
Hackable Metropolis Amsterdam 
	  
	  
Voorstel voor een ‘embedded researcher’ die een instrumentarium gaat 
ontwikkelen waarmee de sociale aspecten van ‘smart city’ 
technologieën benoemd, geëvalueerd en geoperationaliseerd (in beleid 
en ontwerp) kunnen worden. 
	  
	  
	  
1.	  Titel	  van	  het	  project	  	  
Hackable	  Metropolis	  Amsterdam	  
	  
	  
2.	  Samenvatting	  	  
	  
#Smartcities	  #publieke_zaak	  #stedelijke_ontwikkeling	  #big_data	  
	  
	  
In	  het	  recente	  debat	  over	  ‘smart	  cities’	  wordt	  de	  stad	  doorgaans	  voorgesteld	  als	  
een	  verzameling	  infrastructuur	  die	  –	  met	  de	  hulp	  van	  sensors	  en	  digitale	  
technologieën	  –	  steeds	  efficiënter	  kan	  worden	  beheerd.	  Daarbij	  kan	  de	  data	  die	  
de	  stad	  in	  toenemende	  mate	  genereert	  ook	  gebruikt	  worden	  om	  de	  ervaring	  van	  
de	  stad	  te	  personaliseren.	  	  

Er	  is	  veel	  kritiek	  op	  deze	  benadering.	  De	  smart	  city	  vertrekt	  vooral	  vanuit	  
een	  utilitaire	  visie	  op	  wat	  de	  goede	  stad	  is,	  maar	  vergeet	  hierbij	  vaak	  de	  publieke	  
zaak	  en	  de	  verscheidenheid	  aan	  identiteiten	  van	  burgers.	  	  

Dezelfde	  technologieën	  bieden	  echter	  ook	  mogelijkheden	  om	  juist	  
burgers	  en	  de	  publieke	  zaak	  (de	  zogenaamde	  ‘res	  publica’)	  als	  uitgangspunt	  te	  
nemen	  bij	  het	  ontwerp	  van	  nieuwe	  toepassingen.	  	  

Doel	  van	  dit	  project	  is	  om	  een	  instrumentarium	  te	  ontwikkelen	  dat	  deze	  
maatschappelijke	  aspecten	  van	  ‘smart	  city’	  technologieën	  in	  kaart	  kan	  brengen.	  
Dit	  is	  onderdeel	  van	  een	  breder	  onderzoek	  waarin	  The	  Mobile	  City	  en	  One	  
Architecture	  samen	  met	  partners	  als	  de	  Gemeente	  Amsterdam	  een	  denkmodel	  /	  
prototype	  (genaamd	  Hackable	  Metropolis	  Amsterdam)	  ontwikkelen	  voor	  smart	  
cities	  &	  stedelijke	  ontwikkeling,	  waarin	  niet	  efficiëntie	  maar	  de	  publieke	  zaak	  het	  
vertrekpunt	  is.	  	  
	  
	  
3.	  Inbedding	  van	  het	  project	  	  
	  
Het	  onderzoek	  wordt	  ondergebracht	  bij	  de	  vakgroep	  Mediastudies	  van	  de	  FGW	  
aan	  de	  Universiteit	  van	  Amsterdam.	  De	  onderzoeksvraag	  en	  thematiek	  bouwt	  
voort	  op	  het	  proefschrift	  van	  Martijn	  de	  Waal	  De	  stad	  als	  interface	  en	  de	  
publicaties	  die	  hij	  samen	  met	  Michiel	  de	  Lange	  schreef	  over	  ‘eigenaarschap’	  (De	  
Lange	  en	  De	  Waal,	  2012,	  De	  Lange	  en	  De	  Waal,	  forthcoming).	  De	  Waal	  maakt	  aan	  
de	  UvA	  deel	  uit	  van	  de	  onderzoeksgroep	  Social	  Media	  and	  the	  Transformation	  of	  
Public	  Space	  o.l.v.	  José	  van	  Dijck.	  De	  uitkomsten	  zullen	  ook	  worden	  ingebracht	  in	  
een	  aantal	  internationale	  academische	  netwerken.	  
	  
The	  Mobile	  City	  (een	  stichting	  met	  winstoogmerk)	  is	  een	  onderzoeksplatform,	  
kennisnetwerk	  en	  denktank	  op	  het	  gebied	  van	  digitale	  media	  en	  stedelijk	  
ontwerp.	  Sinds	  2007	  organiseert	  The	  Mobile	  City	  met	  enige	  regelmaat	  



conferenties	  en	  workshops.	  Doel	  is	  steeds	  ontwerpers,	  denkers	  en	  
beleidsmakers	  uit	  uiteenlopende	  disciplines	  bij	  elkaar	  te	  brengen	  om	  te	  
onderzoeken	  hoe	  digitale	  media	  ingrijpen	  op	  het	  alledaagse	  leven	  in	  de	  stad	  en	  
wat	  de	  implicaties	  daarvan	  zijn	  voor	  stedelijk	  ontwerp.	  Daarbij	  werkt	  The	  Mobile	  
City	  samen	  met	  uiteenlopende	  partners,	  zoals	  het	  Nederlands	  Architectuur	  
Instituut	  (Conferentie	  2008),	  de	  Internationale	  Architectuurbiënnale	  Rotterdam	  
(programma	  2009),	  Virtueel	  Platform	  (Event	  tijdens	  wereldtentoonstelling	  in	  
Shanghai	  2010),	  Strelka	  Instituut	  voor	  Design,	  Media	  en	  Architectuur	  (Workshop	  
Moskou	  2012)	  en	  Het	  Nieuwe	  Instituut	  (programma	  Beijing	  Design	  Week	  en	  
Shenzhen	  Architectuurbiennale	  najaar	  2013).	  

