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A
ls je sensoren aan lantaarn
palen bevestigt, welke 
gegevens verzamel je 
daarmee dan precies? En 
van wie zijn die gegevens? 
Overheidsdiensten moeten 

alert zijn op dit soort kwesties, en goed 
voorbereid aanhaken bij aanbestedingen.
Dankzij het project Internet of Things (IoT) 
leren de partners van de Economie071 
meer over slimme technologie en de dui
zelingwekkende mogelijkheden daarvan. 
Bovendien leren ze slimme vragen te stellen 
over privacy, eigendom en databeheer.

Bewustzijn
Steeds meer steden kunnen alles zien,  
voelen en horen. Sensoren houden bij of 
een parkeerplek bezet is, meten geluids
overlast of signaleren dat een afvalbak 
moet worden geleegd. Diverse steden in 
Nederland zijn bezig een ‘smart city’ te 
worden, waarbij IoT gebruikt wordt om 
de stad te beheren en te besturen. Ook 
de partners van Economie071 wilden niet 
achterblijven.
Terecht, want de opkomst van ‘de digitale 
maatschappij’ is een niet te stoppen bewe
ging, vindt projectleider Harmen Wolf. “Het 
doel van dit project is om het bewustzijn 
op dit punt te prikkelen. Het aantal  
mogelijkheden is eindeloos groot, maar 
lang nog niet iedereen is zich daarvan 
bewust.”

Netwerk
Een van de doelen in de Leidse regio  
was het realiseren van een open en regio
dekkend LoRanetwerk met een goede 
signaalontvangst in de hele regio (LoRa 
staat voor long range – lange afstand). 
Een LoRanetwerk is een Low Power Wide 
Area Network. Dit betekent dat je hele 
kleine pakketjes informatie over een lange 
afstand kunt communiceren met een hele 
lage energievraag. De sensors zitten bij
voorbeeld op fietsen om de locatie door te 
geven bij een fietsdeelsysteem.
Dit LoRanetwerk ligt er nu. Het biedt 
gemeenten mogelijkheden om pilots te 
organiseren rond het thema en geeft 
ondernemers en studenten ruimte voor 
experimenten. Zo houdt de afdeling Beheer 
van de gemeente Leiden met sensors het 
vulniveau van afvalbakken in de gaten. 
“Hierdoor krijgen ze beter inzicht in welke 
afvalbak wel of niet gebruikt wordt en kun
nen ze de rijroutes optimaliseren”, vertelt 
Harmen. “Dat scheelt geld en verkeersbe
wegingen.”

Challenges
Inmiddels is er ook een gevarieerd pro
gramma opgezet met gemeenten, onder
nemers en onderwijs om te experimenteren 
met de nieuwe toepassingen. Studenten 
van Hogeschool Leiden (mediatechnolo
gie, sensortechnologie en Forensische ICT) 
doen mee aan zogeheten challenges en 
voeren opdrachten uit. Ook studenten van 

Sensoren op straatmeubilair kunnen straten efficiënter, 
groener, leefbaarder en veiliger maken. Maar willen  
we dat ook allemaal? De partners van Economie071  
verkennen het terrein met een project rondom Internet 
of Things. De gemeente Leiden en Hogeschool Leiden  
namen het voortouw. 

‘Af en toe mag 
de regio zichzelf 
iets meer op de 
borst kloppen’
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de opleiding Commerciële Economie van 
de Hogeschool en studenten van mboRijn
land deden mee aan diverse challenges.
“Als studenten met concrete opdrachten 
werken, schiet hun motivatie omhoog”, 
zegt Harmen. “Ze bezorgen gemeenten 
bovendien inzichten die ze anders niet 
gekregen hadden. Het komend jaar wordt 
daardoor ook het kennisniveau over data
technologie al een stuk hoger.”

Wie is de eigenaar?
Toch zijn er ook nog veel vragen rond
om IoT. Zijn de gegevens die een sensor 
verzamelt van de gemeente of van het 
bedrijf dat de sensoren ophangt? Of kan 
de burger het eigenaarschap opeisen van 
de datasporen die hij achterlaat? En wat 
betekent het voor de privacy of de keuze
vrijheid van mensen om hier onderdeel van 
te zijn?
Dit regionale project is het perfecte middel 
om dit onderwerp op de kaart te zetten en 
meer antwoorden te vinden, vindt Harmen 
Wolf. Neem Smart Beach in Katwijk, waar 
polsbandjes ontwikkeld worden voor kinde
ren op het strand. Dankzij de bandjes kan 
de reddingsbrigade kwijtgeraakte kinderen 
sneller terugvinden. “Maar gaan ouders 
daardoor minder opletten? Dat is een 

‘We laten dit voornamelijk organisch 
tot stand komen en stimuleren vooral 
het enthousiasme. Bij de een gaat dat 
sneller dan bij de ander, maar dat is 
geen probleem.’

