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Voorwoord 
De Urban Futures Studio beweegt zich op het snijvlak van wetenschap en beleid. Werkend vanuit 
een bewustzijn van de grote vragen die spelen rond de fysieke leefomgeving, in Nederland en elders, 
proberen wij met vernieuwende benaderingen nieuwe toekomsten voorstelbaar te maken en paden 
naar die toekomsten te schetsen. Om dit werk van ‘futuring’ goed te kunnen doen is kennis van de 
literatuur én intensieve interactie met de buitenwereld cruciaal. Wij proberen die interactie steeds een 
bijzondere kwaliteit te geven. Dit werken met de ‘dramaturgie’ van interactie is de ‘handtekening’ van 
de Urban Futures Studio.

Juist die interactie was dit jaar door COVID voor iedereen ingewikkeld. Gelukkig konden tussen de 
‘lockdowns’ een paar keer bijzondere events worden georganiseerd. Maar diverse malen was al het 
werk voor niets en moesten wij bijeenkomsten (zoals de Summerschool) compleet opnieuw 
doordenken, nu voor een digitale variant.

Net toen Covid een routine leek te gaan worden ging de universiteit weer open. Ook de Urban Futures 
Studio (UFS) werd heen en weer geslingerd tussen het werken vanuit huis en het werken op
 de Utrechtse Campus. Precies in dit jaar verhuisde de Studio van naar het nieuwe VMA gebouw van 
de Faculteit Geowetenschappen. De UFS werd in dit jaar ook administratief ondergebracht bij het 
Copernicus Institute for Sustainable Development, wat de institutionele positie van de UFS zeer ten 
goede kwam.

Met de nieuwe subsidie, dit keer door zowel het Ministerie van IenW als ook het Ministerie van BZK 
wordt verstrekt, en die per 1 januari 2022 van start ging, konden ook nieuwe mensen worden 
aangetrokken. Het begint ook een nieuwe kleuring te geven aan het profiel van de Studio. 
 
Maarten Hajer 
 
Professor Urban Futures  
Directeur Urban Futures Studio
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1. 2021-2022 in vogelvlucht   
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Over de Urban Futures Studio
  
De duurzaamheidscrisis is een van de grootste uitdagingen waar de samenleving voor staat. 
Wetenschap speelt hierin een cruciale rol. De Urban Futures Studio verkent hoe duurzame 
toekomsten eruit kunnen zien en bedenkt manieren om daar te komen. Wij geloven dat nieuwe 
werkvormen nodig zijn om de grote transformatieopgaven in duurzaamheids- en milieubeleid aan te 
gaan. We moeten dus niet alleen werken aan een nauwere samenwerking tussen rijksbeleid, 
wetenschap en stedelijke planning, maar ook aan vernieuwing van die relatie. Ons doel is dan ook om 
wetenschap en beleid sterker te verbinden. Dat doen we door topwetenschappers aan 
beleidsprofessionals te koppelen én door concrete nieuwe werkvormen te ontwikkelen waarin 
verbeelding, deskundigheid en het publiek actief worden samengebracht.

In ons werk zoeken we aansluiting bij de ambities van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze samenwerking kijken we 
hoe de Universiteit Utrecht kan bijdragen aan nieuwe, betere vormen van kennisuitwisseling tussen 
wetenschap en beleid. We zetten in op interactie, en werken op een manier dat we gedurende de rit 
feedback kunnen geven aan beleidsmakers, in plaats van onderzoeksresultaten slechts aan het eind 
van het onderzoek te presenteren. We doen transdisciplinair onderzoek, verzorgen onderwijs en 
organiseren samen met onze partners interventies om de relatie tussen kennis en beleid te 
vernieuwen en te versterken.

Vernieuwde samenwerking

In 2021 is de basis gelegd voor een vernieuwde vijfjarige samenwerking tussen de Urban Futures 
Studio en de ministeries van IenW en BZK. In 2022 is deze samenwerking officieel van start gegaan 
met diverse stimulerende ontmoetingen en de ontwikkeling van een video en landingspagina voor 
medewerkers van de ministeries om het werk van de studio (beter) te leren kennen. Door de nieuwe 
subsidie heeft de studio ook het team uit kunnen breiden. Het UFS team is groter dan ooit met de 
aanstelling Josie Chambers, Adele Tufford, Timothy Stacey, Koen Wessels, Blake Robinson en Kelly 
Streekstra. Zij sluiten aan bij bestaand onderzoek zoals Experimenteel Bestuur én geven leiding aan 
nieuwe onderzoeksprojecten zoals de Academy of Hope (zie H3.) die allemaal verdeeld zijn onder vier 
onderzoeksthema’s:

1. Dramaturgies of Change
2. Challenging Governance
3. Education & Pedagogy
4. Politics through Futuring: Technocracy & the Collective Imagination

Komende jaren bieden we rondom deze thema’s niet alleen wetenschappelijke inzichten en inspiratie, 
maar werken we ook aan de doorontwikkeling van nieuwe werk- en onderwijsvormen.

Maarten als gespreksleider tijdens mini-conferentie ‘Een agenda voor een 

planologie van de lange termijn’, Boothstraatkerk, Utrecht (2022)
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Institutionele verankering

In 2021 heeft de UFS zich verder weten te verankeren binnen de Universiteit Utrecht. We waren al 
onderdeel geworden van het Copernicus Institute for Sustainable Development en zijn nu ook 
gehuisvest in het Vening Meinesz-gebouw. UFS onderzoeker Jeroen Oomen en communicatie-
medewerker Hilde Segond von Banchet hebben een vaste aanstelling gekregen en het team van de 
studio is groter dan ooit. Hierdoor wordt  de interactie en samenwerking met de gevestigde 
onderzoeksgroepen van de faculteit Geowetenschappen en is de samenwerking op het gebied van 
communicatie ook laagdrempeliger geworden. 

Onze futuring-benadering is nu onderdeel van diverse curricula en binnenkort ook de basis van de 
nieuwe minor ‘Sustainable Futures’. De UFS blijft ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van 
het universiteitsbrede programma Pathways to Sustainability, bijvoorbeeld door het mede-
organiseren van de LERU doctoral summer school.
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2. Samenwerkingen, initiatieven  
 en events 
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Samenwerking met de ministeries

Het afgelopen jaar stond in het teken van onze nieuwe fase van samenwerking met het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
In januari 2022 zijn we een nieuwe subsidietermijn ingegaan met een onderzoeksprogramma waarin 
we met beide ministeries intensief samenwerken. Via wetenschappelijk onderzoek, crash courses en 
interventies gaan we de komende vijf jaar (weer) meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe 
perspectieven en nieuwe coalities die nodig zijn voor een duurzame toekomst. Het onderzoeks-
programma is het resultaat van vele bijeenkomsten en werksessies met beide ministeries.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De samenwerking rondom de workshop Futuring & Design: inkleuren van de circulaire toekomst 
die werd georganiseer op 21 mei 2021 was de aanleiding voor nieuwe gesprekken in dit jaar tussen 
het ministerie en de studio. De vraag ‘wat is de circulaire economie van de toekomst’ blijft in deze 
gesprekken centraal staan. Beleidsmakers van IenW namen in het afgelopen jaar deel aan diverse 
programma’s georganiseerd door de UFS, zoals de prijswinnende Mixed Classroom 2021-2022 met 
als het thema temporaliteit, de Futuring for Sustainability summer school 2021 en het Atelier 2100 
programma dat de studio cureerde voor het Springtij forum 2021. In 2022 onderzoeken we hoe we de 
samenwerking verder uit te diepen op strategische thema’s o.a. via expert workshops.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Behalve de uitwisselingen in het kader van ons vervolgonderzoeksprogramma hebben we op 
verschillende andere vlakken samengewerkt met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zo waren 
Agenda Stad en de directie Ruimtelijke Ordening betrokken bij de productie van de documentaire 
‘Nieuwe Aansluitingen’ en de première-bijeenkomst in september 2021. In september vond tevens het 
Springtij Festival plaats, waar Peter Pelzer namens de UFS ‘loods’ was van een reeks bijeenkomsten 
over Atelier NL2100 en botsende transities op het Springtij festival 2021; een initiatief waar BZK ook 
bij betrokken is. In het Biobased Bouwen project werken we doorlopend samen met de directie 
Ruimtelijke Ordening. Maarten entameerde een schrijfopdracht voor filosofe Marjan Slob, die voor 
BZK een prikkelend essay schreef over hout, de bomen en het bos. Daarnaast zijn we als lid van de 
adviescommissie van het Programma Aardgasvrije Wijken van BZK betrokken geweest bij het 
selectieproces van de Derde Ronde Proeftuinen Aardgasvrije wijken en bij het jaarlijks PAW-congres 
in maart 2021. Net als voorgaande jaren namen verschillende beleidsmakers van BZK bovendien deel 
aan onze Summer School van 2021 en de Mixed Classroom van 2021-2022.      

