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Smart City 

Digitale en mobiele media spelen een steeds 

belangrijkere rol in de manier waarop we stede-

lijke ruimtes gebruiken en ervaren. Denk maar 

aan de TomTom die ons heel efficiënt door 

buurten loodst waar we zelf de weg niet ken-

nen. Aan de mobiele telefoon, waarmee we 

last-minute nog even de locatie van onze vol-

gende afspraak veranderen. Of de laptop met 

wifi die het mogelijk maakt om in het park of 

café te werken. 

 

De opkomst van dit soort digitale technologieën 

in het stedelijk leven wordt vaak omschreven 

met de term Smart City. Door gebruik te maken 

van nieuwe media kunnen we onze steden 

efficiënter beheren en onze persoonlijke levens 

handiger organiseren, is de gedachte. Want de 

TomTom wijst niet alleen de weg, maar weet – 

omdat gegevens van alle weggebruikers  wor-

den verzameld – ook waar de files staan, en 

past de route daar op aan. En als we niet precies 

weten waar we eigenlijk heen willen, is er wel 

weer een app die ons restaurants, cafés of be-

zienswaardigheden aanraadt, gebaseerd op een 

analyse van de plekken die wijzelf of onze 

digitale ‘vrienden’ eerder bezochten. 

 

Ook cameratoezicht wordt steeds vaker in 

verband gebracht met de opkomst van de Smart 

City. Dan gaat het bijvoorbeeld over software 

die beelden kan analyseren, waardoor ruimtes 

beter beheerd kunnen worden, of de verkeers-

stromen in de stad efficiënter worden georgani-

seerd. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over 

camera’s in het Rotterdamse openbaar vervoer 

die gezichten van passagiers met een vervoers-

verbod zouden moeten herkennen. Of aan 

plannen voor verkeersgeleidingssystemen of 

elektronische tolheffing die gebruik maken van 

camerabeelden. 

Digitale sensors 

De belangrijkste kwalitatieve verschuiving die 

hierachter zit, is dat camera’s niet alleen maar 

plaatjes leveren, maar dat het digitale sensors 

zijn geworden. Met behulp van computersoft-

ware kunnen de beelden geanalyseerd worden 

en zo allerlei vormen van kwantificeerbare of 

identificeerbare informatie opleveren. Deze 

informatie kan ook weer los van de beelden 

verzonden, geaggregeerd en doorzocht worden, 

en als input worden gebruikt in andere proces-

sen. Van de genoemde verkeersgeleidingssys-

temen tot billboards die hun advertenties aan-

passen aan het profiel (bijvoorbeeld geslacht en 

leeftijd) dat camera en software maken van een 

voorbijganger. 

 

Bij The Mobile City, een denktank op het ge-

bied van mobiele media en stedelijk ontwerp, 

vinden we de discussie over de Smart City 

interessant, maar ook beperkt. Een stad is vol-

gens ons meer dan infrastructuur en de kwaliteit 

van het stedelijk leven behelst meer dan alleen 

de zo efficiënt mogelijke organisatie daarvan. 

Tegenover het idee van de Smart City plaatsen 

wij daarom de Social City – een stad die met 

dank aan de inzet van diezelfde digitale techno-

logieën en mobiele media leefbaarder en socia-

ler wordt. Kan de camera als sensor ook aan dat 

stedelijke ideaal bijdragen? En welke rol speelt 

het ontwerp van het cameratoezicht daarbij? 

Die vragen zal ik in de rest van dit essay probe-

ren te beantwoorden. 

 

Het idee van de Social City vertrekt vanuit deze 

vraag: Hoe kunnen we steden, wijken, plekken 

en gebouwen ontwerpen waar burgers zich 

thuisvoelen, en zelfs het gevoel hebben dat de 

stad hun toebehoort? Dat is de ontwerpopgave 

die centraal zou moeten staan in het stedelijk 

ontwerpproces. 
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De inrichting van de fysieke omgeving kan 

daarbij een rol spelen. Is de omgeving prettig 

ingericht? Voel ik me thuis? Voel ik me veilig? 

