
Vierde VerDuScongres | VerDuS SURF in de Regio

donderdag 29 november 2018 | Mariënhof |Amersfoort

Hartelijk welkom!

In dit digitale programmaboekje vindt u het congresprogramma op

hoofdlijnen, de plattegrond, een link naar de deelnemerslijst en de parallel

sessies. Op de pagina's daarna vindt u bovendien links naar de maar liefst

43 afzonderlijke SURFprojecten waarvan het merendeel vandaag bijdraagt

aan een sessie.

Noord, oost, zuid, west, midden: overal in Nederland zijn stedelijke regio’s aan de slag met
transitie en transformatie ingegeven door opgaven op de raakvlakken van ruimte, wonen,
bereikbaarheid, economie en bestuur. Daar is goede kennis voor nodig. Deze kennis komt
tot stand in onderzoeksprojecten van VerDuS SURF waarin wetenschappers samenwerken
met beleidsmakers van verschillende overheden en andere professionals uit de stedelijke
praktijk.

Vandaag – donderdag 29 november 2018 – nemen we kennis van de eerste onderzoeks
resultaten en wisselen we met elkaar kennis, informatie en ervaring uit rond (duurzame)
mobiliteit, energietransitie, circulaire economie, gebiedsontwikkeling van onderaf, ruimte
en wonen, het instrument living lab, klimaatadaptatie en meer. De stedelijke opgaven in
vijf Nederlandse regio's staan hierbij centraal.

www.verdus.nl/congres #VerDuS2018



Programma

Singelzaal

10.00 | Welkomstwoord  Fatma Koşer Kaya en Pieter Hooimeijer (UU / VerDuS)

10.15 | Het Nederland van de Regio’s  Frank van Oort (EUR)

en Fatma Koşer Kaya (gemeente Amersfoort), Hamit Karakus

(Platform31) en Lilian van den Aarsen (Min IenW)

11.15 | Eerste ronde parallelsessies

 Metropoolregio Amsterdam Duurzaam in Beweging Atelier

 MiddenNederland Duurzaam Bereikbaar Kloosterkamer 2

 SURF in ZuidNederland Tuinzaal

12.30 | Lunchpauze Rôtisserie

Singelzaal

13.15 | Transformaties en Transities in Steden  Ellen van Bueren (TUD)

en Hans de Bruijn (TUD) en Emiel Reiding (MinBZK)

14.15 | Tweede ronde parallelsessies

 Living Labs en Action Research in de MRA Atelier

 Wonen en werken in een klimaatbestendige, groene stad (MRDH) Kloosterkamer 2

 SURF in NoordNederland Tuinzaal

15.45 | Derde ronde parallelsessies

 Metropoolregio Amsterdam Duurzaam & Circulair Atelier

 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Duurzaam Bereikbaar Kloosterkamer 2

 Mobiliteit in ZuidNederland Tuinzaal

17.00 | Borrel

www.verdus.nl/congres #VerDuS2018



Ruimten

Plenaire sessies vinden plaats in de Singelzaal.

Koffie & thee en lunch vindt u in de Rôtisserie.

Parallelsessies vinden plaats in:

 de Tuinkamer

 Kloosterkamer 2

 het Atelier (1e verdieping)

Deelnemerslijst
Deze staat op een besloten pagina van de VerDuSwebsite.

http://www.verdus.nl/congres/deelnemerslijst


Eerste ronde parallelsessies (11.15 – 12.30 uur)

Metropoolregio Amsterdam Duurzaam in Beweging Atelier

Amsterdam blijft maar groeien. De schaarse openbare ruimte in de stad staat steeds meer onder

druk. Om de stad bereikbaar en veilig te houden en de openbare ruimte toegankelijk en

aantrekkelijk, moet de gemeente Amsterdam keuzes maken en maatregelen treffen. Het huidige

beleid richt zich op het autoluw maken van de binnenstad, waarbij meer ruimte wordt gezocht voor

voetganger en fiets. Ook is er een belangrijke rol voor het openbaar vervoer, en wordt er ingezet op

slimme mogelijkheden om een efficiënter en schoner vervoerssysteem te creëren.