Pathways to Sustainability

In het kader van het universiteitsbrede strategisch thema ‘Pathways to Sustainability’ ontwikkelde 
Maarten Hajer het afgelopen jaar een nieuwe benadering waarbij juist jongere wetenschappers meer 
ondersteuning voor vernieuwende ideeën kunnen krijgen. Hiermee worden een aantal cruciale velden 
bediend zoals ‘circulaire economie’, energy in transition, transforming cities, future food en future 
delta’s. Maar tegelijkertijd zet de UU nieuwe energie op thema’s die dwars op de bekende 
sectorale benaderingen staan: hoe zou het recht kunnen worden ingezet om de 
duurzaamheidstransitie te versnellen? Kunnen nieuwe vormen van democratie helpen bij het 
realiseren van doorbraken op moeizame beleidsdossiers? Daarnaast wordt extra aandacht gegeven 
aan nieuwe vormen van public engagement. De Klimaathelpdesk, waar gewone burgers vragen 
kunnen stellen aan wetenschappers, en het Betweterfestival zijn vormen waarbij wetenschappers 
letterlijk het podium opgaan om in theaterzalen het gesprek aan te gaan. De grote Pathways to 
Sustainability conferentie, die op 14 oktober 2021 plaatsvond in Tivoli Vredenburg, had als thema 
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Making Change Happen en bracht een scala van internationale topsprekers naar Nederland. Helaas 
waren er dit jaar minder beleidsmakers dan in eerdere jaren, iets dat we het komend jaar (3 april 
2023) extra aandacht zullen geven. 

Première documentaire ‘Nieuwe Aansluitingen’

Een project waar we bijzonder trots op zijn is het onderzoek van promovenda Irene Bronsvoort. Zij 
onderzoekt de betekenis van de energietransitie voor bewoners van een ‘aardgasvrije wijken-proef-
tuin’.Daarbij gaat het om de vraag hoe overheid, initiatieven en bewoners beter kunnen samenwerken 
aan een inclusieve energietransitie in de wijk. Dit project kreeg een snelle start door een keuze voor 
een verrassende vorm. In plaats van een geschreven rapport koos Irene voor het maken van een 
mini-documentaire. Deze korte documentaire maakte de Urban Futures Studio samen met het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Zouka film.
 
In de documentaire volgen we beleidsmakers, lokale initiatiefnemers en bewoners die betrokken zijn 
bij de energietransitie in deze wijk. Het geeft een inkijkje in de dagelijkse inspanningen van lokale
initiatieven rond het betrekken van bewoners bij de energietransitie, en de impact ervan op de wijk en 
haar bewoners. De korte docu wordt ingezet als gesprekstarter tussen beleidsmakers, 
wijkprofessionals, burgers en andere betrokkenen bij de energietransitie. Zo leidde de vertoning 
ervan tijdens de première-bijeenkomst tot een openhartig gesprek over het belang van lokale 
initiatieven, eigenaarschap, energiearmoede en de rol van beleidsmakers. Hierna bezochten 
deelnemers in groepen verschillende plekken in de wijk waar burgerbetrokkenheid bij de energie-
transitie in praktijk wordt gebracht, en wisselden we inzichten uit tijdens de lunch. Ook tijdens de Dag 
van de Stad, de Stadmaakweek en het Programma Aardgasvrije Wijken-Congres hebben we aandacht 
besteed aan de documentaire. Dit jaar organiseert de UFS nog een aantal vertoningen in de wijk, 
waarna de documentaire zal worden gelanceerd op de website van de UFS. De trailer van de docu-
mentaire is hier alvast te zien.  

Springtij Forum 2021

Peter Pelzer gaf, in de rol van Loods, het programma ‘Toekomst voor de Ruimte’ vorm. Dit resulteerde 
in een viertal sessies op het Springtij Forum op Terschelling: een temporele tijdwandeling over het 
strand  getiteld ‘Zompige Paden naar 2171’ waarbij de stem van het landschap je mee op reis neemt. 
Een tweede sessie met Wouter Veldhuis (CRa) en Edwin Buitelaar (UU en PBL) ging over grond en 

Premiere bijeenkomst ‘Nieuwe Aansluitinigen 

in het Prinsestheater, Rotterdam (2021)

https://vimeo.com/657810974
https://vimeo.com/657810974
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grondpolitiek. In de  derde sessie met o.a. Rosemarie Bastianen en Paul Gerritsen stonden 
bevrijdende beslissingen centraal en als laatst een sessie over de Natuurlijke Stad met een 
essaybijdrage van Marjan Slob. In de inhoudelijke en dramaturgische vormgeving van deze sessies is 
nauw samengewerkt met een aantal beleidsmakers van het Ministerie van BZK en kernleden van de 
UFS (Maarten Hajer, Jesse Hoffman). De sessies van het ‘Toekomst voor de Ruimte’ programma 
werden van alle programma’s verreweg het best beoordeeld bleek uit de bezoekersevaluatie van 
Springtij. Peter Pelzer geeft ook in 2022 dit programma vorm.

Temporele therapie en een temporele wandeling van 1852 naar 2152

Iedere jaar eindigt de Mixed Classroom – dit jaar op thema ‘De Botsing der Transities’ – met één of 
meerdere inspirerende slotevents. Dankzij de lockdown in de winter gebeurde dit online. Dit jaar 
stonden er twee events op programma. Bij beide events stond de noodzaak om veel meer naar de 
lange termijn te kijken, m.b.t. grote transities die nu op Nederland afkomen, centraal. 

Het eerste event vond plaats in vorm van een innovatieve ‘tijdwandeling’ onder de titel ‘De Zompige 
Paden naar 2152’, naar het model ontwikkelt gebruikt tijdens het Springtij Forum (zie boven). Anders 
dan op Springtij bevonden de deelnemers zich dit keer niet op dezelfde locatie, maar kon iedereen 
individueel deze wandeling maken. Samen met beleidsmakers zijn er podcasts gemaakt die luisteraars 
op een eigen gekozen locatie begeleiden op een wandeling van 1852 naar 2152. Het audioverhaal 
vindt steeds plaats in een ander landschap (energie, stad, water, landbouw), en nodigt de luisteraar uit 
om op vier momenten in gedachten in gesprek te gaan met de eigen voorouders, en opvolgende 
generaties, over zorgen en geluksmomenten. De beleidsmakers schreven hiervoor ook de tekst voor 
de stem van het landschap, dat als het ware ‘terugspreekt’ naar de luisteraar over alle veranderingen 
die het heeft én nog moet ondergaan. Deelnemers aan de Mixed Classroom en aanwezige gasten 
gingen eerst individueel aan de wandel en deelden daarna online hun ervaringen. 

Het tweede event vond plaats in de vorm van weeklange ‘temporale therapie’. Beleidsmakers 
reflecteerden onder begeleiding van ‘therapeuten’ (de studenten) op hun dagelijks omgang met 
temporaliteit en dan met name hun omgang met de lange termijn. Dit leidde tot hele spannende en 
ook confronterende sessies. Want hoe werk je aan de lange termijn als je dagelijkse werkleven wordt 
gedomineerd door spoedoverlegjes en deadlines?

Samenwerking met de Jan van Eyck Academie

In het afgelopen jaar hebben Maarten Hajer, Jesse Hoffman en Lisette van Beek de relatie tussen 
wetenschap en de kunsten verder verkend. Dit leidde tot een serie van uitwisselingen opgezet met de 

Jesse Hoffman, Maarten Hajer en Peter Pelzer gekleed in 

stofjassen tijdens presentatie op Springtij forum 2021
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Jan van Eyck Academie in Maastricht, met het doel om een duurzaam partnerschap te verkennen. Een 
delegatie van de UFS heeft eerst de Open Studios van de Jan van Eyck academie bezocht en later 
bijgedragen aan een ‘Urgency Intensive’-manifestatie over de relatie tussen klimaatmodellen, het 
IPCC en kunst. In het najaar van 2021 heeft een delegatie van de Jan van Eyck academie een bezoek 
gebracht aan de Universiteit Utrecht, waar ze onder leiding van de UFS met diverse onderzoekers in 
gesprek zijn gegaan over de relatie tussen klimaatwetenschap en kunst. Voor het komend jaar wordt 
nader verkend hoe deze samenwerking verder kan verdiepen, bijvoorbeeld door het creëren van 
gedeelde residenties. UFS-onderzoeker Timothy Stacey zal hierbij een leidende rol spelen. 