Dit	  onderzoeksproject	  sluit	  rechtstreeks	  aan	  bij	  twee	  recente	  projecten	  
van	  The	  Mobile	  City.	  In	  2013	  organiseerde	  The	  Mobile	  City	  samen	  met	  Virtueel	  
Platform,	  Arcam,	  Waag	  Society	  &	  Mediamatic	  de	  conferentie	  en	  workshop	  Social	  
Cities	  of	  Tomorrow	  in	  Amsterdam.	  Inzet	  van	  dit	  event	  was	  de	  vraag	  hoe	  we	  
digitale	  mediatechnologieën	  in	  kunnen	  zetten	  om	  onze	  steden	  niet	  alleen	  
slimmer	  maar	  ook	  socialer	  te	  maken.	  Die	  vraag	  werd	  beantwoord	  aan	  de	  hand	  
van	  presentaties	  van	  een	  tiental	  case	  studies,	  keynote	  lezingen,	  en	  een	  
driedaagse	  workshop	  waarin	  25	  ontwerpers	  uit	  uiteenlopende	  disciplines	  de	  
opdracht	  kregen	  om	  een	  prototype	  te	  ontwerpen	  voor	  een	  stedelijke	  
problematiek	  die	  werd	  ingebracht	  door	  partijen	  als	  de	  Gemeente	  Amsterdam	  
(economische	  zaken),	  woningbouwvereniging	  Trudo	  te	  Eindhoven,	  Stroom	  Den	  
Haag	  en	  Amsterdams	  architectuurbureau	  Temp	  Architecture.	  

Op	  dit	  moment	  draagt	  The	  Mobile	  City	  bij	  aan	  het	  onderzoeksproject	  
Publieke	  Zaak	  Publieke	  Ruimte,	  geïnitieerd	  door	  onderzoeksbureau	  Trancity	  in	  
opdracht	  van	  het	  Stimuleringsfonds	  voor	  de	  Creatieve	  Industrie.	  Hierin	  
onderzoekt	  The	  Mobile	  City	  een	  aantal	  casestudies	  op	  het	  gebied	  van	  “social	  
cities”,	  en	  gaan	  de	  onderzoekers	  in	  op	  de	  vraag	  hoe	  deze	  bijdragen	  aan	  het	  
ontstaan	  van	  een	  publiek	  domein.	  In	  de	  uitvoering	  van	  het	  onderzoek	  werkt	  The	  
Mobile	  City	  ook	  samen	  met	  het	  Kennislab	  voor	  Urbanisme	  uit	  Amersfoort.	  
Tevens	  participeert	  The	  Mobile	  City	  in	  het	  project	  Rezone	  Playful	  Interventions,	  
waarbij	  drie	  teams	  van	  steeds	  een	  architect	  en	  een	  game-‐developer	  
samenwerken	  aan	  het	  ontwerpen	  van	  speelse	  interventies	  ten	  behoeve	  van	  de	  
tijdelijke	  invulling	  van	  een	  voormalig	  fabrieksgebouw	  in	  Den	  Bosch.	  
	  
One	  Architecture	  is	  een	  internationaal	  opererend	  Amsterdams	  ontwerpbureau	  
onder	  leiding	  van	  Matthijs	  Bouw.	  One	  Architecture	  werkt	  op	  het	  gebied	  van	  
architectuur,	  stedenbouw,	  planning	  en	  onderzoek.	  In	  One’s	  projecten	  wordt	  
gebruik	  gemaakt	  van	  ontwerpend	  onderzoek	  en	  strategisch	  denken	  om	  
complexiteit	  hanteerbaar	  te	  maken	  en	  mensen	  bij	  elkaar	  te	  brengen	  te	  brengen:	  
in	  termen	  van	  planproces	  en	  betrokkenheid,	  ruimte	  en	  vormgeving.	  Matthijs	  
Bouw	  werkt	  aan	  veel	  nationale	  planningsprojecten	  voor	  het	  Rijk,	  onder	  meer	  als	  
ateliermeester	  van	  de	  Structuurvisie	  Randstad	  2040.	  Bouw	  was	  hoogleraar	  i.V.	  
‘Gebauedelehre	  u.	  Grundlagens	  des	  Entwerfens’	  aan	  de	  RWTH	  en	  gasthoogleraar	  
landschapsarchitectuur	  aan	  UK/CoD.	  
	  