Welke nieuwe benaderingen en inzichten zijn er rond fietsinnovaties, mobility as a service,

zelfrijdend vervoer en gedragsbeïnvloeding van de mobilisten om Amsterdam te helpen?

Met Barry Ubbels van de gemeente Amsterdam en onder meer de onderzoekers

Bart van Arem (TUD), Erik Verhoef (VU Amsterdam), Niels van Oort (TUD) en Friso de Vor

(Windesheim).

Moderatie: Dorien Manting (PBL).

Midden Nederland Duurzaam Bereikbaar Kloosterkamer 2

Ook Utrecht is bezig met het invullen van het klimaatakkoord. Thema’s die spelen zijn onder meer

ruimte en duurzame mobiliteit. Het Platform Klimaataanpak en Duurzame mobiliteit voor Utrecht

heeft op basis van een omgevingsscan verschillende vraagstukken geïdentificeerd. Tijdens een

uitwisseling met onder andere SURFonderzoekers die in de regio MiddenNederland werken, staan

de volgende vragen centraal: op welke manier kan op basis van de interactie tussen praktijk,

wetenschap en beleid relevant onderzoek gerealiseerd worden en welke opbrengst kan dit

opleveren? Hoe kunnen verschillende onderzoeksprojecten samen impact creëren en verandering

teweeg te brengen?

Met Jan Korff de Gidts (Regionaal Platform Klimaataanpak) en onderzoekers

uit de VerDuS SURFprojecten SCRIPTS, Smart Cycling Futures, Opschaling snelfietsroutes en

SMULLN.

Moderatie: CeesJan Pen (Fontys Hogescholen).

SURF in ZuidNederland Tuinzaal

In deze sessie komen verschillende regionale en stedelijke uitdagingen in ZuidNederland samen,

zoals krimpregio’s, verduurzaming, klimaatverandering, economische veerkracht en woningbouw.

De SURFprojecten in deze sessie gaan in op verschillende instrumenten en oplossingsrichtingen om

deze regionale en stedelijke uitdagingen tegemoet te treden. Denk aan urban living labs,

overstromingslabels voor gebouwen, innovatieve lokale ontwikkelingsstrategieën en

burgerinitiatieven. In deze sessie delen onderzoekers en praktijkpartners hun kennis en expertise

rond deze instrumenten en oplossingsrichtingen.

Met onderzoekers uit de VerDuS SURFprojecten 3S RECIPE, Bright Future, Floodlabel,

Duurzame Burgerinitiatieven, SmarterLabs en Grond voor Wonen.

Moderatie: Emiel Reiding (MinBZK).



Tweede ronde parallelsessies (14.15 – 15.30 uur)

Living Labs & Action Research in de Metropoolregio Amsterdam Atelier

Het living lab of stadslab is hot! Ook in Amsterdam en omgeving wordt er volop geëxperimenteerd

door allerlei lokale partijen, de overheid en burgers. Verschillende SURFonderzoekers zijn hier nauw

bij betrokken; anderen doen ook onderzoek in de stedelijke praktijk, maar dan zonder de context

van een living lab. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat er ‘action research’ plaatsvindt:

experimenteren met nieuwe benaderingen en observeren hoe deze in de praktijk uitwerken.

Onderzoek en praktijk lopen door elkaar; dat heeft voor en nadelen en brengt dilemma’s met zich

mee. In deze sessie wisselen onderzoekers en praktijkpartners bij SURFprojecten die in Amsterdam

actief zijn kennis, ervaring en dilemma’s rond action research uit. Het SURFonderzoek dat

besproken wordt gaat over gebiedsontwikkeling van onderaf, nieuwe woonvormen, duurzaam

toerisme en de rol van sleutelfiguren in buurten.

Met onder meer Joop de Kraker (Universiteit Maastricht), Leendert Verhoef (Amsterdam

InstituteforAdvancedMetropoliticanSolutions),MelikaLevelt(HogeschoolvanAmsterdam),

Ko Koens (Breda University of Applied Sciences) en Merlijn van Hulst (Universiteit van

Tilburg).

