mogelijk om smartphones en ﬁetsen op te
laden, bushokjes te verwarmen, enz.

❚ ▲ Artificiële intelligentie
Klinkt dit alles nog wat als scienceﬁction?
De revolutie lijkt nochtans onomkeerbaar.
Er wordt volop onderzoek verricht om de
artiﬁciële intelligentie van voertuigen te
laten communiceren met een intelligente
wegeninfrastructuur met als ultieme doel
het garanderen van de veiligheid en eﬃciëntie voor iedere weggebruiker. ■

“Hoog tijd om keuzes te maken”
Er is heel wat te doen rond smart cities. Maar laat ons eerlĳk zĳn, de echte transformatie van onze steden en gemeenten
moet nog beginnen. En dat vergt keuzes. Ingrid Reynaert, Business Group Leader Markets van Agoria, geeft duiding.

I

n smart cities worden data van diverse
domeinen geïntegreerd, geanalyseerd
en gevisualiseerd om nieuwe diensten
te ontwikkelen die het comfort van de
burger en de bestuurseﬃciëntie verhogen. De meeste discussies gaan niet over
de deﬁnitie, maar over de invulling ervan.
Waarvoor wordt data exact gebruikt? Om
de mobiliteit in de stadskern anders aan te
pakken? De veiligheid te verhogen? Openbare gebouwen eﬃciënter te beheren? Daar
moeten keuzes gemaakt worden, want een
stad kan niet alles ineens aanpakken.
De uitrol van een smart city kan enkel slagen als er de politieke wil is om in te zetten op
data, er een horizontaal beleid wordt gevoerd
en de samenwerking tussen het politieke en
ambtelijke niveau optimaal verloopt.

Ingrid Reynaert
Business Group Leader Markets Agoria

IT-infrastructuur

We staan nog maar aan het begin van de
uitrol van het ‘Internet of Things’ en van
toepassingen met realtime datasets. Om de

pilootfase te overstijgen, zal meer nodig zijn.
Een eerste belemmerende factor is de gebrekkige IT-infrastructuur bij de lokale besturen
en het gebrek aan capaciteit en kennis over
data(beheer), behalve in de grootsteden.

platformen, datacenters en connectiviteit
zijn dé drie IT-faciliteiten die strikt noodzakelijk zijn om de enorme hoeveelheden data
die op ons afkomen aan te kunnen.
PPS

" IT-infrastructuur moet

een nutsvoorziening
worden zoals
elektriciteits- of
waterleidingen.

Ofwel zal iedere gemeente of cluster van
gemeenten een eigen dataplatform ontwikkelen, ofwel moet de regionale overheid
haar rol opnemen. IT-infrastructuur moet
een nutsvoorziening worden zoals elektriciteits- of waterleidingen. Dataverwerkings-

Een andere belemmerende factor is de
ﬁnanciële slagkracht van de lokale besturen. Een smart city bouw je niet alleen,
maar vanuit een samenwerking tussen de
private en de publieke sector. Er dienen zich
nieuwe businessmodellen aan, zoals dienstenmodellen waarbij de private sector de
risico’s op zich neemt. Er is ook de nieuwe
wetgeving omtrent overheidsopdrachten.
Die maakt het mogelijk om meer functioneel aan te besteden, zodat niet enkel de
prijs de doorslaggevende factor is, maar ook
de total cost of ownership en de performantiecapaciteit van de contractant.
Kortom, smart cities dagen onze steden en
gemeenten uit, zowel tot digitale transformatie als tot transformatie op strategisch,
operationeel en ﬁnancieel niveau. ■
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laten aansluiten op een groot schakelpunt
van het openbaar vervoer. Steden moeten
technologie omarmen om mobiliteit te
ondersteunen. Open data zullen de dienstverlening verbeteren en helpen om private
en openbare vervoersmodi op elkaar af te
stemmen. Daarnaast blijft het van vitaal
belang om te blijven investeren in kwaliteitsvol openbaar vervoer dat kan concurreren met de wagen. Dat wordt essentieel,
gezien het prijsvoordeel van zelfrijdend
autodelen ten opzichte van het besturen
van een eigen wagen. Om ongewenste eﬀecten tegen te gaan, kunnen overheden een
dynamische prijszetting hanteren. Denk
maar aan het subsidiëren van gedeelde
autoritten van of naar het eindpunt van een
metrolijn. Nog een optie is het afslanken
van parkeermogelijkheden in stadskernen,
en het rekening houden met kansarme
bevolkingsgroepen via alternatieve betaalmethodes voor autodelen.”

" De verwachting is

dat in 2030 maar liefst
15% van de voertuigen
wereldwijd zelfrijdend
zal zijn.

“Zelfrijdende voertuigen
lossen het fileprobleem niet op”
Technologie speelt een steeds grotere rol in ons leven. Als naast onze woning
en werkplek ook de rest van de stad een slimme omgeving wordt, kunnen we
daar alleen baat bij hebben. Tenminste: op voorwaarde dat die technologie
aangepast wordt aan de noden van elke stad en haar inwoners. Kristof
Peperstraete, CEO van Arcadis België, geeft uitleg. Tekst: Sabrina Bouzoumita

Kristof
Peperstraete
CEO Arcadis
België

beperkte mobiliteitsopties zijn een topprioriteit voor vrijwel alle stedelingen. In plaats
van allerlei nieuwe technologie op de stad
los te laten, moeten we aansluiting zoeken
bij het bestaande stedelijke weefsel en de
kennis die al in de stad aanwezig is.”
Op welke manier kan technologie
een sleutelrol spelen in het oplossen
van mobiliteitsproblemen?

“

Technologie maakt een stad niet
automatisch ‘slim’. Dat gebeurt
pas wanneer digitale technologie
inspeelt op de bestaande behoeften van inwoners. Ons wereldwijd
onderzoek naar die noden bracht verschillende sociale, technologische en economische krachten aan het licht die druk
uitoefenen op de steden. Bij de inwoners
identiﬁceerden we vijf heel actuele uitdagingen: gelijkheid en toegang tot de stedelijke diensten, duurzaamheid, een gezonde
omgeving, de bereikbaarheid van de stad
en mobiliteit in het algemeen. Vooral de

“Het doel is om uitdagingen van wegbeheerders aan te pakken door middel van
nieuwe technologieën, en dat op maat van
elke stad. Daarbij zijn ook participatie,
cocreatie, samenwerking, externe eﬀecten en verdienmodellen essentieel om de
integratie van infrastructuur, mobiliteit,
datavoorzieningen en techniek tot stand
te brengen. Het uiteindelijke doel van zo’n
geïntegreerd systeem is om te komen tot
een eﬃciënt, veilig en duurzaam gebruik
van het verkeersnetwerk, waarbij de
gebruikers slimme keuzes kunnen maken.
De opkomst van de zelfrijdende voertuigen
is hier een goed voorbeeld van. Er wordt
verwacht dat in 2030 maar liefst 15% van de

voertuigen wereldwijd zelfrijdend zal zijn.”
“Het is een positief nieuw fenomeen in
het mobiliteitslandschap dat meer ﬂexibiliteit en toegang tot mobiliteit biedt, maar
enkel op voorwaarde dat het gecombineerd
wordt met andere vervoersmodi. Want zonder reglementering riskeren zelfrijdende
auto’s heel wat ongewenste eﬀecten met
zich mee te brengen, zoals de concurrentie
met het openbaar vervoer en het vergroten
van het ﬁleprobleem. Als ons gedrag niet
verandert, zullen we vaker andere vervoersmiddelen zoals de ﬁets en het openbaar
vervoer opzijschuiven voor een zelfrijdend
voertuig, omdat onze werkdag dan reeds
onderweg kan beginnen. Een keuze die
leidt tot een nog grotere belasting van het
wegennetwerk.”

Welke rol speelt Arcadis in de
toekomst van Smart Mobility?

“We willen nu en in de komende decennia
actief investeren in de manier van wonen,
werken en reizen in steden, geruggensteund door innovatie en technologie. Zo
zijn we onder meer gestart met ‘Arcadis City
of 2030’, een nieuw wereldwijd programma
in samenwerking met Techstars, een internationale accelerator voor start-ups. Samen
met hen lanceerden we een oproep gericht
aan start-ups wereldwijd met de vraag om
mee te werken aan de stad van 2030. We willen eindigen met een dertigtal bedrijven die
we zullen ondersteunen via een team van
mentoren die hulp bieden in de vorm van
vakgerichte expertise, klantenconnecties
en inzichten in de sector.”
“Het aantal mobiliteitstechnologieën kent
uiteraard zijn grenzen, maar anderzijds wordt
er nog voortdurend nagedacht over mobiliteitsmodi die het huidige netwerk niet belasten. Zo
dacht de stad Gent er bijvoorbeeld aan om via
een kabelbaan van punt A naar B te gaan. ‘Arcadis City of 2030’ zal niet van vandaag op morgen
een oplossing bieden op alle uitdagingen die
zich vandaag stellen, maar het is wel een stap
in de juiste richting en forceert ons om na te
denken over hoe we de Smart City van de toekomst in de praktijk kunnen brengen.” ■

IN SAMENWERKING MET

Moet de toegang tot zelfrijdende
auto’s dan ingeperkt worden?