In	  de	  afgelopen	  periode	  werkte	  One	  Architecture,	  veelal	  samen	  met	  The	  Mobile	  
City,	  aan	  projecten	  op	  het	  terrein	  van	  smart	  and	  social	  cities.	  Voor	  de	  Vereniging	  
Deltametropool	  deden	  zij	  het	  project	  ‘Eindhoven	  Hackable	  Metropolis’,	  waarin	  



zij	  samen	  de	  ruimtelijke	  weerslag	  en	  –mogelijkheden	  van	  ‘smart	  cities’	  in	  beeld	  
brengen.	  	  
	  
	  
4.	  Beschrijving	  van	  het	  voorgestelde	  onderzoek	  	  
	  
	  
In	  dit	  project	  zal	  de	  embedded	  researcher	  samen	  met	  de	  aanvragers	  een	  
instrumentarium	  ontwikkelen	  waarmee	  we	  de	  maatschappelijke	  aspecten	  van	  
‘smart	  city’	  technologieën	  inzichtelijk	  kunnen	  maken.	  Doel	  daarvan	  is	  om	  die	  
sociale	  kanten	  meer	  nadrukkelijk	  in	  te	  kunnen	  brengen	  in	  het	  debat	  over	  en	  het	  
ontwerp	  van	  smart	  city	  technologieën.	  

De	  embedded	  researcher	  zal	  daartoe	  in	  samenwerking	  met	  de	  aanvragers	  
een	  ‘analytische	  toolkit’	  ontwikkelen.	  Dat	  is	  een	  set	  (heuristische)	  concepten	  en	  
visualisatietechnieken	  (“mappings”)	  waarmee	  we	  smart	  city	  technologieën	  
kunnen	  analyseren	  op	  een	  aantal	  dimensies.	  Met	  de	  concepten	  kunnen	  we	  de	  
sociale	  kanten	  van	  smart	  city	  technologieën	  omschrijven,	  analyseren,	  evalueren	  
en	  inbrengen	  als	  design-‐criterium.	  De	  mappings	  moeten	  mogelijke	  
sociaalruimtelijke	  gevolgen	  en	  kansen	  zichtbaar	  maken	  als	  aangrijpingspunten	  
voor	  ontwerp	  en	  beleid.	  

Uitgangspunt	  is	  het	  theoretische	  raamwerk	  over	  ‘stedelijke	  publieken’	  en	  
‘eigenaarschap’	  zoals	  dat	  is	  beschreven	  in	  het	  proefschrift	  De	  stad	  als	  interface	  
(2012)	  van	  De	  Waal,	  de	  publicatie	  Ownership	  in	  de	  hybride	  stad	  (2011)	  en	  het	  
artikel	  Owning	  the	  city:	  new	  media	  and	  citizen	  engagement	  in	  urban	  design	  van	  De	  
Lange	  en	  De	  Waal	  (2013).	  Vanuit	  het	  theoretisch	  kader	  van	  deze	  onderzoeken	  
zal	  de	  embedded	  researcher	  verder	  onderzoek	  doen	  naar	  theorieën	  en	  
praktijkvoorbeelden	  van	  smart	  cities.	  Onder	  andere	  door	  naar	  een	  tiental	  smart	  
city	  en	  open	  data	  projecten	  uit	  Amsterdam	  te	  kijken.	  De	  analysemethode	  voor	  
deze	  case	  studies	  uit	  de	  praktijk	  is	  afhankelijk	  van	  de	  casus	  en	  bestaat	  uit	  een	  
combinatie	  van	  interviews,	  gebruikersdata,	  inhoudsanalyse	  en	  observatie.	  De	  
inzichten	  uit	  de	  theorie	  en	  de	  praktijk	  zullen	  embedded	  researcher	  en	  
aanvragers	  vervolgens	  uitwerken	  tot	  een	  analytische	  toolkit.	  En	  tegelijkertijd	  
doen	  we	  onderzoek	  naar	  manieren	  waarop	  we	  de	  ruimtelijke	  en	  sociale	  
implicaties	  van	  de	  initiatieven	  in	  kaart	  kunnen	  brengen	  met	  een	  aantal	  
visualisatietechnieken.	  

De	  relevantie	  van	  dit	  project	  ligt	  in	  een	  breder	  onderzoeks-‐	  en	  
ontwikkeltraject	  dat	  One	  Architecture	  en	  The	  Mobile	  City	  hebben	  geïnitieerd	  en	  
dat	  uiteindelijk	  moet	  leiden	  tot	  een	  nieuw	  framework	  voor	  urban	  planning	  
waarin	  de	  ‘slimme’	  en	  de	  ‘sociale’	  stad	  zodanig	  in	  samenhang	  zichtbaar	  worden	  
dat	  ontwerpers	  en	  gemeentes	  deze	  kunnen	  gebruiken	  bij	  het	  ontwikkelen	  en	  
(beleidsmatig)	  stimuleren	  van	  smart	  city	  programma’s.	  	  
	  
	  
a)	  Wetenschappelijke	  kwaliteit	  	  
	  
Uitgangspunt	  van	  dit	  onderzoek	  is	  het	  proefschrift	  De	  stad	  als	  interface	  van	  De	  
Waal	  en	  de	  artikelen	  die	  De	  Lange	  en	  De	  Waal	  hebben	  gepubliceerd	  over	  
‘stedelijke	  publieken’	  en	  ‘eigenaarschap’	  (De	  Lange	  en	  De	  Waal	  2011,	  2013).	  In	  
deze	  publicaties	  draait	  het	  (onder	  meer)	  om	  de	  vraag	  welke	  rol	  digitale	  media	  
spelen	  in	  de	  manier	  waarop	  stedelijke	  publieken	  (collectieven,	  groepen	  burgers	  
met	  uiteenlopende	  afkomsten)	  zich	  organiseren	  rond	  zaken	  van	  het	  algemeen	  
belang	  –	  de	  res	  publica.	  	  