Curatorschap Biobased bouwen

Op verzoek van Directoraat Ruimte speelt Maarten Hajer bij gelegenheid een stimulerende rol in het 
doordenken van wat de consequenties zouden zijn van het verduurzamen van de bouwketen. Het 
gebruik van biobased materialen als alternatieven voor de CO2 intense materialen beton en staal is 
hierbij een prominent onderwerp. Tijdens het Springtij forum 2021 werd in dit kader een sessie over 
‘natuurlijke steden’ georganiseerd. Op uitnodiging schreef Marjan Slob hiervoor het essay ‘Biobased 
Bouwen, de bomen & het bos 2022’. Het essay beschrijft de spanningen tussen het gebruik van hout 
als bouwmateriaal en de gehechtheid die mensen juist weer voor bomen en het bos aan de dag leg-
gen. Hoe kunnen we omgaan met die spanningen? Welke toekomst tekent zich hier af? Welke beleids-
matige keuzes moeten er worden gemaakt? Het essay werd gepresenteerd aan een volle zaal tijdens 
een bijeenkomst in Utrecht. Ook op het NOVI congres in april 2022 leverde Maarten een bijdrage aan 
de sessie over biobased bouwen. 

Atelier NL2100

Eind juni/begin juli organiseerde de studio samen met de Verenging Deltametropool een drietal 
sessies waarin geowetenschappers en ruimtelijk ontwerpers met elkaar de dialoog aangingen over de 
ruimtelijke toekomst van Nederland. Het kennisniveau was hoog en de conclusies vrij eenduidig: er 
zijn bevrijdende beslissingen nodig om de ruimtelijke inrichting van Nederland op het goede pad te 
krijgen. De biofysische uitdagingen (klimaatadaptatie, energie, biodiversiteit) zijn zo groot dat 
incrementele verbetering niet meer volstaat. Vereniging Deltametropool werkt momenteel aan een 
rapport met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. Bekijk de webpagina van NL2100.

Peter Pelzer leidt een break-out sessie tijdens Atelier NL2100 (2021)

 https://citydealccb.nl/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Essay-Biobased-Bouwen-de-bomen-en-het-bos..pdf
 https://citydealccb.nl/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/Essay-Biobased-Bouwen-de-bomen-en-het-bos..pdf
https://www.uu.nl/en/Wegen-naar-NL2100
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Climaginaries

Ondanks dat het driejarige project CLIMAGINARIES de einddatum heeft bereikt, is de samenwerking 
tussen de UU en de universiteiten van Lund, Warwick en Durham rondom klimaatverbeelding nog in 
volle gang. Zo werd vorig jaar het Carbon Ruins museum, dat vanuit 2050 terugkijkt op de 
transformatie naar een fossielvrije samenleving, tentoongesteld tijdens de klimaatonderhandelingen 
in Glasgow. Het museum werd daarnaast omgevormd tot een lesmodule voor middelbare scholen om 
verbeeldingskracht te stimuleren. 

Gezien de gezamenlijke interesse en generatieve resultaten is er veel enthousiasme voor de 
voortzetting van de samenwerking in de vorm van een collectief waaruit kleinere projecten kunnen 
worden geïnitieerd. Een voorbeeld van zo’n project geïnitieerd door collega’s in Lund is de 
ontwikkeling van ‘sound walks’ waarin luisteraars worden meegenomen door de transitie van de stad 
Malmö naar een fossielvrije toekomst. Een ander voorbeeld is een speculatieve editie van het 
Universiteitsblad van Lund in het jaar 2041, met als doel de toekomst van de universiteit bespreek-
baar te maken. Daarnaast organiseert Lisette van Beek samen met onderzoekers uit Lund deze zomer 
een workshop op het NESS congres in Göteborg rondom de verbeelding van duurzaamheids-
transformaties. Door wetenschappers met deze gedeelde interesse bij elkaar te brengen hopen zij 
toekomstige samenwerkingen met andere universiteiten rondom dit thema te initiëren. Het komende 
jaar zal duidelijk worden in welke vorm de Climaginaries-samenwerking zich zal voortzetten. 
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3. Onderzoeksprojecten 
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Neighbourhoods for the Future

De UFS is bijzonder trots op het succes van het boek ‘Neighbourhoods for the Future’ dat in het najaar 
van 2020 verscheen. Het boek leidde tot een enorme reeks van verzoeken om op te treden in 
webinars, van Parijs (Science Po) tot Londen (LSE Cities), van Toronto (ULI) tot Amsterdam (ULI). Het 
boek raakte uitverkocht en is inmiddels weer in herdruk beschikbaar. Op verzoek van het Erasmus 
Mundi programma 4-Cities leverden Jeroen Oomen en Maarten Hajer een bijdrage aan een 
Springschool over de toekomst van de stad (Wenen, april 2022). Ook in München bespraken we de 
bevindingen met studenten van de TU München (mei 2022). 

Het mooiste resultaat was wel de vraag van de vereniging De Vernieuwde Stad (een samenwerking 
van de zeventien grote woningbouwcorporaties) om op te treden als curator van hun jubileumcongres 
op 13 mei 2022. Hieraan voorafgaand gaf Maarten ook masterclasses voor mensen van de woning-
bouwcorporaties. Dit is een voorbeeld van hoe de benadering van de UFS makkelijker de relatie met 
maatschappelijke stakeholders lijkt te kunnen leggen. Het boek wijkt in vorm en benadering feitelijke 
af van wat wetenschappelijk wellicht wordt verwacht. Maar juist door die open en toegankelijke 
manier van schrijven en presenteren bereikt het onderzoek juist de doelgroep die met de 
handreikingen vervolgens weer aan de gang kan. Het Neighbourhoods boek is ook het startpunt van 
een samenwerking met drie buitenlandse universiteiten, Chinese University of Hong Kong, Sydney en 
Toronto. Het is de bedoeling dat studenten samen gaan werken bij het onderzoeken van wijken in de 
vier steden. 

Academy of Hope

Academy of Hope (AoH) is een nieuw actieonderzoeksproject binnen de Urban Futures Studio naar 
de vraag hoe het universitair onderwijs bij kan dragen aan een samenlevingsbrede zoektocht naar 
een klimaatrechtvaardige toekomst. Het project wordt uitgevoerd door Jesse Hoffman, Peter Pelzer, 
Koen Wessels en Kelly Streekstra. Laatstgenoemde werkt binnen het project de komende vier jaar aan 
een proefschrift. Academy of Hope is een vervolg op het onderwijsprogramma Mixed Classroom (zie 
Onderwijs) en is mogelijk gemaakt door de Nederlandse Hogeronderwijspremie die de studio in 2021 
hiervoor ontving. 

Er zijn twee gedachtegangen onderliggend aan AoH. De eerste is de steeds breder gedragen 
overtuiging dat de klimaatcrisis niet alleen vraagt om technologische innovatie maar juist ook om een 

Maarten Hajer geeft een presentatie tijdens het jubileumcongres van vereniging De Vernieuwde 

Stad (2022)
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herbezinning op de vraag wat eigenlijk het goede leven is. De tweede is de observatie dat zowel naïef 
optimisme (‘er is een easy fix’) als fatalisme (‘alles is verloren’) in de huidige tijd op de loer liggen en 
dat we daarom als samenleving behoefte hebben aan een nieuwe ‘pedagogiek van hoop’. Dat wil 
zeggen: een pedagogiek die ons enerzijds helpt om de problemen en gevaren die er zijn serieus te 
nemen en beter te begrijpen en anderzijds het voorstellingsvermogen en geloof in een betere 
toekomst aanwakkert en positieve handelingsrichtingen opent. Vanuit deze twee observaties richt 
Academy of Hope zich op het initiëren en onderzoeken van onderwijsexperimenten waarin studenten 
samenkomen met beleidsmakers, activisten, en andere ‘agents of change’ om met en van elkaar te 
leren. Denk hierbij aan een breed toegankelijke MOOC (‘futuring the good life’), retraites (‘retreats of 
hope’), maatschappelijk betrokken, transdisciplinaire afstudeerprojecten, en een terugkerend ‘festival 
of hope’.

African Urban Futures

In april 2022 startte een veelbelovende samenwerking gestrart tussen de Urban Futures Studio en 
het African Centre for Cities van de Universiteit van Kaapstad genaamd ‘African Urban Futures’. Het 
doel van dit onderzoeksproject is om innovatie-ecosystemen op stadsniveau in Afrikaanse landen in 
kaart te brengen. Daarnaast onderzoeken we hoe die systemen voor een breuk kunnen zorgen met 
de (fossiele) status-quo en zo de aanbevelingen van het IRP rapport ‘The Weight of Cities’ uit 2017, 
waarbij twee UFS-onderzoekers betrokken waren, waar te maken. African Urban Futures richt zich op 
de vraag hoe bestaande en potentiële innovaties nieuwe toekomstoriëntaties kunnen creëren en hoe 
onderzoek kan bijdragen aan lokale initiatieven die zich bezighouden met een meer duurzame 
implementatie van infrastructuur. 

