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Smart cities in Nederland
Management Samenvatting

Aanleiding
Smart city gaat over de integratie van de klassieke stedelijke componenten 
- zoals de gebouwen, de fysieke en technische infrastructuur en de sociale, 
culturele en economische netwerken - met de nieuwste informatie- en 
communicatietechnieken en hun mogelijkheden. Wereldwijd zijn er steeds 
meer smart cities in ontwikkeling, ook in Nederland. Informatietechnologie 
en smart city-achtige ontwikkelingen hebben op termijn grote gevolgen 
voor leefkwaliteit, milieu en economie in steden en regio’s. Er is behoefte 
aan beleid om de vele kansen te benutten en initiatieven optimaal te laten 
renderen. En er is inzicht nodig in mogelijke negatieve aspecten van smart 
cities om de stormachtige ontwikkeling in goede banen te kunnen leiden.

Er zijn veel verschillende definities van smart cities in omloop, met de 
bijbehorende spraakverwarring. Sommige definities vertrekken vanuit een 
technologische benadering en richten zich vooral op ICT toepassingen, 
industriële standaarden en integratie met bouwtechniek. Andere definities 
hanteren een ecologische benadering, met als doel een betere benutting 
van resources en de ontwikkeling van een circulaire economie. Weer andere 
zien mogelijkheden voor de ontwikkeling van een betere leefkwaliteit, met 
gezonde steden en inpassing van ehealth toepassingen. 

Het gangbare verhaal over smart cities is nu nog erg opgeklopt, met veel 
nadruk op kansen en mogelijke positieve lange termijn voordelen, maar 
recent ook met veel aandacht voor de privacy gevoelige kanten van Big 
Data en monopolyontwikkeling door de gebrekkige marktwerking bij het 
verhandelen van data pakketten. Technologie kan zeker helpen steden 
beter te laten functioneren (efficiency), maar hoe kan dat het beste 
(vanuit economisch, ecologisch en sociaal of cultureel perspectief) of 
hoe kan voorkomen worden dat het omgekeerde gebeurt, met slechter 
functionerende steden en infrastructuur, of dat het ten koste gaat van de 
gezondheid of privacy. 

Masdar in Abu Dhabi en Songdo in Zuid Korea zijn bekende smart cities 
die totaaloplossingen bieden met perfect geïntegreerde technologische 
oplossingen. Het zijn peperdure steden, ontwikkeld voor één bedrijf of één 
opdrachtgever en inspraak en concurrentie bestaan in deze steden niet. Dit 
lijkt niet de meest aantrekkelijke aanpak voor bestaande steden, culturen 
en landen zoals Nederland. Verreweg de meeste steden in de wereld zijn 
complexe en open ecosystemen, waarin vele cycli van opkomst, bloei en 
verval gelijktijdig en naast elkaar plaatsvinden. Dat betekent onder meer 
dat implementatie van smart city technologie ingrijpt op veel verschillende 
en vaak conflicterende belangen waardoor effecten van ingrepen vaak 
slecht voorspelbaar zijn. Er is dus een grote markt voor smart city kennis 
die hier een oplossing voor biedt. Deze markt vraagt om een slimmere 
aanpak dan de huidige systemen kunnen leveren.

In Nederland bestaat nog niet een algemeen geaccepteerde 
planningsmethodiek van Smart Cities, maar we kennen wel de Dutch 
Approach (van geïntegreerde ruimtelijke planning) met bijbehorende 
lagenbenadering, publieksparticipatie en maatschappelijke allianties. Deze 
planningsbenadering kan een goede basis voor een geavanceerde smart 
city theorie vormen, want er zijn al veel kennis en ICT toepassingen in 
verwerkt. De grootste uitdaging bestaat er uit om de vele deelsystemen 
en modellen in de verschillende lagen goed met elkaar te verbinden zodat 

Masdar City, is een geplande stad in het 
emiraat Abu Dhabi. Het is een duurzame 
stad, die volledig van zonne-energie en 
andere duurzame energie gebruik zal 
maken. Het werd ontworpen in 2006 en 
het hele project zal naar verluidt 22 miljard 
US dollar kosten, en de volledige bouwtijd 
wordt geschat op 8 jaar. (http://www.
fosterandpartners.com/projects/masdar-
development/)
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kansen voor optimalisaties en risico’s op conflicten helder in beeld gebracht 
kunnen worden. Digitalisering biedt die mogelijkheid zonder essentiële 
details onder druk van beperkte rekencapaciteit om te zetten in globale 
principes. 

Opgave
Er zijn veel stedelijke vraagstukken in Nederland die vragen om een 
slimmere benadering. Smart city technologie biedt veel mogelijkheden 
om bestaande steden beter te laten functioneren, met betere ruimtelijke 
planning en slimmer stedelijk beheer. Grootschalige stadsuitleg is voorbij, 
dus moeten we proberen bestaande steden en netwerken beter te 
benutten. Herstructurering en de ontwikkeling van levensloopbestendige 
wijken, het opvangen van krimp en groei in bestaand stedelijk gebied, 
verdichting rond knooppunten, herontwikkeling van bedrijventerreinen, 
transformatie van leegstaand vastgoed, optimaliseren van maatschappelijk 
vastgoed, optimaliseren van leefkwaliteit en gezonde leefomstandigheden, 
verduurzamen van gebouwen en energievoorziening, verduurzamen 
van infrastructuur en mobiliteit, het vitaliseren en verduurzamen van de 
economie; het is slechts een kleine greep uit de uitdagingen waar onze 
steden voor staan. Met behulp van de mogelijkheden van informatie en 
communicatietechnologie kunnen nieuwe technologieën en initiatieven 
vanuit de samenleving gebruikt worden om de uitdagingen aan te pakken 
en tegelijk gezonde, duurzame en aantrekkelijke steden te realiseren. 

Ambitie
De systemen die voor dit alles nodig zijn koop je nog niet van de plank. 
Daarom is het nodig een eigen slimmere benadering van smart cities te 
ontwikkelen.  Daarbij gaat het er in eerste instantie om te beantwoorden aan 
de behoeften van Nederlandse steden en regio’s. Maar de ontwikkeling van 
een eigen ‘slimmere’ smart city benadering biedt ook kansen voor export 
van kennis. De benodigde kennis sluit goed aan bij thema’s van diverse 
topsectoren zoals bijvoorbeeld ‘Healthy Cities’, ‘Smart Water Management’ 
en de ‘Dutch Approach’ op het gebied van integrale ruimtelijke planning. 
De opkomst en innovatie op het gebied van smart cities en smart city 
diensten en technologie biedt de Nederlandse economie daarom volop 
kansen voor exportontwikkeling in verschillende (top) sectoren. Om die 
beter te benutten is doortastend en slim stimuleringsbeleid nodig, want 
Nederland dreigt zelfs in Europa al achterop te raken.

Visie
Smart city technologie uit Nederland moet de mogelijkheid bieden om 
op allerlei terreinen prestaties op het kleinste  schaalniveau mee te 
rekenen in toekomstige prestaties van systemen. Dat werkt nu al zo in 
veel internationale toepassingen bij energievoorziening (smart grids) 
waar steeds meer mogelijkheden voor kleine en middelgrote installaties 
voor decentrale vernieuwbare energie de productie van middelgrote en 
grote energiecentrales overbodig maken.  De mogelijkheid om veel grote 
centrales op termijn overbodig te maken of grootschalige en centrale 
infrastructuur te ontlasten speelt ook bij verkeer en vervoer, grondstoffen 
en afval, watermanagement en voedselproductie, maar de kansen voor de 
ontwikkeling van smart city technologie moeten dan wel worden benut. 

Besparingsmogelijkheden spelen ook bij stedelijke systemen. Hier kan 
gemengd en meervoudig ruimtegebruik economische activiteiten mogelijk 
maken waardoor de afhankelijkheid van centrale voorzieningen en 
grootschalige infrastructuur vermindert. De ontwikkeling van aantrekkelijke 
en flexibele ruimte met hybride programma’s op alle schaalniveaus beperkt 
de energie- en vervoersbehoefte van mensen en goederen en leidt tot 

Infographic van de inventarisatie door 
Geonovum en TNO naar het bestaan en de 
adoptiegraad van smart city toepassingen. 
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aanzienlijk lager gebruik van grondstoffen voor bouw en onderhoud van 
steden en gebouwen. Al deze mogelijkheden leiden niet alleen tot een 
lagere milieubelasting, maar ook tot kostenbesparingen en een betere 
quality of life.

Strategie
Om een betere benutting van de mogelijkheden op decentrale en lagere 
schaalniveaus mogelijk te maken is een succesvolle smart city strategie van 
de overheid nodig met focus op 4 verschillende aandachtsgebieden. Met 
slimme componenten (1)  en stromen (2) en een energieke samenleving 
(3) kunnen waardevolle maatschappelijke belangen en ambities in de 
smart cities verwezenlijkt worden (4). 

Componenten
De markt voor de ontwikkeling van slimme componenten is booming. 
Grote bedrijven, start ups en zelfs burgers werken aan de ontwikkeling van 
slimme componenten zoals zonnepanelen, elektrische auto’s of autarkische 
gebouwen. Overheden spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van 
bindende targets voor deze componenten en industriële standaarden 
voor de ontwikkeling en inpassing van smart city technologie.  Overheden 
kunnen daarnaast open calls en tenders uitschrijven en innovatie 
opdrachten verstrekken voor de ontwikkeling van noodzakelijke smart city 
componenten, zoals bijvoorbeeld serious games en andere decision support 
tools. Daarmee kan de ontwikkeling van smart componenten aanzienlijk 
versneld en in de gewenste richting gebogen worden. 

Stromen
Voor succesvolle smart cities zijn op alle schaalniveaus en voor alle 
soorten stromen, robuuste, netwerken nodig die duurzaam en flexibel 
zijn, met voldoende ruimte voor terugvalopties en alternatieve routes bij 
piekbelasting, onderhoud of calamiteiten.  De netwerken, knooppunten 
en de vervoersstandaarden moeten daarbij in staat zijn om de circulaire 
economie optimaal te faciliteren. In onze open economie horen daar 
knooppunten bij met voldoende buffercapaciteit, die als marktplaats en 
hub kunnen functioneren. Met name hier ligt een belangrijke rol voor 
overheden, zonder goede connectiviteit en zonder open netwerken geen 
succesvolle circulaire economie.

Energieke samenleving
Allianties en andere samenwerkingsvormen gebaseerd op de 
beschikbaarheid en het delen van data zijn van groot belang voor 
succesvolle smart cities. Daarbij zijn niet alleen de beschikbaarheid 
en kwaliteit van kennisuitwisseling van belang, maar ook de sociale en 
culturele infrastructuur die de uitwisseling van kennis kunnen hinderen 
of mogelijk maken. Een goede combinatie van intellectueel, sociaal en 
cultureel kapitaal is steeds meer beslissend voor de concurrentiekracht 
van stedelijke regio’s. De verschillende overheden spelen belangrijke rollen 
bij het versterken van deze vormen van  kapitaal.

Ambities 
De Dutch Approach en de lagenbenadering bieden beproefde kaders om 
aan deze aandachtsgebieden te werken. Dat kan sectoraal door gerichte 
innovaties te ontwikkelen. Maar het kan ook door verbindingen tussen 
verschillende planningslagen en economische sectoren te ontwikkelen. 
Gerichte investeringen kunnen grote voordelen opleveren voor een 
duurzame economie en tegelijk de quality of life verbeteren. Dat geldt 
voor het combineren van functies zoals waterberging en recreatie, water 
en energieopwekking, voedselproductie en warmteopwekking, maar ook 

aantrekkelijk, vitaal 
en duurzaam

innovatie in ICT, techniek 
en design

robuuste infrastructuur,  
flowmanagement en 
ruimtelijke planning

actief, cooperatief en 
productief 

Slimme 
componenten

Optimale 
stromen

Doelen en 
ambities

Energieke 
samenleving

Smart city
een optimaal en 

duurzaam stedelijk 
metabolisme 

Smart city strategie bestaande uit 4 pijlers 
die in samenhang met elkaar ontwikkeld 
worden (VenhoevenCS)
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voor het sluiten  van kringlopen op de kleinst mogelijke schaal. Integrale 
planning en ontwerpend onderzoek in opdracht van de overheden, gericht 
op het verbinden van sectoren, schalen en kennis  spelen daarom een  
belangrijke rollen in de strategie van Smart city NL. 

Toepassing: ontwerpend onderzoek en tafelsessies
Drie steden van verschillende grootte, economische dynamiek en met een 
verschillende benadering van smart city ontwikkeling hebben deelgenomen 
aan het ontwerpend onderzoek dat de basis vormde voor dit advies. Door 
de verschillen in omvang en benadering tussen Amsterdam, Delft en 
Assen is een breed palet van mogelijke smart city benaderingen in beeld 
gebracht, met daarin telkens verschillende kansen die ook voor andere 
steden relevant zijn. 

Door de steden aangeleverde informatie is in overleg met een begeleidingsteam 
vanuit de steden, IenM, Platform 31 en TNO bediscussieerd en verwerkt. In 
een proces van ontwerpend onderzoek zijn kansen en hiaten opgespoord, 
waarna met name ruimtelijke en infrastructurele aspecten en mogelijke 
consequenties van de verschillende smart city ontwikkelingen  in beeld 
zijn gebracht. Deze resultaten zijn gebruikt als basis voor drie workshops 
met stakeholders op locatie, waarvan de resultaten na verwerking van de 
feedback in deze rapportage zijn verwerkt (zie bijlage).

Inzichten
Ontwerpend onderzoek en tafelsessies hebben de inzichten aangescherpt. 
Hieruit blijkt dat smart city ontwikkelingen en ICT nu al veel gevolgen 
hebben in allerlei sectoren zoals bijvoorbeeld de energiesector, de logistiek, 
de zorg  en mobiliteit. Er is nu al bijna geen sector te vinden waarvoor 
smart technologie geen grote gevolgen heeft. De ontwikkeling van smart 
cities biedt grote kansen om bestaande steden en regio’s beter te benutten, 
onder andere door de voorwaarden voor het ontstaan van een duurzame 
circulaire economie sterk te verbeteren. En er is ook veel winst te behalen 
op het gebied van leefkwaliteit en gezonde leefomstandigheden. 

Smart city belooft een nieuwe fase in onze traditie van integrale planning. 
Met de opkomst van de smart city wordt een nieuwe laag toegevoegd aan 
het lagenmodel van de ruimtelijke ordening. Activiteiten zijn steeds minder 
locatiegebonden en ‘toegang tot’ wordt belangrijker dan ‘eigendom van’ 
voorzieningen en ruimte. Bottom-up smart city bloeit en wordt steeds meer 
zichtbaar in de stad. Maar er is wel een grote behoefte aan opschaling, ook 
wel Smart city 2.0 genoemd. 

Advies 
De geschetste ontwikkelingen vragen een andere planning en RO beleid. 
Deze moeten vooral gericht zijn op het verbeteren van de connectiviteit, 
het verduurzamen van de mobiliteit, het ontwikkelen van hubs en 
marktplaatsen en het verbeteren van de inrichting van de ruimte voor 
optimaal gebruik. Door de mogelijkheden van top down planning en 
regelgeving te koppelen aan bottom up initiatieven kunnen succesvolle 
initiatieven worden opgeschaald en kunnen grote stappen worden gezet in 
de richting van een duurzaam stedelijk metabolisme.

In Nederland zijn er hoge verwachtingen van de resultaten van bottom 
up initiatieven en van nieuwe allianties tussen overheid en samenleving. 
Met de openstelling van netwerken en open data beschikt de samenleving 
immers over voldoende informatie voor eigen initiatieven en krijgt zij grotere 
invloed op de eigen omgeving. Proactieve burgers, nieuwe coöperaties, 
cross sectorale samenwerking, nieuwe allianties en crowdsourcing zijn 

Smart city: een nieuwe laag in een integrale 
planningstraditie (VenhoevenCS)
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sleutelbegrippen, waarbij overheden vooral als partner en facilitator 
optreden. Maar inpassing van bottom up initiatieven kan vragen oproepen 
over de kwaliteit en compatibiliteit van centrale en decentrale systemen 
en netwerken, bijvoorbeeld in de energiesector. Afstemming blijft hier een 
zaak van de overheid en de netwerkbeheerders.

Naast alle initiatieven en mogelijkheden zijn er ook nog veel vragen, zoals 
op het gebied van ICT en privacy. Worden onze steden straks hackbaar? Wie 
verkoopt al onze data en wie profiteert daarvan? Apple? Google? Microsoft? 
Baidu? Alibaba? Zijn de data straks werkelijk open of juist geprivatiseerd 
en verhandelbaar? Welke nieuwe monopolies ontstaan er en kunnen we 
straks nog wel concurreren tegen slimme robots die toegang hebben tot 
de meest gedetailleerde data? Er is dus een belangrijke rol voor overheden 
bij het beschikbaar stellen van netwerken en het faciliteren van open data.

Zorg voor betere connectiviteit met stromen op alle 
schaalniveaus (alle soorten netwerken en hubs) Zorg voor 
open data, open systemen en open marktplaatsen, zorg voor 
buffercapaciteit bij knooppunten

Er liggen grote opgaven om slimmer met ruimte om te gaan en leegstand te 
voorkomen en er zijn grote ambities om ruimtegebruik en bereikbaarheid 
beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast is er een algemene wens om 
de circulaire economie te ontwikkelen. Voor al deze ambities kan smart 
technologie en smart planning ontwikkeld worden. 

Gebruik smart technologie voor een betere afstemming van 
ruimtegebruik en duurzame multimodale bereikbaarheid 
 
Stimuleer optimaal meervoudig ruimtegebruik met smart 
technologie en planning

Smart city NL is gebaseerd op de open Nederlandse  handelscultuur en 
planningstraditie. Deze onderscheidt zich van de veelal technologisch 
georiënteerde, gesloten smart city systemen die in meer hiërarchische 
culturen worden ontwikkeld. Het is daarom van belang om een  ‘eigen’ 
Smart city aanpak te ontwikkelen, die bijdraagt aan het ‘slimmer’ maken van 
Nederlandse steden. Ontwikkel daarvoor open systemen en standaarden 
die in aanvulling op de ‘Dutch approach’ geëxporteerd kunnen worden. Een 
belangrijke verantwoordelijkheid is ook de verdere ontwikkeling van serious 
games en assessment tools zoals MKBA, diverse Multi criteria analyses en 
dergelijke. De overheid kan dit faciliteren door kennisontwikkeling over 
passende financiële modellen te organiseren of stimuleren.

Verbeter kennis en ontwikkel standaarden voor Dutch Approach 
t.b.v. smart cities

Verbeter assessment en decision support tools, benut smart 
technologie

Overheden kunnen als opdrachtgever van ontwerpend onderzoek optreden 
(ten bate van MIRT projecten, pré-tender scope verkenning, multiple 
business case financiering, gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, etc.) en 
innovatietafels, projecten, pilots, living labs en demonstratieprojecten  
initiëren of ondersteunen. 

Om de nodige kennis en ervaring op te doen en knelpunten op te sporen 
is het voor de centrale overheid van groot belang om mee te werken met 
een select aantal (4 à 5) bestaande en nieuwe smart city initiatieven op 

1.

2.

3.

4.

5.

smart 
city
NL

Smart city NL: 
een open markt benadering in plaats van 
gemonopoliseerde netwerken 
(VenhoevenCS)
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verschillende schaalniveaus (living labs en showcase projecten) en daarin 
concreet samen te werken met burgers, bedrijven, kennisinstellingen en 
andere overheden. Door middel van deze living labs/showcase projecten 
ontstaat de mogelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling en 
disseminatie van kennis en educatie.

Initieer ontwerpend onderzoek naar ontwikkelingskansen in 
specifieke projecten

Initieer Living labs en demonstratieprojecten, zorg voor 
disseminatie kennis

Voor opschaling van smart city initiatieven is een betrouwbare overheid 
nodig, zodat investeerders verleid worden tot investeringen in soms hele 
grote projecten. Op z’n minst is een breed gedragen lange termijn visie 
en roadmap een vereiste, in combinatie met het sluiten van allianties 
en convenanten en het aanpassen van regelgeving (omgevingswet, 
privacywetgeving, concurrentie en marktwerking, industriële standaarden 
e.d.).  

Ontwikkel lange termijn visie en maak een roadmap voor 
Smart City NL, sluit allianties en convenanten

Veel nieuwe initiatieven roepen vragen op rond financiering en het 
terugverdienen van noodzakelijke investeringen. Veel optimalisaties kunnen 
gerealiseerd worden met decentrale technologie en bottom up processen, 
vooral als de kosten laag zijn, met aantrekkelijke incentives in de vorm van 
belastingvrijstellingen en subsidies. Andere opgaven ontstijgen het niveau 
waarop de uitdagingen op deze wijze aangepakt kunnen worden. Hiervoor 
zijn top down initiatieven en regelgeving, strategische samenwerking en 
intersectorale afstemming van beleid onontbeerlijk om tot succesvolle 
opschaling te komen.

Regel belastingvrijstellingen, subsidies en aanpassing 
regelgeving t.b.v. implementatie, stem smart city NL beleid 
intersectoraal af

Smart city ontwikkeling is internationaal een belangrijk thema, met 
grote maatschappelijke en economische belangen. Het is ook een thema 
waarin veel (EU subsidie) geld omgaat. Het is in die context belangrijk 
dat de ministeries IenM en EZ goed met elkaar samenwerken en de vele 
initiatieven de komende jaren praktisch ondersteunen en op het gebied 
van regelgeving, onderzoek en (financiële) incentives van de juiste context 
voorzien.  Zorg ook voor goede samenwerking op Europees niveau bij het 
ontwikkelen van wetgeving, industriële standaarden en het verrichten van 
onderzoek.

Op ICT gebied gebeurt er qua smart city ontwikkeling al veel, maar op 
ruimtelijk en maatschappelijk gebied is zelfs internationaal nog weinig inzicht 
in de vele kansen en bedreigingen, ondanks internationale erkenning voor 
nut en noodzaak van zulk onderzoek. Een gemeenschappelijke inspanning 
in deze richting biedt dus naast directe maatschappelijke baten mogelijk 
ook een kennisvoorsprong en substantiële exportkansen. 

Zorg voor samenwerking IenM/EZ (Financiën) bij verbetering 
exportbevordering, werk samen met andere EU landen aan 
kennis-ontwikkeling en regelgeving

6.

7.

8.

9.

10.

+
Ontwerpend onderzoek naar nieuwe 
typologieën, de fysieke component van 
smart city (VenhoevenCS)



Hoe zou het zijn als onze 
directe leefomgeving ons zou 

kunnen voorzien van de energie 
die we in het dagelijks leven 

gebruiken? Consumenten 
zouden dan de rol van producent 

op zich kunnen nemen en het 
verlies van energie tijdens het 

transport wordt aanzienlijk 
teruggebracht ten opzichte 

van de conventionele centrale 
energieopwekking. 

Als eerste stap in de goede 
richting hebben we de 

mogelijkheden van decentrale 
energieopwekking in kaart 

gebracht voor onze eigen 
omgeving: de binnenstad van 

Amsterdam, met de Nieuwmarkt 
als middelpunt.  

Niels van der Vaart, student 
aan de Masteropleiding 

Geographical Information 
Management and Applications 

(een samenwerking tussen 
Universiteit Utrecht, 

ITC Enschede, TU Delft 
Universiteit Utrecht en 

Wageningen Universiteit) 
deed hiervoor zijn stage-

onderzoek bij Waag Society. 