Die	  vraag	  is	  nauw	  verwant	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  smart	  city-‐
technologieën.	  Zoals	  een	  aantal	  studies	  laat	  zien,	  kunnen	  digitale	  media	  gebruikt	  
worden	  om	  allerlei	  zaken	  in	  de	  stad	  efficiënter	  te	  laten	  verlopen	  (Graham	  and	  
Marvin	  2001;	  Waal	  2008;	  Williams,	  Robles	  et	  al.	  2008;	  Christophe	  Aguiton	  
2009).	  Daarbij	  genereert	  de	  stad	  via	  allerlei	  sensornetwerken	  steeds	  meer	  data.	  
Stedelingen	  dragen	  daar	  ook	  zelf	  aan	  bij,	  door	  het	  gebruik	  van	  sociale	  media,	  
klantenkaarten	  en	  smart	  phones.	  Deze	  data	  kan	  ook	  gebruikt	  worden	  om	  allerlei	  
diensten	  aan	  te	  bieden	  afgestemd	  op	  individuele	  consumenten.	  Andersom	  
kunnen	  mediagebruikers	  deze	  diensten	  gebruiken	  om	  de	  ervaring	  van	  de	  stad	  te	  
personaliseren,	  bijvoorbeeld	  via	  de	  nieuwste	  versie	  van	  Google	  Maps	  die	  belooft	  
de	  op	  te	  kaart	  afgebeelde	  items	  af	  te	  stemmen	  op	  de	  voorkeuren	  van	  de	  
gebruiker.	  Deze	  benadering	  van	  ‘urban	  media’	  (een	  verzamelterm	  voor	  allerlei	  
contextuele	  mediatechnologieën,	  dat	  wil	  zeggen:	  technologieën	  die	  ingrijpen	  in	  
of	  zich	  aanpassen	  aan	  de	  ruimtelijke	  omgeving	  en	  ervaring)	  wordt	  ook	  wel	  ‘The	  
City	  as	  a	  Service’	  of	  ‘The	  City	  as	  a	  Platform’	  genoemd.	  De	  stad	  wordt	  vooral	  
benaderd	  vanuit	  een	  managementsperspectief.	  Hoe	  kan	  de	  stad	  zo	  efficiënt	  
mogelijk	  worden	  georganiseerd?	  (e.g	  Jong-‐Sung	  2008;	  IBM	  2009)	  
	  	   Alhoewel	  deze	  benadering	  zijn	  voordelen	  heeft	  (energiebesparing,	  
verkorten	  van	  reistijd,	  vindbaarheid	  van	  voor	  gebruikers	  interessante	  plekken),	  
is	  ze	  ook	  wat	  eenzijdig.	  Meerdere	  critici	  hebben	  inmiddels	  beargumenteerd	  dat	  
het	  stedelijk	  leven	  niet	  alleen	  draait	  om	  ‘city	  management’,	  maar	  ook	  om	  ‘city	  
making’	  –	  de	  processen	  waarin	  stedelingen	  en	  instituties	  in	  wisselwerking	  met	  
elkaar	  vorm	  geven	  aan	  het	  alledaagse	  stedelijke	  leven	  (De	  Lange	  &	  De	  Waal,	  
2013,	  Ito,	  Okabe	  et	  al.	  2006;	  Foth	  2008;	  Foth	  2011).	  Steden	  bestaan	  niet	  alleen	  
uit	  infrastructuur,	  maar	  ook	  uit	  een	  assemblage	  van	  verschillende	  mensen	  met	  
uiteenlopende	  achtergronden,	  levensstijlen	  en	  –doelen	  die	  op	  de	  een	  of	  andere	  
manier	  ook	  met	  elkaar	  samen	  moeten	  zien	  te	  leven	  in	  de	  stad.	  
	   Een	  aantal	  critici	  meent	  dat	  de	  opkomst	  van	  smart	  city-‐technologieën	  de	  
capaciteit	  van	  de	  stad	  om	  te	  functioneren	  als	  zo’n	  ‘gemeenschap	  van	  vreemden’	  
ondermijnt.	  Technologische	  toepassingen	  die	  zijn	  gebaseerd	  op	  het	  idee	  van	  ‘The	  
City	  as	  a	  Service’	  spreken	  stedelingen	  aan	  als	  consumenten	  in	  plaats	  van	  als	  
burgers,	  en	  stimuleren	  een	  proces	  van	  ‘parochialisering’	  –	  een	  toename	  van	  
contacten	  met	  gelijkgestemden	  ten	  koste	  van	  ontmoetingen	  of	  confrontaties	  met	  
stedelingen	  die	  niet	  tot	  de	  eigen	  sociale	  cirkel	  behoren.	  (Graham	  2005;	  Graham	  
and	  Crang	  2007;	  Shepard	  and	  Greenfield	  2007)	  -‐	  voor	  meer	  over	  parochiale	  
domeinen	  zie:	  Lofland	  1973;	  Lofland	  1998).	  
	   Alhoewel	  die	  kritieken	  relevant	  zijn,	  is	  het	  scenario	  dat	  ze	  schetsen	  niet	  
onafwendbaar.	  Want	  tegelijkertijd	  kunnen	  digitale	  media	  ook	  bijdragen	  aan	  
nieuwe	  manieren	  waarop	  een	  stedelijke	  publieke	  sfeer	  tot	  stand	  komt.	  In	  De	  stad	  
als	  interface	  schetst	  De	  Waal	  een	  aantal	  manieren	  waarop	  dat	  kan	  gebeuren.	  Zo	  
kan	  de	  data	  die	  de	  stad	  genereert	  ook	  op	  nieuwe	  manieren	  collectieve	  patronen	  
en	  issues	  van	  algemeen	  belang	  inzichtelijk	  maken.	  De	  aggregatie	  van	  data	  over	  
luchtkwaliteit,	  verkeersstromen,	  gezondheid,	  leegstand	  en	  scholen	  kunnen	  
leiden	  tot	  nieuwe	  inzichten	  in	  die	  issues.	  De	  visualisatie	  van	  deze	  data	  kan	  
begrepen	  worden	  als	  ‘ding’	  –	  in	  de	  betekenis	  die	  Bruno	  Latour	  eraan	  geeft	  –	  een	  
centraal	  object	  of	  issue	  waaromheen	  een	  publiek	  zich	  organiseert	  (Latour	  2005;	  
Latour	  2005).	  Tegelijkertijd	  bieden	  digitale	  media	  ook	  nieuwe	  middelen	  voor	  
stedelingen	  om	  zich	  rond	  deze	  issues	  te	  mobiliseren	  en	  organiseren,	  
bijvoorbeeld	  met	  behulp	  van	  reputatiesystemen.	  De	  publieke	  sfeer	  bestaat	  dan	  



