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→ ‘Veel initiatieven op het gebied van big 
data zijn nu nog technologiegedreven. De 
beschikbare data bepalen wat er gebeurt. 
Terwijl je, als je echt verder wilt komen, 
een vertaalslag moet maken. Wie gene-
reert, analyseert en gebruikt de data? Wat 
zijn het voor gegevens? Waarvoor kun je 
ze gebruiken in de stedelijke ontwikke-
ling? Denk bijvoorbeeld aan wat je kunt 
doen met gegevens over verkeersstromen 
of luchtkwaliteit.’

Privacykwesties
‘Het zijn vragen die je niet snel beant-
woordt. Veel staat nog in de kinder- 
schoenen en lang niet iedereen is zich 
er ook van bewust dat praktisch alles 
tegenwoordig data genereert. Om dat 
bewustzijn te vergroten, hebben wij in 
navolging van Brits onderzoek om te 
beginnen enkele datawandelingen georga-
niseerd. Met uiteenlopende mensen lopen 
we dan door een stad om te kijken welke 
elementen data genereren. Dat varieert 
van beveiligingscamera’s tot parkeerme-
ters en toegangspanelen van apparte-
mentencomplexen: ze leveren allemaal 
gegevens op. Waarbij meteen allerlei 
privacykwesties opduiken. Er liggen  
allerlei vraagstukken op tafel waarop we 
het antwoord nog niet weten. Mag je in 
een uitgaansgebied met camera’s, senso-
ren en gezichtsherkenning alle mogelijke 
informatie verzamelen en analyseren?’

Juridische aspecten
‘De grote vraag is van wie de data zijn 
en waar en hoe ze worden opgeslagen. 

‘Veel staat nog in de  
 kinderschoenen’

Een stad is in wezen een fenomenale datafabriek. Elke 
dag produceren inwoners, bedrijven en apparaten enorme 
hoeveelheden gegevens. Sinds februari 2016 zet het  
Centre for BOLD Cities van de TU Delft, Universiteit  
Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam dataonderzoek in 
om een bijdrage te leveren aan oplossingen voor stedelijke 
vraagstukken. Hoogleraar Ellen van Bueren laat zien hoe.

Gebeurt dat wel onherkenbaar? En als er 
nu niets mee gebeurt, wie garandeert dan 
dat dat later ook niet zo is? Ons kennis-
centrum onderzoekt ook de juridische 
aspecten hiervan. In principe zouden alle 
data, mits geanonimiseerd, openbaar moe-
ten zijn, zeker als veel partijen daarvan 
kunnen profiteren. Europese regelgeving 
bepaalt echter dat data alleen openbaar 
mogen worden als ze niet herleidbaar 
zijn tot een individu. Maar zodra je data 
combineert, zodat je er meer mee kunt 
doen, worden ze juist snel herleidbaar tot 
individuele personen. Dat is niet wenselijk. 
Hier stuiten we op een aspect dat we nog 
maar net hebben leren kennen.’

Toekomstmuziek
‘Binnen de gebiedsontwikkeling zijn de 
mogelijkheden legio. Zo gaan wij nu  
met het Rotterdam Central Business  
District en de gemeente verkennen welke 
inbreng big data zouden kunnen leveren 
bij de ontwikkeling van dit kantorenge-
bied vlakbij het Rotterdamse Centraal 
Station. Je kunt dat gebied bijvoorbeeld 
2D-3D invoeren in een computermodel 
en er vervolgens simulaties op loslaten 
op basis van gegevens over doelgroepen, 
dichtheden, vervoersbewegingen en 
energieverbruik. Dan kun je praktisch tot 
op kavelniveau effecten van ingrepen be-
oordelen en je ontwerp erop afstemmen. 
Een volgende stap is de toepassing van 
nieuwe vormen van big data, bijvoorbeeld 
gegevens uit sociale media. Dat is nu nog 
toekomstmuziek, maar ook dat komt er 
snel aan.’ •
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Wat betekent … 
Big data 
Grote hoeveelheid gegevens, die exponentieel groeit door-
dat we steeds meer data in de vorm van bestanden, foto’s en 
films produceren en opslaan. 

Linked data 
Digitale methode om gestructureerde gegevens zodanig 
openbaar te maken dat ze vrij beschikbaar komen op het 
internet en daardoor ook beter bruikbaar zijn. 

Dashboard 
Een grafische presentatie van de belangrijkste data op basis 
van bruikbare algoritmes.

 

Open data 
Vrij beschikbare informatie. De voorwaarden waaronder deze 
informatie beschikbaar is, wordt beschreven in licenties en 
gebruiksvoorwaarden.

Datamining 
Gericht zoeken naar (statistische) verbanden in gegevens- 
verzamelingen om profielen op te stellen voor wetenschap-
pelijk, journalistiek of commercieel gebruik. 

(bron: bigdata-madesimple.com)
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De Rotterdamse haven wil de 
grootste overslaghaven van 
Europa worden, een Smart- Port 
waar door gebruik van big data en 
slimme IT-oplossingen goederen 
nog sneller en beter vanuit de 
haven naar hun eindbestemming 
worden vervoerd. be
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