
Data-walk Data-cycle

Data-tours
 

De steden van nu zijn niet meer de steden van vijftig jaar
geleden. Toen bestond een stad voornamelijk uit woningen en

wegen, gemaakt van beton en staal. Sinds die tijd zijn er enkele
grote maatschappelijke ontwikkelingen geweest. Denk dan

bijvoorbeeld aan een sterk toegenomen inwonersaantal en steeds
meer bewustzijn rondom het milieu. Deze ontwikkelingen vragen om
digitale innovaties die de leefbaarheid van de stad ten goede
komen. Daarom spreken we tegenwoordig van een slimme stad. 

 
Een slimme stad maakt gebruik van vele innovatieve technologieën
die voorzien in de behoeften van inwoners. Denk bijvoorbeeld aan
slimme fietsverkeerslichten die ervoor zorgen dat je snel kunt
doorfietsen. Een Druktemeter, die aangeeft hoe druk het in de
binnenstad is. Sensoren die luchtkwaliteit meten. Maar ook de
beveiligingscamera’s. Stuk voor stuk slimme digitale innovaties

die bijdragen aan de leefbaarheid van Eindhoven.
 

Tegelijkertijd heeft de ontwikkeling tot een slimme stad
belangrijke gevolgen voor de privacy van de inwoners. Hun

bewegingen worden geregistreerd door sensoren en via
cameratoezicht. Hoe zit het met privacy, veiligheid en autonomie

van de inwoner?  
 

Ontdek de digitalisering van Eindhoven via drie routes door de
stad: loop de Data Walk door het centrum, fiets de Data Cycle
van noord naar zuid via de slowlane of rij de Data Drive van

oost naar west via de ring. Hieronder zie je langs welke
sensoren en digitale innovaties je dan komt.

 
 

Start: centraal station
Duur: 45 minuten
Informatie-stops: 8
Verbrande calorieën: 260

Start: milieustraat
Duur:70 minuten

Informatie-stops: 7
Verbrande calorieën: 380

 

Scan of klik
op de QR-codes
om de route
via google
maps te
krijgen!

https://www.google.nl/maps/dir/Achtseweg+Noord,+Eindhoven/Mercuriuslaan,+Eindhoven/Dutmalatunnel,+5612+AZ+Eindhoven/Fellenoord,+Eindhoven/Nachtegaallaan,+Eindhoven/Stadhuisplein,+Eindhoven/Arnaudinaplein,+Eindhoven/@51.4376467,5.4308176,13z/data=!4m44!4m43!1m5!1m1!1s0x47c6dc0a7aa287cf:0x3321f7c4594d5412!2m2!1d5.4156537!2d51.4742224!1m5!1m1!1s0x47c6df2ab56adba1:0x809564db5a542602!2m2!1d5.4920454!2d51.4709346!1m5!1m1!1s0x47c6d8def79acaad:0xa88713111b5ea947!2m2!1d5.4906479!2d51.4525246!1m5!1m1!1s0x47c6d91becbb20ef:0xe091ecf4f6020836!2m2!1d5.4769556!2d51.4444328!1m5!1m1!1s0x47c6d8e2d323a337:0xf15982bff7a3af8f!2m2!1d5.4876149!2d51.4395845!1m5!1m1!1s0x47c6d90235de4077:0xb8a76d4b310b29cf!2m2!1d5.4800367!2d51.4356927!1m5!1m1!1s0x47c6d86774c8260d:0x290ea8b39ea2a3fd!2m2!1d5.5071839!2d51.4201664!3e1
https://www.google.nl/maps/dir/Stationsplein,+Eindhoven/Station+Eindhoven+Centraal,+5611+AD+Eindhoven/Dommelstraat,+5612+AZ+Eindhoven/De+Effenaar,+Dommelstraat,+Eindhoven/Markt,+5611+EC+Eindhoven/Clausplein,+5611+AZ+Eindhoven/Stadhuisplein,+5611+EM+Eindhoven/Stratumseind,+Eindhoven/@51.4396359,5.4740978,16z/data=!3m1!4b1!4m50!4m49!1m5!1m1!1s0x47c6d91cfd7061bf:0x5c02ef67b3b92f6!2m2!1d5.4807857!2d51.441995!1m5!1m1!1s0x47c6d91c748d025f:0xec83f2c06ecf6a1b!2m2!1d5.478789!2d51.4435241!1m5!1m1!1s0x47c6d91d6b2492a5:0x7ed28e0195e6a114!2m2!1d5.4826659!2d51.4414747!1m5!1m1!1s0x47c6d91d702939cd:0x2e6953be1d13d04d!2m2!1d5.4833143!2d51.4415924!1m5!1m1!1s0x47c6d9034ef7031d:0xaf87d65a879e72b8!2m2!1d5.478263!2d51.4392638!1m5!1m1!1s0x47c6d904e01cfa4d:0x6881bac88cfb709e!2m2!1d5.4741597!2d51.4388769!1m5!1m1!1s0x47c6d90235de4077:0xb8a76d4b310b29cf!2m2!1d5.4800367!2d51.4356927!1m5!1m1!1s0x47c6d90269e89215:0xc33cc2a3831aa020!2m2!1d5.4818173!2d51.4364052!3e2
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Klik hier voor meer informatie