niet	  per	  se	  uit	  het	  ruimtelijk	  bij	  elkaar	  brengen	  van	  stedelingen	  van	  verschillende	  
komaf.	  De	  stedelijke	  publieke	  sfeer	  ontstaat	  wanneer	  stedelingen	  zich	  op	  de	  een	  
of	  andere	  manier	  (ruimtelijk,	  virtueel	  of	  in	  enige	  combinatie)	  organiseren	  rond	  
zaken	  van	  het	  algemeen	  belang.	  
	   In	  hun	  artikel	  Owning	  The	  City	  (De	  Lange	  en	  De	  Waal,	  forthcoming)	  
benoemen	  De	  Lange	  en	  De	  Waal	  vier	  dimensies	  waarop	  dergelijke	  toepassingen	  
van	  digitale	  media	  geanalyseerd	  kunnen	  worden.	  In	  de	  eerste	  plaats	  kijken	  ze	  
naar	  manieren	  waarop	  collectieve	  issues	  m.b.t.	  de	  publieke	  zaak	  inzichtelijk	  
gemaakt	  kunnen	  worden.	  Kan	  de	  opmars	  van	  ‘big	  data’	  issues	  op	  nieuwe	  
manieren	  inzichtelijk	  maken?	  En	  om	  wat	  voor	  collectieve	  issues	  gaat	  het	  dan?	  

In	  de	  tweede	  plaats	  gaat	  het	  om	  het	  vraagstuk	  van	  het	  engagement:	  hoe	  
worden	  publieken	  betrokken	  bij	  het	  issue?	  Zijn	  er	  specifieke	  elementen	  in	  het	  
ontwerp	  van	  de	  applicatie	  die	  stedelingen	  verleiden	  zich	  daadwerkelijk	  rond	  het	  
issue	  te	  organiseren?	  	  

In	  de	  derde	  plaats	  gaat	  het	  om	  de	  genetwerkte	  organisatievorm	  van	  de	  
publieken	  :	  hoe	  wordt	  het	  publiek	  precies	  georganiseerd,	  welke	  elementen	  spelen	  
daarin	  een	  rol?	  	  