Het fysieke ontwerp van bijvoorbeeld een plein 

draagt daar aan bij, maar ook de mensen die er 

komen en de manier waarop de ruimte wordt 

beheerd. Andere essays in deze virtuele bundel 

laten zien dat ook cameratoezicht invloed kan 

hebben op het ‘thuis voelen’ van mensen, zowel 

in positieve als negatieve zin. Camera’s kunnen 

bezoekers het gevoel geven dat er opgetreden 

zal worden tegen criminaliteit, maar het feit dat 

er camera’s hangen kan ze ook het gevoel 

geven dat de plek dus onveilig is. Of ze kunnen 

het unheimische gevoel krijgen dat zij zelf in de 

gaten worden gehouden. Terwijl vriendelijk 

vormgegeven camera’s wellicht eerder het 

gevoel opwekken dat er vooral met goedwillen-

de intenties wordt meegekeken door de instan-

ties. 

Thuis voelen 

Op soortgelijke wijze kan ook het gebruik en 

ontwerp van digitale media apps een rol spelen 

in de mate waarin iemand zich thuis voelt op 

een plek. Het bezit van een mobiele telefoon an 

sich maakt dat mensen zich vaak veiliger voe-

len: als je je niet helemaal op je gemak voelt, 

kun je je verschuilen achter je mobiele scherm. 

En bij onraad kun je direct zelf de politie bel-

len. Sociale media apps en reviewsites kunnen 

ervaringen van anderen op een specifieke plek 

inzichtelijk maken. Dit kan het gevoel van 

gebruikers bevestigen dat ‘mensen zoals ik’ op 

die plek thuishoren. Bijvoorbeeld wanneer je op 

Facebook of Foursquare ziet dat veel van je 

vrienden een plek ook regelmatig bezoeken en 

daar positieve (of negatieve) ervaringen had-

den. Andersom kan een digitale ‘misdaadkaart’ 

van misdrijven op een specifieke plek wellicht 

het gevoel van onveiligheid vergroten. 

 

Nieuwe mogelijkheden ontstaan wanneer came-

ratoezicht en dit soort digitale media apps aan 

elkaar worden gekoppeld. Denk bijvoorbeeld 

aan een online misdaadkaart die wordt gekop-

peld aan burgernet-oproepen waarbij camera-

beelden van een misdrijf worden geplaatst. Of 

beveiligingscamera’s die worden ingezet als 

‘webcam’ die weer wordt gekoppeld aan socia-

le media apps? Zodat het uitgaanspubliek vast 

even kan kijken of er op een bepaalde plek wat 

te beleven valt en of ze er zich thuis zullen 

voelen. Veel skigebieden sturen nu al graag live 

televisiebeelden de wereld rond die moeten 

aantonen hoe mooi de pistes erbij liggen. Is het 

science fiction dat dit ook in steden mogelijk 

wordt? Met de app Scenetap kan het al: in 

Amerikaanse steden zijn er camera’s in uit-

gaansgelegenheden die registreren hoeveel 

mensen er zijn en hoeveel van de bezoekers 

man of vrouw zijn. Beeldherkenningssoftware 

maakt zelfs een analyse van hun leeftijd. De 

beelden zelf kun je om privacyredenen niet 

bekijken, maar via de app kun je wel de infor-

matie van de camera’s – voordat je in de taxi of 

op de fiets stapt – over de samenstelling van het 

publiek (‘32 procent dames met een gemiddelde 

leeftijd van 24 jaar’) opvragen. 

 

Al deze voorbeelden hebben vooral betrekking 

op het eerste gedeelte van onze ontwerpop-

dracht: er voor zorgen dat stedelingen zich thuis 

voelen in de stad. Ze zijn overigens niet alle-

maal even onproblematisch. In hoeverre werken 

voorbeelden als die van Scenetap en de aan-

raad-apps ruimtelijke segregatie in de hand? 

Kun je nog wel spreken van een Social City als 

stedelingen – daartoe aangespoord door algo-

ritmes in digitale media – vooral plekken be-

zoeken waar zij leden van hun eigen groep 

tegenkomen? 