“Zeker niet. Alleen moeten de systemen
die door de overheid zelf worden uitgerold,
complementair zijn met de nieuwe technologieën. Zo zouden overheden het proces
kunnen stimuleren om deelsystemen te

arcad.is/zelfrijdende_voertuigen
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Kunnen steden ook onderling
samenwerken?

© FOTO'S: PRIVÉ

“Uiteraard zijn steden geen eilanden en zal
samenwerken iedereen ten goede komen. Een
belangrijke factor daarbij kunnen open data en
informatie zijn. Nu reeds worden er door steden
data over mobiliteit, beleid, cultuur en welzijn
gedeeld via open dataplatformen. Dat maakt
het mogelijk voor inwoners en bedrijven om
daar mee aan de slag te gaan. Ze moeten echter
voorbij het concept van open data gaan, en ook
de inzichten en de nodige omgevingen om deze
inzichten te bouwen op zich weer open stellen.
Op die manier kan er via cocreatie immers pas
echt een grote meerwaarde worden gecreëerd.
We geloven er absoluut in dat hoe meer informatie steden onderling uitwisselen, hoe beter
dat zal zijn voor iedereen.”

▲ ▲ ▲ Aan de hand van data kunnen nieuwe inzichten worden gegenereerd en informatiestromen worden gedeeld met alle actoren in de

" Hoe meer informatie

steden onderling
uitwisselen, hoe beter dat
zal zijn voor iedereen.

verschillende steden.

Welke andere samenwerkingen
zijn er mogelijk?

Van open data
naar open informatie
Data zijn een cruciaal aspect bij de creatie van smart cities. Ze zorgen voor
nieuwe inzichten die het leven in de stad verder kunnen verbeteren, indien
de data tenminste correct opgevangen, verwerkt en gecombineerd worden.
Thomas Vanhove, CEO van Tengu, legt het ons uit. Tekst: Joris Hendrickx

Thomas
Vanhove
CEO Tengu

Hoe definieert u een smart city?

“Vanuit ons standpunt als een tech start-up
is dat een stad waar zoveel mogelijk wordt
gemeten. Door gigantisch veel data te verzamelen, creëren we immers een basis van
waaruit inzichten kunnen worden gegenereerd. We moeten zelfs voorbij het verzamelen gaan en streven naar echte informatiestromen die kunnen worden gedeeld met
alle actoren in de verschillende steden.”
“Voor de inwoners is het dan weer in de
eerste plaats een geoptimaliseerde stad die
volledig is afgestemd op hen en waar het
aangenaam leven is. Deze twee visies moe-

ten onvermijdelijk naar elkaar toegroeien.
Geen smart city zonder data/technologie,
maar al zeker niet zonder actieve burgers.
De burger staat centraal en de technologie is
de weg naar een smart city. Het ultieme doel
is om alle inwoners, bedrijven en bezoekers
een toegevoegde waarde te bieden.”

onverwachte zaken op je pad die je dan kan
tackelen. Ook is het belangrijk dat het niet
gaat om losstaande use cases, maar om een
combinatie van technologische vooruitgangen die kunnen bijdragen tot eﬀectieve systemen die een impact hebben.”

Wat zijn de grootste uitdagingen?

Hoe kan een start-up het
verschil maken?

“Omdat de grote IoT-spelers het gewend zijn
all-in-one pakketten aan te bieden waarvan
de steden vaak maar een fractie nodig hebben
in deze fase, wordt de perceptie gecreëerd dat
smart cities een dure aangelegenheid zijn.
Je kan als stad of gemeente echter ook heel
klein beginnen via een plug-and-play systeem. Veel datasets zijn al beschikbaar, en er
bestaan ook heel goedkope sensoren waaruit
je al veel kan leren. Bovendien kan je het ook
buurt per buurt uitbreiden.”
“Naast goedkoper is het gewoon ook interessanter om met een klein project (Minimal Viable Product) te beginnen en dat dan
te schalen wanneer het goed zit. Zo bouw
je een product dat een bepaalde nood beter
oplost. Gaandeweg komen er immers steeds

“Een start-up kan ﬂexibeler kijken naar de
noden en een persoonlijker contact bieden,
en dat op een betaalbare manier. Ze zullen meer de tijd nemen, omdat ze zich nu
eenmaal nog moeten bewijzen. Zo kunnen
ze zowel voor grote als kleine steden een
win-winsituatie creëren. Een start-up kan
bijvoorbeeld het verschil maken door innovatie te brengen via onderzoeksprojecten.
Achter het grootste smartcityproject in België, het Antwerpse ‘City of Things’, zal je in
de back-end ons platform terugvinden. Maar
ook via andere innovatieplatformen zoals
het Vlaams Instituut voor Logistiek, Agoria,
Voka, enz. kan je als start-up vaak vernieuwende innovatieve samenwerkingen op
gang brengen in het juiste netwerk.”

“Steden doen nu al voor heel wat zaken een
beroep op bedrijven en universiteiten. Toch
is er nog heel wat potentieel om verder mee
te gaan. Vanuit die insteek is trouwens ook
Tengu ontstaan. Samen met de copromotor van mijn doctoraat besliste ik om mijn
idee op de markt te brengen. Zulke dingen
gebeuren nog net iets te weinig, waardoor veel potentieel onbenut blijft. Met
speciﬁeke cases rond smart cities zou dit
misschien meer kunnen worden gestimuleerd. Bovendien is het cruciaal om ook de
burger te betrekken. Het is belangrijk dat
steden weten wat er leeft bij hun inwoners.
Hun ideeën en meningen kunnen worden
gebruikt door overheden, academici en
bedrijven om de stad eﬀectief slimmer te
maken. Hier is het burenplatform Hoplr
heel sterk werk aan het leveren overigens.”
Hoe kan het concept van open data
concreet worden toegepast?

“We moeten ervoor zorgen dat iedereen aan
de slag kan met open data en er inzichten
mee kan creëren. Dat vraagt om de juiste
infrastructuur en interactiemogelijkheden
die de technologische drempel verder verlagen. Door alles toegankelijker en simpeler
te maken zullen we kunnen evolueren van
open data naar open informatie.”
“Met ons platform trachten we op dat
vlak alvast het verschil te maken. Het zorgt
er immers voor dat de connecties met open
datasets automatisch worden aangelegd en
via bouwblokken worden gekoppeld met
bepaalde datastromen waarin er verwerkingen op maat kunnen gebeuren. Zo kan men er
snel en eﬃciënt mee aan de slag gaan, ongeacht de technische kennis die men heeft.” ■
IN SAMENWERKING MET

www.tengu.io
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Locatiegebaseerde informatie wordt beter toegankelĳk
Steden, gemeenten en bedrĳven beschikken vaak over enorme hoeveelheden locatiegebaseerde data. Door deze op
een slimme manier te combineren met externe (open) datastromen en webservices, ontstaan er verrĳkte datastromen die
aanleiding geven tot nieuwe inzichten. Tekst: Joris Hendrickx

© FOTO: MORREC

“

Ides Bauwens
Managing Partner Nazka Mapps

Ons doel is om locatiegebaseerde
informatie beter toegankelijk te
maken”, vertelt Ides Bauwens,
Managing Partner bij Nazka
Mapps. “Het resultaat van ruimtelijke analyses blijft al te vaak enkel beschikbaar in een expertenomgeving (GIS), waarbij
verworven inzichten vaak niet bij de juiste
persoon terechtkomen. We doorbreken dit
door de complexiteit van de analyse naar de
achtergrond te brengen en de nadruk te leggen op een gebruiksvriendelijke en gerichte
toegankelijheid van de resultaten. Onze webgebaseerde kaarten worden dan ook in de
eerste plaats gebruikt voor communicatie,
waarbij informatie gedeeld, geänalyseerd en
verzameld kan worden.”

VDAB met mobiliteitsgegevens, de locatie
van de Antwerpse havenbedrijven en de
faciliteiten in die bedrijven (laadpalen voor
elektrische wagens of ﬁetsen, douches, ﬁetsenstallingen, ﬁetsvergoeding, enz.).”

