
Smart Citizen - Wandeling
Amsterdam

Amsterdam 
Afstand: 5,3 km  |  Duur: 1u45 

Welkom in de slimme stad. Ooit bestond de stad uit bakstenen en staal, 
gebouwen en wegen. Maar steeds meer is deze infrastructuur vervlochten 
met een digitaal netwerk dat alles verbindt. Deze digitale sporen vind je 
overal, en helpen ons de stad en haar inwoners steeds verder in kaart te 
brengen. En in toenemende mate doen we voorspellingen over het gedrag 
van de stadsbewoners. Hoe ver moeten we gaan met de slimme stad?  
Kan iets dat geen hersenen heeft eigenlijk wel slim zijn? We zijn benieuwd 
wat jij, de smart citizen, daarvan vindt. 

Het wandelpakket bestaat uit drie verschillende routekaarten. Je kunt  
zelf kiezen welke route je wilt wandelen. Deze route start en eindigt bij  
de veerpont op de Buiksloterweg, en is onderverdeeld in drie kleurzones.  
Deze kleuren corresponderen met gespreksstof-kaartjes, waarop je infor-
matie en vragen vindt. Betreed je een nieuwe zone, dan pak je een kaart 

van de desbetreffende kleur. Daarnaast zie je een aantal icoontjes op  
de routekaart. Kom je langs een icoontje? Zoek dan de bijbehorende 
gespreksstofkaart, te herkennen aan hetzelfde icoontje. 

Let op: de route dient als indicatie. Je kunt de wandeling dus naar eigen 
wens aanpassen. 

Online vind je ook de bijbehorende kijk-, lees- en luisterlijst, om jezelf voor, 
na of tijdens de wandeling onder te dompelen in de wereld van slimme 
meters en sensoren. 

Tip! Het leukst is om de route met iemand anders te lopen, zodat je de 
vragen en stellingen samen tijdens het wandelen kunt bespreken.

Coronamaatregelen Houd 1,5 m afstand van anderen en vermijd drukte. 
Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en doe de wandeling op  
een ander moment.
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