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Smart City in Antwerpen 
• Slimme vuilbakken 
• Sorteerstraten 
• Digitale nummerplaatherkenning LEZ 
• E-loket 
• Open data 



City of Things 
 

• Belangrijk Living lab en 
technologie lab in Europe  
 

• Voor internationale en 
plaatselijke stakeholders 
 

• Om Internet-of-Things 
diensten, producten en 
technologieën te co-creëren, 
te testen en te valideren 
 

• in een large scale, real life 
enreal time smart city 
omgeving 



slimme mensen 

Slimme mobiliteit 

Slimme energie- en 
materialenbeheer 

Slimme overheid & 
dienstverlening 

Slimme veiligheid 



Technologie  

geen doel op zich  
ons helpen om de uitdagingen van 
de stad eenvoudiger, efficiënter en 

effectiever aan te pakken 
 
 

niet omdat we het gewoon leuk 
vinden 

WAT VINDEN WE IN ANTWERPEN BELANGRIJK? 



 
faciliteren 

 
 

WAT VINDEN WE IN ANTWERPEN BELANGRIJK? 

dit wil zeggen dat we er alles aan 
doen om dingen mogelijk te maken 

 
we doen dit niet alleen 



multi-functionaliteit 
 
 
 

WAT VINDEN WE IN 
ANTWERPEN BELANGRIJK? 

we willen kijken naar oplossingen die 
tegelijkertijd verschillende uitdagingen 

aanpakken, in zijn geheel 



De burger 
 
 
 

WAT VINDEN WE IN 
ANTWERPEN BELANGRIJK? 

we doen dit niet voor onszelf, 
maar in de eerste plaats voor de 

burger 
 

onze inwoners, bedrijven en 
bezoekers 

 



Smart Zone  



Smart Zone  

● testzone voor concrete slimme projecten 
 

● infrastructuur bestuderen & uitrollen 
○ meten is weten  

 
● privacy & veiligheid van gebruikersgegevens beschermen 

○ data verzamelen  
 

● bedrijven laten samenwerken om dit mogelijk te maken  
 

● vinger aan de pols houden in de gemeenschap  
 



Burgerparticipatie  



 
via WAPPR (applicatie voor real 

time feedback) 
via gesprekken met verenigingen 
via Workshops  
 Samen oplossingen zoeken tijdens 

groepsgesprekken (jongeren, 
ouderen, kansarmen, 
buurtbewoners) 

   
Doel 
• Thema’s en bezorgdheden in de 

buurt bespreken 
• Prioriteren van projecten 
 

Burgerparticipatie  



via burgerinitiatieven (stadslab 
2050, buurtvereniging,…) 

via lokale handelaars en KMO’s 
via starters en scale-ups  
via onze partners  
   
kunnen we innovatieve 

producten en diensten testen 
in de “smart zone” 

 
Kunnen we innovatie 

teweegbrengen in onze 
traditionele sectoren 

 
 Capital of Things 
 

Co-creatie  





● slimmer op wateroverlast anticiperen 
● jouw pakje, slim & duurzaam bij jou 

thuis  
● luchtkwaliteit meten  
● slim parkeren 
● slimme verlichting 
● senioren langer thuis 
● slimme verkeerslichten & groene 

golven 
● de fiets als voelspriet   
 

Andere mogelijke slimme 
projecten 
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