“Zo is er bijvoorbeeld het interactieve
platform naarjobsindehaven.be. Werkzoekenden kunnen op deze interactieve kaart
zoeken naar openstaande vacatures bij
bedrijven en zien daarbij - naast de vacature - per bedrijf meteen ook alle informatie
rond mobiliteit en faciliteiten. Het platform
combineert de vacaturedatabank van de

Aircheckr

" Het resultaat van

ruimtelijke analyses
blijft al te vaak enkel
beschikbaar in een
expertenomgeving.

ontwikkeld werd met de steun van het Europees Ruimteagentschap. Het laat bedrijven en
overheden toe om luchtkwaliteitsinformatie
te integreren in allerhande toepassingen zoals
apps, wearables, websites, enz.”
“We gebruiken daarvoor de informatie
van oﬃciële meetpunten en modelleren die
verder tot op straatniveau. Hierbij houden
we rekening met bepaalde parameters (temperatuur, wind,…) en omgevingsfactoren.
Dat alles gebeurt in near-real-time. Ieder uur
worden de waarden geüpdatet. Bovendien
gebruiken we ook satellietgegevens, zodat
we op stedelijk niveau voorspellingen kunnen maken voor de komende 24 uur.” ■
IN SAMENWERKING MET

“Naast interactieve en webgebaseerde kaarten focussen we ook sterk op data. We genereren en combineren datastromen en bieden
deze via locatiegebaseerde API’s aan voor
verdere integratie in andere applicaties. We
bedienen daarbij zowel overheden als bedrijven. Een mooi voorbeeld is aircheckr.com, dat

www.nazka.be

“Inzetten op
slimme technologieën
zit in ons DNA”

Tekst: Sĳmen Goossens

“In Hasselt is investeren in slimme technologieën vooral een hulpmiddel bij het realiseren van onze missie: het garanderen van
een duurzame, leefbare stad voor bewoners
en bezoekers”, vertelt Leen Scheelen, consulent Smart City Hasselt. “Technologische
toepassingen zijn dus geen doel op zich, we
zetten ze doordacht in.” Het smart-concept
is in Hasselt geen prestigeproject, het past
in een ﬁlosoﬁe die de meerwaarde van technologie warm verwelkomt bij het streven
naar een optimale levenskwaliteit. Vele projecten die nu het smart-etiket krijgen opgeplakt, werden al opgezet nog voor slimme
steden de media beheersten. Eﬃciëntie,
participatie en kennisdeling zijn onmisbare
pijlers in een beleid dat het geluksgevoel bij

inwoners permanent wil opwaarderen. “We
zijn trots op het goede rapport dat we via de
stadsmonitor gekregen hebben. We willen
dat dan ook verzilveren. Investeren in kennis en slimme technologie past perfect in
dat plaatje.”

© FOTO: KRIS VAN DE SANDE

Recente cijfers uit de stadsmonitor
zijn duidelijk: in Hasselt is het
goed toeven. Duurzaamheid en
leefbaarheid worden er permanent
gemonitord en geoptimaliseerd.
Het inzetten op slimme
technologieën is hierbij veel meer
dan een trendy bevlieging.

Kennisdeling

Kennis en ervaringen worden intensief
gedeeld, met extra aandacht voor de lokale
context. Scheelen: “Leefbaarheid is geen
competitie. In een inspirerende wisselwerking met de Universiteit Hasselt, de twee
hogescholen, lokale bedrijven, inwoners en
andere overheden, neemt telkens de meest
geschikte partij het voortouw.” Deze constructieve dialoog wordt ook gevoerd met
andere Limburgse gemeenten, Vlaamse
centrumsteden en de vertrouwde Euregionale partners over de landsgrenzen heen.
Toekomstvisie

Het slim toepassen van technologie zit
in het Hasseltse DNA. “Hierop willen we
blijven inzetten. Naast ons dynamisch
verkeersmanagementsysteem, slimme
veiligheidscamera’s, een online platform
voor burgerparticipatie, digitale loketten

▲ ▲ ▲ Investeren in slimme technologieën is voor de Stad Hasselt noodzakelĳk in het
streven naar een duurzame, leefbare stad voor bewoners en bezoekers.

voor eﬃciënte dienstverlening op maat van
de burger, enz. volgen er ongetwijfeld nog
tal van andere innovatieve realisaties in
cocreatie met onze lokale partners”, besluit
Scheelen.
Tegelijkertijd bouwt Stad Hasselt onverstoord verder aan de toekomst door zich te
engageren voor duurzame klimaatoplossingen via het onlineplatform: futureproofedcities. Duurzaam dus, en vooral: slim. ■

IN SAMENWERKING MET

www.hasselt.be
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circulaire materialen met een lage footprint.
Ook op de laatste ‘The Big 5’-beurs in Dubai
was de interesse enorm groot.”
Gelijke prijs

“In feite gaat het om een totaal nieuw concept dat circulair is én alle eigenschappen
(sterkte, brandwerendheid, enz.) heeft van
de bestaande producten, maar dan zonder
het gebruik van cement. Daarmee is het een
echte gamechanger binnen de sector. Bovendien streven we voor alle producten naar een
prijs die gelijk is aan de alternatieve producten met cement. Enkel op die manier kan de
consument de juiste keuze maken.”

© FOTO: PRIVÉ

" We zetten in op een

▲ ▲ ▲ De bĳproducten van de staalnĳverheid worden gerecupereerd, met als doel om de metalen terug te winnen.

Circulaire bouwproducten als
alternatief voor cement en asfalt

totaal nieuw concept
dat circulair is én alle
eigenschappen heeft van
de bestaande producten,
maar dan zonder het
gebruik van cement.
“Het is immers bekend dat iedereen
duurzaam wil zijn, maar weinigen willen er
meer voor betalen. Mede dankzij de taxen
op CO2 en de lage waarde van de bijproducten uit de staalindustrie die we gebruiken,
zullen we dat kunnen realiseren. Zo komen
we tot een businessmodel dat voor alle partijen een win-win inhoudt.”
Eerlijke kans

Duurzame en circulaire alternatieven voor klassieke producten
zoals cement en asfalt bieden heel wat potentieel voor zowel overheden,
bedrijven als bouwheren. Meer uitleg door Peter Van Mierloo,
Sales & Business Development bij Orbix. Tekst: Joris Hendrickx

Peter
Van Mierloo
Sales & Business
Development
bĳ Orbix

“

Wij recupereren de slakken (bijproducten) van de staalnijverheid,
met als doel om de metalen terug
te winnen. Van de 400.000 ton
aan restmaterialen die we zo jaarlijks binnenhalen, bestaat het grootste deel
echter uit een minerale fractie waarvoor
we aanvankelijk niet meteen een oplossing vonden. Door de jaren heen zijn we er
gelukkig in geslaagd om alle restmaterialen
te valoriseren in de vorm van granulaten in
diverse groottes”, opent Van Mierloo.

“Intussen hebben we voor een deel hiervan een toepassing gevonden in de betonen asfaltsector en daarvoor ook de nodige
BENOR-certificaten verkregen. Wanneer
de producten waarin deze granulaten nu

verwerkt zitten ooit terug moeten worden
afgebroken, dan kunnen we deze materialen terug recupereren en inzetten in nieuwe
producten. We zijn dus in staat om een volledige circulariteit te bieden.”
Negatieve carbon footprint

Van Mierloo: “Er is ook een fractie van de slakken die we niet kunnen inzetten in de betonof asfaltsector. In 2004 hebben we daarom
samen met VITO en andere instellingen een
onderzoek gevoerd, waaruit bleek dat deze
fractie CO2 opneemt en vervolgens carbonaten vormt (een harde verbinding vergelijkbaar
met zandsteen of kalksteen). Deze Carbstonetechnologie hebben we wereldwijd gepatenteerd. De carbon footprint van deze Carbstone
bouwmaterialen is negatief. We nemen er dus
meer CO2 mee op dan nodig is voor de productie. Dat maakt het uniek in de wereld.”
“In het verleden gebeurde het hele proces met autoclaven, waarbij de ﬁjne restfracties onder hoge druk en temperaturen
tot straatklinkers, boordstenen, tegels en
dakpannen werden geperst. Werken met
autoclaven is echter erg duur. Daarom hebben we het hele proces zodanig omgevormd
zodat we met gewone atmosferische druk
kunnen werken. Ook dat proces hebben we
in 2016 wereldwijd gepatenteerd.”