Niels van der Vaart

de daken is van essentieel belang in 
de analyse van de laag van de decen-
trale energieopwekking, die boven-
op deze daken ligt. Door de twee 
datasets te combineren kan worden 
berekend op welke locaties er moge-
lijk een zonnepaneel of een kleine 
windturbine geplaatst zou kunnen 
worden.

windenergie
Er zijn kleine windturbines op de 
markt die zich lenen voor retrofitting 
op bestaande gebouwen. Uit recent 
onderzoek blijkt dat met name turbi-
nes met een verticale as geschikt zijn 
voor gebruik in de bebouwde omge-
ving. Deze turbines zijn veel kleiner 
dan de turbines voor grootschali-
ge energieproductie (ze hebben een 
diameter van ongeveer twee meter) 
en ze maken veel minder geluid 
waardoor ze beter geschikt zijn voor 
plaatsing op daken in de stad. 
Windsnelheden in de stad zijn zeer 
moeilijk te voorspellen. Er zijn 
pogingen gedaan om het gedrag 
van wind in de stedelijke omgeving 
te analyseren met Computational 
Fluid Dynamics software (een soort 
virtuele windtunnel die ook wordt 
gebruikt bij de ontwikkeling van 
vliegtuigen en raceauto’s), maar 
de vaak veranderlijke windrichting 
en -snelheid, in combinatie met de 
dynamiek van de stedelijke omge-
ving maken het heel lastig. Wat wel 
blijkt uit dergelijke analyses is dat 
de windsnelheid boven de daken van 
vierkante, hoge gebouwen 20 pro-
cent of meer hoger is dan de gemid-
delde windsnelheid in de stedelij-
ke omgevingen, omdat de wind over 
deze gebouwen heen gedwongen 
wordt. Mede aan de hand van deze 
observaties wordt het midden van 
het dak van een hoog gebouw over 
het algemeen gezien als de optima-
le locatie om een kleine windturbine 
te plaatsen. Om plaatsen te zoeken 

Hoewel we de stad vaak als over-
bevolkt ervaren en er doorgaans 
een chronisch tekort aan ruimte is, 
wordt over het hoofd gezien dat een 
aanzienlijk deel van de stad vrijwel 
onbenut blijft: de oppervlakte van 
de daken in de stad. Afgezien van de 
daken die in gebruik zijn als tuin of 
terras, kan op de onbenutte daken 
een nieuwe laag in het stedelijke 
milieu worden gerealiseerd: de laag 
van decentrale energieopwekking. 
Dit artikel beschrijft een onder-
zoek naar de mogelijkheden voor de 
benutting van deze laag met behulp 
van kleine windturbines en zonnepa-
nelen.

geografische informatie
De berekeningen in dit onderzoek 
zijn gedaan met behulp van GIS 
(Geografische Informatie Systemen). 
Met behulp van GIS kunnen verschil-
lende kaartlagen over elkaar worden 
gelegd; op de onderliggende data 
kunnen berekeningen worden uitge-
voerd. De resultaten kunnen in nieu-
we kaartlagen, twee- of driedimen-
sionaal worden gevisualiseerd. 
Voor dit onderzoek waren de hoofd-
ingrediënten een uitsnede van de 
topografische kaart van Nederland 
en het Actueel Hoogtemodel van 
Nederland. 
De topografische kaart van Neder-
land (TOP10 Vector) is een vector-
bestand op een schaal van 1:10.000. 
Het Actueel Hoogtemodel van 
Nederland (AHN) is een rasterbe-
stand met hoogtewaarden, deze 
waarden zijn geïnterpoleerd uit een 
groot aantal punten die door een 
vliegtuig uitgerust met een laser-
scanner zijn verzameld. Uiteindelijk 
ontstaat hierdoor een grid met een 
resolutie van 5 x 5 meter.
Met deze data kunnen de hoogten 
van alle gebouwen en gebouwen-
blokken van de topografische kaart 
worden berekend. De hoogte van 

die potentieel geschikt zouden kun-
nen zijn voor het plaatsen van klei-
ne windturbines, zijn uit het driedi-
mensionale model van de gemeente 
Amsterdam alle gebouwen gese-
lecteerd die 20 meter of hoger zijn 
(meer dan zes etages van drie meter 
hoog). Voor deze gebouwen is bere-
kend of ze in de windschaduw vallen 
van een ander gebouw dat hoger is 
en binnen een afstand van 100 meter 
staat. De gebouwen die niet in de 
windschaduw staan én hoger zijn dan 
20 meter zijn potentieel geschikt 
voor het plaatsen van een windturbi-
ne op het dak. In totaal blijken er in 
Amsterdam meer dan 1.000 gebou-
wen te zijn die zich mogelijk lenen 
voor het plaatsen van een windtur-
bine. 

Aan de hand van het postcodege-
bied waarin de gebouwen liggen 
kan met behulp van de gemiddelde 
windsnelheid en de ruwheid van het 
terrein een opbrengstinschatting 
gemaakt worden per windmolen. De 
opbrengsten zijn afhankelijk van de 

hoogte waarop de turbine geplaatst 
is. Uit de berekeningen blijkt dat in 
de gemeente Amsterdam één wind-
turbine kan voorzien in 90 procent 
van de energiebehoefte van een 
gemiddeld huishouden. Wanneer er 
dus op 1.000 gebouwen een wind-
molen zou worden geplaatst zouden 
daarmee 900 huishoudens van duur-
zame energie voorzien kunnen wor-
den. Daarmee zou de toepassing van 
windenergie in de stad slechts een 
geringe bijdrage kunnen betekenen 
aan de verduurzaming van de ener-
gieopwekking.

zonnepanelen
Zonnepanelen zijn in vergelijking 
met windturbines zeer eenvoudig te 
plaatsen. Ze hebben over het alge-
meen een oppervlakte van iets meer 
dan een vierkante meter en de veel 
voorkomende add-on systemen wor-
den geleverd met alles wat nodig is 
om ze op een bestaand dak te instal-
leren. De zonnepanelen worden aan-
gesloten op een omvormer (soms is 
die al geïntegreerd in een add-on 

systeem) en vanaf de omvormer kun-
nen de zonnepanelen direct worden 
aangesloten op het stopcontact. 
Directe zonneschijn is van vitaal 
belang voor de werking van een zon-
nepaneel. Indien een dak niet plat 
is, is de oriëntatie van het dak van 
belang. Wanneer een dak georiën-
teerd is op het zuidoosten, zuiden of 
het zuidwesten leent het zich goed 
voor de plaatsing van een zonne-
paneel. Kortom: heel veel plaatsen 
kunnen potentieel geschikt zijn voor 
de plaatsing van zonnepanelen. 

Om de geschiktheid van daken voor 
zonnepanelen te berekenen is het 
van belang om inzicht te krijgen in 
de mate waarin gebouwen in elkaars 
schaduw staan. Voor de kortste dag 
in het jaar zijn hillshade berekenin-
gen gemaakt op drie tijdstippen op 
de dag. De combinatie van de scha-
duwen die voortkomen uit deze 
drie hillshade-berekeningen geeft 
een impressie van de beschaduwing 
van gebouwen gedurende de kort-
ste dag in het jaar (waarbij de zon 
het laagst staat en de schaduwen 
dus het grootst zijn). Opvallend is 
de beperkte mate waarin de daken 
elkaar beschaduwen. Waar bijna alle 
straten tijdens de dag in de schaduw 
vallen zijn bijna alle daken juist scha-
duwvrij. Wanneer het middelpunt 
van een dak niet in de schaduw valt 
op de kortste dag wordt er vanuit 
gegaan dat het gebouw gedeelte-
lijk geschikt is voor het plaatsen van 
zonnepanelen.

Om te berekenen hoeveel energie 
de zonnepanelen potentieel op zou-
den kunnen wekken moet een schat-
ting worden gemaakt van het dak-
oppervlak dat geschikt is voor het 
plaatsen van zonnepanelen. Helaas 
zijn er geen gegevens beschik-
baar met betrekking tot de vormen 
van de daken in het 3D-model van 
de gemeente, alle daken zijn hier 
plat. Verder is er ook geen infor-
matie beschikbaar over bomen en 
andere obstakels die eventueel een 
schaduw op de daken zouden kun-
nen werpen. Omdat deze gegevens 

Powermapping Amsterdam ontbreken moet er voorzichtig wor-
den geschat. Zelfs als we er vanuit 
gaan dat slechts 10 procent van het 
dakoppervlak van de gebouwen die 
niet in de schaduw liggen geschikt 
is voor het plaatsen van zonnepane-
len (dit lijkt een voorzichtige schat-
ting), blijkt er een enorm potentieel 
te zijn. De oppervlakte van 10 pro-
cent van de potentieel geschikte 
gebouwen bedraagt 240 hectare, 
wat gelijk staat aan 336 voetbalvel-
den volgens de afmetingseisen van 
de UEFA. Het is niet heel verrassend 
dat met zo’n grote oppervlakte aan 
zonnepanelen veel energie kan wor-
den opgewekt, namelijk genoeg 
voor het jaarlijkse verbruik van bijna 
50.000 huishoudens in de stad.

conclusie
Al met al zijn er beslist mogelijkhe-
den om op de daken van bestaan-
de bebouwing een nieuwe laag in 
het stedelijk landschap te ontwik-
kelen en daar op een gedistribueer-
de manier energie op te wekken. De 
studie toont aan dat kleine windtur-
bines slechts in beperkte mate een 
bijdrage zouden kunnen leveren.
Zonnepanelen daarentegen zouden 
in een aanzienlijk deel van de ener-
giebehoefte van huishoudens kun-
nen voorzien, wat zou neerkomen 
op zo’n 12% van de circa 410.000 
huishoudens in Amsterdam (cijfers 
van 2008). Uiteraard zijn zonnepa-
nelen en windturbines enkel voor-
beelden, want wie zich verdiept in 
de ontwikkelingen rondom duurza-
me energie-opwekking zal zien dat 
er veel meer mogelijkheden liggen 
in de stad (hiervan heeft Greenpeace 
een mooie visualisatie laten maken, 
zie hiernaast). Door in duurzame 
energie-opwekking te investeren 
kan deze worden geïntegreerd in de 
directe leefomgeving: je eigen of 
gemeenschappelijke dak levert de 
energie voor je koelkast, stofzuiger 
en stereo.
Met het Powermapping-project 
wil Waag Society dat burgers wor-
den uitgedaagd om de mogelijkhe-
den voor de opwekking van energie 
op een gedistribueerde, duurzame 

manier in hun leefomgeving in kaart 
te brengen. Waar zijn er kansen, 
waar willen we juist geen windtur-
bines of zonnepanelen? Door bur-
gers actief bezig te laten zijn met 
het verkennen met de mogelijkhe-
den van gedistribueerde energieop-
wekking wordt er kennis over der-
gelijke systemen gedeeld en inzicht 
gegeven in wat er allemaal mogelijk 
is op dit gebied. Daar kan deze kaart 
een aanzet toe vormen. Een ver-
volgstap zou bijvoorbeeld een online 
of mobiele (kaart)applicatie kunnen 
zijn. Hiervoor worden nog geïnteres-
seerde partijen gezocht.

Om een omwenteling van het para-
digma rondom energieopwekking 
van centrale naar decentrale opwek-
king teweeg te brengen zal er geïn-
vesteerd moeten worden in het 
bevorderen van de toepassing 
van dergelijke systemen. Hier ligt 

een uitdaging voor bijvoorbeeld 
gemeenten, woningcorporaties en 
grote bedrijven. Wanneer er op gro-
tere schaal geïnvesteerd wordt in 
gedistribueerde energieopwekking 
worden de kosten gedrukt en zal 
de terugverdientijd korter worden. 
Zeker nu er veel aandacht lijkt te zijn 
voor de duurzaamheid van investe-
ringen lijken er kansen te zijn voor 
ontwikkeling van een netwerk van 
duurzame, decentrale energieop-
wekking.

waag.org/powermapping
nielsvandervaart.nl/pm

Alle gegevens van het onderzoek van 
Niels van der Vaart zijn via bovenstaande 
links terug te vinden. Als extra 
service hebben we een aantal pdf’s 
toegevoegd: een artikel van Greenpeace 
(Decentralising power), de testresultaten 
van kleine windturbines in Zeeland en 
een artikel hierover uit de Volkskrant.

Voorbeelden van windturbines met een verticale as op daken in de stad.

Kleine windturbine - dit is de Energy Ball, 
te koop bij Eco-Logisch in Amsterdam 
voor bijna 3.000 euro (exclusief paal en 
montage). De opbrengst van de goedkope 
windturbine valt echter nogal tegen.

kanttekening
De resultaten van een test met tien kleine windturbines in Zeeland 
(Schoondijke) door de windcoöperatie Zeeuwind, provincie Zeeland 
en de energiemaatschappijen Delta, Eneco en Greenchoice blijken 
teleurstellend. De prestaties vallen tegen: de kosten worden pas na 
twintig jaar terugverdiend. De werkelijke prestaties vielen ook lager 
uit dan de ramingen van de producenten.
Uit het onderzoek blijken de turbines met de grootste diameter (4-5 
meter) het beste te presteren. Voor grote flatgebouwen bieden ze 
wellicht een mogelijkheid, maar voor de meeste consumenten zijn 
deze turbines te groot. Ook levert op dit moment de productie van de 
turbines meer CO2 op dan ze in hun leven terugverdienen - ze leveren 
dus geen bijdrage in de strijd tegen het broeikaseffect.

Kunnen we windenergie in de stad dan afschrijven als mogelijke duur-
zame energie-opwekker? De kansen lijken te liggen op (en wellicht 
ook tussen) grote gebouwen. De meest voor de hand liggende locaties 
zijn kantoorgebouwen en industrieterreinen, en niet zozeer de woon-
gebieden in de binnenstad. Mogelijk brengt de toekomst verbeterde 
modellen, waarvan het rendement hoger ligt en de kosten lager.

De Powermapping Amsterdam kaart is gemaakt door Niels van der Vaart met 
behulp van Python (analyses), ArcMap, Google SketchUp Pro op basis van 
gegevens van de Topografische Dienst, het Actueel Hoogtemodel Nederland 
en de gemeente Amsterdam.De kaartbewerking voor drukwerk is van  
Ron Boonstra (Waag Society).

De Waag op de Nieuwmarkt. Ook al is het gebouw geschikt, 
niemand die er serieus over denkt hier windturbines of 
zonnepanelen te plaatsen. Toch zit het gebouw (onzichtbaar) vol 
moderne (netwerk)technologie – wellicht zijn er in de toekomst 
mogelijkheden te vinden voor duurzame energieopwekking die 
het karakter van het monument niet aantasten.

Pakhuis de Zwijger; hier kunnen zonnepanelen 
geplaatst worden. De omliggende nieuwe 
gebouwen stonden nog niet in het hoogtemodel 
(ook niet op Google’s satellietfoto’s overigens), 
maar zijn ongetwijfeld ook geschikt.

Het voormalige Shell-gebouw (nu Overhoeks). 
Steekt boven alles uit, een vierkant gebouw, 
hoger dan 6 etages – maar volgens het model 
opmerkelijk genoeg toch niet geschikt voor 
windenergie. Bekleden met zonnepanelen kan.

Legenda
Gebouwen geschikt 
voor zonne-energie

Gebouwen geschikt voor 
wind- en/of zonne-energie

Gebouwen ongeschikt voor 
wind- of zonne-energie

De geselecteerde gebouwen op deze kaart liggen 
binnen een straal van 2 kilometer rondom de Waag. 
De niet geselecteerde gebouwen hierbuiten zijn rood 
weergegeven.

Decentralised energy future
Een overzicht gepubliceerd door Greenpeace (2005) waarin schematisch wordt weergegeven wat de mogelijkhe-
den zijn voor duurzame energie in bebouwde omgevingen met technologie die al beschikbaar is. Warmteopslag, 
energiedaken, waterkracht, biogasinstallaties, stadsverlichting op zonne-energie: steeds meer van deze mogelijk-
heden worden al toegepast. 

(Illustratie: © 2005, Breeze - www.breeze-landscape.co.uk)

Powermapping Amsterdam: 
Mogelijkheden voor decentrale 
energieopwekking in kaart
https://www.waag.org/sites/waag/files/

10 punten 
voor smart cities beleid Nederland



Hoe zou het zijn als onze 
directe leefomgeving ons zou 

kunnen voorzien van de energie 
die we in het dagelijks leven 

gebruiken? Consumenten 
zouden dan de rol van producent 

op zich kunnen nemen en het 
verlies van energie tijdens het 

transport wordt aanzienlijk 
teruggebracht ten opzichte 

van de conventionele centrale 
energieopwekking. 

Als eerste stap in de goede 
richting hebben we de 

mogelijkheden van decentrale 
energieopwekking in kaart 

gebracht voor onze eigen 
omgeving: de binnenstad van 

Amsterdam, met de Nieuwmarkt 
als middelpunt.  

Niels van der Vaart, student 
aan de Masteropleiding 

Geographical Information 
Management and Applications 

(een samenwerking tussen 
Universiteit Utrecht, 

ITC Enschede, TU Delft 
Universiteit Utrecht en 

Wageningen Universiteit) 
deed hiervoor zijn stage-

onderzoek bij Waag Society. 

Niels van der Vaart

de daken is van essentieel belang in 
de analyse van de laag van de decen-
trale energieopwekking, die boven-
op deze daken ligt. Door de twee 
datasets te combineren kan worden 
berekend op welke locaties er moge-
lijk een zonnepaneel of een kleine 
windturbine geplaatst zou kunnen 
worden.

windenergie
Er zijn kleine windturbines op de 
markt die zich lenen voor retrofitting 
op bestaande gebouwen. Uit recent 
onderzoek blijkt dat met name turbi-
nes met een verticale as geschikt zijn 
voor gebruik in de bebouwde omge-
ving. Deze turbines zijn veel kleiner 
dan de turbines voor grootschali-
ge energieproductie (ze hebben een 
diameter van ongeveer twee meter) 
en ze maken veel minder geluid 
waardoor ze beter geschikt zijn voor 
plaatsing op daken in de stad. 
Windsnelheden in de stad zijn zeer 
moeilijk te voorspellen. Er zijn 
pogingen gedaan om het gedrag 
van wind in de stedelijke omgeving 
te analyseren met Computational 
Fluid Dynamics software (een soort 
virtuele windtunnel die ook wordt 
gebruikt bij de ontwikkeling van 
vliegtuigen en raceauto’s), maar 
de vaak veranderlijke windrichting 
en -snelheid, in combinatie met de 
dynamiek van de stedelijke omge-
ving maken het heel lastig. Wat wel 
blijkt uit dergelijke analyses is dat 
de windsnelheid boven de daken van 
vierkante, hoge gebouwen 20 pro-
cent of meer hoger is dan de gemid-
delde windsnelheid in de stedelij-
ke omgevingen, omdat de wind over 
deze gebouwen heen gedwongen 
wordt. Mede aan de hand van deze 
observaties wordt het midden van 
het dak van een hoog gebouw over 
het algemeen gezien als de optima-
le locatie om een kleine windturbine 
te plaatsen. Om plaatsen te zoeken 

Hoewel we de stad vaak als over-
bevolkt ervaren en er doorgaans 
een chronisch tekort aan ruimte is, 
wordt over het hoofd gezien dat een 
aanzienlijk deel van de stad vrijwel 
onbenut blijft: de oppervlakte van 
de daken in de stad. Afgezien van de 
daken die in gebruik zijn als tuin of 
terras, kan op de onbenutte daken 
een nieuwe laag in het stedelijke 
milieu worden gerealiseerd: de laag 
van decentrale energieopwekking. 
Dit artikel beschrijft een onder-
zoek naar de mogelijkheden voor de 
benutting van deze laag met behulp 
van kleine windturbines en zonnepa-
nelen.

geografische informatie
De berekeningen in dit onderzoek 
zijn gedaan met behulp van GIS 
(Geografische Informatie Systemen). 
Met behulp van GIS kunnen verschil-
lende kaartlagen over elkaar worden 
gelegd; op de onderliggende data 
kunnen berekeningen worden uitge-
voerd. De resultaten kunnen in nieu-
we kaartlagen, twee- of driedimen-
sionaal worden gevisualiseerd. 
Voor dit onderzoek waren de hoofd-
ingrediënten een uitsnede van de 
topografische kaart van Nederland 
en het Actueel Hoogtemodel van 
Nederland. 
De topografische kaart van Neder-
land (TOP10 Vector) is een vector-
bestand op een schaal van 1:10.000. 
Het Actueel Hoogtemodel van 
Nederland (AHN) is een rasterbe-
stand met hoogtewaarden, deze 
waarden zijn geïnterpoleerd uit een 
groot aantal punten die door een 
vliegtuig uitgerust met een laser-
scanner zijn verzameld. Uiteindelijk 
ontstaat hierdoor een grid met een 
resolutie van 5 x 5 meter.
Met deze data kunnen de hoogten 
van alle gebouwen en gebouwen-
blokken van de topografische kaart 
worden berekend. De hoogte van 

die potentieel geschikt zouden kun-
nen zijn voor het plaatsen van klei-
ne windturbines, zijn uit het driedi-
mensionale model van de gemeente 
Amsterdam alle gebouwen gese-
lecteerd die 20 meter of hoger zijn 
(meer dan zes etages van drie meter 
hoog). Voor deze gebouwen is bere-
kend of ze in de windschaduw vallen 
van een ander gebouw dat hoger is 
en binnen een afstand van 100 meter 
staat. De gebouwen die niet in de 
windschaduw staan én hoger zijn dan 
20 meter zijn potentieel geschikt 
voor het plaatsen van een windturbi-
ne op het dak. In totaal blijken er in 
Amsterdam meer dan 1.000 gebou-
wen te zijn die zich mogelijk lenen 
voor het plaatsen van een windtur-
bine. 

Aan de hand van het postcodege-
bied waarin de gebouwen liggen 
kan met behulp van de gemiddelde 
windsnelheid en de ruwheid van het 
terrein een opbrengstinschatting 
gemaakt worden per windmolen. De 
opbrengsten zijn afhankelijk van de 

hoogte waarop de turbine geplaatst 
is. Uit de berekeningen blijkt dat in 
de gemeente Amsterdam één wind-
turbine kan voorzien in 90 procent 
van de energiebehoefte van een 
gemiddeld huishouden. Wanneer er 
dus op 1.000 gebouwen een wind-
molen zou worden geplaatst zouden 
daarmee 900 huishoudens van duur-
zame energie voorzien kunnen wor-
den. Daarmee zou de toepassing van 
windenergie in de stad slechts een 
geringe bijdrage kunnen betekenen 
aan de verduurzaming van de ener-
gieopwekking.

zonnepanelen
Zonnepanelen zijn in vergelijking 
met windturbines zeer eenvoudig te 
plaatsen. Ze hebben over het alge-
meen een oppervlakte van iets meer 
dan een vierkante meter en de veel 
voorkomende add-on systemen wor-
den geleverd met alles wat nodig is 
om ze op een bestaand dak te instal-
leren. De zonnepanelen worden aan-
gesloten op een omvormer (soms is 
die al geïntegreerd in een add-on 

systeem) en vanaf de omvormer kun-
nen de zonnepanelen direct worden 
aangesloten op het stopcontact. 
Directe zonneschijn is van vitaal 
belang voor de werking van een zon-
nepaneel. Indien een dak niet plat 
is, is de oriëntatie van het dak van 
belang. Wanneer een dak georiën-
teerd is op het zuidoosten, zuiden of 
het zuidwesten leent het zich goed 
voor de plaatsing van een zonne-
paneel. Kortom: heel veel plaatsen 
kunnen potentieel geschikt zijn voor 
de plaatsing van zonnepanelen. 