Moderatie: Marcus van Leeuwen (Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA).

Wonen en werken in een klimaatbestendige, groene stad

(Metropoolregio Rotterdam Den Haag) Kloosterkamer 2

Centraal staat de binnenstedelijke woonontwikkeling van de gemeente Dordrecht. Deze moet

duurzaam en verantwoord worden ingevuld. Hoe kan de gemeente het woonvraagstuk rijmen met

hun doelstellingen voor groene en klimaatbestendige stadsontwikkeling? En hoe zorg je als

gemeente voor een groene en klimaatbestendige woonontwikkeling, in zowel fysieke als sociale zin?

Hoe creëer je draagvlak voor potentieel ingrijpende veranderingen?

Met Irma Zanders van de gemeente Dordrecht en onderzoekers uit de VerDuS SURF

projecten FLOODLABEL, SmartUGreen, Kansen Stedelijke Verdichting en City Branding

Randstad. Moderatie: Hans de Bruijn (TUD) en Michel Duinmayer (MinIenW).

SURF in NoordNederland Tuinzaal

In deze sessie komen verschillende regionale en stedelijke uitdagingen in NoordNederland samen,

zoals stedelijke transformatie, de woningbouwopgave, leefbare en duurzame stedelijke regio’s,

autogebruik en klimaatverandering. De SURFprojecten in deze sessie gaan in op verschillende

instrumenten en oplossingsrichtingen om deze regionale en stedelijke uitdagingen tegemoet te

treden. Denk aan kleinschalige bottomup initiatieven en organische gebiedsontwikkeling,

overstromingslabels voor gebouwen, een faciliterend grondbeleid door gemeenten, mogelijkheden

voor een slimmer fietssysteem en budgetneutrale mengvormen van belastingen en beloningen. In

deze sessie delen onderzoekers en praktijkpartners hun kennis en expertise rond deze instrumenten

en oplossingsrichtingen.

Met onderzoekers uit de VerDuS SURFprojecten RLINK, Grond voor Wonen, Smart Cycling

Futures, USMILE en Floodlabel.

Moderatie: Lilian van den Aarsen (MinIenW).



Derde ronde parallelsessies (15.45 – 17.00 uur)

Metropoolregio Amsterdam: duurzaam & circulair Atelier

De Metropoolregio Amsterdam heeft in zijn Ruimtelijk Economische Actieagenda 20162020 het

versnellen van de transitie naar een schone economie aangewezen als één van de zeven

ontwikkelrichtingen en daarop ook concrete gezamenlijke acties benoemd en in gang gezet. Er liggen

flinke uitdagingen. De ambitie om de MRA energieneutraal te maken en om grondstoffenkringlopen te

sluiten wordt bijvoorbeeld bemoeilijkt door beperkte beschikbaarheid van ruimte. Kennis uit

verschillende SURFprojecten kan helpen in het werken aan deze opgaven. Onderwerpen die aan bod

komen, zijn onder meer het verbeteren van de luchtkwaliteit, onder meer door een slimmer en

duurzamer bouwverkeer in de stad, het ondersteunen van bewoners bij energietransitie en

koppelkansen voor water en energie.

Met Edwin Oskam van de Metropoolregio Amsterdam en Maureen Lankhuizen (VU),

Wilfried van Sark (Universiteit Utrecht), Michael Berden (Hogeschool van Amsterdam),

Michaela Hordijk (UvA), Joeri Naus (UvA / Waternet) en Sabine Jansen (TUD).

Moderatie: Natalie Burgers (MinBZK).

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Duurzaam bereikbaar Kloosterkamer 2

Rotterdam moet verdichten. Wat zijn de brede sociaaleconomische effecten van investeren in

bereikbaarheid in relatie tot stedelijke gebiedsontwikkelingen? In deze sessie staan de volgende

vragen centraal: Hoe krijgen we in een vroeg stadium van planontwikkeling de verschillende

kostendragers en baathebbers van grootschalige lange termijn infrastructuurinvesteringen

gezamenlijk gecommitteerd? Welke partijen zijn daarop aanspreekbaar? Welke

methoden/instrumenten kunnen we daarvoor inzetten?

