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‘Je wil niet dat groen en grijs beide hun eigen 
sensoren, applicaties en workflowondersteu-
ning gaan krijgen. Wat wij graag willen, is dat 
er één geïntegreerde omgeving komt voor 
rijrouteoptimalisatie en dat het groen- en grijs-
beheer daar een onderdeel van gaat vormen.’ 
Die ‘wij’ zijn René Voogt (oprichter/eigenaar van 
Connectedgreen ) en Hans Schaap (oprichter/
eigenaar van Curious Inc.). Datagedreven wer-
ken heeft de toekomst, dus voor gemeenten en 
groenbedrijven komt deze match wellicht als 
de turnkey oplossing waar ze naar zochten. Wat 
houdt deze duurzame samenwerking precies 
in?

Meer dan een samenwerking
De overeenkomst is meer dan zomaar een 

Slimme vochtsensoren gaan datagedreven fleetmanagement optimaliseren

Curious Inc. is een bedrijf dat zich toespitst op de markt van mobiliteit en logistiek met data- en te-

lematicaoplossingen. Zo ontwikkelen zij software ter ondersteuning van een duurzamer en efficiën-

ter wagenparkbeheer (fleetmanagement). Op 8 december jl. zijn zij een samenwerking aangegaan 

met Connectedgreen , een specialist in sensortechnologie. Het streven van de samenwerking is om 

datagedreven werkprocessen, zoals het onderhoud van het gemeentelijk groen en grijs, tot ultieme 

transparantie en efficiëntie te perfectioneren.
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Connectedgreen gaat 
duurzame samenwerking 
aan met Curious Inc.

Hans Schaap (l.) en René Voogt (r.) ondertekenen de samenwerking
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samenwerking. Het betekent de volledige inte-
gratie van beide systemen ter optimalisatie van 
datagedreven workflowondersteuning. Aan 
de ene kant wordt de assetmanagementsoft-
ware van Curious Inc. versterkt met de data 
en de daaraan gekoppelde domeinkennis en 
klantkennis van Connectedgreen . Voor de 
gebruikers van het Connectedgreen -platform 
vindt aan de andere kant een koppeling plaats 
met efficiënte asset- en fleetmanagementap-
plicaties. Een ideale match dus, omdat de orga-
nisaties die met het Connectedgreen -platform 
werken, over het algemeen een wagenpark 
beheren en Curious Inc. applicaties ontwikkelt 
voor efficiënter gebruik van voertuigen en opti-
malisatie van rijritten. The best of both worlds.
Het groenonderhoud is voor een gemeente 
geen geïsoleerd werkproces maar wordt 
doorgaans gecombineerd met andere taken, 
bijvoorbeeld het legen van prullenbakken. 
Curious Inc. heeft al een applicatie geschreven 
voor het grijsonderhoud, waarmee in enkele 
steden wordt gewerkt. De integratie met de 
sensortechnologie die het groenonderhoud 
aanstuurt, is een logische en wellicht cruciale 
uitbreiding van beide portfolio’s. De samenwer-
king is niet alleen duurzaam, maar dient ook 
een gemeenschappelijk duurzaam doel, want 
de versterkte knowhow levert een enorme 
besparing aan brandstof op.

Gemeente Enschede als pilot
Curious Inc. vormt een kapstok van drie busi-
nessinitiatieven met bijbehorende applicaties. 
Een daarvan is Grybb, waarmee de plan-
ning van het grijsbeheer voor de gemeente 
Enschede tot in de puntjes wordt verzorgd. 
‘Beheren jullie naast de grijze assets toeval-
lig ook de bomen?’ Met deze vraag van de 
gemeente Enschede in het achterhoofd ging 
Schaap op zoek naar een bedrijf dat zich met 
de groene materie bezighield. ‘Zo ben ik in con-
tact gekomen met René Voogt en is de eerste 
samenwerking als pilotproject in Enschede van 
start gegaan,’ aldus Schaap. Enschede had al 
sensoren van Connectedgreen  aangeschaft 
en Schaap en zijn team hebben daarvan de 
implementatie en koppeling met de assetma-
nagementsoftware tot stand gebracht. ‘Deze 
pilot was een groot succes, want de eerste uit-
breidingen zitten eraan te komen. Toen zijn we 
gaan nadenken over een follow-up die nu offi-
cieel contractueel is bezegeld,’ vult Voogt aan.

