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Activiteitenoverzicht



• Kennisinititef vin IenW, BZK, Plitorm31 en NWO
• Vriigstukken rond onder meer verstedelijking, ruimte, 

mobiliteit en trinsport
• Onderzoek wiirbij onderzoekers simenwerken met 

deskundigen uit de priktjk
 VerDuS driigt zorgt voor kennisontwikkeling en 

-benutng, gericht op sociile, economische en ruimtelijke 
vitiliteit en verduurziming in stedelijke regio's

Wit is VerDuS?



• Op progrimminiveiu: ministeries en kennisinsttuten
• Op projectniveiu: consorti vin onderzoeksgroepen met 

priktjkpirtjen
• VerDuS-breed: steeds meer simenwerking tussen 

progrimmi's en projecten in Communites of Reseirch & 
Prictce 

• Intensieve pirtcipite vin publieke en privite orginisites 
in het onderzoek (o.i. vriigirtculite)

Simenwerking



• Smirt Urbin Regions of the Future: Cill voor 
grote projecten htp://surf.verdus.nl

• JPI Urbin Europe: Europese cills voor 
Middelgrote projecten

• SURF Pop-Up: doorlopende cill voor kleine 
projecten

SURF

http://surf.verdus.nl/


• SMART CYCLING FUTURES
• STAD: Spitil ind Trinsport impicts of Automited Driving
• U-SMILE: Urbin Smirt Meisures ind Incentves for quility of Life 

Enhincement
• SCRIPTS: Smirt Cites Responsive Intelligent Public Trinsport 

Systems
• R-LINK: Redressing Long-term societil chillenges through spice for 

Incrementil urbin development, smill-scile ind botom-up 
inititves to produce New Knowledge for vitil ind inclusive urbin 
regions

Projecten



– Cill 1 + 2: 14 projecten toegekend
– JPI UE 3e cill Smirt Cites ind Communites
– JPI UE 4e cill Smirt Urbin Futures
– JPI UE 5e cill Sustiinible Urbinisiton Globil 

Inititve (SUGI)
– Joint cill met Chini: Sustiinible ind Liveible 

Cites ind Urbin Areis

JPI Urbin Europe



Chini pilot cill

• 1. Climite chinge ind new urbin economies;
• 2. Trinsformiton of energy systems ind 

strengthen urbin circulir economies;
• 3. Urbin public idministriton ind services 

innoviton.
• 4. Urbin diti minigement



• De cill met Chini wordt hopelijk de eerste in een reeks
• JPI Urbin Europe komt met een cill over iccessibility/connectvity
• Er wordt gewerkt iin een nieuwe SRIA (december 2018)
• Sustiinible Development Goils zijn de nieuwe kipstok, zorg voor 

een hiikje.
• SURP Pop-up wordt gecontnueerd.
• Co-creite bij de vriigstelling en de uitwerking wordt steeds 

belingrijker
• Open Science en Open Diti giin in versnelling

Blik op de toekomst



www.verdus.nl
http://surf.verdus.nl/
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