Om de geschiktheid van daken voor 
zonnepanelen te berekenen is het 
van belang om inzicht te krijgen in 
de mate waarin gebouwen in elkaars 
schaduw staan. Voor de kortste dag 
in het jaar zijn hillshade berekenin-
gen gemaakt op drie tijdstippen op 
de dag. De combinatie van de scha-
duwen die voortkomen uit deze 
drie hillshade-berekeningen geeft 
een impressie van de beschaduwing 
van gebouwen gedurende de kort-
ste dag in het jaar (waarbij de zon 
het laagst staat en de schaduwen 
dus het grootst zijn). Opvallend is 
de beperkte mate waarin de daken 
elkaar beschaduwen. Waar bijna alle 
straten tijdens de dag in de schaduw 
vallen zijn bijna alle daken juist scha-
duwvrij. Wanneer het middelpunt 
van een dak niet in de schaduw valt 
op de kortste dag wordt er vanuit 
gegaan dat het gebouw gedeelte-
lijk geschikt is voor het plaatsen van 
zonnepanelen.

Om te berekenen hoeveel energie 
de zonnepanelen potentieel op zou-
den kunnen wekken moet een schat-
ting worden gemaakt van het dak-
oppervlak dat geschikt is voor het 
plaatsen van zonnepanelen. Helaas 
zijn er geen gegevens beschik-
baar met betrekking tot de vormen 
van de daken in het 3D-model van 
de gemeente, alle daken zijn hier 
plat. Verder is er ook geen infor-
matie beschikbaar over bomen en 
andere obstakels die eventueel een 
schaduw op de daken zouden kun-
nen werpen. Omdat deze gegevens 

Powermapping Amsterdam ontbreken moet er voorzichtig wor-
den geschat. Zelfs als we er vanuit 
gaan dat slechts 10 procent van het 
dakoppervlak van de gebouwen die 
niet in de schaduw liggen geschikt 
is voor het plaatsen van zonnepane-
len (dit lijkt een voorzichtige schat-
ting), blijkt er een enorm potentieel 
te zijn. De oppervlakte van 10 pro-
cent van de potentieel geschikte 
gebouwen bedraagt 240 hectare, 
wat gelijk staat aan 336 voetbalvel-
den volgens de afmetingseisen van 
de UEFA. Het is niet heel verrassend 
dat met zo’n grote oppervlakte aan 
zonnepanelen veel energie kan wor-
den opgewekt, namelijk genoeg 
voor het jaarlijkse verbruik van bijna 
50.000 huishoudens in de stad.

conclusie
Al met al zijn er beslist mogelijkhe-
den om op de daken van bestaan-
de bebouwing een nieuwe laag in 
het stedelijk landschap te ontwik-
kelen en daar op een gedistribueer-
de manier energie op te wekken. De 
studie toont aan dat kleine windtur-
bines slechts in beperkte mate een 
bijdrage zouden kunnen leveren.
Zonnepanelen daarentegen zouden 
in een aanzienlijk deel van de ener-
giebehoefte van huishoudens kun-
nen voorzien, wat zou neerkomen 
op zo’n 12% van de circa 410.000 
huishoudens in Amsterdam (cijfers 
van 2008). Uiteraard zijn zonnepa-
nelen en windturbines enkel voor-
beelden, want wie zich verdiept in 
de ontwikkelingen rondom duurza-
me energie-opwekking zal zien dat 
er veel meer mogelijkheden liggen 
in de stad (hiervan heeft Greenpeace 
een mooie visualisatie laten maken, 
zie hiernaast). Door in duurzame 
energie-opwekking te investeren 
kan deze worden geïntegreerd in de 
directe leefomgeving: je eigen of 
gemeenschappelijke dak levert de 
energie voor je koelkast, stofzuiger 
en stereo.
Met het Powermapping-project 
wil Waag Society dat burgers wor-
den uitgedaagd om de mogelijkhe-
den voor de opwekking van energie 
op een gedistribueerde, duurzame 

manier in hun leefomgeving in kaart 
te brengen. Waar zijn er kansen, 
waar willen we juist geen windtur-
bines of zonnepanelen? Door bur-
gers actief bezig te laten zijn met 
het verkennen met de mogelijkhe-
den van gedistribueerde energieop-
wekking wordt er kennis over der-
gelijke systemen gedeeld en inzicht 
gegeven in wat er allemaal mogelijk 
is op dit gebied. Daar kan deze kaart 
een aanzet toe vormen. Een ver-
volgstap zou bijvoorbeeld een online 
of mobiele (kaart)applicatie kunnen 
zijn. Hiervoor worden nog geïnteres-
seerde partijen gezocht.

Om een omwenteling van het para-
digma rondom energieopwekking 
van centrale naar decentrale opwek-
king teweeg te brengen zal er geïn-
vesteerd moeten worden in het 
bevorderen van de toepassing 
van dergelijke systemen. Hier ligt 

een uitdaging voor bijvoorbeeld 
gemeenten, woningcorporaties en 
grote bedrijven. Wanneer er op gro-
tere schaal geïnvesteerd wordt in 
gedistribueerde energieopwekking 
worden de kosten gedrukt en zal 
de terugverdientijd korter worden. 
Zeker nu er veel aandacht lijkt te zijn 
voor de duurzaamheid van investe-
ringen lijken er kansen te zijn voor 
ontwikkeling van een netwerk van 
duurzame, decentrale energieop-
wekking.

waag.org/powermapping
nielsvandervaart.nl/pm

Alle gegevens van het onderzoek van 
Niels van der Vaart zijn via bovenstaande 
links terug te vinden. Als extra 
service hebben we een aantal pdf’s 
toegevoegd: een artikel van Greenpeace 
(Decentralising power), de testresultaten 
van kleine windturbines in Zeeland en 
een artikel hierover uit de Volkskrant.

Voorbeelden van windturbines met een verticale as op daken in de stad.

Kleine windturbine - dit is de Energy Ball, 
te koop bij Eco-Logisch in Amsterdam 
voor bijna 3.000 euro (exclusief paal en 
montage). De opbrengst van de goedkope 
windturbine valt echter nogal tegen.

kanttekening
De resultaten van een test met tien kleine windturbines in Zeeland 
(Schoondijke) door de windcoöperatie Zeeuwind, provincie Zeeland 
en de energiemaatschappijen Delta, Eneco en Greenchoice blijken 
teleurstellend. De prestaties vallen tegen: de kosten worden pas na 
twintig jaar terugverdiend. De werkelijke prestaties vielen ook lager 
uit dan de ramingen van de producenten.
Uit het onderzoek blijken de turbines met de grootste diameter (4-5 
meter) het beste te presteren. Voor grote flatgebouwen bieden ze 
wellicht een mogelijkheid, maar voor de meeste consumenten zijn 
deze turbines te groot. Ook levert op dit moment de productie van de 
turbines meer CO2 op dan ze in hun leven terugverdienen - ze leveren 
dus geen bijdrage in de strijd tegen het broeikaseffect.

Kunnen we windenergie in de stad dan afschrijven als mogelijke duur-
zame energie-opwekker? De kansen lijken te liggen op (en wellicht 
ook tussen) grote gebouwen. De meest voor de hand liggende locaties 
zijn kantoorgebouwen en industrieterreinen, en niet zozeer de woon-
gebieden in de binnenstad. Mogelijk brengt de toekomst verbeterde 
modellen, waarvan het rendement hoger ligt en de kosten lager.

De Powermapping Amsterdam kaart is gemaakt door Niels van der Vaart met 
behulp van Python (analyses), ArcMap, Google SketchUp Pro op basis van 
gegevens van de Topografische Dienst, het Actueel Hoogtemodel Nederland 
en de gemeente Amsterdam.De kaartbewerking voor drukwerk is van  
Ron Boonstra (Waag Society).

De Waag op de Nieuwmarkt. Ook al is het gebouw geschikt, 
niemand die er serieus over denkt hier windturbines of 
zonnepanelen te plaatsen. Toch zit het gebouw (onzichtbaar) vol 
moderne (netwerk)technologie – wellicht zijn er in de toekomst 
mogelijkheden te vinden voor duurzame energieopwekking die 
het karakter van het monument niet aantasten.

Pakhuis de Zwijger; hier kunnen zonnepanelen 
geplaatst worden. De omliggende nieuwe 
gebouwen stonden nog niet in het hoogtemodel 
(ook niet op Google’s satellietfoto’s overigens), 
maar zijn ongetwijfeld ook geschikt.

Het voormalige Shell-gebouw (nu Overhoeks). 
Steekt boven alles uit, een vierkant gebouw, 
hoger dan 6 etages – maar volgens het model 
opmerkelijk genoeg toch niet geschikt voor 
windenergie. Bekleden met zonnepanelen kan.

Legenda
Gebouwen geschikt 
voor zonne-energie

Gebouwen geschikt voor 
wind- en/of zonne-energie

Gebouwen ongeschikt voor 
wind- of zonne-energie

De geselecteerde gebouwen op deze kaart liggen 
binnen een straal van 2 kilometer rondom de Waag. 
De niet geselecteerde gebouwen hierbuiten zijn rood 
weergegeven.

Decentralised energy future
Een overzicht gepubliceerd door Greenpeace (2005) waarin schematisch wordt weergegeven wat de mogelijkhe-
den zijn voor duurzame energie in bebouwde omgevingen met technologie die al beschikbaar is. Warmteopslag, 
energiedaken, waterkracht, biogasinstallaties, stadsverlichting op zonne-energie: steeds meer van deze mogelijk-
heden worden al toegepast. 

(Illustratie: © 2005, Breeze - www.breeze-landscape.co.uk)

1. Zorg voor betere connectiviteit met stromen op alle 
schaalniveaus (alle soorten netwerken en hubs), zorg 
voor open data, open systemen en open marktplaatsen, 
zorg voor buffercapaciteit bij knooppunten 

2. Gebruik smart technologie voor een betere afstemming 
van ruimtegebruik en duurzame multimodale 
bereikbaarheid  

3. Stimuleer optimaal meervoudig ruimtegebruik met 
smart technologie en planning\ 

4. Verbeter  kennis en ontwikkel standaarden voor Dutch 
Approach t.b.v. smart cities  

5. Verbeter assessment en decision support tools, benut 
smart technologie  

6. Initieer ontwerpend onderzoek naar ontwikkelingskansen 
in specifieke projecten 

7. Initieer Living labs en demonstratieprojecten, zorg voor 
disseminatie kennis 

8. Ontwikkel lange termijn visie en maak een roadmap voor 
Smart City NL, sluit allianties en convenanten,  

9. Regel belastingvrijstellingen, subsidies en aanpassing 
regelgeving t.b.v. implementatie, stem smart city NL 
beleid intersectoraal af 

10. Zorg voor samenwerking IenM/EZ (Financiën) bij 
verbetering exportbevordering, werk samen met andere 
EU landen aan kennisontwikkeling en regelgeving
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Smart cities in Nederland 
Verkenning naar kansen en opgaven

Smart Cities, stand van zaken
Smart city is inmiddels al het nieuwe buzz begrip, met veel verschillende 
definities en voorbeelden en dito spraakverwarringen. De opkomst valt 
samen met de informatierevolutie en gaat gepaard met een keur aan 
technologische ontwikkelingen, zoals steeds slimmere smartphones, sen-
sortechnologie, internet of things, 3d printers, ehealth, avatars en veel 
andere. Veel van deze ontwikkelingen kunnen gebruikt worden bij de 
ontwikkeling van smart cities.

Burgers beschikken over steeds meer kennis en informatie over alles wat 
hun bezig houdt en willen bij de dokter meer invloed op het eigen li-
chaam en bij politici en ambtenaren meer invloed op de eigen omgeving. 
Vraag en aanbod van van alles kunnen elkaar decentraal ontmoeten via 
internet, met als gevolg dat voor nieuwe generaties gebruik belangrij-
ker is  dan bezit, zoals blijkt uit de opkomst van autodelen, airbnb en 
dergelijke. Door deze informatierevolutie wordt verregaande emancipatie 
van burgers en decentralisatie van macht en beleid mogelijk, met grote 
gevolgen voor energievoorziening, mobiliteit, de maakindustrie, voedsel-
voorziening, gezondheidszorg en ruimtelijke ordening, om maar een paar 
terreinen te noemen.

Smart city is in Nederland niet een dichtgetimmerd, totaal gecontroleerd 
product, zoals Masdar in Abu Dhabi en Songdo in Zuid Korea wel zijn, 
het is hier niet bedoeld als utopisch technologisch alternatief voor de 
bestaande chaotische steden met al hun positieve en negatieve kanten, 
maar een perspectief op verbetering hiervan. Smart city ontwikkeling be-
gint ook niet morgen maar is allang aan de gang. Smart city gaat over 
de verdere integratie van de klassieke stedelijke componenten - zoals de 
gebouwen, de fysieke en technische infrastructuur en de sociale, culturele 
en economische netwerken - met de nieuwste informatie en communica-
tie technieken en hun mogelijkheden.

Beloften van smart city: te mooi om waar te zijn?
Het Smart city concept gaat verder dan alleen de beschikbaarheid en 
implementatie van hoge kwaliteit ICT infrastructuur en apps. Het concept 
kan de mogelijkheden van innovatieve technologie en nieuwe vormen van 
maatschappelijke zelforganisatie  verbinden met de ruimtelijke opgaven 
om stromen en ketens duurzaam te beheren.  In smart cities hebben 
mensen meer invloed op hun omgeving en worden stedelijke systemen 
efficiënter gebruikt. Smart cities zijn daarom in potentie schoner, veili-
ger, beter bereikbaar en attractiever. De vraag is beter afgestemd op het 
aanbod, alles dankzij een goede combinatie van ICT en fysieke basisin-
frastructuur, maar die optimale combinatie moet er dan wel zijn, anders 
werkt het niet, niet goed of zelfs averechts.

Smart cities worden omringd met hoge verwachtingen. Veel smart cities 
zeggen te streven naar een combinatie van hoge leefkwaliteit, een beter 
milieu, hogere welvaart en goede gezondheid van hun inwoners. Deze 
ambities zijn haalbaar mits aan drie voorwaarden wordt voldaan: een 
slimme ordening van infrastructuur, bebouwing en openbare ruimte, slim 
gebruik van intellectueel en sociaal kapitaal en slimme inzet van ICT en 
smart city technologie. Onder deze randvoorwaarden zijn smart cities 
in staat om optimaal gebruik te maken van de schaarse middelen die 
nodig zijn voor wonen, werken en recreëren. Smart city technologie en 
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Smart City Onderwerpen

smart economy
• ondernemerschap en innovatie 
• productiviteit
• lokale en globale verbondenheid

smart environment
• duurzame bebouwing
• duurzame energie
• duurzame stadsopbouw

smart Governance
• participatie in beleid
• transparantie en open data
• publieke en sociale dienstverlening

smart living
• Gezondheid
• Veiligheid
• Cultureel levendig en gelukkig

smart mobility
• multi modale toegankelijkheid
• eerst schoon ongemotoriseerd verkeer
• geintegreerde ICT

smart people
• 21e eeuw onderwijs
• iedereen doet mee
• omarmen van creativiteit

Functie van deze projectbladen
 
Smart Cities zijn als beleidsdoel een betrekkelijk nieuw 
fenomeen. Spraakverwarring en definitie-discussies liggen op 
de loer. De Innovatie-estafette op 12 november 2013 wil de 
Nederlandse praktijk rond Smart Cities een impuls geven. 

Door de hierboven benoemde kapstok in 6 deelterreinen en 
de beschrijving van concrete voorbeelden bieden een 
referentiekader voor het gesprek over de ontwikkeling van 
Smart Cities in Nederland. Er kunnen nieuwe relevante 
casussen aan deze verzameling worden toegevoegd.

Smart City Wheel by Boyd Cohen

Smart city Wheel (Boyd Cohen)

processen kunnen zorgen voor een optimale afstemming tussen vraag en 
aanbod van mobiliteit, energie, ruimte, water, grondstoffen, voedsel en 
afval en bij alle andere vormen van onderbenutting, waaronder leegstand 
van gebouwen.  Ook in onderwijs en zorg zijn er ruime mogelijkheden, 
maar alleen als van optimale afstemming tussen fysieke infrastructuur en 
ICT sprake is en de vele privacy problemen worden opgelost, kunnen de 
potentiële kansen ook daadwerkelijk worden benut.

Aanzet voor een definitie
Er worden veel verschillende definities gehanteerd voor smart cities, 
sommige zijn meer technocratisch of centralistisch van karakter, andere 
zijn eerder gericht op persoonlijke ontplooiing en participatie of optima-
lisatie van milieuprestaties. Vaak reflecteren de definities de waarden en 
normen van de cultuur waarin zij geschreven zijn. In Nederland bestaat 
nog niet een algemeen geaccepteerde definitie van Smart Cities, maar we 
kennen wel de Dutch Approach (van geïntegreerde ruimtelijke planning) 
met bijbehorende lagenbenadering, publieksparticipatie en maatschap-
pelijke allianties. Daarin zitten al heel veel kennis en ICT toepassingen 
verwerkt. 

De Dutch Approach en de lagenbenadering - waarin ondergrond, infra-
structuur en ruimtegebruik onderscheiden worden - zouden een prima 
basis kunnen vormen voor een Nederlandse definitie van smart cities 
waarin veel ruimte voor individueel en collectief initiatief en pragmatisme 
gecombineerd wordt met een flinke dosis handelsgeest en ondernemer-
schap. De grootste uitdaging bestaat er dan uit om de vele deelsystemen 
en modellen in de verschillende lagen goed met elkaar te verbinden zo-
dat kansen voor optimalisaties en risico’s op conflicten helder in beeld 
gebracht kunnen worden. Digitalisering biedt die mogelijkheid zonder es-
sentiële details onder druk van beperkte rekencapaciteit om te zetten in 
globale principes. Een dergelijke benadering biedt goede mogelijkheden 
om de vele data en rekenmodellen die we al hebben te toetsen en in de 
planningspraktijk te combineren met de adviezen van studies van PBL, 
Platform 31, RLI en vele anderen. 

Smart cities: een nieuwe laag, nieuwe ruimte, nieuwe verbindin-
gen, interactieve regio’s en steden
Steden hebben een klassieke, ruimtelijke dimensie, die bestaat uit de 
infrastructuur van straten, grachten, pleinen en publieke voorzieningen. 
Alle steden hebben daarnaast een virtuele, sociaal culturele dimensie van 
laag over laag ingesleten gedragspatronen die vergroeid zijn met hun 
ruimtelijke structuur. En tegenwoordig beschikken steden ook over een 
infrastructuur van nieuwe informatietechnologie, met bijbehorende fy-
sieke en mobiele netwerken en nieuwe virtuele ruimte, met daarboven 
nog een extra informatie laag  waarin real time informatie (bijvoorbeeld 
over files of energiestromen), gebruikt wordt voor smart operations, op 
Schiphol bijvoorbeeld het tijdig verplaatsen van personeel naar plekken 
waar op een later tijdstip drukte verwacht wordt. Dit is de interactieve 
stad waarvan het gedrag op termijn ook de organisatie van andere lagen 
kan beïnvloeden. Deze klassieke en nieuwe dimensies tezamen vormen 
de bouwstenen van Smart Cities.

Nieuwe technieken en ICT zijn al verregaand geïntegreerd in onze steden. 
Dankzij camera’s, sensoren, smartphones, gps, real time rekenprogram-
ma’s en internetverbindingen leven we nu al in slimme steden. Kanalen 
en sluizen , wegen, stoplichten, liften, telefonie, smartphones , wifi, flex-
werken: techniek wordt ingezet om ons leven gemakkelijker te maken, 
of om dingen goedkoper of überhaupt mogelijk te maken. Het smart city 

Internet of things: een nieuwe dimensie
(http://www.solarvps.com/blog/the-
internet-of-things-current/) 
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concept onderkent het bestaan en de kansen van ICT en smart city tech-
nologie voor steden.

De digitale revolutie voegt een nieuwe laag van infrastructuur en virtuele 
ruimte toe aan het traditionele lagenmodel van de ruimtelijke ordening 
en zowel de ruimte als de sociaal culturele dimensie transformeren als 
gevolg van deze nieuwe toevoeging aan het stedelijk metabolisme. Wat 
betekent die transformatie voor de fysieke en sociaal culturele ruimte en 
wat voor mogelijkheden ontstaan er voor de bestaande infrastructuur? 
Wat is de invloed van smart operations, de interactie tussen informatie 
en ruimtegebruik in het heden op de transformatie van netwerken en 
steden? En wat vraagt de digitale revolutie van ontwerpers en van ruim-
telijke ordening?

Een belangrijke randvoorwaarde voor een Smart City is de afstemming 
tussen de ruimtelijke context en de nieuwe lagen van smart infrastruc-
tuur en data. Slimme apparatuur werkt pas echt goed als die is afge-
stemd op de alledaagse ruimtelijke en culturele context en de infrastruc-
tuur waarin hij moet werken (een OV-chipkaart werkt niet in de Sahara). 
Elke stad of wijk biedt andere (combinatie-) mogelijkheden voor Smart 
Cities. Wat in de ene stad een kans biedt, ontbreekt in de andere. Ste-
den met een hoge dichtheid bieden andere mogelijkheden dan die met 
een lage dichtheid, steden in een delta andere dan steden in de bergen, 
steden met hoogopgeleide bevolking andere dan steden met veel analfa-
beten. De belangrijkste oplossing voor dit dilemma wordt geboden door 
een integrale planningsbenadering waarin van geval tot geval de unieke 
mogelijkheden van synergie opgespoord en benut kunnen worden door 
verschillende sectorale lagen via gerichte investeringen plaatselijk met 
elkaar te verbinden (zie kansenkaart Amsterdam Zuidoost). Dat vergroot 
ook de voordelen die met smart operations kunnen worden behaald en 
de mogelijkheid om het gebruik van steden en netwerken real time te 
optimaliseren.

Hoe werkt het principe? Integraal werken, sectorale lagen ver-
binden, schalen benutten, real time dataverwerking
Smart city technologie moet de mogelijkheid bieden om prestaties op het 
kleinste  schaalniveau mee te rekenen in het functioneren van systemen. 
Veel kleintjes maken immers een grote, vooral als kleine afnemers en 
kleine producenten elkaar dankzij smart city technologie steeds mak-
kelijker kunnen vinden. Veel mogelijkheden voor optimalisatie van het 
stedelijk metabolisme zijn daarbovenop te vinden in het onderling ver-
binden van verschillende sectorale lagen door gerichte investeringen en 
door smart operations. 
Veel handen maken licht werk. Dat geldt nu al bij energieopwekking waar 
steeds meer mogelijkheden voor kleine en middelgrote installaties voor 
decentrale vernieuwbare energie de productie van middelgrote en grote 
energiecentrales overbodig maken.  De mogelijkheid om veel grote cen-
trales en overtollig vervoer overbodig te maken geldt in principe ook voor 
grondstoffen en afval, watermanagement, voedselproductie, ruimtege-
bruik en economische activiteit, vooral als de kansen van smart city tech-
nologie worden benut. Daarnaast kan de verbinding van verschillende la-
gen en sectoren grote voordelen opleveren voor een duurzame economie. 
Dat geldt voor het combineren van functies zoals waterberging en recre-
atie, water en energieopwekking, voedselproductie en warmteopwekking, 
maar ook voor het sluiten  van kringlopen op de kleinst mogelijke schaal. 
In de circulaire economie wordt het sluiten van kringlopen tot principe 
verheven. Daarbij geldt een afwegingskader dat verloopt van reparatie en 
lokaal hergebruik tot grootschalige inzameling en hergebruik op wereld-
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Smart city strategie bestaande uit 4 pijlers 
die in samenhang met elkaar ontwikkeld 
worden (VenhoevenCS)

schaal. Op elk schaalniveau zijn kansen voor verbetering van het stedelijk 
metabolisme door het verbinden van verschillende sectorale lagen - zoals 
water, energie, economie, afval, grondstoffen, gebouwen - die inzichte-
lijk worden door digitalisering en het internet of things. Naarmate meer 
lokaal geproduceerd en geconsumeerd wordt en des te meer kringlopen 
lokaal worden gesloten, des te minder worden de wereldwijde netwerken 
en natuurlijke voorraden belast.
Het functioneren van steden hangt niet alleen af van fysieke condities 
zoals infrastructuur, openbare ruimte en bebouwing, maar ook van de 
beschikbaarheid en kwaliteit van kennisuitwisseling en de sociale en cul-
turele infrastructuur. Deze drie, ‘het intellectueel kapitaal’, ‘het sociaal 
kapitaal’ en het ‘cultureel kapitaal’ zijn steeds meer beslissend voor de 
concurrentiekracht van stedelijke regio’s. Het smart city onderzoek en 
beleid richt zich daarom - naast ICT en de klassieke stedelijke kennis-
velden - ook op aspecten als kennis en educatie, sociaal en relationeel 
kapitaal en leefkwaliteit en milieu, als belangrijkste pilaren van stedelijke 
groei en welvaart.  