Het belang van sensortechnologie
De vochtsensoren meten het vochtgehalte op 
wortelniveau en geven daarmee uitsluitsel of 
jonge bomen en/of beplanting water nodig 
hebben. Deze informatie wordt verzameld in 
het Connectedgreen -platform en vormt daar-
mee de basis voor:
• een efficiëntere rijroute en dus een besparing 
  op brandstof, water, personeel en materieel;

• transparantie in de werkprocessen. Facturen 
  worden inzichtelijker dankzij de data-input;
• minder inboet van het groenbestand;
• verantwoording van gemeentelijk belasting
  geld naar de burgers.

We hebben in 2021 een natte zomer gehad. 
Waren de vochtsensoren dan nog nuttig?
‘Dat is een logische vraag en het antwoord 
daarop is: ja! Ook in natte condities leveren de 
vochtsensoren geld op. Ons gevoel zegt dat 
het niet hoeft en de sensor beaamt dat het niet 
hoeft en dus besparen ze. Juist dit jaar, met al 
die regenval, is er veel geld bespaard door de 
eenduidige informatie. Voor een gemeente is 
het belangrijk dat alle onduidelijkheden over 
het nut van beregening worden weggehaald. 
Er is een personeelstekort, dus je wilt niet dat 
mensen gaan kijken of een boom überhaupt 
wel water nodig heeft, of water geven terwijl 
dat niet nodig is,’ legt Voogt uit. Schaap voegt 
daaraan toe: ‘Een relatie vertelde dat hij met 
de sensoren in staat is de inboet van bomen te 
reduceren. Inboet kost veel geld vanwege het 
niet aanslaan van die boom, maar ook vanwege 
de kostenpost die de historie van zo’n boom 
vertegenwoordigt. Die kosten zijn behoorlijk 
toegenomen de afgelopen jaren vanwege het 
toegenomen volume, de arbeidskosten en de 
logistiek rondom het bomenbeheer.’

Curious Inc.: van studentenstart-up naar 
nichemarktleider
Hans Schaap heeft zich tijdens zijn technische 
studie beziggehouden met sensortechnologie 
om van alles en nog wat te meten. Van lucht-
temperatuur tot luchtvochtigheid. In die peri-
ode ontstond zijn interesse voor het concept 
IoT (Internet of Things). Het IoT bestaat uit 
fysieke voorwerpen, zoals auto’s, huishoudelijke 
apparaten en wearables die met internet zijn 
verbonden en online gegevens kunnen verzen-
den. Na zijn studie richtte hij zijn start-upbedrijf 
GreenStar Logistics op waarmee hij IoT ging 
toepassen in de markt van de mobiliteit en 
logistiek. Zo ontstond het idee om voor de 
mobiliteitsmarkt datagedreven workflowoplos-
singen te ontwikkelen. Een van deze duurzame 
mobiliteitsconcepten was de Rijgedragcoach. 
De eerste applicatie die GreenStar Logistics 
maakte, kreeg de naam Dation en richtte zich 
op rijscholen. Daarmee zijn ze in die niche de 
marktleider in Nederland en België gewor-
den. Hun tweede succesvolle applicatie is 
YesHugo, waarmee duizenden auto’s worden 
ondersteund op basis van ritregistratie, track-
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In Den Haag zijn sommige routes van groenbedrijven 25% ingekort dankzij de data van de sensoren.
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and-trace en voertuigenbewegingen. De derde 
applicatie is de eerdergenoemde assetmanage-
mentapplicatie Grybb. Uiteindelijk groeide 
GreenStar Logistics uit tot Curious Inc.

