
4. Sensor City
Steden zitten vol met sensoren. Bedrijven passen de technologie toe 
om de verkeersdoorstroming en luchtkwaliteit te verbeteren. Sensoren 
van de stedelijke infrastructuur communiceren met smartphones en 
auto’s van stadsbewoners. 

3. Autodelen
Met autodelen blijven voertuigen in beweging. Dat vermindert de druk 
op openbare en bestaande parkeergelegenheden. Daarnaast maken 
deelauto’s nieuwe doelgroepen mobiel. Zo kunnen deelauto’s worden 
ingezet voor vervoer van ouderen door jongeren.

10.   Warmte en koude
In de stad van de toekomst doen nieuwe WKO-energiesystemen hun 
werk. Vergeet daarbij de diepe boringen. Nee, door koude uit het 
oppervlaktewater van rivieren en de inzet van stadswarmte ontstaat 
een compleet nieuw WKO-energiesysteem.

7. Drijvende stad
Drijvend wonen neemt grote vormen aan in de stad van de toekomst. 
Door bevolkingsgroei en klimaatverandering dreigt in 2050 een land-
tekort te ontstaan dat zo groot is als de oppervlakte van heel 
Noord-Amerika. 

1. Stadsboerderij
Om aan de toekomstige vraag naar voedsel te voldoen, moeten steden 
veerkrachtig en zelfvoorzienend zijn. Lokale voedselproductie in stads-
boerderijen draagt daaraan bij. Gecombineerde groente- en visteelt met 
aquaponics bespaart 90 procent water.

5. Slimme objecten
Door bushokjes te laten communiceren met smartphones is het mo-
gelijk om fiets- en looproutes te optimaliseren. Met de technologie 
worden gegevens over tijd, locatie, bezoekersstromen en newsfeeds 
verzameld en verwerkt via het stadsmeubilair. 

8. Vergrijzing
In de komende decennia vergrijst de bevolking van Nederland fors. In 
2040 zijn er 2,6 miljoen 75-plussers, het dubbele van nu. In de toekomst 
neemt het aantal ouderen in de steden sterk toe. De ‘nieuwe’ oudere is 
namelijk vitaal, zelfstandig en vermogend.

2. Last mile-logistiek
Vrachtwagens rijden in colonnes van distributiecentra naar de rand van 
de stad. Zo besparen vervoerders brandstof. De vracht gaat met kleine, 
elektrische voertuigen de stad in om winkels te bevoorraden. Zo is de 
last mile schoon en stil. 

6. Groen in de stad
Groene daken slaan overtollig regenwater op en reinigen het voor ge- 
bruik. Ook zorgen groene daken voor meer biodiversiteit en een prettige-
re leef- en werkomgeving. ‘Verticale bossen’ bieden woonruimte, maar 
verbeteren ook het stadsklimaat.

9. Energiewijk
Complete wijken van steden wekken in de toekomstige stad zelf duur-
zame energie op. Opslag van energie vindt lokaal plaats via goedkope 
batterijen in huis en van elektrische auto’s. Het smart grid is het
onmisbare cement tussen de stenen. 

De stad in 2050

37% 

van de stedelijke groei 
in India, China en Nigeria

2,6 mln 

Nederlandse 75-plussers in 2040

28 steden
met meer dan 10 mln inwoners

2/3 
van 9 mrd wereldburgers woont 

in de grote stad

Voor de metropool van de toekomst zijn innovaties nodig met één grote gemene deler. 
Slimme logistiek, slimme gebouwen, slimme energiesystemen en voedselvoorziening 
maken de toekomstbestendige stad duurzaam, bereikbaar en leefbaar.

De duurzame stad is vooral een slimme stad
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