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Voorwoord 
De Urban Futures Studio vierde begin dit jaar inmiddels alweer haar vierjarig bestaan. Na drie jaar 
vol tentoonstellingen en initiatieven als Places of Hope en de Post-Fossil City Contest, was het in de 
periode juni 2019-juni 2020 vooral tijd voor reflectie en investeringen in nieuwe samenwerkingen en 
onderzoek. We schreven daarnaast een midterm review voor de Universiteit Utrecht, het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor het Ministerie van Infrastructuur en Water-
staat, bepaalden nieuwe doelen voor de toekomst en startten nieuwe onderzoeksprojecten. In dit 
vierde voortgangsverslag geven we een overzicht van onze activiteiten tussen juni 2019 en juni 2020 
en geven een blik op de voorlopige resultaten daarvan. 
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1. Inleiding 

1.1. Over de Urban Futures Studio 
De duurzaamheidscrisis is een van de grootste uitdagingen waar de samenleving voor staat. 
Wetenschap speelt hierin een cruciale rol. Het agendeert, bepaalt (mede) hoe we problemen 
definiëren en kan mogelijke oplossingen voor de crisis aanreiken. Maar met de toenemende urgentie 
is ook de rol van wetenschap aan het veranderen. Het oude beeld van een beleidsproces waarin 
wetenschap aan het begin signaleert en aan het einde evalueert, past niet bij de urgentie van de 
opgave. De duurzaamheidscrisis vraagt juist om voortdurende signalering, assessment, feedback en 
inspiratie. Daarom zijn innovaties in de relatie tussen wetenschap en beleid hard nodig.

De Urban Futures Studio verkent hoe duurzame toekomsten eruit kunnen zien en bedenkt manieren 
om daar te komen. We 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 
binnen die relatie. We willen wetenschap en beleid dan ook verder verbinden. Dat doen we 
bijvoorbeeld door topwetenschappers aan beleidsprofessionals te koppelen én door concrete nieuwe 
werkvormen te ontwikkelen waarin verbeelding, deskundigheid en het publiek actief worden samen-
gebracht.

In ons werk zoeken we altijd aansluiting bij de ambities van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat en kijken we hoe de Universiteit Utrecht kan bijdragen aan nieuwe, betere vormen van 
kennisuitwisseling tussen wetenschap en beleid. We zetten daarbij in op interactie. Het liefst werken 
we daarom samen via communities of practice. Zo kunnen we steeds feedback geven aan 
beleidsmakers, in plaats van simpelweg onderzoeksresultaten aan het eind van het onderzoek 
presenteren. We verzorgen ook onderwijs en organiseren samen met onze partners interventies om 
de relatie tussen kennis en beleid te vernieuwen en te versterken. 

Sinds 1 januari 2016 ontvangt de Universiteit Utrecht een subsidie (zaaknummer 5000003069) voor 
de oprichting en werkzaamheden van de Urban Futures Studio. In overleg met verschillende 
directoraten-generaal zijn de algemene doelen van de Urban Futures Studio bij de oprichting 
opgesplitst in vijf deliverables met toetsbare doelstellingen: 

 • Nieuwe institutionele benaderingen uitwerken die wetenschap en beleid dichter bij 
 elkaar  brengen.

 • Nieuwe werkvormen bestuderen en ontwikkelen die wetenschappelijk onderzoek 
 verbinden aan concrete, strategische beleidsopgaven.

 • Nieuwe vormen van onderwijs koppelen in interactie met beleid.

 • Het leervermogen van steden wetenschappelijk onderzoeken.

 • Het transformatievermogen van steden verbeteren, inclusief het versterken van het 
 leren tussen steden onderling.

1.2. Globale terugblik op de periode juni 2019-2020
Afgelopen jaar heeft, globaal gezien, de nadruk van het werk van de Urban Futures Studio vooral 
gelegen op (1) internationalisering, (2) borging van ons gedachtegoed en versterking van ons onder-
zoeksportfolio en 3) institutionele verankering. 
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1.2.1 Internationalisering
De internationalisering van de Urban Futures Studio kreeg in voorgaande jaren al vorm door onze 
deelname aan het onderzoeksconsortium Climaginaries en ons werk aan het boek ‘Neighbourhoods 
for the Future’, waarvoor we cases uit Noord-Amerika en diverse Europese landen bestudeerden en 
vergeleken. Ook het lidmaatschap van Maarten Hajer, faculteitshoogleraar Urban Futures aan de 
Universiteit Utrecht, van het International Resource Panel (IRP/UNEP) draagt bij aan de internationale 
zichtbaarheid van de Urban Futures Studio.

Afgelopen jaar is onze internationale positie versterkt door onze deelname aan het nieuwe 
internationale Global Urban Network dat wordt geleid vanuit de nieuw opgericht School of Cities aan 
de University of Toronto. We initieerden vanuit de Universiteit Utrecht ook zelf een nieuw netwerk 
rond het thema ‘Thriving Cities’. Binnen dit netwerk kunnen we samen met universiteiten in Hong 
Kong, Sydney en Toronto de komende jaren veel makkelijker kennis uitwisselen over stedelijke 
ontwikkelingen in de Randstad, Greater Toronto Area, Hong Kong en Sydney. Deze regio’s zijn 
namelijk in veel opzichten vergelijkbaar.

