
CIRCULAIR & SLIM
over hoe smart tech toepassingen kunnen helpen 
om kringlopen in en om steden te verduurzamen



5 EVOLUTIES
in slimme technologie die bijdragen 
aan een circulaire stad



• METEN ALS STARTPUNT OM TE WETEN 
• DATA ANALYSEREN & BEGRIJPBAAR MAKEN 
• AUTONOME TECHNOLOGIE MOGELIJK MAKEN 
• SAMENWERKING FACILITEREN 
• TRANSPARANTIE & VEILIGHEID GARANDEREN
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5 STROMEN
te verduurzamen voor een circulaire stad



VOEDING

RUIMTE

WATERENERGIE

MATERIALEN



VOEDING
logistiek 
optimaliseren

teelt- & 
verwerkingsprocessen 
optimaliseren

transparantie 
bieden voor alle 

ketenspelers

gedrag verduurzamen

voedingsbronnen 
verduurzamen

voedselverlies 
tegengaan



gedrag verduurzamen

VOEDING

sensoren op/in lichaam geven input voor 
boodschappenlijstje

flexibele prijszetting afhankelijk van 
duurzaamheidsimpact op basis van ketendata

slimme vuilnisbak geeft aan waarvoor en voor wie 
resten nog bruikbaar zijn

app laat gebruiker toe lokale producenten te 
localiseren/te kopen op basis van voedselkm’s

VR/AR ervaring leert gebruiker hoe zijn/haar 
voedingsproduct tot stand is gekomen

slimme koelkast suggereert welke producten wanneer 
en hoe best te consumeren



voedingsbronnen verduurzamen

VOEDING

high-tech technologie maakt klimaatonafhankelijke 
artificiële groeiomstandigheden mogelijk met optimaal 
rendement

app leert je alternatieve, duurzame(re) bronnen van 
voedingsstoffen kennen (bijv. insecten, algen, …)





logistiek optimaliseren

VOEDING

koppeling van data op stroomniveau laat toe voorraden 
te poolen & logistiek te optimaliseren (bijv. voedselhubs, 
lokale verwerking overschotten)

symbiosetoren voor voedingsproducten

sensoren meten welke reststromen bij wie voorradig/
nodig zijn, in welke hoeveelheid en kwaliteit

open data: realtime zichtbaarheid productie/voorraden, 
overschotten en tekorten + prijseffecten

online platform om voedselschenkingen te organiseren 
met aandacht voor logistiek



teelt- en verwerkingsprocessen optimaliseren

VOEDING

sensoren in verwerkingsprocessen

processensoren laten toe water/energieverbruik 
alsook bijv. bemesting etc. terug te dringen, o.a. 
ten voordele van compostering

op afstand bediende aquaponics in vertikale 
tuinen

teelten met drones

datagedreven processen algoritmisch afgestemd 
op vraag



voedselverlies tegengaan

VOEDING

foodpairing app geeft aan hoe je restjes optimaal kan 
benutten

slimme verpakkingen/sensoren monitoren continu de 
kwaliteit van voedsel

realtime pricing mechanisme op basis van vraag en aanbod 
geeft voorrang aan producten van korte houdbaarheid

app om last-minute maaltijden/voedselresten te delen

slimme koelkast/app suggereert hoe restjes tot 
gezonde maaltijd te verwerken



transparantie bieden voor alle ketenspelers

VOEDING

blockchain van voedingsdata (origine, behandelingen, 
verwerkingen, etc.) creëert betrouwbare 
transparantie doorheen voedingsketen

open dataplatform voor overschotten en tekorten 
doorheen de keten



RUIMTE
hulpbronnen in bouw en onderhoud 

verminderen

bestaande ruimte saneren

transparantie 
ruimtegebruik verhogen

gemeenschapsweefsel 
creëren en versterken

logistieke bewegingen 
beperken en 

verduurzamen

ruimtegebruik en  
-planning optimaliseren

gebouwen als materiaalbronnen 
beheren

performance van gebouwen 
optimaliseren

nieuwe bouwmethodes 
en -principes hanteren



ruimtegebruik en -planning optimaliseren

RUIMTE

potentieelkaart voor combineren functies en 
infrastructuur (suprastructurering)

