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Linda Vlassenrood
Curator en programmaleider
DATAstudio

Wereldwijd hebben veel steden de ambitie om hun stad schoner,
veiliger en efficiënter te maken met behulp van data. Daarvoor worden
digitale middelen ingezet die data verwerken, maar in toenemende
mate ook data produceren. Het antwoord op steeds meer problemen,
waaronder ook sociaal-maatschappelijke vraagstukken, wordt gezocht
in het vergaren en analyseren van deze data. Er gaat echter nog
weleens wat mis bij het bewaken en interpreteren van data. Bovendien
zijn onderwerpen als eenzaamheid en sociale cohesie niet gemakkelijk
in data te vangen. Een slimmere samenleving begint daarom niet
bij het verzamelen van nog meer data of de ontwikkeling van betere
technologie. Een slimmere samenleving begint bij het verzamelen
en begrijpen van de vragen en behoeften die relevant zijn voor die
samenleving. Het is deze opgave die wij in 2015 tot de kern hebben
gemaakt van het programma van de DATAstudio. Hoe kunnen we
wensen en veranderingen in de samenleving duiden en wat is de
toegevoegde waarde van data daarin? Is het daarnaast mogelijk om
het bewustzijn over het gebruik van data bij burgers te vergroten?
In hoeverre kunnen we overheid en commerciële partijen tot meer
transparantie over hun omgang met data bewegen? Welke nieuwe
ontwerpvragen zijn dan nodig?
De DATAstudio was een meerjarige samenwerking van Het
Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven in de periode 2015-2017.
De samenwerking werd tijdens de Dutch Design Week 2015 als
De Staat van Eindhoven gelanceerd. Tijdens de DDW-editie van
2017 hebben we het programma afgerond met een bijdrage aan het
World Design Event in de vorm van een Embassy of Data. In de loop
van 2016 is hard gewerkt aan het ontwikkelen van een breed palet
aan programmaonderdelen om het gesprek over data met zoveel
mogelijk mensen te kunnen voeren. We concentreerden ons daarbij
in eerste instantie op de Eindhovense wijken Woenselse Heide en de
Tempel. Zo parkeerden we onze DATAbus in het Henri Dunantpark en
haalden bij bewoners verhalen op om behoeften te peilen, vroegen
we leerlingen van basisschool De Tempel om hun ervaringen over
de omgeving van de school op een digitale kaart te plaatsen en
organiseerden we meerdere keren het laagdrempelige hoorcollege
De macht van je muisklik over de impact van big data. We analyseerden
de verhalen en koppelden ze aan beschikbare data om de bevindingen
daarna in meerdere workshops en lezingen ook met ambtenaren,
ontwerpers, dataspecialisten, wetenschappers en burgers te bespreken
en naar vervolgacties te vertalen.
Het programma had logischerwijs tijd nodig om op stoom
te komen. Het onderwerp is zeer actueel, maar uitermate complex.
Bovendien wordt het gesprek over de slimme samenleving vooral
door experts aan de hand van allerlei technologische oplossingen
gevoerd. De meerwaarde van de DATAstudio lag in het doelbewust
verbinden van regionale, nationale en internationale netwerken en
kennis om eenzijdig gevoerde discussies open te kunnen breken.
En we introduceerden innovatieve interventies voor het verenigen
en mobiliseren van inwoners om in gezamenlijkheid tot nieuwe
ontwerpvragen te komen. Een slimmere samenleving gaat namelijk
niet alleen over het creëren van een schonere, veiligere en efficiëntere
stad, maar juist over het realiseren van een inclusieve stad. Een
samenleving waarin inwoners geen leidend voorwerp zijn, maar in
samenspraak met overheid, ondernemers, non-profit organisaties
en kennisinstellingen nadenken over de meerwaarde van data en
oplossingen voor het verbeteren van de stad.
Wij ronden het programma nu af met een digitale publicatie
waarin we het programma van de DATAstudio aan de hand van zeven
artikelen in een bredere context plaatsen. In het inleidend artikel staat
de ontwikkeling van het programma van de DATAstudio centraal.
Wat werkte wel en wat niet binnen de unieke samenwerking tussen
een culturele instelling en een gemeente, maar ook binnen de context
van een zeer abstract inhoudelijk vraagstuk? Welke middelen zijn
uiteindelijk ontwikkeld en ingezet? Het artikel eindigt met zeven
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inhoudelijke aanbevelingen. In een tweede essay beschrijf ik het
onderzoek naar de inhoud van het datapanorama in de tentoonstelling
Embassy of Data. Het panorama toonde een niet eerder gevisualiseerd
beeld van de smart city ambities in Eindhoven. Is die smart city
inmiddels een gegeven of vooral nog steeds toekomstmuziek? Ik
besluit het stuk met een aantal observaties en omschrijf ook twee
urgente ontwerpopgaven: het bevorderen van datatransparantie in de
openbare ruimte en het verbeteren van de leesbaarheid van data voor
burgers. In zijn tekst naar aanleiding van de slotconferentie Een stad zo
slim als haar bewoners op 24 oktober, gaat Klaas Kuitenbrouwer (Het
Nieuwe Instituut) door op deze twee ontwerpopgaven die ook tijdens
het symposium centraal stonden. Anab Jain (Superflux) beschrijft
vervolgens gedetailleerd hoe het educatieve programma MapLab is
ontstaan en hoe het zich heeft doorontwikkeld. In MapLab vragen we
kinderen in de leeftijd 7-10 jaar om hun ervaringen met de omgeving
van de school op een digitale kaart te plaatsen. Het programma is
inmiddels een herhaalbare formule dat op meerdere basisscholen in
Eindhoven en daarbuiten kan worden ingezet. Dan Hill (Arup Digital
Studio) draagt bij met een artikel naar aanleiding van de workshop
Cloud Atlas die we eind 2016 organiseerden om de woonwensen van
bewoners te koppelen aan de transformatieopgave in het stadsdeel
Woensel-Noord. De workshop heeft vooralsnog geen vervolg
gekregen. Desalniettemin geeft de inhoud van het artikel de noodzaak
aan van het vinden van een nieuwe vorm van stedenbouw in door
technologie gedreven steden; zowel de overheid als de ontwerpende
disciplines moeten tegenwicht bieden aan de niet inclusieve
stadsvisies van commerciële platformbedrijven als Uber en Airbnb.
Ekim Tan (Play the City) schrijft over de ontwikkeling van Woenseltopia.
Een serious game die speciaal voor de inwoners van Woenselse
Heide en de Tempel is ontwikkeld, maar door iedereen gespeeld kan
worden. Het spel brengt voor het eerst kwantitatieve en kwalitatieve
data bij elkaar doordat deelnemers op basis van persoonlijke inzichten
en beschikbare data hun buurt verbeteren. Sukanya Krishnamurthy
(Technische Universiteit Eindhoven) heeft in de periode 2016-2017 met
haar architectuurstudenten naar de stand van de slimme samenleving
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in Eindhoven gekeken. Haar artikel doet tenslotte verslag van het
onderzoek naar de gemeenschapszin en rol van technologie in het
leven van bewoners in voornamelijk Woensel-Noord.
Het pad van de DATAstudio was niet eenvoudig, maar we
kijken tevreden terug op het programma met de Embassy of Data als
zeer succesvolle afsluiter tijdens het World Design Event. We kunnen
concluderen dat we een bijzonder groot en breed publiek hebben weten
te bereiken en met hen in gesprek zijn gegaan over de impact van data.
En dat is, gezien de complexiteit van het onderwerp, een prestatie waar
we trots op zijn. Een mooi resultaat dat alleen tot stand kon komen
door de inzet van alle partners en betrokkenen rondom de DATAstudio.
Hiervoor willen wij iedereen nogmaals zeer hartelijk danken.
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Linda Vlassenrood
Curator en programmaleider
DATAstudio

De DATAstudio was een meerjarige samenwerking van Het Nieuwe
Instituut en de gemeente Eindhoven in de periode 2015-2017 rondom data
en de ‘slimme samenleving’. De samenwerking werd op 23 oktober 2015
tijdens de Dutch Design Week als De Staat van Eindhoven gelanceerd.
Tijdens de DDW-editie van 2017 hebben we het programma afgerond met
een bijdrage aan het World Design Event in de vorm van een Embassy
of Data (21 t/m 29 oktober 2017). De samenwerking in opdracht van
wethouder Mary-Ann Schreurs had een sterk experimenteel karakter
zowel qua inhoud als qua samenwerkingsproces. Het programma
reflecteerde namelijk op de veranderende verhouding tussen burger en
overheid in relatie tot de slimme samenleving. Hiertoe positioneerden we
het programma als een ‘buitenboordmotor’ om in een andere snelheid
en met enige distantie van de overheid te kunnen reflecteren op wat een
slimme samenleving in Eindhoven zou kunnen zijn. We deden dit door het
organiseren van een reeks opeenvolgende interventies in Woensel-Noord.
Het kernteam van de DATAstudio bestond uit Linda Vlassenrood (curator
en programmaleider), Klaas Kuitenbrouwer (onderzoeker) en Ellen Zoete
(inhoudelijk producent); dit team werd in wisselende samenstelling
ondersteund door Chantal Defesche, Mieke Fiers, Justin Hahury en Linda
Hoogsteden voor de communicatie. Hieronder volgt een weerslag van de
inhoud van het programma evenals de belangrijkste conclusies die als
aanbevelingen gelezen kunnen worden.

De Staat van Eindhoven
Eindhoven wil vele steden zijn: een slimme, gezonde, zorgzame,
innovatieve en vooral adaptieve stad. Het is een ambitieuze en bovenal
trotse stad door de snelle opmars die Eindhoven maakte na de
desastreus verlopen jaren negentig. Eindhoven ziet zich, evenals veel
andere steden in Nederland, geconfronteerd met een aantal, inmiddels
veelbesproken verschuivingen: de verzorgingsstaat maakt plaats voor
de participatiesamenleving en tegelijkertijd verschuift de macht van de
staat naar de steden, die met ruim 60% van de Nederlandse bevolking, dé
plekken voor innovatie en economische draagkracht zijn.
Voor deze transities zijn bestuurlijke vernieuwingen noodzakelijk:
in de kern gaat het om het heruitvinden van de democratie. De overheid
deelt haar verantwoordelijkheden immers in toenemende mate met
het bedrijfsleven, kennisinstellingen en vooral met burgers, en spreekt
hierin bij voorkeur van een horizontale organisatiestructuur. Eindhoven
ziet deze transitie uiterst zelfverzekerd en positief tegemoet. De condities
voor een horizontale vorm van samenwerken lijken immers goed in het
huidige DNA van de stad verankerd te zijn: het bejubelde triple helix
concept dat begin jaren negentig als model werd geïntroduceerd voor een
gelijkwaardige samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en
overheid, heeft Eindhoven aan een florerende kenniseconomie geholpen.
Eindhoven is in 2011 door het Amerikaanse en onafhankelijke Intelligent
Community Forum zelfs tot slimste regio ter wereld uitgeroepen en dat
geeft de burger moed. In spreekwoordelijke zin welteverstaan, want
diezelfde burger in Eindhoven blijkt nauwelijks aangesloten bij de slimme
of innovatieve stad. De bejubelde triple helix strategie sluit burgers
juist uit en is bovendien onbekend bij het merendeel van de inwoners
van Eindhoven. Voor het laten functioneren van die slimme stad wordt
ondertussen allerlei data in het publieke domein verzameld, maar bijna
niemand is daarvan op de hoogte. Er wordt daarnaast technologisch
flink aan de weg getimmerd, maar dit vindt vaak op niet centraal gelegen
plekken plaats zoals op de HighTech Campus of onzichtbaar vanwege
specifieke online gebruikersgroepen en is daardoor onvoldoende ingebed
in de stad. Kortom, Eindhoven wordt in de markt gezet als de stad van
technologie, design en kennis, maar dit wordt maar door een beperkt
deel van de bevolking daadwerkelijk zo ervaren. De velden ontwikkelen
zich ook nog eens als parallelle werelden met maar weinig onderlinge
kruisbestuiving. Vooralsnog kunnen we concluderen dat er – ondanks
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alle indrukwekkende groeicijfers, ongebreideld enthousiasme en
internationale prestaties – een kloof bestaat tussen ambitie en realiteit.
Deze disconnectie is ook duidelijk voelbaar wanneer we kijken
naar de ambitie van Eindhoven om zich als een smart city te profileren.
Sinds 2016 heeft Eindhoven de lat nog hoger gelegd en spreekt het
over het vormgeven van een ‘slimme samenleving’. Eindhoven
erkent dat technologie als zodanig geen doel op zich kan zijn, maar
ingezet moet worden voor het oplossen van sociaal-maatschappelijke
vraagstukken in de stad. De realiteit blijkt echter weerbarstig. Want hoe
verenig je een top-down besluit om een ‘slimme samenleving’ vorm
te geven met een bottom-up beweging die de participatiesamenleving
impliceert? Dit vraagstuk is zowel een voedingsbodem voor conflict
als voor een discussie over welke waarden nu en in de toekomst van
belang zijn. Het Nieuwe Instituut faciliteerde sinds 2015 een zoektocht
naar deze nieuwe waarden en stelde de in wezen eenvoudige, maar
in uitwerking complexe basisvraag: waarom, hoe en met wie gaat de
burger van Eindhoven bijdragen aan de slimme stad? Juist een stad als
Eindhoven heeft de mogelijkheden om de betekenis van een smart city
in de breedste zin van het woord, met haar burgers, bedrijfsleven en
kennisinstellingen te (her)definiëren en nieuwe waarden toe te kennen
aan de begrippen slim en samenleving. Het is bovendien een vraag die
voor Het Nieuwe Instituut automatisch betrekking heeft op verschillende
aannames over de participatiesamenleving, op nieuwe vormen van
innoveren en samenwerken, op conflictueuze verschuivingen in
bestuurlijke en financiële zeggenschap, op verschillend begrepen rollen
van technologie, op alternatieve organisatievormen, op noties als
vertrouwen, transparantie, uitsluiting en machtsconcentratie, en de rol
van ontwerp hierbij.

Rol van Het Nieuwe
Instituut
De meerwaarde van Het Nieuwe Instituut lag in eerste instantie in het
bieden van langdurige reflectie en het stellen van kritische vragen.
We brachten hiervoor ons nationale en internationale netwerk in stelling.
We boorden een verzameling aan discursieve formats aan voor het bij
elkaar brengen van relevante partijen om gezamenlijk het gesprek en
onderzoek vorm te geven. En we zochten naar manieren om het belang
van de rol van het ontwerp in de versmelting van stedenbouwkundige
en digitale kennis te benadrukken. Het doel was om het programma van
meerwaarde te laten zijn voor verschuivingen binnen de gemeentelijke
agenda van Eindhoven, maar ook om een bredere groep van experts en
burgers met onze activiteiten in beweging te krijgen en hun bewustzijn te
vergroten. De ambitie was een programma te ontwikkelen dat klein zou
beginnen en vervolgens als een olievlek zou kunnen functioneren. We
wilden nadrukkelijk een programma ontwikkelen dat meer dan alleen voor
de bühne relevant zou zijn. Hiervoor waren de sociaal-maatschappelijke
relevantie van het onderwerp en de persoonlijke gedrevenheid
simpelweg te groot. We zijn weliswaar trots op het resultaat, maar moeten
concluderen dat de doorwerking binnen de gemeentelijke agenda minder
groot is dan aanvankelijk gehoopt. Hiervoor ontbrak uiteindelijk voldoende
inhoudelijke en procesmatige aansluiting, maar ook de beperkingen in
mandaat, middelen en beschikbare tijd van Het Nieuwe Instituut braken op.
Het was een complex traject gezien de vele stakeholders met
een groot arsenaal aan verschillende belangen, interesses en de niet
ongebruikelijke weerstand tegen kritiek of inmenging. We hamerden
erop dat het moest gaan om een traject in de tijd, gebaseerd op lerend
vermogen en met een uitkomst die aanvankelijk nog niet concreet te
definiëren was. Het was een experimentele aanpak waar niet iedereen
op voorhand vertrouwen in had. Een substantieel deel van onze
werkzaamheden bleek uiteindelijk uit het opbouwen van het onderlinge
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vertrouwen te gaan. Het programma had – naast de complexiteit van het
onderwerp – om die reden tijd nodig om op stoom te komen.
In 2015 betrokken we een adviesgroep bestaande uit nationale en
internationale wetenschappers, denkers en ontwerpers met specifieke
kennis over de participatiesamenleving, technologie en smart city,
maar zonder directe belangen in Eindhoven. De groep bestond uit
Dan Hill (ontwerper, urbanist en associate director bij ontwerp- en
ingenieursbureau Arup in Londen), Anab Jain (ontwerper en oprichter
van het ontwerp- en innovatiebureau Superflux in Londen),Tsjalling
Swierstra (hoogleraar techniekfilosofie, Universiteit Maastricht), Albert
Jan Kruiter (medeoprichter Instituut voor Publieke Waarden), Evelien
Tonkens (hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke
Sector, Universiteit voor Humanistiek in Utrecht) en Chris Sigaloff
(voormalig directeur Kennisland). We vroegen hen om met ons mee
te denken en een rol te vervullen in de concretisering van een aantal
programmaonderdelen. We werkten echter ook meerdere keren samen
met studenten van deTU Eindhoven (voornamelijk van de Master
Urbanism and Urban Architecture) en de masteropleidingen van Design
Academy Eindhoven in het onderzoeken van de rol van technologie
in de samenleving. In 2016 en 2017 is vervolgens hard gewerkt aan het
ontwikkelen van een breed palet aan herhaalbare activiteiten variërend
van het ophalen van verhalen in de wijk tot laagdrempelige hoorcolleges
in de buurt en besloten ontwerpsessies.
Het lijkt een volstrekt open deur, maar gaandeweg het programma
bleek onze meerwaarde vooral te bestaan uit het bij elkaar brengen van
mensen met verschillende achtergronden. Juist omdat de gesprekken over
de slimme stad en samenleving doorgaans alleen door experts worden
gevoerd. We werkten er hard aan om steeds een mix aan ambtenaren
uit verschillende domeinen, burgers, wetenschappers, ontwerpers en
studenten bij onze activiteiten te betrekken. Bovendien vervulden we
in toenemende mate – richting burgers – de rol van voorlichter in het
bespreekbaar en tastbaar maken van wat doorgaans onzichtbaar of achter
gesloten deuren plaatsvindt: het verzamelen van data.

DATAstudio
Het programma van De Staat van Eindhoven heeft zich in 2016 en 2017
concreet doorontwikkeld naar de DATAstudio. Waarom? Het gesprek
over het reilen en zeilen van een smart city gaat al snel over het
vergaren van data. Dit is niet alleen een veel te enge benadering van
de slimme stad, het is bovendien een gesprek voor slechts ingewijden

Woenselse Heide
en De Tempel.
Foto: Wieteke Vrouwe
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en op basis van datasets waarvan het representatieve vermogen ter
discussie kan worden gesteld. In de DATAstudio stond om die reden
de vraag centraal hoe je in plaats van een slimme stad, een slimme
samenleving kunt worden. Oftewel: wat hebben burgers en buurten
aan data en technologie? In de loop van 2016 is vervolgens gewerkt
aan het ontwikkelen van een toolbox om op verschillende manieren
behoeften op te halen door en bij bewoners. Vervolgens is deze realiteit
van de ‘straat’ geanalyseerd en gekoppeld aan beschikbare data om de
bevindingen daarna in een of meerdere workshops ook met ambtenaren,
ontwerpers, dataspecialisten, wetenschappers en burgers verder te
bespreken en naar concrete vervolgacties te vertalen. Een tweede lijn
binnen de toolbox was nadrukkelijk gericht op het vergroten van het
bewustzijn bij burgers over de impact van data op hun leven en vooral
hun eigen rol daarin. De verschillende onderdelen binnen de toolbox
zijn nadrukkelijk zo ontwikkeld dat ze meerdere keren herhaald konden
worden. We concentreerden ons daarbij in eerste instantie op de
Eindhovense wijken Woenselse Heide en deTempel in Woensel-Noord.

Woenselse Heide
en de Tempel
In de jaren zestig en zeventig breidde Eindhoven uit aan de noordkant
van de stad met voornamelijk eengezinswoningen voor medewerkers
van Philips, DAF en de technische universiteit. Het stadsdeel heet
Woensel-Noord. In 2017 telde het 64.806 inwoners en 28.398 woningen.
De stedenbouwkundige opbouw bestaat uit een strikte scheiding
tussen wonen, werken, verkeer en recreatie. Het gebied heeft weinig
voorzieningen, een lage dichtheid en de infrastructuur is voornamelijk
gericht op het gebruik van de auto. De gebouwen en gebouwcomplexen
bestaan uit eenvoudige, rechthoekige bouwblokken die als abstracte
composities in de open ruimte zijn geplaatst. De bouwvelden zijn veelal
opgebouwd uit een mix van verschillende woningtypes zoals vrijstaande
woningen, rijtjeshuizen en flatgebouwen. De hogere gebouwen zijn aan
de randen geplaatst met daartussen laagbouwcomplexen.
Het programma van de DATAstudio concentreerde zich
zoals gezegd – en in samenspraak met de gemeente Eindhoven
– op de naast elkaar gelegen buurten Woenselse Heide en de
Tempel. De aanleiding hiervoor lag in een snelle verandering
van de samenstelling van de bevolking. De participatiegraad in
beide buurten bleef bovendien sterk achter bij andere buurten

Woenselse Heide
en De Tempel.
Foto: Wieteke Vrouwe
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Het ophalen van verhalen in
het Henri Dunantpark, juli 2016.
Foto: Wieteke Vrouwe
Ontwerpsessie over datawoestijnen, 26 oktober 2016.
Foto: Jeroen van de Wiel

in Woensel-Noord. Tegelijkertijd waren de bewoners nog niet
plat gebombardeerd door allerlei participatieprojecten om die
achterstand in te lopen. Het interessante is dat Woenselse Heide en
de Tempel vrij generiek zijn in hun stedenbouwkundige opbouw en
daardoor veel overeenkomsten vertonen met andere naoorlogse
wijken in Nederland. In 2017 telden de buurten samen 10.243
inwoners en 4.503 woningen. Het aandeel 65-plussers, aantal
woningen in bezit van woningcorporaties en eenoudergezinnen is
verhoudingsgewijs bijzonder groot.

Datawoestijnen
Het programma van de DATAstudio startte in juli 2016 met het
ophalen van verhalen in Woenselse Heide en de Tempel. Wat waren
de vragen, behoeften, ambities en wensen van de burgers in dit deel
van Eindhoven? Het blijkt immers veel gemakkelijker om meteen
in allerlei technologische oplossingen te denken dan eerst stil te
staan bij de sociaal-maatschappelijke vraagstukken. In een door
technologie gedreven stad als Eindhoven is dit aan de orde van de
dag. We merkten daarnaast dat het duiden van de opgaven in een
buurt of stadsdeel door ambtenaren voornamelijk vanachter het
bureau op kantoor plaatsvindt.
In samenwerking met Kennisland parkeerden we onze DATAbus
in het Henri Dunantpark en haalden met een tienkoppig team in een week
23 verhalen op bij bewoners om hun behoeften te peilen. We schreven
deze verhalen uit en publiceerden ze online na een check met de
geïnterviewden. Ieder gesprek startte met de vraag: hoe is het om in deze
buurt te wonen? We analyseerden de verhalen en al snel doemde het
beeld op van een groeiende kloof tussen de oorspronkelijke bewoners
en nieuwkomers, tussen jong en oud, tussen hoog en laag opgeleiden en
tussen arm en rijk. De impact van technologie op het leven van mensen
bleek daarnaast nihil. We koppelden de verhalen aan beschikbare data
om de bevindingen daarna in meerdere workshops en lezingen ook met
ambtenaren, ontwerpers, dataspecialisten, wetenschappers en burgers
te bespreken en naar vervolgacties te vertalen.
Al snel bleek dat vraagstukken zoals eenzaamheid, sociale
cohesie of angst voor verandering niet of nauwelijks door data
worden ondersteund. Een dame uit Woenselse Heide vertelde: “Veel
ouderen komen regelmatig langs in de winkel [Kruidvat red.] om hun
verhaal te doen. (...) Oudere mensen zijn echt eenzaam hier. Ik zou
het prettig vinden als daar iets aan gedaan wordt; de mensen komen
duidelijk iets tekort, een plek waar ze hun verhaal kunnen doen.”
Harde data over het aantal ouderen bleek uit de gemeentelijke data
niet moeilijk te achterhalen, maar voor het vinden van eenduidige
cijfers over eenzaamheid gold het tegenovergestelde. We noemden
deze hiaten datawoestijnen en organiseerden op 26 oktober 2016
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Kinderen van de Louis Buelens
basisschool documenteren de
omstandigheden in het park.
Vooral jongeren laten veel
afval en voedsel achter in de
omgeving. Foto: Fieke van
Berkom
Eindpresentatie van de
resultaten van MapLab aan de
burgemeester van Eindhoven,
de gebiedsmanager van
Woensel en een social
designer, 26 oktober 2017.
Foto: Fieke van Berkom

tijdens de Dutch Design Week aan de hand van diverse quotes een
ontwerpsessie hierover. We spraken onder leiding van Albert Jan
Kruiter met een zeer gevarieerd publiek over welke alternatieve
manieren van informatie verzamelen nodig zijn om deze woestijnen te
‘bewateren’. Uit de ontwerpsessie kwam een vrij eenduidige conclusie
naar voren: harde data moet altijd met zachte informatie worden
verrijkt om sociaal-maatschappelijke vraagstukken daadwerkelijk te
kunnen duiden. Het jaarlijks ophalen van verhalen in een buurt of wijk
zou daarvoor een eenvoudig en zeer doeltreffend middel zijn.

Databewustzijn
Het ophalen van verhalen breidden we vervolgens uit naar
kinderen. Er wonen ruim 30.000 kinderen in de leeftijd 0-14 jaar
in Eindhoven, maar zij worden – als toekomstige inwoners – niet
tot nauwelijks gehoord. Wij wilden weten: hoe ziet de wijk eruit
door de ogen van kinderen? Hoe verrijken zij de bestaande kaart
met hun zachte informatie? Het resulteerde in het programma
MapLab: een driedelige workshop voor basisschoolleerlingen in
de leeftijd 7 – 10 jaar. MapLab is ontwikkeld door Anab Jain en de
Eindhovense educatief ontwerpers Beam it Up in samenwerking
met het projectteam van de DATAstudio. De kinderen brengen
de omgeving van hun school in kaart: van ‘eng steegje’ tot ‘beste
verstopplek’. Hun bevindingen in de vorm van foto’s, verhalen en
tekeningen worden verzameld op een digitale kaart van Eindhoven:
https://maplabkids.nl. Een door de DATAstudio nieuw ontwikkelde
applicatie. Hierdoor krijgen we op een kwalitatieve manier
inzage in de belevingswereld van een doorgaans buitengesloten,
maar interessante doelgroep. Inmiddels hebben vijf scholen uit
Eindhoven aan MapLab meegedaan. Voor een gedetailleerde
beschrijving van de resultaten verwijs ik graag naar het artikel van
Anab Jain in deze publicatie.
Het bijzondere van MapLab is dat we kinderen met andere
ogen naar hun omgeving laten kijken. We ambiëren dit ook met het
laagdrempelige hoorcollege De macht van je muisklik. Hoe kunnen
we zoveel mogelijk mensen wijzen op de impact van big data? Het
gaat steeds om een sprekend verhaal met tal van voorbeelden
van wat er al is én wat misschien nog mogelijk wordt: van
buurtbewoners die met hun telefoon de straatverlichting bedienen
tot verkeersregelaars die precies weten wie waar in de auto zit. Maar
willen we dat? En hoe zit het met de privacy? En kunnen we de stad
hiermee nóg beter maken? Wij geloven erin dat verandering start
met bewustwording. En om de wereld van morgen goed vorm te
kunnen geven is het belangrijk om elkaar daar vandaag kritische
vragen over te stellen. De eerste twee bijeenkomsten vonden
plaats in verzorgingshuis Eerdbrand en buurtcentrum ’t Trefpunt
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[1]
Marcel Schouwenaar (The
Incredible Machine), Maurits
Martijn (De Correspondent),
Jaromil (Dyne.org), Linnet
Taylor (Tilburg University),
Dietmar Offenhuber (MIT
SENSEable City Lab /
Northeastern University),
Priya Prakash (D4SC, Design
for Social Change), Drew
Hemment (FutureEverything),
Maya Indira Ganesh (Tactical
Technology Collective) en
Usman Haque (Umbrellium)
presenteerden hun werk tijdens
de lezingenreeks en afsluitende
conferentie op 24 oktober 2017.

onder leiding van hoogleraar Tsjalling Swierstra. Het stokje werd
daarna door Pieter van Klaveren (docent creative technologies aan
SintLucas in Eindhoven) en Nadine Roestenburg (onderzoeker en
curator) overgenomen met meerdere bijeenkomsten tijdens de
Embassy of Data en op middelbare scholen.
Iedere bijeenkomst van De macht van je muisklik resulteerde
in een boeiend gesprek en dat gold ook voor de maandelijkse
lezingenreeks die we van januari t/m juni 2017 op neutrale grond in
de Bibliotheek Eindhoven organiseerden onder de noemer Een stad
zo slim als haar bewoners. In deze reeks stelden we de vraag: hoe
word je een slimme samenleving in plaats van een slimme stad?
Hiervoor nodigden we gerenommeerde sprekers uit binnen- en
buitenland uit om hun aanbevelingen en geslaagde voorbeelden over
onder meer privacy, data-empowerment en nieuwe samenwerkingen
tussen de publieke en private sector met een gevarieerd publiek
te delen en te bespreken.1 Klaas Kuitenbrouwer stelde de reeks
samen en deed ook verslag van de inhoud op het webmagazine e52.
De DATAstudio onderzocht samen met dit platform de wens van
Eindhoven om een slimme samenleving te worden. Hoe gaat dat? Wat
gebeurt er al? En van welke voorbeelden kunnen we iets leren? In 2017
werden gezamenlijk 40 bijdragen geschreven onder de noemer
Naar een Smart Society.