Met Gert Jan Polhuijs van de gemeente Rotterdam en onderzoekers uit de VerDuS SURF

projecten STAD, USMILE, IPSUNTAN en TRANSFORM.

Moderatie: Hans de Bruijn (TUD) en Michel Duinmayer (MinIenW).

Mobiliteit in ZuidNederland Tuinzaal

Deze sessie is sterk gericht op mobiliteitsvraagstukken. Wat zijn de uitkomsten van wetenschappelijk

en praktijkonderzoek naar de mogelijkheden van een slimmer fietssysteem? Hoe verplaatsen mensen

zich als mobiliteit een dienst is geworden, die op afroep besteld kan worden? En wat zijn de

opschalingsmogelijkheden van dergelijke diensten? En hoe organiseren we de energievoorziening om

in onze mobiliteitsbehoefte te voorzien?

Met onderzoekers uit de VerDuS SURFprojecten Smart Cycling Futures, SCRIPTS, DESENT en

Evaluatie en Opschaling MAASexperimenten.

Moderatie: Marianne Linde (gemeente Tilburg).



Binnen SURF zijn tot nu toe 43 projecten gefinancierd. Het gaat om 5 grote
nationale, 27 middelgrote Europese en 11 kleine nationale Pop Up
projecten. Dit zijn ze  op alfabetische volgorde. Klik door op de
projectnaam voor meer informatie.

De vijf grote nationale VerDuS SURFprojecten (2016  2020/2021)

RLINK Kleinschalige bottomup initiatieven en organische
gebiedsontwikkeling worden gezien als een slimme manier voor
stedelijke transformatie. De onderzoekers analyseren verschil
lende vormen van deze initiatieven en onderzoeken hoe deze
initiatieven te verbinden zijn met maatschappelijke opgaven op de
lange termijn zoals bereikbaarheid, inclusiviteit (sociale deelname
door alle groepen) en duurzaamheid.

SCRIPTS In de toekomst zullen mensen hun verplaatsingen via
openbaar vervoer, ebikes en dergelijke als een 'dienst' kunnen
bestellen. Dit onderzoek gaat na hoe dergelijke klantgerichte
vervoersdiensten op een duurzame manier ontwikkeld kunnen
worden, rekening houdend met voorkeuren van gebruikers en
bedrijven.

Smart Cycling Futures
Fietsen heeft enorme potentie voor
leefbare en duurzame stedelijke re
gio’s. Dit project onderzoekt de mo
gelijkheden voor en effecten van een
‘slimmer’ fietssysteem. Wetenschap en praktijk werken nauw samen in ‘living labs’,
waar sociale en technologische innovaties worden uitgeprobeerd en geëvalueerd.

STAD Zelfrijdende voertuigen veranderen de manier
waarop we reizen, wonen, werken en recreëren.
Dit onderzoek bestudeert het effect van zelfrijdende
voertuigen op vervoers en locatiekeuzes van per
sonen en bedrijven en op het ruimtelijk ontwerp van
steden en wegen.

USMILE Stedelijk autogebruik ver
oorzaakt problemen zoals files en
milieuvervuiling. Prijsbeleid is een
efficiënt en effectief instrument, maar
er is onvoldoende draagvlak voor belastingen en vormen van belonen zijn duur. Dit
project ontwerpt en onderzoekt experimenten met budgetneutrale mengvormen van
belastingen en beloningen, waaronder verhandelbare spitsrechten.

http://rlink.tertium.nl/r-link/
https://www.tue.nl/en/research/research-groups/urban-planning/projects/scripts-smart-cities-responsive-intelligent-public-transport-systems/#top
http://smartcyclingfutures.nl
http://stad.tudelft.nl/
https://sbe.vu.nl/nl/afdelingen-en-instituten/spatial-economics/research/projects/u-smile/index.aspx


De 27 middelgrote, Europese projecten

3S RECIPE (20172020) staat voor slimme oplossingen voor regio’s die met bevolkingskrimp te
maken hebben (Smart Shrinkage Solutions).