SMART CITIES
Voor de minor Sensor Technologie van 
Hogeschool Leiden ontwerpen studen-
ten slimme toepassingen voor in de 
stad en de Leidse regio. Zeven groe-
pen studenten werken aan opdrachten 
voor onder andere de gemeente Leiden 
(drijfafval & brug- en vaarbewegingen), 
Ondernemersvereniging Bio Science 
Park (fietsverlichting), gemeente Zoeter-
woude (fietsbewegingen) en gemeente 
Oegstgeest (foutparkeren en veiligheid 
zebrapaden).
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van de concrete vragen waarover we nu 
moeten nadenken. Wat doen we met deze 
gegevens? Hoe ver willen we gaan?”

Kleinschalig
Die discussie is daarom ook onderdeel van 
het project. “We zijn niet alleen de regio 
van de ontdekkingen, maar ook van de 
discussie, de reflectie en de sociale inpas
sing”, aldus Harmen. “Dankzij Economie071 
hebben we de perfecte mix van partners 
aan tafel om hier meer over te leren. Dat 
bevalt mij persoonlijk erg goed. Hoe snel 
de markt gaat hebben we niet in de hand. 
Maar we hebben wél controle over ons 
kennisniveau.”
Het kleinschalige karakter van het project 
maakt het gemakkelijker om van alles uit 
te proberen. “We hebben nu geen grote 
aanbestedingen waarmee meteen veel geld 
gemoeid is. Daardoor hebben we ook de 
vrijheid om dingen fout te laten gaan. Je 
kunt ook snel van start zonder veel ballast. 
Zo wordt de waterstand in dit gebied op 
drie plekken gemeten. Dan zijn er nog nau
welijks afspraken nodig over eigenaarschap 
van de data.”

Leefomgeving
Hoe is het voor Harmen om voor drie 

werkvelden te werken op de schaal van 
de Leidse regio? “IoT is voor veel organi
saties een groot, onbekend terrein”, zegt 
hij. “Daardoor is het moeilijk een plek in de 
eigen organisatie aan te wijzen waar de di
gitale ontwikkeling onder valt. We laten dit 
voornamelijk organisch tot stand komen en 
stimuleren vooral het enthousiasme. Bij de 
een gaat dat sneller dan bij de ander, maar 
dat is geen probleem. Het gaat nu vooral 
om leren door te experimenteren en kennis 
te delen.” 
Het is de ambitie om het thema IoT in de 
toekomst via een breder platform vorm te 
geven. Dat platform moet over het geheel 
aan activiteiten vertellen, vanuit de drie 
invalshoeken van Economie071: overheid, 
onderwijs en ondernemers. 
“Op dit moment zijn er al veel projecten die 
hiermee te maken hebben, maar die zijn 
vaak nog niet zichtbaar genoeg”, meent 
Harmen. “Er zijn veel mogelijkheden voor 
IoT, bijvoorbeeld bij de Unmanned Valley 
in Katwijk. Maar je kunt pas meters maken 
als je de bijbehorende krachten bij elkaar 
brengt. Dan kun je ook beter de bijbeho
rende verhalen vertellen. Af en toe mag 
de regio zichzelf iets meer op de borst 
kloppen.”

MEET DE KLAS
Bij het project Meet de 
Klas werken de GGD, 
Pabo Hogeschool Lei-
den, een klein technolo-
giebedrijf en basisscho-
len door de gehele regio 
mee aan het gezonder 
maken van het binnen-
milieu in klaslokalen. 
De sensoren meten 
het CO2-gehalte en de 
temperatuur in de klas-
sen. “Dit doen we door 
de techniek achter de 
meting naar de kinderen 
toe te brengen”, zegt 
Harmen Wolf. “Zo slaan 
we twee vliegen in één 
klap. We krijgen zicht 
op het binnenmilieu van 
klaslokalen en we bieden 
een techniekprogramma 
voor de basisschool.’

DOORGEEFVRAAG

Vraag van Laura Platte aan Harmen:
Internet of Things is een breed begrip. Hoe geef je er handen en 
voeten aan in de regio? En hoe kun je op een slimme manier lokale 
en regionale aspecten met elkaar verbinden?
Harmen: “We voegen alleen maar connectiviteit, energie en reken
krachten toe aan de omgeving, om er data uit te halen. Daarmee 
willen we leefsituaties, productieprocessen of iets anders verbeteren. 
Dat is inderdaad breed, en daarom valt er ook zo veel te leren.
Dat doen we met concrete toepassingen. In Oegstgeest hebben 
studenten apparatuur bij zebrapaden aangebracht die real time meet 
hoeveel mensen er passeren en met welke snelheid auto’s de zebra 
naderen. Uiteindelijk kun je daar acties aan verbinden, zoals lampjes 
die in het donker oplichten bij naderende voetgangers, om de veilig
heid te bevorderen.”

INTERNET OF THINGS: 
HOE EN WAT?
Doel: Het aanleggen van 
een LoRanetwerk, het or
ganiseren van een program
ma dat gebruikmaakt van 
deze faciliteit en het creëren 
van een nieuw sociaal 
netwerk rondom het thema 
Internet of Things om sa
men te experimenteren met 
slimme toepassingen. 
Opdrachtgever:  
Economie071
Projectboard: Gemeente 
Leiden, Hogeschool Lei
den, Universiteit Leiden, 
gemeente Katwijk, LUMC, 
gemeente Leiderdorp, 
mboRijnland en gemeente 
Voorschoten 
Status: Nieuw project 
Contact: Bekijk  
www.economie071.nl
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