Daarnaast gaf Maarten Hajer in Addis Abeba (Ethiopië) lezingen voor beleidsmakers en 
burgemeesters uit Aziatische en Afrikaanse landen in Vancouver (Canada) voor een mondiaal publiek 
op de Eco-Cities World Summit. Ook deden we mee aan een workshop in Bled (Slovenië) over de 
circulaire economie in Zuidoost-Europa. Daarnaast reisde onderzoeker Suzanne Potjer door Europa 
om het werk van de Urban Futures Studio op het gebied van experimenteel bestuur toe te lichten. 

Eind 2019 kregen we samen met partners in Duitsland, India en Zuid-Afrika van de Volkswagen 
Stiftung een grote subsidie voor het onderzoeksthema Duurzame Energiedemocratie. Met ons 
gezamenlijke ReSET-project onderzoeken we onder welke institutionele voorwaarden de transitie naar 
duurzame energie kan leiden tot een versterking van de democratie en een vermindering van de 
sociale ongelijkheid. 

Ook maakten we een vlogserie ‘Futuring Corona: learning from the crisis’ met interviews met 
internationaal gerespecteerde wetenschappers, zoals de antropoloog Arjun Appadurai,  de biologe en 
scenario-expert Elena Bennett en de recente Spinozapremie winnares Linda Steg. 

1.2.2 Borging gedachtegoed en versterking portfolio
De versterkte internationale samenwerking hangt samen met de extra aandacht voor de intellectuele 
en academische borging van ons gedachtegoed. Een universitair instituut, hoe experimenteel ook, 
moet altijd zorgen dat de resultaten van haar werk onderdeel worden van het wetenschappelijk 
debat. Afgelopen jaar hebben we daarom extra aandacht besteed aan het voorbereiden van peer 
reviewed artikelen die de komende tijd in diverse wetenschappelijke tijdschriften zullen verschijnen.

Na vier jaar was ook de tijd gekomen om ons werk aan interventies zoals Places of Hope, het 
Veenweide Atelier, de Wijken van de Toekomst en de Energetic Odyssey te duiden in termen van een 
innovatieve en bruikbare sociale theorie. Deze sociale theorie is ontwikkeld rondom de door de Urban 
Futures Studio ontwikkelde concepten ‘futuring’ (het actief beïnvloeden van de toekomst) en 
‘techniques of futuring’ (de sociale praktijken die onze relatie met de toekomst vormgeven). Deze 
theorie gaan we in 2020 via publieksgerichte en wetenschappelijke artikelen verder vormgeven en 
uitdragen. Dit moet leiden tot meer internationale wetenschappelijke tractie en een versterkt 
intellectueel kader voor nieuwe sociale interventies. Het eindproduct van de intellectuele verdieping 
en wetenschappelijke borging van ons gedachtegoed wordt een wetenschappelijk boek met als 
werktitel ‘The Politics of the Future’/‘Desirable Futures’. 
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1.2.3 Institutionele verankering
Afgelopen jaar hebben we ook de Urban Futures Studio meer institutioneel verankerd, zowel in 
relatie tot de Universiteit Utrecht als tot het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In nauwe samenwerking met de faculteit 
Geowetenschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een uitgebreide interne 
midterm review uitgevoerd. De review was ook een aanleiding om samen met de betrokken partners 
te onderzoeken hoe we zelf, vanuit onze eigen, unieke kwaliteiten kunnen bijdragen aan vernieuwing 
van en reflectie op beleidsdiscussies, academisch onderzoek en onderwijs. Uit deze evaluatie blijkt 
dat betrokken partners graag zien dat wij onze thema’s ‘futuring’ en transdisciplinaire activiteiten een 
meer centrale plek geven en beter verankeren. Binnen de faculteit krijgt dit momenteel al vorm door 
het creëren van posities voor linking pins tussen de Urban Futures Studio en diverse departementen. 
Ook wordt een ‘minor’ opgericht over het onderwerp ‘futuring’. Zowel op het Ministerieel niveau als 
binnen de faculteit wordt gekeken hoe dit zelfstandige onderwijsprogramma de komende tijd verder 
invulling krijgt.