BREATHE (20162019) onderzoekt wat de relaties zijn tussen de ruimtelijke structuur van de stad,
het energiegebruik en emissies door huishoudens en bedrijven.

Beoogd resultaat van BRIGHT FUTURE (20172020) zijn innovatieve lokale
ontwikkelingsstrategieën voor de toekomst van (post)industriële (kleinere) Europese steden.

Cities of Making (20172019) draait om het naar de stad terugbrengen van de maakindustrie wat
allerlei mogelijke voordelen biedt op het gebied van werkgelegenheid, circulaire economie en
economische veerkracht.

Het voeden van de snel groeiende bevolking van steden vereist innovatieve oplossingen waarbij
efficiënt wordt omgegaan met water, energie en voedsel. In CITYFOOD (20182021) worden quasi
closed loop integrated aquaagriculture systemen onderzocht om deze wereldwijde uitdaging aan te
pakken.

CIVIC (20162018) faciliteert en ondersteunt het vervoer van, naar en rond stedelijke
bouwplaatsen, waarbij de omgeving zo min mogelijk wordt verstoord en er zo efficiënt mogelijk met
energie wordt omgegaan.

CODALoop (20162019) heeft tot doel mensen in huishoudens tot energiezuiniger gedrag aan te
zetten door feedback op hun energiegebruik te geven via een webbased platform met de inzet van
big data.

CRUNCH laat zien hoe de deelnemende steden weerbaarder kunnen worden met de FoodWater
Energynexus. Het gaat onder andere om duurzame afwateringssystemen in de stad, stedelijke
voedselproductie en hernieuwbare energiesystemen waarbij biomassa (uit organisch afval) wordt
gebruikt.

DESENT (20162019) levert een beslissingsondersteunend systeem op voor het energieverbruik van
gebouwen en vervoer.

De weerbaarheid van gemeenschappen hangt in grote mate samen met de stedelijke FoodWater
Energynexus. Met het project ENLARGE (20182021) wordt een nieuw Decentralised Decision
Support System (DDSS) voor beleidsmakers ontwikkeld om steden beter bestand te maken tegen
natuurlijke en door de mens veroorzaakte stressfactoren.

Het project FloodCitiSense (20172020) ontwikkelt een ‘early warning’dienst voor wateroverlast
door neerslag in steden voor en door burgers en autoriteiten.

FLOODLABEL (20172020) draait om overstromingslabels voor gebouwen met experimenten in
Nederland, België, Oostenrijk en Duitsland.

Lokale actoren kunnen erg moeilijk voorspellen of oplossingen voor één probleem in de FoodWater
Energynexus duurzaam zijn voor alle voedsel, water en energiesystemen op lokaal en wereldwijd
niveau. GLOCULL (20182021) is gericht op een nieuwe aanpak voor de ontwikkeling van
innovatieve (lokale en wereldwijde) oplossingen.

https://www.urbantransformations.ox.ac.uk/project/smart-shrinkage-solutions-fostering-resilient-cities-in-inner-peripheries-of-europe-3s-recipe/ 
https://sbe.vu.nl/nl/afdelingen-en-instituten/spatial-economics/research/projects/breathe/index.aspx
https://bright-future.unibuc.ro/
http://citiesofmaking.com/
https://jpi-urbaneurope.eu/project/cityfood/ 
http://www.hva.nl/kc-techniek/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/civic.html
https://jpi-urbaneurope.eu/project/codaloop/
http://www.fwe-nexus.eu/
https://jpi-urbaneurope.eu/project/desent/
http://www.belmontforum.org/projects/enabling-large-scale-integration-of-technology-hubs-to-enhance-community-resiliency-via-dds-in-various-urban-fwe-nexuses/
http://www.hydr.vub.ac.be/floodcitisense-1
https://jpi-urbaneurope.eu/project/floodlabel/
https://jpi-urbaneurope.eu/project/glocull/


IPSUNTAN (20162019) ontwerpt, volgt, analyseert en evalueert daadwerkelijk te implementeren
innovatieve maatregelen, instrumenten en strategieën voor een duurzaam en efficiënt
vervoerssysteem in stedelijke regio's.