Vier facetten van een succesvolle Smart city strategie
Een succesvolle smart city strategie is gebaseerd op 4 facetten die in 
samenhang beschouwd, tot smart cities kunnen leiden. Met slimme com-
ponenten en stromen en een energieke samenleving kunnen waardevolle 
maatschappelijke belangen en ambities verwezenlijkt worden. 

Componenten 
De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van slimme componenten 
ligt bij kennisinstellingen, de industrie, het bedrijfsleven en burgers. Dat 
is een wereldmarkt waar nu al met grote regelmaat nieuwe ontwikkelin-
gen en technieken vandaan komen. Daar worden ook op allerlei plekken 
strategieën en roadmaps voor ontwikkeld. Overheden spelen een belang-
rijke rol bij het vaststellen van bindende targets en industriële standaar-
den voor de ontwikkeling en inpassing van smart city technologie.  Over-
heden kunnen daarnaast open calls en tenders uitschrijven en innovatie 
opdrachten verstrekken voor de ontwikkeling van noodzakelijke smart 
city componenten, zoals serious games en andere decision support tools. 
Daarmee kan de ontwikkeling van smart componenten aanzienlijk ver-
sneld en in de gewenste richting gebogen worden. Voorbeelden van on-
derwerpen zijn sensortechnologie, apps, 3D printen, slimme koelkasten, 
slimme beeldschermen, slimme auto’s, energieproducerende gebouwen, 
small office treinen, etc.) 

Stromen 
De bestaande infrastructuur en het huidige ruimtegebruik in steden en 
regio’s bepalen samen de maximale optimalisatie ruimte en de richting 
waarin deze gevonden kan worden. Autodelen is bijvoorbeeld een stuk 
makkelijker in hogere dichtheid en bij aanwezigheid van alternatieve mo-
daliteiten. Een mobiliteitsapp kan de mobiliteit optimaliseren, maar als 
een duurzame treinverbinding ontbreekt, dan is de optimalisatie  ruimte 
beperkt. Ontwikkeling en flexibilisering van klassieke infrastructuur in 
stedelijke regio’s door gerichte investeringen blijft nodig om verdere opti-
malisatie in de richting van smart cities mogelijk te maken.

Voor succesvolle smart cities zijn op alle schaalniveaus en voor alle soor-
ten stromen, robuuste, flexibele netwerken nodig die duurzaam en flexi-
bel zijn, met voldoende ruimte voor terugvalopties en alternatieve routes 
bij piekbelasting, onderhoud of calamiteiten.  Om duurzame stromen en 
optimaal gebruik mogelijk te maken is de ontwikkeling van multimodale 
netwerken en knooppunten nodig. Hier kan de keus voor de meest ef-
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Energieke samenleving:
Stadslandbouw op braakliggende kavels 
georganiseerd door bewoners 
(scraphacker.com)

ficiënte transportwijze met behulp van ICT en apps gemaakt worden. Bij 
knooppunten is voldoende buffercapaciteit nodig om de netwerken opti-
maal te laten functioneren. De netwerken, knooppunten en de vervoers-
standaarden moeten daarbij in staat zijn om een open en circulaire eco-
nomie optimaal te faciliteren. Zonder goede netwerken met knooppunten 
als marktplaatsen kan circulaire economie moeilijk ontwikkeld worden. 
Voorbeelden van onderwerpen zijn hier bijvoorbeeld new generation in-
frastructures, internet of things, smart grids, data mining, modellenbouw, 
etc.

De ontwikkeling van aantrekkelijke en flexibele ruimte met hybride pro-
gramma’s op alle schaalniveaus beperkt de vervoersbehoefte van mensen 
en goederen. Bij personenvervoer kan het aandeel van fietsers, voetgan-
gers en openbaar vervoer in het verkeer geoptimaliseerd worden door 
een combinatie van optimaal ruimtegebruik (gemengd, hybride, flexibel), 
korte woon-werk afstanden en aantrekkelijke openbare ruimte en OV 
knooppunten. Een voorbeeld van zo’n strategie is de ontwikkeling van mi-
cro cities (kleine steden in de steden) met een circulaire economie op mi-
cro niveau. Met dergelijke bouwstenen krijgen lokale en regionale kring-
lopen en activiteiten mogelijk een groot aandeel  in de macroeconomie. 

Energieke samenleving
In het buitenland worden smart city ontwikkelingen vooral aangejaagd 
door technologie bedrijven (ICT, maakindustrie, energie, logistiek, dienst-
verlening, hospitality) en steden die in smart city technologie mogelijk-
heden zien om zichzelf op de kaart te zetten als ideale vestigingslocatie 
voor kennisintensieve bedrijven. Smart city technologie wordt daar vaak 
besteld, met discutabele gevolgen zoals de privatisering van publieke 
ruimte.

In Nederland zijn er hoge verwachtingen van de resultaten van bottom 
up initiatieven en van nieuwe allianties tussen overheid en samenleving.  
Met de openstelling van netwerken en open data beschikt de samenle-
ving over voldoende informatie voor eigen initiatieven en krijgt zij grotere 
invloed op de eigen omgeving. Proactieve burgers, nieuwe coöperaties, 
cross sectorale samenwerking, nieuwe allianties en crowdsourcing zijn 
sleutelbegrippen, waarbij overheden vooral als partner en facilitator op-
treden. Inpassing van bottom up initiatieven kan vragen oproepen over 
de kwaliteit en compatibiliteit van centrale en decentrale systemen en 
netwerken, bijvoorbeeld in de energiesector. Afstemming blijft hier een 
zaak van de overheid en de netwerkbeheerders. 

Veel nieuwe initiatieven roepen vragen op rond financiering en het terug-
verdienen van noodzakelijke investeringen. Veel optimalisaties kunnen 
gerealiseerd worden met decentrale technologie en bottom up processen, 
vooral als de kosten laag zijn, met aantrekkelijke incentives in de vorm 
van belastingvrijstellingen en subsidies. Andere opgaven ontstijgen het 
niveau waarop de uitdagingen op deze wijze aangepakt kunnen worden. 

De rol van de overheid1 blijft belangrijk om alle initiatieven in goede 
banen te leiden. Het verbeteren van netwerken, knooppunten en het af-
stemmen daarop van het ruimtegebruik – al dan niet met behulp van 

1 ‘Vanuit een industrieel perspectief is de vraag wie de potentiele gebruiker van producten motiveert om deze producten en diensten daadwerkelijk 
te gebruiken. Siemens, Cisco, IBM, etc. worden vaak gezien als driver achter smart city concepten,  maar zij leveren componenten in een 
systeem. Dus moet het systeem openstaan om deze componenten in te pluggen. Maar is er behoefte aan deze componenten? En wie benadert 
de eindgebruiker? Dat is een continue spel tussen overheid, systeempartijen (bv Waternet), technology suppliers en de eindgebruiker. Hoe deze 
allianties te sluiten is een hele opgave. Voor nu zijn vaak cofinancieringsprojecten (TKI, Horizon 2020, etc) organiserend. Ook vehicles zoals 
Amsterdam Smart City worden hiervoor ingezet. In zuidoost is een PPS tussen overheid en lokale bedrijven in ontwikkeling. Kortom Governance 
is heel belangrijk.’ Bob Mantel, DRO Amsterdam 
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Maatschappelijke uitdaging:
Transitie naar een circulaire economie 
(Ellenmacarthurfoundation.com)

ICT - vroegen altijd al om de ontwikkeling van een lange termijn visie en 
bijbehorende investeringsplanning. Ook in het kader van smart city ont-
wikkeling is een betrouwbare overheid nodig om de vele investeerders te 
verleiden tot investeringen in soms hele grote projecten. Op z’n minst is 
een breed gedragen lange termijn visie en roadmap een vereiste, net als 
het sluiten van allianties en convenanten en het aanpassen van regelge-
ving (omgevingswet, privacywetgeving, concurrentie en marktwerking, 
e.d.).  Ook is er een rol voor overheden bij het beschikbaar stellen van 
netwerken en het faciliteren van open data en is er de mogelijkheid om 
bij te dragen aan de ontwikkeling en disseminatie van kennis en educatie. 
Een belangrijke verantwoordelijkheid is ook de verdere ontwikkeling van 
assessment tools zoals MKBA, diverse multicriteria analyses en derge-
lijke.

Ten slotte kunnen overheden als opdrachtgever van ontwerpend onder-
zoek optreden (ten bate van MIRT projecten, pré-tender scope verken-
ning, multiple business case financiering, gebiedsontwikkeling nieuwe 
stijl, etc.) en innovatietafels, projecten, pilots, living labs en demonstra-
tieprojecten  initiëren of ondersteunen. Daarnaast kan de overheid op-
schaling en implementatie van succesvolle toepassingen mogelijk maken 
(op financieel gebied, qua regelgeving etc.). 2

Maatschappelijke belangen en ambities
De uitdagingen waar onze steden voor staan zijn complex maar bieden 
ook kansen, zoals de ontwikkeling van nieuwe stedelijke technologieën en 
processen en bijbehorende economische activiteiten. Omgekeerd bieden 
technologische ontwikkelingen nieuwe kansen voor steden, zoals de ont-
wikkeling van duurzame mobiliteit en gebouwen en sociale innovatie. De 
combinatie van ICT ontwikkelingen zoals smartphones en apps met open 
data  en toegang tot netwerken, faciliteert de deeleconomie,  participatie 
en zelforganisatie waar de samenleving als geheel van profiteert. 

Door de ontwikkeling van smart cities ontstaan op alle schaalniveaus kan-
sen voor het beter benutten en verduurzamen van bestaande steden en 
infrastructuur, kansen voor het verbeteren van het stedelijk metabolisme. 
Er zijn veel uitdagingen op het gebied van energie, mobiliteit en huisves-
ting en afvalverwerking en terugwinning van grondstoffen, maar ook voor 
versterking van biodiversiteit, klimaat adaptatie en mitigatie, die baat 
hebben bij een smart city benadering.

Daarnaast zijn er grote maatschappelijke uitdagingen waarin een suc-
cesvolle smart city strategie kan helpen. De economie in de steden kan 
bijvoorbeeld profiteren van nieuwe maakindustrie en de ontwikkeling 
van de circulaire economie die door ICT mogelijk wordt. Door het delen 
van gebruik kunnen voorzieningen betaalbaar blijven. Slimme logistieke 
processen en duurzame multimodale mobiliteit verminderen de druk van 
het verkeer en verbeteren het leefklimaat in de steden. Ook thema’s als 
gezonde steden, zelfredzaamheid, actief ouder worden, de energieke sa-
menleving en de stijgende kosten van gezondheidszorg kunnen baat heb-
ben bij smart city ontwikkeling. 

Een goede smart city strategie biedt grote kansen voor export van ken-

2 ‘Daarnaast wil ik nog wijzen op reflectie methoden voor overheden: Leverage points van Meadows (Systeem theorie) http://en.wikipedia.
org/wiki/Twelve_leverage_points: Dit gebruiken wij om uiteen te zetten welk type maatregel we eigenlijk treffen. In Meadows  lijstje zie je dat 
bv subsidies niet echt tot systeemverandering leiden, terwijl het stimuleren van zelf organiserende systemen veel sterker is. Hoe hoger op de 
ladder van leverage points hoe meer nationale en lokale overheden samen dienen te werken. Doel veranderingen heeft b.v. weinig zin op alleen 
stadniveau. Een tweede methode om na te gaan of maatregelen / ingrepen succesvol zijn voor implementatie is PESTLE http://en.wikipedia.
org/wiki/PEST_analysis: een analyse methode op meerdere onderdelen die vaak in productontwikkeling wordt gebruikt. Vanuit smart city 
hebben we daar de G van Governance en de S van Space aan toegevoegd (tot PESTLEGS) omdat we een ruimtelijk vak hebben en vanuit de 
overheid (powermodel) zien dat Smart City strategieën veelal invloedsopgaven zijn in plaats van machtsopgaven.’ Bob Mantel, DRO Amsterdam 
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nis. Nu al worden regelmatig buitenlandse delegaties rondgeleid langs 
waterprojecten, langs innovatieve tuinbouwcomplexen of door succesvol-
le stedenbouwkundige projecten. De Dutch Approach op het gebied van 
integrale ruimtelijke planning is wereldberoemd. Het smart city concept 
biedt de mogelijkheid om de Dutch Approach te verrijken met innovatieve 
technologie en tegelijk een verband te leggen naar veel andere Neder-
landse topsectoren. 
 
Maar er zijn ook nog veel vragen, zoals op het gebied van ICT en privacy. 
Worden onze steden straks hackbaar? Wie verkoopt al onze data en wie 
profiteert daarvan? Apple? Google? Microsoft? Baidu? Alibaba? Zijn de 
data straks werkelijk open of juist geprivatiseerd en verhandelbaar? Van 
welke systemen worden wij straks afhankelijk en zijn die in de toekomst 
wel bruikbaar? Welke nieuwe monopolies ontstaan er en kunnen we 
straks nog wel concurreren tegen slimme robots die toegang hebben tot 
de meest gedetailleerde data?  Worden we door slimme games allemaal 
gameverslaafd zoals vroeger aan sigaretten? Komen we de deur nog wel 
uit als we alles met een toetsenbord of touch screen kunnen besturen? 
Hier moeten de ontwikkeling van het maatschappelijk debat en goede re-
gelgeving antwoorden op geven. Maar een van de vele belangrijke vragen 
is ook de vraag of het vertrouwen in bottom up projecten niet overtrok-
ken is, of uitstel van investeringen in fysieke steden en infrastructuur de 
hoop op succesvolle smart cities uiteindelijk niet gaat frustreren. Dat te 
voorkomen is een belangrijke rol van de verschillende overheden en hun 
adviseurs.

Aanbevelingen voor een succesvolle smart city ontwikkeling en 
implementatie in Nederland 
We leven allang in smart cities en er lopen ook al heel veel projecten 
met grote maatschappelijke belangen en ambities, bij burgers, bedrij-
ven, kennisinstellingen en bij verschillende gemeentes en provincies. De 
centrale overheid heeft een belangrijke rol bij het verlenen van subsidies, 
belastingvrijstellingen, het vastleggen van roadmaps en targets, het slui-
ten van allianties en convenanten, bij onderzoeksprogramma’s en bij het 
delen van onderzoeksresultaten, maar vooral ook bij het openstellen en 
open houden van data. Op termijn zijn het doorlichten en aanpassen 
van bestaande en nieuwe regelgeving en van investeringsprogramma’s, 
procedures en protocollen, maar ook voorlichting en educatie belangrijke 
overheidstaken. 

Smart city ontwikkeling is internationaal een belangrijk thema, met grote 
maatschappelijke en economische belangen. Het is ook een thema waarin 
veel (EU subsidie) geld omgaat. Het is in die context belangrijk dat de 
ministeries IenM en EZ goed met elkaar samenwerken en de vele initia-
tieven de komende jaren praktisch ondersteunen en op het gebied van 
regelgeving, onderzoek en (financiële) incentives van de juiste context 
voorzien.  

Op ICT gebied gebeurt er qua smart city ontwikkeling al veel, maar op 
ruimtelijk en maatschappelijk gebied is zelfs internationaal nog weinig 
inzicht in de vele kansen en bedreigingen, ondanks internationale erken-
ning voor nut en noodzaak van zulk onderzoek. Een gemeenschappelijke 
inspanning in deze richting biedt dus naast directe maatschappelijke ba-
ten mogelijk ook een kennisvoorsprong en substantiële exportkansen. 
Om op dit terrein de nodige kennis en ervaring op te doen en knelpunten 
op te sporen is het voor de centrale overheid van groot belang om mee 
te werken met een select aantal (4 à 5) bestaande en nieuwe smart 
city initiatieven op verschillende schaalniveaus (living labs en showcase 

City-zen Living Lab: In Amsterdam gaan 
binnen City-zen verschillende projecten 
van start waaronder een living lab waarin 
allerlei innovatieve producten getest kunnen 
worden. Het Living Lab is een onderdeel van 
het Europese project City-zen. In dit project 
worden innovaties op het gebied van smart 
grid, warmtenetten en verduurzaming van 
woningen gedemonstreerd. Dit gebeurt in 
hele gewone stadswijken zoals Nieuw-West 
in Amsterdam en Eco- Cité in Grenoble. 
(http://amsterdamsmartcity.com/projects/
detail/id/85/slug/city-zen-test-living-lab) 
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3 ‘Living labs zijn uitermate belangrijk in de Smart city beweging. Met name omdat veranderingen op systeem niveau/metabolisme participatie 
vraagt van vele partijen maar vooral de bewoner/bedrijf in de stad. Smart city is ook een sociale transitie en dat is –althans in Amsterdam- waar 
de uitdaging ligt. Hoe de agenda van bewoners/bedrijven te combineren met de smart city ideeën van de overheid/experts? Dat kan alleen door 
met  elkaar planvorming te doen.’ Bob Mantel, DRO Amsterdam 

4 Voor een samenvatting van de aanbevelingen zie pag. 12

projecten) en daarin concreet samen te werken met burgers, bedrijven, 
kennisinstellingen en andere overheden. 

In de living labs3 en show case projecten is het van groot belang om de 
bestaande complexiteiten en activiteiten en de energie van actoren in 
een gebied als uitgangspunt te nemen in plaats van eerst een masterplan 
te ontwikkelen op basis van een vooraf veronderstelde marktvraag. Mid-
dels ontwerpend onderzoek kan gezocht worden naar mogelijkheden om 
investeringen en budgetten in verschillende sectoren zoals bijvoorbeeld 
energie, mobiliteit, ICT, maatschappelijke voorzieningen, vastgoedont-
wikkeling, afvalverwerking en watermanagement, met elkaar te verbin-
den en zo ontwikkeling in de richting van smart cities mogelijk te maken. 
Daarbij is het van belang om verschillende schaalniveaus waarop netwer-
ken, processen en activiteiten en actoren werken, in het onderzoek te 
betrekken. Vanzelfsprekend is het van belang om te zorgen voor grondige 
evaluatie, wetenschappelijke input en ondersteuning en uitgebreide com-
municatie met de buitenwereld gedurende de looptijd van deze projecten. 
Daarnaast moet de uitwisseling van de opgedane kennis en ervaringen 
via workshops, seminars en congressen en de opleidingen voortvarend 
aangepakt worden.

Ontwerpend onderzoek vormt een substantieel onderdeel van de werk-
zaamheden die in het kader van living labs en show case projecten nodig 
zijn. Door activiteiten en organisatieschema’s van verschillende sectoren 
in kansenkaarten te tekenen worden synergieën opgespoord zodat onder-
zocht kan worden of voorheen gescheiden investeringsstromen gecombi-
neerd kunnen worden in meervoudige business cases. Investeringen die 
voorheen onhaalbaar bleken kunnen in combinatie met investeringen in 
andere sectoren wellicht wel renderen. In workshops met stakeholders 
en via innovatietafels, kunnen de resultaten ingebracht en bediscussi-
eerd worden waarbij ook nieuwe informatie en investeringsstrategieën 
gegenereerd kunnen worden. In een iteratief proces van ontwerpend on-
derzoek, workshop en rapportage, telkens ondersteund en kritisch on-
dervraagd door wetenschappelijk ondersteuning en kritische en creatieve 
inbreng van stakeholders, kunnen de kansen voor waardecreatie en de 
beste realisatievolgorde van bijbehorende projecten en investeringen in 
beeld gebracht worden. Gaandeweg wordt daarmee ook duidelijk welke 
maatregelen de overheid moet nemen om de vele kansen te benutten en 
belemmeringen weg te nemen.4

Een voorbeeld van een living lab is 22@ 
district in Barcelona: 
...The Smart City Campus, an area dubbed 
22@, is a new district in the Poblenou 
area of Barcelona which will focus on the 
development of businesses, universities, 
entrepreneurship, ICT research centers, 
ecology and urban planning. The Barcelona 
City Council has sought strategic relationships 
with these worldwide technology leaders 
to convert  Barcelona into a laboratory for 
experimentation and innovation. 
The 22@ district of Barcelona will become a 
region where companies, knowledge centers 
and entrepreneurial institutions converge to 
create a new cluster of innovation that will 
educate, research and develop solutions for 
Smart Cities and the City Protocol.
City Protocol: Through l’Agència d’Ecologia 
Urbana (Urban Ecology Agency of Barcelona) 
and alliances with universities, cities and 
companies around the world, Barcelona 
is working toward the development of a 
“City Protocol” which will ultimately define 
the parameters around what cities should 
transform into. The City Protocol will promote 
a new way for cities to merge urbanism, 
ecology and IT, Smart Cities...
( h t t p : / / n e w s r o o m . c i s c o . c o m /
release/571343/ )
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Interactieve landbouwkaart van Nederland.
Onderdeel tentoonstelling ´Mansholt, 
landschap in perspectief´. Aan de hand van 
een aantal fases, zichtbaar in de analyse 
van een 6-tal gebieden (rood omkaderd) 
wordt de ontwikkeling van de Nederlandse 
landbouw getoond en de wijze waarop deze 
zich verhoudt tot het landschap.
http://waagsociety.github.io/mansholt/
map/#landvanmaasenwaal

Bijlagen
Rapportage
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concrete 
inzichten

Songdo International Business District 
(SIBD) is a new Smart City or Ubiquitous 
City built from scratch on 1,500 acres 
(610 ha) of reclaimed land along Incheon’s 
waterfront (http://en.wikipedia.org/wiki/
Songdo_International_Business_District)
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Concrete inzichten 
uit de verkenning

Schets stedelijk metabolisme voor IABR 
(H+N+S) 

De wereldwijde groei van steden en stedelijke ecosystemen zorgt voor 
aanzienlijke uitdagingen. Door de toenemende urbanisatie neemt de in-
tensiteit van de stromen toe en staan de knopen in het netwerk, de ste-
den, steeds meer onder druk, waardoor schaarste ontstaat. Er is schaar-
ste van ruimte, energie, water, voedsel en mobiliteit en de quality of 
life staat onder druk. Het verbeteren van het metabolisme van steden 
en stedelijke clusters in allerlei soorten en maten is nu de belangrijkste 
opgave, dat bleek ook in de tafelsessies in Amsterdam, Delft en Assen. 