1.3. Samenstelling van een interdisciplinair team
De samenstelling van het team van de Urban Futures Studio veranderde in de periode juni 2019-juni 
2020. Een aantal contracten liep af, maar we hebben ook nieuwe mensen aangetrokken. Lisette van 
Beek startte haar promotieonderzoek over de formatie van klimaatkennis via complexe 
klimaatmodellen in combinatie met kunst en ontwerp. Ze wil daarmee inzichten aanreiken om de 
rol van modellen in klimaatbesluitvorming te verbeteren. In het najaar van 2019 is Irene Bronsvoort 
gestart als onderzoeker op het project Vernieuwing in Publieksparticipatie. Haar eerste essay op dit 
thema wordt binnenkort gepubliceerd. Hiernaast werkt zij aan een voorstel voor een 
promotieonderzoek. Naast inhoudelijke versterking van het team is ook in 2019 Hilde Segond von 
Banchet aangetrokken als communicatiemedewerker. Zij heeft zowel de interne als de externe 
communicatie van de Urban Futures Studio sterk geprofessionaliseerd.
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2. Samenwerkingen, initiatieven en events 

2.1 Samenwerking ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
De samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Urban Futures 
Studio leidde het afgelopen jaar tot een bijzondere editie van de Mixed Classroom op het thema van 
de transitie naar de circulaire economie. We hebben o.a. meegedacht over de milieuvisie van het 
directoraat-generaal Milieu en Internationaal, de 2050 visie van Rijkswaterstaat en de bestuurs-
kundige vragen rond het vraagstuk van klimaatadaptatie. Ook namen we deel aan een overleg met 
over de internationale strategie rondom de circulaire economie en de bijzondere rol van steden. 
Recentelijk gaven we, naar aanleiding van de huidige coronacrisis, een digitale lezing over de 
‘Dramaturgie van het Gezag’ voor het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving.

In overleg met KIS en het directiesecretariaat IenW werden zeven Ministeriemedewerkers 
geselecteerd voor deelname aan onze jaarlijkse Summer School ‘Futuring for Sustainability’, die, 
vanwege de corona crisis, in een innovatief format geheel digitaal zal plaatsvinden. 

2.2 Interdisciplinaire samenwerking
Afgelopen jaar is onze interdisciplinaire samenwerking verder verdiept. Het team van Urban Futures 
Studio herbergt een grote variëteit aan achtergronden in de sociale wetenschappen en werkt voort-
durend aan methoden om interdisciplinaire (en transdisciplinaire) samenwerking mogelijk te maken. 
Centraal staat de overtuiging dat geen enkel kennisdomein in staat is om alleen de problemen van de 
huidige tijd het hoofd te bieden. We zoeken daarom naar issue-relevante kennis in plaats van ‘slechts’ 
disciplinaire kennis. Op die manier werken vele disciplines samen om pertinente oplossingen voor 
prangende problemen te vinden. In 2019 organiseerden we zelfstandig of droegen we bij aan een 
aantal evenementen en initiatieven om dit soort uitwisselingen te faciliteren:

 • De Futuring for Sustainability Summer School (zie ook hoofdstuk 4) is een jaarlijkse week   
 waarin onze onderzoekers en hun wijdere academische netwerk hun kennis rondom het 
 thema duurzaamheid en de toekomstige samenleving overbrengen aan onderzoekers, 
 professionals en beleidsmakers uit verschillende achtergronden en landen. 

 • De opening van het ‘Museum of the Lineair Economy’ als uitkomst van de 2019-2020 
 editie van de Mixed Classroom (zie 2.4).

 • Pathways to Sustainability (zie 2.3) is de jaarlijkse conferentie van het strategisch thema 
 van de Universiteit Utrecht. De conferentie biedt een vergelijkbare omgeving voor 
 interdisciplinaire gedachtenuitwisselingen rondom het thema duurzaamheid. Deze uitwisseling  
 wordt verder uitgewerkt in de vijf onderzoekshubs van Universiteit Utrecht. Zij werken onder  
 de naam Pathways to Sustainability duurzaamheidsvraagstukken uit aan de hand van 
 specifieke thema’s. 

 • De toewijding aan internationale en interdisciplinaire samenwerking krijgt ook vorm in de   
 netwerken van onze onderzoekers. Een voorbeeld is de deelname van Maarten Hajer aan het 
 International Resource Panel (IRP) van de Verenigde Naties (UNEP). 

2.3 Conferentie Pathways to Sustainability
Net als vorig jaar organiseerde de Universiteit Utrecht begin 2020 haar jaarlijkse conferentie rondom 
het strategisch thema Pathways to Sustainability. Ook dit jaar gebeurde dit onder leiding van Maarten 
Hajer als wetenschappelijk directeur. De conferentie draaide dit jaar om het thema ‘Accelerating the 
Transformation’, waarbij gezocht werd naar mogelijkheden om de duurzaamheidstransitie te  
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versnellen. De conferentie was een groot succes en telde 600 bezoekers. In zijn keynote stipte   
Dr. Hans Bruininckx, directeur van het European Environmental Agency (EEA), al meteen de 
politieke en bestuurlijke noodzaak van verandering aan. Daarna volgde een rijk programma. Zo sprak 
de beroemde aardwetenschapper Tim Lenton over tipping points in het klimaatsysteem en waren er 
gesprekken en presentaties van wetenschappers van de Universiteit Utrecht, van kunstenaars en van 
journalisten. 