pop-up/startup matchingplatform voor 
leegstandsbestrijding

immozoeker op basis van circulair potentieel (bijv. 
nabije reststromen, diensten, …)

prijsnudging op basis van keuze locatie aan de hand 
van matching noden en voorzieningen

online platform voor delen van ruimtes (particulier en 
professioneel)

algoritmische positionering en dimensionering van 
infrastructuur en voorzieningen op basis van ligging en 
gebruikersdata

gebruikersdata benutten om verdeling elektrische 
laadinfrastructuur + deelvoertuigen te optimaliseren





transparantie ruimtegebruik verhogen

RUIMTE

kwaliteit, toestand & (potentieel) gebruik van 
gebouwen in kaart brengen

building information modelling systemen

data-analyse via koppeling bevolkingsgegevens en 
ruimtegebruik/-behoefte voor ruimtelijke planning 
naar de toekomst toe

augmented reality toepassingen om ondergrondse 
leidingen zichtbaar te maken zonder graven

wastescapes online in kaart brengen



bestaande ruimte saneren

RUIMTE

sensoren voor asbestdetectie

sensoren voor fytoremediëring

technologie die aanwezigheid van bepaalde stoffen/
materialen op sites in kaart helpt brengen



gemeenschapsweefsel creëren en versterken

RUIMTE

matchmakingplatform op basis van complementaire 
behoeften en mogelijkheden

lokale, digitale munt ter stimulering van lokale 
producten en diensten

(semi)publieke ruimte ter beschikking stellen van 
burgers voor tuinaanleg en onderhoud



logistieke bewegingen beperken en verduurzamen

RUIMTE

app voor gebruik stadsdistributienetwerk/duurzame 
koeriers door handelaars en particulieren

online deelplatform voor personenvervoer

platform om goederen (over bedrijven heen) slim te 
bundelen

lege terugritten nuttig opvullen (reverse logistics)

koppeling datastromen van logistieke spelers via 
blockchain

algoritmisch bundelen van vracht van 
verschillende spelers



nieuwe bouwmethodes en -principes hanteren

RUIMTE

3D printing van gebouw(onderdel)en

online platform voor modulaire bouweenheden/-
uitbreidingen



performance van gebouwen optimaliseren

RUIMTE

performancemonitoring via smart home app

sensoren monitoren toestand en performance gebouw

planning groendaken en -gevels op basis van remote 
sensing data (bijv. temperatuur/isolatie/
waterhuishouding …)



gebouwen als materiaalbronnen beheren

RUIMTE

online platform/veiling voor afbraakmaterialen

energieverhandeling via batterijen/elektrisch 
wagenpark op gebouwniveau



hulpbronnen in bouw en onderhoud verminderen

RUIMTE

procesmonitoring bouwbedrijven & infrastructuur



WATER

energie winnen 
uit water

transport via water 
stimuleren

watergebruik 
verminderen

wateroverlast 
vermijden

hergebruik van water en 
grondstoffen uit waterstromen

watervervuiling 
beperken / vermijden

watertekort 
voorkomen

infrastructuur 
optimaliseren



watergebruik verminderen

WATER

variabele prijszetting van water op basis van kwantiteit 
en kwaliteit van gebruik via blockchain

app om gedrag inzake watergebruik inzichtelijk 
te maken en bij te sturen

op sensoren en remote sensing gebaseerde precisielandbouw 
met lager en schoner watergebruik

sensoren die meten wanneer iets schoon (genoeg) is om 
onnodig watergebruik te vermijden

localisering van leidingen via augmented reality om 
onnodige infrastructuurwerken te vermijden

monitoring toestand infrastructuur mbv sensoren om 
waterintensief onderhoud te vermijden

detectie & localisering van lekken met behulp van 
sensoren

online platform om water dat je bespaart te verhandelen 
(incentive)
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hergebruik van water en gronstoffen uit waterstromen