Data-empowerment
Het programma van de DATAstudio ging van start met de vragen:
hoe verbinden we data aan de realiteit van de straat? En wat
hebben burgers en buurten aan data en technologie? In de loop
van 2017 ontwikkelden we – op basis van alle vergaarde lokale
kennis en in samenwerking met Play the City – de serious game
Woenseltopia. Het spel biedt burgers de kans om de mogelijkheden
van data voor het verbeteren van hun buurt al spelenderwijs met
elkaar te verkennen. Het secundaire doel is om verschillende
bevolkingsgroepen en leeftijden dichter bij elkaar te brengen
doordat ze gezamenlijk tot oplossingen moeten komen voor
diverse ruimtelijke en sociale vraagstukken. Het spel is daardoor
een interessant instrument voor het ophalen en benoemen van
opgaven, maar ook voor het bespreken en testen van nieuwe ideeën
bij bewoners. Het spel kan door burgers alleen worden gespeeld,
maar de meerwaarde neemt enorm toe wanneer ook experts en
ambtenaren deelnemen.

De macht van je muisklik in De
Eerdbrand, 22 september 2016.
Foto: Bas Berends
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Een stad zo slim als haar
bewoners: Maurits Martijn,
Jaromil, 2017. Foto’s:
Bas Berends

Het spel is imaginair doordat er op een nacht een geheimzinnige
muur rondom Woenselse Heide en de Tempel verschijnt waardoor
het negen jaar lang onmogelijk wordt om deze buurten te verlaten.
Tegelijkertijd leidt Woenseltopia tot veel nieuwe inzichten omdat
spelers op basis van beschikbare data voor voldoende voedsel en
gezondheidszorg, geschikte woningen en openbare ruimte moeten
zorgen. Wie heeft bijvoorbeeld kennis van groente verbouwen?
Hoeveel koeien zijn er nodig wanneer iedereen vlees blijft eten en
is dat fysiek wel in te passen? Is het een idee om parkeerplaatsen
op te offeren voor moestuinen? Kunnen delen van woningen van
alleenstaande ouderen door anderen worden gebruikt? Voor een
uitgebreide beschrijving van Woenseltopia verwijs ik graag naar het
artikel van Ekim Tan in deze publicatie.

Embassy of Data
Woenseltopia is een bescheiden stap richting de broodnodige dataempowerment. Voor data-empowerment is echter nog altijd eerst
databewustzijn noodzakelijk. Het programma van de DATAstudio
rondde zoals gezegd af met de Embassy of Data waarin dat
databewustzijn centraal stond. Dorien Zandbergen stelde in haar
videoboodschap in de tentoonstelling heel treffend een aantal vragen
over databewustzijn en de noodzaak daartoe. Is databewustzijn
namelijk hetzelfde als wat we nu onder milieubewustzijn verstaan?
Waarin het mogelijk is om als individu te kiezen voor het sorteren

Een stad zo slim als haar
bewoners: Priya Prakash, 2017.
Foto: Bas Berends
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Een stad zo slim als haar
bewoners: LinnetTaylor,
Dietmar Offenhuber, 2017.
Foto’s: Bas Berends

van afval, het eten van minder vlees of het kunnen stemmen op
een politieke partij? Welke keuzes hebben we op dit moment in een
samenleving die nog niet echt databewust is? Als individu en als
collectief? Het creëren van meer databewustzijn begint uiteindelijk
met het stellen van dit soort vragen. In de Embassy of Data hebben
we deze vragen uitvoerig gesteld. In een volgend artikel beschrijf ik de
inhoud van de tentoonstelling en maak ik de balans op van de smart
city ambities in Eindhoven. Is die smart city inmiddels een gegeven
of vooral nog steeds toekomstmuziek?

Aanbevelingen
Uit het programma van de DATAstudio zijn een aantal conclusies
getrokken. Het op grote schaal verzamelen van data biedt namelijk
tal van nieuwe inzichten en mogelijkheden tot bijvoorbeeld meer
efficiëntie en veiligheid, maar het vormt tegelijkertijd de grootst
mogelijke bedreiging voor de democratische rechtsorde en de wijze
waarop de relatie tussen overheden, private partijen en burgers
wordt georganiseerd. Er is een duidelijke teneur zichtbaar dat zowel
overheden als bedrijven zich graag laten leiden door de beloften
van dataficatie, zonder de ethische vraagstukken en/of de sociaalmaatschappelijke gevolgen daarvan voldoende te doordenken. Het
ontwikkelen van nieuwe maatschappelijke coalities rondom het
verzamelen en het gebruik van data vraagt daarom om een even
zorgvuldige als kritische benadering.

Testsessie Woenseltopia
tijdens de Dutch Design Week,
28 oktober 2017. Foto: Play the
City.
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Wat zijn onze conclusies?
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Behalve schoon, veilig
en efficiënt ook sociaal
Een slimmere samenleving gaat niet alleen over het creëren van een
schonere, veiligere en efficiëntere stad, maar met name over het
realiseren van een sociale en inclusieve stad. Een samenleving waarin
een halt wordt toegeroepen aan de groeiende kloof tussen arm en rijk,
tussen oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers, tussen hoog en
laag opgeleiden, tussen jong en oud, tussen digitaal geletterden en
mensen die technologie ingewikkeld vinden.

Eerst de vragen benoemen,
dan pas data verzamelen
Het vertrekpunt voor het verzamelen van data in een inclusieve
samenleving zijn de vragen en behoeften van burgers. Een slimmere
samenleving begint namelijk bij het beter verzamelen en begrijpen
van de vragen en behoeften die relevant zijn voor die samenleving, bij
het centraal stellen van de burgers in plaats van de technologie. Deze
vragen zijn per definitie integraal en moeten door multidisciplinaire
teams – waaronder ook burgers – opgehaald, geïnterpreteerd en
opgevolgd worden. De opdracht van de slimmere samenleving is
dus niet het verzamelen van nog meer data, of de ontwikkeling van
nieuwere, snellere en betere technologie.

Harde data moet altijd
worden verrijkt met zachte
informatie
Het is overduidelijk dat complexe sociaal-maatschappelijke
vraagstukken zoals eenzaamheid en sociale cohesie niet goed in data
te vangen zijn; bovendien gaat er het nodige mis met het interpreteren
van data en is data per definitie nooit compleet. Maatschappelijke
instellingen en overheden zouden moeten erkennen dat naast (digitale)
datapraktijken andere manieren nodig blijven om informatie te
verzamelen over complexe vraagstukken.

Datawijsheid
Het vergroten van het bewustzijn – inclusief de rechten en plichten
– over data is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid
van overheid, markt, kennisinstellingen, onderwijs en culturele
organisaties. Het is daarnaast duidelijk dat naarmate data in hele
verschillende werkvelden een steeds grotere rol speelt, er om die reden
meer datageletterdheid en datawijsheid nodig is bij werknemers en
besluitvormers in die gebieden.
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Datatransparantie

DATAstudio

Bedrijven en overheden moeten volledige transparantie leren bieden
over hun omgang met data om verantwoording te kunnen afleggen en
om de kritische reflectie op de impact van data te vergroten. Hoe wordt
bijvoorbeeld voor burgers op een eenvoudige manier duidelijk gemaakt
welke data waar in de openbare ruimte wordt verzameld en waarom?

Hybride netwerken i.p.v.
bottom-up versus top-down
De veranderende verhouding tussen overheid en burger zou tot een
hybride netwerk van overheid, burgers, ondernemers, non-profit
organisaties en kennisinstellingen moeten leiden. Dit impliceert een
zelfbewuste overheid die in staat is om te luisteren en te leren in plaats
van louter te zenden. Het ideaal is een volwaardige dialoog tussen de
betrokken partijen om de waarde van bottom-up initiatieven blijvend in
de samenleving te kunnen verankeren.

Datasfeer publieke sfeer
De overheden zouden hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de
publieke sfeer – waar vooral door commerciële partijen alom data
worden verzameld – meer moeten erkennen en hun invloed moeten
gebruiken om het publieke belang te beschermen en zelfs uit te
breiden.

De DATAstudio pleit op basis van bovengenoemde conclusies voor een overheid die
– meer dan voorheen – optreedt als een bewaker van collectieve randvoorwaarden, als
een hoeder van een inclusieve publieke sfeer en als een gelijkwaardige gesprekspartner
voor maatschappelijke innovaties waarin de kwaliteit van de stad voor de burger centraal
staat. Data wordt hierbinnen nadrukkelijk opgevat en beheerd als een publiek goed waarbij
burgers – individueel of als collectief – bepalen aan welke vragen hun data kan bijdragen.
Het is duidelijk dat voor deze en logischerwijs ook veel andere condities (denk met name
aan juridische afspraken) rondom dataficatie de relatie tussen overheid en burger drastisch
moet veranderen. Het is dan ook noodzakelijk om in steden met smart city ambities de
route naar deze maatschappelijke innovatie, bestuurlijke vernieuwing en het op een
verantwoorde en kwalitatieve manier inzetten van data te versnellen en inhoudelijk aan
te scherpen. Wat Het Nieuwe Instituut betreft vindt dat plaats aan de hand van een reeks
vooruitstrevende ontwerpprojecten. De tijd dringt!
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[1]
Saskia Naafs, ‘De muren
hebben sensoren’, De Groene
Amsterdammer 49 (2017), 18-23.
Zie ook: https://www.groene.
nl/artikel/de-muren-hebbensensoren, geraadpleegd op
10 februari 2018.

Een aantal innovatieve projecten maakt nog geen smart city.
Hoezeer de communicatiestrategen van de gemeente Eindhoven en
diverse artikelen het ons ook willen laten geloven, de smart city is er
nog lang niet in Eindhoven.1 En dit geldt al helemaal voor de ‘slimme
samenleving’. Deze hiaten bieden echter enorme kansen. Er is nog
ruimte om vorm te geven aan de manieren waarop wij als burgers
meepraten over het verzamelen van data en hoe de stad haar
databeleid inricht om de kritische reflectie daarop te verbeteren.
De Embassy of Data vormde met 63.000 bezoekers het
zeer succesvolle sluitstuk van het driejarige programma van de
DATAstudio tijdens het World Design Event en de Dutch Design Week
van 21 t/m 29 oktober 2017. De ambitie was om met de ambassade
meer bewustzijn te creëren over de mogelijkheden en kansen van
data, maar ook van de bedreigingen én tekortkomingen. Hiertoe
werd de ambassade als een uitnodiging voor een persoonlijk
gesprek over data gepresenteerd. Het gespreksonderwerp vormde
een tentoonstelling over de datapunten in een gebied binnen
een straal van 400 meter rondom onze locatie in een leeg V&D
winkelpand. We hadden nadrukkelijk voor een laagdrempelige plek
in de binnenstad gekozen om dit abstracte, maar toch alledaagse
onderwerp bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te
kunnen brengen.
In juni 2017 begonnen we met het inventariseren van de
datasets in het onderzoeksgebied waar de gemeente Eindhoven
controle over heeft. Welke data wordt waar en met welk doel
verzameld? En in hoeverre is deze data openbaar toegankelijk?
We spraken ook met enkele bedrijven die met de gemeente
samenwerken in het verzamelen van data. Commerciële partijen
zoals Facebook en Google benaderden we vanwege het notoire
gebrek aan transparantie en de beperkte onderzoekstijd bij voorbaat
niet. Informatie hacken was daarnaast geen optie omdat we
nadrukkelijk de officiële weg wilden bewandelen. Hierdoor konden
we de dilemma’s rondom de beschikbaarheid en openheid van
data aan den lijve ervaren. Het verkrijgen van data bleek inderdaad
geen gemakkelijke opgave, zelfs al opereerden we daarin als
culturele instelling en niet eens als individu. Veel van de beschikbare
data van de gemeente was niet openbaar of werd vanwege de
privacy gevoeligheid niet gemakkelijk gedeeld. De sets waren niet
gekoppeld en er werd nog nauwelijks real-time data verzameld.
In een door informatie-ontwerper Richard Vijgen
vormgegeven datapanorama zag het publiek uiteindelijk het begin
van een niet eerder gevisualiseerd beeld van de smart city ambities
in Eindhoven. Het panorama was overduidelijk niet volledig, maar

Foto: Gert Jan van Rooij
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het gaf wel een nauwkeurig overzicht van honderden datapunten
binnen een straal van 400 meter. Dit beeld leidde bij veel bezoekers
tot nieuwe, soms schokkende inzichten. Bij het dataloket voerden
we vervolgens het gesprek over de meerwaarde van data met
bezoekers. Op welke manier waren zij met de inhoud bekend?
Welke data moest volgens hen worden verzameld? En onder welke
voorwaarden zouden zij daaraan willen bijdragen? Er zijn aan de
hand van de tentoonstelling talloze gesprekken gevoerd met zowel
experts als burgers van alle leeftijden. Hun betrokkenheid bij het
onderwerp was indrukwekkend.
In dit artikel wil ik nadrukkelijk ingaan op de inhoud van het
datapanorama en de daarbij behorende observaties over de huidige
status van de smart city ambities in Eindhoven. Het panorama is
opgebouwd uit honderden datapunten die gekoppeld zijn aan de
locaties van sensoren, camera’s, antennes en clusters van woningen.
De datapunten zijn onderverdeeld in 11 verschillende categorieën
waaronder het afval- en waterbeheer, gemeentelijk cameratoezicht,
luchtkwaliteit en Living Lab Stratumseind. Een overzicht:

Living Lab Stratumseind

Foto’s: Gert Jan van Rooij

Het absolute paradepaardje van de smart city Eindhoven is het Living
Lab Stratumseind. Stratumseind is met haar 250 meter de langste
uitgaansstraat van Nederland. In 2014 werd op het Stratumseind een
vierjarig Living Lab ingericht om de veiligheid te vergroten. Met behulp
van sensoren, camera’s en andere meetinstrumenten worden gegevens
over het gedrag van het uitgaanspubliek verzameld. Bovendien wordt
gekeken in hoeverre licht – de kleur en intensiteit daarvan – hierop van
invloed is. Het Living Lab is een reeks experimenten waaraan tientallen
onderzoeksinstellingen en marktpartijen deelnemen. De onderzoeksresultaten worden gekoppeld om zoveel mogelijk verbanden te kunnen
leggen tussen het gedrag van bezoekers en invloeden van buitenaf.
Wat wordt er zoal bijgehouden in het Living Lab? Er wordt
op vijf plekken geteld hoeveel mensen het gebied ‘binnengaan’

De Sorama geluidscamera
bevat 64 microfoontjes en maakt
geluid en trillingen in een gebied
zichtbaar. Het meetinstrument
fungeert als een videocamera
voor geluid.
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[2]
Zie: https://data.eindhoven.nl/
explore/?q=stratumseind&sort=modified, geraadpleegd
op 31 januari 2018.

en ‘verlaten’. De camera ViSense telt binnen een veld van maximaal
24 meter breed – geanonimiseerd – het aantal mensen dat het
camerabeeld passeert. ViSense is ontwikkeld door het Eindhovense
bedrijf ViNotion dat software ontwikkelt voor videobeeldinterpretatie.
Op dezelfde vijf plekken wordt ook het volume van het geluid
gemeten en de richting waar het geluid vandaan komt. Bij de
Catharinakerk – op de kop van het Stratumseind – hangen Sorama
geluidsmeters om het ‘stressniveau’ in stemmen te meten en agressie
te herkennen. De geluidscamera bevat 64 microfoontjes en maakt
geluid en trillingen in een gebied zichtbaar. Het meetinstrument
fungeert als een videocamera voor geluid en is ontwikkeld door
het Eindhovense bedrijf Sorama. Bij de Catharinakerk hangen ook
camera’s waarmee anoniem ‘loopbewegingen’ van bezoekers worden
gevolgd waaruit eveneens agressie kan worden opgemaakt.
In de straat hangen meerdere Wi-Fi-trackers om te zien
hoeveel bezoekers zich waar concentreren. De trackers staan
momenteel uit omdat er nog geen passende oplossing is gevonden
voor het anonimiseren van de data. Wel wordt de herkomst
van de bezoekers geregistreerd. Het Living Lab krijgt hiertoe
van telecombedrijf Vodafone – met een week vertraging – een
anoniem overzicht van de percentages van de herkomstplek van
de bezoekers. Het zijn gegevens die de gemeente vanwege de
privacywetgeving zelf niet mag verzamelen, maar dus wel via een
commerciële partij verkrijgt.
Verder wordt de buitentemperatuur en de hoeveelheid
wind, neerslag en zon gemeten. Wekelijks krijgt het Living Lab een
geanonimiseerd rapport van de politie over tijdstip, plek en aard van
een incident. Ieder kwartaal leveren de brouwerijen een overzicht
van de hoeveelheid drank die op het Stratumseind is afgeleverd.
De nabijgelegen parkeergarage onder het Stadhuisplein geeft
een signaal door van de hoeveelheid geparkeerde auto’s. De TU
Eindhoven houdt bij op welke stand en met welke kleur zij het licht
heeft geprogrammeerd. Tenslotte wordt een kalender bijgehouden
met daarin momenten zoals volle maan en de laatste tentamens.
De bezoekers van Stratumseind wisten in ieder geval tot eind
2017 niet dat ze een levend laboratorium binnenstapten doordat
nergens informatieborden hingen over welke data wordt vergaard.
Alleen de data over de bezoekersaantallen en het geluidsvolume op
Stratumseind is op het open data portaal van de gemeente Eindhoven
te vinden; door de contextloze weergave van de cijfers zijn ze voor
een buitenstaander echter niet te doorgronden.2

Parkeergarage
Stadhuisplein
De parkeergarage onder het Stadhuisplein telt het aantal in- en
uitgaande auto’s door middel van de bewegingen van de slagbomen.
Dit getal wordt via een API (Application Programming Interface)
doorgegeven aan het dynamisch parkeermanagementsysteem
van de gemeente Eindhoven. Hierdoor wordt op de grote borden
in de stad zichtbaar of er nog parkeerplaatsen vrij zijn. Via dezelfde
API komen deze cijfers ook binnen op het dashboard van Living Lab
Stratumseind en worden daar in de database opgeslagen. De data van
de parkeergarage is eigendom van Q-Park en niet open.

Verkeer
Verkeersregelinstallatie is de officiële technische benaming voor
stoplicht. Bij het stoplicht wordt van elke detectielus en drukknop
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continu bijgehouden of ze (door respectievelijk auto’s, fietsers
of voetgangers) bezet zijn of niet. Bovendien wordt van elk
verkeerslicht voortdurend bijgehouden of het groen, oranje of rood
is. Met deze ruwe data wordt de drukte gemeten, maar worden ook
diverse verkeerskundige gegevens berekend zoals wachttijd en
wachtrijlengtes. Al deze gegevens worden door de afdeling Verkeer en
Milieu gelogd en opgeslagen zodat de gemeente Eindhoven achteraf
over de gegevens kan beschikken om bijvoorbeeld een klacht over
een verkeerslicht af te handelen of de werking van de verkeerslichten
te evalueren. De data afkomstig van de verkeersregelinstallaties is
vooralsnog niet open, maar de ambitie bestaat om dit in de nabije
toekomst wel te organiseren.

Afvalbeheer

Foto’s: Gert Jan van Rooij

Wereldwijd hebben veel steden de ambitie om hun stad schoner,
veiliger en efficiënter te maken met behulp van data. Het bijhouden
van de luchtkwaliteit en het in kaart brengen van de afval-, energieen waterstromen maken altijd prominent onderdeel uit van het
programma van smart cities in wording en zo ook in Eindhoven.
Iedere nieuwe inwoner van Eindhoven krijgt sinds 2008 een
stadspas. Het is met deze stadspas mogelijk om te parkeren, grofvuil
naar de milieustraat te brengen en om de afvalcontainer in de straat
te openen voor je vuilniszak. Alle 950 ondergrondse afvalbakken in
Eindhoven zijn voorzien van een paslezer om de trommel open te
maken. Iedere container bevat ook een dieptemeter. Deze sensor
meet de afstand tot de bodem op 2,60 meter diepte. De sensor meet
op die manier hoe vol de container is.
Voor de volmelding wordt alleen de data van de dieptemeter
gehanteerd, niet hoe vaak de container open en dicht gaat. Er wordt
dus geen verband gelegd tussen de stadspas en de hoeveelheid
afval die per persoon wordt gedeponeerd. De sensoren in de
ondergrondse containers sturen een keer per nacht een bericht over
hoe vol zij zijn naar de centrale van Cure Afvalbeheer via een 3G
verbinding. Op basis van deze gegevens worden de volgende dag
de meest efficiënte routes van de vuilniswagens bepaald.
Het afvalverwerkingssysteem is een samenwerking van
Cure Afvalbeheer en BWaste. Cure Afvalbeheer verzorgt de
afvalinzameling. BWaste is een bedrijf dat de soft- en hardware
levert. In het systeem kan Cure Afvalbeheer zien wat de locatie is
van alle containers, welke kapot zijn, hoe vol ze zijn en wanneer de
container voor het laatst is geleegd. Het systeem is niet gekoppeld
aan andere informatiestromen en wordt ook niet gedeeld met
andere organisaties. Cure Afvalbeheer is zeer transparant over de
beschikbare data, maar officieel is hun data niet open en daardoor
nergens online raadpleegbaar.
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[3]

Zie: https://data.eindhoven.
nl/explore/?q=aireas&sort=modified, geraadpleegd op
31 januari 2018.

AiREAS is een particulier initiatief van Jean-Paul Close en Marco van
Lochem. Hun doel is om in samenwerking met burgers, bedrijven,
wetenschappelijke instellingen en de overheid tot een schonere stad te
komen door het meten van de luchtkwaliteit. In het najaar van 2013 is het
zogenaamde Innovatief Luchtmeetsysteem geïnstalleerd. Dit systeem
bestaat onder meer uit 35 AirBoxen waarmee fijnstof, ultrafijnstof en ozon
in de lucht wordt gemeten. Er hangen 30 kasten op vaste plekken aan
lantaarnpalen verspreid over de wijken van de stad en vijf kasten worden
mobiel ingezet bij evenementen of calamiteiten. Hierdoor wordt per wijk
zichtbaar hoe groot de concentraties verontreinigende deeltjes zijn.
De AirBox is ontwikkeld door Philips en ECN. ICT bedrijf Axians
levert een dataplatform zodat de meetgegevens kunnen worden
uitgelezen en opgeslagen. Het Institute for Risk Assessment Sciences
van de Universiteit Utrecht gebruikt de gegevens en combineert ze
met andere informatiebronnen om gezondheidsonderzoek te doen.
De gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant faciliteren het
project. AiREAS is inmiddels ook in de steden Breda en Helmond actief.
De meetresultaten van de AirBoxen worden real-time op
de website van AiREAS en het open data portaal van de gemeente
Eindhoven geplaatst.3

Waterbeheer

Foto’s: Gert Jan van Rooij

Het oppervlaktewater, de riolering en het grondwater van
Eindhoven liggen vol met honderden sensoren om de stad letterlijk
droog te houden. Het gaat daarbij om 170 locaties met soms
wel zes sensoren per locatie. De sensoren zitten in fonteinen,
vuilwatergemalen, bergbezinkbassins, regenwatergemalen,
drainagegemalen, de rivier De Dommel en in tunnels voor
auto’s, fietsers en voetgangers. De sensoren meten onder
meer niveaus, temperatuur, waterkwaliteit, hoeveelheid
neerslag, grondwaterpeil en het niveau van het oppervlaktewater.
De acht sensoren op het Catharinaplein meten bijvoorbeeld het
grondwaterpeil. Dit laatste is een tijdelijk project om na te gaan
waarom nieuw geplante bomen op dit plein steeds doodgaan.  
De afdeling Stadsbeheer van de gemeente werkt al
sinds 2007 samen met het bedrijf Inter Act aan een volledig
gedigitaliseerd beheersysteem om met behulp van real-time
data snel problemen op te kunnen sporen en zelfs te voorkomen.
De enorme hoeveelheid verzamelde data maakt het daarnaast
mogelijk om beter voorspellingen te kunnen doen over
bijvoorbeeld de waterstand en te kunnen anticiperen op onder
meer hevige regenval en dreigende storingen. Het systeem
kan ook informatie verschaffen aan bijvoorbeeld hulpdiensten
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om vroegtijdig gealarmeerd te worden dat tunnels gaan of zijn
onder(ge)lopen en daardoor voor hen niet toegankelijk zijn. De data
uit het waterbeheersysteem is verder niet openbaar.

Cameratoezicht

[4]
Zie: https://www.politie.nl/
themas/camera-in-beeld.
html?sid=c901440c-7e9c48a1-8e25-1797241b073,
geraadpleegd op 14 maart 2018.

Het doel van cameratoezicht is het voorkomen van criminaliteit, het
vergroten van het veiligheidsgevoel van burgers en het verhogen van
het aantal heterdaadaanhoudingen. In Eindhoven is in vier gebieden
sprake van gemeentelijk cameratoezicht. In het centrum gaat het om
het Stratumseind, het Dommelkwartier (inclusief Stationsplein) en het
winkelgebied (inclusief de Markt en 18 Septemberplein). In Woensel-West
is er cameratoezicht op het Baekelandplein. In het centrum zijn 30 gemeentelijke camera’s opgesteld. De beelden worden meerdere keren per
week uitgelezen in de RegionaleToezicht Ruimte (RTR) in het politiebureau
aan de Aalsterweg in Eindhoven; tijdens marktdagen en uitgaansavonden
wordt live meegekeken. De beelden worden vier weken bewaard.
In mei 2016 is de Regionale Eenheid Oost-Brabant begonnen met
het in kaart brengen van de publieke camera’s in de openbare ruimte en
de private camera’s in en aan winkels en bedrijfspanden en bij woningen
in Eindhoven. Het gaat hier om het landelijke project Camera in Beeld.4 De
politie roept ondernemers en burgers op om hun camera’s aan te melden.
Het doel is om – in het geval van een misdrijf – te weten waar in de buurt
camera’s hangen en hoe deze beelden snel kunnen worden opgehaald.
Voor het datapanorama hebben wij alleen inzage gekregen in
de locaties van de gemeentelijke camera’s. Het aantal aangemelde
private camera’s in het centrum bedraagt ten tijde van de Embassy
of Data 36. Dit overzicht is echter nog lang niet compleet.

CityBeacon
De CityBeacon is een poging om de wildgroei aan camera’s,
informatieborden, bewegwijzeringsborden, antennes,
advertentieruimten en videoschermen in de openbare ruimte
in slechts één object onder te brengen. Inmiddels staan er 20 vier
meter hoge multifunctionele zuilen verspreid over het stadscentrum.
Eindhoven247 (verantwoordelijk voor de informatievoorziening
in de stad) en het bedrijf CityBeacon lanceerden het project in 2016.
De CityBeacon is toegerust met meerdere sensoren en camera’s.

CityBeacon, Stationsplein
Eindhoven. Foto: Richard
Ponjee, Eindhoven247
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In twee exemplaren zit bovenin een camera om de openbare ruimte in
de gaten te houden. Bij alle zuilen zitten in het deel daaronder sensoren
om passanten te tellen en de luchtkwaliteit en zonkracht te meten.
Iedere zuil bevat speakers en een groot scherm om lokaal of over het
gehele centrum berichten te kunnen uitzenden. In de zuil zitten een
Wi-Fi hotspot en 4G antennes om het mobiele netwerk in het centrum
te versterken. In het scherm op ooghoogte zit een camera waarmee
passanten selfies kunnen maken.
De sensoren in de zuilen staan momenteel uit, voornamelijk
omdat Wi-Fi tracking in de openbare ruimte wettelijk is verboden.
De palen fungeren nu dus slechts als reclamezuil.

Meldingen openbare ruimte

Foto’s: Gert Jan van Rooij

[5]
Zie: http://www.buitenbeter.nl/,
geraadpleegd op 14 maart 2018.

Doet een lantaarnpaal het niet? Ligt een stoeptegel los? Ligt er ergens
een fietswrak of zijn er opmerkingen over het onderhoud van het groen
in de straat? Het is allemaal aan de gemeente kenbaar te maken via
de melding openbare ruimte. Een melding kan worden ingediend via
de BuitenBeter-app, door middel van de website van de gemeente
Eindhoven of telefonisch.
In de BuitenBeter-app kun je met een foto van het probleem en
een korte omschrijving direct melding maken bij de gebiedsbeheerders
van de gemeente. Zij proberen het probleem zo snel mogelijk op te
lossen. Iedereen krijgt een antwoord op zijn of haar melding, al dan niet
vergezeld van foto’s van het eindresultaat.
Het open data portaal van de gemeente toont weliswaar de
locatie en het onderwerp van de meldingen, maar niet de inhoud
daarvan of wie de melding heeft gemaakt. De BuitenBeter-app biedt
wel een openbaar naslagwerk van alle meldingen. De problemen
zijn ruwweg in te delen op afval, overlast en infrastructuur.
BuitenBeter5 is een initiatief van het Nederlandse bedrijf   Yucat
Mobile Business Solutions.

Mobiel netwerk
De belangrijkste sensoren in de stad zitten in onze mobiele
telefoons. Hoewel Wi-Fi tracking in de openbare ruimte wettelijk is
verboden, worden onze telefoons wel degelijk continue gevolgd
via het 3G of 4G netwerk. Niet alleen door de verschillende
providers, maar ook door winkeliers, bedrijven en adverteerders.
De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens kan de mate van Wi-Fi
tracking uiteindelijk slechts beperkt controleren. Hierdoor is er door
verschillende partijen veel te zeggen over waar we wonen, hoe we
door de stad bewegen en waar we verblijven.
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Een landelijke infrastructuur van masten met antenneinstallaties maakt dit netwerk voor mobiele communicatie en
traceerbaarheid mogelijk. In het onderzoeksgebied van de Embassy
of Data staan 90 GSM (2G netwerk) en UMTS / EDGE (3G netwerk)
masten met antennes in eigendom van verschillende providers
zoals Vodafone en KPN. We maken steeds meer gebruik van mobiele
datadiensten en om dit dataverkeer te kunnen faciliteren, worden
er door telecombedrijven voortdurend nieuwe masten en zenders
bij geplaatst. Het netwerk wordt steeds dichter. Het Nationaal
Antennebeleid bepaalt dat voor antennes groter dan vijf meter
een omgevingsvergunning nodig is. Voor kleinere antennes is
geen vergunning nodig, maar moeten mobiele aanbieders een
plaatsingsplan aan de gemeente voorleggen.
Het Nationale Antenneregister6 en OpenCelliD7 geven een goed
overzicht van alle antenne-installaties in Nederland en daarbuiten.