Het werk van de Urban Futures Studio was ook vertegenwoordigd met het Museum of the Linear 
Economy (zie 2.4). Dit is een uitkomst van onze jaarlijkse Mixed Classroom, die afgelopen jaar werd 
geleid door onze onderzoekers Peter Pelzer en Jesse Hoffman (zie 4.1). Ongeveer 60 procent van de 
bezoekers bestond uit wetenschappers en 40 procent uit stakeholders, waaronder vele ambtenaren 
van de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 
van Economische Zaken en Klimaat. Over het geheel was de evaluatie van de conferentie zeer positief 
en bleek het een uitstekend moment om verschillende ideeën bij elkaar te brengen. 

2.4 2050 Museum of the Linear Economy 
Het eindproduct van de Mixed Classroom was het Museum of the Linear Economy. Dit museum uit 
het jaar 2050 laat aan de hand van verschillende fictionele artefacten hoe we succesvol afscheid 
hebben genomen van de lineaire economie en de circulaire samenleving hebben omarmd. Het 
museum werd geopend met een succesvol middagprogramma in expositieruimte RAUM in Utrecht 

Professor Tim Lenton geeft een virtuele keynote op de conferentie 

Pathways to Sustainability.

Onderzoeker Jesse Hoffman opent het Museum of the Linear 

Economy in het Utrechtse kunstencentrum RAUM met een speech 

via koptelefoons, januari 2020 (foto: Hilde Segond von Banchet).

Tweet met video waarin minister 

Stientje van Veldhoven het Museum 

of the Linear Economy bezoekt tijdens 

Bezoekers kunnen virtueel netwerken met internationale 

professionals via tablets (foto’s: Robert Oosterbroek).
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met ruim 130 bezoekers. Marieke Begthel-Spijkerboer, de plaatsvervangend directeur van het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, was een van de referenten bij de opening van de 
tentoonstelling. 
Later werd het museum onderdeel van de Nationale Conferentie Circulaire Economie, waar minister 
Stientje van Veldhoven rapporteerde over de conferentie vanuit het museum. Vervolgens was het 
museum onderdeel van de Pathways to Sustainability op 5 maart 2020. Een verslag van een bezoek 
aan het museum staat in het magazine Down to Earth: https://downtoearthmagazine.nl/muse-
um-van-de-lineaire-economie/

2.5 Futuring corona
De coronacrisis heeft ook de werkzaamheden van de Urban Futures Studio ontregeld. De grote 
disruptie van het publieke leven en de onvoorstelbaar grote veranderingen op zo’n korte termijn 
leidden tot de vraag hoe de Urban Futures Studio, als sociaalwetenschappelijk onderzoeksinstituut 
dat juist nadenkt over verschillende toekomstscenario’s, deze tijd kan gebruiken voor reflectie.

Hieruit volgde de vlogserie ‘Futuring corona’, waarin onze onderzoekers vooraanstaande 
wetenschappers interviewen over wat corona kan betekenen voor een toekomstige wereld. In de 
eerste serie staan drie vragen centraal:

 1. Wat is de rol van cijfers en wiskundige kennis in de coronacrisis? En hoe verhoudt zich dat  
 tot de rol van cijfers en wiskundige kennis in duurzaamheidsvraagstukken?

 2. Zie je in deze coronatijd de kiemen van veranderingen die duurzaamheid in de hand kunnen  
 werken?

 3. Wat doet de coronacrisis met het zelfbegrip van de samenleving? En voor welke culturele  
 veranderingen kan dat zorgen?

In de vlogserie interviewden onze onderzoekers Maarten Hajer, Jesse Hoffman, Jeroen Oomen en 
Lisette van Beek gerenommeerde wetenschappers, zoals modelleur Detlef van Vuuren (Universiteit 
Utrecht en Planbureau voor de Leefomgeving), psychologe Lisa Steg (Rijksuniversiteit Groningen), 

Overzicht van acht 

afleveringen van de 

vlogserie Futuring Corona: 

Learning from the crisis, 

2020.

https://downtoearthmagazine.nl/museum-van-de-lineaire-economie/ 
https://downtoearthmagazine.nl/museum-van-de-lineaire-economie/ 
https://downtoearthmagazine.nl/museum-van-de-lineaire-economie/ 
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2.6 Doorwerking Places of Hope
In 2018 cureerde en programmeerde de Urban Futures Studio, onder leiding van Maarten Hajer en 
urbanist Michiel van Iersel, de publieke expositie Places of Hope. De expositie was onderdeel van 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en gericht op het ontwikkelen van positieve beelden van een 
duurzame toekomst in Noord-Nederland. Afgelopen jaar heeft de expositie op verschillende 
manieren doorgewerkt. In het najaar van 2019 is op basis van de in het Veenweide Atelier ontwikkel-
de toekomstbeelden een nieuwe scenario voor het Friese veenweidegebied ontwikkeld. De provincie 
Friesland heeft dit scenario meegenomen in een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en de 
uitkomsten verwerkt bij haar maatregelen in het provinciale programma voor het veenweidegebied.
 