En	  ten	  vierde	  gaat	  het	  over	  de	  mogelijkheid	  tot	  handelen.	  Wat	  kunnen	  
betrokkenen	  precies	  doen	  om	  invloed	  uit	  te	  oefenen?	  Bij	  elkaar	  leiden	  de	  
invulling	  van	  deze	  vier	  invalshoeken	  al	  dan	  niet	  tot	  een	  gevoel	  van	  
‘eigenaarschap’	  bij	  de	  publieke	  zaak.	  Eigenaarschap	  wordt	  daarbij	  niet	  
gedefinieerd	  als	  een	  privaat	  eigendomsrecht,	  dat	  de	  bezitter	  het	  recht	  geeft	  op	  
exclusief	  gebruik,	  maar	  op	  een	  inclusieve	  en	  meer	  affectieve	  manier:	  een	  gevoel	  
van	  betrokkenheid	  bij,	  verantwoordelijkheid	  voor	  en	  mogelijkheden	  tot	  
handelen	  rond	  zaken	  van	  het	  algemeen	  belang.	  	  
	   Beide	  benaderingen	  (De	  Waal	  2012	  en	  De	  Lange	  en	  De	  Waal	  2013)	  zijn	  
vooral	  synthetiserend	  en	  hypothetiserend	  van	  aard.	  Het	  gaat	  om	  potentiële	  
mogelijkheden	  van	  digitale	  media	  om	  publieken	  op	  nieuwe	  manieren	  te	  
organiseren	  rond	  zaken	  van	  algemeen	  belang.	  Met	  dit	  project	  willen	  we	  een	  
volgende	  stap	  maken.	  We	  willen	  aan	  de	  hand	  van	  een	  tiental	  concrete	  projecten	  
uit	  Amsterdam	  een	  instrumentarium	  te	  ontwikkelen	  waarmee	  we	  de	  
maatschappelijke	  aspecten	  van	  ‘smart	  city’	  en	  ‘social	  city’	  technologieën	  
inzichtelijk	  kunnen	  maken.	  Allereerst	  zullen	  we	  aan	  de	  hand	  van	  de	  case	  studies	  
het	  begrippenkader	  (collectieve	  issues,	  engagement,	  genetwerkte	  publieken	  en	  
handeling)	  preciezeren.	  Voldoet	  dit	  begrippenkader?	  Kunnen	  we	  maatstaven	  
ontwikkelen	  waarmee	  we	  de	  vier	  dimensies	  in	  kaart	  kunnen	  brengen?	  Kunnen	  
we	  naast	  analytische	  tools	  ook	  visuele	  tools	  ontwikkelen	  waarmee	  we	  de	  
mogelijke	  ruimtelijke	  en	  sociale	  gevolgen	  in	  kaart	  kunnen	  brengen?	  Daarna	  
zullen	  we	  een	  aantal	  cases	  daadwerkelijk	  evalueren	  en	  visualiseren	  aan	  de	  hand	  
van	  het	  opgestelde	  instrumentarium.	  Doel	  is	  om	  zo	  tot	  een	  toolkit	  te	  komen	  die	  
ontwerpers	  en	  beleidsmakers	  inzicht	  kan	  bieden	  in	  factoren	  die	  al	  dan	  niet	  een	  
rol	  spelen	  in	  de	  manier	  waarop	  burgers	  zich	  met	  behulp	  van	  digitale	  media	  
organiseren	  rond	  zaken	  van	  algemeen	  belang.	  
	  
	  
b)	  Benutting/relevantie	  	  
	  
Dit	  project	  past	  in	  een	  breder	  product	  dat	  One	  Architecture	  en	  The	  Mobile	  City	  
de	  komende	  jaren	  willen	  ontwikkelen.	  Het	  gaat	  daarbij	  om	  de	  ontwikkeling	  van	  
een	  denkmodel	  /	  prototype	  dat	  als	  tool	  gebruikt	  kan	  worden	  in	  de	  stedelijke	  



ontwikkeling.	  Hiervoor	  willen	  beide	  partijen	  samen	  werken	  met	  de	  Economic	  
Development	  Board	  van	  de	  gemeente	  Amsterdam,	  de	  afdeling	  die	  
verantwoordelijk	  is	  voor	  het	  Amsterdam	  Smart	  City	  programma.	  	  

In	  dit	  prototype	  worden	  ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  ‘smart	  cities’	  
bij	  overheden,	  bedrijfsleven	  en	  burgerinitiatieven,	  die	  nu	  veelal	  nog	  
geatomiseerd	  plaatsvinden,	  geïnventariseerd	  en	  bruikbaar	  gemaakt	  voor	  de	  
diverse	  actoren	  in	  de	  stad.	  	  

	  
Binnen	  dit	  prototype	  gelden	  een	  aantal	  doelen:	  
	  

1) De	  ontwikkeling	  van	  een	  gezamenlijke	  taal	  (zowel	  in	  termen	  van	  
theoretische	  concepten	  als	  in	  termen	  van	  data	  (het	  uitwisselbaar	  maken	  
van	  datasets)	  

2) Het	  instrumentaliseren	  van	  de	  driehoek	  data	  -‐	  cultureel-‐maatschapellijke	  
actoren	  en	  instituties	  -‐	  (ruimtelijke)	  issues	  

3) Het	  cureren	  van	  een	  platform	  dat	  inspireert	  en	  leert	  
4) Het	  zelfstandig	  exploreren	  en	  doordenken	  van	  de	  ruimtelijke	  weerslag	  

van	  ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  ‘smart	  cities’	  in	  de	  vorm	  van	  
ontwerpstudies	  en	  essays.	  

