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 Call voor wetenschappelijk onderzoek naar duurzame verstedelijking

 Wederzijdse afhankelijkheid van voedsel-water-energie stromen

 Onderzoek naar nieuwe kennis, indicatoren en beoordelingskaders 

 Ontwikkelen van instrumenten voor besluitvormingsprocessen

 Inzichten in technische aspecten en systemen

 Inzichten in multilevel governance 

 Inzichten in sociale aspecten: creëren draagvlak, inclusiviteit

Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus 



 Financiers: Joint Programme Initiative Urban Europe & Europese Commissie   

 Call open in 2017 

 In 2018: Toekenning van 15 onderzoeksprojecten

 In 7 van de 15 projecten zijn NL universiteiten betrokken 

 Niet alleen Europese onderzoeksconsortia maar wereldwijd

 Looptijd: 3 jaar (2018-2021)

 Projecten nu ruim één jaar onderweg

Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus 



Water-voedsel-energie Nexus 

- Samenhang
- Synergiën
- Trade-offs

- CO2-reductie
- Duurzaam (her)gebruik van 

bronnen



Water-voedsel-energie Nexus 

Voor het zuiveren van water is energie nodig. 

Voor het produceren van elektriciteit is water 
nodig om centrale te koelen.

Organische materialen (o.a. voedselafval) 
kunnen worden omgezet in biomassa (energie).

 

 



① GLOCULL 

GLOCULL: Globally and LOCally-sustainable food-water-energy 
innovation in Urban Living Labs

Wat? Onderzoek naar lokale stedelijke initiatieven en innovaties voor het 

verduurzamen van voedsel, energie en waterstromen. 

Waar? Urban Living Lab project SUPERLOCAL in Kerkrade (Parkstad 

Limburg), Circulair gebiedsontwikkelingsproject: recyclen van materialen & 

creëren van een gesloten watersysteem 

Beoogde opbrengst? Besluitvormingstool voor beleidsmakers: bieden van 

een afwegingskader & inzichten in het spel van stakeholders

Wie? Universiteit van Maastricht



② M-NEX

M-NEX: The Moveable Nexus

Wat? Onderzoek naar de effecten van stadslandbouw op water,- energie, en 

voedselstromen. Berekenen van Food-Energy-Water CO -voetafdruk. ₂

Hoeveel CO -winst kan er geboekt worden door landbouw te integreren in de ₂

stad? 

Waar? Theoretische casussen in Amsterdam 

Beoogde opbrengst? Besluitvormingstool voor beleidsmakers + berekenen 

CO -voetafdruk van woonwijken₂

Wie? Technische Universiteit Delft



③ ENLARGE 

ENLARGE: Decision Support for the Urban Food-Water-Energy Nexus

Wat? Ontwikkelen van een decision support system dat inzichtelijk maakt hoe 

verschillende grondstofstromen met elkaar samenhangen en van invloed op 

elkaar zijn. Onderzoek naar de warmtetransitie vanuit technologisch oogpunt 

(duurzaam en rendabel) & sociaal-organisatorisch (betrekken stakeholders). 

Waar? Amsterdam-Noord (in relatie tot Metropoolregio Amsterdam)

Beoogde opbrengst? Decision support system en rekenkundige modellen 

die samenhang en trade-offs van stromen in kaart brengen

Wie? Technische Universiteit Delft



④ Waste FEW ULL 

Waste FEW Urban Living Lab: Mapping & reducing waste 

Wat? Onderzoek hoe afval als grondstof voor de lokale productie van voedsel 

gebruikt kan worden en welke effecten dit heeft op voedsel- en 

energiestromen en het creëren van een circulair systeem. 

Waar? Blue City Rotterdam (circulair hub)

Beoogde opbrengst? Inzichten in de belangrijkste drijvers en barrières van 

circulaire (voedsel)systemen met een focus op de rol van verschillende 

stakeholders

Wie? Erasmus Universiteit Rotterdam 



⑤ CRUNCH

CRUNCH: Climate Resilient Urban Nexus Choices 

Wat?  Onderzoek naar de technische en sociaal-organisatorische kant van 

interventies (maatregelen en instrumenten) om steden klimaatbestendiger te 

maken. 

Waar? Eindhoven 

Beoogde opbrengst? Ontwikkelen van ontwerpgereedschap (teken-tool) 

waarmee innovatieve ideeën uitgewerkt kunnen worden. Ontwikkelen van 

evaluatie-software op basis van een multicriteria-analyse. 

Wie? Technische Universiteit Eindhoven



⑥ Urbanising in Place

Urbanizing in Place: Building the Food-Water-Energy Nexus from below

Wat?  Onderzoek naar voedselpraktijken in de stad/ aan de rand van de stad 

en hoe deze beter meegenomen kunnen worden in stedelijke ontwikkeling.

Waar? Brussel (en informeel Nijmegen)

Beoogde opbrengst? Lessen delen tussen voedselpraktijken, ontwikkelen 

van andere manieren om (economische) waarde te meten van verschillend 

landgebruik en het komen tot nieuwe verhalen over voedsel in de stad.

Wie? Wageningen Universiteit



⑦ CITYFOOD

CITYFOOD: Smart integrated multitrophic city food production systems 

Wat? Onderzoek naar de omgevingseffecten en economische haalbaarheid 

van aquaponics (het combineren van kweken van vis en van planten in water) 

in een stedelijke context. 

Waar? Berlijn en Noorwegen

Beoogde opbrengst? Het bouwen van een model waarin de voetafdruk van 

nutriënten, water en energie van verschillende kweekopstellingen/ 

technologieën wordt berekend.

Wie? Wageningen Universiteit



Rode draden & observaties



Wat valt op? 

 Overeenkomst: interdisciplinaire kijk op het vraagstuk: zowel technisch 

als sociaal-organisatorisch

 Grote verschillen tussen de onderzoeken 

Verschillen in: 

- definitie water-energie-voedsel nexus/ ‘aanvliegroute’

- manier waarop stakeholders en bewoners worden betrokken

- samenwerking met wetenschappelijk partners in het consortium

 Samen complementair?

 



Wat valt op? 

 Gebruik van Urban Living Labs – uiteenlopend gedefinieerd

is er behoefte/noodzaak voor meer uniformiteit? 

 Opbrengst vaak een besluitvormingstool voor beleidsmakers 

hoe zorgen we ervoor dat beleidsmakers er straks echt mee aan de slag gaan?

 Onderzoek naar het “spel” van stakeholders & de overdraagbaarheid van lessen

hoe kunnen de lessen in een andere context en ander krachtenveld gebruikt 

worden? 



Praktijkpanel

Tom Voorma -  projectleider stadslandbouw van de gemeente Den Haag

Jeroen van Schaick – toekomstverkenner van de provincie Zuid-Holland

Dick Koelega – strategisch adviseur bij het Ministerie van EZK en LNV 

Koen Haer – kwartiermaker en regioadviseur bij het Ministerie van BZK 



Bedankt namens 


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19