De ontwikkelde beelden en scenario’s zijn ook opgenomen in de herziene druk van het boek Vloeiend 
Landschap (februari 2020) van landschapsarchitect Peter de Ruijter die daarin ook de effectiviteit van 
het veenweide atelier beschrijft. 

Daarnaast is het interactieve Labyrinth van Places of Hope, waarin ‘spelers’ leren over individuele en 
beleidsmatige keuzes in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), opnieuw ontworpen, opgebouwd en 
getoond tijdens het eerste Democratiefestival in Nijmegen op 30 en 31 augustus 2019. De verbeel-
dende installatie van het Landmakerskabinet heeft inmiddels een vaste locatie in het gebouw van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

2.7 Climaginaries
In het Europese project Climaginaries werken we samen met Lund, Warwick en Durham Universities. 
Dit project heeft het afgelopen jaar geleid tot een aantal mooie resultaten. Zo bracht een wedstrijd 
over fictieve klimaatverhalen, Anthropocenes, korte verhalen over de post-fossiele toekomst. De
 verhalen van de winnaars zijn verschenen in een korte verhalenbundel. 

We zijn ook een samenwerking aangegaan met kunstencentrum RAUM en online tijdschrift en 
kunstenaarsplatform Hard//Hoofd. Samen ontwikkelen we de verhalenpodcast Ansicht waarin s
chrijvers op basis van mondiale klimaatscenario’s verhalen schrijven over de stad van de toekomst. 
Dat doen ze in een schrijversresidentie bij RAUM. De productie is gedaan door RAUM en onze 
onderzoekers Lisette van Beek, Peter Pelzer en Wytske Versteeg waren inhoudelijk en redactioneel 
betrokken. De afleveringen zijn uitgebracht in mei 2020. 

We hebben ook de unieke workshop Storyworlds of Decarbonization georganiseerd, waarbij schrijvers 
en klimaatmodelleurs praatten over hoe zij verhalen maken en samenwerken in een ‘collaborative 
storybuilding exercise’. De workshop trok een divers publiek, met onder andere een afvaardiging 

Aankondiging van Podcast Ansicht, seizoen twee, 2020 (RAUM). Verhalenbundel ‘Antroposcenes’, uitgegeven door het 

Climaginaries project, 2020.
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vanuit het Planbureau voor de Leefomgeving, diverse wetenschappers en studenten van de 
Universiteit Utrecht, professionals uit de private sector en kunstenaars. Dat leidde alvast tot 
veelbelovende uitwisselingen. Daarom gaan we de workshop vervolgen om deze uitwisseling tussen 
wetenschap en kunst te blijven stimuleren. 

De resultaten van Ansicht en de workshop zijn ook gepresenteerd bij een congres georganiseerd 
vanuit de Open Universiteit over klimaatverhalen: Narratives & Climate Change op 25 en 26 juni 2020.

Workshop Storyworlds of 

Decarbonization met modelleurs 

en fictie schrijvers in de duurzame 

ontmoetingsplek ANNE in Utrecht, 

maart 2020.
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3. Onderzoeksprojecten 

3.1. Wijken van de toekomst
Het project Wijk van de toekomst is eind 2017 gestart als onderdeel van de voorbereiding op Places 
of Hope. Het project is in 2019 – 2020 veel verder uitgewerkt. Dit werk culmineert in het Engelstalige 
boek Neighbourhoods for the Future - A Plea for a Social and Ecological Urbanism. Hierin behandelen 
we de brede herontdekking van de wijk als de plek waar de energietransitie moet plaatsvinden. We 
onderzoeken een aantal spraakmakende wijken die internationaal als wijken voor de toekomst. 
Ook introduceren we de methodiek ‘wijkecologie’, waarbij je naar de sociale én de ecologische 
kwaliteiten van de wijk kijkt. Zo kijk je naar de kwaliteit van de openbare ruimte, de aanwezigheid van 
winkels en recreatievoorzieningen die aansluiten bij burgers, maar ook naar de integratie van 
hernieuwbare energie, isolatiewaarden, de omgang met afval en water, het gebruik van duurzame 
materialen en de integratie met de natuurlijke omgeving. Met deze ‘wijkecologie’ breng je ook de 
institutionele structuren in kaart. Dat helpt verklaren waarom sommige buurten bijzondere 
kwaliteiten ontwikkelen en andere niet. Dat wordt namelijk bepaald door het ‘wijkarrangement’: welke 
actoren, discoursen, regels en resources betrokken zijn bij het (her)ontwikkelen van de wijk. 

Het boek, waarvoor met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties én met het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is samengewerkt, komt medio september uit bij Trancity/
Valiz en wordt internationaal gedistribueerd. Inmiddels werken we aan een vervolg op deze ‘wijken 
voor de toekomst’. Dat doen we samen met onderzoekers van het departement Sociale Geografie en 
Planologie van de Universiteit Utrecht.

