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Het concept MIST is onze visie voor de stad in de nabije toekomst. De digitale vooruitgang 
en het ‘Internet of Things’ (IoT) brengt nieuwe maatschappelijke oplossingen, maar ook 
opgaven met zich mee. Met MIST presenteren wij een oplossing voor één van deze 
maatschappelijke opgaven, waarvan de contouren zich nu al beginnen af te tekenen. Deze 
oplossing combineren we met het optimaliseren van stedelijke processen. Hierin is een 

grote rol weggelegd voor de ingenieursbranche.  
 
De door IoT gestimuleerde groei van verbonden apparaten en sensoren en de daarmee 
draadloos verzonden data zullen de huidige netwerken een steeds grotere hoeveelheid data 
moeten verwerken. Aangezien de capaciteit op dit moment tegen het einde aan loopt, is het 
zaak de capaciteit van de netwerken toekomstbestendig te maken. In de meeste 
Nederlandse steden is het faciliteren van een draadloos datanetwerk geen taak van de 

gemeentelijke diensten. Het is echter de vraag of dit in de toekomst zo zal blijven. In 
steeds grotere mate worden we afhankelijk van connectiviteit en is het dus van belang dat 
iedereen verbonden kan zijn. Ook de sociaaleconomisch zwakkere inwoners moeten 
verbonden worden. De notie dat een draadloos netwerk een NUTS-service moet zijn is dan 
ook reëel. 
  
Het toekomstbestendig maken van het netwerk kan door het vergroten van de capaciteit. 

Het is reeds mogelijk om objecten in de stad die voorzien zijn van stroom, zoals een 
lantaarnpaal, kunnen bijdragen aan de capaciteit van het netwerk door deze uit te rusten 
met 4G-transmitter. Hierdoor ontstaat een netwerk met een hoge dichtheid, hogere 
snelheid en meer betrouwbaarheid. 

  
Wanneer een toekomstbestendig netwerk  realiteit is kunnen de talloze slimme  

toepassingen in de stad MIST worden uitgerold. Dit heeft niet alleen  voordelen voor de 
inwoner in de dagelijkse gang van zaken maar ook het beheer van de stad kan door deze 
toepassingen efficiënter worden. De stad MIST wordt in ons concept dan ook 
geoptimaliseerd door het geven van nieuwe impulsen, dat noemen we het internet van 
stedelijke infrastructuur. Het toepassen van sensoren in de openbare ruimte zorgt voor een 
nieuwe dimensie in de wereld van de bewoner, beleidsmaker, onderhoudstechnicus en 
ingenieur/assetmanager. Deze toepassing gaat zorgen dat informatie wordt opgehaald uit 

de openbare ruimte. Deze informatie, die wordt gegenereerd vanuit alle beschikbare data, 
wordt gebruikt door verschillende instanties, onder andere de gemeente. De fysieke 
infrastructuur van civiele en ruimtelijke objecten en het internet van stedelijke 
infrastructuur worden zo samengebracht. 
  
Één van de ambities van de regionale overheden is optimalisatie van de stedelijke stromen 
voor de gebruiker. Het aanpassen en bepalen van een nieuw wegennet of nieuwe OV-routes 

wordt tot op heden bepaald op basis van gegevens verkregen uit modellen, enquêtes en 

fysieke tellingen. Echter, iedereen die een smartphone met zich meedraagt heeft contact 
met zijn provider. Het constant contact hebben met het netwerk kan data genereren. Deze 
data wordt omgezet naar informatie binnen de MIST netwerkinfrastructuur. Zo komt 
bijvoorbeeld informatie over het dagelijks gebruik van de openbare ruimte beschikbaar 
welke door overheidsinstanties gebruikt kan worden. Dit geeft de overheid de mogelijkheid 

om in te spelen op de wens van de gebruiker en kan huidige routes, haltes of andere 
systemen aanpassen. Een bijkomend voordeel van deze nieuwe manier van informatie 
verkrijgen directe informatie-uitwisseling tussen machines  is dat het verzamelen van 
actuele data gebeurt zonder menskracht. Dat scheelt tijd en kosten. 
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