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SMART
Het promoten van U-tope is een van 
de  onderdelen waar steeds veel 
aandacht aan besteed wordt. Naast 
alleen verspreiding van de naam op 
het internet en via nieuwsbrieven, 
wordt er ook geprobeerd om 
mee te doen aan zoveel mogelijk 
prijsvragen die bij het project lijken 
te passen, zo ook SMART Urban 
Stage. Naast alleen de aandacht 
te richten op eigen producten, 
wil SMART focussen op andere 
duurzame concepten en deze door 
middel van een prijsvraag publiciteit 
(en een mogelijke geldprijs) geven. 
U-tope is geselecteerd uit een 
stapel Nederlandse inzendingen 
samen met Villa Superuse van 
2012 Architecten, en is nu één 
van de twee projecten die op de 
Urban Stage in Amsterdam te 
zien zullen zijn. Inmiddels wordt 
er door het U-tope team hard 
gewerkt aan de onderdelen die 
gepresenteerd zullen worden op 
een moderne, visuele manier. Om 
alvast een  pje van de sluier op te 
lichten, onderdeel hiervan is een 
3D geprinte maque  e. Hieronder 
een a  eelding van de stage.

In deze periode hebben de eerste gesprekken plaats 
gevonden met mogelijke leveranciers en sponsoren.  Om 
tot oplossingen te komen die ook daadwerkelijk toegepast 
kunnen worden, is de inbreng van fabrikanten en leveranciers 
onmisbaar. Zo zijn er afspraken geweest met  onder 
andere Bosch Technologies, Centrosolar, Polyproducts, 
Octatube en Vianen Kozijntechniek. In de gesprekken zijn 
verschillende raakvlakken tussen U-tope en de leveranciers 
besproken, evenals technische informa  e die nodig is 
bij het uitwerken van de verschillende onderdelen van 
U-tope. Tevens hebben we informa  e uit kunnen wisselen 
wat betre   duurzaamheid en hoe dit toe te passen. 
Aan de hand van de gesprekken kunnen we concluderen 
dat de betreff ende bedrijven project U-tope zeer 
waarderen als duurzaam ini  a  ef, en hier mogelijk 
een samenwerking mee aan willen gaan. Overigens 
zijn er veel meer bedrijven benadert, waarvan 
velen tot nu toe enkel telefonisch en zijn er diverse 
afspraken gepland, met bijvoorbeel Landal Green Parks. 

Van Vianen Kozijntechniek is reeds een defi ni  ef 
antwoord binnen en hebben wij kunnen verwelkomen 
als partner in het project. Vianen Kozijntechniek zal 
de kozijnen welke in de U-tope gebruikt worden, 
kosteloos leveren. Leuk detail hieraan is dat Vianen 
Kozijntechniek van de gelegenheid gebruik maakt 
om  U-tope  te gebruiken als een testobject voor een 
nieuwe type verbinding, wat weer volledig strookt met het idee van een open source prototype.

In de aankomende weken zal er gewerkt worden aan de uitwerking van de pui, schil en 
construc  e, maar daarnaast zal er ook veel aandacht besteed  worden aan het in de 
media komen en het promoten van U-tope. Voorbeeld hiervan is de SMART Urban Stage.
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