WATER

besparing/terugwinning materialen door reducering 
infrastructuur na terugdringen verbruik (recuperatie 
uit overdimensionering)

recuperatie van reststromen uit afvalwater 
(watermining)

mapping & monitoring volksgezondheid aan de hand 
van restanten in afvalwater (bijv. geneesmiddelen, 
drugs, …)

slimme scheidingstechnieken om waterhergebruik en 
grondstofwinning slim te kunnen sturen



infrastructuur optimaliseren

WATER

multi-inzetbare infrastructuur hanteren om kosten, 
ruimte en materialen te besparen

slimme, adaptieve infrastructuur inzetten die zich 
anders gedraagt onder wisselende omstandigheden

steden en gebouwen plannen volgens default-
waarden op basis van rationeel watergebruik 

intelligente, datagedreven planningstools voor 
stedelijke en infrastructurele planning hanteren



energie winnen uit water

WATER

energie alsook warmte/verkoeling winnen uit 
waterverplaatsing en -temperatuur(sverschil)



transport via water stimuleren

WATER

drones om goederen via water te vervoeren

algoritmische afstemming logistieke keuzes t.o.v. 
snel/traag vervoer



wateroverlast vermijden

WATER

slimme waterwering op basis van sensoren en 
voorspellingsalgoritmen

waarschuwingssysteem bij dreigende watersnood op 
basis van sensornetwerk of app-meldingen gebruikers

slimme membraantechnieken om waterdoorlating 
dynamisch te kunnen reguleren



watertekort voorkomen

WATER

selectieve waterwinning en -teruggave op basis van 
monitoring lokaal ecosysteem

voorraadmonitoring met behulp van sensoren

permanente monitoring waterkwaliteit aan de hand 
van sensoren



watervervuiling beperken / vermijden

WATER

augmented realitytoepassing om (type) waterkwaliteit 
te herkennen

scheiding en slimme routing van regen-en afvalwater 
naar waar bruikbaar

sensornetwerk om verontreiniging snel te kunnen 
traceren en stoppen (incl. biologische wapens)

sensoren om verontreiniging bij grondwerken te 
monitoren



ENERGIE

energie 
recupereren uit 

andere 
processen

energieverbruik 
verminderen

energiepositief 
bouwen

energiebronnen en 
infrastructuur 
verduurzamen

energiedata 
transparanter en 
inzichtelijker maken

energiebronnen en 
infrastructuur 

decentraliseren en 
diversifiëren



energie recupereren uit andere processen

ENERGIE

energie winnen uit waterverplaatsing en 
temperatuur(sverschil)

energie winnen uit verplaatsing en beweging, bijv. 
voetpaden/wegen drukke plaatsen

energierecuperatie uit serverwarmte





energieverbruik verminderen

ENERGIE

variabele prijszetting op basis van realtime/voorziene 
vraag/aanbod

nudging op basis van slimme meters en andere IoT 
objecten

sensoren voor afschakeling onnodig energieverbruik 
(bijv. verwarming bij open raam of niemand aanwezig)







energiebronnen en infrastructuur verduurzamen

ENERGIE

predictief onderhoud van infrastructuur op basis van 
sensoren & algoritmes (bijv. gas- en waterleidingen, 
windmolens, etc.)

levenscyclus batterijen etc. verlengen door reuse, 
recyclage

planningstool voor energiewinning in combinatie met 
bestaande infrastructuur (bijv. spoorlijnen, 
waterwegen, antennes, …)







energiedata transparanter en inzichtelijker maken

ENERGIE

digitaal CO2 paspoort voor producten en diensten

algoritmische optimalisatie van productie- en 
opslagplanning op basis van open data

gamification & nudging op basis van competitie/sociale 
druk

toepassingsontwikkeling door derden op basis van 
open data energieverbruik, -opwekking en -opslag

localisatiedata voor circulaire recuperatie van 
infrastructuur (bijv. isolatie, bekabeling, …)





energiepositief bouwen

ENERGIE

buurten als ecosystemen bouwen met blockchain 
koppeling om verantwoordelijkheden/garanties 
betreffende onderlinge energieafhankelijkheden vast 
te leggen