Het team, bestaand uit Maartjen Hajer, Blake Robinson en Josie Chambers, zal voornamelijk werken 
aan de ontwikkeling van een kennisnetwerk en aan nieuwe manieren om gesprekken vorm te geven 
over investeren in een duurzame stedelijke toekomst in Afrika. Het vierkoppige team staat onder 
leiding van Edgar Pieterse van het African Centre for Cities en zal zich bezighouden met het 
verzamelen van inspirerende Afrikaanse voorbeelden van duurzame infrastructuur en het 
onderzoeken welke belanghebbenden een duurzame transitie kunnen versnellen. De richting van het 
project zal grotendeels worden bepaald door de behoeften die door Afrikaanse belanghebbenden in 
de beginfase van het onderzoeksproject worden geuit. Een eerste optreden was de sessie in het ‘Rise 
Africa’ festival georganiseerd door ICLEI Africa (mei 2022) waar 86 deelnemers vanuit diverse 
Afrikaanse steden aan deelnamen. De UFS hoopt via deze samenwerking ook zicht te krijgen op hoe 
een duurzame samenwerking met universitaire instituten in de Global South zou kunnen worden 
vormgegeven. 

Reconfiguring Energy for Social Equity

Sinds september 2020 leidt de Urban Futures Studio het internationale onderzoeksproject 
Reconfiguring Energy for Social Equity (ReSET). ReSET is een vierjarig onderzoek naar de wijze waarop 
we de energietransitie (Sustainable Development Goals 7) kunnen gebruiken om sociale gelijkheid 
(Sustainable Development Goals 5 & 10) te vergroten in de global North en global South. We leiden 
bij dit onderzoek een internationaal consortium van toonaangevende instituties in India, Duitsland 
en Zuid-Afrika. Het onderzoek richt zich op stedelijke gebieden waar duurzame energieontwikkeling 
expliciet wordt gekoppeld aan een rechtvaardigheidsagenda. In Nederland wordt onderzoek gedaan 
naar de botsende ‘imaginaries’ rond investeringen in de energietransitie en de bijkomende 
rechtvaardigheidsuitkomsten. Voor meer informatie zie www.energyforsocialequity.org

http://www.energyforsocialequity.org
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Reconfiguring Energy for Post-Covid Economic Recovery

In november 2021 is het project Reconfiguring Energy for Post-Covid Development van start gegaan. 
ReCODE duurt anderhalf jaar en wordt geleid door Jesse Hoffman vanuit de Urban Futures Studio en 
collega Megan Davies uit Zuid-Afrika, en het onderzoek wordt uitgevoerd door Wendy McCallum MSc. 
Het onderzoekt richt zich op de rol van ontwikkelingsbanken in het vormgeven van een rechtvaardige 
energietransitie in de global South, in een post-Covid situatie. Het ReCODE team werkt nauw samen 
met de International Development Finance Club (IDFC) en de Development Bank of Southern Africa. 
In deze samenwerking is ReCODE een formele ‘deliverable’ van de IDFC voor de Conference of the 
Parties 27 in Sharm El-Sheikh, Egypte, waar bevindingen worden gepresenteerd. Voor meer informatie 
zie https://energyforsocialequity.org/recode/

Futuring voor rechtvaardige energietransities in Nederland

In april 2022 hebben Jesse Hoffman en Maarten Hajer van de Urban Futures Studio met 
dr. Friedemann Polzin (Sustainable Finance Lab, UU) en prof. dr. Ingrid Robeyns (Ethiekinstituut, UU) 
financiering ontvangen voor een combinatie essays over het vormgeven van rechtvaardige 
energietransities in Nederland. Dit project zal worden uitgevoerd door Marte Vroom, momenteel nog 
student Human Geography aan de UU. De essays worden ontwikkeld in samenwerking met 
beleidsmakers en gepubliceerd op de ReSET website.

Modellen en verbeeldingstechnieken/ Imagining low-carbon futures

Binnen het CLIMAGINARIES-project doet Lisette van Beek haar promotieonderzoek waarin zij nieuwe 
verbindingen tussen klimaatmodellen en andere verbeeldingstechnieken verkent. Vorig jaar 
publiceerde zij een wetenschappelijk artikel met haar promotors en Jeroen Oomen over de rol van 
modellen in de politiek. Hierin demonstreerde zij hoe ideeën over mogelijke paden tot een 
1.5C-toekomst worden onderhandeld tussen modelleurs en beleidsmakers. Daarnaast ontwikkelde 
zij samen met Niek Mouter van de TU Delft de Klimaatraadpleging waarin 10.000 Nederlanders hun 
mening gaven over het nationale klimaatbeleid. Door deze participatiemethode te vergelijken met 
burgerberaden hoopt zij meer inzicht te krijgen in de toekomstige rol van wetenschappelijke kennis in 
klimaatbeleid. Zij ontving hiervoor de Pathways to Sustainability Award in 2021. 

Onderzoekers van het ReSET consortsium in overleg in het VMA-geboouw, Utrecht (2022)

https://energyforsocialequity.org/recode/
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Onlangs is Lisette een samenwerking gestart met kunstenaars Julien Thomas en Ekaterina Volkova, 
bekend als ‘Perception Design Studio’, om nieuwe verbindingen te verkennen tussen klimaatmodellen 
en artistieke verbeeldingsvormen. De Jan van Eyck Academie speelt een belangrijke ondersteunende 
rol in dit project en vormt een eerste stap richting meer structurele samenwerking met de UFS. 
Perception Design Studio onderzoekt samen met Lisette hoe modelscenario’s worden gemaakt en hoe 
deze landen in de politiek en samenleving. Zij zullen deze bevindingen omvormen tot een artistieke 
interventie waarin zij een nieuwe blik geven op de dominante rol van modellen in de verbeelding van 
klimaattoekomsten. Deze interventie zal het komende jaar worden getoond op verschillende publieke 
en wetenschappelijke events. 

Soft spaces-aanpak

Dit jaar is verder gewerkt aan de theorie rond ‘soft spaces’. Ook de experimenten rond de vertoning 
van de mini-documentaire ‘Nieuwe Verbindingen’ was door de soft space theorie geïnspireerd. 
Maarten Hajer, Jesse Hoffman en Peter Pelzer hopen een wetenschappelijke publicatie op thema in 
het komende jaar af te ronden.

Experimenteel Bestuur

In 2019 publiceerden we het boek “Experimenteel Bestuur”, waarin we in samenwerking met BZK 
onderzochten hoe nieuwe experimentele praktijken beleid op het gebied van bijvoorbeeld 
klimaatverandering en energietransitie kan verbeteren. Het boek gaat over hoe experimenteel 
bestuur een veelheid aan oplossingen kan genereren die voortdurend worden vernieuwd. Het boek 
gaat ook in op de uitdaging om innovaties te verbinden en op te schalen door te experimenteren op 
lokaal, horizontaal en verticaal niveau. Onze nieuwe assistent-professor Josie Chambers is bezig al 
dit materiaal door te nemen om deze benadering te verbinden met de meest recente inzichten over 
experimenteel bestuur in de academische literatuur. De studio is bezig met een artikel dat dit werk tot 
nu toe samenbrengt en belangrijke inzichten deelt over hoe benaderingen van experimenteel bestuur 
kunnen bijdragen aan meer rechtvaardige en duurzame toekomstbeelden.

Decolonization in mapping

Een nieuwe interne financiering van het Copernicus Instituut geeft de studio de mogelijkheid om 
een promovendus aan te nemen die onderzoek gaat doen naar de rol van het maken van kaarten in 
duurzame ontwikkeling. Het maken van kaarten kan een effectieve manier zijn om actoren samen te 
brengen rond verschillende toekomstverbeeldingen en zo gedeelde richtingen voor actie ontwikkelen. 
Ondanks dit potentieel worden kaarten vaak bekritiseerd omdat ze als objectief worden voorgesteld, 
waardoor normatieve beslissingen over welke gegevens op te nemen, hoe ze te analyseren en hoe in 

Lisette van Beek and Joseline Houwman hold the Award, 

accompanied by moderator Lynn Zebeda, last year’s winner 

Helen Toxopeus and runner-up Karin Rebel. Credit: Robert 

Oosterbroek
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kaart gebrachte fenomenen weer te geven, verborgen blijven. Zo definiëren inheemse volken grenzen 
en classificaties van hun landschap op heel andere manieren dan staatsactoren - en de uitsluiting van 
hun perspectief kan dus koloniale verhoudingen in stand houden. 

Dit project zal daarom zowel onderzoeken hoe dominante duurzaamheidspraktijken vaak 
gemarginaliseerde perspectieven uitsluiten, als ook experimenteren met hoe nieuwe cartografische 
benaderingen kunnen helpen bij het bevorderen van rechtvaardige duurzaamheidstransformaties. 
Het onderzoek vindt plaats twee eilanden; Texel en Aruba om zo gedekoloniseerde, inclusieve 
cartografie praktijken te co-creëren in twee verschillende, maar diep historisch verbonden contexten. 
Het project omvat de creatie van een kunsttentoonstelling die op creatieve wijze een gesprek op gang 
brengt over wat het betekent om cartografie te dekoloniseren.