De opkomst van digitale technologie kan uitkomst bieden. Veel activitei-
ten zijn steeds minder locatiegebonden en ‘toegang tot voorzieningen en 
netwerken’ is belangrijker dan ‘eigendom’. Werken kan overal, vergade-
ren doe je in een café, leegstaand pand of flexwerkplek, als die plek maar 
goed bereikbaar en aantrekkelijk is. Produceren doe je zelf met een 3d 
printer, of in de dakmoestuin of bij de buurtboerderij. Hiervan zijn inmid-
dels veel voorbeelden, maar er is behoefte aan opschaling.

Met Smart Cities naar een gezond stedelijk metabolisme
Smart cities worden gekenmerkt door een optimaal stedelijk metabo-
lisme, hoge leefkwaliteit en een duurzame economie. Deze kenmerken 
hangen met elkaar samen als in een ecosysteem: verbetering van het 

Schema circulaire economie met stromen 
op verschillende schaalniveau´s.  
(Ellenmacarthurfoundation.com)

In een optimaal stedelijk metabolisme 
wordt onnodig waardeverlies door transport 
voorkomen. Stromen worden indien 
mogelijk lokaal gesloten. Als toch transport 
nodig is dan gebeurt dit middels de meest 
optimale modaliteit en route. 

+
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Ontwikkelen local value chain rondom grote 
stromen mensen en producten rondom 
Home&living retail in Amsterdam Zuidoost. 
Resultaat tafelsessie Amsterdam Zuidoost
(VenhoevenCS)stedelijk metabolisme gaat gepaard met verduurzaming van de economie 

en leidt tot verbetering van de leefkwaliteit. In een Smart city wordt een 
gezond stedelijk metabolisme gerealiseerd door middel nieuwe technolo-
gieën en ICT in combinatie met een energieke samenleving  en slimme 
planning van ruimte en infrastructuur. 
 
Het perspectief van het stedelijk metabolisme maakt het mogelijk om 
kansen te identificeren om stromen in de stad beter te benutten en te 
verbinden, bijvoorbeeld door kringloopsluiting. Steden kunnen pas echt 
duurzaam worden, als de economie circulair georganiseerd wordt en 
stromen en kringlopen op een zo klein mogelijk schaalniveau gesloten 
worden. Een optimaal functionerend lokaal metabolisme voorkomt on-
nodig transport van mensen, energie en goederen  en de bijbehorende 
CO2 productie, gebruik van hulpbronnen en kosten voor transport. Dit 
metabolisme is gebaat bij optimale condities voor de uitwisseling van 
overschot en tekort, vraag en aanbod. Door bestaande stromen en ke-
tens in beeld te brengen kunnen nieuwe marktplaatsen van de circulaire 
economie geïdentificeerd worden. 

Voorbeeld case Amsterdam Zuidoost
Op dit moment  doorkruisen grote stromen  mensen, producten en ener-
gie Amsterdam Zuidoost zonder dat er waarde in het gebied behouden 
blijft.  De stromen zorgen voor piekbelastingen op de infrastructuur, lage 
kwaliteit van de openbare ruimte en belemmeren de ontwikkeling van het 
gebied. Analyse van bestaande stromen levert diverse kansen op voor 
verbetering van het metabolisme, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van 
een local value chain rondom de grote stromen mensen en producten 
naar en van de doe-het-zelf- en meubelwinkels, waarbij behalve verkoop, 
ook andere activiteiten uit de keten, zoals het ontwerpen en het maken 
van meubels, de inname van oude meubels, en de marketing en logistiek 
een plek krijgen in het gebied. 

De ontwikkeling van Smart Cities is een stedelijke en regionale 
opgave 
Er liggen kansen voor het optimaliseren van het stedelijk metabolisme 
op het niveau van de woning, de buurt, de stad, maar ook op regio-
naal niveau. Vanuit dit perspectief is smart city niet alleen een stedelijke 
opgave, maar ook een regionale opgave. Stedelijke regio’s kunnen de 
circulaire economie faciliteren door te investeren in efficiënte, duurzame 
en multimodale infrastructuur en het creëren van marktplaatsen (hubs) 
waar lokale, regionale en internationale stromen op efficiënte wijze ver-
bonden worden. Voor sommige stromen zorgt transport over grotere af-
stand voor waardeverlies. Denk bijvoorbeeld aan restwarmte. Door stra-
tegische ruimtelijke clusteringen kan waardeverlies beperkt worden.
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De transitie naar een circulaire economie is cruciaal voor een duurzame 
economie in gezonde en aantrekkelijke steden en dus een essentieel on-
derdeel van een smart city. De essentie van het systeem is waardecre-
atie of ‘cascaderen’, ofwel de mogelijkheid om extra waarde te halen uit 
producten en materialen door ze trapsgewijs door andere toepassingen 
te leiden. Cascadering vindt zoveel mogelijk lokaal plaats. Wat niet lokaal 
kan regionaal, en wat niet regionaal kan internationaal. 

Voorbeeld case Delft
In een samenwerking tussen Delft en Greenport liggen grote kansen voor 
verbetering van het metabolisme van de regio, en de rol van Delft als 
cluster voor biobased science en technologie op de Kennisas. De ontwik-
keling van een multimodale hub bij Delft Zuid biedt de mogelijkheid om 
Greenport multimodaal te ontsluiten. De fysieke verbinding tussen de 
Kennisas en Greenport biedt kansen voor nieuwe samenwerkingen tussen 
bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen. Green hub Delft Zuid 
biedt ideale condities voor het uitwisselen van tekorten en overschotten 
van kennis, werknemers, innovatie, technologie, energie en biomassa in 
de regio.

Verbeteren connectiviteit en verduurzamen mobiliteit 
Globale demografische ontwikkelingen, zoals de toename van eenper-
soonshuishoudens, en ontwikkelingen in het consumentengedrag zoals 
de toename van e-commerce aankopen zorgen voor een enorme groei 
in het aantal logistieke bewegingen in de stad. Door deze ontwikkeling 
neemt de hoeveelheid goederen per warenlevering af en neemt de le-
verfrequentie toe. Zo ontstaat er veel meer verkeer op kleine schaal. Op 
dit moment functioneert het systeem nog weinig efficiënt. Veel busjes 
maken overbodige kilometers en rijden vaak halfvol of zelfs leeg rond. Dit 
leidt tot hogere kosten, maar ook verspilling van hulpbronnen en belas-
ting van de publieke ruimte en het milieu van steden. 

Het toenemende aantal leveringen schept ook kansen voor slimme com-
binaties, die leiden tot meer efficiency en duurzaamheid. Met behulp van 
ICT kan de logistiek, en daarmee het stedelijk metabolisme enorm ge-
optimaliseerd worden. Slimme logistiek is van cruciaal belang voor smart 
cities en het ontwikkelen van de circulaire economie, doordat de kosten 

DEN HAAG

DELFT

DIRECT CONNECTION TO
ROTTERDAM AIRPORT &
BUSINESS PARK?

ROTTERDAM
ROTTERDAM

DEN HAAG

DELFT

TO LEIDEN & SCHIPHOL
AIRPORT

VEILING 

TECHNOPOLIS

POSSIBLE STATION:
ROTTERDAM AIRPORT

TO PORT OF 
ROTTERDAM

TO ANTWERPEN

Als multimodaal knooppunt kan Delft Zuid 
zich ontwikkelen tot een marktplaats voor 
de circulaire economie van Greenport. 
Resultaat tafelsessie Delft
(VenhoevenCS)

Betrokken partijen

TMB

Ajuntament de Barcelona

De ontwikkeling van een app waarmee de gebruiker meer inzicht kreeg in het complexe 
busnetwerk van Barcelona bleek niet genoeg te zijn om bustransit toegankelijk te maken 
voor bewoners en bezoekers van de stad. Barcelona wil daarom haar busnetwerk te 
transformeren van het complexe, bestaande netwerk naar een orthogonaal systeem. Deze 
orthogonale benadering sluit goed aan bij het grid van de stad en is op knooppunten 
verbonden met andere vervoersnetwerken, zoals trein, metro, huurfiets en taxi. Sinds 
oktober 2012 zijn de eerste vijf lijnen in gebruik genomen. Uiteindelijk word het hele 
bussysteem aangepast. In combinatie met de App verbetert dit het gebruiksgemak en de 
functionaliteit van het bussysteem. 

Barcelona - Spanje

Orthogonal bus network

Orthogonal bus grid + mobility app, 
Barcelona:  De ontwikkeling van een 
app in combinatie met de transformatie 
van 90 organische naar 24 orthogonale 
lijnen zorgt ervoor dat het gebruik van 
de bus gemakkelijker wordt en de bussen 
frequenter kunnen rijden. 
(www.platform31.nl)
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van reverse inzameling en hergebruik lager blijven dan de waarde die 
wordt toegevoegd door cascaderen. 

Tegelijkertijd is de ontwikkeling van duurzame mobiliteit van belang. In 
Nederland is mobiliteit verantwoordelijk voor een groot deel van het ener-
gieverbruik en de CO2  productie en het verkeer is een belangrijke factor 
in de leefbaarheid van steden. Slimme mobiliteit dient het gemak van de 
gebruikers, maar stelt ons ook in staat de mobiliteit zo te beïnvloeden dat 
steden aantrekkelijk en gezond blijven of worden. Slimme mobiliteit gaat 
om een combinatie van het toepassen van nieuwe technieken, nieuwe 
vormen van (ruimtelijke) organisatie en financiering en een robuuste en 
flexibele infrastructuur.

Voorbeeld case Amsterdam Zuidoost
In de casus Amsterdam Zuidoost werd aan de hand van de Trias Mobilica 
een strategie voor een optimale balans tussen de kwaliteit van mobiliteit 
en de kwaliteit van leven ontwikkeld. Stap 1 is het verminderen van de 
vraag naar mobiliteit door inzet op het nieuwe werken en het ontwikkelen 
van buffercapaciteit voor de infrastructuur door tijdelijke programmering  
van ongebruikte infrastructuur en publieke ruimte. Stap 2 is het veran-
deren van mobiliteit door lopen, fietsen, autodelen en overstappen op OV 
te stimuleren door middel van apps, OV-fietsen en autodeelcommuni-
ties, in combinatie met ruimtelijke randvoorwaarden zoals aantrekkelijke 
en sociaal veilige publieke ruimte, veilige fiets-/wandelpaden  en gratis 
parkeerplaatsen direct naast de entree voor autodelers. Stap 3 is de ver-
duurzaming van de transportmiddelen bv. door aanschaf van duurzame 
voertuigen en brandstof te stimuleren. 

Veranderen mobiliteit door ruimtelijke 
ingrepen zoals gratis parkeerplaatsen voor 
de deur voor autodelen 
(www.Car2go.com)

 

Programmeren openbare ruimte 

Verminderen mobiliteitsvraag door 
een gerichte (tijdelijke) kleinschalige 
programmering van de openbare ruimte en 
leegstaande ruimten. Door een versterking 
van de verblijfskwaliteit ontstaat een 
netwerkbuffer. 
Resultaat tafelsessie Amsterdam Zuidoost
(VenhoevenCS)

Veranderen mobiliteit door het verhogen 
van het gebruiksgemak van deelauto’s en ov 
door middel van apps 
(www.slashgear.com)
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Transformatie naar een slimme distributie  
via multimodale hubs op verschillende 
schaalniveaus (VenhoevenCS)

Ontwikkelen hubs en marktplaatsen 
Een efficiënte en duurzame uitwisseling van vraag en aanbod is de es-
sentie van de smart city. Met ICT kunnen ketens, mobiliteit en logistiek 
geoptimaliseerd worden. Deze optimalisatie betekent niet altijd een ver-
betering van de leefbaarheid en duurzaamheid van steden. In een smart 
city wordt daarom ICT gecombineerd met een robuuste infrastructuur 
en een slim netwerk van hubs en marktplaatsen, waardoor uitwisseling 
op het meest optimale schaalniveau en via de meest optimale vorm van 
transport plaats kan vinden.  

In onze steden zijn op micro schaalniveau al nieuwe typologieën voor 
marktplaatsen te herkennen. Ze zijn het resultaat van nieuwe, vaak lokale 
verbindingen tussen vraag en aanbod. Een voorbeeld van zo een nieuwe 
typologie is de makerspace, een plek waar diverse vraag en aanbod van 
apparatuur en kennis bij elkaar komen. Ook op een groter schaalniveau 
zullen nieuwe marktplaatsen en hubs voor efficiente uitwisseling van 
vraag en aanbod ontstaan.  Met slimme informatietechnologie kunnen 
systemen van groothandelaren, logistieke bedrijven, afvalbedrijven en 
e-commerce gekoppeld worden, zodat vraag en aanbod beter gecombi-
neerd kunnen worden. Combinaties met transport van mensen zijn hierbij 
ook denkbaar. Multimodale hubs zorgen ervoor dat voor elk schaalniveau 
de efficiëntste vorm van transport gekozen kan worden. Door de hubs 
te koppelen aan duurzame modaliteiten zoals transport via het water of 
fiets worden de logistiek en de stad duurzamer. Deze multimodale hubs 
bieden een aantrekkelijk vestigingsklimaat en alle randvoorwaarden voor 
burgers en bedrijven in een circulaire economie. 

Backbone van de ‘circulaire‘ economie 
van de metropoolregio met multimodaal 
bereikbare marktplaatsen. 
Resultaat tafelsessie Amsterdam Zuidoost
(VenhoevenCS)
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Voorbeeld case Amsterdam Zuidoost
Door de strategische ligging ten opzichte van de A2 en de goede mul-
timodale bereikbaarheid, de grote stromen mensen en goederen en de 
ruimtelijke potentie kan Amsterdam Zuidoost zich verder ontwikkelen tot 
een metropolitan hub voor slimme logisitek, een marktplaats voor uitwis-
seling van vraag en aanbod in circulaire economie. Door gericht te inves-
teren in multimodaal transport, en ruimtelijke clustering rondom knoop-
punten kan de ‘internationale’ zuidelijke corridor Schiphol-Zuid-Zuidoost 
zich ontwikkelen tot de nieuwe backbone van de ‘circulaire‘ economie van 
de metropoolregio.

Verbeteren Ruimte, meervoudig ruimtegebruik
Technologische ontwikkelingen en miniaturisering maken werken, leren 
en onderzoeken steeds minder locatiegebonden. Informatie, communi-
catietools en simulaties zijn altijd voorhanden in de virtuele ruimte. De 
virtuele ruimte neemt functies over van de fysieke ruimte. Zichtbaar-
heid wordt steeds belangrijker op internet. Hyperlokaal en mondiaal gaan 
hand in hand. Door digitale zichtbaarheid en virtuele ‘borrowed size’ is 
in een beperkte ruimte en markt, meer diversiteit mogelijk. Veel activi-
teiten (winkelen, werken, studeren, maken) kunnen  op een willekeurige 
plek worden uitgevoerd. Fysieke zichtbaarheid wordt minder belangrijk in 
publieke ruimte. Augmented reality is hiervoor verantwoordelijk. Infor-
matie, communicatie met relaties, visualisatie, kompas, gids, feedback, 
ratings en scan kunnen ook via apps geleverd worden. 

Het belang van de functie van de plek neemt af, maar het belang van de  
kwaliteit van de fysieke ruimte om mensen te trekken neemt toe.  Men-
sen kiezen voor elke gelegenheid een ideale locatie. Belangrijke aspecten 
bij het maken van die keuze zijn de fysieke ervaring (ruimtelijke kwaliteit, 
sfeer, akoestiek, esthetiek, licht) de fysieke toegankelijkheid en bereik-
baarheid, (multimodaal), de kosten, kwaliteit van voorzieningen (digitale 
connectiviteit, energie, faciliteiten, 3d printen, etc) en de aanwezigheid 
van gelijkgestemden of potentiele partners of klanten (wie komt op deze 
plek).  

In slimme steden en regio’s is programma en ruimte geen permanent 
gegeven. De stad is dynamisch en het programma past zich voortdu-
rend aan op de actuele behoefte. Ruimte wordt steeds meer gedeeld en 
verschillend gebruikt, bestaande hiërarchieën worden doorbroken. Het 
delen van voorzieningen kan zorgen voor het ontstaan van nieuwe pu-
blieke plekken, bijzondere combinaties, broedplaatsen, flexwerkplekken, 
vergaderen in cafés, openbare huiskamers, kappers winkel combinaties 
en boekenwinkel restaurant combinaties, mits het aantrekkelijke en goed 
bereikbare plekken zijn. Dat geldt op alle schaalniveaus, van huiskamer 
tot metropoolregio.

Tipsy is een multihuiskamer. Te huur voor 
vergaderingen, presentaties, intieme 
screenings, diners, events etc. Er is ook 
ruimte voor een expositie. En elke woensdag 
is er een aanschuifdiner! (https://www.
facebook.com/TipsyAmsterdam/info)
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Voorbeeld case Assen
De aanwezige ruimte en gebouwen, de multimodale bereikbaarheid en 
de ligging naast het centrum maken het studiegebied in Assen een ide-
ale plek voor allerlei programma’s. Deze programma’s zijn echter vaak 
seizoensgebonden en een business case voor een permanente huisves-
ting is niet haalbaar. In de gebiedsontwikkeling kan op deze tijdelijke 
ruimtevraag worden ingespeeld. Het gebied kan zich ontwikkelen tot een 
hybride typologie van evenemententerrein en stad, een slim evenemen-
tenterrein of slimme stad. 

Opschalen van smart city initiatieven
Er is behoefte aan opschaling. Er zijn veel geslaagde bottom-up smart city 
inititatieven. Op diverse plekken zie je slimme verbindingen van vraag 
en aanbod, zoals airbnb en de ikringloop app.  Smart city wordt ook 
zichtbaar in de ruimte, denk aan stadslandbouw en zonnecollectoren van 
energiecollectieven. Echter, om steden daadwerkelijk duurzaam te krij-
gen, zeker met het oog op snel groeiende steden in ontwikkelende landen 
en de klimaatdoelstellingen in eigen land moet smart city opgeschaald 
worden. Opschaling is de volgende fase in de ontwikkeling van smart 
cities. Het vraagt om een integrale en multisectorale aanpak, maar ook 
om de verbinding van  bottom-up initiatieven door bedrijven en burgers 
en beleid, regelgeving en top down planning van ruimte, infra en voorzie-
ningen. Opschaling kan gestimuleerd worden door de overheid door op te 
treden als betrouwbare partner met helder toekomst perspectief. Stake-
holders zijn eerder geneigd te  investeren als de overheid een constante 
koers vaart en committent toont. Dat zou kunnen door barrières in re-
gelgeving te slechten, opstarten van initiatieven financieel of inhoudelijk 
te financieren en bij te dragen aan kennisontwikkeling, bv op het gebied 
van financiële modellen bij smart city ontwikkelingen. Daarnaast kan op-
schaling een boost krijgen door het opstarten van een aantal living labs, 
waar smart city initiatieven onder ideale condities getest worden. Op deze 
manier kunnen kennis en investeringen gebundeld worden en successen  
eenvoudig gedeeld kunnen worden.

Slim ruimtegebruik
Resultaat tafelsessie Assen
(VenhoevenCS)
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Living Lab Assen
Resultaat tafelsessie Assen
(VenhoevenCS)

Voorbeeld case Assen
Het studiegebied in Assen kan zich ontwikkelen tot een living lab voor 
smart city initiatieven: De nieuwe stadsboulevard van Assen wordt een 
testtrack en showcase voor sensortechnologie, interactieve verlichting en 
duurzame mobiliteit. Het veemarktterrein biedt plek aan pilots op het 
gebied van smart city green, urban agriculture, therapeutische tuinen en 
biobased sensortechnologie. Startups maken gebruik van de goedkope 
gedeelde faciliteiten van de incubator in de Tasmantoren. De leegstaande 
autogarages en bedrijfspanden bieden plaats aan werkplaatsen en labs. 
De zonnepanelen van het sunfarm bieden een beschutte plek voor eve-
nementen en parkeren. 
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The Smart City Campus, an area dubbed 
22@, is a new district in the Poblenou 
area of Barcelona which will focus on the 
development of businesses, universities, 
entrepreneurship, ICT research centers, 
ecology and urban planning. The 
Barcelona City Council has sought strategic 
relationships with these worldwide 
technology leaders to convert  Barcelona 
into a laboratory for experimentation and 
innovation. (http://newsroom.cisco.com/
release/571343/ )
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Rapportage 
case studies
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tafelsessie Amsterdam @Cisco hoofdkantoor output workshop Delft

output workshop Assen

output workshop Assen output workshop Delft

tafelsessie Delft @Lijm en Cultuur

tafelsessie Assen @ voormalige toyata garage

workshop tafelsessie Assen

workshop tafelsessie Assen

workshop innovatie estafette @RAI
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Aan de hand van ontwerpend onderzoek en een drietal tafelsessies 
onderzoeken we de toepassingen en ruimtelijke componenten van het 
concept Smart City. Een integrale, ontwerpende benadering staat cen-
traal om het inzicht in de ruimtelijke en beleidsmatige aspecten van het 
Smart City concept te verdiepen. 

Drie gemeenten uit het netwerk van Platform31 leveren een concrete 
casus. Het betreft Amsterdam, Delft en Assen, 3 gemeenten die ver-
schillen op een aantal vlakken, zoals afmeting, economie en omgeving.  
In overleg met de caseholders wordt het studiegebied en de focus van 
de tafelsessie bepaald, zodat in de verschillende casus verschillende 
aspecten van smart city aan bod komen, en tegelijkertijd relevant zijn 
voor de meewerkende gemeenten. Dit heeft geresulteerd in de volgende 
casus:

         stad studiegebied   focus  naam
•	 Amsterdam Zuidoost eo.  Mobiliteit   Gateway  Zuidoost

•	 Delft  Delft en Zuidvleugel  Kennisuitwisseling Knooppunt Delft

•	 Assen  Veemarktterrein eo.  Metabolisme Tussenruimte Assen

Samen met de gemeenten wordt een shortlist van deelnemers aan de 
tafelsessie samengesteld. Daarbij wordt gestreefd naar een goede ba-
lans tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten en consultants en 
burgers/gebruikers. Daarnaast zoeken we ook naar een combinatie van 
lokale stakeholders, regionale stakeholders en deskundigen of erva-
ringsdeskundigen van buiten. Dit met als doel om kennisuitwisseling, 
innovatie, netwerken en ownership te stimuleren. 

Ter voorbereiding van de tafelsessie worden de karakteristieken, sterk-
tes, zwaktes, kansen, ontwikkelingen en stromen in en rondom het 
studiegebied in kaart gebracht of gevisualiseerd. Op basis van deze 
analyse worden vanuit het Smart city perspectief een aantal scenario’s 
of concepten ontwikkeld als input voor de tafelsessie.

De tafelsessie vindt plaats op een inspirerende locatie in het studiege-
bied, ter beschikking gesteld door de gemeente, of een van de andere 
stakeholders. De tafelsessies starten met een uitgebreide voorstelronde, 
waarin de deelnemers kort vertellen wie ze zijn, wat hun belang is, en 
wat ze kunnen betekenen. Daarna volgt een introductie in het thema 
Smart cities en een presentatie van de analyse van het gebied, en 
enkele scenario’s of slimme concepten voor het gebied. Na een korte 
pauze wordt in vooraf samengestelde groepen gediscussieerd over het 
de kansen en aandachtspunten van Smart city en gewerkt aan concrete 
voorstellen voor het gebied. De overwegingen en voorstellen worden 
vervolgens plenair gepresenteerd. 

De resultaten van de tafelsessies zijn in tekst en beeld gedocumenteerd 
en als bijlagen toegevoegd aan deze publicatie. In deze rapportage treft 
u per casus een verslag, beeldmateriaal van de resultaten van de tafel-
sessie en een deelnemerslijst met een korte introductie van de deelne-
mers. De generieke bevindingen zijn opgenomen in het advies aan I&M. 