Me2 (op z'n Engels uitgesproken: me square) (20162018) staat voor een nieuwe 'marktplaats' die
gebruikers van elektrische voertuigen en eigenaren van slimme elektriciteitsmeters via een online
community samenbrengt.

Stadslandbouw is een onmisbare facilitator van de FoodWaterEnergynexus, waarvoor water en
energie nodig zijn. MNEX (20182021) wil de meest kwetsbare gemeenschappen in de partnersteden
minder kwetsbaar maken voor krachten die de nexus verstoren.

PARENT (20162019) maakt een innovatief participatief platform mogelijk voor elektriciteitsgebruik
door huishoudens in verschillende steden.

Het concept van SmartCityHospitality (20162019) bestaat uit handreikingen en instrumenten die
steden ondersteunen bij de overgang naar meer een milieu en sociaal verantwoord toerisme, dat
tegelijkertijd bijdraagt aan de economische welvaart op de lange termijn.

SmartGov (20162019) draait om het versterken van besluitvormingsprocessen door het mogelijk
maken van tweerichtingscommunicatie tussen burgers, overheden en andere belanghebbenden in
slimme steden.

SmarterLabs (20162019) beoogt een (Smart City Living Lab)benadering te ontwikkelen om
effectief om te kunnen gaan met twee grote risico's van de verdere implementatie van slimme
vervoerstechnologie.

SMARTUGREEN (20172020) bestudeert het omgaan met conflicterende perspectieven die een rol
spelen bij transformaties in het overgangsgebied tussen de stad en de groene omgeving.

Een Smart Urban Isle (20162019) is een gebied rond een openbaar gebouw waarin gebruik
gemaakt wordt van de synergie tussen verschillende functies van de gebouwen en de
schaalvoordelen van energie(opslag).

De onderzoekers binnen SmartUrbI (20172020) proberen meer zicht te krijgen op de
katalyserende rol en bijdrage die (netwerken van) sleutelfiguren in buurten leveren aan stedelijke
ontwikkeling en transformatie.

In SPACERY (20162019) staan lokale energiegemeenschappen en de hieraan gerelateerde
governance centraal.

TRANSFORM (20162019) gebruikt verschillende gegevensbronnen en ontwikkelt, implementeert
en test een datagedreven besluitvormingsinstrument ter ondersteuning van het steeds ingewikkelder
wordende openbaar vervoerssysteem in steden.

Urbanising in Place (20182021) bedenkt nieuwe manieren om de rol van voedselproducenten bij
het beheer van de FWEnexus (voedselwaterenergie) te versterken in plaats van deze producenten
weg te jagen.

WASTE FEW ULL (20182021) onderzoekt waar afval ontstaat en hoe dit een nuttige functie kan
krijgen in de cyclus tussen voedsel, energie en water – of het verband tussen deze drie onderdelen.

https://sbe.vu.nl/nl/afdelingen-en-instituten/spatial-economics/research/projects/ip-suntan/index.aspx
http://www.me2-project.eu/
http://mnex.sfc.keio.ac.jp/
https://www.parent-project.eu/
http://www.scithos.eu/
http://www.smartgov-project.eu/
https://smarterlabs.uni-graz.at/en/
https://jpi-urbaneurope.eu/project/smart-u-green/
https://jpi-urbaneurope.eu/project/smart-urban-isle/
http://www.smart-urban-intermediaries.com/
https://jpi-urbaneurope.eu/project/spacergy/
https://jpi-urbaneurope.eu/project/trans-form/
http://urbanisinginplace.org/
https://jpi-urbaneurope.eu/project/waste-few-ull/


De 11 kleine VerDuS SURF Pop Upprojecten

Het project Circulair Potentieel: Koppelkansen Water en Energie in de Metropoolregio
Amsterdam (20182019) richt zich op nieuwe samenwerkingsvormen tussen waterleidingbedrijven,
netwerkbeheerders, bedrijven en burgers.