3.2. ReSET
Onze onderzoekers Jesse Hoffman en Maarten Hajer hebben een onderzoeksbeurs van de 
Volkswagenstiftung van 1.5 miljoen euro binnengehaald voor een vierjarig onderzoek naar de wijze 
waarop we de energietransitie (Sustainable Development Goals 7) kunnen gebruiken om de sociale 
rechtvaardigheid (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 rurale en stedelijke gebieden waar 
duurzame energieontwikkeling expliciet wordt gekoppeld aan een rechtvaardigheidsagenda. In 
Nederland wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop de omvangrijke investeringen in energie 
ten goede kunnen komen van energiecoöperaties in rurale delen van Noord-Nederland. Zo kunnen zij 
bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving en het versterken van regionale economieën. 

Mock up van de cover van het nog te verschijnen 

‘Neighbourhoods for the Future’ boek.
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Ook kunnen ze de zeggenschap van gemeenschappen over hun eigen toekomst vergroten. 
Meer informatie: www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio/initiatives/reconfiguring-energy-for-soci-
al-equity

3.3. Modellen en verbeeldingstechnieken
Als onderdeel van Climaginaries doet Lisette van Beek promotieonderzoek bij de Urban Futures 
Studio naar hoe de combinatie van mondiale klimaatscenario’s en verbeeldingstechnieken tot een 
grotere invloed op beleid leiden. Zij is actief betrokken bij initiatieven rondom modellen en (klimaat)
fictie, zoals de podcastserie Ansicht en de workshop Storyworlds of Decarbonization (zie 2.7). 
Een aantal wetenschappelijke publicaties van haar hand wordt momenteel getoetst: een historische 
analyse van klimaatmodellen en -politiek ligt under review bij Global Environmental Change, evenals 
een hoofdstuk voor het Routledge Handbook of Energy Humanities over modellen en scenario’s. 
Van Beek geeft de komende tijd bacheloronderwijs en gaat zich verder verdiepen in de totstand-
koming van scenario’s van klimaatstrategieën van het Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC). Ook gaat ze verschillende technieken rondom de verbeelding van post-fossiele toekomsten 
vergelijken.

3.4. Post-Fossil City Contest 
Naar aanleiding van de Post-Fossil City Contest, die in 2018 is afgesloten, hebben we een analyse 
gemaakt van deze internationale designwedstrijd die kunstenaars en ontwerpers opriep om een 
post-fossiel tijdperk te visualiseren. De analyse is verwerkt in de paper ‘Imagination for change: The 
Post-Fossil City Contest’ door onze onderzoekers Wytske Versteeg en Peter Pelzer. De paper is 
gepubliceerd in het wetenschappelijke journal Futures (zie: https://doi.org/10.1016/j.futu-
res.2019.01.005). Het World Resources Institute is met een vergelijkbaar project bezig en noemt de 
Post-Fossil City Contest een “zeer inspirerend” voorbeeld. Daarom is in 2019 projectleider Peter Pelzer 
door hen geïnterviewd.

3.5. Omgaan met in-between dynamics
Martine de Jong werkt verder aan haar promotieonderzoek ‘Dealing with in-between dynamics’. 
Zij heeft een parttime aanstelling bij de Urban Futures Studio en bij organisatieadviesbureau 
TwynstraGudde. De Jong onderzoekt nieuwe werkpraktijken op het snijvlak van organisaties en 
samenwerkingsverbanden en deelt haar inzichten in publicaties, lezingen, leertrajecten en bij concrete 
samenwerkingsopgaven. 

Still uit de lanceringsvideo van 

onderzoeksproject ReSET

http://www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio/initiatives/reconfiguring-energy-for-social-equity 
http://www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio/initiatives/reconfiguring-energy-for-social-equity 
https://doi.org/10.1016/j.futures.2019.01.005
https://doi.org/10.1016/j.futures.2019.01.005
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Inmiddels heeft De Jong een Nederlandstalig boek en twee Engelstalige boekhoofdstukken over dit 
promotieonderzoek op haar naam staan. Ook is een publicatie na peerreview opnieuw ingediend bij 
Environment and Planning A. In dit artikel behandelt ze het MIRT-onderzoek Stimuleren Stedelijk 
wonen en concludeert ze dat verschillende ‘micro-practices of in-betweening’ helpen om samen-
werkingspraktijken zoals het MIRT, de tafel-aanpak en de City Deal met elkaar te verknopen om de 
regionale opgave effectiever aan te pakken. 

Voor een volgend artikel zijn meer dan 500 professionals gevraagd naar hun ervaringen op het 
grensvlak van organisaties en samenwerkingspraktijken. De Jong maakt een ordening in de 
verschillende soorten samenwerkingspraktijken en analyseert hoe ambtenaren kunnen schakelen 
tussen verschillende rollen.

3.6 Naar een nieuwe burgerbetrokkenheid 
Sinds september 2019 werkt Irene Bronsvoort bij de Urban Futures Studio aan een onderzoek naar 
vernieuwing in burgerbetrokkenheid in de energietransitie. Dit project wordt gefinancierd door het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (directie Ruimtelijke Ordening) en richt zich 
op de vraag hoe je burgers op een inclusieve manier kunt betrekken bij verduurzamingsopgaven. 
Denk daarbij aan het ‘aardgasvrij’ maken van wijken en dorpen in Nederland. Begin juli 2020 wordt 
een essay over dit onderwerp gepubliceerd. 

