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URBAN TECHNOLOGY
SOLUTIONS FOR A SUSTAINABLE, LIVEABLE AND COMPETITIVE CITY

• Speerpunt van de Hogeschool
• Praktijkgericht onderzoek gericht op 4 uitdagingen
• Onderzoeken, ontwerpen en realiseren
• Metropool Amsterdam als proeftuin
• Faculteit Techniek i.s.m. FDMCI, FBE en FMR
• Samen met beroepspraktijk en kennisinstellingen



BUILD CITY
Robust and accelerated transition towards 
a future proof city.

MOBILITY
An emission free and accessible
metropole in 2025.

CIRCULAR CITY
Transition of Amsterdam towards a 
circular city.

ENERGY
Accelerated local and sustainable energy 
transition of the city.

Vier thema’s voor de MRA



Onderzoeksfocus Circulaire Stad

Praktijkgericht onderzoek naar de mogelijkheden van 
hoogwaardig hergebruik van materialen en producten 

• meten van kwaliteit en omvang van 
reststromen in specifieke gebieden

• ontwikkelen inzamelingstechnieken en afval- en 
retourlogistiek 

• circulair ontwerp en prototyping van hergebruik 
reststromen in nieuwe producten

• inzet van flexibele en digitale technieken voor 
lokale en kleinschalige verwerking en productie 

• methoden voor circulair bouwen en circulaire 
gebiedsontwikkeling

• ontwikkelen circulaire business modellen en 
samenwerkingsvormen

• evalueren van impact

HOUT

TEXTIEL

KUNSTSTOF

BOUWAFVAL

ORGANISCH
AFVAL



City logistics
Walter Ploos-van Amstel

Data science
Nanda Piersma

Circular design and business
Inge Oskam

Digital production
Marta Male-Alemany

Circular building
Ed Melet

Building transformation
Frank Suurenbroek

Sustainable behavior
ism FMR

Business modelling
ism FBE

CIRCULAR 
CITY

URBAN TECHNOLOGY
Expertise voor een Circulaire Stad



HVA ism GEMEENTE AMSTERDAM: 
‘RETHINKING AMSTERDAM WASTE TO UPCYCLING’

Doel: transformatie inzameling 
grof- en bijzonder afval naar 
systeem van circulaire 
innovatie centra en lokale 
recyclepunten



INHOUD

1. Amsterdam en de circulaire economie

2. Ontwerpen voor een circulaire economie

3. Kansen en belemmeringen voor repurpose
op basis van drie projecten



AMSTERDAM EN DE CIRCULAIRE ECONOMIE



• Maakindustrie

• Bouw

• Consumptiegoederen

Focus op 5 waardeketens:

• Biomassa en voedsel

• Kunststoffen



MRA: herbruikbaarheid van producten en grondstoffen 
maximaliseren en waardevernietiging minimaliseren.

Focus op 6 reststromen:

• Textiel

• Plastics

• Luiers

• E-waste

• Biomassa

• Bouw en sloop



Afval in Amsterdam

Focus op 3 waardeketens:

• Bouw

• Biomassa & food

• Consumptiegoederen

Gemeente A’dam (bron: Afvalmonitor):

huishoudelijk afval 381 kg p.p.p.j.

waarvan grof en bijzonder afval: 69 kg

Indicatie:

50% meubels

15% elektrische apparaten

Bron: afvalcirculair.nl



AFVAL IN AMSTERDAM

Wat zit er in de afvalzak van een gemiddelde Amsterdammer?



“Grondstoffen en materialen worden teruggewonnen en opnieuw 
gebruikt. Nieuwe vormen van productie, consumptie en distributie 
ontstaan.”

2025: 65% van huishoudelijk afval gescheiden ingezameld voor 
recycling en hergebruik (was 30%)

2030: 50% minder primaire grondstoffen

2050: 100% circulair !?

Motto: “Leren door te doen”

Gemeente Amsterdam: “Afval is grondstof”



FOCUS OP 3 KETENS
waaronder consumptiegoederen

Ontwikkelrichtingen

• Voorkomen van overconsumptie en minimaliseren 
van het gebruik van fast-moving consumer goods

• Hoogwaardige recycling van complexe 
consumentenproducten

• Gedeeld en langdurig gebruik van producten

• Lokaal vakmanschap voor reparatie en restauratie 
van producten

• Ontwikkeling en het gebruik van 
gestandaardiseerde en modulaire producten die 
hergebruik, reparatie en recycling mogelijk maken

Bron: Building blocks for the new strategy Amsterdam Circulair 2020-2025



ONTWERPEN VOOR EEN 
CIRCULAIRE ECONOMIE



“Lineair ondernemen”