Rethinking Citizen Engagement for an Inclusive Energy Transition

Irene Bronsvoort werkt binnen de Urban Futures Studio aan haar promotieonderzoek naar 
burgerbetrokkenheid in de energietransitie. Zij onderzoekt hoe burgerbetrokkenheid in de energie-
transitie vorm en betekenis krijgt in de wijk, en hoe deze vormgeving het karakter van de 
betrokkenheid van burgers beïnvloedt. Hoe vertalen abstracte beleidsambities rond de 
energietransitie en de wijk zich in concrete praktijken om burgers te betrekken? Wat gebeurt er 
precies in deze praktijken en welke gevolgen heeft dit voor het karakter van de betrokkenheid? Door 
dit type vragen te stellen, verwachten we knelpunten in beleidsontwikkeling te verklaren en kansen 
te verkennen voor inclusieve burgerbetrokkenheid bij duurzaamheidstransities. In het kader van dit 

Irene Bronsvoort op pad met film 

crew voor de opnames van 

documentaire ‘Nieuwe 

Aansluitingen’ in de Rotterdam-

se wijk Bospolder-Tussendijken 

(2021)
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transdisciplinaire onderzoeksproject maakte Irene in 2021 samen met collega’s, filmmaker Zouka en 
het ministerie van Binnenlandse Zaken de korte documentaire Nieuwe Aansluitingen, over de energie-
transitie en de rol van bewoners in de wijk Bospolder-Tussendijken in Rotterdam. De documentaire is 
bedoeld en wordt gebruikt als gesprekstarter tijdens bijeenkomsten. Zo organiseerden we in 
september 2021 een premièrebijeenkomst in Bospolder-Tussendijken (zie hoofdstuk 2, Première 
documentaire ‘Nieuwe Aansluitingen’). Bekijk de projectpagina voor meer informatie en voor de trailer 
van de documentaire.

The Drama of Environmental Politics

Vorig jaar schreven we dat UFS al langer werkt aan onderzoek naar de toekomst van het 
milieubeleid. Dit onderzoek heeft het afgelopen jaar veel opgeleverd. Via het promotietraject van 
Lisette van Beek en het onderzoek van Jeroen Oomen waren er meerdere wetenschappelijke 
publicaties over het snijvlak tussen klimaatpolitiek en wetenschap. Daarbij was specifiek aandacht 
voor de manier waarop wetenschap beleid vormgeeft en legitimeert. Daarnaast waren Jeroen Oomen 
en Maarten Hajer betrokken bij de publicatie van een invloedrijke interventie tegen de verdere 
ontwikkeling van solar geoengineering als een mogelijke optie voor klimaatbeleid. Het belangrijkste 
project in dit thema is echter nog steeds het boekproject van Maarten Hajer en Jeroen Oomen, 
inmiddels ‘The Drama of Environmental Politics’ genaamd, waarin zij het falen van milieupolitiek 
verklaren door te wijzen op de manier waarop toekomsten worden gemobiliseerd, aan de hand van 
dramaturgische theorie. Dit boek zal eind 2022 ingediend worden bij de Oxford University Press, 
waarmee Maarten en Jeroen al een contract hebben afgesloten.

Futuring-methoden in stedelijke duurzaamheidstransformaties

Op verschillende plekken in Europa en Japan heeft Astrid Mangnus de afgeleopen jaren 
experimenten onderzocht met nieuwe futuring-methoden. In alle casussen, waaronder het gebruik 
van visies, back-casting, simulatiegames en een mobiele game gespeeld door 800 eerstejaars-
studenten in Utrecht, is gekeken of en hoe het organiseren van deze nieuwe vorm van engagement 
met duurzame toekomsten een bijdrage leceert aan stedelijke duurzaamheidstransformaties. Dit 
onderzoeksproject resulteerde in 2022 in het proefschrift ‘Cities beyond tomorrow – The art of 
connecting futures and action for urban sustainability transformations’ dat Astrid op 25 april 2022 
met succes heeft verdedigd.

Boekomslag proefschrift ‘Cities beyond tomorrow’ door Astrid Mangnus (2022)

https://www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio/initiatives/rethinking-citizen-engagement
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420468/A%20C%20%20Mangnus%20-%20thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/420468/A%20C%20%20Mangnus%20-%20thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ridesharing en stedelijke mobiliteit

Yuana Lestari doet sinds 2017 promotieonderzoek aan het Copernicus Instituut naar de dynamiek
van digitale deelmobiliteit en de relatie met maatschappelijke transities. Haar onderzoek richt zich op
de conflicten en controversen rond digitale deelmobiliteit in Indonesië en de invloed hiervan op de
toekomst van stedelijke mobiliteit. Prof. Rob Raven en copromotor prof. Maarten Hajer begeleiden
haar. Lestari’s tweede paper getiteld A dramaturgy of critical moments in transition: Understanding
the dynamics of conflict in socio-political change werd in 2020 bekroond tot Beste Paper tijdens het 
11de International Sustainability Transition Conference in 2020. Inmiddels heeft zij haar vierde paper 
over de Politics of Futures in Urban Mobility Transitions ingediend bij het Journal of Technological
Forecasing and Societal Change.

PhD onderzoek

Naast het onderzoek van Irene Bronsvoort, Lisette van Beek, Astrid Mangnus en Yuana Lestari 
begeleidt Maarten Hajer sinds afgelopen jaar vier nieuwe PhD studenten: Sarah Wright, Carien 
Moossdorff, Kyle Thompson en Kelly Streekstra.
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4. Onderwijs: Futuring 
 en duurzaamheid



23

Mixed Classroom: The Clash of Transitions and the Long Term

In de winter van 2021-2022 vond alweer de zesde editie van onze Mixed Classroom plaats. De cursus 
richtte zich dit jaar op de vraag hoe we kunnen ontsnappen uit het moeras van belangconflicten in het 
ruimtelijk domein en hoe verbeelding en het denken over de lange termijn kan hierbij een 
ontsnappingsroute biedt. Deze editie van de Mixed Classroom werd ontwikkeld in nauwe samen-
werking met het Directoraat-generaal Water en Bodem. In totaal namen twintig beleidsmakers deel 
van ministeries van I&W, BZK, EZK en LNV en de gemeente Zwolle. Ook sloten twintig studenten aan 
van diverse masteropleidingen aan de Universiteit Utrecht. In de Mixed Classroom leren studenten 
en beleidsmakers over de belangrijke oorzaken van spanningen en conflicten in maatschappelijke 
transities, en hoe hierbij temporaliteit en de lange termijn een sleutel rol speelt om vooruit te komen. 
Zowel beleidsmakers als studenten hebben inspirerende interventies opgezet. Beleidsmakers naar 
het model van een ‘Zompige Paden-wandeling’ (zie boven voor meer informatie over deze vorm), en 
studenten in de vorm van ‘temporele therapie’, waarbij ze beleidsmakers hielpen reflecteren op de 
omgang met temporaliteit in hun werk. Voor zowel beleidsmakers als studenten betekent deelname 
een unieke kans op persoonlijke ontwikkeling, verbreding van netwerken en het opdoen van nieuwe 
inzichten en perspectieven

Futuring for Sustainability Summer School

In 2021 organiseerde de UFS in samenwerking met het Pathways to Sustainability programma de 
vierde editie van de Futuring for Sustainability summer school onder leiding van Jeroen Oomen. In 
deze summer school denkt een transdisciplinaire groep van beleidsmakers, academici en professio-
nals samen na over hoe je verschillende futuring-methodes kunt gebruiken voor de duurzaamheids-
transitie. Hoewel de summer school vanwege de coronapandemie nog steeds digitaal gegeven moest 
worden, slaagden we er wederom in om verschillende betrokkenen van over de hele wereld samen 
te brengen. Met zeven deelnemers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 30 andere 
deelnemers uit zowel het academische als professionele veld, was de summer school een verdere 
uitwerking van het Mixed Classroom-concept. Deze onderwijsvorm blijkt een groot succes; 
deelnemers houden contact met elkaar en ook binnen het ministerie zijn er vervolgworkshops 
georganiseerd met deelnemers van de summer school. In 2022 hebben we, als slachtoffer van het 
eigen succes, geen Futuring for Sustainability summer school. In plaats daarvan organiseren we de 
jaarlijkse summer school van de prestigieuze League of European Research Universities (LERU), van 
3 tot en met 8 juli. Het thema dit jaar is ‘The University of the Future’, waarbij de vraag centraal staat 
‘welk soort kennis zal de 21e eeuw nodig hebben?’ Ook de politieke en beleidsmatige rol van 
universiteiten zal hier een grote rol spelen. De summer school zal in totaal 60 internationale 
deelnemers tellen.