Enorm potentieel

“Om de concrete mogelijkheden aan de
wereld te tonen, hebben we in 2014 met de
steun van de Waalse overheid in Farciennes
een pilootfabriek geopend. We malen hier
de staalslakken tot een vulstof en halen er
de metalen uit. Daarnaast beschikken we
er over een pers en autoclaaf, zodat we kunnen tonen wat de mogelijkheden zijn van de
Carbstonetechnologie. Met onze pilootfabriek
zorgen we bovendien voor extra werkgelegenheid. Het is de bedoeling om in België nog
meerdere gelijkaardige fabrieken te bouwen”,
aldus Van Mierloo. “We zijn alvast volop op
zoek naar partners die deze nieuwe technologie willen gebruiken om bouwproducten
te maken en op de markt te brengen. Er zijn
trouwens nog heel wat andere toepassingen
mogelijk dan die dat we vandaag al aanbieden.
De onderzoeken daarrond lopen volop. Sinds
2016 hebben we alvast onze eerste grote klant
in Nederland. Daar staan ze iets verder wat
betreft de aandacht voor duurzaamheid en
circulariteit.”
Van Mierloo: “Twee jaar geleden moesten
we nog moeite doen om overheden en bedrijven te overtuigen van deze technieken, maar
vandaag is dat helemaal omgekeerd. Nu zijn
het de overheden, architecten, bouwheren
en bedrijven die volop op zoek gaan naar

“De grootste uitdaging blijft dat Orbix een
kleine speler is die materialen voor de bouwen asfaltsector aanbiedt. Deze materialen
moeten allemaal worden gecertiﬁceerd en
genormeerd. Momenteel past onder meer
de Carbstonetechnologie echter in geen
enkel systeem, want de meeste bouwgerelateerde materialen zijn geproduceerd op
maat van cementgebonden bouwproducten. Het is vandaag dus principieel onmogelijk om deze diverse circulaire, innovatieve
en duurzame materialen zoals bijvoorbeeld
de Carbstonematerialen in lopende bestekken op te nemen”, aldus Van Mierloo.
“De toelatingscommissies zijn samengesteld uit ervaren experten die geschoold
zijn in de klassieke bouwtechnologieën.
Het zijn deze commissies die eerst overtuigd moeten worden van de kwaliteiten
en de duurzaamheid van de nieuwe producten, alvorens deze in grote volumes op
de markt kunnen worden gezet. Veel zal
dus afhangen van de overheden die na de
Earth Overshoot Day deze noodzakelijke
transitie een eerlijke kans willen geven en
zoals in onder meer Nederland van bovenaf
de geëigende stimuli voorzien.” ■
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Peter Bonne en Timothy Van Cleemput:
“Hoewel de 2D-kaart nooit volledig zal
verdwĳnen, staan we aan de vooravond
van de doorbraak van 3D-mapping.” 

3D-mapping:
het fundament van
de smart city
3D-mapping klinkt misschien voor velen niet bepaald bekend in de oren.
Toch is het een van dé fundamenten waarop een smart city
wordt gebouwd. Gesprek met Peter Bonne (CEO) en Timothy
Van Cleemput (Director Belgium) van Orbit GT.
Tekst: Joris Hendrickx

❚ ▲ Hoe werkt 3D-mapping precies?
Bonne: “Voor een slimme stad is het cruciaal
om alles wat betreft het grondgebied, de mensen en activiteiten op kaart te hebben, zodat
deze goed kunnen worden gemanaged. Tot
recent gebeurde dat met 2D-kaarten, maar
deze zullen in de toekomst 3D worden. Vroeger ging men ter plaatse om vaststellingen en
opmetingen te doen. De afgelopen 10 jaar zijn
er met ‘Reality Capture’ echter nieuwe technieken op de markt gekomen die toelaten om
alle mogelijke informatie over een locatie te
verzamelen met behulp van sensoren (voornamelijk lasers en camera’s). Deze sensoren
kunnen worden geplaatst op wagens, drones,
backpacks, carts, vliegtuigen,…”
“Zo wordt de hele omgeving, binnen en
buiten, met meer dan een miljoen punten
per seconde in kaart gebracht en in de cloud
bewaard, zodat de wereld om ons heen vanop
kantoor of in een meeting kan geraadpleegd
worden, en - al dan niet (semi)automatisch kan worden verwerkt en geanalyseerd.”
❚ ▲ Wat zijn de voordelen?
Bonne: “Ten eerste is er de tijdswinst door
het reduceren van plaatsbezoeken. De
kaarten kunnen ook sneller geactualiseerd
worden. Een slimme stad is immers enkel
mogelijk wanneer de referentiedata up-todate zijn. Daarnaast worden de kwaliteit
van data en werkprocessen en de veiligheid
bij opmetingen verhoogd. Bovendien is er
de grotere eﬃciëntie, want je krijgt toegang
tot alle data waar en wanneer je maar wil.”

Van Cleemput: “Tegelijk is het haast even
makkelijk hanteerbaar als Google Streetview,

Peter Bonne
CEO Orbit GT

Timothy
Van Cleemput
Director Belgium
Orbit GT

maar dan met een metrische betrouwbaarheid. Het kan zowel worden gebruikt voor
inventarisaties als voor ad-hocmetingen (bijvoorbeeld in het kader van vergunningen).
Bovendien kunnen overheden de gegevens
in een hele reeks van administratieve workﬂows inzetten. Zo creëer je een maximale
meerwaarde en herbruikbaarheid.”
❚ ▲ Waarvoor kan het worden gebruikt?
Bonne: “Hoewel de 2D-kaart nooit volledig zal
verdwijnen, staan we aan de vooravond van de
doorbraak van 3D-mapping. Alle niveaus van
overheden hebben voordeel bij het gebruik
daarvan, zowel op het vlak van vergunningen, beschermde dorpszichten, het beheer en
de beveiliging van het openbare domein, het
voorbereiden van evenementen, enz. Ze geven
immers een beter inzicht, waardoor administratie en beleid meer oordeelkundig kunnen
omgaan met hun dossiers.”

Van Cleemput: “Ook kan het een exact en
actueel beeld geven van waar alle nutsvoorzieningen precies liggen en hoe het zit met
de mobiliteitsvraagstukken. De politie kan
er verkeersongevallen en plaats delicten
minutieus mee in kaart brengen, om achteraf dan verder te onderzoeken. Tot slot
neemt het aantal ondergrondse registraties
via GPR (Ground Penetrating Radar) toe.”
❚ ▲ Hoe zorgen jullie ervoor dat
iedereen mee is?

Van Cleemput: “Uiteraard klinkt dit allemaal
heel complex, maar een smartcityoplossing
hoeft dat niet te zijn. We hebben intussen
al 20 jaar ervaring met het begeleiden van
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lokale overheden. Zo hebben we gemerkt
dat met de komst van de omgevingsvergunning, veel administraties en burgers moeite
hebben met de verplichting tot digital only.
Wij helpen hen met Geoportaal Omgeving
bij deze transitie. We trachten projecten en
applicaties zo laagdrempelig mogelijk te
maken. We omarmen daarvoor onder meer
de bouwstenen van ‘Vlaanderen Radicaal
Digitaal’ en zorgen voor zoveel mogelijk
automatisering. Met de implementatie van
‘itsme’ verloopt het inloggen herkenbaar en
veilig.”
“Het is bovendien belangrijk om oplossingsgericht te werken en niet enkel de overheid zelf, maar ook de burger te betrekken.
Die burger moet zelfs als een centraal vertrekpunt worden gezien. Burger, administratie en beleid werken met hetzelfde platform.
Afhankelijk van het proﬁel krijgt men toegang tot dossiers en mogelijkheden.” ■

Singapore en
Stockholm geven
het voorbeeld
Singapore en Stockholm
zijn absolute voortrekkers
in het globaal uitrollen van
oplossingen voor smart cities.
Orbit GT staat hen bij met de
nodige 3D-mappingsoftware.
Door de duidelĳke meerwaarde van
3D-mapping werkt Orbit GT samen
met besturen van over de hele wereld.
Onder meer in Singapore en Stockholm, twee toonaangevende smart
cities, levert het de technologie aan
om 3D-content te ontsluiten die
andere instanties en bedrĳven aanleveren. Op die manier zorgt het ervoor
dat al die gegevens maximaal kunnen
worden geëxploiteerd en gebruikt.

© FOTO’S: BAS BOGAERTS

Lokale spelers
Het bedrĳf stelt ook API’s ter beschikking aan lokale externe partĳen, die
deze dan inbouwen in de lokale workﬂows. In ieder land zĳn die verschillend,
waardoor er speciﬁeke invulling nodig
is. Lokale spelers zĳn het best geplaatst
om Orbit GT op dat vlak aan te vullen. In
Singapore voorziet Orbit GT de volledige
‘Smart Nation’ van 3D-mappingsoftware. Het departement ‘Land Administration’ gebruikt deze voornamelĳk
voor ruimtelĳke ordening, parken en
groenbeheer, transport en het beheer
van de openbare ruimte. Ook Stockholm gebruikt de software voor alles
wat betreft mobiliteit, openbare ruimte,
groenbeheer en openbaar vervoer. ■

www.geoportaal.be
www.3dmapping.cloud
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▲ ▲ ▲ De Smart Solar Bench: een stĳlvolle bank die op basis van zonne-energie je smartphone of tablet oplaadt en je met Wiﬁ verbindt.

