
12:30 Ontvangst deelnemers

13:00 Opening  Jan Roodzand

13:10 Livinglab Stratumseind: sensoren in de praktijk, privacy en IT 
architectuur

Als onderdeel van het Stratumseind 2.0 programma is Tinus projectleider 
voor het Livinglab. Grote hoeveelheden data wordt verzameld en in � eldlabs 
geanalyseerd. Doel is een bijdrage te leveren aan de aantrekkelijkheid, veiligheid 
en bedrijvigheid van deze belangrijke Eindhovens straat. 
Tinus staat naast de sensor praktijk stil bij uitdagingen op het gebied van (geo) 
IT architectuur en privacy en ethische vraagstukken. 

Tinus Kanters 
Projectleider Livinglab 
Stratumseind, DITSS/
Gemeente Eindhoven

14:20 TRILLION: Human sensors for Safer Society

TRILLION is een EU H2020 project dat bedoeld is om de samenwerking tus-
sen burgers en wetshandhavers te verbeteren door inzet van social networks 
en IoT. Peter is als overall enduser coordinator verantwoordelijk voor de test-
panels op 5 testlocaties in Europa. Peter licht het belang toe van de mens als 
sensor en zdaarmee de daadwerkelijke bijdrage aan een Safer Society via het 
Community Policing concept. Het Stratumseind is 1 van de 5 testlocaties waar-
door TRILLION gebruik kan maken van het Livinglab.

Peter van de Crommert
Enduser Coordinator 
TRILLION project, DITSS/
Intergision

15:00 Pauze

15:30 Connected Worlds: National programma Livinglabs: 
luchtverontreiniging

De fase waar de Smart City ontwikkeling zich wereldwijd bevindt, wordt 
gekenmerkt door uitdagingen bij het opschalen van Smart City projecten, zowel 
sociaal, economisch als politiek. Eén-op-één projecten hebben de Smart City 
techniek bewezen. Het Nationaal Smart City Living Lab helpt bij het opschalen. 
Gemeenten worden geholpen bij het opdoen van ervaring in datagebruik en 
bij de implementatie van toepassingen. De eerst gerealiseerde opschaling is het 
project Smart Emission Nijmegen waar luchtkwaliteit en geluid een belangrijke 
rol spelen. Hans verteld over de Smart City as a Service aanpak en actuele 
ervaringen in de 7 deelnemende gemeenten.

Hans Nouwens
voorzitter Smart Lighting 
OVL NL

16:00 SmartCity Listner voor aanpak geluidsvulling in openbare ruimte

Geluidsvervuiling is na luchtvervuiling de meest schadelijke omgevingsfactor 
voor de mens. Sorama heeft een unieke geluidscamera ontwikkeld die in staat is 
geluid haar� jn in beeld te brengen. Deze geluidscamera wordt ingezet om pro-
ductgeluid inzichtelijk te maken tijdens het ontwikkelproces en zo tijd en geld 
te besparen tijdens het stiller maken van een ontwerp. Deze techniek wordt 
nu ook ingezet in stedelijke omgevingen om de locatie, intensiteit en het type 
geluid (agressie, lawaai, alarm) vast te leggen. Daarmee is o.a. de geluidsvervui-
ling door individuele cafés of voertuigen snel en nauwkeurig vast te stellen. Dit 
vergemakkelijkt de hand having van de milieuwetgeving en past perfect binnen 
de visie van het Livinglab.

Rick Scholte
CEO Sorama B.V., 
Ingenieur van het Jaar 2017

16:30 Livinglab bezoek

17:30 Napraat en borrel allen 

Locatie:

Oude Rechtbank - Living Lab
Stratumseind 32
5611 ET Eindhoven

ruimteschepper

Tinus Kanters en Peter van de Crommert zijn onze gastheren in het Living Lab Stratumseind in de gemeente Eindhoven. Zij zijn als pro-
jectleider en adviseur vanuit de stichting Dutch Institute for Safety & Security (DITSS) sinds 2014 de trekkers. 
Het lab is een test- en ontwikkelomgeving in de realistische context van de uitgaansstraat. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden en 
gebruikers werken met elkaar samen om tot nieuwe producten en diensten te komen.

Sensing Society realtime; IOT en Privacy; Smart City en Location Intelligence; dat zijn de buzzwords die op het Stratumseind in de praktijk 
werken. Hans Nouwens en Rick Scholte voegen er in hun aansprekende presentaties voorbeelden van praktische aanpak en technologie 
aan toe.

kenniskring
Sensing for a safer society - 
Living Lab Stratumseind 2.0
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