	  
Het	  prototype	  is	  modulair	  opgebouwd,	  opdat	  het	  op	  termijn	  toegankelijk	  en	  
bruikbaar	  wordt	  voor	  derden.	  Door	  de	  modulaire	  opbouw	  en	  de	  
gemeenschappelijke	  ‘taal’	  wordt	  het	  prototype	  ook	  schaalbaar.	  
	   Het	  onderzoek	  van	  de	  embedded	  researcher	  speelt	  in	  de	  ontwikkeling	  
van	  dit	  prototype	  een	  belangrijke	  rol,	  zowel	  bij	  de	  inventarisatie	  van	  
ontwikkelingen	  als	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  gemeenschappelijke	  taal	  in	  de	  
vorm	  van	  de	  toolkit	  en	  visualisatietechnieken.	  	  

Het	  onderzoek	  van	  de	  embedded	  researcher	  levert	  een	  belangrijke	  
bijdrage	  vanuit	  de	  praktijk	  (stedenbouw	  &	  planning	  &	  app	  development)	  aan	  
lopend	  onderzoek	  naar	  smart	  cities.	  Het	  draagt	  daaraan	  bij	  door	  vanuit	  de	  
praktijk	  theoretische	  begrippen	  te	  toetsen	  en	  aan	  te	  vullen.	  	  
	  
c)	  Samenhang	  van	  het	  onderzoek	  	  
	  
De	  embedded	  researcher	  krijgt	  een	  werkplek	  op	  het	  kantoor	  van	  One	  
Architecture	  in	  Amsterdam.	  Hij	  of	  zij	  zal	  daarbij	  worden	  aangestuurd	  door	  de	  
aanvragers:	  Martijn	  de	  Waal,	  Matthijs	  Bouw	  en	  Michiel	  de	  Lange.	  In	  overleg	  met	  
de	  embedded	  researcher	  zullen	  zij	  gezamenlijk	  een	  onderzoeksagenda	  opstellen	  
op	  basis	  van	  de	  hierboven	  genoemde	  punten.	  Met	  enige	  regelmaat	  (minimaal	  
eens	  per	  maand)	  zullen	  er	  research	  bijeenkomsten	  worden	  belegd	  waarin	  
aanvragers	  en	  embedded	  researcher	  de	  voortgang	  van	  het	  project	  bespreken.	  
Deze	  bijeenkomsten	  hebben	  het	  karakter	  van	  inhoudelijke	  themasessies	  waarbij	  
aan	  de	  hand	  van	  bestudeerde	  literatuur	  of	  een	  aantal	  case	  studies	  discussie	  
gevoerd	  zal	  worden.	  Hiervoor	  zullen	  soms	  ook	  externe	  partijen	  worden	  
uitgenodigd	  om	  een	  presentatie	  te	  geven.	  Als	  er	  belangstelling	  is	  zullen	  ook	  
externe	  geïnteresseerden	  deel	  kunnen	  nemen	  aan	  deze	  themasessies,	  
bijvoorbeeld	  PhD-‐kandidaten	  of	  onderzoekers	  uit	  de	  creatieve	  industrie	  en	  
culturele	  instellingen.	  

Voor	  de	  analytische	  tools	  uit	  de	  conceptuele	  toolkit	  deel	  zullen	  de	  drie	  
aanvragers	  ook	  op	  het	  gebied	  van	  de	  deliverables	  (publicaties)	  nauw	  



samenwerken	  met	  de	  embedded	  researcher.	  De	  researcher	  is	  verantwoordelijk	  
voor	  eerste	  drafts,	  maar	  de	  redactie	  zal	  gevoerd	  worden	  door	  de	  aanvragers.	  Zij	  
zullen	  daarnaast	  ook	  inhoudelijke	  bijdragen	  leveren.	  
Voor	  de	  visuele	  tools	  (de	  mappings)	  wordt	  daarbij	  nauw	  samengewerkt	  met	  The	  
Cloud	  Collective.	  Ook	  ontwerpers	  van	  OneArchitecture	  zullen	  hieraan	  een	  
bijdrage	  leveren.	  

De	  embedded	  researcher	  zal	  ook	  een	  blog	  (onderdeel	  van	  The	  Mobile	  City	  
website)	  bijhouden,	  waarop	  case	  studies	  worden	  besproken	  /	  geanalyseerd	  en	  
essays	  met	  een	  meer	  theoretische	  inslag	  zullen	  verschijnen.	  
	  
	  
	  
5.	  Werkprogramma	  	  
	  
	  
Periode	   Wat	   Deliverable	  
Okt-‐Dec	  2013	   Literatuuronderzoek	  naar	  Smart	  Cities	   Reviews	  voor	  website	  
Okt	  2013-‐Jan	  14	   Selectie	  Smart	  City	  voorbeelden	   	  
Jan	  –Maart	  2014	   Analyse	  Smart	  City	  voorbeelden	   Analyses	  voor	  website	  
Maart	  –	  Juni	  2014	   Ontwikkeling	  Conceptueel	  kader	   Conceptueel	  kader,	  theoretisch	  

essay,	  instrumentarium	  
	  

April	  –Augustus	  2014	   Ontwikkeling	  Visualisaties	   Aantal	  visualisaties	  voor	  website	  en	  
publicatie.	  	  