Ook is Bronsvoort gestart met een vervolgonderzoek in samenwerking met de directie Ruimtelijke 
Ordening en het programma Agenda Stad van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties. Dit onderzoek moet nieuwe inzichten bieden in hoe burgerbetrokkenheid tot stand komt 
of kan komen in de context van vernieuwende bestuursvormen, door ook te kijken naar interacties 
tussen burgers en bestuurders over energietransitiebeleid op wijkniveau. Bronsvoort werkt aan een 
onderzoeksvoorstel om dit vervolgonderzoek onderdeel te maken van een promotieonderzoek. 

3.7. ‘Futuring’-methoden in stedelijke duurzaamheidstransformaties
Astrid Mangnus doet promotieonderzoek naar het gebruik van ‘futuring’-methodes bij diverse 
stedelijke voorbeelden in Europa en Japan. Ze wordt hierbij begeleid door Pieter Driessen, Karin Rebel 
en Joost Vervoort vanuit het Copernicus Institute for Sustainable Development en Maarten Hajer 
vanuit de Urban Futures Studio. Mangnus onderzoekt hoe je ‘futuring’-methodes zoals ‘visioning’ en 
serious gaming kunt inzetten om stedelijk duurzaamheidsbeleid effectiever te maken. Bij de 
verschillende casussen kijkt ze telkens hoe institutionele context, procesontwerp, deelnemers en 
methodologie de uitkomsten beïnvloeden. Denk aan de leerdoelen, het netwerk van participanten en 
nieuwe activiteiten en initiatieven die kunnen bijdragen aan duurzaamheidstransformaties. 

Mock up van de cover van het in juli te verschijnen 

essay ‘Wie, Wat, Hoe? Vormgeven aan inclusieve 

ontmoetingen in de energietransitie’, 2020.
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3.8 Ridesharing en stedelijke mobiliteit
Yuana Lestari doet promotieonderzoek naar innovation governance onder het toeziend oog van 
promotoren professor Rob Raven en Maarten Hajer en co-promotoren Wouter Boon en Frans 
Sengers. In haar project onderzoekt Lestari de dynamiek van digitale platforms voor deelmobiliteit en 
de relatie met maatschappelijke transities. Ze kijkt specifiek naar het conflict en de controverses over 
deze ridesharing-apps in Indonesië en in hoeverre dit de toekomst van de stedelijke mobiliteit vorm-
geeft. Dat levert vier papers op: over hoe deelmobiliteit wordt geframed in de media, over de conflict-
dynamiek bij het reguleren van digitale ridesharing platforms, over de impact van de pandemische 
crisis op digitale ridesharing en over de mogelijke, positieve toekomsten voor digitale deelmobiliteit.

3.9. ‘Desirable futures’ & ‘the politics of the future’
Momenteel bundelen we onze bevindingen van vijf jaar onderzoek naar ‘futuring’. Dit is het kern-
project van de eerste periode van financiering. Uiteindelijk leidt dit tot een academisch boek over ‘the 
politics of the future’ en de nieuwe dramaturgie waarmee we de toekomst in onze tijd
democratisch kunnen vormgeven. 

Centraal staat de vraag hoe gewenste toekomsten (‘desirable futures’) weer een prominente rol in het 
debat kunnen krijgen. Een belangrijk punt van aandacht hierbij is een culturele benadering van de 
toekomst, waarbij normen, waarden en gewoonten in de samenleving serieus worden meegewogen 
in toekomstgeoriënteerde deliberatie. Het boekproject is opgebouwd uit verschillende projecten en 
publicaties van de Urban Futures Studio van de afgelopen en komende jaren. Via het concept 
‘techniques of futuring’ (Hajer & Pelzer, 2018), dat beschrijft hoe verbeeldingen van de toekomst 
mensen bijeenbrengen in bepaalde handelingsrichtingen, en een empirische uitwerking in 
academische publicaties over klimaatmodellen, -contracten en de verschillende interventies van de 
Urban Futures Studio over de jaren (Energetic Odyssey, Places of Hope, Post-Fossil City) duiden we de 
politieke strijd over de toekomst. Hierbij besteden we ook aandacht aan het concept ‘soft spaces’ en 
een culturele benadering van de toekomst, zoals uitgewerkt in het Harvard-project Multiple Carbon.

Een vooruitgeschoven onderdeel van het boekproject is het Urban Futures Studio Manifest, dat de 
politieke aspecten van de toekomst aankaart. In dit manifest beschrijven we hoe de 21ste eeuw 
overschaduwd wordt door de toekomst. Ook beargumenteren we dat we hiermee op een andere, 
meer positieve manier moeten omgaan. Het project staat onder leiding van Maarten Hajer en Jeroen 
Oomen.