Huishoudens volgens
Experian

[6]
Zie: http://www.antenneregister.
nl/Html5ViewerAntenne
register/Index.html?viewer=
antenneregister, geraadpleegd
op 14 maart 2018.
[7]
Zie: http://opencellid.org/,
geraadpleegd op 14 maart 2018.
[8]
De omschrijvingen zijn
afkomstig uit de brochure
Mosaic Profielen uitgegeven
door Experian in 2012. Deze
brochure is verkregen via de
gemeente Eindhoven.

In de Embassy of Data leidde de laatste categorie over de
classificatie van huishoudens logischerwijs tot de meeste vragen
bij het publiek. Experian is een Amerikaans databedrijf dat sinds
1986 in Nederland actief is. Het verzamelt, analyseert en verhandelt
persoonsgegevens van burgers. De expertise van het bedrijf ligt in
het opstellen van profielen van huishoudens en dan met name in
relatie tot hun kredietwaardigheid. Experian helpt bedrijven bij het
verkrijgen van inzicht in risico’s als het gaat om kredietverstrekking
aan consumenten en kleine bedrijven. Hiervoor baseert Experian
zich op – voor ons onduidelijke – aangekochte gegevens.
De gemeente Eindhoven heeft in 2016 voor het eerst een
databestand van Experian aangeschaft. Het doel is om de reeds
beschikbare, eigen bestanden aan te vullen of te verrijken voor
de analyses op buurt-, straat- of postcodeniveau. Zo bevat het
bestand van Experian per adres het opleidingsniveau van de
bewoners en deze informatie was nog niet in detail bij de gemeente
aanwezig. De Experian-data geven per huishouden de leeftijd van
de bewoners aan, het aantal personen per huishouden, de aard van
het huishouden (bijvoorbeeld alleenstaand, samenwonend of een
gezin), inkomen, opleiding, werksituatie, autobezit, koopkracht, type
woning, WOZ-waarde en koop- of huurwoning.
Experian werkt daarnaast met groepsprofielen – volgens de
methode Mosaic Huishouden – om de huishoudens in Nederland
te groeperen op basis van hun levensstijl, (koop)gedrag en
demografische kenmerken. Tal van bedrijven gebruiken deze
profielen voor het aanscherpen van hun marketingstrategieën.
De consumentenhuishoudens zijn onderverdeeld in vijftig
typen verdeeld over veertien verschillende groepen. In het
onderzoeksgebied van de Embassy of Data werden onder de 1.200
huishoudens acht groepen zichtbaar: ‘Rijpe Middenklasse’, ‘Goed
Stadsleven’, ‘Elitaire Topklasse’, ‘Sociale Huurders’, ‘Jonge Digitalen’,
‘Kind en Carrière’, ‘Welverdiend Genieten’ en ‘Vergrijsde Eenvoud’.
Experian omschrijft de groepen als volgt.8
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RIJPE MIDDENKLASSE
‘Deze middenklasse senioren van vijftig jaar
en ouder behoren tot de Rijpe Middenklasse.
Ze hebben hun leven goed op de rit en doen
hun ding. Ze gaan naar het werk (of zijn al
met pensioen), houden hun huis op orde en
onderhouden banden met familie en vrienden.
Verder doen ze hun boodschappen, gaan ze
eens per jaar op vakantie en dat is het. De Rijpe
Middenklasse vraagt ook niet meer van het leven.’
GOED STADSLEVEN
‘Ze hebben het vrije leven, de hoogopgeleide
singles en samenwonenden van de groep Goed
Stadsleven. Ze wonen in een fijn appartement in de
grote(re) binnensteden en met alle voorzieningen
op een steenworp afstand: de bioscoop, de winkels
en de gezellige cafés. Sommigen studeren nog
(deeltijd) en anderen zijn juist druk met hun werk.
Zij timmeren stevig aan de weg of hebben al een
mooie carrière opgebouwd.’
ELITAIRE TOPKLASSE
‘Deze groep behoort tot de Elitaire Topklasse.
Ze bezitten de mooiste, vaak vrijstaande
woningen in dure gemeenten als Laren,
Bloemendaal en Wassenaar. Soms is het
vermogen al jaren in de familie, vaak is er zelf
ook hard voor gewerkt. De Elitaire Topklasse
blijft graag op de hoogte van het (beurs)nieuws
en ontspant daarnaast op de golfbaan, de
hockeyclub en in de haven waar de zeilboot ligt.
Ze gaan geregeld uit eten en boeken ook vaak
dure vakanties in het buitenland.’
SOCIALE HUURDERS
‘De Sociale Huurders zijn alleenstaanden
of stellen van middelbare leeftijd, die een
eenvoudige woning van een woningcorporatie
huren. Ze zijn laag opgeleid, een groot deel werkt
niet (meer) of anders parttime. Ze hebben het
niet breed. De dagelijkse sores bestaan uit het
rondkomen, het huis schoonmaken, de hond
uitlaten en wat boodschappen doen. Verder
hebben ze niet veel omhanden op wat sociale
contacten na.’
JONGE DIGITALEN
‘De Jonge Digitalen doen een opleiding, werken
parttime of zijn werkzoekend. In alle gevallen
hebben ze genoeg tijd om op internet te surfen:
of dat nu gaat om het opzoeken van informatie
voor essays, het bijhouden van social media
zoals Hyves en Schoolbank of het inschrijven op
datingsites. Ze spelen ook met regelmaat games
en chatten met vrienden. Dit kan zowel op de
computer als via hun smartphone zijn.’
KIND EN CARRIÈRE
‘De mensen van Kind en Carrière schipperen
continu tussen hun werk en hun thuis. Ze zijn druk
bezig met hun carrière en investeren daarin ook
tijd, maar proberen daarnaast een gezinsleven
op te bouwen. De kinderen zitten overdag op de
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opvang of op school; ’s avonds praat iedereen
elkaar bij aan de gezinstafel. In het weekend is
het tijd voor ontspanning, hoewel de computer
soms ook nog even aangaat. Niet alleen voor
games voor de kinderen, maar ook om dat ene
beleidsrapport door te lezen.’
WELVERDIEND GENIETEN
‘Het leven is goed voor de groep Welverdiend
Genieten. Ze hebben het werkend bestaan achter
zich gelaten, vullen stressloos hun dagen en
hebben voldoende middelen gespaard om van
hun vrije tijd te genieten. Ze wonen in een fijne en
ruime woning, de kinderen zijn het huis uit en dat
betekent dus doen waar ze zin in hebben: af en toe
een museum bezoeken, lekker lezen, een lange
fietstocht maken, op de kleinkinderen passen en
soms er even tussenuit naar de zon.’
VERGRIJSDE EENVOUD
‘De Vergrijsde Eenvoud is, zoals de naam al
aangeeft, ouder dan 65 jaar en leeft eenvoudig.
Veel middelen hebben ze niet, maar tijd des te
meer. Sterker nog, een veelgehoorde uitspraak
van deze mensen is: ‘Ik heb meer dan genoeg vrije
tijd’. Ze wonen veelal in een huurwoning van een
woningcorporatie en hebben een dagbesteding
zoals veel gepensioneerden: lezen, televisie
kijken, een borrel drinken, van de kleinkinderen
genieten, boodschappen doen en in beweging
blijven. Ze stellen niet te veel eisen aan het leven.’

Conclusie

Linda Vlassenrood

[9]
Saskia Naafs, op. cit. (noot 1), 18.

Eindhoven heeft – net zoals veel andere steden in de wereld – de
ambitie om zoveel mogelijk data te verzamelen in de hoop daardoor
beter en sneller allerhande problemen op te kunnen lossen. Hiervoor
geldt het motto: meten is weten. Vanuit deze meetbehoefte worden
steeds meer digitale middelen ingezet die data verwerken, maar in
toenemende mate ook data produceren. Voor het merendeel van ons
is echter volstrekt onduidelijk welke data wordt verzameld, waar, door
wie en met welk doel? Het datapanorama was verre van compleet
en logischerwijs een momentopname; desalniettemin maakte ze
de wereld van data – de zogenaamde black box – voor het eerst
visueel zichtbaar en daardoor bespreekbaar. Het onderzoek naar de
beschikbare datasets voor het construeren van het datapanorama
leidde bovendien tot een aantal belangrijke inzichten.
Zo zit er een enorme spanning op de wens van de gemeentelijke
overheid tot meer openheid over haar data én haar eigen terechte
terughoudendheid daarover in verband met privacy vraagstukken.
We zien dat de gemeente Eindhoven momenteel over 523 datasets
beschikt, maar dat daarvan ten tijde van de Embassy of Data slechts 38
sets openbaar toegankelijk waren op het open data portaal. Het aantal
openbare datasets zal in de toekomst toenemen, maar het merendeel
van de data zal alleen op hoofdlijnen inzichtelijk worden gemaakt
vanwege de privacy van de inwoners van Eindhoven.
Bovendien is de slimme stad een juridisch grijs gebied. Volgens
de Wet Bescherming Persoonsgegevens moeten burgers vooraf
worden geïnformeerd over welke data verzameld wordt en moeten ze
inzage krijgen in het gebruik ervan. In de praktijk gebeurt dit zelden.9
Het is dan ook niet vreemd dat bewoners zich de vraag stellen: hoe
kan het dat de gemeente – al dan niet samen met een commerciële
partij zoals Experian – data over mij verzamelt, maar deze vanwege de
privacy vervolgens niet met mij kan delen? De gereserveerdheid van
de gemeente leidt daardoor tot wantrouwen bij burgers over de rol van
de overheid in het verzamelen van data.
Er zit ook spanning op de belofte van de gemeentelijke
overheid om een slimme stad te worden, terwijl zij slechts beperkt kan
controleren wat er in de datasfeer gebeurt. Veruit het grootste deel
van de verzamelde data – ook in het publieke domein – is namelijk in
handen van commerciële partijen zoals telecombedrijven, Google,
Facebook en datahandelaren. Er bestaat in Nederland daarnaast geen
wetgeving voor het plaatsen van sensoren in de openbare ruimte:
iedereen kan zonder enig probleem een sensor ophangen. Er bestaat
om die reden geen overzicht van waar welke sensoren staan of hangen,
wat ze meten, namens wie er gemeten wordt en waar, hoe en hoe lang
deze data wordt opgeslagen – noch hoe goed deze data beveiligd is.
Vervolgens zien we de gemeentelijke overheid noodgedwongen met
partijen zoals Vodafone samenwerken om – doorgaans tegen betaling
– aanvullende data te verkrijgen aangezien zij deze vanwege de
privacywetgeving zelf niet mogen verzamelen.
Het beeld van de smart city in Eindhoven is uiteindelijk zeer
gefragmenteerd. De datasets van de gemeente zijn onderling niet
gekoppeld, er vindt onderling geen uitwisseling plaats en er wordt
nauwelijks real-time data verzameld. Het merendeel van de 523
datasets bestaat uit ouderwetse Excellijsten. De sets op het online
open data portaal bieden in hun contextloze weergave van cijfers
niet het volledige verhaal en zijn voor een buitenstaander nauwelijks
te doorgronden. Hierdoor is het gebruik van data door burgers
uitgesloten, terwijl de slimme samenleving dat wel impliceert.
Kortom, de smart city en de slimme samenleving zijn er
nog lang niet. Het onderzoek voor het datapanorama leert ons dat
twee ontwerpvragen momenteel urgent zijn. Hoe gaan bedrijven
en overheden in de openbare ruimte transparantie bieden en
verantwoording afleggen over hun omgang met data? En is het
mogelijk om data voor burgers daadwerkelijk leesbaar en hanteerbaar
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[10]
Zie: https://autoriteitpersoons
gegevens.nl/nl/onderwerpen/
avg-nieuwe-europese-privacy
wetgeving/algemene-informatieavg#wat-merken-mensen-vanwie-persoonsgegevens-wordenverwerkt-van-de-avg-6211,
geraadpleegd op 14 maart 2018.

te maken? Vanaf 25 mei 2018 is een strengere privacywetgeving
in werking getreden middels de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).10 Het betekent dat burgers nog meer
dan voorheen inzage moeten kunnen krijgen in het gebruik van data.
De openbare ruimte is van ons allemaal, maar ondertussen is
hoogst onduidelijk welke data waar over ons wordt verzameld en wat
er vervolgens mee gebeurt. Het Living Lab Stratumseind is daarvan
een duidelijk voorbeeld. Kritische reflectie op het verzamelen van
data door gemeentelijke en commerciële partijen is gebaat bij meer
transparantie en dan volstaat het ophangen van een bordje aan het
begin van een straat of bij de entree van een treinstation niet meer.
Want wie heeft dit bordje daadwerkelijk gezien? En zo ja, wie weet dan
wat de inhoud op het bord impliceert? En weten we vervolgens ook wat
we kunnen doen wanneer we er niet aan willen deelnemen?
Wij willen dat er vanuit de ontwerpende disciplines samen met
gemeentelijke en commerciële partijen wordt nagedacht over nieuwe
manieren waarop het systeem achter het verzamelen van data in
het publieke domein zichtbaar en transparant kan worden gemaakt.
Hierdoor zal het bewustzijn van het publiek toenemen en daarmee ook
hun mogelijkheden om te besluiten wel of niet deel te nemen of op
een andere manier kritisch te reflecteren. Het is een kleine stap in de
empowerment, die zich ook tot de leesbaarheid van data zou moeten
verhouden. Hoe zorgen gemeentelijke overheden ervoor dat wanneer
data aan het publiek wordt aangeboden, deze data daadwerkelijk ook
betekenis heeft gekregen en tot actie kan aanzetten? Laat het Living
Lab Stratumseind en het open dataportaal van de gemeente Eindhoven
daarvoor twee concrete opdrachten zijn.
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Klaas Kuitenbrouwer
Researcher Digital Culture,
Het Nieuwe Instituut

Op 24 oktober tijdens de Dutch Design Week en als deel van het World
Design Event organiseerde de DATAstudio de internationale conferentie
Een stad zo slim als haar bewoners. Hiermee wilde de DATAstudio
zowel de bevindingen uit haar programma markeren als een realistische
blik vooruitwerpen op de ontwikkeling van de ‘slimme samenleving’.
De toon van de conferentie werd op aansprekende manier gezet door
het openingsstatement van wethouder Mary-Ann Schreurs (bij monde
van Linda Vlassenrood, programmaleider van de DATAstudio): “Eerst
spraken we over de ontwikkeling van de slimme stad, toen hadden we
het over de ontwikkeling van de slimme samenleving. Misschien is
het nu tijd om het woord ‘slim’ te laten vallen. Laten we de vraag weer
vooropstellen wat de ontwikkeling van de samenleving nodig heeft en
dan pas kijken naar de rol die data daarin kan spelen.”

De data-spagaat
van gemeenten
Vervolgens gaf Linda Vlassenrood een korte introductie op de thema’s
uit de tentoonstelling Embassy of Data die de voorzet vormden voor
de onderwerpen van de conferentie. In de Embassy of Data wordt
vastgesteld dat gemeenten ten aanzien van hun data-politiek in een
spagaat zitten. Eindhoven is een goed voorbeeld, maar de problematiek
speelt in veel steden. Aan de ene kant is er een inmiddels breed
gedragen streven om zoveel mogelijk datasets open en deelbaar te
publiceren. Aan de andere kant onderkennen gemeenten het belang
van het beschermen van de privacy van burgers. En dat is een reden
om veel datasets juist niet te publiceren. Steden doen hierbij graag de
belofte aan hun burgers dat op ze weg zijn een smart city te worden.
Maar de invloed van steden op de stedelijke datasfeer is in feite gering.
Gemeenten hebben überhaupt maar weinig zeggenschap over de
data die in een stad wordt gegenereerd. Private bedrijven (denk om te
beginnen aan het bekende rijtje van Facebook, Google/Alphabet, Uber
en AirBnB) hebben de beschikking over veel meer data en gebruikt die
voor hun eigen agenda’s en winstdoeleinden. Weliswaar staan deze niet
per definitie haaks op de belangen van gemeenten en burgers, maar ze
vallen ook zeker niet zomaar samen. Kortom, gemeenten hebben minder
zeggenschap in de datasfeer dan bedrijven. En individuele burgers
hebben nog veel minder in te brengen.
Om het democratisch debat over de omgang met data beter
te kunnen voeren in de samenleving, zou de hierboven beschreven
asymmetrie beter in evenwicht moeten worden gebracht. In de conferentie
concentreerden we ons in eerste instantie op de rol van de burger. Burgers
zouden data-empowered moeten worden. Hoe zou dat er uit kunnen zien
en hoe krijgen we dat voor elkaar? Daarover ging het eerste blok in de
conferentie. Het tweede deel richtte zich op de rol van leesbaarheid en
bruikbaarheid van data in de openbare ruimte (een voorwaarde voor de
data-empowerment van burgers). De dag werd scherp en onderhoudend
gemodereerd door Michiel de Lange, universitair docent Nieuwe Media
Studies aan de Universiteit van Utrecht.

Data-empowerment
van burgers?
[1]
Zie: http://www.tacticaltech.org,
geraadpleegd op 8 februari 2018.

Keynote spreker over data-empowerment was Maya Indira Ganesh,
onderzoeker en programmaontwikkelaar van het Tactical Technology
Collective1 een wereldwijd opererende non-profit organisatie gevestigd
in Berlijn. Tactical Tech bestaat uit betrokken burgers, onderzoekers,
programmeurs en activisten die zich bezighouden met burgerrechten,
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privacy en veiligheid in de technologische sfeer. In haar eigen woorden
is Maya Indira Ganesh “geïnteresseerd in de manier waarop macht
werkt, en onderzoekt [ze] dit in het domein van technologische
ontwikkeling en de dataficatie van de maatschappij.”2

Stap 1: data-bewustzijn

[2]
Zie: https://e52.nl/datastudiomaya-indira-ganesh-dataempowerment/, geraadpleegd
op 8 februari 2018. Een eerder
artikel van Klaas Kuitenbrouwer
voor e52 bestond uit een
interview met Maya Indira
Ganesh over de notie dataempowerment in aanloop naar
haar lezing op de conferentie.
[3]
Zie: https://theglassroom.org,
geraadpleegd op 8 februari 2018.
[4]
Zie: https://datadetox.
myshadow.org/detox,
geraadpleegd op 8 februari
2018.

Het begin van data-empowerment is databewustzijn. Dat begint
bij vragen stellen, en deze blijven stellen. Waarom wordt deze data
verzameld? En welke doelen kan deze data dienen? Wat voor invloeden
heeft dataficatie op jouw bestaan? Is jouw data even uniek als jij? Zou jij
je eigen data herkennen?
Een hardnekkig misverstand over data is dat ze ‘neutraal’ is.
Alle data die wordt verzameld, wordt met een reden verzameld.
En die reden zit ingebakken in de manier waarop de technologie voor
het verzamelen van data is georganiseerd.
Gelijktijdig met de conferentie in Eindhoven opende in London
een groot project van Tactical Tech in samenwerking met Mozilla:
The Glass Room.3 ‘Een disruptieve tech winkel, waarin niets te koop
is’ – een winkel voor databewustzijn. Een van de takeaways is de
Data Detox Kuur.4 Met deze achtdaagse kuur kan iedereen in een
aantal eenvoudige stappen, die niet meer dan een half uur per dag
in beslag nemen, grip krijgen op de data die hij of zij dagelijks gratis
weggeeft. Het is een belangrijke basis voor data-empowerment: zelf
meer controle krijgen over je dataschaduw om vervolgens datalekken
te dichten. Daarna kun je pas selectief worden over wie er iets met
jouw data mag doen.

Stap 2: datatoepassingen

[5]
Zie: https://graphcommons.
com, geraadpleegd op
8 februari 2018.

Een volgende stap is data zelf kunnen toepassen. Een mogelijke
benadering hiervoor geeft Graph Commons,5 een initiatief van de
Turkse mediakunstenaar en activist Burak Arikan. Met deze online
toolkit kan iedereen patronen in zelfgekozen datasets zichtbaar
maken en publiceren. En daarmee komt een volgende reeks vragen –
letterlijk – in beeld. Hoe kunnen zichtbaar gemaakte patronen worden
gebruikt? En – wederom – door wie?
Ganesh toonde verschillende visualisaties van openbaar
beschikbare data. Eén ervan toonde een kaart van Europa met daarop

Usman Haque, lead ontwerper
van Umbrellium.
Foto: Fieke van Berkom
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[6]
Zie: https://littlesis.org,
geraadpleegd op 8 februari
2018.
[7]
Zie: https://www.media
matters.org, geraadpleegd
op 8 februari 2018.
[8]
Zie: https://www.lafabrique
delaloi.fr/, geraadpleegd op
8 februari 2018.
[9]
Zie: http://www.zocity.nl,
geraadpleegd op 8 februari 2018.

vluchtelingenstromen verbeeld op een manier die deed denken aan
ziektekiemen die een lichaam besmetten. Mogelijk een open deur, maar
het zichtbaar maken van data heeft dus zeker niet automatisch een
emanciperende werking. Zichtbaar gemaakte data kan ook tégen burgers
worden gebruikt afhankelijk van wie deze datavisualisaties inzet.De kunst
is data ten eerste te kiezen, vervolgens te analyseren en dan zo
zichtbaar te maken dat dit aanleiding kan geven tot doelgerichte actie.
Welke overwegingen daarbij komen kijken was precies het onderwerp
van de lezing van Usman Haque later op de dag. De doelen van
Tactical Tech komen vooral neer op het ter verantwoording roepen van
personen en organisaties met macht en invloed. Voorbeelden hiervan
zijn onder meer de praktijken van Little Sis.6 Dit is een database die
de netwerken van lobbyisten, politici, CEO’s en andere beslissers
zichtbaar maakt, waardoor duidelijk wordt hoe met name financiële
macht is georganiseerd, en waarmee verstrengelde belangen zichtbaar
gemaakt worden. Media matters7 is een non-profit organisatie die
in de Verenigde Staten desinformatie campagnes (van vooral de
Republikeinen) analyseert en in beeld brengt. Een ander interessant
voorbeeld is het Franse La fabrique de la loi8 waarmee (voorgestelde)
veranderingen in wetteksten worden gevolgd en doorzoekbaar worden
gemaakt voor burgers.
De lezingen op de conferentie werden telkens gevolgd door
discussies die als doel hadden om handelingsperspectieven voor de
aanwezigen concreet te maken. Hiervoor werd het publiek in groepen
verdeeld. De discussies stonden onder leiding van de leden van een
panel. Naast Maya Indira Ganesh en later Usman Haque bestond dat uit:
Saskia Beer, ontwikkelaar van stadsontwikkelplatform ZO!city,9 Merel
Noorman, smart city onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht,
en Chris Sigaloff, voormalig directeur van Kennisland en lid van de
denktank van de DATAstudio.

Discussie
DISEMPOWERMENT
De discussie begon met de vaststelling dat de omgang met data
voor burgers in eerste instantie vooral een disempowering ervaring
is. Zodra mensen het besef hebben dat hun gedrag, voorkeur of
aanwezigheid om de één of andere reden leidt tot een dataspoor,
voelt dat vaak als een inbreuk op hun privacy, vooral als de personen
in kwestie niet van te voren op de hoogte zijn gebracht. Een andere
bekende disempowering ervaring is de inbreng van professionals

Usman Haque, lead ontwerper
van Umbrellium.
Foto: Fieke van Berkom
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die betrokkenen bij een vraagstuk proberen te bewegen tot meer
eigenaarschap rondom hun data, en die daarbij dan een veel
abstractere taal gebruiken dan de personen om wie het gaat. Dit heeft
over het algemeen een averechts effect.
DATA OP DE JUISTE PLEK
Data zelf zou het probleem niet mogen zijn; ze vormt ook nooit alleen
de oplossing. Data moet op de juiste plek en wijze worden toegepast.
Waar kunnen we data wel bij gebruiken en waar niet? Data kan helpen
bij het op het spoor komen en vertellen van nieuwe verhalen. Data
kan helpen bij het afbreken van misvattingen, bij het in beeld krijgen
van misstanden, en bij het articuleren en nuanceren van complexe
verschijnselen. Data (over gezondheid, grondgebruik, luchtkwaliteit,
mobiliteit, culturele verschillen et cetera) kan uiterst waardevol zijn
voor de gemeenschap en zou voor gemeenschappelijke doelen moeten
kunnen worden ingezet.
INTENTIONEEL WORDEN
Hoe kunnen burgers zelf besluiten waar hun data voor wordt
aangewend? Hoe kan er meer (data)macht bij ‘het volk’ terecht
komen? Zit het in het ontwerp van de juiste interfaces – zie het werk
van Saskia Beer? Of moeten we (bijvoorbeeld met behulp van een
‘data detox kuur’) een soort nieuwe nul-toestand creëren, waarna
niemand meer ongemerkt data weggeeft. Wat zou zo’n data detox
kunnen betekenen op het niveau van het individu, op het niveau van
een gemeenschap of op het niveau van een stad? Antwoord vinden
op deze vragen kan niet alleen een probleem van burgers zijn.
Burgers moeten hun publieke instituties ook onder druk zetten
om in actie te komen, om burgers te faciliteren hun data zelf te
kunnen beheren.
CO-CREATIE VAN REGELS VOOR DATA-GEBRUIK
Het is echter zo dat niet iedereen behoefte heeft aan het beheren van
eigen data. Interessanter zou het zijn als de data van burgers gebruikt
kan worden voor gemeenschappelijke doeleinden en dus niet alleen
voor de doelen van bedrijven. Burgers zouden met gemeenten kunnen
optrekken om samen met bedrijven collectieve regels voor het gebruik
van data te ontwikkelen, met als doel dat bedrijven het eigenaarschap
van data veel meer zouden gaan delen.
GEMEENTEN UIT DE SPAGAAT
Zo ontstond in de discussie het interessante perspectief dat
gemeenten door de data-empowerment van burgers uiteindelijk

Panel bestaande uit (van links
naar rechts): Merel Noorman
(smart city onderzoeker aan de
Universiteit van Maastricht),
Chris Sigaloff (voormalig
directeur van Kennisland),
Saskia Beer (ontwikkelaar
van stadsontwikkelplatform
ZO!city) en Maya Indira
Ganesh (onderzoeker en
programmaontwikkelaar van het
TacticalTechnology Collective).
Foto: Fieke van Berkom

35

Klaas
Kuitenbrouwer

[10]
Zie: https://tada.city,
geraadpleegd op 8 februari
2018.
[11]
Zie: https://www.nesta.org.
uk/blog/understanding-howpeople-interact-their-data;
https://www.nesta.org.uk/blog/
three-lessons-innovating-datapublic-sector, geraadpleegd op
8 februari 2018.
[12]
Zie: https://www.decode
project.eu/, geraadpleegd
op 8 februari 2018.
[13]
Zie: https://e52.nl/dataexperimenten-25-stadsbakens/,
geraadpleegd op 8 februari 2018.

uit hun data–spagaat zouden kunnen geraken. Na een data detox
kuur zouden burgers kunnen kiezen welke data ze aan de gemeente
of andere organisaties ter beschikking zouden willen stellen.
Ze kunnen dat doen ten behoeve van duidelijk omschreven vragen
of problemen. Als een gemeente in haar datapolitiek op deze
manier met een expliciet mandaat van burgers handelt, opereert
ze duidelijk legitiem. Ook staat ze dan een stuk sterker in de
onderhandeling met private partijen die data willen gebruiken om
nieuwe diensten te ontwikkelen.
Deze manier om datavraagstukken te benaderen is actueel. Het vormt
de basis van de meest recente ideeën over het vormgeven van de
stad en de rol van technologie daarbinnen. Op 3 november 2017
werd in Amsterdam een manifest met als titel Tada! gepubliceerd.10
Dezelfde manier van denken wordt gevolgd door de vooraanstaande
Britse denktank Nesta, die zich bezig houdt met sociale vraagstukken
en technologie. Lees bijvoorbeeld ‘Understanding how people
interact with their data’ en ‘Three lessons for innovation with data
in the public sector’ op hun website.11 Amsterdam en Barcelona
werken samen aan de ontwikkeling van het DECODE-platform12 dat
als bedoeling heeft om data-zelfbeschikking van burgers mogelijk
te maken, en om (grote delen van) de stedelijke datasfeer als
gemeenschappelijk bezit te beheren. Kortom, de tijd lijkt rijp om
daden bij deze woorden te voegen, ook in Eindhoven. Zouden de
twintig CityBeacon’s in het stadscentrum van Eindhoven zich hier niet
fantastisch voor lenen?13

De leesbaarheid van data

[14]
Zie: http://umbrellium.co.uk/,
geraadpleegd op 8 februari
2018.

Het tweede blok van de conferentie ging over de vraag hoe
de leesbaarheid van data in de openbare ruimte kan worden
bevorderd – één van de voorwaarden voor data-emancipatie van
burgers. Keynote spreker was Usman Haque, lead ontwerper van
Umbrellium,14 een prijswinnend ontwerpbureau uit het Verenigd
Koninkrijk, gespecialiseerd in stedelijk ontwerp en het ontwikkelen
van data-platforms.
Om goed op de ontwerpvraag rondom de leesbaarheid
van data in te kunnen gaan, moeten volgens Haque eerst enkele
misvattingen over de zogenaamde ‘slimme burger’ uit de weg
worden geruimd. De samenleving (Haque liet hier bewust het
adjectief ‘smart’ weg) heeft namelijk niet zozeer behoefte aan
slimme burgers, als wel aan betrokken burgers – burgers die
geïnformeerd en geëngageerd deelnemen aan besluitvorming
rondom kleine en grote vragen in de maatschappij. Data kan hierin
een cruciale rol spelen, maar alleen als data ‘goed op haar plek
wordt’ gezet (om Maya Indira Ganesh te citeren) en op de juiste
manier wordt benaderd.