Rapportage case studies

Assen

Delft

Amsterdam Zuidoost
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Casus 
Amsterdam 
Zuidoost
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Amsterdam Zuidoost
Amsterdam Zuidoost google image search



39

Gateway Amsterdam Zuidoost

De tafelsessie wordt gestart met een introductie en een inventarisatie van de 
kansen, bedreigingen en ontwikkelingen in het studiegebied. 

Zuidoost ligt strategisch op de economische as Amsterdam - Eindhoven verbonden 
door de A2 en hoogfrequent spoor. Het gebied is onderdeel van de internationale 
zuidflank van Amsterdam en goed bereikbaar met verschillende modaliteiten. De 
laatste jaren is veel geinvesteerd in Amsterdam Zuidoost. Een mix van woningen, 
goede voorzieningen en de veilige openbare ruimte maken het gebied nu een 
aantrekkelijk woongebied. Het nieuwe Station Bijlmer vormt een aantrekkelijke 
toegangspoort voor 70.000 bewoners uit 130 verschillende culturen en zijn 50.000 
forensen, waarvan velen werken bij hoofdvestigingen van internationale bedrijven 
zoals de ING bank. De Amsterdam ArenA , de Heineken Music Hall,  de Ziggo Dome 
en megabioscoop Pathé ArenA maken het gebied tot een hotspot voor muziek en 
entertainment, waar  bezoekers uit heel Nederland op af komen. Winkelcentrum 
ArenA Poort en de vele megastores Villa ArenA, Décathlon, Perrysport, Mediamarkt, 
Esprit Outlet, IKEA en Praxis trekken grote aantallen mensen naar het gebied. 
En grote onderwijsinstellingen als de HES, de Universteit van Amsterdam bij het 
Academisch Medisch Centrum en het ROC van Amsterdam bieden leerplekken aan 
duizenden studenten.    

Ondanks de strategische ligging, de grote stromen mensen en goederen door 
het gebied en de goede bereikbaarheid blijft er echter weinig waarde hangen in 
Zuidoost. Het gemiddeld inkomen is aan de lage kant en er is veel leegstand in 
kantoren in Amstel III. De crisis  en de situatie in de kantorenmarkt spelen een 
rol, maar ook het onveilige imago en de lage kwaliteit van de openbare ruimte 
zijn van invloed. De scheiding van functies en het ontbreken van verblijfskwaliteit 
beperkt de mogelijkheden voor lokale spin-off, kruisbestuiving en uitwisseling van 
stromen. 

Tijdens de workshop wordt geconcludeerd dat de komende jaren van de overheid 
geen grote investeringen in ruimte, vastgoed en infrastructuur verwacht hoeven te 
worden. De gemeente heeft geen geld voor grote investeringen in het gebied en zet 
daarom in op bottom-up transitie. De nieuwe structuurvisie maakt ruimte voor een 
gemengde programmering, en de gemeente  faciliteert en stimuleert initiati even 
door stakeholders in contact te brengen met elkaar en potentie in kaart te brengen 
zoals bv in de Energieatlas van Zuidoost. Het gebied is een van de projectgebieden 
van Amsterdam Smart City, een samenwerking tussen de gemeente, Amsterdam 
Economic Board en bedrijven. Stakeholders investeren en werken samen aan de 
transformatie van het gebied naar een levendig en aantrekkelijk stuk stad. Enorme 
verbeteringen zijn mogelijk door multisectoraal en op verschillende schaalniveau´s 
te zoeken naar optimalisaties van stromen, overschotten en tekorten. 

Het smart city perspectief biedt veel kansen voor optimalisering en verduurzaming 
van het stedelijk metabolisme en de transformatie naar een aantrekkelijker stuk 
stad. Vooral op het gebied van duurzame energie, nieuwe allianties en bottom-up 
ontwikkeling wordt er al hard gewerkt aan Smart city Zuidoost. In de tafelsessie 
richten wij ons op kansrijke optimalisaties door en voor slimme mobiliteit en 
logistiek.  

Inkomen 

Ligging aan economische as en multimodale 
ladder Amsterdam - Utrecht - Eindhoven

Gemiddeld inkomen per wijk (concept uit 
Energieatlas DRO)

Amsterdam Zuidoost google image search
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1. Smart leisure 
2. Home & living District
3. Housing & working
4. Smart health            

Kansenkaart 

Verbeterd lokaal, stedelijk en regionaal metabolisme

In de workshop zoeken we naar mogelijkheden om het stedelijk metabolisme te 
optimaliseren door stromen en ketens lokaal te sluiten of ontsluiten. Om kansen 
voor optimalisaties, shortcuts, spin-offs en nieuwe business cases zichtbaar te 
maken werden bestaande stromen, ketens, overschotten en tekorten in het 
gebied in kaart gebracht. Tijdens de workshop werd de informatie op de kaarten 
gecorrigeerd of aangevuld door de aanwezige stakeholders. Er is behoefte aan 
een dynamische kaart waarop up-to-date informatie over stromen, overschotten, 
tekorten, plannen en ontwikkelingen gevisualiseerd wordt. 

Om het ‘smart city denken’ op gang te brengen werd een kansenkaart met ‘kansen 
voor verbetering van het metabolisme’  en enkele visualisaties van die kansen 
gepresenteerd. Aan tafel blijkt dat er veel interesse is in de uitwerking van die 
kansen. Vaak wordt er al aan gewerkt. Binnen AmstelIII werken de stakeholders 
samen in Glamourmanifest, een onafhankelijk en integraal platform, aan de 
transformatie  van AmstelIII tot een aantrekkelijk stedelijk gebied. Door de dialoog 
tussen stakeholders worden kansen voor optimalisaties herkend en omgezet in 
projecten. Een voorbeeld is het delen van kantines om de kwaliteit te verhogen en 
kosten te verlagen. 

Alle partijen zijn het erover eens dat er in Zuidoost grote kansen liggen in 
gebiedsoverstijgende optimalisaties, zoals bijvoorbeeld transformatie van AmstelIII 
naar een metropolitan hub voor de circulaire economie. Deze vragen om erkenning 
en commitment van stakeholders lokaal en regionaal, en een gelijksoortig 
proces van enerzijds delen en visualiseren van informatie over stromen, ketens, 
tekorten, overschotten en plannen, en anderzijds een voortdurende dialoog tussen 
stakeholders op lokaal, regionaal en zelfs nationaal schaalniveau. 

Kansenkaart ´Verbeterd metabolisme´:
Stromen en kansen in kaart

Suboptimaal metabolisme:
Veel traffic, weinig spin-off

Veel traffic, maar  weinig interactie
Mensen vertrekken na bezoek aan doel direct zonder gebruik 
te maken van andere functies

Knelpunten economische spin-off
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Local value chain ‘Home & living district’
Bestaande stromen en ketens, zoals bijvoorbeeld de mensen, de goederen en het geld die het gebied doorkruisen richting Ikea, VillaArena 
en de andere grote home&living retaillers,  zijn een aantrekkelijke biotoop voor allerlei business cases. Door een gerichte branding en 
programmering van beschikbare leegstaande ruimte en openbare ruimte kan een local value chain rondom de home&living economie 
ontwikkelt worden. Mensen die een nieuwe bank komen kopen leveren een 2e hands bank af. De 2e hands bank wordt locaal geupcycled en 
de nieuwe Ikea bank kan ter plekke worden gecustomized door startende designers die gebruik maken van gedeelde voorzieningen zoals 3d 
printers, showrooms, websites, logistiek en werkplaatsen. 
 

Retail 

Local value chain ontwikkelen

Distributie
Logistiek
Packaging
Data centra

Duurzame logistiek

Inzameling 
Upcycling

Inzameling meubels
Kringloopwinkels
2e hands verkoop

Outlet 
Werkplaatsen
Repaircafe’s

Shopping
Experience

Kleinschalige winkels
Pop up stores

Galleries
Afhaalpunten
Accomodatie

Hotels  

Design
Productie
E-marketing
Prototyping

Fablabs + Makeshops
3d printing 

Opleiding
HR
ROC
HVA

Startende ondernemers
Werknemers

Local value chain ontwikkelen

Distributie
Logistiek
Packaging
Data centra

Duurzame logistiek

Inzameling 
Upcycling

Inzameling meubels
Kringloopwinkels
2e hands verkoop

Outlet 
Werkplaatsen
Repaircafe’s

Shopping
Experience

Kleinschalige winkels
Pop up stores

Galleries
Afhaalpunten
Accomodatie

Hotels  

Design
Productie
E-marketing
Prototyping

Fablabs + Makeshops
3d printing 

Opleiding
HR
ROC
HVA

Startende ondernemers
Werknemers

Local value chain ontwikkelen

Distributie
Logistiek
Packaging
Data centra

Duurzame logistiek

Inzameling 
Upcycling

Inzameling meubels
Kringloopwinkels
2e hands verkoop

Outlet 
Werkplaatsen
Repaircafe’s

Shopping
Experience

Kleinschalige winkels
Pop up stores

Galleries
Afhaalpunten
Accomodatie

Hotels  

Design
Productie
E-marketing
Prototyping

Fablabs + Makeshops
3d printing 

Opleiding
HR
ROC
HVA

Startende ondernemers
Werknemers

Local value chain ontwikkelen

Distributie
Logistiek
Packaging
Data centra

Duurzame logistiek

Inzameling 
Upcycling

Inzameling meubels
Kringloopwinkels
2e hands verkoop

Outlet 
Werkplaatsen
Repaircafe’s

Shopping
Experience

Kleinschalige winkels
Pop up stores

Galleries
Afhaalpunten
Accomodatie

Hotels  

Design
Productie
E-marketing
Prototyping

Fablabs + Makeshops
3d printing 

Opleiding
HR
ROC
HVA

Startende ondernemers
Werknemers

Hubs voor slimme stadslogistiek
Door de strategische ligging ten opzichte van de A2 en de goede 
multimodale bereikbaarheid, de grote stromen  mensen en 
goederen en de ruimtelijke potentie kan Zuidoost zich verder 
ontwikkelen tot een metropolitan hub voor slimme logisitek, een 
marktplaats voor uitwisseling van vraag en aanbod in circulaire 
economie. 

Backbone circulaire economie
Door gericht te investeren in multimodaal transport, 
en ruimtelijke clustering rondom knooppunten kan de 
‘internationale’ zuidelijke corridor Schiphol-Zuid-Zuidoost 
zich ontwikkelen tot de nieuwe backbone van de ‘circulaire‘ 
economie van de metropoolregio. 
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Slimme mobiliteit 
en slim ruimtegebruik

Stap 3 - Verduurzamen mobiliteit door bv. 
duurzame voertuigen en brandstoffen, zoals 
groen gas en elektrisch

Stap 2 - Veranderen mobiliteit door bv. 
gratis parkeerplaatsen voor de deur voor 
autodelen 

Stap 1 - functiemenging 
Hotel met restaurant in voormalig 
kantoorgebouw 

Trias Mobilica: verduurzamen 

In de workshop wordt geconcludeerd dat de aanwezigheid van de diverse 
transportnetwerken (trein, metro, bus, snelweg en fiets) en multimodale 
knooppunten (stations) Zuidoost zeer geschikt maken voor slimme mobiliteit. 
Smart mobility maakt het mogelijk actief te sturen in het gebruik van  de 
verschillende vervoersmodaliteiten. Gebruikers kunnen ten alle tijden kiezen voor 
de op dat moment meest optimale en passende modaliteit.  Zo kan een forens uit 
Utrecht in het geval van een file op de A2 ervoor kiezen  de trein te nemen, of in 
het geval van een treinstoring een deelauto te nemen. 

Voor slimme mobiliteit is meer nodig dan apps en een multimodaal  ov-netwerk.  
Dat is goed zichtbaar in Zuidoost. Ondanks het hoogwaardige ov-netwerk 
bestaat AmstelIII grotendeels uit slecht gebruikte straten en parkeerterreinen. 
De grootschalige infrastructuur voor  auto- en massamobiliteit en de vaak 
leegstaande parkeerplaatsen vormen een ruimtelijke barriere voor langzaam 
verkeer. De schaal van de ruimte is niet aantrekkelijk voor voetgangers en fiets. 
Een fijnmazig ruimtelijk en programmatisch netwerk voor fietsers en voetgangers 
ontbreekt. Daardoor kiezen mensen sneller voor de auto in plaats van de fiets of 
een wandeling naar de trein, met als gevolg een slecht gebruikte en dus onveilige 
openbare ruimte. Slimme mobiliteit vraagt om een integrale aanpak van ICT, 
infrastructuur en ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit.    

Ingebracht wordt de Trias Mobilica, een integrale mobiliteitsmanagement 
methodiek die ingezet wordt om een optimale balans te creeren tussen de kwaliteit 
van mobiliteit en de kwaliteit van leven is de Trias Mobilica. Deze methodiek gaat 
uit van een stapsgewijze benadering vergelijkbaar met de Trias Energetica. Stap 1 
is het verminderen van de vraag naar mobiliteit door slimme ruimtelijke ordening 
zoals  TOD (transit oriented development) zoals bv. functiemenging en slimme 
organisatie zoals bv. het nieuwe werken. Stap 2 is het veranderen van mobiliteit 
door lopen, fietsen, autodelen en overstappen op OV te stimuleren. Stap 3 is 
de verduurzaming van de transportmiddelen bv. door aanschaf van duurzame 
voertuigen en brandstof te stimuleren. Slimme mobiliteit dient het gemak van de 
gebruikers, maar stelt ons ook in staat de mobiliteit zo te beinvloeden dat steden 
aantrekkelijk en gezond blijven of worden. 

Tijdens de workshop komen diverse technische, ruimtelijke en programmatische 
strategieen en instrumenten op tafel die slimme mobiliteit ondersteunen:  

Flowerdome
Bovenop de nieuwe tunnel van de A9 wordt een 
stadskas ontwikkelt die de CO2 productie van de A9 
omzet in planten en bloemen. Toeristen kunnen hier 
alle seizoenen van het jaar terecht voor bollenvelden 
en mensen uit Amsterdam idemdito voor een 
wandeling in een overdekt park. De overcapaciteit van 
de OV infrastructuur tussen 9 en 17 uur wordt hiermee 
benut, en de levendigheid van het gebied versterkt. 
De kas produceert energie en warmte voor de buurt. 
Het project versterkt het lokaal metabolisme en 
verduurzaamt het stedelijk en regionaal metabolisme.
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Programmeren openbare ruimte 
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Netwerkbuffer
Een gerichte (tijdelijke) kleinschalige 
programmering van de openbare ruimte en 
leegstaande ruimten kan de verblijfskwaliteit 
versterken zodat zonder grote investeringen in de 
openbare ruimte  een netwerkbuffer kan ontstaan. 
Gedacht kan worden aan popup shops, een 
stadsoase, rollende keukens, markten en  kiosks. 
Deze kleinschalige ontwikkeling biedt kansen voor 
lokale bedrijven en startups. De grote stromen 
worden ontrafeld, verdeeld over de tijd en ruimte 
en er ontstaan mogelijkheden voor lokale spin-off. 

Transformatie door 
slimme mobiliteit
De infrastructuur en leegstaande parkeerplaatsen 
vormen een probleem, maar ook een kans. 
Op dit moment heeft elk gebouw zijn eigen 
parkeerterrein. De parkeerplaatsen zijn vaak 
ongebruikt. Door parkeerplaatsen te delen met 
andere bedrijven  en in te zetten op autodelen 
en ov-gebruik ontstaat ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen. 

Dynamisch ruimtegebruik
Veel infrastructuur zoals bijvoorbeeld de Hondsrugweg wordt niet optimaal benut. Door 
de ruimte voor auto-infrastructuur aan te passen aan de actuele behoefte ontstaat grote 
delen van het jaar ruimte voor  andere activiteiten. Dynamisch gebruik van ruimte creeert 
kansen voor nieuwe ontwikkelingen, functiemenging, verblijfskwaliteit en het ontstaan van 
een fijnmazig netwerk voor langzaam verkeer. 

Op dit moment is het gebied rondom de Arena en station Bijlmer vooral 
ingericht op het faciliteren van stromen (space of flow). Verblijfskwaliteit (space 
of place) ontbreekt.  De plek ontbeert kleinschalige horeca, detailhandel en 
openbare ruimte. Na een bezoek aan hun bestemming verlaten bezoekers 
direct weer het gebied via het station of met de auto. Na een bezoek aan een 
concert gaat men naar de binnenstad voor een drankje. Het mobiliteitsnetwerk 
heeft hierdoor te maken met hoge piekbelastingen en lange dips, met als 
gevolg overlast en suboptimaal gebruik en dus desinvestering. 
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Trias Mobilica: verduurzamen 
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Smart gateway Zuidoost | Transit oriented development | transformatie leegstaand kantoor naar hotel | local value chain | Home&living district 
Zuidoost | Mykea, re-design your ikea | Project99, hergebruik meubels | 3D printer | autodelen | fietsdelen | popup stores, bars en hotels | tijdelijk ruimtegebruik | 
smart stadium | flowerdome | Nieuwe Energie voor AmstelIII, studio unsollicited | World of Food, overdekte markt in getransformeerde parkeergarage | Metropolitan hub ...
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World of Food is een overdekte markt in een 
getransformeerde oude parkeergarage.

Nieuwe energie voor AmstelIII
Studio Unsollicited

Smart gateway Zuidoost | Transit oriented development | transformatie leegstaand kantoor naar hotel | local value chain | Home&living district 
Zuidoost | Mykea, re-design your ikea | Project99, hergebruik meubels | 3D printer | autodelen | fietsdelen | popup stores, bars en hotels | tijdelijk ruimtegebruik | 
smart stadium | flowerdome | Nieuwe Energie voor AmstelIII, studio unsollicited | World of Food, overdekte markt in getransformeerde parkeergarage | Metropolitan hub ...
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Deelnemers Amsterdam Zuidoost

•	 Ger Baron - Amsterdam Economic Board - Smart city Amsterdam 
Ger Baron werkt voor de Amsterdam Economic Board. Hij heeft diverse Living Labs en Smart City projecten geïnitieerd 
en is mede-oprichter van het Amsterdam Smart City project. Zijn aandachtsgebieden zijn: innovatie, producten en 
diensten en de rol van gebruikers hierin.

•	 Stef Le Fevre - Amsterdam DRO - Smart city Amsterdam Zuidoost 
Stef is als adviseur bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam betrokken bij het project Energiek 
Zuidoost. In het project kijken we hoe de energiehuishouding (letterlijk inkomsten en uitgaven van energie) van het 
gebied in elkaar zit, en waar kansen liggen voor samenwerking en uitruil, nieuwe technologie, besparingspakketten of 
opslag. Tegelijk koppelen we energie aan de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Water, afval, mobiliteit (elektrisch 
vervoer) en ICT komen aan bod. DRO werkt aan het in kaart brengen van tekorten, overschotten en potentie van ener-
gie in de Energieatlas van Zuidoost.  

•	 Thomas Straatemeier - Goudappel Coffeng - Traffic management  
Thomas is adviseur verkeer & ruimte bij Goudappel Coffeng in Amsterdam. Mijn interesse en kennis richten zich vooral 
op strategische beleidsontwikkeling op het raakvlak van ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuurontwikkeling op 
stedelijke/regionale schaal. Stedenbouwkundige en ruimtelijke ontwikkelaars kijken soms anders naar de wereld dan 
verkeerskundigen. Mijn kracht is die twee werelden te verbinden en te zoeken naar integrale oplossingen die bijdragen 
aan het ontwikkelen van aantrekkelijke en duurzame steden.

•	 Ron Bos - Goudappel Coffeng - Strategic urban planning  
Ron Bos is adviseur strategie en beleid bij Goudappel Coffeng. innen de themagroep strategie & beleid ben ik specia-
list op het gebied van ruimtelijke bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en knooppuntontwikkeling. Verduurzaming van 
onze mobiliteit is onze volgende uitdaging. Dit gaat verder dan het reduceren van schadelijke emissies alleen: ook 
het behouden van draagvlak voor voorzieningen en het bereikbaar houden van werkgelegenheid houden stad en regio 
toekomstbestendig.

•	 Judith Borsboom – TNO - Business developer 
Judith werkt als business developer op het gebied van ruimtelijke ordening en design, stedelijke scenario’s, geo-ICT, 
kwantitatieve analyse van duurzaamheidsaspecten van stedelijke veranderingen, energiebesparing in de gebouwde om-
geving en het sluiten van kringlopen. Heeft de ambitie om de beschikbare kennis beter in te zetten in beleidsprocessen 
door meer samen te werken met stakeholders. Smart city werkt als verbindend element tussen verschillende beleids-
velden. TNO kan kennis leveren over diverse aspecten van smart cities. 

•	 Marjon Bosman – projectleider gebiedsontwikkeling Platform31  
Marjon is trekker van het thema Smart cities binnen Platform31, een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en 
regionale ontwikkeling. Uit hun eigen research naar Smart city ontwikkeling in Europa komt naar voren dat Smart city 
in Europa vooral draait om technologie en infrastructuur. In Nederland komt de sociale component sterker naar voren. 
In deze workshop hoopt ze meer inhoud te kunnen geven aan het begrip Smart city, en inzicht te krijgen in de kansen 
voor Nederlandse steden. 

•	 Hans ten Hoeve – Ministerie IenM - Directie RO 
Hans is programmaleider Atelier Stad van het Ministerie van I&M. Hij is vooral geinteresseerd in wat smart city bete-
kent voor de ruimte? Hij heeft de ambitie om mee te werken aan het opstarten van een aantal living labs, zodat er 
gewerkt kan worden aan ‘evidence’ en verbetering van smart city concepten.

•	 Arno Gorissen - ZuidoostPartners - Directeur bureau citymarketing 
Het bedrijfsleven, stadsdeel Zuidoost, woningcorporaties, overheidsinstellingen, maatschappelijke en culturele orga-
nisaties werken onder de naam Zuidoost Partners samen aan de gebiedsmarketing van Amsterdam Zuidoost. Arno 
is sinds 2008 gebiedsmarketeer voor Zuidoostpartners. Hij is op de hoogte van zowel de geschiedenis als alles wat 
gebeurt of te gebeuren staat in Zuidoost.  

•	 James A. Crowther - Cisco consulting  
James is verantwoordelijk voor de Internet Business Solutions Group van Cisco, die toonaangevende bedrijven onder-
steunt bij het realiseren van successen door inzet van technologie en veranderingen van bedrijfsprocessen. Zo onder-
steunde hij Amterdam Arena bij het project ‘connected stadium en adviseert hij op dit moment Philips Lighting bij de 
transformatie naar ‘connected public lighting’. 

•	 Frederieke Knopperts - I&M / trainee DRO 
Frederieke is rijkstrainee bij het ministerie van I&M. Op dit moment organiseert ze voor DRO Amsterdam stakeholders 
sessies in Amsterdam Zuidoost. 
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•	 Ton Venhoeven - VenhoevenCS architecture+urbanism 
Ton is architect en oprichter van VenhoevenCS architecture+urbanism. Volgens Ton moet de weg naar de slimme stad 
decentraal worden opgepakt, maar ook integraal benaderd worden, met ‘zelfvoorzienendheid’ als toverwoord. 

•	 Bas Römgens - VenhoevenCS architecture+urbanism 
Bas is architect bij VenhoevenCS en co-founder van de iKringloop app die lokaal hergebruik en de circulaire economie 
ondersteunt. Duurzame architectuur en gezonde steden zijn de belangrijkste thema’s in zijn werk. Bas heeft een hekel 
aan verspilling. Het voorkomen van verspilling is een van zijn drijfveren. Smart city biedt uitkomst. 