Waarde toevoegen Waarde vernietigenHappy consumer

Retail/dienstverlening

Fabrikanten van eindproducten

Fabrikanten van halffabrikaten

Grondstoffenleverancier
s

Value Hill

Bron: J. Hinfelaar e.a. “Kansen voor Circulaire 
Business Modellen” 
In: Tijdschrift Milieu, mrt 2016





Bron: swapfiets.nl



Happy consumer

Retail/dienstverlening

Fabrikanten van eindproducten

Fabrikanten van halffabrikaten

Grondstoffenleverancier
s

Value Hill

repair/maintain

reuse/redistribute

refurbish

remanufacture

recycle

“Optimal Use” Modellen

Voor bedrijven die zorgen 
voor levensverlenging en 

betere benutting van 
producten.

“Circular Design” Modellen

Voor bedrijven die producten zó 
ontwerpen dat waarde langer 

behouden kan blijven.

“Value Recovery”
Modellen

Voor bedrijven die waarde creëren 
door producten na de gebruiksfase 

weer integraal op te knappen, of 
minimaal de onderdelen of 

grondstoffen weer geschikt te maken 
voor hergebruik.

Bron: J. Hinfelaar e.a. “Kansen voor 
Circulaire Business Modellen” 
In: Tijdschrift Milieu, mrt 2016



Voorbeeld ‘Circular Design’: FAIR PHONE

Long-lasting design

modulair ontwerp gericht op lange 
levensduur en repareerbaarheid

Fair materials

materialen van conflictvrije bron 
en gerecycled materiaal

Good working conditions

aandacht voor goede arbeids-
omstandigheden

Reuse and recycling

reserve onderdelen en 
reparatiehandleidingen

Bron: fairphone.com



Voorbeelden ‘Optimal Use’

Sharing platforms Pay per useRepair services



Voorbeeld ‘Value Recovery’
Refurbish/remanufacture

Bron: ceguide.org

Door hergebruik van 
80% van de materialen: 
80% reductie van CO2 
emissie. 

Met zelfde kwaliteits-
garanties als bij nieuwe 
producten.



Design for …

Repair/reuse Remanufacture Recycling

• Schroefloze assembly

• Zoveel mogelijk 1 
kunststof

• Liever geen soldeer 
of lijmverbindingen

• Labeling van 
componenten

• Remanufactured
product tegen 
gereduceerde prijs

• Hoge kwaliteitstest

• Garantiecertificaat

• Stap-voor-stap 
diagnostiek

• Software upgrades

• Reparatieservice 
voor hardware

Source: circulareconomytoolkit.org



‘Value Recovery’
Wat te doen met de reststromen 

van ‘niet-circulaire’ producten 
en gebouwen?



UPCYCLINGUPCYCLING

DOWNCYCLINGDOWNCYCLING

VALUEVALUE

VALUEVALUE

RECYCLINGRECYCLING



UPCYCLINGUPCYCLING

DOWNCYCLINGDOWNCYCLING

VALUEVALUE

VALUEVALUE

RECYCLINGRECYCLING

meeste recycling 
is downcycling!

maar kan wel de levensduur 
van een materiaal verlengen.

Illustratie: Ecowerf.be



Product(onderdeel) behoudt 
dezelfde functie

Product(onderdeel) krijgt 
nieuwe functie

niveaus van 
circulariteit

Bron: PBL



REPURPOSE: 
behouden van zoveel mogelijk eerder toegevoegde waarde

Beeld: HvA



Bron: studiohamerhaai

van schilderij kist uit het Rijks 
naar ‘Rijkswachter’



Bron: circulairondernemen.nl

van Britse T2-vliegtuighangar uit de Tweede Wereldoorlog
naar OV-knoopunt Schiphol-Noord met 8 bushaltes

Bron: www.gebouwvanhetjaar.nl



van flessendoppen uit de grachten naar unieke 
skateboards van waste board

Bron: HvA

Bron: wasteboard.nl



KANSEN EN BELEMMERINGEN 
VOOR REPURPOSE

Op basis van praktijkgericht onderzoek naar hergebruik 

van reststromen consumentenproducten:

• Niet-herdraagbaar textiel

• Afgedankte stadionstoelen

• Afvalhout



REPURPOSE: 
kansen en 
belemmeringen

Bron: HvA

Uniciteit: emotionele waarde, bijvoorbeeld 
door de herkomst
Uniciteit: emotionele waarde, bijvoorbeeld 
door de herkomst

Functionaliteit: unieke look en feel of speciale 
technische eigenschappen
Functionaliteit: unieke look en feel of speciale 
technische eigenschappen