Hoe het niet moet

[15]
Een variant op The Society of
the Spectacle, de titel van het
beroemde boek van de Franse
situationist Guy Debord uit
1967.

We leven namelijk inmiddels in de ‘society of the data-spectacle’15
waarin veel te veel invloed wordt toegekend aan data op zichzelf,
en waarin de neiging bestaat om in het verzamelen van data de
oplossingen voor allerlei mogelijke vraagstukken te zien. Ter illustratie
noemde Haque de citizen science activiteit rondom luchtkwaliteit –
waarbij burgers met allerhande sensoren data verzamelen over de
luchtsamenstelling – een voorbeeld van een misleidende datapraktijk.
Waarom? Ten eerste leidt een dergelijke verzameling van data zelden
tot nieuwe kennis. Luchtkwaliteitsmeters in de buurt van drukke
kruispunten zullen slechtere lucht laten zien dan luchtkwaliteitsmeters
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die midden in een groot stadspark worden gebruikt. Bekend is ook
dat luchtkwaliteit sterk correleert met het geluidsniveau. Zowel de
drukte en nabijheid van een kruispunt als het geluidsniveau zijn
zonder extra sensoren direct waarneembaar door mensen. Ook
wordt het verzamelen van data niet zelden door overheden of andere
belanghebbenden in feite als een soort uitsteltactiek ingezet. Als een
probleem gevoelig ligt, terwijl het verder best overzichtelijk is, moet er
‘eerst data worden verzameld’.
Daarnaast is het zo dat het ook zonder aanvullende data
al duidelijk is welk soort beslissing genomen kan worden in
bijvoorbeeld de situatie rondom een druk verkeersknooppunt
in de stad. Er kunnen of maatregelen worden getroffen om de
verkeersdrukte te beperken, of niet. De data over luchtkwaliteit voegt
niets toe aan de aard van die mogelijke beslissing. In dit voorbeeld
verwerven burgers dus en geen nieuwe kennis en geen nieuwe
capaciteit tot het nemen van betekenisvolle beslissingen door het
verzamelen van die luchtkwaliteitsdata.
Maar ook in het geval dat er door het verzamelen van data
wèl nieuwe kennis wordt gegenereerd, levert dat niet perse nieuwe
capaciteit op voor de besluitvorming door burgers. Als bijvoorbeeld
uit metingen blijkt dat in bepaalde straten de luchtkwaliteit veel
slechter is dan verwacht, wordt dat direct onderwerp van een politiek
spel. Huiseigenaren in die straat zullen bijvoorbeeld niet willen dat
deze data wordt gepubliceerd om de prijzen van hun woningen niet
te drukken. Activisten voor het beperken van de verkeersdrukte
maken zich weer hard voor een heel ander belang. Kortom,
beslissingen worden niet genomen op basis van data, maar op basis
van een politiek proces, ook als de data nieuwe werkelijkheden aan
het licht brengen.

Hoe dan wel?

[16]
Zie: https://www.thingful.net/,
geraadpleegd op 8 februari 2018.

De vragen die eerst gesteld moeten worden, zijn: hoe zal data jou
(als individu of als collectief) helpen bij het nemen van een beslissing?
Is data nodig om die beslissing te kunnen nemen? En hoe moet die
data worden gepresenteerd om keuzes mogelijk te maken? Haque
ontwikkelt ontwerptactieken om aan precies deze vragen handen
en voeten te geven. Enkele voorbeelden. Een rechtstreeks antwoord
op de vraag naar de leesbaarheid van data wordt bijvoorbeeld
geleverd door Thingful,16 een open data platform en zoekmachine
voor datastromen die worden geproduceerd door zogenaamde
connected objects, die met elkaar het Internet-of-Things vormen.
Thingful stelt gebruikers in staat om real-time data op te zoeken, te
lezen, te organiseren en erop te reageren zonder de tussenkomst van
een centrale agent. Aanbieders van data kunnen zelf bepalen hoe
hun sensordata gevonden wordt. Thingful verhoogt de leesbaarheid,
toegankelijkheid en bruikbaarheid van datastromen die anders niet te
vinden of te gebruiken zijn.

De keuzes van gebruikers
als vertrekpunt
[17]
Zie: http://umbrellium.
co.uk/initiatives/cinder/,
geraadpleegd op 8 februari
2018.
[18]
Zie: http://umbrellium.co.uk/
initiatives/starling-crossing/,
geraadpleegd op 8 februari 2018.

Met Thingful wordt de beschikbaarheid van data gedemocratiseerd,
maar het is nog geen antwoord op de vraag of data helpt bij het
nemen van beslissingen. Een aantal interessante voorbeelden
daarvan zijn Cinder,17 een mixed-reality interface voor een Gebouw
Management Systeem, en Starling Crossing,18 een responsief
kruispunt dat zijn configuratie aanpast aan de aard van de aanwezige
verkeersdeelnemers.
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Cinder heeft de gedaante van een virtuele kat, wiens welzijn
parallel loopt aan de klimaatbeheersing en de staat van de
duurzaamheidssystemen in Trumpington Community College in
Cambridge, Verenigd Koninkrijk. Cinder is deels een interactieve
mascotte, deels een avatar voor het gebouw en reageert in real-time
op sensoren in de omgeving en op de aanwezige mensen. Leerlingen
kunnen met Cinder spelen in het atrium van het gebouw, waar ze
verschijnt op een grote augmented reality spiegel. Als de zonnecellen
op het dak meer energie afgeven, is ze speelser dan wanneer het
zwaar bewolkt is. Als er teveel deuren en ramen openstaan, waardoor
teveel energie verloren gaat, gedraagt ze zich anders dan wanneer
de energiestromen in balans zijn. Bij de leerlingen van Trumpington
College, leidt Cinder tot een groot gevoel van gedeeld eigenaarschap
en verantwoordelijkheid. Het gedrag van Cinder toont direct de
impact van hun eigen handelen.
Starling Crossing houdt met camera’s het gebruik van een
kruispunt in beeld en past de bekende strepen en tekens op de weg
aan met behulp van een groot aantal lichtpunten (ledlampjes) in het
wegoppervlak. Hierbij krijgt de veiligheid van voetgangers en fietsers
voorrang boven de rechten van auto’s. Bij aanwezigheid van een
groot aantal voetgangers wordt een breed zebrapad geprojecteerd
op het veiligste punt voor oversteken. Als een voetganger plotseling
oversteekt in de dode hoek van een auto, lichten de lampen op in
een voor de auto waarschuwend patroon; bij regen of mist worden
bufferzones rond de voetgangersoversteekplaats geprojecteerd.
Het systeem is zo ontworpen dat het op den duur de voorkeuren
van voetgangers leert – steken ze altijd schuin over bij die ene metro
uitgang? – en steeds beter wordt in het creëren van de optimale
situatie voor voetgangers. Het systeem vertelt voetgangers niet wat
ze moeten doen, het is andersom: de beslissingen van voetgangers
worden ingezet als vertrekpunt voor data-analyse, op basis
waarvan rechtstreeks in verkeerssituaties wordt geïntervenieerd.
De manier waarop het systeem direct leesbaar inzicht geeft in de
verkeersveiligheidsrelaties leidt ertoe dat verkeersdeelnemers veiliger
gedrag vertonen.

Discussie
DE URBAN INNOVATION TOOLKIT
Om tot bovengenoemde ontwerpen te komen, gebruikt Umbrellium
haar Urban Innovation Toolkit,19 een methode om samen met
groepen gebruikers de aanpak van stedelijke technologie projecten te
ontwikkelen. De aanleiding voor het ontwikkelen van de toolkit lag in
een aantal terugkerende vraagstukken, die Umbrellium herkende in
de ontwikkeling van technologie projecten. Issues die volgers van de
DATAstudio ook zeer bekend zullen voorkomen.
Stedelijke technologie projecten beginnen vaak vanuit de
mogelijkheden van technologie of vanuit de condities voor een
subsidieaanvraag voor onderzoek, maar zelden vanuit een stedelijke
vraag of probleem. Veel projecten vergeten bepaalde belangrijke
stakeholders in het project te betrekken of vergeten zich te richten
op een specifieke, vooraf benoemde impact, en doen niet aan
evaluatie. De toolkit van Umbrellium werd ontwikkeld om deze
issues te leren vermijden en bestaat in feite uit een structuur voor
een aantal gesprekken die aan het eventuele verzamelen van data
vooraf horen te gaan.

[19]
Zie: http://umbrellium.co.uk/
initiatives/urban-innovationtoolkit/, geraadpleegd op 8
februari 2018.

Met welk probleem heb je te maken?
Welke impact zou je willen realiseren?
Hoe meet je die impact?
Welke beslissingen kunnen gemaakt worden en wie zijn degenen die
deze beslissingen kunnen maken?
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ALLE STAKEHOLDERS BETREKKEN
Over elke vraag wordt een gesprek georganiseerd met zoveel
mogelijk stakeholders. En iedere meeting eindigt met de vraag welke
stakeholders nog niet vertegenwoordigd zijn en hoe deze mensen voor
het volgende gesprek kunnen worden uitgenodigd.
VOLDOENDE ITEREREN,
MAAR NIET TE VAAK
Voldoende itereren blijkt hierbij van cruciaal belang. In de praktijk
leveren vijf gespreksrondes meestal de beste resultaten op. Elk
vervolggesprek neemt de resultaten van het vorige gesprek als
vertrekpunt. Iedere iteratie komt neer op een herijking: welke vraag
zit er achter het antwoord dat we de vorige keer formuleerden? Zo
kunnen dus ook andere stakeholders in beeld komen. Het moment om
te stoppen met itereren wordt bepaald door het samenkomen van de
ambitie rondom de vraag en de capaciteit om de ideeën daadwerkelijk
in acties om te kunnen zetten.
DATA VERZAMELEN IS ALTIJD POLITIEK
De vraag naar impact komt neer op een collectieve oefening in
betekenisgeving. Welke impact bepaalt of het project effectief is
en voldoende succesvol? Hoe meet je die impact? Hierbij blijken
empirische gegevens, ontleend aan de ervaring van stakeholders,
meer doorslaggevend dan objectieve data. Data kan verhalen over
ervaringen ondersteunen, maar het is essentieel dat alle betrokkenen
snappen dat de ervaring van stakeholders uiteindelijk bepaalt wat de
impact is – wat de sensoren ook mogen zeggen.
Anders gezegd: het verzamelen van data is in wezen altijd
een politiek proces. Politiek gaat vooraf aan het verzamelen van
data en speelt een nadrukkelijke rol bij het presenteren van data.
Data verzamelen is nuttig en verhoogt de kwaliteit van een project
indien het de betrokkenen tot subject of waarnemer maakt, in plaats
van slechts een uit te lezen object. Als de betrokkenen beter zicht
hebben op de mogelijke relaties tussen data en politiek, geeft dat
betere focus op wat een project zou moeten doen. Burgers zouden dus
een actieve rol moeten nemen in het verzamelen en het presenteren
van data vanuit het bewustzijn dat dit allemaal politieke (en dus niet
alleen ‘zuiver wetenschappelijke’) processen zijn.
MODERATIE & DE ‘SWEET SPOT’
Juist die politieke dimensie en de zorgvuldigheid die nodig is om met
de toolkit tot een concreet handelingsperspectief te komen, vraagt
erom dat de gesprekken goed worden gemodereerd door iemand die

Discussie met publiek.
Foto: Fieke van Berkom
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geen stakeholder is in het probleem. Belangrijke taak van de moderator
is om oog te houden op de ‘sweet spot’, het best haalbare verband
tussen wat de aard van het probleem is en welke actie in het project
daadwerkelijk kan worden vormgegeven. De ‘sweet spot’ is altijd zeer
gesitueerd: het gaat om deze plek en tijd, en met deze stakeholders.
De toolkit kan in principe op alle schalen werken: van de schaal van de
stad (met grote partijen als de gemeente, bouw- en techbedrijven en
natuurlijk bewoners) tot de schaal van het kruispunt of het plantsoen
(met vooral lokale betrokkenen en opnieuw natuurlijk bewoners).

En nu?
Deze dag vol uiteenzettingen en discussies over democratische
principes, over voorbeelden en analyses van toepassingen en over
concrete instrumenten en methoden schetste een gelaagd, maar helder
beeld van de manier waarop een slimme stedelijke samenleving data op
democratische wijze kan inzetten bij haar vraagstukken, maar zich er niet
teveel door laat leiden.
De DATAstudio en Het Nieuwe Instituut kijken uit naar de
mogelijkheden om het geleerde verder in praktijk te brengen.
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[1]
Jane Jacobs, Dood en leven
van grote Amerikaanse steden
(New York: Random House,
1961).
[2]
Zie: https://eindhoven.
buurtmonitor.nl, geraadpleegd
op 30 januari 2018.

	
Steden zijn in staat om iedereen iets te bieden, alleen omdat en
alleen wanneer iedereen eraan bijdraagt1
—Jane Jacobs, Amerikaans-Canadese journalist, schrijver en activist
‘Cartografische verbeelding’ is een essay over de voortgang van
het project MapLab, dat door de DATAstudio, in samenwerking met
Superflux, Beam it Up en Sophie Rijswijk, werd uitgevoerd met
basisschoolleerlingen uit Eindhoven.

Inleiding
Sinds Philips in 1914 besloot er zijn hoofdkantoor te vestigen, staat
Eindhoven bekend als ‘de stad van Philips’. Nadat de stad in de jaren
tachtig en negentig door een diep dal was gegaan, beleefde ze in recente
jaren een wederopstanding, aangewakkerd door de aanwezigheid
van een groeiend aantal innovatieve technologiebedrijven.Toen de
ontwikkeling van ‘slimme steden’ overal ter wereld in zwang begon te
raken, leek dit voor Eindhoven een logische vervolgstap. Met haar ‘living
labs’ en start-ups, haar bloeiendeTechnische Universiteit en de in hoge
mate door Philips bepaalde infrastructuur heeft Eindhoven de filosofie
van de slimme stad redelijk moeiteloos weten te omarmen.
Niettemin stelden de Eindhovense burgemeester en de
gemeenteraad zichzelf zo’n drie jaar geleden de kritische vraag wat het
voor een stad betekent om ‘slim’ te zijn. In de Kadernota die de gemeente
op 23 april 2015 presenteerde, wordt gesproken van een paradigmashift in
haar eigen rol: van bepalen naar faciliteren, van controle naar vertrouwen
en van competitief naar coöperatief. In diezelfde periode startte Het
Nieuwe Instituut op uitnodiging van de Eindhovense wethouder MaryAnn Schreurs met een kritisch cultureel programma rond de ideeën van
de participatiesamenleving en de slimme stad. Hoewel het hier twee
verschillende trajecten betrof, begonnen de gemeente en het Instituut
met het formuleren van een visie voor de stad die ‘participatief’ zou zijn,
doelend op de noodzaak om een constante en duurzame dialoog met haar
burgers in gang te zetten. Ik werd medio 2015 door Het Nieuwe Instituut
uitgenodigd om zitting te nemen in een adviesgroep om activiteiten in
deze richting op te starten en waar mogelijk te begeleiden.
Toen de DATAstudio begon met het ontwikkelen van activiteiten
die deze ambitie moesten helpen realiseren, wilde ik graag de aandacht
vestigen op een groep burgers die vaak niet wordt gezien als volwaardige
deelnemers en beleidsbepalers van onze steden: kinderen. Zij worden
meestal niet zozeer beschouwd als burgers als wel als toekomstige
burgers. Van de 226.921 inwoners van Eindhoven bestaat 15 procent uit
kinderen tot 14 jaar.2 Op welke manier zou de DATAstudio deze kinderen
kunnen aanmoedigen om mee te denken over de ontwikkeling van hun
buurt? We besloten daarop om bij wijze van experiment een project op te
zetten waarin kinderen de rol van belangrijke medeburgers toebedeeld
kregen; hierbij beschouwden we het kind niet langer als iemand die
op weg is naar zijn plek in de maatschappij, maar als iemand die al
volwaardig deel uitmaakt van die maatschappij.

Context
[3]
Alfred Korzybski, Science and
Sanity: An Introduction to
Non-Aristotelian Systems and
General Semantics (Lancaster:
Penn., 1941).

Alfred Korzybski’s beroemde stelregel ‘De kaart is niet het gebied’
geldt nog altijd als een van de belangrijkste beweringen over het
verschil tussen realiteit en de perceptie van realiteit – met name voor
cartografen. Korzybski betoogde dat ‘een ideale kaart ook de kaart
van de kaart zou bevatten, evenals de kaart van de kaart van de kaart
etc., tot in het oneindige’3; samen met enkele van zijn tijdgenoten
noemde hij dit ‘kenmerkende zelfreflexiviteit’. Wetenschappers zijn
in de loop der jaren tot de conclusie gekomen dat alle kaarten tot op
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[4]
Lindsay Caplan, ‘Method
without Methodology: Data and
the Digital Humanities’, e-flux
journal (2016). Zie: http://www.eflux.com/journal/72/60492/
method-without-methodologydata-and-the-digitalhumanities/, geraadpleegd op
30 januari 2018.
[5]
Tricia Wang, ‘Big Data Needs
Thick Data’, Ethnography
Matters (2013). Zie: http://
ethnographymatters.net/
blog/2013/05/13/big-data-needsthick-data/, geraadpleegd
op 30 januari 2018.

zekere hoogte voortkomen uit onze verbeelding, ook al is cartografie
een manier om kennis te vergaren, te ordenen en vast te leggen. Een
kaart is nooit de volledig objectieve plaatsbeschrijving die ze beweert
te zijn; iedere kaart is gevormd en gekleurd door politieke, culturele en
sociale omstandigheden, alsook door de persoonlijke ervaringen en
fantasieën van de maker. Kaarten kunnen door de verbeelding worden
verrijkt; ze kunnen denkbeeldige plaatsen tonen, collectieve idealen en
verwachtingen voor de toekomst weergeven.
Met de huidige opkomst van big data zijn we echter getuige van
een hernieuwde poging om de kaart en het gebied tot één geheel te
maken. Doordat de locatie en de beweging van mensen continu wordt
bijgehouden, worden zaken en activiteiten onophoudelijk en in steeds
grotere ongedifferentieerde massa’s in kaart gebracht. Zoals Lindsay
Caplan schrijft in haar redactioneel op e-flux: ‘Big data bevindt zich in
de ruimte tussen kaart en gebied. Omdat het een verleidelijke manier
van weergeven is, wordt het vaak ten onrechte als beide beschouwd.
Het is belangrijk dat we ons van die verwarring bewust zijn, omdat de
weergave van data cruciaal is. De manier waarop gegevens worden
geïnterpreteerd, en voor welke doeleinden, heeft niet alleen gevolgen
voor onze privacy en veiligheid, maar voor ons hele bestaan, voor de
manier waarop wij onze plaats als mensen in deze wereld zien.’4
En dit alles wordt nu alleen nog maar belangrijker. Het constant
registreren van alle denkbare gegevens – van onze meest intieme
handelingen tot de bewegingen van mensen en goederen door
de stad – is onlosmakelijk verbonden met het idee van de ‘slimme
stad’. Iedere handeling, beweging, interactie of relatie wordt hierin
teruggebracht tot een abstracte, meetbare en telbare waarde die
vervolgens op een tweedimensionale kaart wordt weergegeven.
Dit idee vormt de basis voor de manier waarop – al dan niet
toekomstige – slimme steden worden vormgegeven en gereguleerd.
Hoewel ze steevast ‘slim’ zijn door hun vermogen om data en kaarten
aan te wenden als ‘bewijsmateriaal’ of als feiten met betrekking tot een
bepaalde situatie, om vervolgens op deze veronderstellingen voort te
bouwen, zal dit op langere termijn voor problemen zorgen. Het gaat
hier namelijk niet om simpele feiten, maar om ‘feiten’ die worden
weergegeven door middel van specifieke technologieën die geen
rekening houden met de zogeheten thick data5: de verhalen en ideeën
van de mensen die tezamen een stad maken tot wat ze is.
Dit verleidelijke hedendaagse beeld van de stad verschilt niet
al te zeer van historische voorbeelden. De moderne slimme stad met
al zijn tot de verbeelding sprekende technologische hoogstandjes
is weliswaar nieuw, maar ook in het verleden werden steden door

Michael Jensen, Untitled (Revenge
Map), 2003. Telkens als Michael met zijn
opblaasboot het meer op gaat, haalt
Old Man Richardson zijn windbuks
tevoorschijn – althans, zo beweert
Michael. De 12-jarige kunstenaar heeft
een fantasiekaart gemaakt waarop hij
met zijn paintballgeweer wraak neemt.
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[6]
Greg Halseth en Joanne
Doddridge, ‘Children’s
cognitive mapping: A potential
tool for neighbourhood
planning’, Environment and
Planning B: Planning and
Design, vol. 27, pp. 565-582.
[7]
Sam Sturgis, ‘Kids in India
Are Sparking Urban Planning
Changes By Mapping Slums’,
City Lab. Zie: https://www.
citylab.com/life/2015/02/kidsare-sparking-urban-planningchanges-by-mapping-theirslums/385636/, geraadpleegd
op 30 januari 2018.
[8]
Katherine Harmon, You Are
Here: Personal Geographies and
Other Maps of the Imagination
(NewYork: Princeton
Architectural Press, 2003).
Katherine Harmon toont in haar
boek You Are Here: Personal
Geographies and Other Maps
of the Imagination een zeer
gevarieerde verzameling
van buitengewoon originele
kaarten, onder meer met werk
van de Italiaanse kunstenaar
en illustrator Sara Fanelli.8
Fanelli brengt allerlei facetten
van de kinderwereld in kaart
en inspireert kinderen om hun
eigen kaarten te tekenen.

planologen (en gemeenteambtenaren) vaak al vanuit een topdownperspectief benaderd. Het resulteerde soms in een strijd om
sociale gerechtigheid voor de stad door mensen als Jane Jacobs, Jan
Gehl, Ellen Dunham-Jones en vele anderen. En behalve het feit dat
onze steden top-down werden ontworpen en gebouwd, zonder enige
kennis van wat zich in de samenleving afspeelde, waren ze ook gericht
op specifieke groepen volwassenen. Kinderen spelen maar zelden
een rol in de ontwikkeling van steden. Toch zijn zij het die zich constant
begeven in en gebruikmaken van de gezamenlijke voorzieningen van
een stad, zoals de straten, parken, stadscentra, speeltuinen en het
openbaar vervoer.
Hoe kunnen we stedenbouwkundigen, planologen, technologen
en al die lokale bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de
ontwikkeling van de stad inspireren om inclusieve en leefbare slimme
steden te bouwen waarin ook kinderen zich thuis voelen? Het ontwerpen
en bouwen van een daadwerkelijk inclusieve stad vraagt om visie, een
vooruitziende blik, kennis van zaken, oog voor de lokale cultuur en de
wil om iets neer te zetten voor de lange termijn. Het laten zien van de
wereld door de ogen van een kind, kan een onmiskenbaar effect hebben
op planologen en beleidsmakers die werken aan een toekomstvisie voor
de stad. Het perspectief van kinderen betrekken bij de ontwikkeling van
een stad – aan de hand van kaarten, tekeningen en verhalen – is niet iets
nieuws. Laat ik een aantal inspirerende voorbeelden noemen.
Bij het Canadese project KIDSMAP6 werd aan kinderen in Brits
Columbia gevraagd een mentale kaart van hun buurt te tekenen.
De onderzoekers waren zich er weliswaar van bewust dat er aan het
maken van cognitieve kaarten met kinderen beperkingen kleven, maar
de waarde zit hem vooral in de fysieke handeling van het aanwijzen
en weergeven van belangrijke plekken. Hierdoor komen de belangen
en waarden van deze anders onzichtbare en genegeerde bewoners
daadwerkelijk naar voren.
Bij een project in India dat door de organisatie Humara Bachpan
wordt gesteund en waarbij lokale ‘kinderclubs’ in sloppenwijken van
Bombay tot New Delhi en Haiderabad betrokken zijn, maken kinderen
tekeningen van veranderingen die zij graag in hun buurt zouden zien.7
Dankzij dit initiatief krijgen achtergestelde buurten een gezicht; het geeft
betekenis aan bevolkingsdichtheid en vorm aan vervreemding, doordat
het behoeften aan het licht brengt die door volwassenen vaak over het
hoofd worden gezien. De kaarten van de kinderen worden vervolgens
voorgelegd aan lokale bestuurders, die in hun hoedanigheid voor
verandering kunnen zorgen. De waarde van een dergelijk project met
kinderen schuilt niet zozeer in het aanwijzen van de plaatselijke plus- en
minpunten als wel in het activeren van deze onzichtbare burgers.
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In de Pakistaanse stad Karachi proberen leraren en kunstenaars met het
project Bachon seTabdili (ChangeThrough Children) de openbare ruimte
opnieuw in te richten, door hierbij de meest gemarginaliseerde – maar
actieve – gebruikers ervan in stelling te brengen. Met behulp van beeldtaal
kunnen kinderen van elf openbare scholen, die zich in deze zeer dichtbevolkte stad moeten zien te redden, hun ervaringen uiten en delen. Mede
dankzij Bachon seTabdili worden de veldjes, straten en daken zichtbaar die,
bij gebrek aan door de gemeente beschikbaar gestelde speelruimte, in de
praktijk als speeltuin dienen. Wat deze kinderen in kaart brengen dwingt
ons de pluriformiteit van de stad onder ogen te zien, de ‘onmogelijkheid
om verschillende representaties tot één geheel te maken.’ 9
Kinderen zijn belangrijke deelnemers aan het leven in de stad
en de maatschappij – het zijn burgers, niet toekomstige burgers. Hun
voorstelling van hun toekomst is verre van vaag.10 Wie alle esthetische
remmingen even loslaat, ziet wellicht hun zorgen, verwachtingen,
uitdagingen en mogelijkheden voor de toekomst.

MapLab: de opzet
[9]
Shahana Rajani, ‘Urban
Narratives of Children’, Cities
Plus (2014). Zie: http://www.cities
plus.org/post/98326282691/
urban-narratives-of-children,
geraadpleegd op 30 januari 2018.
[10]
‘In pictures: Kids in space –
children draw their visions
of the future for Nasa’,
The Telegraph (2017). Zie: http://
www.telegraph.co.uk/news/
science/space/10851583/
In-pictures-Kids-in-spacechildren-draw-their-visionsof-the-future-for-Nasa.
html?frame=2920205,
geraadpleegd op 30 januari
2018. Rashiq Fataar, ‘Children
draw their visions for Future
Cities’, Future Cape Town (2012).
Zie: http://futurecapetown.
com/2012/10/children-drawtheir-visions-for-future-cities/#.
WnA0s2Zx-8U, geraadpleegd
op 30 januari 2018.

Geïnspireerd door deze projecten ontwikkelden wij bij Superflux het
educatieve programma MapLab als onderdeel van het programma
van de DATAstudio; hiervoor werkten we intensief samen met
Robbert Storm en Liselotte de Groot van de Eindhovense studio
Beam it Up, en later ook met Sophie Rijswijk, student stedenbouw
aan de TU Eindhoven. Ons doel was het ontwikkelen van een
activiteitenprogramma voor Eindhovense basisschoolleerlingen
in de leeftijd van 7-12 jaar. Zij kregen de opdracht om de kaart van
hun buurt te deconstrueren om er vervolgens in verschillende lagen
hun verbeelding en hun ervaringen op plekken waar ze veel tijd
doorbrengen op aan te brengen. De achterliggende ambitie van
MapLab was tweeledig:
1.	Het tot leven wekken van die onmiskenbaar verbeeldingsvolle laag
waarin het niet draait om data maar om verhalen – waarin een huis
een kasteel kan zijn en een stoep het domein van draken, waarin de
grens tussen fantasie en realiteit vervaagt. We wilden fantasierijke
conceptuele kaarten tot stand brengen die betekenis geven aan de
plekken waar het sociale leven zich afspeelt.
2.	Leren om oprecht open te staan voor het perspectief van kinderen om
de stad vervolgens zo aan te kunnen passen en te ontwerpen dat ze

Vliegers voorzien de stad van
wind- en zonne-energie; kleine
elektriciteitscentrales bevinden
zich op het dak van gebouwen.
Foto: Superflux
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voor iedereen geschikt is. En op die manier uitdrukking te geven aan
de persoonlijke en gezamenlijke opvattingen en verwachtingen van
kinderen met betrekking tot de buurt die hun thuis is.

Pilot: cartografische
verbeelding
We ontwikkelden een pilot waarin we wilden onderzoeken hoe we
met basisschoolleerlingen konden samenwerken om zo tot nieuwe,
alternatieve kaarten van hun buurt te komen. We waren erg blij toen
we hoorden dat basisschool De Tempel, uit de gelijknamige wijk in
Woensel-Noord, bereid was om in het najaar van 2016 met een groep
leerlingen (7-10 jaar) aan ons project mee te werken.

Boven op een bejaardenhuis
bevindt zich een
stroopwafelwinkel, zodat het
winkelend publiek de bewoners
kan bezoeken om samen met
hen een stroopwafel te eten.
Foto: Superflux
Een ontwerp van kinderen
van basisschool De Tempel.
Zij tekenden een dierentuin
op de plaats waar vroeger een
supermarkt zat. De snelweg
kan nu gemakkelijk door
voetgangers worden
overgestoken omdat er een
zebrapad is aangelegd.
Foto: Team MapLab

[11]
Guy Debord, ‘Théorie de
la dérive’, Internationale
Situationniste #1 (Parijs,
juni 1958); vertaald en
uitgegeven door Ken Knabb
als ‘Theory of the Dérive’
in Situationist International
Anthology (Berkeley: Bureau of
Public Secrets, 1981 en 1989).