Sep	  –	  Okt	  2014	   Publicatie,	  inhoud	  &	  vormgeving	   Publicatie	  gericht	  op	  professioneel	  
publiek	  

Okt	  2014	   Organisatie	  Eindbijeenkomst	   Event	  Pakhuis	  de	  Zwijger	  of	  Het	  
Nieuwe	  Instituut	  

Sep	  –	  Dec	  2014	   Wetenschappelijke	  artikelen	   Artikelen	  in	  te	  dienen	  bij	  een	  of	  
meerdere	  journals	  

Okt	  2013-‐	  Juni	  2014	   Themasessies.	  Maandelijkse	  bijeenkomsten,	  
waarvan	  1	  op	  Smart	  Cities	  Conferentie	  in	  
Barcelona	  

Verslagen	  /	  interviews	  op	  website	  



6.	  Geplande	  wetenschappelijke	  producten	  en	  andere	  deliverables	  	  
	  
	  
a)	  Output	  gericht	  op	  Creatieve	  Industrie:	  
Het	  onderzoek	  zal	  toegankelijk	  worden	  gemaakt	  via	  de	  internationaal	  gerichte	  
weblog	  van	  The	  Mobile	  City	  en	  haar	  sociale	  netwerken.	  Op	  de	  blog	  zal	  een	  
speciale	  sectie	  worden	  ingericht	  voor	  het	  onderzoek	  en	  daarop	  zullen	  de	  
analyses	  van	  uiteenlopende	  smart	  city	  projecten	  worden	  gepubliceerd.	  	  

Het	  project	  wordt	  afgesloten	  met	  een	  essay	  /	  roadmap	  over	  
ontwerpbenaderingen	  van	  smart	  cities,	  waarin	  de	  analytische	  toolkit	  aan	  de	  
hand	  van	  praktische	  voorbeelden	  wordt	  uiteengezet.	  Het	  essay	  zal	  op	  een	  
aansprekende	  manier	  vorm	  worden	  gegeven,	  en	  veel	  illustraties	  en	  
datavisualisaties	  bevatten,	  en	  het	  wordt	  gratis	  verspreid	  als	  pdf.	  Het	  zal	  als	  
discussiestuk	  ook	  worden	  ingebracht	  op	  uiteenlopende	  nationale	  en	  
internationale	  blogs	  gericht	  op	  de	  creatieve	  industrie	  /	  ontwerp	  /	  architectuur,	  
zoals	  Ruimtevolk	  en	  Archined	  in	  Nederland	  en	  internationale	  blogs	  als	  Domus,	  
EngagingCities,	  Shareable	  en	  The	  Atlantic	  Cities.	  	  

Het	  essay	  wordt	  gepresenteerd	  op	  een	  event	  in	  Pakhuis	  de	  Zwijger	  of	  Het	  
Nieuwe	  Instituut	  (initiatiefnemers	  van	  dit	  project	  hebben	  met	  beide	  partijen	  zeer	  
goede	  betrekkingen	  en	  eerder	  samengewerkt).	  Daarnaast	  willen	  we	  ons	  project	  
ook	  presenteren	  op	  de	  Smart	  Cities	  Conferentie	  in	  Barcelona,	  het	  grootste	  
internationale	  professionele	  event	  op	  het	  gebied	  van	  smart	  cities	  in	  november	  
2013.	  Daar	  willen	  we	  onze	  aanpak	  kenbaar	  maken	  aan	  de	  internationale	  
professionele	  gemeenschap	  en	  onderzoek	  doen	  naar	  nieuwe	  trends	  /	  
ontwikkelingen.	  
	  
	  
b)	  Wetenschappelijke	  output:	  
Het	  onderzoek	  zal	  bij	  de	  UvA	  worden	  ingebed	  in	  de	  onderzoeksgroep	  Social	  
Media	  and	  the	  Transformation	  of	  Public	  Space.	  Ook	  sluit	  het	  aan	  bij	  drie	  aan	  
elkaar	  verwante	  internationale	  onderzoekslijnen	  waar	  De	  Waal	  bij	  betrokken	  is:	  
het	  Europese	  FP-‐7	  project	  UrbanIxD,	  het	  Europese	  COST	  onderzoeksnetwerk	  
People	  Friendly	  Cities	  in	  a	  Data-‐Rich	  World	  en	  het	  Digital	  Cities	  
onderzoeksnetwerk.	  Uitkomsten	  van	  het	  onderzoek	  zullen	  gedeeld	  worden	  met	  
deze	  onderzoeksgroepen	  tijdens	  internationale	  bijeenkomsten	  en	  deel	  uitmaken	  
van	  de	  gemeenschappelijke	  publicaties	  (bundels,	  special	  issues	  van	  journals)	  die	  
binnen	  deze	  onderzoeksgroepen	  gepland	  staan.	  	  

Tot	  slot	  ligt	  het	  in	  lijn	  der	  verwachting	  dat	  de	  resultaten	  van	  het	  project	  
ingebracht	  kunnen	  worden	  in	  een	  gezamenlijke	  Horizon2020-‐aanvraag	  (in	  
Europees	  verband,	  samen	  met	  onderzoekers	  uit	  genoemde	  netwerken),	  als	  ook	  
kunnen	  leiden	  tot	  een	  grotere	  onderzoeksaanvraag	  bij	  NWO	  op	  het	  gebied	  van	  
smart	  cities	  en	  creatieve	  industrie.	  
	  
	  
	  
	  
	  