•	 Thijs van Spaandonk  - VenhoevenCS architecture+urbanism     
Thijs is stedenbouwkundige en Business developer bij VenhoevenCS. Volgens Thijs stelt Smart city ons in staat om 
optimaal gebruik te maken van schaarse middelen die wij nodig hebben voor wonen, werken en recreëren. Het zorgt 
voor een optimale afstemming tussen vraag en aanbod van bijvoorbeeld mobiliteit, energie, ruimte, water, grondstof-
fen, voedsel, afval etc.
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Delft
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TU Delft google image search

Delft google image search
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Knooppunt Delft

Delft: knooppunt op de kennisas
Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie Regionale 
economie en economie 2012-2015

TU Delft investeert in e-learning

Analyse reistijden op Kennis-as
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De tafelsessie wordt gestart met een introductie en een inventarisatie van de 
kansen, bedreigingen en ontwikkelingen in het studiegebied. 

Delft is een toeristenstad, maar ook een kennisstad met de TU en internationaal 
opererende bedrijven binnen haar gemeentegrenzen. Delft heeft de ambitie om 
een internationaal toonaangevende biotoop voor technologie en innovatie te 
zijn en te blijven. Daarom investeert Delft in een aantrekkelijke woon-, werk- 
en leefomgeving voor studenten, ondernemers, onderzoekers, bedrijven en 
kenniswerkers. 

Om de internationale concurrentiepositie te verbeteren is samenwerking nodig 
tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden. De economische concurrentiepositie 
van de regio als geheel kan verder versterkt worden als de verschillende steden 
meer profiteren van elkaars nabijheid (Gebiedsagenda Zuidvleugel). In de 
‘Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie Regionale economie en economie 2012-2015’ 
wordt de Kennisas, een ruimtelijk model voor een kennisnetwerk, geintroduceerd. 
In lijn met de netwerkbenadering van kennis en economie zet de structuurvisie van 
Delft in op Delft als knooppunt. 

Op dit moment bestaat de Kennisas vooral op papier. Dit wordt onder andere 
zichtbaar in de reistijden tussen de verschillende instituten, universiteiten en 
bedrijven die samen clusters zouden moeten vormen. 

In de workshop gaan we op zoek naar kansen voor de versterking van Delft als 
knooppunt op de Kennisas. Waar en hoe kunnen stromen en ketens beter met 
elkaar verbonden worden? Waar liggen kansen voor uitwisseling van overschoten 
en tekorten? En wat zijn de karakteristieken van deze plekken, knooppunten of 
marktplaatsen waar uitwisseling plaatsvindt? Voorafgaand aan de workshop worden 
een aantal bestaande stromen en clusteringen van mensen, kennis en goederen in 
kaart gebracht en samen met een aantal prikkelende ideeen gepresenteerd. 

TU Delft google image search

Delft google image search
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Nieuwe verbindingen 
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Naar aanleiding van de presentatie van de bestaande stromen en clusters wordt 
ingebracht dat Delft niet alleen centraal ligt op de Kennisas, maar ook in Greenport, 
het grootste tuinbouwgebied van de wereld. Op dit moment is de ligging van Delft 
midden in de Greenport niet of nauwelijks merkbaar. De strategische ligging wordt 
nog niet gezien als een kans. 

Vanuit het smart city perspectief liggen er in samenwerking tussen Delft en 
Greenport grote kansen voor verbetering van het metabolisme van de regio, en 
de rol van Delft als cluster voor biobased science en technologie op de Kennisas. 

Op dit moment zijn de fysieke verbindingen tussen Delft en Greenport slecht. De 
logistiek van de Greenport verloopt grotendeels via transport over de weg. De bulk 
van het transport vanuit het Westland en Oostland gaat via vrachtwagens richting 
Schiphol, de haven van Rotterdam en het Europese achterland. 

De ontwikkeling van een multimodale hub bij Delft Zuid biedt de mogelijkheid om 
Greenport multimodaal te ontsluiten. Een hybride tram  voor vracht en personen 
verbindt belangrijke economische clusters in Greenport met transport via water 
en spoor in Delft Zuid en met het regionale vliegveld Rotterdam Airport. De 
fysieke verbinding tussen de Kennisas en Greenport biedt kansen voor nieuwe 
samenwerkingen tussen bedrijven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen. 
Green hub Delft Zuid biedt ideale condities voor het uitwisselen van tekorten 
en overschotten  van kennis, werknemers, innovatie, technologie, energie en 
biomassa in de regio. 

Green Hub
Als multimodaal knooppunt kan Delft Zuid 
zich ontwikkelen tot een marktplaats voor 
de circulaire economie van Greenport. 
Een plek voor uitwisseling van vraag en 
aanbod van producten, restproducten, 
mensen, energie en kennis over biobased  
science, circulaire economie en innovatieve 
voedselproductie en kassenbouw. 



53

Schiedam  Centrum

Den Haag Centraal

Den Haag HS

Den Haag Moerwijk

Rijswijk

Technopolis

F

F Den Haag Centraal
Schiedam Centrum

G

G Greenport

Hoek van Holland Haven

Hoek van 
Holland Strand

Veiling 

Universiteit

Ruyven

Meijersplein

Technopolis
Een robuuste OV infrastructuur 
is een voorwaarde voor een 
goede kennisuitwisseling in de 
Kennisas en Greenport. Delft 
Zuid heeft de potentie om zich 
verder te ontwikkelen tot sta-
tion Technopolis, een volwaar-
dig station en de entree van de 
Technologische innovatiecampus 
in de metropolitane zone van de 
Zuidvleugel. Een nieuwe per-
sonen- en cargotram, of ander 
HOV type, verbindt Greenport 
en Airport Rotterdam met de 
Kennisas. 
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Nieuwe marktplaatsen

In de workshop wordt geconstateerd dat kennisuitwisseling gestimuleerd kan 
worden door investeringen in fysieke infrastructuur zoals hoogfrequent spoor of 
instituten, maar ook door bestaande ruimte, infrastructuur, instituten en facili-
teiten op een andere, ´slimme´ manier te organiseren en gebruiken. Een goed 
voorbeeld daarvan is de RDM Makerspace in Rotterdam, waar de hogeschool, 
bedrijven en particulieren samen 3d printers, werkplaats en apparatuur delen. 
Inmiddels is de RDM Makerspace een begrip geworden en tonen bedrijven en 
instituten interesse om innovatieve technologieen te testen en te investeren op 
de RDM campus.    

Op dit moment gaat veel kennis, faciliteiten en mensen verscholen achter de 
muren van de kennisinstituten, labs en faculteiten. Nieuwe communicatie techno-
logieen zoals augmented reality en Google glass maken het mogelijk verborgen 
ruimte en informatie zichtbaar te maken te delen en verbindingen te maken met 
mensen en bedrijven met dezelfde interessen of doelen. ICT ondersteunt innova-
tie en voegt een nieuwe ruimte toe aan het publieke domein. 

Het versterken van-, of ontwikkelen van nieuwe verbindingen door ‘anders orga-
niseren’ of ‘anders gebruiken’ eventueel ondersteunt door ICT vraagt een relatief 
lage investering. Voor Delft ligt in het delen  en verbinden van haar voorzienin-
gen en kennis een kans om haar rol als kennisstad en knooppunt in technologie 
en kenniseconomie te versterken, en als gevolg daarvan investeringen in de 
fysieke infrastructuur en ruimte aan te trekken. Denk bijvoorbeeld aan de ont-
wikkeling van de Mekelweg als ontmoetingsplek voor kennis en innovatie, of de 
transformatie van station Delft Zuid naar station Technopolis, het station van de 
technologie campus, en het knooppunt van kennis in Greenport, de Zuidvleugel 
en de Kennisas. 

Google glass boulevard
Door zijn centrale ligging op de campus is 
de Mekelweg een ideale pilotlocatie voor 
Google glass. Op Station Delft Zuid worden 
voor gasten google glasses ter beschikking 
gesteld. De fantastische binnenwereld van de 
labs waar techneuten freaken op de nieuwste 
ontwikkelingen wordt zichtbaar voor Google 
glass gebruikers die passeren in de tram of 
langslopen op de Mekelweg. 

Labs+Spaces 
Naar het voorbeeld van de RDM 
makerspace worden op de Kennisas diverse 
labs, ruimten en faciliteiten van 
kennisinstituten, bedrijven en steden 
gedeeld om nieuwe verbindingen 
en plekken voor innovatie en 
kennisuitwisselingkennisontwikkeling te 
ontwikkelen.  

Broedplaats Delft Centrum
Een nieuwe ontwikkelingsstrategie voor 
het centrum van Delft, waarbij leegstaande 
winkel- en bedrijfspanden in het historische 
centrum worden gebruikt als workshops of 
broedplaatsen voor technologie gerelateerde 
startups en bedrijvigheid. 
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TIC Labspace is gericht op 
het delen van hoog technologische en 
specialistische aparatuur en labs voor 
kenniswerkers, onderzoekers en studenten. 
De technologische innovatie campus (TIC) 
in Delft staat vol met dure technologische 
faciliteiten en labs, die niet continu 
gebruikt worden. De Mekelweg kan zich 
ontwikkelen tot de ruimtelijke backbone 
die de  verschillende open labs en open 
spaces ontsluit. De faciliteiten in Labspace 
worden optimaler gebruikt, beter zichtbaar, 
maar worden ook een plek voor uitwisseling 
van kennis,  expertise en middelen van 
studenten, onderzoekers, instituten en 
bedrijven. Dit zal de aantrekkingskracht 
van de campus en Delft op kenniswerkers, 
bedrijven,  instituten en investeerders 
vergroten. 

Bioprocessor Delft Noord
De ligging aan het water, bij het spoor en 
de snelweg en de aanwezige biochemische 
faciliteiten  en kennis van het centrum 
voor biotechnologie van DSM in Delft 
Noord biedt ook kansen.  Gedacht wordt 
aan een  bioprocessor, een marktplaats 
voor biomassa, biochemie en bioenergie te 
ontwikkelen.  In dit concept wordt biomassa 
uit Delft en Greenport omgezet in nieuwe 
producten, grondstoffen of energie. 

GFT

GFT

GFT

DSM

OOSTLAND
DELFT

GROENE ENERGIE

GREENPORT

WATER
REINIGING

Healthy
CityLab

Healthy City Lab 
Healthy City Lab is een living lab 
voor innovaties op het gebied van 
gezondheidszorg en de gezonde stad. 
Het gebied rondom het Reinier de Graaf 
ziekenhuis en de wijk Voorhof, gelegen 
tussen de TiC campus en het Reinier de 
Graaf ziekenhuis is een perfecte proeftuin 
voor medische, technologische en 
ruimtelijke innovaties. Healthlab verbindt 
de ontwikkelingen uit het Medical Delta 
Netwerk, een regionaal consortium van 
kennisinstituten, lokale overheden, science 
parks en incubators, met concrete opgaven 
en ontwikkelingen in de praktijk in de 
buurt en in het ziekenhuis. De nadruk 
ligt op implementatie en innovatie door 
samenwerking tussen bedrijven, instituten 
en burgers. 
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•	 Marga Vintges – Strateeg Greenport, Gemeente Westland  
Delft ligt centraal in grootste tuinbouwcentrum van de wereld, maar dat heeft Delft niet door. De smart city benadering 
biedt kansen voor Greenport en Delft.

•	 Judith Borsboom – TNO 
Heeft de ambitie om de beschikbare kennis beter in te zetten in beleidsprocessen door meer samen te werken met 
stakeholders. Smart city werkt als verbindend element tussen verschillende beleidsvelden. TNO kan kennis leveren over 
diverse aspecten van smart cities. 

•	 Bob van der Nol – Stedenbouwkundige Gemeente Delft  
De TU is nauwelijks verbonden met de rest van de stad. De smart city kan een rol spelen in het verbinden de TU met 
de stad, en een stap verder, de regio. 

•	 Heleen Bothof – architect/stedenbouwkundige  
Een essentieel onderdeel van de smart city zijn actieve bewoners en nieuwe allianties van stakeholders bestaande uit 
verschillende combinaties van burgers, bedrijven en overheid. Smart cities gaat over een integrale aanpak. Een goede 
groen en waterstructuur zijn essentieel voor de kwaliteit van leven in steden, maar wat is de waarde. Vanuit haar erva-
ring in andere projecten kan zij kennis inbrengen over ‘samenwerken aan de stad’, bewonersparticipatie en de maat-
schappelijke waarde van groen en water waarvoor ze een tool ontwikkelde. 

•	 Michiel Brouwer – stedenbouwkundige en voorzitter Delft Design 
Michiel is zelfstandig stedenbouwkundige en heeft bij verschillende Delftse instituten gewerkt. Als voorzitter van Delft 
Design en vertegenwoordiger van de steeds grotere wordende groep zzp-ers en zelfstandigen in de Design sector is het 
van groot belang dat Delft als stad voor innovatie en design versterkt wordt. De ambitie voor de tafelsessie is om ver-
der te komen dan goede ideeen, en daadwerkelijk allianties te vormen en projecten op te starten. Hij kan zijn ervaring 
als begeleider van proeftuinen aanbieden voor nieuwe smart city projecten. 

•	 Benno van Dongen – Roland Berger 
Als bewoner van Delft is hij benieuwd naar Smart City Delft. In de smart city zijn stad en kennis met elkaar verbonden: 
de stad is een proeftuin voor innovatie en technieken, de stad levert data, de stad is de plek voor uitwisseling en de 
kennis van de stedelingen wordt gebruikt voor de ontwikkeling van innovatieve concepten en technieken. Als adviseur/
partner van Roland Berger heeft hij de gemeente Amsterdam geadviseerd over de oprichting van het nieuwe Institute 
for Advanced Metropolitan Solutions, een samenwerking tussen de universiteiten van Delft, Wageningen en Boston. 

•	 Pieter Guldemond – wethouder Kenniseconomie en Ruimtelijke ordening Delft 
Het thema kenniseconomie en de koppeling met de stad staat op de kaart in Delft. Zijn belang is om het draagvlak vast 
te houden. Het smart city concept kan daarbij helpen.  Kennis en innovatie wordt tastbaar voor de bewoners van- en 
gasten in de stad, zodat beter zichtbaar wordt waarom kennis en innovatie belangrijk is voor Delft. Pieter is bereid 
goede ideeen te verdedigen en te stimuleren. 

•	 Jurjen Lengkeek - Co-Founder at RDM Makerspace 
Jurjen is oprichter van de RDM makerspace, een soort sportschool voor mensen die dingen willen maken. Het is een 
soort smart city in het klein. Mensen kunnen gebruik maken van de apparatuur van de hogeschool. Gebruikers dra-
gen bij door kennis en expertise te delen met anderen in de makerspace community. Zijn ambitie is om dit concept te 
extrapoleren. Op globale schaal is de randstad een dorp. Delft, Rotterdam en andere partijen in de regio moeten samen 
werken als ze competief willen zijn. 

•	 Jan Kadijk – Platform31 
Heeft de ambitie om kennis en uitvoering te verbinden. Platform31 kan functioneren als oliemannetje bij het opzetten 
van beleid, projecten en allianties. Platform31 kan een  nationaal en europees netwerk inbrengen. 

•	 Wilbert Hoondert – Strateeg Gemeente Delft 
Is een jaar geleden begonnen met het verkennen van het thema Smart city. Nu wil hij een stap verder, op zoek naar 
concrete projecten. 

•	 Joost de Haan – Waterschap Delfland 
Het waterschap is partner van het digitale delta project dat bekroont is met een world smart city award. Smart city ge-
beurt en je kan er geld mee verdienen. De vraag die gesteld moet worden is: hoe kun je de stad future proof maken? 
Een belangrijk onderdeel van de oplossing is anders omgaan met grondstoffen. Daarvoor zijn verbindingen en herbruik-
baarheid essentieel. Het is belangrijk om niet alleen op je eigen stad te wedden, maar juist op samenwerking en leren 
van anderen. Joost wil zijn kennis en ervaring inzetten om Delft future proof te maken. 

Deelnemers Delft
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•	 Jasper de Wit – beleidsadviseur Gemeente Delft 
Smart city is een prachtig concept, maar is ook een buzz woord, dat te pas en te onpas gebruikt wordt. Het is zijn 
ambitie om uit de ideeen concrete projecten te filteren. De smart city vraagt om nieuwe samenwerkingen, maar ook 
nieuwe rollen. De ambtenaar wordt een netwerkambtenaar.  

•	 Valerie Koppele – Gebruik de lege ruimte 
Heeft een passie voor het herontwikkelen, hergebruiken en vinden van een nieuwe (tijdelijke) functie voor in onbruik 
geraakte ruimte. De smart city maakt het mogelijk veel flexibeler en efficienter om te gaan met ruimte. Tijdelijke pro-
grammering en gebruik wordt misschien wel de standaard. 

•	 Marjolein Pijpers-van Esch – TU Delft en Gebruik de lege ruimte 
Marjolein doet een promotieondezoek naar de invloed van het stedenbouwkundig plan op het klimaat in de stad. De 
verkokering in de ruimtelijke ordening heeft ertoe geleid dat de stedenbouwkundige zich nauwelijks bewust is van de 
effecten van het ontwerp op het  klimaat in de stad. Het immers de verantwoordelijkheid van de milieudeskundige. 
Smart cities gaat ook over integrale planning, waarbij de klimaat en duurzaamheid een belangrijke parameter is in  het 
ontwerpen aan de stad. 

•	 Hans ten Hoeve – Ministerie IenM - Directie RO 
Hans is programmaleider Atelier Stad van het Ministerie van I&M. Hij is vooral geinteresseerd in wat smart city bete-
kent voor de ruimte? Hij heeft de ambitie om mee te werken aan het opstarten van een aantal living labs, zodat er 
gewerkt kan worden aan ‘evidence’ en verbetering van smart city concepten. 

•	 Ton Venhoeven - VenhoevenCS architecture+urbanism 
Ton is architect en oprichter van VenhoevenCS architecture+urbanism. Volgens Ton moet de weg naar de slimme stad 
decentraal worden opgepakt, maar ook integraal benaderd worden, met ‘zelfvoorzienendheid’ als toverwoord. 

•	 Bas Römgens - VenhoevenCS architecture+urbanism 
Bas is architect bij VenhoevenCS en co-founder van de iKringloop app die lokaal hergebruik en de circulaire economie 
ondersteunt. Duurzame architectuur en gezonde steden zijn de belangrijkste thema’s in zijn werk. Bas heeft een hekel 
aan verspilling. Het voorkomen van verspilling is een van zijn drijfveren. Smart city biedt uitkomst. 
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De tafelsessie wordt gestart met een introductie en een inventarisatie van de 
kansen, bedreigingen en ontwikkelingen in het studiegebied. 

De gemeente Assen telt ruim 67.000 inwoners, die wonen in de stad Assen of 
in een van de negen omliggende dorpen en buurtschappen. Assen biedt werk 
aan 30.000 mensen. Assen wil een duurzame en aantrekkelijke stad zijn voor 
de inwoners, werknemers, bezoekers en toeristen van de stad en de regio. Deze 
ambitie, vastgelegd in de structuurvisie is vertaald naar een aantal concrete 
projecten. Middels het ontwikkelingsprogramma FlorijnAs wordt gewerkt aan 
de economische vitaliteit en de leefbaarheid van Assen en omgeving door de 
bereikbaarheid en  stedenbouwkundige inpassing van infrastructuur te verbeteren. 
Zo wordt een nieuwe stadsboulevard ontwikkeld die ter plekke van het station 
onder het maaiveld verdwijnt. Daarbovenop ontstaat ruimte voor een aantrekkelijk 
stationsgebied met verbindingen voor voetgangers en fietsers. En rondom het 
kanaal worden oude industrieterreinen herontwikkeld tot gemengde woonmilieus. 
Binnen deze herontwikkelingsopgave werkt Assen samen met Europese partners 
in het SEEDS-programma, bedoeld om innovatieve oplossingen in tijdelijk 
ruimtegebruik te bevorderen. 

Naast deze investeringen in fysieke infrastructuur en ruimte wordt er geinvesteerd 
in een optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur en een verhoging van 
de leefbaarheid door middel van slimme technologie. Samen met de provincie 
is begonnen met de ontwikkeling van Sensorcity, een grootschalig stedelijk 
meetnetwerk waarmee verschillende, praktisch bruikbare, toepassingen van 
complexe sensorsystemen kunnen worden ontwikkeld. 

Het studiegebied is gelegen tussen de belangrijkste ontwikkelingslocaties in Assen 
(Station, binnenstad en Havenkwartier) en vormt door haar ligging tussen station 
en de voorzieningen in het centrum van Assen een ‘tussenruimte’ tussen regio en 
stad.  

In de workshop gaan de deelnemers op zoek naar kansen voor optimalisering 
en verduurzaming van het metabolisme van het gebied en in het bijzonder de 
mogelijkheden voor de verschillende stakeholders om zelf, of samen het gebied 
te transformeren naar een aantrekkelijker stuk stad. Ter ondersteuning van de 
workshop worden voorafgaand aan de workshop een aantal bestaande stromen en 
clusteringen van mensen, kennis en goederen in kaart gebracht en samen met een 
aantal prikkelende ideeen gepresenteerd. 

www.assen.nl/florijnas �

Doorgroeien binnen stadsgrenzen
Assen is de snelst groeiende stad van Noord-
Nederland. Naar verwachting stijgt het aantal 
inwoners van 68 duizend in 2010 naar ruim 
80 duizend in 2030, en het aantal arbeidsplaatsen 
van 37 naar 46 duizend. De stad wil een bruisend 
centrum zijn waar mensen graag wonen, werken, 
studeren en ontspannen. Nu en straks. Hierover 
zijn afspraken gemaakt in de Regiovisie Groningen-
Assen. De gemeente kiest voor een nieuwe aanpak: 
de compacte stad. Nieuwe woon- en werklocaties 
worden behalve aan de rand van de stad met 
name in de bestaande stad ontwikkeld. De kansen 
van Assen liggen vooral binnen de huidige stads-
grenzen.

FlorijnAs: zes samenhangende projecten
Assen creëert kansen met flinke investeringen 
in bereikbaarheid, wonen, werken en toerisme 
en recreatie. De Structuurvisie Assen 2030 biedt 
hiervoor de uitgangspunten. De ambities van de 
hoofdstad van Drenthe zijn vertaald in het 
programma de FlorijnAs. De FlorijnAs is de 
verbindende schakel tussen zes samenhangende 
projecten. 

De FlorijnAs geeft de koers aan 
van Assen: 
• de infrastructuur toekomstklaar maken, 
• openbaar vervoer uitbreiden, 
• delen van de stad logischer op elkaar laten 
 aansluiten, 
• meer woningen in de bestaande stad, 
• de komst van kennisintensieve bedrijven 
 bevorderen, 
• het water in het stadsbeeld terughalen en 
• het versterken van landschap en natuur. 

Infrastructuur
Assen wil ook in de toekomst goed bereikbaar 
blijven per auto, openbaar vervoer en fiets. Daarom 
zijn aanpassingen nodig in het wegennet en het 
openbaar vervoer. Meer inwoners en meer werk-
gelegenheid betekent een sterke toename van het 
verkeer over de weg, het spoor en het water. Om 
die groei op te vangen komen er aanpassingen in 
de bestaande infrastructuur. Een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de gemeente Assen, de 
provincie Drenthe, de regio en het Rijk. Het gaat 
om forse investeringen die een enorme spin-off 
opleveren. Een goede infrastructuur stimuleert 
investeringen door de particuliere sector.