Green City Spots:
groene modulaire oplossingen
voor de stad van morgen
Groene plekken zijn steeds moeilijker te vinden in steden of zelfs dorpen.
De trend van verstening heeft zich de voorbije decennia stevig voortgezet in
Vlaanderen. Er zit gelukkig verandering aan te komen, want een groene oase
in de stedelijke grijsheid is er sneller dan je zou denken. Tekst: Sabrina Bouzoumita

olters-MABEG lanceert de
Green City Spot, duurzame
modules die eenvoudig
geplaatst en weggehaald kunnen worden, en dat op elke
bestaande grijze plek. Meer uitleg door zaakvoerders Mohamed Dadda en Tom Severijns.

W

ﬁlteren. De beplanting van een Green City
Spot kan bovendien volledig aangepast worden aan de noden van de locatie.”

Vanwaar het idee van Green
City Spots?

Mohamed Dadda: “Ze kunnen een oplossing bieden op plekken waar een complete
vernieuwing praktisch of budgettair niet
haalbaar blijkt. We opteren uiteraard voor
nog meer groen dan waar de Green City Spot
voor kan zorgen, maar toegankelijk groen
en extra zitgelegenheid maken een plek
ook aantrekkelijker en bevorderen de sociale contacten. Dat kan nu dus ook met een
minimum aan randvoorwaarden. Een parkeerplaats biedt al perspectieven. Neem nu
een drukke stoep: wanneer je daar een bank
plaatst, kan je nooit echt pauzeren, omdat je
bijna omvergelopen wordt door passanten.
Met de Green City Spot kan er oase van rust
gecreëerd worden, zonder de ruimte van het
wandelpad te beperken. De stad kan kiezen
uit planten- en boombakken, zitbanken,

Tom Severijns: “De verstening brengt heel
wat problemen met zich mee. Er zijn minder sociale contactpunten, een verminderde luchtkwaliteit, weinig tot geen groen
en al te veel ruimtes waar niets mee gedaan
wordt. Die combinatie van problemen
bracht ons op het idee van de Green City
Spot. Hierdoor creëer je een instant meerwaarde in de buurt, omdat dergelijke modules voor vergroening zorgen en als ontmoetingsplaats kunnen dienen. Groen in de stad
zorgt voor een beter lokaal klimaat en een
betere luchtkwaliteit. In de zomer brengen
bomen, waterpartijen en gevelbegroeiing
schaduw en verkoeling. Goed ingezette
beplanting helpt dan weer om ﬁjn stof te

Een groenere stad betekent meestal
de aanleg van meer permanent groen,
zoals een park. Welke meerwaarde
kan een Green City Spot bieden?

extra vuilbakken, ﬁetsbeugels en schermen
of overkappingen. De Green City Spot kan
ook tijdelijk ingezet worden, bijvoorbeeld
bij het afsluiten van een straat bij evenementen. Buiten zijn esthetische en sociale
waarde kan ze dus ook voor een veiligere
omgeving zorgen.”
Evenementen worden nu met behulp
van betonblokken afgesloten om
de veiligheid van de voetgangers te
garanderen. Kan een Green City Spot
diezelfde garantie geven?

Mohamed Dadda: “Wanneer de straatafsluiting dient om voetgangers te beschermen
tegen inrijgevaar, kan er gebruik gemaakt
worden van een Green City Spot met ﬁetsparkeerplaats. Ik kan je garanderen dat die
evenveel weerstand biedt als zo’n betonblok.
Misschien zelfs nog meer door de omslachtigheid van de spot. De plaatsing en het
ophalen van de gebeurt met behulp van een
heftruck of kraan en verloopt dus even vlot
als bij een betonblok. Daarnaast is een Green
City Spot ook functioneel, niet alleen door de
parkeergelegenheid, maar ook door de aan-

wezigheid van planten. Momenteel wordt er
heel wat geïnvesteerd in veiligheid die niet
duurzaam is: meer politieagenten inhuren,
betonblokken plaatsen, noem maar op.”
In welke mate kan straatmeubilair
bijdragen tot een slimme stad?

Tom Severijns: “De Green City Spots maken
op een heel eﬃciënte manier gebruik van
beperkte ruimtes. Wij willen met ons meubilair inwoners en bezoekers slimme voorzieningen aanreiken waar ze die kunnen
gebruiken: op straat, in de openbare ruimte.
Mensen willen immers voortdurend verbonden zijn en blijven, maar tegelijk ook af
en toe gas terugnemen. Online en toch onthaasten, daar gaat het om. Daarom hebben
we ook onze Smart Solar Bench ontwikkeld: een stijlvolle bank die je smartphone
of tablet oplaadt en je met Wiﬁ verbindt. En
dat allemaal dankzij groene zonne-energie.
Hiervoor zijn dus geen dure data-aansluitingen of externe kabels nodig. Bovendien is
de bank uitgerust met de nodige snufjes. Zo
kan de bank ook dienen als een weerstation:
ze meet voortdurend de omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en luchtkwaliteit.
Daarnaast zorgt het minimalistisch design
ook voor een esthetische meerwaarde in de
publieke ruimte. De kwalitatieve materialen
maken de bank weer-, wind- en vandalismebestendig. Bovendien zorgt de solar bench
voor een gevoel van veiligheid door de indirecte LED-verlichting onderaan de bank.” ■
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Hasselts Refugaproject zet in op
ecologie, leefbaarheid en mobiliteit
Het smartcityprincipe is hot in Hasselt, maar een slimme stad is meer dan een technologische speeltuin.
Inzetten op levenskwaliteit impliceert ook inspanningen op vlak van ecologie, leefbaarheid en mobiliteit.
Het Refugaproject vormt een treffende illustratie. Tekst: Sĳmen Goossens

Michel
Verhoeven
Ontwikkelaar
bĳ Kolmont

Ed Somers
Gedelegeerd
bestuurder
Vestio

D

e Herkenrodekazerne is een historische parel in de Hasseltse
binnenstad. Alleen staat de site
al sinds 2011 leeg. Vastgoedontwikkelaars Kolmont en Vestio
kregen de opdracht om hier een residentiële stadswijk te creëren, trouw aan het
smart-principe. Michel Verhoeven, ontwikkelaar bij Kolmont: ”Bij smart cities denkt
iedereen meteen aan allerlei hoogtechnologische kunstgrepen. Die hebben hun
waarde, maar vormen slechts een deel van
het concept. Een slimme stad is ook groen en
leefbaar. Daarom besteden we veel aandacht
aan de creatie van groene, open ruimte.
Groene zone

Het historische centrum van Hasselt, met
zijn typisch middeleeuwse nauwe steegjes,
heeft nood aan meer zuurstof en ademruimte.
Dit publieke stadsproject krijgt, naast de
residentiële en andere gebouwen zoals het

nieuwe rectoraat van de universiteit, een uitgesproken groene zone. Er komt een publieke
stadstuin van ruim 4.200m2 met 22 bomen in
volle grond. Ook de pittoreske steegjes in de
binnenstad, pure ‘geluksplekjes’, spelen een
grote rol bij het creëren van meer openheid.
Als voorbeeld wordt zo’n steegje één van de
toegangswegen naar residentie Refuga.”
Ondergrondse parking

Mobiliteit en luchtkwaliteit worden doordacht meegenomen in de smart-ﬁlosoﬁe
van Kolmont en Vestio. Onder de gebouwen op de Refugasite wordt daarom een
ondergrondse parking voorzien. Ed Somers,
gedelegeerd bestuurder van Vestio: “Het
zou weinig ‘smart’ zijn om geen rekening te
houden met de mobiliteitsuitdagingen en
de ecologische gevolgen die het project met
zich meebrengt. Daarom verbinden we de
publieke Dusartparking ondergronds met
de nieuwe private parking voor het Refuga-

project. Dat levert een aantal interessante
voordelen op. Zo blijft het historische centrum verkeersluw, doordat mensen rechtstreeks uit de Refugaparking ondergronds
de grote ring bereiken. De parking situeert
zich onder de gebouwen, wat optimale
groeikansen garandeert voor de bomen en
het groen in de volle grond. Ook uitlaatgassen worden zo tot een minimum herleid.
Deze keuze past volledig in onze visie op een
ecologische, slimme stad.” ■
IN SAMENWERKING MET

www.refuga.be

Een slim parkeerbeleid bevordert de levenskwaliteit
Parkeren is een beladen begrip. De link met frustratie en complexiteit is snel gelegd. Geheel onterecht, overigens:
een slim parkeerbeleid maakt het leven makkelĳker. Optimal Parking Control breekt een lans voor slimme oplossingen
die iedereen blĳ maken. Zaakvoerder Peter Lamens legt uit. Tekst: Sĳmen Goossens

“

Eerst en vooral ontwikkelen we echt
autonome oplossingen met zo weinig mogelijk nood aan menselijke
manipulatie. Of het nu gaat om
datavergaring of optimalisatie voor
eindgebruikers: overheden of bedrijven die
met ons in zee gaan, moeten een prominente
meerwaarde bij hun doelstelling ervaren. We
gaan voor een voelbare verbetering van veiligheid en comfort voor de gehele bevolking.”
Praktisch en doeltreffend

