
VIRTUAL REALITY

WAT WIL OVERHEID MET
TIJD LIJKT RIJP VOOR ACTIEPROCRAMMA VIRTUELE DELTA

Naast de werkelijkheid die we sinds mensenheugenis hebben leren duiden,

leven we steeds vaker óók in parallelle, virtuele omgevingen. Duiding van die

virtuele omgevingen verloopt in de praktijk nog niet erg goed en de overheid

stelt zich intussen slechts weifelend en reactief op. Hoogste tijd voor een

'Nationaal Actieprogramma Virtuele Delta'.

Tekst: Ed Fennema en Harry oan Boaen, oprichters oan transrenlity.com

okémon Go, het in juli van dit
jaar gelanceerde sprel r,r,'aatbij

gebruikers met behulp r.an Aug-

mented Realitv en GPS r,irtuele

Pokémon moeten zoeken, \,angen en trai-

nen, \{,ras direct na het r.erschijnen lvereld-

r'r,ijd al razend populair. Ook in Neder-

1and. Begin augustr.rs r,verd Badplaats

Kijkduin door dc gemeente Den Haag uit-

geroepen tot'Pokémon-hoofdstad van

Nederland'. Aanleiding rvas het grote aan-

ta1 zeldzame virtuele \,vezens dat in het

duingebied te vinden was. Die stap bleef

niet zonder gevolgen. De toestroom r,an

Pokémon-spelers bleek zo massaal, dat de

gemeente extra toiletten, 
"'uilnisbakken,

heklverken en handhavers moest inzetten

om de situatie in goede banen te leiden.

Na dreiging met een kort geding besloot

Niantic Labs, de maker van Pokémon Go,

de',,lrtue1e wezens uit het beschermde

natuurgebied te halen.

VIRTUELE WERELD

Welkom in het tijdperk waarin technolo-

gie mensen in staat stelt de fysieke werke-

lijkàeid te vermengen met de ongeLimi-

teerde mogelijkheden van een digitale - en

steeds vaker ook virtuele - werkelijkheid.

Laten we eraan wennen dat volwassenen

per dag gemiddeld meer dan tweehon-

derd keer per dag op hun smartphones

kijken en dat jongeren meer dan drie uur

per dag'in hun telefoon tot leven komen'.

Naast de fysieke werkelijkheid bevinden

de gedachten van mensen zich steeds

vakeq, langer en'gelukkiger'in een virtu-

ele vorm van werkelijkheid. Alleen al het

stijgend aantal verkeersongevallen in de

fysieke wereld - veroorzaakt door te veel

aandacht voor wat er op de smartphone

gebeurt - geeft aan dat de verleiding om je

geest te verplaatsen naar een andere, boei-

ender werkelijkheid op geen enkel

moment moet worden onderschat.

Met de enorme populariteit van compu-

tergames en de bijna lichamelijke integra-

tie van smartphones in ons leven, recent

aangevuld met de mogelijkheid die

smartphones om te toveren tot een 3D

Virtual Reality bdl of een Augmented

Reality viewer, zien we zelfs dat de

fysieke werkelijkheid steeds vaker wordt

overlapt door een virtuele werkelijkheid.

Welkom in de tijd van reality-cross-overs.

We lichten enkele begrippen toe.

Virtuele werkelijkheid is een werkelijk-

heid die weliswaar niet fysiek bestaat,

maar die dermate echt (in 3D beeld en

geluid) is opgebouwd dat de ontvanger

zijn'ongeloof tijdelijk uitstelt' om zoveel

mogelijk van die extra werkelijkheid te

kunnen meekrijgen. Het meest bekende

voorbeeld hiervan is de aantrekkings-

kracht van 3D computergames die door

hun graphics, geluiden, interactie en

kunstmatige intelligentie dermate echt

voelen dat gebruikers er al snel helemaal

in opgaan - en dan liefst zo lang moge-

Iijk.
Virtual Reality (VR) is een technologie

die er met behulp van een afgesloten 3D

bril voor zorgt dat iemand een werke-

lijlJreid ervaart die heel echt voelt.

Bovendien kunnen gebruikers met die

werkelijkheid interacteren.

Augmented Reality (AR) is een techno-

logie die ervoor zorgt dat de werkelijk-

heid die we door een lens of camera

zien, wordt aangevuld met virtuele tek-
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R EALITY-C ROSS-OVE RS ?

51gn, objecter' .r \;1r..i:rirS D..rt zorgt gentie , AR, VR en robotics) lijken r,,oorlo- \.erkenning van steclelil'ke toekomstsce-
eÍ\-oordat\ic.:rt'.rcr.'.-i'rrerkelijkheid pigter'r,orden'r'ergeten'. nario's.Boerenu,andelenvirtueelover
meer te \\ etÈ:-. \.':'..r' :; e.lr-rcatier.e hr-rn met sensors ultgeruste akkers zoals
toepras-sit-t*,. ii ir ;i: :-. ^'.rrrrren doen Voor realitv-cross-o\rers speelt dit niet, die er op dat moment bij liggen en kinde-
rvat normaal : ci rrr- j,' :;.pliospr3s5i1g ook a1 omdat deze direct ingrijpen op ren in het onderu.iis verkennen hun
of de trair.ring::.È:,'.:. r': dagelijkse gebeurtenissen in de publieke rvoonplaats r.ia 'Nederland in Mlnecraft',
Transreaiitr TIi ,. ..:' :..lr.Lologie die ruimte en in het publieke debat. En dat geheel is opgetrokken nit echte geo-