De werkwijze
Voor onze MapLab-pilot bezochten we de basisschool vier keer
in een tijdsbestek van een maand om er workshops te geven aan
de kinderen. In een iteratief proces ontwikkelden we de strategie
en de instrumenten voor elke workshop op basis van de feedback
en de antwoorden van de kinderen.
Allereerst bestudeerden we samen met de kinderen een
plattegrond van de buurt en vroegen hun om plekken aan te wijzen
die ze goed kenden. We kozen er bewust voor om te beginnen met een
bestaande kaart, in plaats van er een te creëren als resultaat van de
workshop, zodat de beperkingen van een dergelijke kaart duidelijk naar
voren zouden komen.
Daarna vroegen we de kinderen om plaatsen die voor hen
belangrijk waren van kleuren te voorzien: plekken waar ze veel tijd
doorbrachten of waar ze niet durfden te komen, plekken waar het
spookte of die juist ‘vol geheimen’ zaten. Vervolgens gingen we op
pad en volgden een doelbewuste dérive11 – doelbewust, aangezien
ons streven voor deze activiteit duidelijk was – waarbij we ons
tegelijkertijd open en onderzoekend opstelden voor de mogelijkheden
die zich eventueel zouden aandienen wanneer we met nieuwe vragen
rondliepen op bekend terrein. De kinderen hadden dagboeken, pennen
en fototoestellen bij zich om zaken vast te leggen, en hun herinneringen,
contacten en vriendschappen als conceptuele hulpmiddelen om hun
ontdekkingen, verhalen, fantasieën en ideeën te noteren.
Een van de treffendste verhalen die hierbij naar boven
kwamen, was dat van een ‘spookhuis’. Twee meisjes die tegenover een
leegstaand schoolgebouw woonden, meenden er ’s avonds heel af en
toe licht te zien branden; ook het feit dat het pand leegstond was voor
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hen een onheilspellend teken dat het er zou spoken. Voor hen was dit
dus overduidelijk een enge plek. Tijdens onze eerste wandeling door
de buurt gingen de meisjes op nader onderzoek uit. Samen zagen we
dat er achter een raam een jongeman in de vensterbank zat. Toen we
dichterbij kwamen, deed hij het raam open en begon met de kinderen
te praten; hij legde uit dat hij samen met een paar anderen tijdelijk
als antikraakwacht in het schoolgebouw woonde. Toen de kinderen
vervolgens werden uitgenodigd om binnen een kijkje te komen nemen,
gingen ze al snel naar de gymzaal om daar met de nog resterende
sportattributen te spelen.
In de daaropvolgende sessies lieten we de kinderen tekeningen
maken van hun ontdekkingen en vroegen we hen om na te denken
over de toekomst van hun buurt en de daar aanwezige speeltuintjes
en hangplekken. We lieten de kinderen in kleinere groepjes werken,
waarbij ze de plattegrond achter zich lieten en nu hun eigen kaart
gingen tekenen. Hierbij voorzagen ze bestaande plekken van een
nieuwe betekenislaag op basis van hun fantasie en een zeker
pragmatisme: zo combineerden ze een technologische utopie met
sociale inclusiviteit en geografische vrijheid weer met aandacht voor
het milieu, et cetera.
De kindertekeningen bieden ons een middel om het ongrijpbare
te beschrijven en te begrijpen: van luchtroutes en sterrenbeelden tot
gemoedstoestanden. Hierbij wil ik enkele fragmenten van de kinderen
hun ideeën noemen, zoals zij deze beschrijven: ‘wildparken in de stad’,
‘een stroopwafelwinkel boven op een bejaardenhuis, zodat mensen
die stroopwafels willen kopen bejaarden kunnen bezoeken en samen
een koekje kunnen eten’, ‘verticale boerderijen’, ‘teleportatie naar de
maan’, ‘een koepel over de school waarmee het weer kan worden
geregeld. (Wil je sneeuw? Gaan we regelen!)’, ‘een ondergronds
archeologisch museum’, ‘een hotel waar je ‘s ochtends wakker wordt
van de rammelende maag van een schildpad’, ‘meer tunnels, bruggen
en grotten in de stad’, ‘vliegers die de stad wind- en zonne-energie
geven met kleine elektriciteitscentrales op de daken van gebouwen’,
‘bejaardenhuizen voor oude robots die op fossiele brandstoffen
draaien’, ‘zomaar wat huizen in de straat waar je naar binnen kunt om
samen spelletjes te doen’, ‘de val van Nederland en het samengaan
met Marokko’ en tot slot ‘plekken waar je “tijd voor jezelf” hebt, voor
wanneer alles je een beetje te veel wordt’.
Het is vanuit het perspectief van een volwassene wellicht
eenvoudig om dit soort ideeën en tekeningen snel weg te wuiven, maar
dat is niet waar het bij deze activiteiten om gaat. Het punt – als dat er al
is – is eerder het omgekeerde: het gaat om het vertalen van de ideeën
van kinderen naar een makkelijk te behappen vorm voor volwassenen,

Kinderen van de Louis Buelens
basisschool documenteren
de omstandigheden in het park.
Vooral jongeren laten veel
afval en voedsel achter in de
omgeving. Foto: Fieke van
Berkom
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Twee meisjes van basisschool
Strijp Dorp realiseerden zich
dat ze bij het buitenspelen niet
naar de wc kunnen. Zij stelden
voor om voor zowel jongens
als meisjes composttoiletten
te introduceren. Foto: Fieke
van Berkom
De kinderen van basisschool
Strijp Dorp laten hun tekening
zien op de plek waarvoor zij een
nieuw plan hebben bedacht.
Foto: Fieke van Berkom

waarbij er niets verborgen blijft. Laten we eens nader bekijken hoe
de volwassen wereld van invloed is op jonge kinderen, en nadenken
over de manier waarop zij de moderne wereld die wij voor hen hebben
geschapen interpreteren.
De pilot illustreerde hoe het concept van de kaart in feite
veel breder en uitgebreider is dan het gangbare gebruik ervan doet
vermoeden. Het was onze bedoeling om met hulpmiddelen te werken
die vandaag de dag gebruikt worden om mee te navigeren, en de
kinderen vervolgens nieuwe perspectieven te bieden, zowel ruimtelijk
als in hun verbeelding. Het fysieke aspect van deze cartografische
handeling was minstens zo belangrijk: zorgen dat de kinderen naar
buiten gaan en rondlopen, iets wat ze tijdens schooltijd normaal
gesproken niet doen. We wilden continu blijven schommelen tussen
het denkbeeldige en de realiteit, en daarbij niet zozeer verbanden
leggen tussen plekken als wel inzoomen op een bepaalde plaats en dat
stipje op de kaart extra gewicht, diepte en dimensie geven.
Het grootste succes van de pilot zat hem in de niet aflatende
inzet, motivatie en het enthousiasme van de kinderen gedurende
het hele proces. Het project werd bovendien door de docenten met
welwillendheid en waardering ontvangen, evenals door een lokale
sociaal werker die zichtbaar verrast was door de diepgang, vitaliteit
en subtiliteit van de ideeën van de kinderen. Voor ons was dit een
aanmoediging om door te gaan.
Door onze ervaringen met de pilot realiseerden we ons dat
MapLab de potentie had om te fungeren als een veldgids van de
stemmen, visies en ideeën van de kinderen van Eindhoven. Als we
dit konden voorleggen aan lokale planologen, ontwikkelaars en
raadsleden, als aanvulling op de bestaande kaart van Eindhoven, waar
zou dit ons dan brengen? Dat wilden we uitzoeken, en daarom besloten
we binnen de DATAstudio om de workshops verder te ontwikkelen en
uit te breiden naar meerdere scholen.

Uitbreiding van het
MapLab-project
Tijdens de evaluatie van de pilot werd het ons duidelijk dat we
de omvang van de activiteit en het onderzoeksgebied dienden in
te perken, zodat de kinderen het volledige gebied daadwerkelijk
konden verkennen. Ook dienden we een methode en een
instrumentarium te ontwikkelen die makkelijk in gebruik zouden
zijn en eenvoudig af te stemmen op verschillende scholen; verder
moesten we een betere manier vinden om de verhalen die naar
voren kwamen vast te leggen en wilden we alle resultaten digitaal
delen. De docenten wilden bovendien graag dat de workshops
werden gebaseerd op de fysieke realiteit.
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Hier wordt door twee meisjes
van basisschool Strijp Dorp
gewerkt aan een idee om de
hoeveelheid brandnetels op
een speelplek terug te dringen.
Hun voorstel bestaat uit het
aanleggen van mooiere en
betere paden. Foto: Fieke van
Berkom

Hierop ontwierp Beam it Up de website maplabkids.nl, een nieuwe
applicatie die als levend archief een centrale rol zou gaan spelen
bij de workshops, naast de methodes die tijdens de pilot waren
uitgeprobeerd. Van september tot november 2017 verzorgden Beam
it Up en Sophie Rijswijk workshops op vier scholen in Eindhoven.
Elke workshop begon met het aanwijzen van de locatie van
de school op de MapLab-website in het klaslokaal. Beam it Up
presenteerde de digitale kaart aan de kinderen, die deze vervolgens
samen nader bestudeerden en daarna het onderzoeksgebied met
een diameter van 250 meter rondom de school omcirkelden. Nadat
ze dit gebied wat uitgebreider hadden besproken – geheime plekken,
plaatsen waar het spookte, plekken waar ze zich fijn voelden of
juist liever niet kwamen – markeerden de kinderen hun plekken
op de kaart in vier verschillende kleuren. Elk kind had zijn of haar
eigen unieke herinneringen aan het gebied, en die onbewuste
kennis werd in stelling gebracht in het gesprek over het gevoel
dat ze bij de ruimte hadden, waar ze zich niet prettig voelden en
wat ze juist wel leuk vonden et cetera. Op basis van de gesprekken
gingen de kinderen vervolgens op elke plek foto’s maken, waarna
ze met hulp van de workshopleiders hun gekozen foto’s uploadden
op de MapLab-website en deze voorzagen van hashtags en
omschrijvingen.		
In de daaropvolgende workshop bezochten de kinderen
samen de MapLab-website om hun observaties uit de vorige sessie
te delen. Aan de hand van een geleide discussie over de onplezierige
plekken die tijdens de eerste workshop naar voren waren gekomen,
kregen ze de mogelijkheid om de kaart aan te passen en plekken die
volgens hen voor verbetering vatbaar waren weg te halen of toe te
voegen. Toen de kaart eenmaal af was, gingen de kinderen opnieuw
op pad om de betreffende plekken nog eens nader te bestuderen.
Wat zouden ze er liever anders zien? Wat zouden ze willen aanpassen
of verbeteren? Betrof het een ruimtelijke of functionele verbetering,
of een gedragsverandering? Ging het om een gevoel van
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Schermopname van de
applicatie maplabkids.nl,
ingezoomd op Eindhoven.
Het beeld toont alle locaties
en bijbehorende foto’s die de
kinderen in hun verkenningen
hebben gemaakt.

Schermopname van de
applicatie maplabkids.nl,
ingezoomd op het ontwerp
“De Drommel”. De locatie van
deze oplossing is gemarkeerd
met een ster op de kaart.

Schermopname van de
applicatie maplabkids.nl,
ingezoomd op de categorie
verbeteren (#Mlverbeteren).
Alle foto’s die betrekking
hebben op deze tag worden
aan de rechterkant van het
scherm getoond.
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gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de plek of van wederzijds
respect jegens iedereen die gebruikmaakt van openbare plekken?
Vervolgens gingen de kinderen in tweetallen aan de slag
met het bedenken van alternatieve versies van de plekken die ze
hadden bezocht, door korte tekstjes te schrijven en tekeningen te
maken. In de derde en tevens laatste workshop rondden de kinderen
hun tekeningen af en presenteerden ze hun ideeën, die vervolgens
aan de MapLab-website werden toegevoegd in de vorm van een
afbeelding met een korte omschrijving en hashtags.

Enkele ideeën die hierbij
naar voren kwamen:
BELONENDE HONDENPRULLENBAK
Het Kees Bolplantsoen is een van de weinige stukjes groen in de wijk, maar
door alle hondenpoep kunnen de kinderen er nauwelijks spelen. De twee
bedenkers van dit ontwerp kwamen met een beloning voor goed gedrag:
een speciale prullenbak voor hondenpoep met gratis vuilniszakjes, waarbij
elk ingeleverd zakje hondenpoep wordt beloond met een hondenkoekje.

Een ontwerp van kinderen
van basisschool Strijp Dorp
voor een crossbaan. De baan
zweeft in de lucht en daardoor
is er sprake van een diepe
afgrond. Het voorstel is om er
een hek omheen te plaatsen;
met deze kleurige oplossing
is het zowel een vrolijke
als een veilige crossbaan.
Foto: Fieke van Berkom

TOEGANKELIJKE COMPOST-WC
De wijk rond basisschool Strijp Dorp kampt met een probleem dat
haast overal ter wereld bestaat: een gebrek aan veilige sanitaire
voorzieningen voor meisjes. Jongens kunnen tussen het spelen door
snel even in de bosjes plassen, maar voor meisjes ligt dat lastiger.
Bij dit ontwerp is rekening gehouden met toegankelijkheid voor
alle geslachten, en met de gevolgen van menselijke uitwerpselen
voor het milieu. De twee meisjes ontwierpen een composttoilet op
basis van groenafval; wanneer deze wc vol is, wordt de compost
gedoneerd aan boeren.

51

Anab Jain

DE DROMMEL
Het tweetal achter dit project – een van mijn favorieten – ontwierp een
systeem voor het behoud van het kwetsbare ecosysteem in de rivier de
Dommel. Om vissen te helpen bij het passeren van een bouwterrein, bedachten de twee een systeem met netten die het bouwafval uit de scholen
vis konden halen. Wanneer een scanner in een van de netten leven detecteert, worden de betreffende vissen en andere dieren veilig teruggezet in
de rivier; als er afval wordt gedetecteerd, wordt dit eruit gefilterd en in een
vuilnisbak gedeponeerd. Dit project, waarbij de rommel uit de Dommel
wordt gezuiverd, kreeg de toepasselijke naam ‘de Drommel’.
SPEEL- EN HANGPLEKKEN
Het tegengaan van verveling was de drijvende kracht achter dit ontwerp.
Door een slecht functionerend drainagesysteem is een voetbalveld onbespeelbaar geworden, waardoor de kinderen binnen blijven om te gamen
– een tijdelijke oplossing, want ze zien in dat ook dat snel gaat vervelen.
Maar bovenal kwam uit discussies het verband tussen verveling en asociaal
gedrag naar voren – zoals pubers die kleine kinderen terroriseren en vernielingen aanbrengen in de speeltuin.Twee leerlingen van basisschool De
Driesprong bedachten een systeem dat inspeelt op de behoefte aan een veilig gevoel en maatregelen om de angst voor jongeren te bestrijden: hierbij
worden camera’s opgehangen en worden tegelijkertijd elders hangplekken
aangewezen waar graffiti en ‘dingen vernielen’ juist wel zijn toegestaan.

Wat ligt er voor MapLab
in het verschiet?
Het werken met MapLab toonde aan dat kinderen bijzonder enthousiast
zijn over onze activiteiten.Tijdens de Dutch Design Week legden de leerlingen hun ideeën voor aan de burgemeester, een gemeenteambtenaar die
belast is met het stadsdeel Woensel en een social designer. De burgemeester was zichtbaar geraakt en verrast door hun presentaties, met name door
de ideeën die op creatieve en gevatte wijze aansturen op gedragsverandering. Hij opperde dat de gemeente wellicht een kinderpanel in het leven
zou moeten roepen, zodat ook hun stem en standpunten kunnen worden
gehoord. Dit was voor ons een zeer bemoedigend signaal; naar aanleiding
hiervan gaat de DATAstudio dan ook met lokale bestuurders om tafel om
te bespreken hoe MapLab verder zou kunnen worden geïmplementeerd.
Wij zijn heel benieuwd of de MapLab-methode een onderdeel kan
worden van het curriculum van basisscholen in heel Eindhoven. Er zijn
enkele populaire vakken waarbinnen MapLab goed zou passen. Een daarvan is Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL), waarbij leerlingen
onderzoek doen op basis van hun eigen onderzoeksvragen, of oplossingen bedenken voor problemen of behoeften die ze hebben vastgesteld
– een educatieve methode op basis van 21e-eeuwse leervaardigheden.
Het project zou daarnaast ook passen binnen het verplichte vak burgerschapsvorming; een belangrijk aspect hiervan is dat leerlingen kennis
opdoen over hun eigen leefomgeving door er zelf aan bij te dragen en er
verantwoordelijkheid voor te nemen. Het opnemen van ons programma
in een van deze vakken zou een manier kunnen zijn om het onderwijs
meer naar buiten te brengen, richting de gemeenschap en de stad, zodat
kinderen al op jonge leeftijd een gevoel van gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid kunnen ontwikkelen.

Opgedane inzichten
Nu Het Nieuwe Instituut aan de volgende fase van MapLab werkt, dient
dit essay als een nuttig hulpmiddel bij de evaluatie van ons project.
Hierbij wil ik graag enkele van onze opgedane inzichten delen.
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De kinderen vonden het erg leuk om ideeën en ‘oplossingen’ aan te
dragen voor wat zij beschouwden als ‘problemen’ in hun buurt. Zo
vonden kleinere kinderen dat hun positie in de speeltuin in gevaar
kwam door de aanwezigheid van oudere kinderen, terwijl die zich op
hun beurt buitengesloten voelden en het idee hadden dat ze nergens
thuishoorden. Dit is een complexe maatschappelijke uitdaging; het
gebrek aan veilige gemeenschappelijke ruimtes is voor veel steden
een probleem.
Hoewel de kinderen hun best deden om zinvolle oplossingen
te bedenken – zo streden twee meisjes tegen ‘jeugdige luiheid’
door bankjes te ontwerpen met ingebouwde vuilnisbakken en
kreeg het schoolplein van De Driesprong een speciale graffiti- en
vandalismezone – bleef de uitdaging van het oplossen van de
onderliggende problemen bestaan. Wat ze al snel inzagen, was dat
complexe problemen niet gepaard gaan met eenvoudige oplossingen,
en dat de oplossing voor het ene probleem vaak weer een nieuw
probleem tot gevolg heeft. Wat zou er gebeuren als je consequentiedenken invoert in het onderwijs?
Bij dit project werden kinderen zich, door kritisch na te denken,
bewuster van hun buurt; ze leerden op een topografische manier naar
hun directe omgeving kijken, met behulp van een kaart de weg door
hun wijk te vinden, en kwamen er zo achter dat een kaart niet hetzelfde
is als een gebied. Het project liet bovendien zien dat de digitale
hulpmiddelen die worden gebruikt om te navigeren en te fotograferen
exact dezelfde zijn die kunnen worden gebruikt om veranderingen
in een verhaal aan te brengen – om de pluriformiteit en de chaos
zichtbaar te maken die verscholen gaan onder de tweedimensionale
overzichten die worden gebruikt bij het nemen van beslissingen.
Het leggen van de link tussen problemen, problematisch
gedrag, plekken en voorzieningen was vaak ingewikkeld. Hoewel de
kinderen niet alle problemen in hun buurt wisten op te lossen, werden
ze wel uitgedaagd om op zoek te gaan naar verschillende manieren om
richting een oplossing te komen. Ze werden ingezet als sociale actoren.
De kinderen werden individueel aan het werk gezet,
maar ontdekten daarnaast de uitdagingen die gepaard gaan met
samenwerking: het belang van aandacht en dialoog, de gevaren van
het vasthouden aan de eigen mening, het belang van het erkennen van
verschillende perspectieven en de noodzaak om te kunnen inschatten
wanneer je al dan niet moet samenwerken. Dit waren belangrijke maar
ook verontrustende ontdekkingen, die hen op abstracte wijze lieten
inzien dat pluriformiteit binnen een gemeenschap essentieel is.

Conclusie
Het MapLab-experiment is niet nieuw of uniek in zijn soort, maar
voor de kinderen en de betrokken medewerkers was het spannend en
nieuw. Het Nieuwe Instituut / DATAstudio hoopt door te kunnen gaan
met het ontwikkelen van deze activiteiten en zo een uitgebreid archief
te kunnen aanleggen met thick data, verkregen vanuit het perspectief
van kinderen. We hopen dat deze gegevens zullen worden gezien als
een rijke inspiratiebron voor het ontwerp, de planning en de bouw van
meer participatieve, inclusieve, toegankelijke en speelse steden.
Wij hebben geleerd dat de eigen buurt voor kinderen vaak de
enige ruimte is waar zij zich vertrouwd voelen; het is een ruimte die hun
wereldbeeld vormgeeft en waar ze voor het eerst in aanraking komen
met de maatschappij. Wat voor ons misschien maar een klein stukje
grond lijkt, kan voor een kind een wereld van verbeelding betekenen,
vol verhalen en fantasieën die met schijnbaar alledaagse objecten
en plekken vervlochten zijn. We hopen dat experimenten als MapLab
de rijke verhalen, fantasieën en creatieve ambities tot leven kunnen
wekken van een groep burgers die normaal gesproken niet wordt
betrokken bij de ontwikkeling van onze steden.
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Ik wil op deze plek graag de DATAstudio bedanken voor de uitnodiging,
mijn team bij Superflux voor het werken aan dit project, en Nicola
Ferrao voor haar hulp bij het redigeren van de Engelstalige versie van
deze tekst.
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De slimme stad bestaat
nog niet – behalve waar
hij al wel bestaat

Dan Hill
Dan Hill is ontwerper,
stedenbouwkundige en
mededirecteur van Arup,
een wereldwijd ontwerp- en
ingenieursbureau. Hij is hoofd
van Arup Digital Studio, een
multidisciplinair team dat
opdrachtgevers ondersteunt
bij het ontwerpen, bouwen en
inzetten van transformatieve
digitale technologie in steden,
ruimtes, infrastructuren en
organisaties. Hill trad in 2015
toe tot de adviesraad van
DATAstudio. Een deel van
zijn bijdrage resulteerde in
de Cloud Atlas-workshop.

Foto’s van verschillende
soorten huizen, gemaakt
tijdens onze fietstochten door
Woensel-Noord. Foto’s: Dan Hill

[1]
Zie: http://ec.europa.eu/
archives/commission_
2010-2014/kroes/en/content/
my-thoughts-smart-city-remkoolhaas.html, geraadpleegd
op 29 maart 2018.

Tien jaar sinds de opkomst van de slimme stad wordt dit concept
nog steeds gesteund en gepromoot door lokale, nationale en
transnationale overheden en uiteraard door technologiebedrijven, om
wellicht voor de hand liggende redenen. Living labs, experimenten,
demonstratiemodellen, pilots en steeds vaker ook concrete projecten
zijn er in overvloed. Of deze daadwerkelijk enig effect sorteren is een
tweede. Om de beroemde uitspraak van de Britse architect Cedric Price
te parafraseren: Als demonstratiemodellen van slimme steden het
antwoord zijn, wat was dan de vraag?

En zelfs nu nog, in deze schijnbaar door technologie aangestuurde tijd en
inmiddels een halve eeuw nadat Price zijn uitspraak deed, gaat het haast
nooit over de vraag hoe technologie daadwerkelijk onze steden vormgeeft;
zelden onderzoeken we zorgvuldig wat de impact van technologie is op
onze stedenbouw, onze stedelijke economieën, op de manier waarop we
leven, werken en spelen in steden. Dit zou deels een gevolg kunnen zijn
van een vooringenomenheid waarmee wij naar stedelijke ontwikkeling
kijken. Door de Europese Commissie gevraagd naar zijn mening over
slimme steden, mopperde architect Rem Koolhaas: ‘Vroeger was de stad
het domein van de architect.’1
Dat is niet helemaal waar, Rem. Uiteraard hebben architecten en
planologen bijgedragen aan het vormgeven van steden, maar kunnen
we – op een paar overduidelijke uitzonderingen na – nu echt stellen
dat de stad vroeger ‘hun domein’ was, meer dan dat van technologen,
ingenieurs en uitvinders?Technologie is van fundamentele invloed op
de vormgeving van steden, en dat is altijd al zo geweest – of het nu gaat
om de toegevoegde waarde die het veiligheidsmechanisme van liften en
het doorspoeltoilet hebben betekend voor wolkenkrabbers of de manier
waarop airconditioning en de auto de groei van steden hebben bevorderd
– ondanks stedelijke planning en architectuur, die doorgaans slechts
reageren op dergelijke uitvindingen door ze te omhullen met nieuwe
vormen van gebouwen, in plaats van ze in eerste instantie zelf te creëren.
Even terzijde: het zou veel gunstiger zijn voor steden – en,
belangrijker nog, voor hun inwoners – als de architectuur iets vaker voorop
zou lopen bij dergelijke uitvindingen; als ze genoeg lef zou hebben om
haar eigen businessmodel opnieuw uit te vinden en de tijd te nemen voor
gedegen onderzoek en ontwikkeling, voor het maken van prototypen,
om de daadwerkelijk door gebruikers gestuurde wijze van ontwerpen
en praktijkontwikkelingen van andere ontwerpdisciplines in zich op te
nemen. Dan zou er in ieder geval een kans bestaan dat de bredere ethische
dimensie van architectuur – een uniek vermogen vergeleken met de
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[2]
Zie: https://medium.com/@
pleij/i-hate-being-an-architect7c42abbcd6d, geraadpleegd op
29 maart 2018.
[3]
Zie: https://www.statista.
com/statistics/263264/topcompanies-in-the-world-bymarket-value/, geraadpleegd
op 29 maart 2018.
[4]
Zie: http://money.cnn.
com/2015/10/30/investing/techstocks-apple-amazon-alphabetgoogle-facebook-microsoft/
index.html, geraadpleegd op 29
maart 2018.

meeste andere ontwerpdisciplines, en al helemaal met de techsector –
ervoor zou zorgen dat nieuwe technologieën gevormd worden rond het
idee van de stad als openbaar goed.
De meeste architecten kijken over het algemeen echter nog steeds
naar technologie als naar producten in een catalogus, als ze afwezig door
een site als Architizer struinen. Ze doen nooit eens een stapje naar achteren
om te zien hoe het gezamenlijke effect van sommige van die producten de
manier waarop we met elkaar samenleven volledig heeft veranderd.
Maar als we ons iets welwillender opstellen jegens Koolhaas – in zekere
zin zou je Elements, OMA’s tentoonstelling op de Architectuurbiënnale
van Venetië in 2014, op zijn minst kunnen zien als een poging om enkele
van deze bouwtechnieken te omarmen – dan zouden we zijn opmerking
over de stad als het domein van de architect in een breder licht kunnen
bezien, naast een eerdere opmerking van hem dat de stad het domein
was van architecten die zich speciaal inzetten voor overheidsidealen:
‘De tijd is allang weg dat architecten de goede bedoelingen van overheden
uitvoerden. Er zijn geen idealen bij de overheid, de fikse deregulering heeft
de markteconomie fataal versterkt. Het universum is nu leger, of vol met
bedrijven. De vooruitgang is versplinterd, totaal verspreid.’2
Inderdaad, ondanks de resten van de twintigste-eeuwse, door
olie gedicteerde infrastructuur die nog steeds in onze steden aanwezig
zijn, bevinden de erfgenamen van het gedereguleerde landschap dat
Koolhaas beschreef zich nu in de techsector, onder aanvoering van de
meest waardevolle bedrijven ter wereld. Op het moment van schrijven
behoren de in de VS gevestigde ondernemingen Alphabet, Amazon,
Apple, Facebook en Microsoft tot de zes meest waardevolle bedrijven
ter wereld3 (althans, totdat hun Chinese tegenhangers Alibaba, Baidu
en Tencent hun voetafdruk gaan uitbreiden). Gezamenlijk zijn ze bijna
3,3 biljoen dollar waard, daar waar ze twee jaar geleden nog werden
geschat op circa 2,2 biljoen dollar; en alle vijf zijn ze gevestigd aan de
Amerikaanse westkust.4
Even belangrijk echter, zo niet belangrijker nog, is dat deze
bedrijven misschien wel onze grootste culturele beïnvloeders zijn, dat ze
voor machtsverschuivingen kunnen zorgen op het gebied van de politiek
en haar symbolische maatschappelijke – en dus ruimtelijke – organisaties.
Zo geven ze nu natuurlijk ook vorm aan de manier waarop hedendaagse
steden zich ontwikkelen, niet in de laatste plaats door middel van de
bijbehorende tweede golf aan techbedrijven, met namen als Airbnb
en Uber (die wederom gebaseerd zijn op dat kleine, cultureel beperkte
stukje Amerikaanse westkust). Deze bedrijven verschillen aanzienlijk
van de licht koortsachtige, hebzuchtige slimmestadplannen van het
afgelopen decennium, met zijn op ‘informatietechnologie’ uit de jaren
tachtig geïnspireerde visioenen van controlekamers en commandocentra.

Foto van verschillende soorten
huizen, gemaakt tijdens onze
fietstochten door WoenselNoord. Foto: Dan Hill
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Het zijn geen IT-bedrijven zoals IBM, Cisco en Siemens dat waren of zijn.
Ze profiteren daarentegen van een verbluffend wijdverspreid gebruik
van mobiele telefoons, die op hun beurt enorme social media-netwerken
mogelijk maken, maar ook zogenoemde deeleconomiediensten en een
snel groeiend scala aan onbeveiligde, onbetrouwbare, maar intrigerende
apparaten die samen het Internet-of-Things vormen – van auto’s tot
wasmachines en luidsprekers. En die hun verschillende vaardigheden
combineren door middel van algoritmes die in toenemende mate worden
gestuurd door machine learning.
Dit is de echte slimme stad, en die bevindt zich net zo goed in
de straten van Eindhoven als in Ensenada, Edmonton of Edinburgh.
En hoewel hij haaks staat op het technocratische beeld van controle,
kunnen we niettemin stellen dat deze ongelijke verdeling steden
vormgeeft, juist via een gedecentraliseerd patroon van apparaten
en diensten die voor de dagelijkse consument tegen instapprijzen
beschikbaar zijn. Hierdoor is er een andere soort slimme stad ontstaan
die, nogmaals, volledig afwijkt van de metaforische controlekamer
of de brede infrastructurele uitrol. Deze slimme stad heeft nog steeds
mogelijkheden op het gebied van toezicht, exploitatie en controle,
maar die zijn, om met Rem Koolhaas te spreken, ‘versplinterd, totaal
verspreid’ en overheden worden behendig ontweken. Ondanks hun
onmiddellijke aantrekkingskracht herbergen deze nieuwe digitale
diensten veel aspecten die onaangenaam en ondoorzichtig zijn, en
mogelijk zelfs schadelijk, doordat ze algemene culturele patronen van
individualisme, ongelijkheid en intolerantie alleen maar versterken.