2

Klik hier voor meer informatie

3

In Eindhoven hangen op meer dan 30 locaties in de
openbare ruimte camera’s van de gemeente. Met die
camera’s bewaken we de openbare orde. Dat vergroot
de veiligheid in de stad. Deze vorm van
cameratoezicht noemen we OOV-cameratoezicht
(Openbare Orde & Veiligheid). Er gaat ook een
preventieve werking uit van cameratoezicht en veel
inwoners, bezoekers en ondernemers voelen zich
veiliger door de camera’s. Natuurlijk houden we ons
strikt aan de regels rondom cameratoezicht en gaan
zorgvuldig om met beelden en de gegevens van
personen op de beelden.

Klik hier voor meer informatie

Data-walk

 Crowd Dynamics | Stationstunnel

Van 2014 tot 2018 heeft de TU/e in
opdracht van ProRail in de
stationstunnel de dynamiek van 5
miljoen passanten gemeten, door
Nintendo Wii camera’s boven de ingang
te hangen en anoniem de bewegingen te
volgen van reizigers. Bij de analyse
wordt het gedrag van mensen in de
drukte te onderzoeken. Dat gedrag is
door de ‘social distancing’ en
anderhalve meter maatregelen helemaal
actueel geworden. TU/e-onderzoekers
gingen op zoek naar nieuwe
beweegpatronen en publiceerden hun
resultaten in het tijdschrift Plos One. 

 CityBeacons | Stationsplein

Sinds 2017 staan op 20 locaties in het
stadscentrum van Eindhoven CityBeacons. Hiermee

biedt Eindhoven een revolutionair,
multifunctioneel en interactief informatiesysteem.

Citybeacons zijn de zuilen die o.a.
informatieborden, bewegwijzeringsborden, antennes,
advertentieruimten bijeenbrengen in een omgeving.

Er wordt onder andere de gewenste stads- en
marketing informatie- en algemene informatie van

of voor de gemeente Eindhoven uitgezonden. Er
wordt ook sensordata gegenereerd uit de

Citybeacons. Vooralsnog zijn dit de gegevens
omtrent de luchtkwaliteit. Met de komst van de

nieuwe privacywetgeving (AVG) zijn de WiFi-
tracking en selfiecamera op de CityBeacons

uitgezet.
 

Cameratoezicht | Dommelstraat

https://innovationorigins.com/en/analysis-of-5-million-pedestrian-movements-shows-people-keep-a-75-cm-comfort-zone-to-prevent-collisions/
http://xn--www-rp0a.eindhoven247.nl/_asset/_public/EHV247-OOH-11-Citybeacon-lokaal-juli-2021.pdf
http://xn--www-rp0a.eindhoven.nl/stad-en-wonen/veiligheid/cameratoezicht-in-eindhoven
http://xn--www-rp0a.eindhoven.nl/stad-en-wonen/veiligheid/cameratoezicht-in-eindhoven
http://xn--www-rp0a.eindhoven.nl/stad-en-wonen/veiligheid/cameratoezicht-in-eindhoven
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De Eindhovense Druktemeter helpt bij het
vermijden van grote drukte. Deze meter is een
plattegrond van de Eindhovense binnenstad
waarop je kunt zien of het te druk is, of
niet. Wie een bezoek wil brengen aan het
centrum van Eindhoven kan met hulp van de
Druktemeter een goed moment kiezen om naar
het terras of winkels te gaan en zo drukte
vermijden. De Druktemeter werkt als een
verkeerslicht: bij groen is het rustig en kun
je gaan, bij rood is het te druk en adviseren
we je op een ander moment te gaan. Bij geel
en oranje neemt de drukte toe, dus is het
slim om die plekken over te slaan of op een
ander, rustig moment te bezoeken.