Bachelorvak Futuring for Sustainability 

In 2020-2021 hebben we de onderwijslijn Futuring for Sustainability verder doorontwikkeld. Het 
tweedejaars bachelorvak Futuring for Sustainability werd ook dit jaar weer gegeven onder leiding 
van Jeroen Oomen, in samenwerking met Josie Chambers, Timothy Stacey en Lisette van Beek. Het 
vak draait nog steeds om de intersectie van toekomst en duurzaamheid en de manier waarop we 
onze milieupolitiek vormgeven aan de hand van verschillende toekomstbeelden. De zwaarte is echter 
verschoven naar de futuring component, ook omdat het vak volgend jaar deel gaat uitmaken van de 
minor Sustainable Futures, ook door Jeroen ontwikkeld. Dit vak blijft een belangrijke volgende stap in 
het breder uitdragen van het Futuring-gedachtegoed onder een nieuwe generatie studenten. Ook hier 
staan weer de volgende vragen centraal: wat voor soort milieupolitiek bedrijven we? Wat voor soort 
milieupolitiek hebben we nodig? En wat is de rol van kennis daarin?
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5. Lezingen, media & publicaties
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Activiteiten en kerncijfers 

Kerncijfers van de activiteiten van 

de Urban Futures Studio tussen juni 

2021 en juni 2022

De onderzoekers van de UFS hebben afgelopen jaar een scala aan keynotes, seminars en ander-
soortige presentaties gegeven. Zij gaven presentaties voor zowel een professioneel publiek van 
beleidsmakers, bestuurders, adviseurs en collega-onderzoekers als ook publieksvriendelijke lezingen. 
De UFS werd o.a. gevraagd om te spreken bij Studium Generale (Utrecht), jubilieum congres ‘De 
Vernieuwde Stad en het Onderwijsfestival van ROC Friese Poort. Daarnaast dragen we bij aan het 
publieke debat door middel van mediaoptredens bij o.a. Een Vandaag en radio1. Met het heropenen 
van het onderwijs hebben we de afgelopen periode ook weer meer gastcolleges gegeven. Ons uit-
gangspunt is steeds om bestaande wetenschappelijke kennis op inspirerende en productieve wijze 
over te brengen voor strategische beleidsafwegingen.

Lezingen, presentaties en gastcolleges

Maarten Hajer

 • Gastcollege over ‘soft spaces en het evalueren van creatieve futuring praktijken’ voor het 
 CreaTures team, RMIT University, Barcelona, 1 juni 2021

 • Presentatie bij ‘the positive futures’ webinar series, Institut d’études avancées de Paris, online,  
 14 juni 2021 

 • Bijdrage aan ‘Waarde(n) van Wonen’ door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, 23  
 juni 2021 

 • Gast in expertpanel ‘Building sustainable neighbourhoods’ tijdens Countdown to Net Zero  
 London Conference 2021, 29 juni 2021, online

 • Presentatie over onderzoek binnen de strategische thema’s van de UU voor de Raad van Toe  
 zicht van de Universiteit Utrecht, 30 juni 2021
 • Spreker op Afscheidssymposium Peter Steijn, Gemeente Utrecht, 7 juli 2021
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 • Curator jubileumcongres ‘De Vernieuwde Stad’ (met masterclasses in september en een dag 
 conferentie op 13 mei 2022 in TivoliVredenburg, Utrecht) in de periode september 2021 – mei  
 2022

 • Gastcollege ‘Urban Futures’ voor masterstudenten Human Geography (UU), 10 september  
 2021

 • Gastlezing ‘Neighbourhoods: green infrastructure, making areas environmentally friendly,  
 resilient to climate change and healthier places to live’, 7 september 2021

 • Gastspreker en columnist over de gezonde stad tijdens ‘STADgesprek – terugblikken op 5 jaar  
 Platform STAD/vooruitblikken op de komende 5 jaar’, Den Haag, 23 september 2021

 • Gast expertmeeting ‘De ideale universiteit’ op uitnodiging van prof. Henk Kummeling, rector  
 magnigicus van de Universiteit Utrecht, 6 oktober 2021

 • Organisatie workshop ‘Beyond technosolutionism’, Universiteit van Amsterdam, 22 oktober  
 2021

 • Zitting in panel ter voorbereiding op het interview met de selectiecommissie met presentatie  
 voorstel Adaptive Capacity for Critical Times: How Societies Can Navigate Crises and Thrive   
 (ADAPT). Op verzoek van NWO Zwaartekracht, Utrecht, 25 oktober 2021

 • Gastlezing tijdens ‘expertmeeing Trustworthy science’, 26 november 2021 

 • Meet-the-author over planningmethoden, 29 november 2021

 • Lid expertteam Energiesysteem 2050 o.l.v. Bernard ter Haar, in opdracht van Rob Jetten, 
 Minister voor Klimaat en Energie, sinds december 2021

 • Gastcollege ‘discourse analyse’ voor mastervak Advanced Research Methods in Spatial 
 Planning, 15 december 2021

 • Gastsprekercollege ‘The Captured Futures of Climate Politics’ in gesprek met Prof. Sybil 
 Seitzinger, CAANS-Vancouver, online, 23 januari 2022

 • Gastcollege voor bachelor studenten van het Da Vini Project, 27 januari 2022

 • Bijdrage aan rondetafel tijdens symposium ‘Circulair en Conceptueel Bouwen’ georganiseerd  
 door het Ministerie van BZK, 14 februari 2022 Boothstraatkerk, Utrecht. 

 • Lezing ‘Een nieuwe blik op duurzaamheid’ Studium Generale, 15 februari 2022

 • Presentatie tijdens staff-meeting, departement Informatica, online ,15 februari 2022

 • Gastcollege voor bachelorvak ‘Futuring for Sustainability’ 14 en 28 feb 2022 

 • Moderator en gastbijdrage aan miniconferentie ‘Een planologie van de lange termijn’,   
 Boothstraatkerk, Utrecht, 16 maart 2022

 • Curator en spreker ‘De vernieuwende stad. Samen bouwen aan de wijken van de toekomst’,  
 Utrecht, 18 maart 2022 
 • Bijdrage leergang innovatie IenW, 31 maart 2022
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 • Diner College van Rijksadviseurs (CRa) in het kader van de manifestatie NL2100, Zutphen, 31  
 maart 2022  

 • Videointerview voor de tentoonstelling ‘Grote Vragen’ in Rijksmuseum Boerhaave (geopend  
 op 23 juni 2022), Urban Futures Studio, Utrecht, 12 mei 2022 

 • Gastspreker bij workshop ’City Deal: Nederland duurzaam (ver)bouwen’ tijdens NOVI 
 conferentie 2022, Nieuwegein, 18 mei 2022

 • Promotor bij promotie van Astrid Mangnus, Universiteit Utrecht, 25 april 2022

 • Gastcolleges over transdisciplinaire onderzoeksmethoden voor stadsonderzoek, Vienna   
 Spring School, 4-Cities Programme van het EU Erasmus Mundi programma, Wenen,  8-13 april  
 2022

 • Deelname aan rondetafelgesprek over duurzaamheid tijdens werkbezoek Lund University  
 aan Universiteit Utrecht, 26 april 2022

 • Deelname aan inaugural roundtable of LSE Cities’ European Cities Programme ‘Europe’s cities  
 in the 2020s - change, challenges and governance capacity’, 4 mei 2022

 • Gastspreker tijdens UU Leadership Track - UU strategy and organizational structure, Kontakt  
 der Kontinenten, Zeist, 10 mei 2022 

 • Organisatie ‘Sustainability Dialogue: The art of transdisciplinary knowledge co-production:  
 current challenges and way forward’, Utrecht, 12 mei 2022

 • Werkbezoek Instituut van Interdisciplinaire Studies UvA aan de Urban Futures Studio, 17 mei  
 2022

 • Presentatie over Neighbourhoods for the Future op het Oskar von Millar Forum, TU München,  
 24 mei 2022

 • Strategie bijeenkomst Urban Futures Studio, ASA en KIEM, Utrecht, 31 mei 2022

 • Organisatie rondetafelgesprek over de toekomst van de Nederlandse Economie in het kader  
 van ‘Energiesysteem 2050’, Energiebeheer Nederland, Utrecht, 3 juni 2022

 • Seminar ‘Financing Just Energy Transitions’, in het kader onderzoeksproject RECODE, UU,   
 Utrecht, 8 juni 2022

 • Afsluitende Keynote op WindDay 2022, NWEA en EuroForum, Cruise Terminal IJmuiden, 16  
 juni 2022

 • Lezing voor het gilde Stedenbouw en Mobiliteit van de Gemeente Utrecht, 21 juni 2022