realitv-crLrss-('r.':. :-::r:-.,..I-i iaciliteert sor,r.ieso bieden reality-cross-oyers voor data. Ulv huis staat daar dus ook tussenl
en er voor zoiÈ: r..'.. -.:-. :r sieke tverke- de or.erheid ook kansen, zowel in de ro1 TR in algemenere zin - het koppelen r.an
lljkheids\-nchr.::'.:.::rnc1'Lroontr,,ordt r.aneindgebruikeralsi1 derol\ranregie- echtaanyirtueelenr.iceversa-heefteen
vermengd nlei íí:' '. :...eie rverkelijk- houder of speh.erdeler. AR à la Pokémon enorme potentie om uitdagingen in de
heid,al danuie::r.--":'l ria \/Rof AR. -engamificatier.andepubliekerr-rimte publiekeruimteoptelossen.Nuhet

in het algemeen - blijkt burgers, jong en omgaàn met 3D visuele GPS-navigatie -

OV Ë R Ëi I I D E \. - : : 
" 

i i : A t iï Ë lT oud, letterlijk te ktmnen mobiliseren en is het eerste r,oorbeeld .,.an TR op grote
De kracht \ .1I1 iL'::,-:r. -;:.....-overs (trans- daarmee in potentie een prima instru- schaal - in het rijexamen al r.erprlicht is en
reality) stelt tle i'. r::-: .1 r oor nieun e ment voor publieke participatie, sturing blockchains - de technologie achter bit-
\rlagen. tr\arrt r'.c :'-'r.:Èk jr' a.rn a1s r.an'cir.ic crotvds'en het Opbour,r,en Van coins - de handels- en betalingsdocumen-
gedrag in de ir :-... '., c'iieltlkheid - een synerg;ie tussen top dor,r,n en bottom up ten rran morgen zu1len zijn, lijkt het tijd
natuurgebie.l rr'. -r.:' :J:..tg - l'ordt ver- field intelligence. De intelligente \.oorlo- om de liin van TR cloor te zetten naar
oorzaakt dot r -t:. .'. :il iÈp11 deel uit- per van Pokémon Go, een mobiel AR- opbouw van vellige en/of duurzame
maakt \-a11 r'lis :" : (\c -,r c'reld. spel genaamd Ingress, u.erd bijvoorbeeld ecosystemen in de publieke ruimte.
Praktisch: rr 1È :t'..,È: .lror t1e gemeente

Den Haag .-t.tnie.::l-<en n-orden? De

producent r ar, Ir..-ie::.1..n Go (die'Den
Haag'eerst 11.rg; f ...-gglgr-r)? De smart-

phonebranche '., ...r".: lie legt toch de

technische l.asi: I De br.rrgers, die met

hun smartph.-r,e ::',.rssaal cle duinen

bezoeken (c-l.rt r. oFenbaar, beschermd

gebied)? Oi ti:e r ermaledijcle r.irtuele

beestjes zelf r.1ir. r'erl...rasd kijken hoe er

vanuit een an!iere \rerkclijkheid op hen

\alordt geja.igd rl Htre moet de overheid
omgaan met realitr'-cross-or,ers? Ofter,l,el,

welke rol en pp.,1i.. heeft de overheld in
'de r,irtr-rele lÈ.\-ens' \'an burgers, ook a1s

deze zich \-e.lnrengen met het leven in de

fvsleke, publieke omgeving? Wat zijn

eigenlijk t1e l.evoegdheden van biji.oor-
beeld de br-rrgemeester in deze 'grenze-

loze' n ereicll

\\rillem Pieterson, wetenschapper bij het

Cer-rter for e-Covernment Studies, signa-

leert dat de or.erheid bij digitaliserlng
r o.rral denkt adn automàtisering i an

pÍocessen in hun dienstverlening.

Nieurve thema's die nu al op onze

samenler,ing afkomen (zoals big data,

Internet of Things, kunstmatige intelli-

WAT ZIJN EICENLIJK DE BEVOECDHEDEN

VAN BIJVOORBEELD DE BURCEMEESTER

I N DEZE,CRENZELOTr WERELD?

door één miljoen spelers wereldwijd
gebruikt om de locaties van culturele hot-

spots en historisch erfgoed met foto-loca-

tie combinaties te verifiëren - later overi-

gens een prima basis voor de plaatsing

van Pokémon stops. De spelers van

Ingress werden tot deze verificatie ver-
leid, omdat zij die locaties ter plekke vir-
fueel konden claimen voor de eigen

groene of blauwe 'faction' (het eigen

team, zeg maar).

VR is niet specifiek bedoeld voor buiten-

huis gebruik, maar laat beleidsmedewer-

kers bijvoorbeeld virtueel door hun stad

lopen. Alle geo- en sensordata die een

Ievende stad of regio ook virtueel kunnen

creëren, zijn immers al voorhanden, com-

pleet met 3D real time audio. Dat biedt

kansen voor crowdsourcing en gezamen-

lijke gebiedsontwikkeling, alsook voor

VIRTUELE DELTA

De Rijksoverheid is vanaf de jaren'90

zeer actief op het terrein van ICT en digi-
talisering. Bekende nota's uit die tijd zijn

het Nationaal Actieplan Elektronische

Snelwegen (NAP; 199a) en de Digitale

Delta (1999), waarin beschreven wordt
hoe 'de elektronische snelwegen het

maatschappelijk en persoonlijk leven op

den duur ingrijpend gaan beïnvloeden',
maar vooral ook de ro1 van de overheid

daarin. Inmiddels is het de hoogste tijd
voor de volgende stap: het'Nationaal
Actieprogramma Virtuele Delta'.'

Meer weten?

Ed Fennema en Harry van Boven zijn auteurs

van het boek @Hearts @Minds #Transreality

www.transreality.com
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