Economische kansen
Assen wil daar groeien waar haar kracht ligt. 
Economische kansen vormen de energiesector, 
zorg, sensortechnologie en toerisme en recreatie. 
De Nederlandse Aardolie Maatschappij is bepalend 
voor werkgelegenheid in de energiesector. Sensor-
technologie ontwikkelt zich snel. Opleidings- en 
onderzoeksinstituten zijn hiervoor een belangrijke 
stimulans. Zorg is een andere groeisector. Assen 
zoekt hier nadrukkelijk naar mogelijkheden voor
innovatie en nieuwe investeringen. Het TT-gebied 
aan de zuidkant van de stad bezit volop kansen 
om uit te groeien tot een toeristische attractie van 
formaat. Ook versterking van natuur en landschap 
maakt de stad aantrekkelijk voor bezoekers en 
toeristen.

Stad en regio
Assen is als zuidelijke pool van het nationaal 
stedelijk netwerk Groningen-Assen een belangrijk 
onderdeel van deze economische motor van 
Noord-Nederland. De projecten van de FlorijnAs 
dragen hier aan bij. De totale publieke en private 
investeringen bedragen 1,5 miljard. Voor deze 
investeringen in bereikbaarheid en gebieds-
ontwikkeling wil de gemeente duurzame coalities 
vormen met andere overheden en marktpartijen. 
Samen met hen wil Assen nieuwe kansen creëren. 
Voor de stad en voor de regio. 

Het programma FlorijnAs heeft ruimtelijk de 
vorm van het oude florijnteken. Op de ‘verticale’ 
as liggen de Stadsboulevard, het stationsgebied 
en de aansluitingen op de A28 in Assen Zuid. 
Op de ‘horizontale’ as de ruimtelijk economische 
ontwikkelingen die aan weerszijden tot stand 
komen. 

FlorijnAs 

Assen: de opgave voor 2030
+3.500 woningen

+7.000 inwoners

+9.000 arbeidsplaatsen
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Assen investeert in de fysieke infrastructuur: 
De FlorijnAs is de verbindende schakel 
tussen zes samenhangende projecten.

Het studiegebied betreft het gebied rond 
het Veemarktterrein, afgebakend door de 
Stationsstraat, het Kanaal, de Industrieweg 
en de Fabriciusstraat. 

Structuurvisie: Assen bewust sociaal en 
duurzaam

Tussenruimte Assen

Assen google image search
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Multisectorale aanpak
De schematische weergave van trends 
en ambities van Assen volgens de 
geactualiseerde structuurvisie hiernaast 
laat zien dat doelen bereikt worden door 
investeringen in verschillende sectoren. 

De geactualiseerde structuurvisie van Assen 
speelt in op de laatste ontwikkelingen in 
technologie, maatschappij en economie. De 
grote opgave ligt niet in het fysieke domein, 
maar in de verbinding tussen het sociaal, 
fysiek en economisch domein. 

Dit vraagt een multisectorale aanpak, 
waarbij gezocht wordt naar synergie 
tussen investeringen in infrastructuur, 
technologie en maatschappij door overheid, 
bedrijfsleven en burgers. 

Gebiedsontwikkeling 3.0
De brochure  ‘Investeren in 
gebiedsontwikkeling nieuwe stijl’ 
gepubliceerd door het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu geeft meer inzicht 
in het  ontwikkelen van verdienmodellen 
door de koppeling van vastgoed, gebruik en 
stromen. 
De brochure ‘Bekostiging van 
publieke voorzieningen bij organische 
gebiedsontwikkeling’ geeft aan de hand 
van praktijkvoorbeelden informatie over de 
ontkoppeling van kosten. 

Optimale afstemming

In de workshop komt de nodige frustratie over het niet tot ontwikkeling komen 
van het studiegebied naar boven. Iedereen ziet de potentie van het gebied. Maar 
door het gefragmenteerde eigendom en de beperkte financieele mogelijkheden 
van stakeholders komt de ontwikkeling van het gebied niet van de grond. Iedereen 
denkt binnen zijn eigen grenzen.  Tegelijkertijd is iedereen zich bewust van het 
feit dat meer mogelijk is als buiten de eigen kaders gedacht wordt, als er naar 
combinaties en synergie gezocht wordt. De potentie van lokale en regionale 
ketensamenwerking  en afstemming wordt zichtbaar in de verschillende voorstellen. 

Smart city gaat over een optimale afstemming tussen vraag en aanbod, maar 
ook de afstemming tussen de verschillende belangen, kennis en middelen van 
verschillende partijen, sectoren op verschillende schaalniveau’s. ICT stimuleert de 
optimalisatie door afstemming te vereenvoudigen. Communicatie en samenwerken 
tussen stakeholders wordt vergemakkelijkt door smart workspaces en andere ICT 
platforms. En met visualisaties en serious games kunnen verschillende belangen, 
ontwikkelingen en stromen in beeld gebracht worden voor de verschillende 
stakeholders, waardoor kansen voor synergie zichtbaar worden. 

De stakeholders in de workshop geven aan dat een integrale gebiedsontwikkeling 
moeilijk op gang komt door het ontbreken van de juiste tools. Behalve ICT is 
er vooral behoefte aan kennis en expertise over nieuwe bedrijfsvormen voor 
gebiedsontwikkeling, waarin belangen, investeringen, rendementen, gebruik, 
vastgoed en maatschappelijk rendement worden gekoppeld, zoals bijvoorbeeld een 
gebiedsexploitatie cooperatie. Het voordeel is dat gebruik, (tijdelijke) exploitatie en 
productie onderdeel zijn van de waardeontwikkelingsstrategie. Alle investeringen in 
duurzame energie, voedselproductie, openbare ruimte en tijdelijk gebruik worden 
gekoppeld om het gebied naar een hoger plan te brengen. Eventueel worden de 
integrale ontwikkeling en het kostenverhaal losjes- of losgekoppeld, zodat kosten 
en opbrengsten op een kleiner schaalniveau kunnen worden afgestemd, en 
financieele afhankelijkheid van teveel partijen wordt voorkomen. 
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Hoofdstuk 3
Nieuwe verdienmodellen

De basisprincipes van gebiedsontwikkeling 3.0 leiden tot nieuwe verdienmodellen. De kern 
van de nieuwe verdienmodellen is het leggen van financiële relaties tussen vastgoed, 
gebruik en stromen vanuit één centraal construct. Pas dan ontstaat de mogelijkheid om 
synergie tussen deze elementen te creëren. Een voorbeeld: vastgoed en de stroom van 
energie zijn met elkaar verbonden via de aansluitkosten. Tussen gebruik en energie zit de 
energierekening. En vastgoed en gebruik zijn verbonden door het huurcontract. Op deze 
manier zijn er weinig prikkels om zaken goedkoper en duurzamer te regelen. Gaan we 
echter uit van een alternatief verdienmodel dat alle drie de elementen insluit, dan ontstaan 
er mogelijkheden om budgetneutraal te verduurzamen. 

Verdienmodellen die leiden tot vooraf insluiten van vastgoed, stromen en gebruik

servicecontract

fondsvorming cooperatie/ 
opdrachtgeverschap

stromen

vastgoed gebruik

stromen

vastgoed gebruik
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Regionale marktplaats
De sleutel voor waardecreatie door regionale ketenintegratie, ofwel het koppelen van ketens, 
stromen en gebruik aan de gebiedsontwikkeling ligt in de vorming van nieuwe coalities die 
verder gaan dan de grenzen van het gebied. Door haar strategische ligging ten opzichte van 
lokale, regionale en nationale stromen heeft het gebied de potentie zich te ontwikkelen tot 
een nieuwe marktplaats, een plek waar vraag en aanbod uit de regio wordt uitgewisseld. Net 
zoals de voormalige veemarkt is de plek meer dan een plek voor uitwisseling ook een plek 
voor ontmoeting. 

Assen vervult binnen Drenthe een centrumfunctie op tal van gebieden: bestuur, rechtspraak, 
industrie (hoofdkantoor NAM), markten, handel, winkelapparaat, onderwijs, psychiatrische 
gezondheidszorg en verpleging (ziekenhuis, zorgcentra). Door de vergrijzing en 
ontgroening van het platteland en de bezuinigingen op regionaal openbaar vervoer staat 
het voorzieningenniveau in de dorpen in de regio onder druk. De rol van Assen als centrum 
voor voorzieningen, of op zijn minst de relatie tussen Assen en de omliggende dorpen neemt 
toe. Deze ontwikkeling biedt voor bedrijven, burgers en gemeente de mogelijkheid om in 
het gebied diverse voorzieningen en services aan te bieden voor de regio, maar ook voor 
de regio de mogelijkheid om in de stad producten, voorzieningen en ervaringen aan te 
bieden. Leegstaande gebouwen in de buurt van het station en centrum zijn ideale werk- en 
vergaderplekken voor ZZP-ers, en het zorgcentrum biedt zorg aan senioren uit de dorpen. 
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Groene entree
De stationsstraat, de belangrijkste 
toegangspoort van Assen heeft niet 
de uitstraling past bij de ambities van 
Assen en de behoefte van winkeliers, 
ondernemers en burgers in de stad. Door 
gerichte investeringen en ingrepen door 
de verschillende stakeholders kan de 
openbare ruimte tussen station en centrum 
geactiveerd en aantrekkelijk worden, 
zonder dat daarvoor extra grote publieke 
investeringen nodig zijn. Gezamelijk wordt 
een visie ontwikkelt. Bedrijven en burgers 
inititieren en de gemeente faciliteert door 
ontwikkelingen mogelijk te maken.  

openstellen landgoed 
Overcingel 

publiek programma 
in plint en op dak

verblijfsplek / tijdelijke 
programma’s

terrassen en oplaadpunten 
voor electrische fietsen

sunfarm bovenop 
parkeer-/eventterrein
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Een interessant idee dat door deelnemers gepresenteerd wordt is de ontwikkeling 
van het gebied tot slim evenemententerrein, dat als een soort dienblad voor Assen 
kan functioneren: 

De aanwezige ruimte en gebouwen, de multimodale bereikbaarheid en de ligging 
naast het centrum maken het studiegebied een ideale plek voor allerlei programma’s. 
Deze programma’s zijn vaak seizoensgebonden of een business case voor een 
permanente huisvesting is niet haalbaar. In de gebiedsontwikkeling kan op deze 
tijdelijke ruimtevraag worden ingespeeld. Het gebied kan zich ontwikkelen tot een 
hybride typologie van evenemententerrein en stad, een slim evenemententerrein 
of slimme stad.  

Dit idee roept de vraag op of er in slimme steden nog gesproken kan worden over 
tijdelijk en permanent programma. De stad is dynamisch en het programma past 
zich voortdurend aan op de actuele behoefte. Door strategische thematisering van 
events en ander (tijdelijk) gebruik van de ruimte in combinatie met een gerichte 
marketing kan Assen zich profileren als groene, duurzame stad en sensorcity. De 
combinatie van events, startups, gevestigde bedrijven en pilots in een ‘valley’achtig 
concept levert meerwaarde door ketenintegratie, kennisuitwisseling en innovatie. 
Het gebied functioneert niet alleen als uithangbord, maar ook als living lab voor 
duurzame, smart en sensortechnologie. 

Deze opgave sluit goed aan bij de doelstellingen van het Europese Seeds project, 
waarvan de regio Assen-Groningen partners is en waarvoor gezocht wordt naar 
pilotprojecten. Een koppeling met het Sensor City project biedt de mogelijkheid 
om de effecten van programmering van de ruimte op bv luchtkwaliteit, mobiliteit, 
geluid, energiegebruik etc. te onderzoeken. 

Polyvalente ruimte

Stadskas
Voor de waardeontwikkeling van het 
gebied is het van belang dat mensen het 
gebied en de potentie van het gebied leren 
kennen. Dat kan door programmering van 
events, maar ook door het ontwikkelen van 
een trekker in de vorm van een collectief 
programma of publieke ruimte. 

Voor het braakliggend terrein aan de 
Overcingellaan ontstond het idee voor 
een stadskas, die energieproductie, 
voedselproductie, aantrekkelijke 
verblijfsruimte, educatie,  ontmoetingsplek 
en parkeren combineert met een 
groene, innovatieve uitstraling. Door de 
aantrekkingskracht van het project wordt 
het gebied beter doorbloedt en verbonden 
met station en centrum, en vinden mensen 
en investeringen de weg naar het gebied.

LIVINGLAB

KAS

STATION

Regio Groningen-Assen is partner van het 
Europese SEEDS project. Binnen dit project 
wordt gezocht naar innovatieve oplossingen 
om slim gebruik te maken van leegstaande 
gebouwen en braakliggende terreinen.

De provincie Drenthe en de gemeente 
Assen hebben samen het project Sensor 
City ontwikkeld. Sensor City is een 
ambitieus project waarin een grootschalig 
stedelijk meetnetwerk wordt gerealiseerd 
waarmee verschillende, praktisch bruikbare, 
toepassingen van complexe sensorsystemen 
kunnen worden ontwikkeld.
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Living lab
De  nieuwe stadsboulevard wordt een living lab 
en showcase voor sensortechnologie, interactieve 
verlichting en duurzame mobiliteit. En het 
veemarktterrein wordt een living lab voor smart 
green, met urban agriculture, therapeutische tuinen 
en biobased sensortechnologie. Startups maken 
gebruik van de goedkope gedeelde faciliteiten van 
de incubator in de Tasmantoren. De leegstaande 
autogarages en bedrijfspanden  bieden plaats 
aan werkplaatsen en labs. De zonnepanelen van 
het sunfarm bieden een beschutte plek voor 
evenementen en parkeren. 
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Smart Highway - Daan Roosegaarde
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•	 Albert Smit – Wethouder, Gemeente Assen  
De wethouder heet iedereen welkom. Hij vertelt dat hij het begrip Smart city niet kende, maar bijzonder verheugd is 
dat de aanwezige deskundigen hun expertise inzetten in Assen. Smart city ziet hij als een kans om duurzame economie 
op de agenda te zetten en op die manier milieu en sociaal kapitaal meer aandacht te geven. Hij ziet kansen voor Assen 
om zich verder te ontwikkelen als Sensorcity

•	 Sander Akkerman – planoloog, Gemeente Assen 
Als beleidsadviseur werkt hij aan de actualisatie van de structuurvisie van Assen. Het realiseren van de ambities van 
de structuurvisie in de huidige veranderde economische en sociaal maatschappelijke context vraagt meer inventiviteit, 
samenwerking en participatie. Het gaat om samen meerwaarde creeren. Sander denkt dat het Smart city concept kan 
helpen om de ambities van de structuurvisie samen met lokale stakeholders te realiseren. 

•	 Nol Goulmy – Boekenrode Makelaar  
Als eigenaar van een makelaarskantoor in Assen houdt hij zich bezig met het vastgoed in het studiegebied en heel 
Assen. Professioneel is hij vooral geinteresseerd in de waarde en waardeontwikkeling van vastgoed, maar als bewoner 
van Assen ook in de leefkwaliteit van de stad. 

•	 Nico Eurlings – projectontwikkelaar voor Jumbo supermarkten   
Nico Eurlings vertelt over de actuele ontwikkelingen in de supermarktwereld en de relatie met de smart city. Super-
markten worden behalve een winkel voor dagelijkse producten ook pickup-point voor e-commerce aankopen. Super-
markten zoeken ook samenwerking met lokale producenten om te voorzien in de behoefte aan herkenbaar voedsel. 
Daarnaast signaleert hij een ontwikkeling naar enerzijds grotere supermarkten voor de grote aankopen en een breder 
assortiment en anderzijds kleinere supermarkten in de buurt voor de dagelijkse aankopen. Een goede inpassing in de 
stad, en een goede verblijfskwaliteit worden steeds belangrijker voor de supermarkt. Hij hoopt dat de workshop hem 
helpt bij het maken van de juiste keuzes.   

•	 Cor Staal – projectleider gemeente Assen 
Cor Staal is projectleider namens de gemeente bij verschillende projecten, zoals het net gerealiseerde Citadel project 
en de lopende projecten Veemarkt en Havenkwartier. Hij vertelt over verandererde aanpak van stadsontwikkeling, 
waarbij de gemeente niet meer grote lappen grond en panden opkoopt en herontwikkelt, maar veel meer inzet op 
het scheppen van de juiste voorwaarden voor anderen om activiteiten te ontplooien en op die manier stukken stad te 
transformeren. Een organische ontwikkeling wordt opgang gebracht en gestuurd door een ‘uitnodigingsstrategie’.

•	 Jan Reitsma, Directeur Stichting Sensor City 
De provincie Drenthe en de gemeente Assen hebben samen het project Sensor City ontwikkeld. Sensor City is een 
ambitieus project waarin een grootschalig stedelijk meetnetwerk wordt gerealiseerd waarmee verschillende, praktisch 
bruikbare, toepassingen van complexe sensorsystemen kunnen worden ontwikkeld. Onze bedoeling is om van Assen 
een levend laboratorium te maken waarin allerlei toepassingen die gebruik maken van sensortechnologie kunnen wor-
den getest.

•	 Sanel Mehanovic, Woningbouwcorporatie Actium 
Sanel Mehanovic werkt dagelijks aan diverse projecten, waarbij hij 2 doelen nastreeft: betaalbare woningen en een 
leefbare stad. Zijn interesse gaat vooral uit naar de sociale component van het smart city concept. 

•	 Hero Havenga de Poel – Regio Groningen-Assen  
De regionale samenwerking Groningen-Assen heeft als doel het stimuleren van de economie in een mooie werk- en 
leefomgeving. Een van de projecten binnen de samenwerking is het Seeds project, een Europees project, waarbij we 
kennis uitwisselen over Tijdelijk Anders Bestemmen. Daarbij gaat het om het zoeken van combinaties en dwarsverban-
den, en daar vervolgens een verdienmodel van maken. Dat is waar Smart city over gaat. 

•	 Frank Aikema - stedenbouwkundige Gemeente Assen  
Frank is al jaren bezig met het gebied. 9 jaar geleden gingen de plannen uit van het idee van de maakbare stad. Nu 
gaan de plannen uit van een geleidelijke transformatie. Goed kijken om goede initiatieven te signaleren en ondersteu-
nen is een belangrijke nieuwe rol voor de gemeente. De smart city workshop kan helpen om initiatieven en potentieele 
allianties te herkennen. 

•	 Niek Broeze - projectontwikkelaar Bemog  
Niek Broeze is projectontwikkelaar bij Bemog. Bemog is ontwikkelaar van het Citadel project in het studiegebied en 
eigenaar van een van de braakliggende terreinen. Hij hoopt dat het smart city project een breder perspectief biedt op 
de vraag: wat voor programma kan ontwikkeld worden op het braakliggend terrein. 

•	 Tames Veenstra – projectleider Arcadis  
Als projectleider bij Arcadis was hij betrokken bij het Citadelproject. Arcadis heeft bovendien een grondpositie in het 
gebied. Tames Veenstra wil samen werken aan het ontwikkelen van het gebied. 

Deelnemers tafelsessie Assen
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•	 Remco Ates – gebiedsontwikkelaar NS stations  
Remco Ates werkt namens NS stations, samen met Prorail en de gemeente aan de stationsontwikkeling. Het stations-
gebied heeft te kampen met ruimtegebrek door de grote ruimtebehoefte voor auto- en fietsparkeren. Dit ruimtegebrek 
zal groter worden als het Veemarkt terrein bebouwd gaat worden. Door het gebruik van slimme communicatietechnie-
ken kan ruimte en parkeercapaciteit optimaler gebruikt worden. 

•	 Dennis van Eerden – Volker Link 
Dennis van Eerden is betrokken bij het project Havenkwartier, met name bij de tijdelijke invulling en marketing. Het 
begrip smart city is een buzz woord, dat te pas en onpas gebruikt wordt. Hij hoopt vandaag een beter beeld te krijgen 
van de inhoud en componenten van Smart city.  

•	 Gert Zwartscholten – projectontwikkelaar Credo 
Gert Zwartscholten werkt als projectontwikkelaar aan het gebied. Vroeger waren er 1 of 2 partijen die samen de rich-
ting en ontwikkeling van het gebied bepaalden. Die situatie zie je steeds minder. Nieuwe manieren van projectontwik-
keling zijn nodig om grip te krijgen op de situatie en de ontwikkeling op te starten en sturen. Smart city zou een tool 
kunnen zijn waarmee stakeholders binnen nieuwe allianties weer grip krijgen op de ontwikkeling van de omgeving. 

•	 Marjon Bosman – projectleider gebiedsontwikkeling Platform31  
Marjon is trekker van het thema Smart cities binnen Platform31, een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en 
regionale ontwikkeling. Uit eigen research naar Smart city ontwikkeling in Europa komt naar voren dat Smart city in 
Europa vooral draait om technologie en infrastructuur. In Nederland komt de sociale component sterker naar voren. 
In deze workshop hoopt ze meer inhoud te kunnen geven aan het begrip Smart city, en inzicht te krijgen in de kansen 
voor Nederlandse steden. 

•	 Sander ten Bosch – projectleider gemeente Assen  
Als projectleider is hij betrokken bij 3 gebiedsvisies. In deze gebiedsvisies zet hij in op het koppelen van fysiek aan 
sociaal, bijvoorbeeld door werk, opleiding, wonen te verbinden. Het integrale concept Smart city kan helpen om dit 
gebied een aantrekkelijke entree van Assen te maken. 

•	 Harriët Gerrits – Beleidsadviseur FlorijnAs gemeente Assen  
Zij vertelt over de investeringen in de infrastructuur die Rijk en Gemeente op dit moment in het project FlorijnAs doen. 
Deze investeringen zijn gekoppeld aan gebiedsontwikkelingsprojecten die het tempo van de infrastructuur niet kunnen 
bijbenen. Het is belangrijk dat nu de juiste keuzes gemaakt worden om straks te volle de mogelijkheden van de nieuwe 
infrastructuur te benutten en Assen een Smart city wordt. 

•	 Bram Vonck – ING bank 
Het beeld van deze kant van Assen is niet goed. Aan de andere kant is de parkeerfunctie van het terrein van belang 
voor de ING bank. Het kantoor gaat steeds meer dienen als regiokantoor waardoor veel medewerkers vanuit hier met 
de auto de regio intrekken. Hij ziet graag een ontwikkeling naar een aantrekkelijke verblijfsruimte met tegelijkertijd 
voldoende gratis parkeercapaciteit. 

•	 Johan Meijer – projectmanager Prorail 
Voor Prorail werkt hij aan de stationsontwikkeling, en met name de nieuwe perrons, een stationstunnel en fietsenstal-
lingen. Zijn ambitie gaat verder dan dat. De verbinding van het station met het centrum is van groot belang. De smart 
city workshop kan bijdragen aan deze verbindingen. 

•	 Hans ten Hoeve – Ministerie IenM - Directie RO 
Hans is programmaleider Atelier Stad van het Ministerie van I&M. Hij is vooral geinteresseerd in wat smart city bete-
kent voor de ruimte? Hij heeft de ambitie om mee te werken aan het opstarten van een aantal living labs, zodat er 
gewerkt kan worden aan ‘evidence’ en verbetering van smart city concepten. 

•	 Ton Venhoeven - VenhoevenCS architecture+urbanism 
Ton is architect en oprichter van VenhoevenCS architecture+urbanism. Volgens Ton moet de weg naar de slimme stad 
decentraal worden opgepakt, maar ook integraal benaderd worden, met ‘zelfvoorzienendheid’ als toverwoord. 

•	 Bas Römgens - VenhoevenCS architecture+urbanism 
Bas is architect bij VenhoevenCS en co-founder van de iKringloop app die lokaal hergebruik en de circulaire economie 
ondersteunt. Bas heeft een hekel aan verspilling. Het voorkomen van verspilling is een van zijn drijfveren. Smart city 
biedt uitkomst. 
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