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SOLUTIONS FOR A SUSTAINABLE, LIVEABLE AND CONNECTED CITY

PARTIJEN WAAR URBAN TECHNOLOGY 

MEE SAMEN WERKT:
- Gemeente Amsterdam

- Amsterdam Smart City

- Waternet

- Alliander

- Software Improvement 

 Group (SIG)

En vele andere bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

kennisinstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, 

logistiek en vervoer, energie en de maak- en creatieve industrie.

MEEDOEN?
Wilt u actief participeren binnen het programma 

Urban Technology? Bijvoorbeeld met een kennisvraag die 

het onderzoeken, ontwerpen of realiseren waard is, de 

inbreng van een casus of door het delen van een nieuwe, 

succesvolle aanpak? Of bent u op zoek naar meer informatie 

over het programma Urban Technology? Mail ons via 

urbantechnology@hva.nl of kijk op hva.nl/urbantechnology

Urban Technology is een samenwerking tussen de faculteiten 

Techniek, Digitale Media en Creatieve Industrie en Economie 
en Management.

- Amsterdam Arena

- Schiphol

- UvA, VU en TUDelft

- GVB 

- Havenbedrijf Amsterdam



De wereld staat voor een periode van toenemende verstedelijking. Dit brengt voor steden veel uitdagingen met zich mee, zoals:

 - Hoe blijf je als metropool internationaal toegankelijk en verbonden wanneer de ruimte steeds schaarser wordt?

 - Hoe ontwerp en transformeer je de stad om hem leefbaar te houden?

 - Hoe bedenk je slimme oplossingen en systemen om uitdagingen als klimaatverandering en afnemende beschikbaarheid van 

fossiele energie, grondstoffen en water het hoofd te bieden?

 - Hoe creeer je van reststromen uit de stad nieuwe waardevolle producten?

In het programma Urban Technology richt de Hogeschool van Amsterdam zich op deze uitdagingen. We werken o.a. samen met 

gemeentes en bedrijven aan het ontwerpen en realiseren van slimme oplossingen die lokaal toepasbaar zijn. Dit gebeurt binnen 

vier thema’s die aansluiten bij drie bacheloropleidingen.

VIER THEMA’S

URBAN TECHNOLOGY
SOLUTIONS FOR A SUSTAINABLE, LIVEABLE AND CONNECTED CITY

Energie is sterk in transitie: van centraal naar steeds meer lokaal gegenereerde 

energie. Dat brengt voor steden nieuwe uitdagingen met zich mee. Want hoe 

ga je als stad duurzaam en zuinig met energie om? Hoe faciliteer je bijvoorbeeld 

elektrische mobiliteit? Binnen dit thema helpen we steden bij het ontwikkelen 

van slimme energiesystemen. De focus ligt op de ontwikkeling van smart grids, 

oplaadinfrastructuur voor elektrische mobiliteit, innovatieve energiebesparing en 

duurzame energietoepassingen voor de gebouwde omgeving en de IT-sector

(vergroening van datacenters). We werken aan pilotprojecten met aandacht voor 

gebruikersonderzoek en businessmodellen.

De maakindustrie en creatieve sector zijn belangrijk voor de Metropool Regio 

Amsterdam. Ze kunnen bijdragen aan oplossingen voor vraagstukken over 

grondstoffengebruik, afvalvermindering en de lokale productie van voedsel en 

producten. Oftewel ze kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een circulaire 

stad. Dit thema speelt in op de vraag: hoe kunnen we producten zo ontwerpen 

dat ze geschikt zijn voor hergebruik en recycling en hoe kunnen we daarbij gebruik 

maken van reststromen uit de stad? Ook onderzoeken we de toepassing van digitale 

productiemethoden zoals 3D printing en lasersnijden. Hiermee kunnen lokaal kleine 

series en gepersonaliseerde producten gemaakt worden.

3) SMART ENERGY SYSTEMS

    (OPLEIDING ENGINEERING)

RECURF

Circulaire producten van resttextiel en 

biobased plastics
Samen met bedrijven uit de metropoolregio 

Amsterdam onderzoeken we hoe hun niet-

herbruikbare textielresten een tweede leven 

kunnen krijgen. We onderzoeken welke unieke 

materialen gemaakt kunnen worden door de 

vezels te combineren met biobased plastics. 

Samen met mkb-ers ontwikkelen we producten 

die de bedrijven zelf weer kunnen gebruiken of 

verkopen. Daarnaast wordt onderzocht of dit een 

interessant circulair business model oplevert met 

zowel economische als ecologische waarde.