Duurzaamheid als kernidee
‘Van begin af aan was duurzaamheid het kern-
idee achter al onze applicaties,’ vervolgt Schaap. 
‘De Rijgedragcoach is een module, juist bedoeld 
om brandstof te besparen. Een ander voorbeeld 
is de mobiliteitsbattle die we samen met de 
provincie Overijssel onder de vlag YesHugo heb-
ben georganiseerd. Bedrijven en instellingen 
uit Overijssel kregen een jaar lang rijgedragcoa-
ching en gingen vervolgens een competitie aan 
met elkaar. Deelnemers moesten zo veel moge-
lijk brandstof besparen en de spits vermijden. 
Ze konden punten verdienen door minder hard 
op te trekken en te remmen, buiten de spits te 

reizen of de auto helemaal te laten staan. Ik kan 
meer voorbeelden noemen, maar waar het om 
gaat is dat onze duurzaamheidsfilosofie en ken-
nis van telematica en mobiliteit naadloos past 
bij de visie en corebusiness van onze partner 
Connectedgreen . Ik denk dat wij samen op dit 
moment de enigen zijn die het hele spectrum 
kunnen bieden aan datagedreven workflowop-
lossingen voor grijs- en groenbeheer.’

Connectedgreen : het succesverhaal van de 
slimme sensoren
Connectedgreen  is in 2017 opgericht door 
René Voogt en heeft als missie: met slimme 
technologie de wereld groener maken. In 
2018 stond hij voor het eerst op de Vakbeurs 
Openbare Ruimte met zijn vochtsensoren. Sinds 
die tijd heeft zowel het werken met sensoren 
als het daaraan gelieerde datagedreven werken 
een vlucht genomen. Het Connectedgreen 
-platform bestaat uit slimme vochtsensoren, 
een cloudomgeving en een app voor zowel 
opdrachtgever als opdrachtnemer. Sensoren 
meten het vochtgehalte van de bodem. De 
informatie van de sensoren komt terecht in een 
digitaal platform dat onder andere voorzien 
is van een logboek en een dashboard met de 
symboliek van het stoplichtsysteem. De onder-
scheidende kracht van Connectedgreen  zit 
hem in de opgeslagen gegevens over de 2400 
meest voorkomende planten en bomen in het 

stedelijk groen, en in de informatie over de 
diverse geijkte grondsoorten. Grondsoorten 
die niet in de database voorkomen, worden in 
een laboratorium nader onderzocht en alsnog 
toegevoegd. Een van de opdrachtgevers die 
werken met dit systeem, is de gemeente Den 
Haag. Daar leverde het werken met sensoren na 
vier maanden een besparing op van ongeveer 
1,2 miljoen liter water en de nodige brandstof 
en manuren.

Gemeenschappelijk expertisegebied
Datagedreven werken is enorm in opmars 
omdat opdrachtgevers zo veel mogelijk trans-
parantie in en efficiëntie van hun workflow wil-
len hebben. ‘Ik denk dat de integratie van onze 
systemen belangrijk is omdat we datagedreven 
werken niet alleen op het groenbeheer willen 
toepassen,’ vertelt Voogt. ‘Naast een boom staat 
misschien wel een prullenbak. Curious Inc. heeft 
een propositie voor gemeentelijke diensten als 
“prullenbakken legen”. Zij werken net als wij 
met sensoren die datagedreven werkprocessen 
aansturen en voor hen is onze domeinkennis 
van het stedelijk groen essentieel. We houden 
ons allebei bezig met smartcity-toepassingen 
en ons expertisegebied kent een grote overlap. 
Er werken nu meer dan honderdtwintig orga-
nisaties met het Connectedgreen -platform en 
de samenwerking is een logische vervolgstap 
om datagedreven werken breder aan te kunnen 
bieden.’

Toekomstplannen
De handtekeningen zijn gezet en daarmee 
neemt Curious Inc. het merk, de software en het 
personeel van Connectedgreen  over, maar blijft 
Connectedgreen  als merk bestaan. René Voogt 
blijft betrokken totdat Curious Inc. alles goed op 
de rails heeft staan. Voor de relaties van zowel 
Connectedgreen  als Curious Inc. verandert er 
niets, behalve dat ze meer mogelijkheden 
krijgen.

‘Met de uitbreiding van ons portfolio willen we 
gemeenten die het goede voorbeeld willen 
geven op het gebied van duurzame oplossin-
gen, nog beter kunnen faciliteren. Ik wil daarom 
de lezers van Stad + Groen uitnodigen om met 
ons hierover van gedachten te wisselen en met 
ons te sparren,’ besluit Schaap.

‘Ook in natte 
condities leveren 
de vochtsensoren 
geld op’

Deze rij bomen is hoogzomer in de Hemsterhuisbuurt in Amsterdam aangeplant en is het ondanks de hitte en dankzij de 

sensoren goed gaan doen.
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