Peter Lamens
Zaakvoerder Optimal Parking Control

“Om deze meerwaarde te realiseren, bieden we
via parkeren.be heel wat slimme toepassingen
aan. Via nummerplaatherkenning rijd je zó een
parking binnen en buiten. Je tijd wordt exact
geregistreerd en gefactureerd. Het systeem
houdt rekening met loyalty cards of abonnementen en via een app raadpleeg je vanop
afstand de beschikbaarheid en reserveer je een
plek. Sensoren volgen de beschikbaarheid van
iedere plek op. Via apps, borden of sms wordt
het verkeer dan veel soepeler gestuurd: ‘zoekverkeer’ wordt dus uitgesloten. Tijdelijk lege
parkeerplaatsen kunnen verhuurd worden; een
enorme troef in stadskernen en andere drukke

locaties. De klassieke parkeerautomaat wordt
een omnivalente infokiosk, waar ook toeristische informatie kan worden geraadpleegd.”

delijk opgeslagen. De big data en relevante info
rond drukte en mobiliteit, is wel een belangrijke
surplus voor beleidsmakers en opdrachtgevers.”
Mobiliteit: een totaalconcept

" Sensoren volgen de

beschikbaarheid van
iedere plek op. Via apps,
borden of sms wordt het
verkeer veel soepeler
gestuurd: ‘zoekverkeer’
wordt dus uitgesloten.

“Onze realisaties gaan van autonome
scansystemen, zoals in Brugge, over shop ’n
go concepten in Aalst, Ninove, Roeselare…
tot slimme scanners, sensoren, etc. We realiseren totaalprojecten als verlenging van
de dienstverlening. De smart-tendens is
niet meer te stoppen: systemen waarbij de
wagens via gps en beschikbare data zelf vrije
plaatsen detecteren en er vlotjes autonoom
naartoe rijden, zijn in ontwikkeling.” ■
IN SAMENWERKING MET

Privacy first

“Door onze voertuigen te voorzien van nummerplaatherkenning, hoeven ze maar langs de
parkeerplaatsen te rijden en automatisch detecteren ze eventuele inbreuken. Uiteraard gaan we
uiterst discreet met deze gegevens om: we zijn
onderhevig aan alle normen terzake. Data over
individuele voertuigen wordt slechts zeer tij-

www.parkeren.be
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Projecten
in de kijker

Mechelen Zonneklaar

“Overheidsgebouwen moeten
energiezuiniger worden”
Energiezuinige overheidsgebouwen maken onlosmakelijk deel uit van een
smart city. Overheden moeten immers hun eigen doelstellingen nastreven
én een voorbeeld zijn voor burgers en bedrijven. Gesprek met Frederik
Hindryckx (CEO) en Frederik Christiaens (Manager Energie-Eﬃciëntie)
van het Vlaams EnergieBedrijf (VEB). Tekst: Joris Hendrickx

Stad Mechelen wil een grote
sprong voorwaarts maken in hernieuwbare energie. VEB is hierbij
partner om het bestek op te zetten en
de bestellingen in goede banen te leiden. Het zette hiervoor geen gewoon
bestek voor zonnepanelen in de markt,
maar werkt met een ‘Energy Supply
Contract’. De klant betaalt hierbĳ een
maandelĳks bedrag aan de installateur, dat nooit hoger is dan de voorafgaande energiefactuur. Na aﬂoop
van het contract is de installatie en de
opbrengst volledig voor de klant.

Wat zijn volgens u de belangrijkste
werkpunten voor onze overheden?

Frederik
Hindryckx
CEO VEB

Hoe moet de stad van de toekomst
er volgens jullie uitzien?

Hindryckx: “Vanuit de context van VEB
horen energieverslindende gebouwen
alvast niet thuis in de stad van de toekomst, zeker niet wanneer het overheidsgebouwen zijn. De overheid heeft immers
een voorbeeldfunctie, ook op het vlak van
energiebeheer en energiezuinigheid. Met
VEB willen we hen hierin ontzorgen.”
Hoe doen jullie dat?

Christiaens: “Wij organiseren aanbestedingen om het potentieel aan energiebesparende maatregelen in gebouwen in kaart te
brengen (‘potentieelscans’). Ook voor deze
maatregelen zelf bieden we raamcontracten
aan. Overheden kunnen vervolgens intekenen op deze contracten. Zo verlagen we de
drempel voor energiebesparende maatregelen en kunnen overheden hun patrimonium
op een eﬃciënte en doordachte manier energiezuinig maken.”
“Een tweede luik betreft de verzameling
van de verbruiksgegevens van de verschillende overheden en hun patrimonium. Ook
alle studies en potentieelscans komen in
dezelfde databank. Op die manier beschik-

Frederik
Christiaens
Manager
EnergieEfﬁciëntie VEB

ken we over een schat aan informatie waarmee we aan benchmarking kunnen doen
voor het bepalen van prioriteiten inzake
energie-eﬃciëntie. Bovendien kunnen we
zo zorgen dat het energieverbruik, de inspanningen van de overheden en de evolutie
hiervan zichtbaar worden. Zo kunnen ze als
voorbeeld dienen voor burgers en bedrijven.”
Hoe doen onze overheden het
vandaag op dat vlak?

Hindryckx: “De Vlaamse overheid scoort
alvast goed ten opzichte van de lat die ze
voor zichzelf heeft gelegd. In feite is het de
EU die energiebesparingsdoelstellingen
oplegt aan haar lidstaten. Via enkele tussenstadia worden die vervolgens vertaald
naar doelstellingen voor onder meer de
Vlaamse overheid. Die doelstellingen zijn
tot nu toe behaald. Het is echter wel zo dat
België in het algemeen – en dus ook Vlaanderen – de Europese energiebesparingsdoelstellingen vrij minimaal hebben ingevuld.
Zo wordt onder andere maximaal gebruikgemaakt van de uitzonderingen op deze
doelstellingen. Een recente audit van het
Rekenhof bevestigt dat en stelt dat België
meer inspanningen zou kunnen doen.”

Christiaens: “Het grootste werkpunt is het
eﬀectief aan de slag gaan. Er wordt veel
gesproken over klimaatdoelstellingen,
maar uiteraard is dat niet voldoende. De
interesse om echt stappen te zetten is er
alvast, maar vaak is men onzeker of mist
men kennis. Daarnaast moet het op een
doordachte manier gebeuren. Eén losse
maatregel maakt weinig verschil. Een systematische opvolging is dus cruciaal.”
Zorgsector
Hoe ziet u dit verder evolueren?

Hindryckx: “In de komende jaren zal er nog
heel wat werk zijn, zeker als we kijken naar
het patrimonium dat nog moet worden
aangepakt. We verwachten alvast dat er
in de toekomst veel meer zal worden vertrokken vanuit een patrimoniumanalyse
waarbij men eerst evalueert wat op lange
termijn de bestemming van dat gebouw zal
zijn. Op basis daarvan kan men dan kiezen
voor renovatie, afbraak en nieuwbouw, of
een herallocatie van de activiteiten.”
“Een andere evolutie in het kader van
smart cities is dat de aanpak van het
patrimonium steeds vaker geïntegreerd
zal gebeuren met het ruimtegebruik in de
stad of gemeente. Deze trend past onder
andere binnen het streven naar kernverdichting en een zorgvuldige inplanting
van open ruimtes.”
Christiaens: “Om de komende jaren een
echte versnelling te krijgen, zullen er vanuit de overheid alvast meer stimulansen
moeten komen, waarbij de lokale overheden en de publieke sector aangemoedigd
worden om projecten op te zetten.” ■

VEB liet ca. 1.000 gebouwen in
de zorg- en welzĳnssector doorlichten via potentieelscans. Vervolgens
stelde het voor elk van die gebouwen
een dynamisch vĳfjarenplan voor.
Met behulp van klimaatfondsmiddelen, verdeeld door VIPA, kan elke
zorginstelling nu aan de slag om de
energiebesparende maatregelen uit
te voeren. VEB biedt de bestekken
voor deze maatregelen, en neemt
ook hier de regierol op. De zorg- en
welzĳnsinstellingen worden dus volledig ontzorgd. ■

IN SAMENWERKING MET

www.veb.be
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▲ ▲ ▲ Draadloze domotica via IoT zorgt ervoor dat alle elementen samenwerken en vanuit één gebruiksvriendelĳke app kunnen worden bestuurd.

Draadloze domotica vervangt klassieke toegangscontroles
Sinds enkele jaren is er op de professionele markt een sterk groeiende vraag naar modulaire
toegangscontroles met een eﬃciënt beheer. Draadloze domotica biedt op dat gebied heel wat voordelen
en gaat zelfs nog verder. Meer uitleg door Andy De Bondt, managing director van Sentesia. Tekst: Joris Hendrickx

Andy De Bondt
Managing director
Sentesia

Wat is het verschil tussen
klassieke toegangscontroles
en draadloze domotica?