Het probleem van
‘mensen zoals wij’

Foto’s van verschillende
soorten huizen, gemaakt
tijdens onze fietstochten door
Woensel-Noord. Foto’s: Dan Hill
[5]
Zie: https://www.newyorker.
com/magazine/2013/05/27/
change-the-world,
geraadpleegd op 29 maart 2018.
[6]
Zie: https://www.citylab.
com/transportation/2017/12/
what-elon-musk-doesnt-getabout-urban-transit/548843/,
geraadpleegd op 29 maart 2018.

Zo lijkt Uber, zoals George Packer het op memorabele wijze
verwoordde in The New Yorker, vooral bezig met het ‘oplossen van
de problemen van twintigers met te veel geld op zak’.5 Met andere
woorden: de mensen die Uber maken, maken dat voor mensen
zoals de mensen die Uber maken, een fenomeen dat ook wel
elite projection wordt genoemd; zie ook Elon Musk.6 Dit ondanks
het feit dat Ubers marktwaarde gebaseerd is op plannen voor
wereldheerschappij, hetgeen noodzakelijkerwijs ook mensen omvat
die juist helemaal niet zijn zoals zij.
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[7]
Mariana Mazzucato,
The Entrepreneurial State:
Debunking Public vs. Private
Sector Myths (Anthem Press,
2013).

Hoewel bepaalde onderdelen van Uber – de interface, de interacties
– absoluut een beeld schetsen van de manier waarop velen van ons
stedelijke mobiliteit voor zich zien, vormt deze dienst tegelijkertijd een
voorbeeld van het algemene idee dat je dit soort dingen maakt voor
mensen zoals jijzelf en dat je enkel op je eigen voorwaarden betaalt,
waarmee je een bredere verantwoordelijkheid voor jouw impact op de stad
dus uit de weg gaat.
Het is inderdaad makkelijker voor te stellen dat je in een stad een
deelautodienst opzet voor ‘mensen zoals wij’ dan dat je, om maar wat te
noemen, een nieuwe vorm van openbaar vervoer creëert die alle burgers
in gelijke mate bedient, ongeacht hun economische of sociale status. Die
laatste optie is nu echter juist het soort ontwerpdoel dat een gemeente
Eindhoven zichzelf wellicht zal moeten stellen.
De private sector zal immers altijd voor de gemakkelijke weg gaan,
voor het laaghangend fruit. En waarom zouden ze ook niet? Ingewikkelde
opties zijn niet echt hun ding. Die laten ze liever over aan de publieke
sector. Het is eenvoudig om een Uber op te zetten, een uitgeklede vorm van
gedeeld vervoer die toch niet groot zal groeien. Het is daarentegen veel
indrukwekkender, veel ingewikkelder ook, om daadwerkelijk openbaar
vervoer op te zetten.
Het succes van elke daaropvolgende eenhoorn [een start-up die in
korte tijd zeer succesvol is geworden] versterkt echter het heersende beeld
dat dergelijke techbedrijven hét antwoord zijn, en dat het de taak van de
overheid is om zo veel mogelijk uit de buurt te blijven.
Dit gaat niet alleen voorbij aan de uiterst generatieve rol die
door de overheid aangestuurde innovatie speelt bij het scheppen van de
voorwaarden voor deze techbedrijven, en soms ook van de technologie
zelf, zoals Mariana Mazzucato nauwgezet beschreef in The Entrepreneurial
State: Debunking Public vs. Private Sector Myths.7 Het maakt het
ook eenvoudiger om het gemeentelijke overheidsapparaat en het
maatschappelijk middenveld verder uit te hollen, waardoor er nog meer
braakliggend terrein ontstaat voor start-ups, die zichzelf presenteren als het
antwoord op alle niet-gestelde vragen waar Price over sprak.
MargaretThatcher zei dat ze niet geloofde in ‘de samenleving’
– maar moeten we nu dan maar geloven in eenhoorns? Het gebrek aan
diversiteit bij deze manier van denken en werken is schrijnend.
De paradox zit hem hier echter in het feit dat dergelijke
technologieën ook grote beloften in zich dragen, bijvoorbeeld als het
gaat om het efficiënt gebruik van hulpbronnen, of om het vormgeven en
versterken van de sociale structuur. En, intrigerend genoeg, terwijl de
meeste van deze technologieën momenteel simpelweg gebruikmaken van
de bestaande fysieke ruimte, zijn er ook steeds meer die compleet nieuwe
ruimtelijke implicaties met zich meebrengen.

Foto van verschillende soorten
huizen, gemaakt tijdens onze
fietstochten door WoenselNoord. Foto: Dan Hill
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Hoe zou het vermogen van Airbnb om ruimte opnieuw in te delen voor
veranderingen kunnen zorgen in het ontwerp van appartementen?
Hoe zou autodelen van invloed kunnen zijn op de vorm van en de
hoeveelheid parkeerplaatsen? Hoe zouden zelfrijdende auto’s langzaam
maar zeker de objecten uit de tijd van de verkeerskunde kunnen laten
verdwijnen, waardoor het straatbeeld volledig verandert in een vorm
van gemeenschappelijke ruimte waar Hans Monderman slechts
van had kunnen dromen? Hoe zouden winkelruimtes qua vorm of
gebruik kunnen veranderen op basis van anticiperende logistiek,
digitale fabricatie, autonome bezorging en lokale valuta? Hoe zou het
superlokaal opwekken en opslaan van energie het ontwerp van wijken
en eigendomsmodellen kunnen veranderen?

De eerste schetsen uit mijn
notitieboek van een slordige
data-cloud boven het geplande
Woensel-Noord (onder) en
het samenspel tussen het
verkrijgen van data over de
formele verzorgingsstaat en
de informele participatiesamenleving. Foto’s: Dan Hill

Misschien zijn dit wel de vragen die we deze technologieën moeten
stellen, nu ze een steeds directere invloed beginnen te krijgen op
ruimtelijke maar ook op sociale, culturele, politieke en economische
aspecten. En misschien moeten ook architecten en planologen worden
uitgedaagd om dit soort vragen aan de orde te stellen.
In Eindhoven zien we twee zeer uiteenlopende interpretaties
van de manier waarop een stad antwoord zou kunnen geven op
deze vragen, op twee zeer verschillende locaties: Strijp-S, een recent
gerenoveerde ‘innovatieve wijk’, en Woensel-Noord, een oudere
woonwijk. Hoewel we met deze twee wijken gezamenlijk een Eindhoven
zouden kunnen creëren dat gebruikmaakt van dergelijke technologieën
binnen een algemeen idee van de stad als openbaar goed, richten we
ons hier alleen op Woensel-Noord.

Start van de Cloud Atlasworkshop. Foto: Hanneke
Wetzer
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Onze workshops voor het programma van DATAstudio waren
voornamelijk gericht op het Eindhovense stadsdeel Woensel-Noord,
en dan in het bijzonder op de daarin gelegen woonwijken Woenselse
Heide en de Tempel. De huizen in deze wijken zijn grotendeels na de
Tweede Wereldoorlog gebouwd, als huisvesting voor gezinnen van
arbeiders die in de lokale industrie werkzaam waren. Ze worden
vaak ‘kostwinnerswoningen’ genoemd en zijn gebouwd volgens een
midden-twintigste-eeuws model van rijtjeshuizen voor gezinnen
van ongeveer vier personen, met een vader die werkt bij Philips,
DAF of een soortgelijk bedrijf, en een moeder die thuisblijft en voor
de 2,2 kinderen zorgt: voortuintje, iets grotere achtertuin, openbare
groene ruimte tussen de huizenblokken en buurtvoorzieningen
(medisch centrum, buurthuis, enz.) verspreid over de wijk. Op zich
helemaal niets mis mee, maar iets te veel gericht op de auto, naar
de heersende stedelijke planning van die tijd, met wellicht meer
aandacht voor private dan voor publieke ruimte, en overduidelijk
gebaseerd op een helder beeld van de manier waarop twintigsteeeuwse kerngezinnen in een industriële omgeving zouden wonen,
werken, spelen en bewegen.

Werk in uitvoering. Foto’s
(boven): Hanneke Wetzer,
(beneden): Arup Digital Studio

Uit ons onderzoek in Woensel-Noord – in wezen een soort veldonderzoek
light, onder leiding van de DATAstudio, met observaties, interviews,
workshops en diverse bezoeken aan de buurt – bleek echter al snel dat
de huidige huishoudens in veel gevallen nogal anders zijn samengesteld
dan het ‘kostwinners’-model waarvoor de huizen oorspronkelijk waren
gebouwd. Woensel-Noord is nu een zeer diverse wijk, waar gentrificatie
plaatsvindt maar waar ook voedselbanken te vinden zijn, evenals nieuwe
economische immigranten, migranten van de tweede en derde generatie,
en hier en daar vertegenwoordigers van de eerste generatie ‘kostwinners’.
In deze woonwijken vinden duidelijk veel ontwikkelingen en activiteiten
plaats die informeel van aard lijken in vergelijking met wat midden en
eind twintigste eeuw in de buurt gebruikelijk was. De huizen zelf zijn
echter onveranderd gebleven, bevroren in de tijd, in de vorm die voor de
oorspronkelijke bewoners was ontworpen. Dit spanningsveld was van
meet af aan fascinerend en legde de kiem voor een idee dat we na diverse
discussies uiteindelijk Cloud Atlas zouden noemen.
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De gemeente Eindhoven neemt deel aan een nationaal programma
voor stedelijke herinrichting dat is opgezet rond een platform
genaamd WoonConnect, dat zich hoofdzakelijk richt op het inpassen
van duurzame elementen in de bestaande stedelijke structuur.
De activiteiten begonnen in de wijk Eckart-Vaartbroek en zouden
vervolgens worden uitgebreid naar andere delen van Woensel-Noord.
Voor zover we konden beoordelen, richtte het programma zich alleen
op de gebouwde elementen van individuele huizen en niet zozeer op
de gebruikers van deze elementen, dat wil zeggen de lokale bewoners,
of op de straten, de openbare ruimtes, wijken, diensten en andere
elementen van een stad die mensen met elkaar verbinden. Misschien
konden wij dit programma op een nuttige manier verrijken door gebruik
te maken van gedetailleerde informatie over Woensel-Noord? Zouden
we zodoende nieuwe manieren kunnen laten zien van het werken
met data, waarbij we de beperkingen ervan zouden benadrukken
om zo het ‘controlekamer’-model van slimme steden, met zijn valse
belofte van volledigheid en accuratesse, af te wijzen ten gunste van
iets wat de veelal vluchtige en ambigue aard van data onderkende,
met als doel iets interessanters en wellicht nuttigers te maken? Dit
zou noodzakelijkerwijs inhouden dat we de data zouden vergelijken
met kwalitatief onderzoek en gebruik zouden maken van de diverse
lokale projecten onder leiding van onze collega’s uit de adviesraad
van de DATAstudio (met name MapLab van Anab Jain en lokaal
ontwerpbureau Beam it Up, de lokale colleges van Tsjalling Swierstra
en de discussie onder leiding van Albert Jan Kruiter over de talrijke
‘datawoestijnen’, gebaseerd op inzichten uit de vele lokale verhalen die
door de DATAstudio en Chris Sigaloff van Kennisland zijn verzameld).
We namen deze lokale elementen – de mogelijkheid van een
herinrichting plus onze observaties en inzichten over de gemeenschap en
haar interactie met bestaande gebouwen en ruimtes – en combineerden
deze met een belangstelling voor ontwerppraktijken die een
gebruikersgerichte, op onderzoek en data gebaseerde verfijning van een
locatie mogelijk maken.
We vroegen ons af hoe we een beter inzicht zouden kunnen krijgen
in de diversiteit van de gemeenschap in Woensel-Noord, om zo betere
vernieuwingen aan te kunnen brengen in de architectuur en infrastructuur.
We stelden vast dat de officiële statistieken met betrekking tot de buurt
behoorlijk statisch waren en niet overeenkwamen met hetgeen we op straat
zagen. Het was haast alsof de officiële data net zo inert en anachronistisch
was als de huizen zelf, alsof de twee samen verstrengeld waren in een
bureaucratische omhelzing. Zoals Albert Jan Kruiter het verwoordde:

Werk in uitvoering.
Foto: Arup Digital Studio
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[8]
Zie: https://destaatvan
eindhoven.hetnieuweinstituut.
nl/en/data-deserts, geraadpleegd
op 29 maart 2019.
[9]
Ik gebruik de term ‘informeel’
hier in de zin dat het informeel
is in vergelijking met bestaande
definities van ‘formeel’.
Uiteraard gaat het hier om
subjectieve termen.

‘De bestaande systemen zijn feitelijk ongeschikt voor de transformatie in
het sociale domein; ze sluiten niet aan bij de logica van de wijk.’8
Geconfronteerd met wellicht wat al te simplistische kwantitatieve
gegevens die de geest – of de ‘logica’ – van de buurt niet langer leken te
dekken, als ze dat ooit al hadden gedaan, realiseerden we ons dat er een
nieuwe vorm van stedelijke data nodig was. Misschien zou informele
data de ‘informelere’ leefpatronen beter vastleggen?9 Met informele data
doelen we hier op gegevens afkomstig van deeleconomieplatformen
of social media, die worden gebruikt als indicatie voor activiteiten, voor
flexibele, netwerkgebonden contacten. Als we data konden verzamelen
over – ik noem maar wat – de route die een boormachine via het
deelplatform Peerby door de buurt aflegt, zou ons dat dan iets vertellen
over lokaal verankerde sociale relaties in Woensel-Noord en omgeving?
Zouden we ook de hand kunnen leggen op data van carpooldiensten,
Airbnb, maaltijdbezorgingsapps, gelokaliseerde social mediaactiviteiten (Instagramfoto’s, Twitterberichten, Facebook-check-ins),
het gebruik van Facebook door vrijwilligersorganisaties of sportclubs
voor de coördinatie van bijeenkomsten en evenementen, enzovoort?
Zouden we grote hoeveelheden smartphonedata van providers kunnen
bemachtigen om inzicht te krijgen in bewegingspatronen? Zouden
we met IKEA kunnen samenwerken om beter te begrijpen waarom
lokale bewoners de kantine van het meubelbedrijf gebruiken als
ontmoetingsplek? Zouden we alle leegstaande ruimtes in een buurt in
kaart kunnen brengen, hoe kortstondig de leegstand ook is? Zouden we
milieugerelateerde data van realtimesensoren kunnen bemachtigen
en deze naast gezondheidsgegevens van lokale huisartsenpraktijken
kunnen leggen? Zouden we de ‘condenssporen’ van platformen
als Nudge en Nextdoor kunnen zien, of van lokale platformen als
040GoedBezig en Gebiedonline? Zouden we al deze punten en vectoren
door elkaar kunnen roeren in één grote ‘datasoep’, om zo een beter
beeld tevoorschijn te toveren van de bewegingen, het menselijk
contact en de netwerken in de buurt? Zou deze vorm van informele
data een duidelijke tegenhanger kunnen vormen voor de kwalitatieve
inzichten uit etnografisch onderzoek, gebruikersonderzoek en andere
manieren om mensen direct te betrekken? Zou deze informele data
beter aansluiten op de kwalitatieve data – en domweg nuttiger zijn –
dan de simplistische formele kwantitatieve gegevens die normaal
gesproken door instellingen worden verzameld? En zouden deze drie
soorten data –formeel, informeel en kwalitatief – samen daadwerkelijk
inzicht verschaffen?
Uiteraard werden bij deze aanpak al snel allerlei dilemma’s
zichtbaar, waarvan de vraag hoe je dergelijke gegevens verzamelt zonder
inbreuk te maken op privacy de meest voor de hand liggende en meest
problematische was. Enkele Nederlandse steden, waaronder Eindhoven,
staan op dit vlak al onder toezicht, en meestal zeer terecht.10 Wanneer wij
de maatschappelijke waarde van onze dataverzameling echter duidelijk
zouden kunnen maken – en de handelingen tastbaar, benaderbaar en
participatief – door aan te geven waarvoor ze bestemd is en waarom,
dan zouden we misschien toch met dergelijke data mogen werken.
Vanzelfsprekend krijg je, wanneer je data verzamelt van openbare
websites, te maken met technische aspecten en kwesties rond intellectueel
eigendom; het verzamelen van gegevens van platformen als Uber, Airbnb
en vooral Facebook levert sowieso problemen op, aangezien zij over het
algemeen weinig zin hebben om uitgebreide analysegegevens te delen.
Bovendien zijn deze platformen niet per se representatiever dan de ‘topdown’ verzamelde gegevens van Buurtmonitor e.a. – maar ze vormen heel
ander vergelijkingsmateriaal.
In het ontwerpend onderzoek werden deze punten van
zorg wel degelijk tijdig gesignaleerd, maar cruciaal was dat ze het
ontwikkelingsproces van ideeën niet mochten verstoren. Het was
van essentieel belang deze punten te verankeren in de kern van het
project, maar ze mochten de eerste ontwikkeling van een concept niet
in de weg staan. Evenzo zou de workshop kwesties rondom eigendom
van nieuw gecombineerde data en een platform direct benoemen.

63

Dan Hill

[10]
Zie: https://www.theguardian.
com/cities/2018/mar/01/smartcities-data-privacy-eindhovenutrecht, geraadpleegd op 29
maart 2018.
[11]
Zie: https://medium.
com/a-chair-in-a-room/
architecture-and-interactiondesign-via-adaptation-andhackability-a51204564a1d,
geraadpleegd op 29 maart 2018.

Kortom, ideeën die erop gericht waren data en het eigendom ervan
zo lokaal mogelijk te maken, met meer nadruk op kleine dan op grote
data, en een nieuwe werkwijze rondom transparantie, seamfulness,
duidelijke woorden over de maatschappelijke waarde en het
idee dat data kan verdwijnen, vaak vergeten wordt, een uiterste
houdbaarheidsdatum heeft, weggegooid wordt of onduidelijk wordt
zodra ze de straten heeft verlaten waar ze is verzameld.11
Om concepten te ontwikkelen, tekenden we de contouren van
een platform, dat we Cloud Atlas noemden – een naam (ontleend aan het
boek van David Mitchell) die verwijst naar het in kaart brengen van deze
rommelige, troebele, onevenwichtige en onduidelijke cloudgebaseerde
data. Het moest een soort mengkamer worden waar belanghebbenden
allerlei soorten data met elkaar zouden kunnen vergelijken – bijvoorbeeld
door de ad-hocpatronen van Uber-rijders naast de regelmatigere patronen
van het openbaar vervoer te leggen, of officiële grondbezitgegevens naast
gegevens van Airbnb met betrekking tot het daadwerkelijke ruimtegebruik.
We zagen Eindhoven dan ook als een veel complexer terrein van data:
synaptische flitsen van tijdelijke contacten naast vezelige zenuwcentra van
duurzame relaties.
Het begrijpen en omschrijven van deze mengkamer in
abstracte termen was voor ons voldoende om het idee voort te zetten
in designgestuurde workshops, om uit te vinden wat we – waar dat
mogelijk was – met een nieuw soort inzicht aan moesten. Essentieel was
om in de workshops verder te kijken dan alleen naar de data. Data op
zich is tot weinig in staat. De waarde ervan wordt nogal eens overdreven,
met achteloze opmerkingen als ‘data is het nieuwe olie’ (alsof olie een
waardepropositie was die het verdient om in de 21e eeuw nagestreefd te
worden). Pas wanneer ze wordt omgevormd tot een dienst, een project
of beleid, wordt data daadwerkelijk productief. Dit betekent een
accentverlegging waar het data betreft, van het bijhouden van gegevens
naar het creëren van diensten.
De workshops waren in principe designgestuurd met een focus
op synthese in plaats van analyse alleen. De deelnemers vormden
een divers gezelschap, in deze fase nog zonder lokale bewoners,
bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en plaatselijke
woningbouwverenigingen, academici en diverse lokale ‘culturele
intermediairs’, naast mensen van de projectteams van de DATAstudio en
Arup. Nadat elke workshopgroep vanuit verschillende gezichtspunten
– kansen, problemen, ontwikkelingsprogramma’s, lopend onderzoek,
enzovoort – zijn standpunten over de lokale context had gepresenteerd,
werden de groepen opgedeeld in gemengde subgroepjes, die potentiële
projecten gingen ontwikkelen op basis van het idee dat een platform als
Cloud Atlas zou kunnen bestaan.
Er kwamen allerlei ideeën naar voren, die suggereerden dat a)
Cloud Atlas als een genererend platform de moeite waard zou kunnen zijn
en b) de focus op het lokaal opzetten van lokale projecten, in plaats van
het louter opbouwen van databases of het uitbesteden van bestaande
oplossingen, nuttig en van wezenlijk belang was. De workshops dienden
deels als oefening om de specifieke belanghebbenden te laten wennen

Een snelle schets die ik maakte
van Roomsel Noord: een
gezamenlijke werkplek op
woensdag, speelkamer voor de
kleinkinderen op zaterdag.
Foto: Dan Hill
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aan het idee van ‘maken’, ter voorbereiding op het daadwerkelijke maken
dat nog zou volgen.
Het lokaal opzetten van dit soort systemen is niet alleen belangrijk
omdat het de kans vergroot op beter onderbouwde, geschiktere en
zelfgekozen oplossingen (die waarschijnlijk eerder geïmplementeerd
zullen worden en überhaupt doelgerichter zijn), maar speelt ook een
belangrijke rol bij het onderzoeken van een essentiële vraag: kunnen we
de aanpak van BigTech overnemen, maar dan zonder de grotendeels nietrepresentatieve ideologieën en culturen waarbinnen die tot stand komt,
en oplossingen creëren die gebruikmaken van haar techniek maar dan
toegespitst zijn op Europese steden en gemeenschappen?
Laten we, in plaats van alle ideeën door te nemen die naar voren
kwamen, kijken naar één idee in het bijzonder: een project dat getuigde
van dit gevoel voor nieuwe kansen, doordat het enkele mogelijkheden die
systemen als Airbnb bieden toespitste op lokale behoeften.

Roomsel Noord

Schetsen van Roomsel Noord.
Foto’s: Arup Digital Studio

Het idee voor het project Roomsel Noord kwam voort uit een verhaal
tijdens het veldonderzoek: dat van oudere bewoners, veelal vrouwen,
die alleen woonden in hun voormalige gezinswoning in Woensel-Noord.
Zo hoorden we het verhaal van Edith (niet haar echte naam), wier situatie
kenmerkend was: ze kon de huur van het huis waar ze al jaren woonde
nog maar amper betalen, maar wilde deze plek waar haar kinderen waren
opgegroeid niet verlaten. Het huis zelf, door de statische aard van de
gebouwde structuur nog steeds in ‘kostwinnersmodus’, kon zich niet
aanpassen aan haar huidige omstandigheden: Edith woonde alleen, was
steeds minder mobiel en steeds vaker alleen – wat, zoals bekend, van
directe invloed is op iemands geestelijke en fysieke gesteldheid, hetgeen

Snelle schetsen van waar een
interventions service zou kunnen
beginnen, gemaakt met gebruik
van onze voorbeeldformulieren.
Foto: Dan Hill
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[12]
Zie: https://www.theguardian.
com/society/2017/dec/10/
loneliness-is-a-giant-evilof-our-time-says-jo-coxcommission, geraadpleegd op
29 maart 2018.
Snelle schetsen met eerste
suggesties voor diverse
informele deelactiviteiten in
Woensel-Noord. Foto: Dan Hill

leidt tot bijzonder vervelende situaties voor de mensen zelf en oplopende
kosten voor de verzorgingsstaat.12 Ediths sociale omstandigheden waren
veranderd, en de ernst van de veranderingen nam alleen maar toe. Haar
fysieke omgeving daarentegen was onveranderd gebleven.
Door andere sociale veranderingen in de buurt waren er echter
nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het gebruik van de overbodig
geworden ruimte in Ediths huis. Uit gegevens bleek dat er steeds meer
mensen waren die vanuit huis werken, of althans niet op een kantoor,
waardoor er een groeiende vraag was ontstaan naar flexibele werkplekken,
waarin doorgaans werd voorzien door gezamenlijke werkruimten of
kantoorruimten in het centrum van Eindhoven.
Als we nu eens een deel van de ongebruikte ruimte in de
woonwijken een nieuwe bestemming konden geven en daarmee
tegelijkertijd de positie konden versterken van de mensen die er wonen,
in plaats van hen weg te jagen, zoals door gentrificatie nu vaak het geval is?
Zou Edith in haar huis kunnen blijven wonen, waarbij ze dan wel – volledig
op haar eigen voorwaarden – een paar niet-gebruikte kamers zou moeten
opofferen? Wat voor herinrichting zou dat betekenen? Zou een dergelijke
herinrichting vervolgens (het begin van) een omslag kunnen betekenen
naar een levendiger, diverser en gevarieerder Woensel-Noord?
Om een verhaal over een lange workshop kort te maken: Roomsel
Noord werd bedacht als een platform c.q. dienst die lokaal opgezet en
beheerd zou worden – idealiter door de gemeente, in samenwerking
met woningbouwcorporatie Woonbedrijf en lokale coöperaties. Het zou
mensen als Edith in staat stellen de ongebruikte ruimte in haar huis te
verhuren en zo wat geld te verdienen om de huur mee te kunnen betalen,
zonder daarbij de kamers die ze wel nodig heeft op te geven. Het zou een
fysieke herinrichting vereisen van de begane grond van deze huizen,
tot tijdelijke werkruimte of gemeenschapsruimte, terwijl Edith op de
bovenverdieping de kamers die ze nodig had zou behouden. De kamers op
de begane grond zouden te allen tijde door Edith kunnen worden gebruikt
– bijvoorbeeld wanneer haar familie in het weekend bij haar op bezoek
komt. Het zou op een bepaalde manier een vorm van Airbnb worden,
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Model van Laurens Tait van
Arup, resultaat van de Cloud
Atlas-workshop.

maar dan op Ediths voorwaarden. Roomsel Noord zou een digitaal
platform worden, gekoppeld aan een herinrichtingsprogramma, dat een
beroep doet op de bestaande woningvoorraad en mensen als Edith in
staat stelt hun woonruimte flexibeler te gebruiken en daar wat geld mee te
verdienen, terwijl ze zelf het eigendom behouden. Deze herinrichting zou
een aanvulling kunnen vormen op WoonConnect.
Edith zou haar woonhuis zo kunnen aanpassen dat het aan de
wensen van haarzelf en haar familie blijft voldoen, terwijl ze bepaalde
delen ervan deelt met de buurt. De meerwaarde die dit voor haar oplevert
is aan de ene kant een financiële – hetgeen haar in staat stelt in het huis te
blijven wonen – maar aan de andere kant ook een sociale: door de muren
tussen huizen, en tussen huizen en de straat, weg te nemen, kan de buurt
op nieuwe manieren met elkaar in contact komen.
Een straat met huizen die weliswaar in rijtjes zijn gebouwd, maar
amper nog een onderlinge band hebben, wordt op deze manier een
flexibelere eenheid, waarbij de voorzijde van de huizen steeds vaker
gedeeld wordt en er op de begane grond sprake is van een laterale,
horizontale relatie, terwijl kleine privéruimtes boven en achter in het huis
behouden blijven.
Nogmaals: dit zou volledig op Ediths eigen voorwaarden gebeuren
– een platform, maar dan met daadwerkelijk lokaal eigendom en lokale
besluitvorming. Edith hoeft de begane grond alleen te verhuren wanneer
zij dat wil; voor de medewerkers van Woonbedrijf die deelnamen aan
de workshop, en die de buurt door en door kennen door hun alledaagse
contacten rondom onderhoud, buurtvoorzieningen, huur en – op een
informeler vlak – welzijn, leek dit idee levensvatbaar genoeg om te worden
uitgevoerd. Het zou zelfs voor meer sociale interactie kunnen zorgen,
wanneer mensen als Edith in contact komen met mensen uit andere
gemeenschappen. Deze kleinschalige data hoeft nadrukkelijk enkel op
superlokaal niveau verzameld te worden. En nogmaals: het zou lastig
kunnen zijn, maar wellicht minder lastig dan gedacht als je het niet topdown aanpakt maar bottom-up, of als je eraan begint vanuit de gedachte
dat het slechts voor een paar straten in Woensel-Noord hoeft te werken,
althans in het begin, en niet meteen opgeschaald hoeft te worden naar de
volledige westerse wereld – met andere woorden: als je de gebruikelijke
strategie van een techstart-up negeert. Het door de Europese Commissie
gefinancierde project DECODE ontwikkelt handige toolkits rond
informatiemacht en superlokaal eigendom die een dergelijk platform en
een dergelijke filosofie zouden kunnen ondersteunen.
Voor het bepalen wat die activiteiten op de begane grond zouden
kunnen zijn, is uiteraard nader onderzoek nodig. Cloud Atlas zou een
startpunt kunnen zijn om een eerste beeld te verkrijgen van de mogelijke
vraag, door kennis op te doen over steeds informelere en flexibelere
werkpraktijken aan de hand van advertenties of mededelingen over
werkruimtes, evenementenruimtes en gemeenschapsruimtes. Dit zou
Cloud Atlas in marktvraagbeoordelingsmodus zijn, waarbij er geen
definitieve antwoorden worden gegeven, maar alleen wordt gemeld
dat er ‘iets zou kunnen zijn’, hetgeen nader onderzoek en persoonlijke
betrokkenheid ter plaatse rechtvaardigt. Net als een detective zou Cloud
Atlas eerder aanknopingspunten bieden dan conclusies.
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Stroomdiagram uit
The Hackable City, onder
redactie van Martijn de Waal.