Klik hier voor meer informatie

6

Klik hier voor meer informatie

In 2020 is het Clausplein opnieuw ingericht
en veranderd van een stenen plein naar een
groene oase in de stad. Hier zijn allerlei

sensoren toegepast die de vochtigheid van de
bodem en de invloed van de beplanting op de

hittestress in de gaten houden. Eindhoven is  
onderdeel van het Europese project Unalab,

waarbij op de natuur geïnspireerde
oplossingen de stad helpen om

klimaatbestendig te worden. Op het NRE-
terrein wordt gekeken hoe de biodiversiteit
kan worden vergroot. Naast het Clausplein
wordt het plantsoen tussen het Stadhuis en

het Designhuis, de Vestdijk en de GGzE
hieraan gekoppeld, om te onderzoeken wat het
effect is van meer beplanting in de stad. 
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Effenaar Smart Venue | Effenaar

De Effenaar is door gemeente Eindhoven,
telecombedrijf VodafoneZiggo en netwerkpartner

Ericsson uitgekozen als testlocatie voor het
uitrollen van 5G in heel Eindhoven. Het
mobiele 5G netwerk van de toekomst is de
opvolger van het huidige 4G netwerk. Dit

nieuwe netwerk brengt natuurlijk nog hogere
snelheid met zich mee, maar ook ultrakorte

responstijden en de mogelijkheid om nog meer
verschillende apparaten op een netwerk aan te
sluiten. Centrale vraag in deze samenwerking

is hoe maatschappelijke uitdagingen in steden
opgelost kunnen worden met nieuwe

technologieën. Hiervoor worden een aantal
inpandige 5G testantennes in gebruik genomen,

waaronder in de Effenaar. Hiermee kan het
poppodium gaan experimenteren met het live
uitzenden van concerten en hieraan meteen

digitale informatie toevoegen. Andere
testlocaties zijn de 5G Hub op de High Tech

Campus, Brainport Industries Campus en Philips
Stadion.

 

Druktemeter| Markt

Klimaatsensoren | Clausplein

In Eindhoven wordt op verschillende locaties
doorlopend het geluidsniveau gemeten. De
geluidmeetstations hangen langs de snelwegen
(5), de spoorwegen (2), op
evenemententerreinen (Stadhuisplein en Strijp
S) en in horecagebieden zoals het NRE-
terrein, De Bergen en het Stratumseind. De
geluidniveaus worden continu vastgelegd en
zijn direct, of in een later stadium, te
vinden in een dashboard. 

Geluidssensoren | Stadhuisplein

Benieuwd naar hoe hard het geluid
momenteel om jou heen is? Klik hier en
test het met je eigen mobiel.

http://xn--www-rp0a.eindhoven247.nl/_asset/_public/EHV247-OOH-11-Citybeacon-lokaal-juli-2021.pdf
https://opendata.munisense.net/
https://opendata.munisense.net/
https://youlean.co/online-loudness-meter/
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Van 2013 tot 2019 is op het Stratumseind
geëxperimenteerd met allerlei technologische

innovaties om agressie in de uitgaansstad
vroegtijdig op te sporen en in de kiem te kunnen

smoren. Hierbij werkte het
veiligheidsinnovatieplatform DITSS (Dutch

Institute Safety & Security) nauw samen met de
gemeente, politie, horecaondernemers en

omwonenden. Samen zijn ze aan de slag gegaan met
het verbeteren van de leefbaarheid op en rond het

Stratumseind. Door de aantrekkingskracht als
testlocatie voor Smart City toepassingen, werden

er op Stratumseind steeds weer digitale innovaties
getest. Denk hierbij aan het beïnvloeden van de

sfeer onder het publiek met licht, het analyseren
van loopbewegingen, het detecteren van afwijkend

geluid zoals glasgerinkel of geschreeuw. Een
belangrijke randvoorwaarde hierbij was dat de
privacy niet mocht worden geschonden en het

transparant was welke data er werd verzameld en
gebruikt.

Living-Lab| Stratumseind

Nieuwsgierig?
Stadslab is de R&D afdeling van de stad Eindhoven en haar
inwoners. Momenteel staan er verschillende data-tours in

de steigers voor zowel te voet als met de fiets. 
Houd de website in de gaten voor de laatste

ontwikkelingen: 
www.stadslabeindhoven.nl. 

 
 

Meedenken? Graag!
We horen graag jullie input! Of je nou inwoner van
Eindhoven of bent of niet, schroom niet oms ons te

contacteren bij vragen of suggesties!
maarten.van.veen@eindhoven.nl

More coming soon...

https://www.stadslabeindhoven.nl/