 • Lezing voor Gemeente Utrecht, afdeling Stedenbouw en Mobiliteit. PingPong Club, Utrecht, 21  
 juni 2022

 • Gastcollege tijdens Summer school Environmental Politics - Ideas & Ideals / Actors & Agency /  
 Institutions & Governance / Green Futures, Universiteit Groningen, 30 juni 2022
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Jesse Hoffman

 • Gast in expertpanel ‘ BK Talks: Probably, Plausible, and Possible Futures’, The Why Factory, TU  
 Delft, 19 mei 2022

 • Gast in expertpanel ‘Urgency Intensive’, Jan van Eyck Academie, Maastricht, 11 maart 2021

 • Gastcollege ‘Interuniversity Sustainability Challenge’, Universiteit Utrecht, online, 14 februari  
 2022

 • Keynote-lezing voor Fair Transitions Network, online, 27 januari 2022

 • Keynote-lezing ‘The Academy of Hope’, Onderwijsdag TU Delft, 4 november 2021

 • Keynote-lezing ‘Ruimte voor Klimaat en Energie’, online, 15 oktober 2021

 • Lezing ‘De Natuurlijke Stad in de 21e eeuw’, Springtij Forum 2021, Terschelling, 23 september  
 2021

 • Dagvoorzitter ‘Besturen buiten de comfortzone’, Prinses Theater, Rotterdam, 21 september  
 2021

 • Bijdrage ‘Workshop Futuring for Inclusive Fashion’, Social Impact Factory, Utrecht, 20 
 september 2021

 • College ‘Just Transitions’, Futuring for Sustainability summer school, online, 8 juli 2021

Josephine Chambers

 • Gastcollege ‘co-productive agility’, Steps seminar serie, Twente University, online, 18 mei 2022

 • Dagvoorzitter Workshop ‘Meeting the challenges of trandisciplinary sustainability research’,  
 Belmont Forum, online, 17 mei 2022

 • Dagvoorzitter  Sustainability Dialogue, ‘The art of transdisciplinary knowledge co-production:  
 current challenges and way forward, Botanische tuinen, Utrecht, 12 mei 2022

 • Gast in expertpanel ‘Builiding the Future Together’, Conferentie 2022, Eindhoven, 19 maart  
 2022

Jeroen Oomen

 • Gast bij expertpanel, boeklancering ‘Engineering the Climate. Science, Politics, and Visions of  
 Control’, University of Bonn, 9 juni 2022

 • Gastcollege ‘Can the urban help to save the planet?’, Oskar von Miller Forum, TU Munich, 23  
 mei 2022

 • Dagvoorzitter ‘UU, me and the IPCC’, Universiteit Utrecht, 17 mei 2022

 • Gastcollege ‘Transdisciplinary research & Futuring’, 4Cities Spring School Vienna, Wenen, 11  
 mei 2022
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 • Gastcollege ‘Transdisciplinary research & Futuring’, 4Cities Spring School Vienna, Wenen, 9  
 mei 2022

 • Gastcollege ‘Can we Cool the Earth?’, honours course, TU Delft, 26 april 2022

 • Bijdrage aan workshop ‘Toekomstdenken’, Brievenfestival – Schrijven naar de Toekomst, De 
 LaMarWest, Amsterdam, 16 april 2022

 • Interviewbijdrage aan artikel ‘Should scientists study how to dim the sun?’, 
 sciencebusiness.net, 7 april 2022

 • Gast bij radioprogramma ‘Vroeg!’ over geo-engineering, NPO radio1, 4 april 2022

 • Gastlezing ‘Het Verliezersperspectief’, Kring Andragologie, 21 maart 2022

 • Panellid ‘Impact Café: Zeeën van mogelijkheden’, Tivoli Vredenburg, 15 maart 2022

 • Interviewbijdrage aan reportage over geo-engineering, Een Vandaag, NPO, 2 februari 2022

 • Gastspreker ‘Science Café Tilburg: Kan Geo-Engineering het Klimaat redden?’,Tilburg 
 University, 20 januari 2022

 • Bijdrage aan artikel ‘Wetenschappelijke Twist: Mogen we een sprankje hoop vestigen op 
 ruimteschild’, Trouw, 19 januari 2022

 • Radio interview over climate engineering, Austrian public radio met Jeroen Oomen, 7 
 december 2021

 • Radio-interview bij ‘Dit is Zaterdag’ met Jeroen Oomen, NPO Radio 1, 4 december 2021

 • Gastcollege ‘Imagination in the Making: Techniques of Futuring & Social Practice’, TU Munich,  
 München, 25 november 2021

 • Bijdrage ‘Captured Futures: The Future in Environmental Politics’, Earth System Governance  
 conferentie, Bratislava, 9 september 2022

 • Bijdrage ‘Persuasive Pathways: How IAM projections become performative’, Earth System 
 Governance conferentie, Bratislava, 7 september 2022

 • Organisatie ‘The Politics of the Future’ panel, 4S Annual Meeting, Toronto, 7 oktober 2021

Timothy Stacey

 • Gast in expertpanel ‘Urgency Intensive’, Jan van Eyck Academie, Maastricht, 11 maart 2021

 • Bijdrage workshop ‘Reweaving spheres: towards an ultimate meaning of practice’, Ottawa,  
 Canada, 15 februari 2022

 • Publieke interventie ‘Interspecies Assembly’, Landgoed grootstal, Nijmegen, 8 mei 2022
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Koen Wessels

 • Doctoraatsverdediging ‘Pedagogy of Entanglement’, Utrecht, 24 juni 2022

 • Bijdrage ‘Boundary crossing as an antitode to the climate crisis of the imagination?’, 
 Invitational Seminar on Environmental Education Research, Ghent, Belgie, 13 juni 2022

 • Dagvoorzitter miniseminar ‘Teaching with Society’, Universiteit Utrecht, 9 juni 2022

 • Keynote-lezing ‘Relationele vorming ten tijde van policrisis’ Onderwijsfestival, ROC Friese   
 Poort, Leeuwarden, 7 juni 2022

 • Workshop ‘Relationele vorming ten tijde van policrisis’ Onderwijsfestival, ROC Friese Poort,  
 Leeuwarden, 7 juni 2022

 • Organisatie workshop ‘Academy of Hope’, Geosciences Education Week, Universiteit Utrecht,  
 12 mei 2022

Adèle Tufford 

 • Presentatie ‘Innovative Institutional Formats for Sustainability: a Pathways to Sustainability  
 Core Project’. Lund University delegation visit, Utrecht University, 26 april 2022

Irene Bronsvoort

 • Bijdrage workshop, Samen richting een duurzamer Utrecht, CITEUS bijeenkomst, 14 april   
 2022

 • Gast in expertpanel ‘deelsessie over verbinden van opgaven in de energietransitie’, Congress  
 Programma Aardgasvrije Wijken’, Nieuwegein, 1 maart 2022

 • Gastcollege over onderzoeksproject ‘Rethinking citizen engagment’ en documentaire ‘Nieuwe  
 Aansluitingen’, UU Symposium Behavior and Institutions, Utrecht, 27 januari 2022

 • Bijdrage workshop ‘burgerbetrokkenheiid en gemeenschapskracht’, Dag van de Stad, Heerlen,  
 1 november 2022

 • Organisatie première documentaire ‘Nieuwe Aansluitingen’ met bijeenkomst over een 
 inclusieve energietransitie, Rotterdam, 21 september 2022

 • Gast in expertpanel over burgerkracht, Stadmaakweek Heerlen, 2 september 2022

Lisette van Beek

 • Gast in expertpanel, Climate Conversations: Mitigation - challenges, opportunities and ways  
 forward, Swedish University of Agricultural Sciences, online, 4 april 2022

 • Gast in expertpanel, Wake Up! Stories // Survival of the Fittest, Tivoli Vredenburg, Utrecht, 14  
 maart 2022
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 • Workshop ‘low-carbon futures’,  Reassemble Part 3: Natural Intelligence – Towards Renewable  
 and Regenerative Digital Infrastructures, FIBER, Amsterdam, 12 maart 2022

 • Bijdrage aan rapport over verbeelding in het onderwijs, Stichting Technotrend, 31 decemeber  
 2021

Blake Robinson

 • Organisatie Rise Africa workshop: Shifting systems: Infrastructure innovation for sustainable  
 African cities, online, 23 april 2022

Astrid Mangnus

 • Doctoraatsverdediging ‘Cities beyond tomorrow – The art of connecting futures and action for  
 urban sustainability transformations’, Universiteit Utrecht, 25 april 2022

Sarah Wright

 • Gastcollege ‘evolutions in water management paradigms with Dutch case studies’ voor 
 bachelor studenten, Online/Chapel Hill, NC, USA, 21 maart 2022