Wij richtten ons in het bijzonder op het wankele evenwicht dat moest
worden gevonden door ruimtes niet dermate aan te passen dat
ze niet langer aanvoelen als thuis, of zodat de situatie er nodeloos
ingewikkeld van wordt. Zaken rondom veiligheid, privacy en identiteit
zouden hierbij een fundamentele rol spelen – dat doen ze bij elk ander
slimmestadproject ook al, al willen de meeste projecten dat niet
toegeven. In zekere zin betekent het feit dat deze psychologische en
sociologische kwesties bij Roomsel Noord direct naar voren komen,
dat het een veelbelovend project is: je voelt dat er veel op het spel staat,
omdat het onderwerp ertoe doet. Niet de traditionele architectuurpraktijk
maar een sterk, op etnografische gegevens gebaseerd ontwerponderzoek,
ondersteund door architectuur, zou hierbij helpen.
Dit wijkt behoorlijk af van de gebruikelijke projecten rond de
slimme stad, zoals slimme straatverlichting en slimme meters, die er
simpelweg niet op dezelfde manier toe doen, maar waarbij soms uiteraard
ook kwesties rond privacy en identiteit komen kijken. In zekere zin bieden
dat soort achteloos uitgerolde projecten het slechtste van twee werelden:
de gemeenschap heeft er maar weinig baat bij, en het zijn voornamelijk
mensen elders die ervan profiteren.
Het Cloud Atlas-platform zou kunnen helpen als een soort
analytische backend, door informele data te verzamelen die ondervraagd
en ontwikkeld moet worden door wat wij een understanding service
(‘inzichtdienst’) noemden: grotendeels hetzelfde team voert het
bovengenoemde etnografisch onderzoek uit. Zo hebben we dus
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die worden samengevoegd
tot een ‘soep’, die aan de ene kant inzicht geeft in welke diensten er
kunnen worden opgezet, en aan de andere kant een database-backend
biedt als basis voor die diensten. Deze diensten zouden worden
ontworpen, gebouwd en uitgevoerd door wat wij de interventions service
(‘projectendienst’) noemden. Hoewel deze namen allesbehalve vast staan,
waren beide diensten van essentieel belang voor de resultaten van de
workshop, die evenzeer betrekking hadden op het verplaatsen van de
discussie binnen de gemeente en haar voornaamste belanghebbenden,
als op het opzetten van een platform zelf.
De deelnemers aan de workshop begonnen een beeld te krijgen
van Cloud Atlas toen ze onderzochten hoe waardevolle data ons zou
kunnen helpen de huidige sociale dynamiek beter te begrijpen, zodat wij
daardoor beter begrijpen hoe we de fysieke omgeving kunnen veranderen
met behulp van digitale en andere middelen. En, minstens zo belangrijk,
ze begonnen te schetsen aan de manier waarop zo’n gebruikersgerichte
dienst eruit zou kunnen zien. Bovendien vormden ze zich een breder beeld
van de organisatorische en juridische kennis die nodig is om tegenstand te
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[13]
Zie: https://medium.com/
butwhatwasthequestion/
grid-non-grid-da2267e86abf,
geraadpleegd op 29 maart 2018.
[14]
Zie: https://medium.com/
butwhatwasthequestion/thebattle-for-the-infrastructureof-everyday-life-6c9b0572e57f,
geraadpleegd op 29 maart 2018.
[15]
Zie: https://medium.com/
butwhatwasthequestion/
network-urbanismb6337ea715f, geraadpleegd op
29 maart 2018.

bieden aan een door databases beheerst wereldbeeld met de ambitie om
aanknopingspunten te vinden voor het in contact treden met de ‘materie’
van de plek zelf.
We maakten een schets van de belangrijkste stromen en
vereisten voor de organisatorische ondersteuning van een dergelijk
platform, maar ook van andere lokale diensten die zouden kunnen
profiteren van deze informele databank, zoals een eigen pendelbus, in
eigendom van en beheerd door de gemeenschap zelf. We konden ons
voorstellen dat een op aanvraag beschikbare pendelbus, als aanvulling
op de bestaande trams en bussen, iets is dat werkt op buurtniveau: een
vorm van sociaal vervoer die mensen als Edith van en naar winkels,
het station, de bingozaal, het park, de danszaal enzovoort brengt.
De routes van deze bus zouden worden opgesteld op basis van non-gridbewegingspatronen13 en zodoende een tegenhanger bieden voor het
ov-netwerk. Op dezelfde manier zouden andere vormen van infrastructuur
steeds levensvatbaarder kunnen zijn voor lokaal eigendom, bijvoorbeeld
energie- en andere alledaagse voorzieningen.14
Hierin zien we rollen weggelegd voor onder meer de private sector,
de publieke sector en de dienstensector. Een van de ideeën die op basis
van onze input tijdens de workshop naar voren kwam, was een schets van
een model voor netwerkstedenbouw15; de workshop richtte zich echter op
Roomsel Noord als een logischer vertrekpunt, dat niettemin een begin zou
vormen van een gedeelde openbare infrastructuur.

Openbare instellingen
en het openbare leven

[16]
Zie: https://www.forbes.com/
sites/lensherman/2017/12/14/
why-cant-uber-makemoney/#434c3d4610ec,
geraadpleegd op 29 maart 2018.

Gezien de manier waarop de workshop was opgezet en uitgevoerd,
bracht ons ‘designonderzoek’ direct het vraagstuk van nieuwe
vormen van instellingen en organisaties op tafel, van coöperatieve
eigendomsmodellen tot de rol van de gemeente zelf. Het spreekt
voor zich dat deze kwesties niet in een workshop van twee
dagen konden worden opgelost. Maar het was wel duidelijk dat
alle modellen die werden besproken een onontbeerlijk publiek
karakter hadden, in tegenstelling tot het gebruikelijke verhaal
bij start-ups. De gemeente werd in zekere zin beschouwd als de
ideale locatie voor Cloud Atlas, omdat ze de enige instantie is die
duurzame verantwoordelijkheid heeft voor de stad Eindhoven
en de rechtmatige bemiddelaar is voor het gebruik van publieke
data. Je kunt je bovendien voorstellen dat coöperatieve vormen
op buurtniveau goed zouden kunnen werken bij voorzieningen
als een pendelbus of een energiesysteem, evenals bij potentiële
projecten zoals Roomsel Noord. In elk geval zouden deze vragen een
daadwerkelijk lokale analyse vereisen van de situatie in WoenselNoord, conform de programma’s die Het Nieuwe Instituut met
zijn DATAstudio had opgezet, en moest datgene wat – en wie – al
aanwezig is, op waarde worden geschat.
Hoe kunnen we overheidsbeleid en openbare diensten opnieuw
opbouwen en vormgeven, waarbij we leren van de straat en de buurt
en een fundamentele vorm van lokaal eigendom behouden, maar
tegelijkertijd ook een plaats bieden aan innovatie uit de private sector?
Welke lessen moeten we, binnen het bredere overheidsbeleid waarin
slimme steden worden uitgedacht, trekken uit de manier waarop bij de
privatisering in het Verenigd Koninkrijk werd verzuimd een beroep te
doen op de publieke sector, hoewel men juist sterk werd aangemoedigd
om dat wel te doen? En hoe gaan we om met het groeiende gevoel dat
de techsector niet in staat zal zijn om op duurzame wijze op te schalen
wanneer het complexe terrein van het openbare leven en openbare
diensten in zicht komt?16
In beide gevallen beginnen velen zich te realiseren dat we van
de private sector geen publiekesectorwerk hoeven te verwachten.
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Dat is een simpele gedachte, maar wel een die in strijd is met
datgene wat een hele generatie beleidsmakers in Europa heeft
geleerd. Nederland heeft echter nog steeds de potentie om hierin
evenwichtiger te werk te gaan dan veel andere landen, zoals blijkt uit
Martijn de Waal’s bedrieglijk eenvoudige diagram dat de wisselwerking
weergeeft tussen drie componenten waaromheen een slimmere
slimme stad – of, in zijn woorden, een hackable city – gebouwd zou
kunnen worden.17
Toch moeten we nog steeds een actieve keuze maken; in Europa
houden de meeste beleidsinitiatieven en strategieën rondom de slimme
stad over dit onderwerp de kaken op elkaar, een wellicht onbedoelde
weerspiegeling van de achterhaalde ideeën van die vorige generatie.
Weinig van de Europese demonstratieprogramma’s rondom de slimme
stad stellen deze bredere politieke, culturele en maatschappelijke kwesties
rechtstreeks aan de orde, misschien met uitzondering van Sharing Cities18
en Organicity19.Toch staat er veel op het spel. Om het maar zo te stellen:
wie zie jij liever floreren in Eindhoven, Uber of Edith?

Uber of Edith? Eenhoorns
of samenleving?

[17]
Martijn de Waal (red.), The
Hackable City: A Research
Manifesto (Amsterdam:
Knowledge Mile, 2015).
[18]
Zie: http://www.sharingcities.eu/,
geraadpleegd op 29 maart 2018.
[19]
Zie: http://organicity.eu/,
geraadpleegd op 29 maart 2018.
[20]
Zie: https://gds.blog.gov.uk/
about/, geraadpleegd op 29
maart 2018.
[21]
En toen het wel een keer iets
uitbesteedde, verschoof GDS
de aandacht van enkele in
en rond Londen gevestigde
multinationals naar een
nationaal netwerk van
duizenden Britse mkb’s.
[22]
Zie: https://a16z.com/2015/11/30/
a16z-podcast-london-callingfor-tech-done-in-a-u-k-way/,
geraadpleegd op 29 maart 2018

Ver weg van projecten als Cloud Atlas, Eindhoven en stedelijke
ontwikkeling in het algemeen, zou het relatieve succes van het Britse
initiatief Government Digital Service (GDS)20 ook een voorbeeld
kunnen zijn van een Europees antwoord op deze technologieën.
Ook dit systeem leent de productieve technieken van
internetgebaseerde software – behendige softwaremethodes,
gebruikersgericht ontwerp, iteratief prototypen – en gebruikt deze om
een effectieve, relevante en betrouwbare reeks overheidsdiensten samen
te voegen. De instrumenten lijken op de toolkits die door de producten
van de neoliberale Californische ideologie worden gebruikt in een poging
de noodzaak van overheden te ontkennen, maar hier worden ze ingezet
om de overheid juist te versterken in plaats van haar te verzwakken.
De waarde van GDS ligt niet domweg in de miljarden ponden die het
de Britse belastingbetaler jaarlijks scheelt doordat het werk niet wordt
uitbesteed, maar voornamelijk in de verbeterde diensten zelf.21
GDS is niet bedoeld als kostenbesparende maatregel in tijden
van bezuinigingen – het weigerde zelfs een schatting te maken van
een waarschijnlijke kostenbesparing toen het Britse Cabinet Office
daarom vroeg – maar als een verbeterde digitale dienstverlening
voor de burger. En het is ook in alle opzichten beter gebleken,
doordat het wordt uitgevoerd door de publieke sector en dus niet een
uitbestede, externe dienst is. Dit geeft geloofwaardigheid aan het
idee van Cloud Atlas en zijn understanding service en interventions
service, die worden beheerd door ofwel de gemeente ofwel een
andere openbare instelling.
Russell Davies, voormalig hoofd Strategie bij GDS, beschreef hoe
we een Brits of algemeen Europees antwoord dienen te formuleren op
de heersende patstelling van ‘start-ups versus overheid’. Optimistisch als
hij is, ziet hij enorme mogelijkheden voor een strikte aanpak van eigen
bodem, vanwege wat hij noemt ‘de blinde vlekken van Silicon Valley’.
Deze omschrijft hij als een allesoverheersende obsessie met durfkapitaal
als enig mogelijke ‘brandstof’ en, vervolgens, de obsessie van
durfkapitaal met eenhoorns. Davies noemt als blinde vlekken verder nog
het ‘op zijn wenken bedienen van de gebruiker uit San Francisco’, die in
een algemene wereldwijde context (en mogelijk zelfs al in een algemene
Amerikaanse context) volstrekt atypisch is, maar wiens archetype ‘door
de kracht van de markt naar andere plekken wordt gedwongen’ – nog een
vorm van elite projection. Nog een andere blinde vlek is de aanname dat
‘regulering, overheid en samenleving als geheel domweg kunnen worden
genegeerd’.22 Dit is simpelweg onjuist, en al helemaal onwenselijk.
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Idem.

[23]

[24]
Zie: https://www.indiatoday.
in/magazine/cover-story/
story/20180122-india-2017smart-city-swachh-bharatdemonetisation-delhipollution-mumbai-elphinstonestampede-bengaluru-lakefroth-1131375-2018-01-12,
geraadpleegd op 28 maart 2018.

Het succes van GDS duidt in bredere zin op de rol die technologie
speelt in de publieke sector, maar dan wel een rol die waar nodig
de waarden en de tactiek van de private sector overneemt, opnieuw vormgeeft en inzet. Dit actieve beheer van publiek en privaat
om zo tot een hybride vorm te komen – en er niet klakkeloos vanuit
gaan dat de private sector per definitie het meest effectieve uitvoeringsmechanisme is – zou kunnen betekenen, aldus Davies, dat ‘een
diversere visie op technologie het zal winnen van de rijke-witte-mannenvisie op technologie’.23
Kunnen we lessen trekken uit dit voorbeeld van het actief
beheren van de dynamiek van moderne technologie voor de
verbetering van onze Europese steden – door invoering, jazeker, maar
ook door aanpassing? Door te werken met diversiteit in plaats van met
monoculturen? Door lokale oplossingen te ontwikkelen die waarde
creëren en behouden in een lokale stedelijke economie, in plaats van
de zakken te vullen van durfkapitalisten elders ter wereld?
Gegeven het scala aan sterk gekapitaliseerde diensten die
steden wereldwijd opnieuw vorm beginnen te geven, doorgaans
gebaseerd op ideologieën die nogal afwijken van de ideologieën die
aan de basis hebben gestaan van het Europese stadsleven – die van
een ‘op zijn wenken bediende’ inwoner van San Francisco en niet van
iemand uit Eindhoven – past het ons een manier te vinden om een
nieuwe netwerkstedenbouw vorm te geven.
De belofte die uitgaat van plekken als het Eindhovense Strijp-S
en Woensel-Noord is dat, wanneer je ze gezamenlijk beschouwt, zij ons
de weg vooruit tonen door voort te bouwen op heden en verleden, en
door te pleiten voor diversiteit. Ze tonen hoe je een scala aan nieuwe
ruimtes, activiteiten en culturen in lagen kunt aanbrengen op een goede
fysieke basisstructuur; ze creëren zodoende nieuwe mogelijkheden in de
hiaten die door de geschiedenis zijn achtergelaten. Deze plekken tonen
aan dat het de moeite waard is de worsteling aan te gaan met de ware
complexiteit van het openbare leven, de openbare ruimte en openbare
diensten – iets wat de private sector doorgaans te ingewikkeld vindt.
Ze tonen de meerwaarde die een superlokale aanpak heeft ten opzichte
van de zogenaamd globale strategie, voor oplossingen die in onze eigen
straten worden gevonden, zoals Gautam Bhan beschreef in zijn artikel
over de stad Bangalore.24
Hoewel de slimme strategie van een plek als Strijp-S nog in
ontwikkeling is, duidt de omvang van het gebied erop dat er nog
prima extra lagen met activiteiten kunnen worden toegevoegd. En
hoewel ook de herinrichting van plekken als Woensel-Noord nog
in ontwikkeling is, laten ideeën als Cloud Atlas zien hoe alledaagse
technologie ingezet kan worden ten bate van de stad als openbaar
goed: door een breed scala aan gemeenschappelijke waarden te
creëren op Eindhovens eigen voorwaarden, in plaats van mee te
helpen aan het weglekken van lokale waarde naar elders. Dit zou
bijzonder productief kunnen zijn – een echte creatieve uitdaging, maar
ook een fundamenteel openbaar goed.
Deze nadruk op diversiteit in aanpak, en een combinatie van
top-down en bottom-up binnen een superlokale publieke context, kan
worden meegenomen in een nieuwe infrastructuur van het dagelijks
leven, die floreert in het hiaat tussen smartphones en steden.
Want er zijn mensen, netwerken, organisaties, structuren,
voertuigen, ruimtes, oppervlakken, objecten, infrastructuur, en flora
en fauna. En er zijn technologieën. We hebben nieuwe instrumenten,
perspectieven en processen nodig om de verschuiving in
activiteiten te begrijpen, om zodoende vorm te geven aan de
resultaten die we wensen voor Europese steden. Hiervoor dient
actief gebruikgemaakt te worden van technologie en dient de rol
ervan als essentiële drijvende kracht achter stedenbouw te worden
erkend; maar die technologie moet dan wel op holistische wijze
worden gepresenteerd, door een nieuwe samensmelting van
disciplines, contexten en ervaringen – een compleet nieuwe vorm
van netwerkstedenbouw.

71

Dan Hill

Zou deze diversere, superlokale aanpak de blinde vlekken van Silicon
Valley te slim af kunnen zijn en kunnen zorgen voor een passende
Europese benadering van een maatschappelijke stedelijke technologie die
beter is toegespitst op plekken als het 21e-eeuwse Eindhoven?
Misschien is dat de vraag.
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Ekim Tan
Ekim Tan is de oprichter
van Play the City. Play the
City is een organisatie die
gaming gebruikt om diverse
belanghebbenden te betrekken
bij het oplossen van complexe
stedelijke vraagstukken binnen
stedelijke ontwikkelingen
en reorganisaties. Ze
verandert de manier waarop
belanghebbenden hierbij
worden betrokken door fysieke
games te ontwerpen als
methode voor gezamenlijke
besluitvorming en het oplossen
van conflicten. Play the City
heeft games ontwikkeld
voor stedelijke vraagstukken
zoals transformatie,
maatschappelijke verandering,
circulaire economie, sociale
woningbouw, co-creatie en het
creëren van ‘slimme burgers’.
Deze games zijn toegepast in
steden over de hele wereld,
waaronder Amsterdam,
Brussel, Dublin, Istanbul,
Kaapstad en Shenzhen.
Woenseltopia werd door
het team van Play the City
ontwikkeld in het kader van het
programma van DATAstudio,
in nauwe samenwerking
met Klaas Kuitenbrouwer
(DATAstudio) en Linda
Vlassenrood (DATAstudio).

Steden maken voor hun dagelijks beheer in toenemende mate
gebruik van IT en de technologie van het Internet-of-Things. Steeds
vaker wordt nieuw beleid gebaseerd op data die via deze kanalen
is verkregen. Op lokaal niveau biedt de technologie allerlei nieuwe
mogelijkheden voor nauwkeurigere en efficiëntere dienstverlening op
het gebied van gezondheid en veiligheid. Voor de meesten van ons is
het echter volstrekt onduidelijk welke data wordt verzameld en met
welk doel. Kunnen we het vormgeven van beleid op basis van data ook
transparanter en slimmer maken door burgers hierbij te betrekken?
Hoe kunnen we deze ingewikkelde datasystemen inzichtelijker maken
voor al diegenen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de stad?
En waarom zouden we niet gebruikmaken van serious games om
complexe digitale data toegankelijker en tastbaarder te maken voor
burgers en beleidsvormers?
Wij zijn ervan overtuigd dat serious games, die een
eenvoudig taalgebruik hanteren en leuk zijn voor iedereen, een
belangrijke rol kunnen spelen bij het betrekken van burgers bij
het debat over de ‘slimme stad’. De Smart Citizen Game is een
nieuw spel dat niet alleen gebruikmaakt van gegevens afkomstig
van onlineplatforms, maar ook van de persoonlijke verhalen van
mensen uit gemeenschappen die op deze platforms wellicht niet
vertegenwoordigd zijn, vanwege hun beperkte toegang tot onder
meer het internet. Het spel, dat door meerdere spelers rond een
speeltafel gespeeld wordt, is bedacht met als doel om kwantitatieve
en kwalitatieve data te genereren, interpreteren en beheren die
kunnen worden ingezet bij het bouwen, onderhouden en besturen
van onze steden.
Het spel heeft tevens tot doel om verborgen kwaliteiten van
lokale bewoners zichtbaar te maken en zodoende verschillende
bevolkingsgroepen en leeftijdsgroepen dichter bij elkaar te brengen.
Het spel biedt de bewoners de gelegenheid om persoonlijk met
elkaar in overleg te gaan; de kennis en ervaringen die hierbij gedeeld
worden – in de vorm van opmerkingen, standpunten, verhalen en
ideeën – worden benut voor het vinden van oplossingen voor diverse
ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke problemen in de buurt. En deze
oplossingen worden vervolgens op de proef gesteld.
Woenseltopia is de eerste versie van het spel. Het werd
ontwikkeld binnen het programma van de DATAstudio en in
samenwerking met de gemeente Eindhoven vanuit de ambitie om
bewoners met elkaar in gesprek te laten gaan over de toekomst van
hun eigen leefomgeving. Wij hopen dat Woenseltopia, dat data inzet
als basis voor goed ingevoerde discussies en verhalen, de stad zal
inspireren om dit nieuwe instrument vaker in te zetten en zodoende het
bewustzijn over data bij bewoners te vergroten.

Wat is Woenseltopia?
Tijdens het spelen van Woenseltopia bedenken de spelers scenario’s
om de buurten Woenselse Heide en de Tempel zelfstandiger te
maken. In dit gebied, dat deel uitmaakt van Woensel-Noord, wonen
in totaal ongeveer 10.000 mensen. Aan de hand van een fictieve
verhaallijn over Woenselse Heide en de Tempel worden de spelers
uitgedaagd om na te denken over de hulpbronnen die in het gebied
beschikbaar zijn en lokaal te zoeken naar oplossingen voor alledaagse
uitdagingen. Stel je voor: op een dag word je wakker in WoenselNoord en je ontdekt dat er een geheimzinnige muur is neergezet
rond Woenselse Heide en de Tempel. Niemand kan deze buurten de
komende negen jaar verlaten. Hoe zou jij het gebied dan aanpassen?
Samen met negentien medespelers rond een grote speeltafel en
onder leiding van een spelleider ga je manieren bedenken om te
zorgen voor voldoende voedsel, woonruimte, openbare ruimte en
gezondheidszorg, waarbij je gebruikmaakt van de beschikbare data.
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Wie weet er in de buurt bijvoorbeeld hoe je groenten verbouwt?
En hoe kan die kennis worden gedeeld? Hoeveel koeien zijn er
nodig als iedereen vlees blijft eten, en is daar wel genoeg ruimte
voor? Kunnen er eventueel parkeerplaatsen worden opgeofferd om
ruimte te creëren voor moestuinen? Kunnen alleenstaande ouderen
misschien een deel van hun huis beschikbaar stellen voor bezoekers
die ten gevolge van de muur het gebied niet meer uit kunnen?
De spelers bestuderen data over hun buurt om een beter beeld
te krijgen van de actuele sociaal-maatschappelijke situatie, en om te
bekijken hoe ze de fysieke omgeving met behulp van digitale en andere
middelen zouden kunnen veranderen. Ze krijgen toegankelijke data die
ze gezamenlijk interpreteren en gebruiken om hun leefomgeving aan
te passen. Woenseltopia is een strategisch spel voor meerdere spelers,
dat is ontworpen voor zowel bewoners als vertegenwoordigers van
lokale overheden en woningbouwverenigingen.
Het spel, dat maximaal een halve dag duurt, biedt spelers de
kans om voor even uit hun natuurlijke omgeving te stappen en vrijuit
na te denken over de manieren waarop data kunnen helpen bij het
bedenken van een wenselijke toekomst voor de buurt. Woenseltopia
is snel en competitief, en stimuleert spelers om ter plekke beslissingen
te nemen, met kennis van zaken keuzes te maken, diepgewortelde
problemen aan te pakken en toekomstscenario’s te testen.
Het spelmateriaal zorgt voor structuur in het spel, biedt
spelers aanvullende informatie en helpt hen om hun ideeën zichtbaar
te maken op het bord. Het speelbord is een isometrische kaart met
daarop een ruitjespatroon, waarbij elk vak gelijkstaat aan 1 hectare
grond. Het grondgebruik wordt op de kaart weergegeven. Aan de
hand van aantrekkelijke, eenvoudig te begrijpen kaartjes brengt de
spelleider de data in het spel. Lokale datakaarten bevatten ruimtelijke,
sociaal-maatschappelijke en economische gegevens en kwantitatieve
informatie met betrekking tot voedsel, gezondheidszorg, woonruimte
en openbare ruimte; internationale datakaarten reiken de spelers
interessante voorbeelden uit het buitenland aan en bieden daarmee
ideeën voor manieren waarop ruimtes kunnen worden verbeterd.
Om beurten krijgen de spelers stukken grond en onderhandelen ze
met elkaar – aan de hand van gekleurde stickers – over verschillende
activiteiten en typen grondgebruik.

Opbouw van het spel
Woenseltopia bestaat uit een aantal spelrondes waarin de spelers
verschillende strategische voorstellen doen en hier vervolgens met
elkaar over discussiëren. Aan het begin van het spel introduceert de
spelleider de verhaallijn. Vervolgens worden de spelers onderverdeeld
in teams rondom vier onderwerpen en datasets: voedsel, gezondheid,
wonen en openbare ruimte. Op basis van de beschikbare data
bedenkt iedere groep een of meerdere scenario’s voor de toekomst
van Woenselse Heide en de Tempel. De vier groepen spelen samen,
waarbij ze moeten onderhandelen over overlappende en conflicterende
plannen. Uiteindelijk formuleren ze een gezamenlijke visie. De
spelleider beëindigt tenslotte het spel en bespreekt samen met de
spelers de slotvraag: hebben de beschikbare gegevens geholpen om
gezamenlijk een betere toekomst voor de buurten te creëren?

Datasets
De vier hoofdthema’s – voedsel, gezondheid, wonen en openbare
ruimte – vatten in hoofdlijnen de uitdagingen samen waarmee de twee
buurten te maken hebben, of waarmee ze geconfronteerd zouden
worden als ze plotseling op eigen benen zouden staan. Als het gebied

76

Ekim Tan

Datakaarten
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plotseling van de buitenwereld zou worden afgesloten, zou de
logische eerste vraag zijn: hoe zorgen de lokale bewoners voor hun
eigen eten? Gezien de vele ongebruikte groene ruimte in Woenseltopia
worden binnen dit thema gegevens onderzocht die relevant zijn voor
het hergebruik van deze ruimtes. Een ander punt waaraan direct
behoefte zou zijn is de zorg voor ouderen en kinderen. Veranderingen
in de huidige sociale structuren vragen al enige tijd om aanpassingen
in het woningaanbod. Het feit dat Woenseltopia plotseling
autonoom is, maakt dat er nog eens goed moet worden gekeken
naar de bestaande woningvoorraad en typologieën. En tot slot is het
heroverwegen van de bestaande openbare ruimtes en het bedenken
van alternatieve scenario’s voor mobiliteit van belang. Dit hangt
immers nauw samen met de hoeveelheid ruimte die nodig zal zijn voor
voedselproductie, gezondheidszorg en woonruimte. Hieronder wordt
iedere categorie nader besproken en zetten we de vragen op een rij die
de basis vormden voor de data die we hebben verzameld en geordend
om het spel te kunnen spelen.
VOEDSEL
De belangrijkste vraag met betrekking tot voedsel is: hoe voeden we
onszelf in Woenseltopia nu we volledig op onszelf zijn aangewezen?
En meer concreet: waar kunnen we voedsel produceren? Wat voor
zuivelproducten, groenten, fruit, vlees en insecten willen we produceren,
en op welke locaties? Welke technologie gebruiken we daarvoor? Welke
stukken grond offeren we hiervoor op? Hoeveel inwoners kunnen we
op die manier voeden? Zullen hun eetgewoonten hierdoor veranderen?
Waar gaan ze levensmiddelen opslaan, delen, verwerken en bereiden?
De spelers wordt gevraagd om na te denken over het gebruik van
bestaande groene ruimtes, het bouwen van kassen, het afbreken van
gebouwen om ruimte te maken voor extra landbouwgrond en het
produceren van voedsel op daken van gebouwen.
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[1]
Zie: https://eindhoven.
buurtmonitor.nl en https://
www.volksgezondheidenzorg.
info/onderwerp/atlas-vzinfo/
uitgelicht#!node-kaarten-opwijkniveau, geraadpleegd op
22 februari 2018.

GEZONDHEID
De hamvraag met betrekking tot gezondheid is: hoe verlenen we
zorg aan onze bevolking nu we geen toegang meer hebben tot het
officiële zorgstelsel? Sinds de muur er staat, is het aan ons om voor
elkaar te zorgen. Statistische gegevens tonen aan dat 2.400 inwoners
van Woenselse Heide en de Tempel chronisch ziek zijn en dat er 750
mensen met een handicap wonen; verder hebben zo’n 1.900 mensen
te kampen met een zwakke gezondheid. Daarnaast hebben 1.700
kinderen onderwijs nodig en zullen er naar schatting 63 baby’s geboren
worden in het komende jaar.1 Er zullen mensen nodig zijn die ingezet
kunnen worden voor verpleegkundige zorg en onderwijstaken.
Welke bestaande organisaties kunnen daarin voorzien? En wat voor
organisaties zullen we zelf moeten opzetten?

Datakaarten
Bron: Play the City
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WONEN
Als er, als gevolg van andermans beslissingen op het gebied van
voedsel, gezondheid en openbare ruimte, vraag is naar woon-,
winkel- en kantoorruimte, zullen we moeten nadenken over slimme
plannen voor ingrijpende veranderingen in het grondgebruik. Het
groeiend aantal mensen dat op zoek is naar woon- en werkruimte,
ontmoetingsplaatsen en werkplekken zal zijn weerslag hebben op de
bestaande huizenvoorraad. We moeten erachter zien te komen aan
welke nieuwe activiteiten er in Woenseltopia behoefte zal zijn. Hoeveel
huishoudens zullen bereid zijn om voor deze activiteiten privéterrein op
te offeren? Hoe zullen huizen in dat geval opnieuw worden ingericht?
Welke bouwelementen zullen opnieuw uitgevonden moeten worden?
We hebben data verzameld die de spelers aan het denken
moet zetten over de mogelijkheden van gemengd en geïntensiveerd
gebruik, bijvoorbeeld door muren te plaatsen of juist te verwijderen,
extra toegangsdeuren te plaatsen, tuinen op te offeren voor
landbouwactiviteiten en verdiepingen van woonhuizen om te bouwen
tot gezamenlijke werkplekken.