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor steden bij het aantrekken van investeerders,
bedrijvigheid en inwoners. Ze gebruiken city brands als eco, smart, leefbaar, weerbaar of creatief om
die reputatie te vestigen. Het project Citybranding in polycentrische regio’s (20172018)
onderzocht hoe.

Collaborative Business Canvas (20172018) helpt Smart Cityprojecten met een tool om tot een
levensvatbaar businessmodel dat voor alle betrokkenen aantrekkelijk is te komen.

Het project Duurzame burgerinitiatieven en democratische legitimatie (20172019) zal kennis
opdoen en delen over de interactie tussen verschillende partijen in de nieuwe gemeentelijke
constellatie waarin burgerinitiatieven een grotere rol krijgen.

Mobility as a Service (MaaS) is een concept voor de integratie van verschillende mobiliteitsdiensten in
één platform (zoals ritdelen, autodelen en openbaar vervoer). In het project Evaluatie en
opschaling van Mobility as a Service Experimenten (20182019) staan experimenten in
Eindhoven en Den Bosch centraal.

Grond voor wonen (20172018) levert kennis over toekomstige toepassing van actief grondbeleid
en verdergaande invulling van de woningbouwopgave bij faciliterend grondbeleid.

Homies (2018) draagt bij aan het vergroten van de kansen van jongeren in kwetsbare stadswijken in
Nederland en Duitsland. Er wordt een social medianetwerk gebouwd rond jonge kerninformanten
(‘homies’) in de wijken. Ze worden getraind en begeleid door professionele coaches om als motivator
te kunnen fungeren.

Het aantal woningen in Nederland blijft de komende jaren groeien, vooral rond de grote steden. Het
project Kansen voor verdichting (20172018) onderzocht de ruimtelijke en financiële haalbaarheid
van verdere stedelijke verdichting.

Het project Opschaling van snelfietsroutes voor een duurzame, filevrije mobiliteit (2018
2019) bestudeert hoe fysieke investeringen in snelfietsroutes het best gepaard kunnen gaan met
gedragsbenaderingen, daarbij een bottomup stakeholderaanpak volgend.

Samen Wonen Samen Onderzoeken (20182019) brengt via action research Europese ervaringen
met het oprichten en beheren van coöperatieve woonvormen naar de Nederlandse praktijk.
Het project helpt zowel woningcorporaties als bewoners.

Stadslabs zijn een nieuwe bestuurlijke schakel tussen lokale overheid en burgerinitiatieven. Het doel
van Smart Urban Labkit for Learning in a Network (20172018) is de rol van stadslabs te
versterken met behulp van een reeds ontwikkelde toolkit.

http://surf.verdus.nl/amsterdam-meer-circulair
http://surf.verdus.nl/de-reputatie-van-de-stedelijke-regio-op-de-kaart-zetten
http://surf.verdus.nl/samenwerking-in-smart-city-projecten-verbeteren
http://surf.verdus.nl/duurzame-burgerinitiatieven-en-democratische-legitimatie
http://surf.verdus.nl/een-stap-komen-verder-met-moblity-as-a-service-in-eindhoven-en-den-bosch
http://surf.verdus.nl/grond-voor-wonen
http://surf.verdus.nl/de-kansen-van-jongeren-vergroten
http://surf.verdus.nl/kansen-voor-stedelijke-verdichting
http://surf.verdus.nl/opschaling-van-snelfietsroutes-voor-een-duurzame-filevrije-mobiliteit
https://co-lab-research.net/samen-wonen-samen-onderzoeken/
http://surf.verdus.nl/stadslabs-onder-de-loep


VerDuS SURF (Smart Urban Regions of the Future) is hét kennisprogramma

van het NWO, Platform31, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht

Onderzoek SIA en de ministeries van BZK, EZK en IenW op het gebied van

slimme stedelijke regio's. In VerDuS SURF werken (internationale)

consortia van wetenschappelijk onderzoekers en praktijkpartijen in

stedelijke regio's samen. Ze doen dit onder meer via casestudies en living

labs in verschillende regio’s van Nederland en daarbuiten.