Mediabijdragen
  
Video ‘Why climate scenario’s can’t be used as predictions’ door Lisette van Beek en Jeroen Oomen, 
Urban Futures Studio, april 2022

Artikel ‘Blind Varen op het IPCC ondermijnt echte oplossingen’ door Jeroen Oomen en Lisette van 
Beek, NRC Handelsblad, 4 april 2022

Artikel ‘Het milieu in 2022: einde van een tijdperk?’ door Maarten Hajer, Tijdschrift Milieu nr.2, 
april 2022

Interview ‘Pathways to sustainability’ met Maarten Hajer voor artchitectuur magazine Schüco. 
1 februari 2022

Artikel ‘Nederland mag nooit inzetten op geoengineering’ door Jeroen Oomen, NRC Handelsblad, 
17 januari 2022

Duo interview ‘De Minister heft een sterk voorportaal nodig’ met Maarten Hajer en Paul Gerretsen, 
Land met een Plan (pagina 34 – 37), KuiperCompagnons, 12 januari 2022 

Interview voor ‘Klimaattherapie de Podcast – aflevering 18 Jeroen Oomen over de dualiteit van 
Geo-engineering’, 19 november 2021

Interviewbijdrage voor podcast ‘Onzekere Zaken – aflevering 1: de verhalen die we onszelf vertellen’ 
door Maarten Hajer, 16 juni 2021

https://vimeo.com/696450655
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/04/05/blind-varen-op-de-oplossingen-van-het-ipcc-ondermijnt-echte-verandering-a4107434
https://milieu.vvm.info/milieu-gevaar-en-perspectief/het-milieu-in-2022-einde-van-een-tijdperk/
https://www.schueco.com/de-en/architects/magazine/pathways-to-sustainability
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/17/nederland-mag-nooit-inzetten-op-geo-engineering-a4079981
https://issuu.com/kuipercompagnons_/docs/211227_kc_atlas_nr_ii_-_lr
https://podcastluisteren.nl/ep/Klimaattherapie-de-Podcast-18-Jeroen-Oomen-over-de-dualiteit-van-Geo-engineering
https://podcastluisteren.nl/ep/Klimaattherapie-de-Podcast-18-Jeroen-Oomen-over-de-dualiteit-van-Geo-engineering
https://open.spotify.com/episode/32bdvYRQycnU1W0agtukF6?si=3feaa63cbbb145f4
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Onderzoekspublicaties

Navigating the political: An analysis of political calibration of integrated assessment modelling in light 
of the 1.5 °C goal — Lisette van Beek, Jeroen Oomen, MaartenHajer, PeterPelzer, Detlefvan Vuuren 
(2022)

Saving Liberalism from Itself — The Spirit of Political Participation — Timothy Stacey (2022)

Solar geoengineering: The case for an international non-use agreement — Frank Biermann, Jeroen 
Oomen, Aarti Gupta, Saleem H. Ali, Ken Conca, Maarten A. Hajer, Prakash Kashwan, Louis J. Kotzé, 
Melissa Leach, Dirk Messner, Chukwumerije Okereke, Åsa Persson, Janez Potočnik, David Schlosberg, 
Michelle Scobie, Stacy D. VanDeveer (2022)

Not just playing: The politics of designing games for impact on anticipatory climate governance — 
Joost M. Vervoort, Manjana Milkoreite, Lisette van Beek, Astrid C. Mangnus, David Farrell, Steven R. 
McGreevy Kazuhiko Otad, Christoph D. D. Rupprecht, Jason B. Reed, Matthew Huberk

The right to fail? Problematizing failure discourse in international conservation — Josephine M. 
Chambers, Kate Massarella, RobertFletcher (2022)

Co-productive agility and four collaborative pathways to sustainability transformations — Josephine 
M. Chambers, Carina Wyborn, Nicole L. Klenk, Melanie Ryan, Anca Serban, Nathan J. Bennett, Ruth 
Brennan, Lakshmi Charli-Joseph, María E. Fernández-Giménez, Kathleen A. Galvin, Bruce E. Goldstein, 
Tobias Haller, Rosemary Hill, Claudia Munera, Jeanne L. Nel, Henrik Österblom, Robin S. Reid, Maraja 
Riechers, Marja Spierenburg, Maria Tengö, Elena Bennett, Amos Brandeis, Paul Chatterton, Jessica J. 
Cockburn, Christopher Cvitanovic, Pongchai Dumrongrojwatthana, América Paz Durán, Jean-David 
Gerber, Jonathan M.H. Green, Rebecca Gruby, Angela M. Guerrero, Andra-Ioana Horcea-Milcu, Jasper 
Montana, Patrick Steyaert, Julie G. Zaehringer, Angela T. Bednarek, K Curran, Salamatu J. Fada, Jon 
Hutton, Beria Leimona, Tomas Pickering, Renee Rondeau (2022)

Picture the future, play the present: Re-imagining sustainable cities through a large-scale location-
based game — Astrid C. Mangnus, Karin T. Rebel, Joost M. Vervoort, Rose-Anne Dotinga, Evert 
Hoogendoorn, Peter P. J. Driessen, Maarten A. Hajer (2022)

Stadsessay VERANTWOORDELIJK VOOOR DE TOEKOMST – Op zoek naar een planologie van de lange 
termijn — Peter Pelzer (2021)

Working to align energy transitions and social equity: An integrative framework linking institutional 
work, imaginaries and energy justice — Jesse Hoffman, Megan Davies, Thomas Bauwens, Philipp 
Späth, Maarten Hajer, Bleta Arifi, Amir Bazaz & Mark Swilling (2021)

Six modes of co-production for sustainability — Josephine M. Chambers, Carina Wyborn, Melanie E. 
Ryan, Robin S. Reid, Maraja Riechers, Anca Serban, Nathan J. Bennett, Christopher Cvitanovic, María E. 
Fernández-Giménez, Kathleen A. Galvin, Bruce E. Goldstein, Nicole L. Klenk, Maria Tengö, Ruth 
Brennan, Jessica J. Cockburn, Rosemary Hill, Claudia Munera, Jeanne L. Nel, Henrik Österblom, 
Angela T. Bednarek, Elena M. Bennett, Amos Brandeis, Lakshmi Charli-Joseph, Paul Chatterton, K. 
Curran, Pongchai Dumrongrojwatthana, América Paz Durán, Salamatu J. Fada, Jean-David Gerber, 
Jonathan M. H. Green, Angela M. Guerrero, Tobias Haller, Andra-Ioana Horcea-Milcu, Beria Leimona, 
Jasper Montana, Renee Rondeau, Marja Spierenburg, Patrick Steyaert, Julie G. Zaehringer, Rebecca 
Gruby, Jon Hutton & Tomas Pickering (2021)

Hoofdstukbijdrage COVID-19: Expertvisies op de gevolgen voor samenleving en beleid door Maarten 
Hajer voor de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid en KNAW, 15 juli 2021 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901122001174?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901122001174?via%3Dihub
https://bristoluniversitypress.co.uk/saving-liberalism-from-itself
https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wcc.754
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718522000574
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X21003387?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378021002016?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328721001671
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328721001671
https://drive.google.com/file/d/1l3cyQNqP02xX8FB3uERjrgzkucaahYQQ/view
https://drive.google.com/file/d/1l3cyQNqP02xX8FB3uERjrgzkucaahYQQ/view
https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102317
https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102317
https://www.nature.com/articles/s41893-021-00755-x
https://www.wrr.nl/binaries/wrr/documenten/publicaties/2021/07/15/covid-19-expertvisies-op-de-gevolgen-voor-samenleving-en-beleid/212.009+-+Expertvisies+op+de+gevolgen+voor+samenleving+en+beleid_WT_single.pdf
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Staging Expertise in Times of COVID-19: An Analysis of the Science-Policy-Society Interface in the 
Dutch “Intelligent Lockdown” — Robert Prettner, Hedwig te Molder, Maarten Hajer & Rens 
Vliegenthart (2021)

Transformative Pathways – using integrated assessment models more effectively to open up plausible 
and desirable low-carbon futures — Lukas Braunreiter, Lisette van Beek, Maarten Hajer, Detlef van 
Vuren (2021)

Seeing the street through Instagram. Digital platforms and the amplification of gentrification — Irene 
Bronsvoort, Justus Uitermark (2021)

Futures literacy and the diversity of the future —  Astrid Mangnus, Jeroen Oomen, Joost Vervoort, 
Maarten Hajer (2021)

On the concept of ‘Techniques of Futuring’ — Jeroen Oomen, Jesse Hoffman, Maarten Hajer (2021) 

Proactive and reactive geoengineering: Engineering the climate and the lithosphere — Jeroen Oomen, 
Martin Meiske (2021)

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2021.668862/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcomm.2021.668862/full
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629621003133
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629621003133
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00420980211046539
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328721001051
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1368431020988826
https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wcc.732
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