CHIEF (Charge Infrastructure 
Effi ciency Model)
Urban Technology heeft toegang tot 

gebruiksdata van de openbare laadpunten in 

Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. 

Onderzoekers analyseren gebruiksprofi elen en 

laadpatronen en zoeken verklarende factoren 

voor laadgedrag van gebruikers. Hiermee kunnen 

we voorspellingen doen over het gebruik van de 

palen en gemeenten helpen bij de optimale uitrol 

van een nieuwe laadinfrastructuur. Het generieke 

CHIEF model kan ook andere steden helpen bij 

het opzetten van een oplaadinfrastructuur om 

elektrisch rijden te stimuleren.

4) CIRCULAR DESIGN & SMART PRODUCTION

    (OPLEIDING ENGINEERING)

De Nederlandse sector Mobiliteit en Logistiek draagt substantieel bij aan onze

economie. Maar hoe blijf je als sector -in de Metropool Regio Amsterdam- 

concurrerend en duurzaam? Welke innovaties op het gebied van distributie zijn nodig 

om de binnenstad toegankelijk te houden? Het thema Smart Mobility & Logistics richt 

zich op deze vragen. We kijken enerzijds naar citylogistiek met een focus op (bouw) 

logistiek en mobiliteit en anderzijds naar mainportlogistiek met een focus op de 

Amsterdamse airport-seaport regio als internationaal knooppunt.

De ruimtelijke ontwikkeling van de stad staat voor complexe nieuwe opgaven. De 

bouwketen verandert door nieuwe verhoudingen binnen de bouwsector en nieuwe 

technologieën doen hun intrede. Maar welke technologische oplossingen heb je als 

stad nodig om je verder te ontwikkelen? Hoe kun je de eigen gebouwde omgeving 

(wijken, gebouwen en/of kunstwerken) optimaal verduurzamen, transformeren, 

herontwerpen of hergebruiken? Hoe win je de nuttige grondstoffen uit bouwafval 

(urban mining)? En hoe kun je als gemeente anticiperen op de gevolgen van 

klimaatveranderingen, zoals extreme neerslag, droge perioden en hittestress? Het 

onderzoek en ontwerp van technische oplossingen voor deze onderwerpen staat 

binnen dit thema centraal.

1) SMART MOBILIY & LOGISTICS

    (OPLEIDING LOGISTICS ENGINEERING 

 EN LOGISTIEK EN ECONOMIE)

2) SMART URBAN DESIGN 

    (OPLEIDING BUILT ENVIRONMENT)

Internationale concurrentiepositie 

Nederlandse mainports
De concurrentiepositie van de mainports Schiphol 

en Rotterdam staat onder druk door opkomende 

regio’s als Dubai en Beijing. Daarom vergelijken 

we jaarlijks de belangrijkste airport-seaportregio’s 

met elkaar. We breiden deze benchmark uit met 

onderzoek naar specifi eke sectoren (High-tech, 

Flowers en Food). Met deze kennis kunnen 

we de internationale concurrentiepositie van 

Nederland versterken.

De klimaatbestendige stad 

Klimaatbestendige stad- inrichting 

in de praktijk
We doen onderzoek naar de gevolgen van 

de klimaatverandering voor de stad. Op basis 

van nauwkeurige hoogtekaarten kunnen 

we kwetsbare locaties voor hittestress en 

wateroverlast bepalen. Daarnaast gaan we meten 

in de stad. Onze onderzoekers werken aan 

ontwerpprincipes, zodat gemeenten in staat zijn 

om de stad regen- en hittebestendig in te richten.

Smart Mobiliy 
and Logistics

Smart Urban 
Design

Smart Energy 
Systems

Circular Design & 
Smart Production

Business Modelling

Urban Analytics

1 2 3 4

URBAN ANALYTICS EN BUSINESSMODELLING 
Onze kennis van data-analyse (urban analytics) en business modelling kan vooraf al bijdragen aan een slim ontwerp en de 

repliceerbaarheid van oplossingen.We hebben een team om (big) data te analyseren en op basis hiervan nieuwe diensten te 

ontwikkelen. In het Amsterdam Sensor Lab ontwerpen we statische sensoren waarmee we data kunnen meten in de stad. 

Daarnaast bouwen we businessmodellen rond nieuwe technologische en/of innovatieve oplossingen. Deze modellen kenmerken 

zich door het aangaan van niet conventionele samenwerkingsvormen en 

nieuwe verdienmodellen.