“De meeste toegangscontroles werken nog
steeds volgens het klassieke systeem met
een speciaal slot, een deurbel, een camera,
enz. Het installeren daarvan vraagt vaak
om een grote investering. Bovendien is er
meestal voor iedere toegang een aparte
controle en gebeurt er geen verdere actie
zoals het nemen van een foto of video. Alle
onderdelen draaien apart. Draadloze domotica via IoT zorgt er daarentegen voor dat
alle elementen samenwerken en vanuit
één gebruiksvriendelijke app kunnen worden bestuurd. Zo beantwoordt het aan de
nieuwe noden van veel bedrijven en organisaties. Vooral voor bedrijfsleiders met
meerdere vestigingen wordt het zo stukken
makkelijker om hun vastgoed te controleren, ook al zijn ze er niet fysiek aanwezig.”
Hoe werkt het in de praktijk?

“Een facility manager moest vroeger enorm
veel uitgeven aan het beheer van zijn
gebouwen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld

aan een hoog appartementsgebouw van
een zekere ouderdom. Het energieverbruik
is daar vaak erg hoog en er moet zeer regelmatig worden gecontroleerd of alles nog
naar behoren functioneert. Met IoT kan dat
worden opgelost door slimme toepassingen te installeren. Een bewegingsmelder
op iedere verdieping kan bijvoorbeeld niet
enkel bewegingen detecteren, maar ook de
lichtintensiteit meten. Hierdoor worden
veel fysieke controles overbodig en kunnen
de meeste zaken vanop afstand worden
opgevolgd en beheerd. In combinatie met
een slimme ledlamp kan dan zelfs vanop
afstand de intensiteit van die lamp worden
aangepast, zonder dat er nog lichtarmaturen moeten worden veranderd.”
“De markt van facility managers en vastgoedbeheerders is dus grondig aan het veranderen qua kostenbesparing, omdat alles
nu via een gemakkelijke toepassing kan
worden beheerd en opgevolgd.”
In welke mate staan Vlaamse
bedrijven hiervoor open?

“Vaak staan Vlaamse bedrijven aanvankelijk eerder sceptisch tegenover innovaties
en wachten ze eerst af of deze in het buitenland succesvol zijn. Zo zien we dat er in
Nederland al meerdere bedrijven actief zijn
rond zulke IoT-toepassingen. Nu komen
deze stelselmatig overgewaaid naar Vlaanderen. Ik ben ervan overtuigd dat eenmaal
er duidelijke toepassingen en cases zijn,
veel bedrijven zullen overstappen naar
slimme toepassingen.”
“Bovendien zijn deze toepassingen intussen
veel toegankelijker geworden, omdat de kost

ervan al sterk gedaald is in vergelijking met
enkele jaren geleden. Dat is vooral te danken
aan het feit dat het nu draadloos kan, terwijl
er in het verleden voor domotica enorm veel
bekabeling en programmering nodig was.
Door die grotere toegankelijkheid wordt het
ook toegankelijk voor de kleinste bedrijven.”

" Vlaamse bedrijven

staan eerder sceptisch
tegenover innovaties en
wachten af of deze in het
buitenland succesvol zijn.
Voor welk soort kleine bedrijven kan
draadloze domotica nuttig zijn?

“Ieder klein of groot bedrijf kan er voordeel
uithalen. Een mooi voorbeeld is een krantenwinkel. Om iedere ochtend de kranten
te kunnen leveren, krijgt de koerier een
sleutel van het pand. Er is verder echter
geen enkele controle of het om de vaste
koerier gaat of een vervanger, hoelang hij
binnen is, of hij op tijd is, of hij er iets meeneemt, enz. Met draadloze domotica kan
daarentegen vanop afstand een deurslot
worden geopend of kan de koerier via een
badge de deur zelf openen. Het licht gaat
automatisch aan en een camera registreert
intussen waar de persoon zich bevindt en
wat hij doet. Ook voor het groeiend aantal
zaterdagleveringen is dat systeem interes-

sant, want in weinig bedrijven is er dan
iemand aanwezig om het pakket in ontvangst te nemen.”
Welke technologie schuilt er
achter dit systeem?

“Z-wave is een protocol voor draadloze domotica dat door ruim 250 fabrikanten wordt
gebruikt. Dat maakt het wereldwijd het
populairste protocol, wat ervoor zorgt dat
er via een beveiligde verbinding productén fabrikantoverschrijdend kan worden
gecommuniceerd. Er is hiervoor enkel een
hub nodig die de brug kan maken tussen de
verschillende merken en systemen. Ieder
apparaat dat aan de hub wordt gekoppeld
zal signalen sturen en ontvangen en bovendien het netwerk verbreden. Hoe meer
apparaten er gekoppeld worden, hoe ruimer het netwerk. Z-wave biedt dus heel wat
voordelen in vergelijking met wi-ﬁ, waarbij
het bereik eerder beperkt is en er heel wat
moet worden geprogrammeerd. Eenmaal
een apparaat gekoppeld is, blijft het ook
gekoppeld, ook als er aanpassingen gebeuren aan het netwerk.” ■

IN SAMENWERKING MET

www.sentesia.com

Triamant Haspengouw
prinsheerlijk wonen op een kasteeldomein

Triamant Geluwe
zorgeloos genieten in het groen

MEER INFO
0800 24 555
wonen@triamant.be
Triamant Aunove (Zottegem)
fijn vertoeven in een zalige vakantiesfeer

Samen van de wereld
een betere plek maken.
Is dat ook uw droom?
Zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk gelukkig leven in een
gastvrije, levendige buurt. Zelfstandig en vitaal blijven tot de
laatste dag. Met 24/7 zorg op maat. Dat kan bij Triamant.
Ontdek alles over deze unieke woonvorm voor jong en oud
op www.triamant.be

Triamant Ronse
nieuwe vrienden maken in dit ‘dorp in de stad’

Vlaanderens eerste Blue Zones
Levenskwaliteit staat centraal op
elke leeftijd. Met geheimen uit de
natuurlijke Blue Zones - vijf plekken
op aarde met opmerkelijk meer vitale
ouderen dan elders - stimuleert
Triamant een laag-risico gezonde
levensstijl.

Interesse? Kijk op www.triamant.be
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▲ ▲ ▲ In de buurt van de toekomst komen de verschillende generaties dichter bĳ elkaar en zal de interactie tussen buren gestimuleerd worden.

Bruisende buurten creëren
nieuwe stadsdynamiek
De buurt van de toekomst zal niet kreunen onder de druk van de toenemende vergrijzing,
gezinsverdunning en bevolkingsgroei. Ze zal deze problemen juist helpen oplossen.
De buurt zorgt immers voor een gezonde mix van wonen, zorg en leven. Tekst: Joris Hendrickx

I

n de compacte steden van de toekomst
vormen bruisende buurten waarin
verschillende generaties door en met
elkaar leven het kloppende hart. Klassieke woonvormen zoals we ze nu
kennen, maken plaats voor vernieuwende
modellen die betaalbaar blijven voor de
samenleving én beter aangepast zijn aan
onze noden en wensen.

Nieuwe technologieën en
medische doorbraken

Moderne zestigers en zeventigers huiveren bij
de gedachte om naar een rusthuis op een grijs
eiland te moeten. Ze willen daarentegen dicht
bij hun vrienden en familie wonen - maar wel
de klok rond veilig omringd met het nodige
zorgcomfort. Lang en gelukkig leven in een zo
normaal mogelijke setting, met de touwtjes
van hun leven zelf in handen. Nieuwe mogelijkheden die dit ondersteunen, zijn momenteel in volle expansie. Technologische (r)
evoluties zoals slimme domotica, interactive
homes en sensortechnologieën zullen in de
toekomst een steeds grotere rol gaan spelen.
Daarnaast zullen we dankzij medische doorbraken in onder andere immuuntherapie en
stamcelonderzoek weldra meer grip krijgen
op tal van ouderdomsgerelateerde ziekten.
Met behulp van intelligente communicatieplatformen zullen we een hele reeks zorgtaken tot en met de opvolging van chronische
ziekten morgen op een volledig nieuwe
manier kunnen benaderen.
Al deze evoluties enten zich op maatschappelijke grondstromen die het dagelijkse leven hertekenen: de zoektocht naar

kwaliteit van leven, de behoefte aan community building, gezondheid als drijvende
factor, aandacht voor de planeet, enz.
Deeleconomie en vernieuwende
woonmodellen

In de buurt van de toekomst komen de verschillende generaties dichter bij elkaar. De
deeleconomie maakt het leven voor een
hoop mensen makkelijker. Gebruik - eerder
dan bezit - staat centraal: overkoepelend
zullen een aantal activa zoals wasmachines,
gereedschappen en auto’s worden aangekocht voor gedeeld gebruik. Tegelijkertijd
worden wijkbewoners uitgenodigd om
eigen aankopen te delen met anderen via
knap uitgewerkte deelsystemen. Vernieuwende woonmodellen zullen de nadelen
van de bestaande klassieke woonvormen
wegwerken en de voordelen ervan in de hele
wijk integreren. Denk aan de huiselijkheid
van een eigen woning, de infrastructurele
toegankelijkheid van een assistentiewoning en permanente zorgbeschikbaarheid
van een woonzorgcentrum. De overgang
door de diverse stadia van het leven heen
kan naadloos verlopen. Tussentijds verhuizen hoeft niet meer. Buurtbewoners blijven
in hun vertrouwde omgeving, wat de toekomst ook voor hen in petto heeft.
De buurten van morgen zijn drempelloos,
levensloopbestendig en kinderwagen- en
rolstoelvriendelijk. Alles is er om volop te
genieten: er is groen in de omgeving, er is
een brasserie waar je lekker en evenwichtig
kan eten en een speeltuin waar ook kinderen uit de omtrek welkom zijn.