 

Het idee van de Social City gaat verder dan het 

stimuleren van een thuisgevoel. Het tweede 

deel van de ontwerpopgave behelst dat mensen 
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zich niet alleen thuisvoelen in de stad, maar ook 

het idee hebben dat de stad hen toebehoort. In 

de zin dat ze zeggenschap hebben over wat zich 

in het stedelijke leven afspeelt. Daar zit de 

bredere verantwoordelijkheid aan vast om er 

met alle betrokkenen uit te komen en de plek 

niet alleen voor de eigen groep te claimen. 

Ownership 

Dit uitgangspunt hebben we verwoord in het 

concept ‘ownership.’ Of om het weer in een 

Engelse ontwerpbenadering te vatten: ‘How do 

we engage and empower ‘publics’ (groups of 

people) to act on communally shared issues?’ 

Oftewel: hoe kunnen we digitale media inzetten 

om groepen stedelingen te betrekken bij en te 

organiseren rond collectieve issues? 

 

Deze benadering is op zichzelf niet nieuw: al 

vanaf het ontstaan van de moderne industriële 

metropool zien we bij tijd en wijle planners, 

architecten en beleidsmakers die een dergelijke 

sociale aanpak van stedelijk ontwerp voorstaan. 

Wat nieuw is, is dat digitale media deze ont-

werpvraag voor een deel veranderen. Digitale 

media maken het bijvoorbeeld mogelijk om 

collectieve issues op nieuwe manieren te be-

noemen. De data die we in het alledaagse leven 

genereren, en data die worden gegenereerd door 

camera’s kunnen daaronder vallen, kunnen 

bijvoorbeeld meer inzicht geven in stedelijke 

processen en problemen. Ook maken digitale 

media het mogelijk om publieken op nieuwe 

manieren te organiseren. Zo zijn er voorbeelden 

bekend van buurtbewoners die zich via sociale 

media hebben georganiseerd om cameratoezicht 

in hun buurt af te dwingen bij de lokale over-

heid. Digitale media maken het daarnaast mo-

gelijk om reputatiesystemen op te zetten rond 

het gebruik van gedeelde hulpbronnen. Indivi-

duele bijdragen en gebruik kan met sensoren 

gemakkelijk worden geregistreerd en onderling 

worden verrekend. Dat heeft de afgelopen jaren 

geleid tot een hausse aan wat wel collaborative 

consumption wordt genoemd. Autodelen is het 

bekendste voorbeeld, maar inmiddels zijn er 

ook websites waar buren gereedschap van 

elkaar kunnen lenen of maaltijden aan elkaar 

aanbieden. Ook hierin zouden camera’s als 

registratietool een rol kunnen spelen, bijvoor-

beeld om te zien of de auto die je deelt al is 

teruggebracht door de vorige gebruiker. 

Discussie 

Deze ontwikkelingen zullen tot veel discussie 

leiden. Willen we dit allemaal wel? En wat 

betekent het voor de privacy? Hoe kunnen we 

die waarborgen? Afgezien van deze ethische 

discussie betekenen deze nieuwe mogelijkhe-

den van de camera als sensor en dataverzame-

laar ook een verbreding van de ontwerpop-

dracht. Niet alleen de vormgeving van de fysie-

ke camera (vriendelijk, onzichtbaar, afschrik-

wekkend) draagt bij aan het gevoel ergens al 

dan niet thuis te zijn, of deel uit te maken van 

de stad als gemeenschap. Misschien nog wel 

belangrijker worden de digitale interfaces (mis-

daadkaarten, aanraadapps, reputatiesystemen, 

enzovoort) via welke de beelden of – belangrij-

ker nog – de uit de beelden gedestilleerde in-

formatie wordt ontsloten. 

 

 

http://www.themobilecity.nl/ 

http://www.socialcitiesoftomorrow.nl/ 

http://www.thepublicmatters.eu/ 

http://virtueelplatform.nl/ownership 
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