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Inhoud
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1. Waag / “Het internet is stuk” 
2. Bedreigingen energiesysteem 
3. Welke waarden moeten centraal staan? 
4. Wat kunnen we doen? 
5. Casus Buiksloterham (Amsterdam Noord)



Culturele stichting opgericht in 1994. 

Technologie & maatschappij opener, eerlijker en 
inclusiever maken.  

Ethos van hacker/maker-cultuur, artistieke 
samenwerking en burgeractivisme. 

140+ evenementen, expo's  

100.000 bezoekers 

3 academieprogramma's 

50 onderzoekers





waag.org/25

http://waag.org/25






Technologie als zwarte doos









Waar zijn we nu? - closed - black box 
- big tech in control 
- extraction of value 
- surveillance capitalism 
- human values  
and democracy at stake

applications 



Waar willen we 
heen?

- open / public 
- society in control 
- regenerative 
- data minimalisation 
- fair and sustainable

applications  
In the future



burger-
perspectief
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ontwerpproces

fundament

http://publicstack.net

http://publicstack.net








https://waag.org/nl/event/wandelen-naar-de-toekomst-1-de-datawandeling





Wat zijn de belangrijkste waarden waar  

het digitaliserende energiesysteem aan moet voldoen? 



Wat kunnen we doen?



burger-
perspectief

technologie-
stack

ontwerpproces

fundament

Hardware en apparaten

Data en digitale tools

Energiecommunities

Basisrechten en 
herverdeling



     Hardware en apparaten (voorbeeld uit 2013)





Datacommons 

—> Organiseert beheer, opslag, toegang. ‘Platformneutraal’ 

—> Faciliteert onderzoek, innovatie, implementatie, burgerschap

Data- 
commons

Platform X

Netbeheerder Y

Coöperatie Z



citizen 
perspective

technological 
stack

design process

the foundation

• Co-creation 

• Citizen science 

• Public Research 

• Public Participation 

Ontwerpproces Public Stack



Samen meten en beslissen



Basisrechten 

Zoals een minimum gegarandeerde 
laadsnelheid, ongeacht je situatie.



‘Slimme’ herverdeling



Hoe kunnen we hier samen aan werken? 

Wie kan wat doen? 

Hoe vullen we samen de ‘stack’ op?



Waag past deze principes toe in 

ATELIER project (2020-2024) 

The Positive Energy District



ATELIER in Amsterdam 
Two blocks in Amsterdam North will implement 
advanced technologies to achieve PED status. They 
will collaborate with pioneer (microgrid) projects 
Ceuvel and Schoonschip. 

Waag is researching the socio-technical dimension. 
For example, how can data be shared among 
residents? And how can the neighbourhood learn 
from these PEDs?

POPPIES project (Credits: Marc Koehler Architects) REPUBLICA project (Credits: ATELIER)