Datakaarten
Bron: Play the City
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OPENBARE RUIMTE
De openbare ruimte in Woenseltopia zal schaars worden als gevolg
van de eisen van de anderen op het gebied van voedsel, gezondheid
en wonen. Hoe kunnen we gezamenlijk plannen maken over het
gebruik van de openbare ruimte, zodat deze aan de nieuwe behoeften
wordt aangepast? Waar ontmoeten we elkaar en wie ontmoeten we
dan? Hoe verdedigen we onze wens om zo veel mogelijk grond vrij
te houden voor openbare ruimte? Hoe bedenken we nieuwe vormen
van mobiliteit, nu we niet meer zo veel auto’s nodig hebben? Zal de
fiets – of iets anders – nu het belangrijkste vervoermiddel worden?
Hoe zal het openbaar vervoer eruit komen te zien? Komen er nieuwe
knooppunten of is elke locatie nu een potentieel knooppunt? Wat gaat
er gebeuren met recreatie, kunst en cultuur in de openbare ruimte, nu
de werkgelegenheid is veranderd en kantoorgebouwen in deze volledig
autonome buurt een nieuwe functie krijgen? Hoe gaan we om met
energie, water, materiële en andere publieke hulpbronnen, en hoe zal
onze nieuwe relatie met de natuur vorm krijgen?

Datakaarten
Bron: Play the City
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Tijdens de Dutch Design Week hebben we in de Embassy of Data met het
prototype van het spel twee testsessies gespeeld. De eerste uitkomsten
tonen aan dat spelers openstaan voor scenario’s waarbij ze hun huis
moeten delen, ook als ze daar nooit eerder over hebben nagedacht.
Professionals die tijdens deze testsessies meekeken, waren onder de
indruk van de manier waarop de spelers hun nieuwe wereld voor ogen
hadden – bijvoorbeeld hoe ze ouderen, jongeren en nieuwkomers
categoriseerden en hen in nieuwe plannen onderbrachten. Het
meest waardevolle moment voor het team was toen enkele spelers
opmerkten dat ze eigenlijk best in deze nieuwe, door henzelf gecreëerde
buurt zouden willen wonen. We realiseerden ons hoezeer dit spel de
kracht heeft om uitzonderlijke ideeën voor te leggen aan bewoners,
die normaal gesproken niet zouden nadenken over bijvoorbeeld de
invulling van de openbare ruimte voor de toekomst van hun buurt.
We zijn ervan overtuigd dat het spel een leerzaam, op data gebaseerd
hulpmiddel kan worden bij het bedenken van gemeenschappelijke
toekomstscenario’s voor steden.
Na de eerste try-outs tijdens de Dutch Design Week is het nu
de uitdaging om dit spel te laten spelen op de locatie waarvoor het
oorspronkelijk is ontworpen: Woenselse Heide en deTempel. De inwoners
van deze twee buurten zullen er naar onze mening profijt van hebben
wanneer ze deelnemen aan een aantal spelsessies; daarmee zullen ze
zich bewust worden van de manier waarop ze zelf een rol zouden kunnen
spelen in het vormgeven van hun buurt. In het spel worden ze immers
aangespoord om toekomstscenario’s te bedenken voor hun eigen
woongebied en om zelf initiatieven ontwikkelen. We geloven dan ook dat
we met het spel voor een frisse en slimme inbreng kunnen zorgen in het
huidige debat over de slimme stad.

Testsessie Woenseltopia
in de Embassy of Data,
28 oktober 2017. Foto’s: Play
the City
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De discussies over de toekomst van stedelijke ontwikkeling worden
in toenemende mate gekenmerkt door retoriek over technologie,
innovatie en experimenteren. Het aantal publicaties over de
intentie, de focus en achterliggende ideeën van dit debat groeit
gestaag en ook wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar
(en gedebatteerd over) de impact van innovatie op het functioneren
van plekken en gemeenschappen. Dit essay focust op de vraag hoe
alledaagse activiteiten nieuwe kennis kunnen opleveren en plaatst
de gemeenschapsbelangen en het dagelijks leven in het licht van
de drang naar innovatie binnen een stad als Eindhoven. Het artikel
beschrijft dat uitgebreider onderzoek naar de rol van de samenleving
in het gebruik van technologie en naar inclusieve digitale en sociale
experimenten van belang is. We belichten manieren waarop burgers
inspraak kunnen, moeten en willen hebben bij de toekomst van
innovatie, waardoor toekomstscenario’s voor de stad creatiever en
minder vastomlijnd zullen worden.

Inleiding

[1]
M.J. Hoffman, Climate
Governance at the Crossroads:
Experimenting with a Global
Response After Kyoto (Oxford:
Oxford University Press, 2011).
[2]
Zie: www.pps.org,
geraadpleegd op 10 januari
2016.

Onder het motto “innoveren of creperen” hebben steden zich de
afgelopen jaren massaal op projecten gestort waarbij wetenschap,
technologie en innovatie worden ingezet om problemen op sociaal,
politiek, economisch en ecologisch gebied aan te pakken. Bij deze
nieuwste technologische innovaties, zijn stedelijke vernieuwing
en de neoliberale staat nauw met elkaar verweven. Binnen het
huidige neoliberale beleid speelt stedelijke planning voornamelijk
de rol van facilitator, door het beleid en de activiteiten van andere
hoofdrolspelers (bedrijven, ontwikkelaars, burgers etc.) te leiden en
vorm te geven. Het zorgt nauwelijks rechtstreeks voor verandering
op lokaal niveau. Hierdoor lijken lokale strategieën, samenwerkingen
en stedelijke technologieën steeds urgenter te worden. Wat in de
laatste jaren veel aandacht heeft gekregen is het experimenteren
met “slimme paradigma’s”. We kunnen dit zien als een reactie op
de stagnatie in de conventionele beleidsaanpak en als onderdeel
van een bredere trend van de versnippering van de gevestigde
autoriteit, waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe vormen
van autoriteit, legitimiteit en acties van nieuwe sociale actoren.1
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in placemakingprojecten,2 de
co-creatieve aanpak van planning en design, en – in recentere jaren –
technologische oplossingen zoals living labs.

Presentatie van de eerste
empirische bevindingen aan
Het Nieuwe Instituut en de
gemeente Eindhoven, 2016.
Foto: Sukanya Krishnamurthy
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In de afgelopen twee jaar hebben studenten Urbanism and Urban
Architecture aan de faculteit Bouwkunde van de Technische
Universiteit Eindhoven in samenwerking met de DATAstudio van
Het Nieuwe Instituut, empirische data in Eindhoven verzameld
en geanalyseerd aan de hand van vraaggesprekken, enquêtes
en observaties. We richtten ons daarbij in eerste instantie op de
buurten Woenselse Heide en de Tempel in Woensel-Noord. In de loop
van 2016 en 2017 hebben we met een groep eindejaarsstudenten
deelgenomen aan diverse workshops, om de gevolgen van de
overgang naar wat de gemeente een “slimme samenleving” noemt
te contextualiseren. Aan de hand van wandelingen door de buurt,
semigestructureerde vraaggesprekken en open vragen hebben we
waardevolle feedback verkregen over de impact van technologie
op buurt en samenleving. Het onderzoek werd in verschillende
fasen uitgevoerd. We probeerden allereerst een overzicht te krijgen
van de manier waarop bestaande “slimme” initiatieven in de stad
inspeelden op de behoeften vanuit de samenleving, en van de
indruk die de bewoners hadden van deze lopende activiteiten.
Vervolgens hebben we onderzoek gedaan naar bestaande literatuur
en beleidsdocumenten in relatie tot deze initiatieven.
Om de onderzoeksactiviteiten af te ronden en de impact
van technologie op de openbare ruimte in Woenselse Heide en
de Tempel van context te voorzien, hebben we onze datacollectie
halverwege 2017 uitgebreid naar vier andere buurten in Eindhoven:
Strijp-S, Woensel-West, het centrum en Stratumseind. We wilden
grip krijgen op de sociale en fysieke dynamiek van de technologie
in deze buurten en ontwikkelden scenario’s om de mensen weer
centraal te stellen in het debat. Aan de hand van een verkenning
van enkele alledaagse praktijken en lopende projecten in
deze buurten, toonden we aan dat het onderzoeken van lokale
vraagstukken kon leiden tot een succesvollere uitvoering van
projecten rondom slimme verlichting, straatsensoren, augmented
reality, co-creatieve projecten, living labs enzovoort. Deze
voorbeelden onderstrepen het raakvlak van de gemeentelijke
ambitie naar experimentele stedelijke toekomstscenario’s en de
manier waarop die kunnen worden afgestemd op de dagelijkse
realiteit. Kortom, we proberen de discussie over innovatie op
gang te brengen en te pleiten voor een veel grotere diversiteit aan
ideeën en werkwijzen in het debat over de stad en bij toekomstige
experimenten. Tot slot tonen projecten en scenario’s die door
studenten zijn ontwikkeld hoe mensen, design en het gebruik van
technologie samen kunnen gaan.

De impact van technologie en
openbare ruimte was tijdens de
Dutch Design Week onderwerp
van discussie in de Embassy
of Data, 26 oktober 2017. Foto:
Sukanya Krishnamurthy
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Als stedelijke experimenten iets zeggen over de mate waarin een stad
zich inzet om een “slimme stad” te worden, dan geldt Eindhoven als
veelbelovende broedplaats voor alternatieve toekomstscenario’s. De regio
Eindhoven, die wordt bestempeld als innovatief en soms zelfs als de
“slimste regio ter wereld”, staat tegenwoordig bekend om zijn design
en technologische expertise door de vele start-ups en patenten. Binnen
de huidige behoefte om Eindhoven te profileren als slimme stad en
samenleving, zien we een verschuiving van het triple helix-model – de
samenwerking tussen universiteit, bedrijfsleven en overheid – naar een
uitgebreider model dat ook wel de quadruple helix wordt genoemd en
waarbij de burger of gebruiker de vierde dimensie vormt.3 De stad heeft dit
concept snel omarmd door living labs te ontwikkelen waarbij de gebruiker
centraal staat en waarbij burgers worden beschouwd als gebruikers van
digitale diensten.4 Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven van 2008
tot 2016, heeft in de loop der jaren een duidelijk statement gemaakt als
het gaat om het samengaan van participatie en technologie. Zijn mantra
is dat “de slimme stad niet bestaat, maar slimme mensen wel”. 5 Daarom,
zo zegt hij, moeten systemen efficiënter en goedkoper worden, op basis
van open source en open data, en moeten ze inclusief zijn. Voorts stelt hij
dat technologie menselijker moet worden gemaakt en dat er gedurende
het gehele proces (dus niet alleen voor eindgebruikers) sprake moet
zijn van co-creatie, zodat integratie op verschillende niveaus en tussen
verschillende disciplines en belanghebbenden mogelijk wordt gemaakt.
Hoewel het stadsbestuur inmiddels stappen onderneemt in deze
richting, heeft het aangegeven dat het er nog niet helemaal zeker van is
hoe dit resultaat het beste bereikt kan worden.6 De stad heeft in 2016 een
document uitgegeven over de slimme samenleving, waarin wordt afgestapt van een puur technocratisch perspectief, om beter te kunnen inspelen op sociale kwesties.7 Dit toont echter niet alleen een duidelijke kloof
tussen realiteit en beleid (zoals zo vaak het geval is), ook blijkt de koppeling
tussen een sociaal inclusieve benadering en de gewenste slimme benadering tijd nodig te hebben om zich te ontwikkelen. Hoewel in het document
wordt aangedrongen op een betere samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden, experimenten met burgerparticipatie worden
aangemoedigd en de gemeenschap in het debat centraal wordt gesteld,
moeten de resultaten van deze verschuiving nog worden vastgesteld.

Plaatsgebonden
dynamiek: experimenteren
in Woensel-Noord
Woensel-Noord, een wijk in het noorden van Eindhoven met een kleine
65.000 inwoners, bestaat voor het overgrote deel uit woonhuizen. Deze
huizen zijn grotendeels het eigendom van woningbouwverenigingen; de
betaalbaarheid, de woningstructuur, de openbare ruimte en de activiteiten
in de buurt maken Woensel-Noord aantrekkelijk voor de bewoners.
Maar tegelijkertijd ondergaat de buurt in hoog tempo veranderingen
op demografisch en ruimtelijk gebied. Er wonen veel 60-plussers
(kenniswerkers die ooit door Philips, DAF of de technische universiteit
zijn aangetrokken) en veel mensen met een immigratieachtergrond
(kenniswerkers, werknemers in de dienstverlenende sector,
vluchtelingen).Tegen deze achtergrond heeft de gemeente Eindhoven
de wijk Woensel-Noord aangewezen als experimenteerzone. Initiatieven
op het gebied van slimme verlichting (met Philips Lighting, Heijmans,
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Technische Universiteit Eindhoven etc.), gefinancierd door omvangrijke
Europese Horizon 2020-subsidies zoalsTriangulum, bevorderen het idee
van stedelijke experimenten en technologische innovatie.
Naar aanleiding van onze vraaggesprekken met bewoners uit
Woenselse Heide en de Tempel hebben we vraagstukken vastgesteld op
het gebied van sociale diversiteit, veiligheid, vergrijzing, communicatie
en bestuur. Hieronder volgt een toelichting.

Maatschappelijke cultuur:
sociale diversiteit en veiligheid

[8]
L. Manzo en P. DevineWright, Place Attachment:
Advances in Theory, Methods
and Applications (London:
Routledge, 2014).

Uit onderzoek blijkt dat fysieke en maatschappelijke componenten
van belang zijn voor bewoners om zich verbonden te kunnen
voelen met hun buurt.8 Dit geldt nadrukkelijk voor mensen die al
ruim twintig jaar in Woenselse Heide of de Tempel wonen. Zij staan
over het algemeen positief tegenover hun buurt en benadrukken
de kwaliteit van de openbare ruimtes, de groenvoorzieningen, de
toegang tot voorzieningen, de sociale netwerken en activiteiten, en de
maatschappelijke cultuur in de twee buurten.
Uit de vraaggesprekken bleek ook dat de buurten een geliefde
plek zijn om te wonen vanwege de lage woonlasten, de korte afstand
tot het werk, de ruimschoots aanwezige openbare ruimte en de
nabijheid van het centrum.

In vraaggesprekken spreken de
inwoners van Woensel-Noord
zich positief uit over hun buurt,
maar maken ze zich ook zorgen
over veiligheid en onderhoud.
Bron: Technische Universiteit
Eindhoven, 2016–2017

Uit de vraaggesprekken
bleek dat nieuwkomers
en veranderingen in de
bevolkingssamenstelling de
bewoners veel zorgen baarden.
Bron: Technische Universiteit
Eindhoven, 2016–2017
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	Een erg leuke buurt; er zijn hier veel activiteiten. Er is een
speeltuin voor de kinderen, en veel kinderen spelen ook op straat.
Dat maakt het een levendige buurt. Erg betrokken en ook actief.
De buurthuizen organiseren allerlei evenementen.
(Mannelijke bewoner, De Tempel)
In Woensel-Noord neemt het aantal inwoners met een niet-westerse
achtergrond toe en de ondervraagden waren zich daar terdege van
bewust. Een aantal oudere bewoners zag een direct verband tussen
de demografische veranderingen in de buurt en veranderingen op
kwalitatief gebied. Ze vertelden vaak over hoe het vroeger was in de
buurt, op ruimtelijk en sociaal gebied.

	Het was een leuke buurt, met allemaal dezelfde soort mensen. Mooie
huizen. Het Henri Dunantpark is heerlijk, vooral met de kleinkinderen.
(Vrouwelijke bewoner, Woenselse Heide)
De negatieve connotaties die met niet-westerse nieuwkomers gepaard
gaan, hebben geleid tot een scala aan initiatieven door bewoners en
verenigingen, waaronder een buurtpreventiegroep en straatfeestcomités.
Ook hebben ze ertoe geleid dat de gemeente problemen als gevolg
van demografische veranderingen opvat als een zaak die binnen de
ruimtelijke, sociale en economische domeinen moet worden aangepakt.

	De buurt verpaupert. Mensen zorgen niet meer voor hun huis en
hun voortuin. [Ze wijt verpaupering deels aan slechte integratie.]
Ze leggen hem helemaal vol met tegels. We zouden de mensen
moeten leren hoe je een tuintje bijhoudt.
(Vrouwelijke bewoner, de Tempel)
	Er zijn veel asociale families. Voornamelijk buitenlanders. Dat komt
doordat Woonbedrijf [de woningbouwvereniging] al die mensen
maar toelaat in deze wijk die vroeger zo mooi was. Nu hebben we
hangjongeren, vooral ‘s avonds. Ik moet er niet aan denken wie
mijn nieuwe buren zullen zijn wanneer de huidige verhuizen.
(Mannelijke bewoner, Woenselse Heide)

Toenemende
digitale cultuur
	Wij staan op zeer persoonlijk niveau in contact met de jongeren
in de buurt. We proberen ze mee te laten doen aan projecten in de
buurt en ze in contact te brengen met andere instellingen die hen

Antwoorden van bewoners
over hun gebruik van
technologie en de rol van de
gemeente in de buurt.
Bron: Technische Universiteit
Eindhoven, 2016–2017

88

Sukanya
Krishnamurthy

[9]
J. Evans, A. Karvonen en R.
Raven, The Experimental City
(Abingdon, Oxon.: Routledge,
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kunnen helpen met specifieke problemen. We gebruiken sociale
media, zoals WhatsApp-groepen, om jongeren te informeren over
de evenementen die we organiseren. We zijn verder niet actief
op andere platformen. (Maatschappelijk werker, Buro Cement)
Er zijn vijf buurthuizen in Woensel-Noord die een scala aan activiteiten
organiseren. Hun doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven in de
buurt, het behartigen van de belangen van bewoners, het verhogen van
de veiligheid op straat en het organiseren van activiteiten om mensen bij
elkaar te brengen. Deze buurthuizen hebben echter te kampen met een
teruglopend aantal bezoekers en hebben moeite om een breder publiek
te bereiken en nieuwe bezoekers aan te trekken. Aankondigingen voor
evenementen worden voornamelijk bekendgemaakt door middel van
folders, posters op prikborden, advertenties in kranten, flyers en hier en
daar via internet of sociale media (website van het buurthuis, Facebook).
Een andere zorg die in de buurt speelt is de vergrijzende
bevolking. Het aantal 65-plussers neemt toe en dit wordt weerspiegeld
in de vele ondersteuning die wordt geleverd door vrijwilligers van
zorg- en welzijnsorganisaties en door woningbouwverenigingen.
Oudere bewoners in een buurt als deTempel krijgen zorg aan huis en
voorzieningen zoals zorgcentra voor senioren nemen in aantal toe.
Vanwege de veranderende gezinsstructuren in de buurt (bijvoorbeeld
doordat kinderen uit huis gaan) is de manier waarop de vergrijzing het
hoofd kan worden geboden een onderwerp dat herhaaldelijk naar voren
wordt gebracht door bewoners en beleidsmedewerkers van de gemeente.
De bewoners lijken positief te staan tegenover initiatieven
die de veiligheid en de communicatie op lokaal niveau verbeteren.
Persoonlijk contact wordt nog steeds het allerbelangrijkst gevonden.
De ondervraagden benadrukten dat ze digitale technologie alleen
gebruikten om met hun familie te communiceren (bijvoorbeeld Skype)
en soms om informatie op te zoeken over activiteiten in de buurt
(Facebook, WhatsApp). De enige groep die aangaf WhatsApp te gebruiken
voor groepsactiviteiten waren de bewoners van één straat, die de
app gebruikten voor hun buurtpreventiegroep. Onze gesprekken met
bewoners wezen erop dat er nader onderzoek nodig is naar de potentiële
rol die technologie kan spelen voor sociale doeleinden, in het bijzonder
hoe ze kan helpen om het persoonlijk contact tussen buren te verbeteren.
Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee buitenwijken in een
overgangsfase te maken hebben – naast hun saaie imago – is het inspelen
op continue demografische veranderingen. Veel mensen in Woenselse
Heide en deTempel hebben moeite met het accepteren van nieuwe
bewoners, aangezien ze een negatief beeld hebben van buitenlandse
nieuwkomers. Een groeiend gevoel van onveiligheid houdt hiermee
verband. Oudere bewoners zien ook in de ruimtelijke transformatie
een bewijs dat de dingen aan het veranderen zijn; het verdwijnen van
voortuintjes is hiervan een voorbeeld. In ons onderzoek richtten we ons

Vraagstukken in deze buurten
vereisen zowel fysieke als
sociale maatregelen.
Bron: Technische Universiteit
Eindhoven, 2016–2017
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op het dagelijks leven in de twee buurten. We constateerden een behoefte
om technologische experimenten en het vormgeven van een slimme
samenleving binnen de realpolitik van de gemeenschap te positioneren, in
plaats van het ontwikkelen van de stad rondom technologieën.9

Technologie en openbare
ruimte: de mens centraal?

PUBLIC SPACE

Een van de voornaamste bevindingen van onze eerste dataverzameling
was dat de burger en zijn ervaringen een centrale plek zouden moeten
krijgen in het debat over de slimme stad, met name als er beslissingen
worden genomen over mogelijke toekomstscenario’s voor die stad.
Om dit nader te onderzoeken besloten we in 2017 een seminar op te zetten
Transparency, accounTabiliTy and co-producTion
waardoor we een (gedeeltelijk) overzicht konden krijgen van de effecten
van moderne technologieën op de openbare ruimte. In dit seminar
draaide het om het bevragen van de rol van technologie, de impact ervan
op architectonisch en stedelijk ontwerp, en de betrokkenheid van de
stadsbevolking bij haar eigen toekomst. Na vraaggesprekken met circa 160
bewoners uit de vier verschillende buurten – Strijp-S, Woensel-West, het
centrum en Stratumseind – zijn dit onze algemene bevindingen.

IN THE AGE OF DATA

Interactie en bewustzijn
In de vier buurten waarover het empirische werk zich uitstrekte,
constateerden studenten dat bewoners tevreden waren met de
ruimtelijke en sociale kwaliteiten van hun buurt. De bewoners maakten
zich echter wel zorgen over het contact tussen de verschillende
bevolkingsgroepen, kennis van de voordelen van technologie in de
openbare ruimte en het belang van interactie via technologie om
barrières tussen gebruikers en niet-gebruikers te slechten. De vier
onderzochte buurten kenden een gevarieerde bevolkingssamenstelling;
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de verschillende voorkeuren van de bewoners kwamen tot uiting in
hun uitspraken over hun bereidheid om gegevens te delen voor het
verbeteren van de buurt, wie er toegang tot deze data zou moeten
hebben (publieke of private instellingen), het beoogde gebruik van en
de blootstelling aan technologie voor diverse demografische gegevens,
en de manier waarop technologie zou moeten worden gebruikt voor
het verbeteren van de openbare ruimte. In reactie op deze uitspraken
stelden de studenten enkele maatregelen voor zoals het actiever en
zichtbaarder betrekken van bewoners bij stedelijke projecten, het
creëren van openbare ruimtes die interactie tussen verschillende
bevolkingsgroepen bevorderen en het gebruik van augmented reality
om vroegere en toekomstige veranderingen in de buurt zichtbaar
te maken. Hiermee werd gehoor gegeven aan de vraag vanuit de
DATAstudio naar ontwerpvoorstellen waarin het vergaren van data en
het gebruik van technologie in de openbare ruimte transparanter en met
meer verantwoordelijkheid zou plaatsvinden.

Aandacht voor alledaagse
behoeften en persoonlijke
ervaringen in technologische
toekomstscenario’s voor
de stad
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Het tijdig constateren van culturele en ethische bezwaren, het
bevorderen van democratische besluitvorming door middel van
burgerparticipatie, en door reacties te verfijnen, vergroot je de kans
dat technologische innovaties maatschappelijk relevant en eerlijk
zullen zijn.10 In het huidige neoliberale tijdperk is het bovendien van
belang om niet alleen professionele expertise bij de besluitvorming te
betrekken, maar juist ook de persoonlijke ervaringen van bewoners;
zij kunnen immers essentiële kennis inbrengen voor de ontwikkeling
van de stad. In de loop der jaren zijn er meerdere studies gewijd aan
manieren waarop burgerparticipatie door middel van openheid en
verbeeldingskracht gestimuleerd kan worden.11
March en Ribera-Fumaz (2014),12 Vanolo (2014)13 en Kitchin (2014)14
hebben kritiek geuit op de gebrekkige aandacht voor de sociale context
bij de toepassing van technologische concepten (in het kader van de

Het studieproject Kon.takt
Beacon hergebruikt bestaande
CityBeacons in en rond
Eindhoven en zet op deze
manier technologie in als
middel om verschillende
bevolkingsgroepen met
elkaar in contact te brengen.
De bakens verbinden de wijken
van de stad met elkaar door te
laten zien welke evenementen
er in andere buurten
plaatsvinden. Het project richt
zich specifiek op ouderen, die
de bakens kunnen gebruiken
als bron van informatie
en eventueel voor sociale
contacten. Bron: Technische
Universiteit Eindhoven, 2017
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slimme stad of slimme samenleving) binnen het beleid van de
ruimtelijke ordening. Die gebrekkige aandacht weerklinkt ook in
onze bevindingen over het beleid van de gemeente Eindhoven;
ze komt voort uit een technocratische, gedepolitiseerde visie
op slim stedelijk beleid, die het gevolg is van een vrijblijvende,
onduidelijke definitie, een gebrek aan stevige onderbouwingen
en burgerparticipatie, en een bedrijfsgerichte benadering van
stedelijk bestuur. Inherent hieraan bestaan er zorgen over de rol
van burgers en hun positie binnen de toekomst van participatie
en stedelijke experimenten.
De uitdaging waar de stad momenteel voor staat is
wellicht vrij algemeen en veelvoorkomend: de uitdaging om
zaken te integreren en een stevig interdisciplinair debat te
voeren zodat de verschillende partijen van elkaar kunnen
leren, in plaats van initiatieven technocratisch uit te voeren
waarbij allerlei sociologische kritiek wordt genegeerd.
Het doel moet zijn om onvoorziene kloven vast te stellen
en methodes en criteria te formuleren voor stedelijke
experimenten die daadwerkelijk bijdragen aan het creëren
van een “slimme samenleving”.

Het studieproject Swipe-S
is een interactief platform
dat individuele input van
bewoners verzamelt en zo
een gezamenlijke wens om
de buurt te verbeteren aan het
licht brengt. Bron:Technische
Universiteit Eindhoven, 2017

SWIPE-S
SWIPE, PARTICIPATE, INFLUENCE
Nick van Garderen, Ronald Heeren, Sophie Peters, Marco van den Boogaert
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How do you feel about Strijp-S?

What do you miss in Strijp-S?

‘‘Your
input
for
public
change’’

Het studieproject Led by Red
pakt de onveiligheid aan door de
zichtbaarheid van technologie
in de openbare ruimte te
vergroten. Een interactieve
lichtstrip verbindt twee pleinen
in het centrum met elkaar om
meer voetgangersverkeer in
de avonduren te genereren.
Wanneer iemand over de strip
loopt, gaat het licht sterker
branden. Bron:Technische
Universiteit Eindhoven, 2017
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Het programma van de DATAstudio was een samenwerking tussen
Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven (2015-2017). In de
DATAstudio stond de vraag centraal hoe je in plaats van een slimme
stad, een slimme samenleving kunt worden. Oftewel: wat hebben
burgers en buurten aan data en technologie? De DATAstudio
organiseerde uiteenlopende activiteiten waaronder workshops,
lezingen, educatieve programma’s en een Embassy of Data. Daarbij
ging het steeds om verzamelde data te begrijpen of aan te vullen.
We vroegen hardop wat we ermee moesten, met die gegevens en
technologische mogelijkheden. En we keken naar wat we ermee
konden, om samen tot een fijnere buurt te komen. De Embassy of
Data vormde de afronding van het driejarig programma.
Het programma van de DATAstudio is tot stand gekomen dankzij
Albert Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden), Alwin Beernink
(Park Strijp Beheer), Anab Jain (Superflux), Anne-Marijn Burgers,
Architectuurcentrum Eindhoven, Beam it Up, Bibliotheek Eindhoven,
Boy Vereecken, Basisschool De Driesprong, Basisschool Reigerlaan,
Basisschool Strijp Dorp, Bureau Cement, Chris Sigaloff (voormalig
directeur Kennisland), Dan Hill (Arup Digital Studio), Design Academy
Eindhoven (Daniëlle Arets, Paolo Patelli, Alice Twemlow), Designhuis,
Dietmar Offenhuber (MIT SENSEable City Lab / Northeastern
University), Dorien Zandbergen, Drew Hemment (FutureEverything),
Dutch Design Foundation / World Design Event, E52, Eerdbrand,
Evelien Tonkens (Universiteit voor Humanistiek in Utrecht), Fontys,
Gijs van de Sande, Jaromil (Dyne.org), Karim Benammar, Kennisland,
Koehorst in ‘t Veld, Linnet Taylor (Tilburg University), Lola Lorite,
Marcel Schouwenaar (The Incredible Machine), Marit Geluk, Mark
van der Net (OSCity), Martijn de Lange (Universiteit Utrecht),
Maurits Martijn (De Correspondent), Maya Indira Ganesh (Tactical
Technology Collective), Merel Noorman (Universiteit Maastricht),
Modebelofte, Montessorischool De Tempel, Nadine Roestenburg,
Basisschool Louis Buelens, Pieter van Klaveren (SintLucas), Play
the City, Priya Prakash (D4SC, Design for Social Change), Richard
Vijgen, Saskia Beer (TransformCity), Soenke Zehle (Hochschule der
Bildenden Künste Saar), Sophie Rijswijk, Stichting Cultuur Eindhoven,
Stratumseind Living Lab, STRP, ‘t Trefpunt, Technische Universiteit
Eindhoven (Caroline Hummels, Sukanya Krishnamurthy), Tsjalling
Swierstra (Universiteit Maastricht), Usman Haque (Umbrellium),
Woningcorporatie Woonbedrijf en Wunderbaum.
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