(immo)website/app voor matching gebruikers en 
gebouwen op basis van energieprofiel

collectief investeringsplatform voor 
energieinfrastructuur op locatie/eigendom van 
anderen (met hoger rendement)

app/website voor scan van energiepotentieel 
dagelijkse leefomgeving



bronnen en infrastructuur decentraliseren en diversifiëren

ENERGIE

slimme automatische overschakeling tussen duurzame 
bronnen om energiezekerheid te garanderen

blockchain energiecontracten tussen industrie en 
gebruiker, alsook gebruikers onderling

microgrids op buurtniveau

slim gebruik van elektrisch wagenpark en 
oplaadinfrastructuur als energieopslag en -transport

potentieelkaart mbt meest optimale niet-fossiele 
energiebron per lokatie (bijv. zon, wind, geothermie, 
getijden, …)

miniaturiseren van energieinfrastructuur zodat deze 
mobiel(er) inzetbaar wordt



MATERIALEN

materialen recupereren uit 
reststromen

producten duurzaam en 
modulair ontwerpen

afstanden tussen 
ketenspelers verkorten 

nieuwe productietechnieken 
met minimale reststromen 

virtualiseren waar mogelijk 

producten en 
materialen delen 

recyclage/reparatie/upgraden 
van producten mogelijk maken 

informatie  
materiaal- en reststromen 

toegankelijk maken 

gebruik van producten als 
dienst aanbieden 



materialen recupereren uit reststromen

MATERIALEN

slimme vuilnisbakken en containers die helpen bij 
correct sorteren/hergebruik

online smart waste platform

sensoren en kennisbanken die aan kunnen geven welke 
materialen in (restanten) van producten/reststromen 
zitten voor gebruik en/of recyclage





informatie materiaal- en reststromen toegankelijk maken

MATERIALEN

producten/materialen uitrusten met geheugen mbt 
bestanddelen en levensloop (zgn. spimes)

online kennisbank met materialenkennis en overzicht 
lokale beschikbaarheid van materialen en expertise 
inzake ver/bewerking



virtualiseren waar mogelijk

MATERIALEN

AR/VR toepassingen die handleidingen vervangen 
waar mogelijk

AR/VR toepassingen die toelaten om ‘door grondlagen 
heen’ te kijken en zo onnodige/foutieve grondwerken 
helpen te vermijden



producten duurzaam en modulair ontwerpen

MATERIALEN

online platform voor open ontwerp 
waar mensen ontwerpen voor modules 
kunnen uitwisselen

lokale maakplaatsen voor creatie, delen en hergebruik 
van objecten en materialen (bijv. fablabs)



afstanden tussen ketenspelers verkorten

MATERIALEN

fablabs, techshops, makerspaces in stedelijke centra 
plaatsen, dichtbij gebruikers

commerciële, industriële sites ontwerpen volgens 
principes van industriële symbiose zodat bedrijven 
elkaars (rest)stromen optimaal gebruiken



nieuwe productietechnieken met minimale reststromen

MATERIALEN

3D printing/additive manufacturing van onderdelen, 
infrastructuur en gebouwen



gebruik van producten als dienst aanbieden

MATERIALEN

online dienstenplatforms en -contracten, bijv. 
verlichtings/verwarmings/mobiliteitscontract ipv 
lampen/gas/auto kopen



producten en materialen delen

MATERIALEN

app voor delen van producten voor sporadisch gebruik 
(bijv. gereedschap)



recyclage/reparatie/upgrade van producten mogelijk maken

MATERIALEN

repaircafés voor elektronische toestellen organiseren

lokale ontwerp/hack/maakplaats voor opwaarderen 
oud meubilair 

digitaal paspoort voor producten met informatie voor 
optimale verwerking/recyclage (bijv. isolatiemateriaal)



VOEDING

RUIMTE

WATERENERGIE

MATERIALEN



EEN PROJECT VAN

IN SAMENWERKING MET 