Vrijwilligheid en duurzaamheid
als belangrijke uitgangspunten

De interactie tussen buren zal worden gestimuleerd door een uitgebouwd model van vrijwilligheid. Met keuzevrijheid uit een omvangrijk pakket aan diensten zullen mensen in de wijk gestimuleerd worden om een aantal uur per maand
hun tijd ter beschikking te stellen aan zij die er
behoefte aan hebben. Mensen kunnen daarbij
vrager zijn van de ene dienst en aanbieder van
de andere, ieder in functie van zijn mogelijkheden en talenten. Daarnaast worden buurtinitiatieven en cocreatieprojecten gestimuleerd.
Buurtbewoners lanceren zelf maatschappelijk
vernieuwende initiatieven en werken ze uit.
Gezamenlijk parkonderhoud en de aanleg van
moestuintjes zijn leuke voorbeelden.
Daarnaast trekt de buurt ook resoluut de
kaart van de duurzaamheid. De nieuwe stadsbuurt mikt op een hoog ecologisch gehalte.
Ze beschikt over vrij veel collectief groen met
meerwaarde (onder meer voor verkoeling,
inﬁltratie, zuivering en voedselproductie). Met
slimme mobiliteit, meer publieke voorzieningen, minder parkeerplaatsen en meer duurzame energievoorzieningen inzake afvalverwerking, waterzuivering en energieopwekking
zal op diverse ecologisch verantwoorde wijzen
een lage CO2-voetafdruk worden behaald.
Ruim aanbod aan begeleiding en zorg

Levenskwaliteit wordt maximaal nagestreefd
door een ruim aanbod aan paramedische en
medische begeleiding en gespecialiseerde
zorgbehandelingen, in nauwe samenwerking
met artsen en ziekenhuizen. Er worden preferred partnerships afgesloten met de eerste

en tweede lijn. De buurt huisvest een aantal
gezondheidsexperts die buurtbewoners aanmoedigen om zelf aan het stuur van hun leven
te zitten. Goede zelfzorg is immers essentieel
om zo lang mogelijk autonoom en vitaal te
blijven. Kunnen vertrouwen op de informele
steun van familie en vrienden, buren en vrijwilligers zorgt voor verbinding. Formele zorg
dient dan om ultiem op terug te vallen en kan
bij een crisis heel snel ter plaatse zijn.
In de buurt van de toekomst is er een totaalaanbod aan oplossingen inzake welbevinden,
veiligheid, intellectuele stimulatie, gezonde
voeding, actieve beweging, individuele ontplooiingskansen, sociale activiteiten, enz.
Vlaams initiatief blijkt koploper
in Europa

Tijdens een hearing van de Europese Commissie rond ‘The Neighbourhoods of the Future’ in
december 2016 bleek er één koploper in Europa
te zijn: het Vlaamse initiatief Triamant. Het
creëert levendige buurten voor een mix van
leeftijden. In een volledig aangepaste infrastructuur staan autonomie, vitaliteit en het
ondersteunen van een sterk sociaal netwerk
voorop. De community van buren, familie en
vrienden ondersteunt de kwaliteit van leven.
Het historisch vertrouwd netwerk engageert
zich om niemand los te laten. Zorg is op de achtergrond en à la carte beschikbaar.
De buurt van de toekomst brengt een
unieke, innovatieve totaaloplossing die
inspeelt op diepmenselijke behoeften en een
besparing oplevert voor de overheid. Dit aan
een competitieve kostprijs voor de klant én
met een forse kwalitatieve meerwaarde. ■
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Alexander Vanwynsberghe
Strategisch partner Aptus

Citysense
De ruggengraat van elke slimme stad
Aptus begeleidt steden en gemeenten in
de ontwikkeling naar een slimme stad.
Voor meer uitleg over hun Smart Citysuite, Citysense, gaan we te rade bij de
twee oprichters, Alexander en Frederik.
Twee ondernemers met de West-Vlaamse
hands-on mentaliteit.

Daarmee komen we onmiddellijk bij jullie
Smart City-platform. Vanwaar Citysense?
Alexander: Studies tonen aan dat steeds
meer steden en gemeenten een strategie
ontwikkelen om verschillende databronnen
te analyseren om een beter inzicht te krijgen
in wat er binnen de stad of gemeente gebeurt.

Alexander: Vier jaar geleden werd Aptus
opgericht vanuit de Cronos-groep, met de
focus op Internet of Things (IoT). De missie
van Aptus bestaat erin om de fysieke en de
digitale wereld met elkaar te verbinden. Om
haar missie in de praktijk om te zetten, kan
Aptus bogen op een team van hardware- en
software-experten.

“

Deze gecombineerde data is heel
krachtig en vormt de basis die
inzichten en voorspellingen genereert.

Frederik: Van bij de oprichting zijn we
de ontwikkeling van een IoT-platform
gestart:
AptusConnect.
Het
moet
gepercipieerd worden als een IoT-toolkit,
voorzien van herbruikbare hardware- en
softwarecomponenten. Afhankelijk van
een speciﬁek project bij de klant vormen
de benodigde componenten een schil
rond AptusConnect. Zo ook bij Citysense.

andere spelers op de markt. We streven geen
nichemarkten zoals uitsluitend mobiliteit
of openbaar domein na. Net die openheid
typeert Citysense. Naast data van sensoren,
integreert de Citysense-suite ook bestaande
applicaties, zoals ODIQ, voor realtime
verkeersinformatie of Suivo, voor het
lokaliseren van voertuigen.

“

Aptus als Internet of Things-integrator?

Citysense is een all-in-one; geen apart
platform voor Smart Mobility of Smart
Parking, maar alles gecentraliseerd.

Fit naar School – Oostende

Frederik: Realtime data is cruciaal om
betere beleidsbeslissingen te nemen. Te vaak
worden beslissingen genomen op basis van
gedateerde, meestal niet-gedigitaliseerde,
data. Het unieke karakter van Citysense
is dat verschillende databronnen worden
gecombineerd.
Een adequate digitaliseringsstrategie beroept
zich op realtime data. Maar Aptus is niet de
enige aanbieder op de markt van Smart City.
Alexander: Klopt. Al onderscheidt Aptus
zich met Citysense fundamenteel van de
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Frederik: Citysense is modulair opgebouwd.
Elke stad of gemeente start met bijvoorbeeld
de IoT-cockpit die inzichten biedt in
mobiliteit, energie, toerisme, … of er wordt
een volledig nieuwe module ontwikkeld.
Zoals de ‘Fit naar School’-module die voor
Oostende werd ontwikkeld. Citysense
verhoogt uiteindelijk het gebruiksgemak
bij de beleidsmaker: een platform waar
alle slimme toepassingen op worden
geraadpleegd. Citysense is een all-in-one;
geen apart platform voor Smart Mobility of
Smart Parking maar alles gecentraliseerd.
Een ideaal voorbeeld is Knokke-Heist:
afvalmetingen,
geluidsmetingen,
riooldetectie, … in totaal zes Smart Citytoepassingen die via één centrale cockpit
raadpleegbaar zijn.

Dashboard - Knokke-Heist

Een centrale plaats waar verschillende
datastromen op worden verzameld. Hoe wordt
het overzicht bewaard?
Alexander: De drijvende kracht achter
Citysense is uiteraard de verwerking en
visualisatie van grote datastromen. Op
het centraal dashboard worden de nodige
inzichten en voorspellingen gegenereerd die
de beleidsmaker ondersteunen. Bovendien
worden alle datastromen omgezet naar een
Open Data-formaat, wat de toegankelijkheid
van de data verder verhoogt.

Ontdek meer op
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