Vormgeving: vorm waarin product(deel) 
geproduceerd is of wijze van samenstelling
Vormgeving: vorm waarin product(deel) 
geproduceerd is of wijze van samenstelling

Non-uniformiteit: variatie in kwaliteit, 
maatvoering, kleur of samenstelling
Non-uniformiteit: variatie in kwaliteit, 
maatvoering, kleur of samenstelling

Discontinuïteit: beperkte of tijdelijke 
beschikbaarheid van het product(deel)
Discontinuïteit: beperkte of tijdelijke 
beschikbaarheid van het product(deel)

A-synchroniciteit: verschillen in moment van 
benodigde beschikbaarheid
A-synchroniciteit: verschillen in moment van 
benodigde beschikbaarheid

Rebound-effect: opschaling van 
grondstofstromen bij succes
Rebound-effect: opschaling van 
grondstofstromen bij succes



van niet-herdraagbaar textiel

Bron: HvA

UniciteitUniciteit

FunctionaliteitFunctionaliteit

VormgevingVormgeving

Non-uniformiteitNon-uniformiteit

DiscontinuïteitDiscontinuïteit

A-synchroniciteitA-synchroniciteit

Rebound-effectRebound-effect



van niet-herdraagbaar textiel
naar interieurproduct

Beeld: HvA



van niet-herdraagbaar textiel
naar interieurproduct

Ontwerp: HvA i.s.m. Studio Samira Boon

Beeld: HvA

Ontwerp: HvA i.s.m. GraypantsOntwerp: HvA i.s.m. Ahrend



van niet-herdraagbaar textiel
naar interieurproduct

Beeld: HvA



van afgedankte stadionstoel

UniciteitUniciteit

FunctionaliteitFunctionaliteit

VormgevingVormgeving

Non-uniformiteitNon-uniformiteit

DiscontinuïteitDiscontinuïteit

A-synchroniciteitA-synchroniciteit

Rebound-effectRebound-effect



van afgedankte stadionstoel
naar consumentenstoel

Beeld: HvA

Prototype door Ahrend 
met gebruik van 
origineel frame

Prototype door Pantar
met oud pallethout

Prototype door HvA
met digitaal produceren



van afgedankte stadionstoel
naar special editions

Met ‘pensioen’
Niki Schoondergang en 
Boudewijn van den Bosch
Studio Hamerhaai

‘Ajax the Great’
Bob Vos en 
Alessandro Iadarola
Studio Polimeer 

Lounge chair
Aad Kruiswijk 
AAT art & technology

Beeld: HvA



van afvalhout

Beeld: HvA

UniciteitUniciteit

FunctionaliteitFunctionaliteit

VormgevingVormgeving

Non-uniformiteitNon-uniformiteit

DiscontinuïteitDiscontinuïteit

A-synchroniciteitA-synchroniciteit

Rebound-effectRebound-effect



van afvalhout
naar nieuwe toepassingen

Beeld: HvA



REPURPOSE: 
kansen en 
belemmeringen

Bron: HvA

Uniciteit: emotionele waarde, bijvoorbeeld 
door de herkomst
Uniciteit: emotionele waarde, bijvoorbeeld 
door de herkomst

Functionaliteit: unieke look en feel of speciale 
technische eigenschappen
Functionaliteit: unieke look en feel of speciale 
technische eigenschappen

Vormgeving: vorm waarin product(deel) 
geproduceerd is of wijze van samenstelling
Vormgeving: vorm waarin product(deel) 
geproduceerd is of wijze van samenstelling

Non-uniformiteit: variatie in kwaliteit, 
maatvoering, kleur of samenstelling
Non-uniformiteit: variatie in kwaliteit, 
maatvoering, kleur of samenstelling

Discontinuïteit: beperkte of tijdelijke 
beschikbaarheid van het product(deel)
Discontinuïteit: beperkte of tijdelijke 
beschikbaarheid van het product(deel)

A-synchroniciteit: verschillen in moment van 
benodigde beschikbaarheid
A-synchroniciteit: verschillen in moment van 
benodigde beschikbaarheid

Rebound-effect: opschaling van 
grondstofstromen bij succes
Rebound-effect: opschaling van 
grondstofstromen bij succes



PUBLICATIES

Downloaden via http://www.hva.nl/profiel/o/s/i.f.oskam/i.f.oskam.html



Inge Oskam
Professor Circular Design & Business
Urban Technology research programme
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Weesperzijde 190 | 1097 DZ Amsterdam
Postbus 1025 | 1000 BA Amsterdam

T +31 6 20616089
E i.f. oskam@hva.nl
W www.hva.hl/urbantechnology
Twitter @ingeoskam @HvAUrbanTech