3.10. Harvard-project Multiple Carbon 
Maarten Hajer en Jeroen Oomen nemen deel aan het project Multiple Carbon op uitnodiging van 
Sheila Jasanoff, Pforzheimer Professor of Science and Technology Studies bij Harvard University. Dit 
project startte met een workshop over alternatieve benaderingen van klimaatproblematiek aan de 
Harvard Kennedy School (april 2019). Maarten Hajer schreef hiervoor, in overleg met Jeroen Oomen, 
een kort ‘impulsartikel’ waarin hij een culturele benadering van de carbon-problematiek verkent. Een 
centraal inzicht van dit artikel is dat broeikasgassen niet alleen een klimaatprobleem zijn, maar ook 
inherent verbonden zijn aan een levensstijl en een wijdverspreide verbeelding van het goede leven en 
de goede toekomst. Deze culturele benadering van broeikasgas en klimaatbeleid onderzoeken Hajer 
en Oomen verder in het artikel ‘Cultures of Carbon’, dat zij schrijven voor het boek ‘Multiple Carbons’ 
van Sheila Jasanoff en Stefan Schäffer. 

3.11 ANTICIPLAY
Joost Vervoort, onderzoeker en fellow van de Urban Futures Studio, kreeg van NWO een Vidi-
subsidie voor het project ANTICIPLAY - Unlocking the Potential of Simulation Gaming for 
Anticipatory Governance. In dit project onderzoekt Vervoort hoe gaming als ‘futures’-benadering en als 
mainstream cultureel fenomeen toekomstverbeeldingen kan vormgeven, zowel in de formele 
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beleidscontext als in een bredere maatschappelijke context. Maarten Hajer heeft een adviserende rol 
in twee doctoraatsprojecten binnen ANTICIPLAY. Namelijk bij Carien Moossdorff, die zich richt op ‘the 
joy and care of creating institutions through gaming’, en bij Kyle Thompson, die zich richt op ‘new political 
venues and the performativity of simulation and gaming’. 

3.12 CLT – De potentie van duurzame bouwmaterialen
Student-assistent Brandon Whitley bereidt een position paper voor over de potenties van hout, en 
meer in het bijzonder van Cross-Laminated Timber (CLT; gelamineerd hout) als duurzaam bouw-
materiaal. Hij vraagt zich af wat de nationale en Europese behoefte aan hulpbronnen is, welk deel van 
de bouwmassa we hiermee kunnen sourcen en welk type coalitie nodig is om deze verduurzaming 
van de bouwstromen op gang te brengen. Whitley doet een literatuuronderzoek in de peer reviewed 
literatuur en kijkt naar de bestaande beleidsmatige kaders buiten Nederland. Aankomend najaar gaat 
Maarten Hajer een groep wetenschappers, ambtenaren en ontwerpers bijeenbrengen rondom dit 
paper en thema. 

3.13 Soft space project
Het werk van student-assistent Kayleigh O’Gara hangt samen met het project over Cross-Laminated 
Timber. De student-assistent doet een literatuurverkenning op het thema ‘soft spaces for politics’. Dan 
gaat het over informele politieke ruimten waar, op basis van de inbreng van de deelnemers, wordt 
gekeken welke kennis kan helpen om te komen tot een doorbraak. In de ‘soft space’-benadering wordt 
die kennisinbreng direct gekoppeld aan de vormgeving van het proces. Dit verloopt buiten de 
bestaande institutionele kaders en creëert juist daardoor vaak de wederzijdse interesse in de zorgen 
van de verschillende stakeholders. Dit onderwerp interesseert de Urban Futures Studio al langer en in 
het komende jaar hopen wij een theorie uit te werken over onder welke omstandigheden het 
werken met ‘soft spaces’ succesvol is. Ook de relatie tussen wat er in een ‘soft space’ gebeurt en wat 
een succesvolle doorbraak vraagt van de reguliere ‘hard spaces’ is een onderzoeksthema, net als de 
bijzondere, vaak kwetsbare positie van de functionarissen die deelnemen aan ‘soft space’-processen, 
de zogenoemde ‘in-betweeners’ (zie project 3.5).

Still uit webvideo ‘Minicollege 

Maarten Hajer over soft spaces’ 

voor Innovatie- Estafette, 2019.
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4. Onderwijs: ‘Futuring’ & Duurzaamheid

Vanaf het begin is het de ambitie van de Urban Futures Studio geweest om de relatie tussen 
universiteit en ministerie ook via nieuwe ideeen voor onderwijs vorm te geven. Afgelopen jaar is 
onderwijs als ambitie nog centraler komen te staan. We proberen nieuwe invalshoeken te 
ontwikkelen voor wat vaak ‘onderwijs voor professionals’ of ‘post-initieel onderwijs’ wordt genoemd. 
Daarbij proberen wij andere formats uit, waarbij we altijd werken met een mix van studenten en 
professionals in een specifieke setting. 

Via de Mixed Classroom (uitgedacht en gedoceerd door onze onderzoekers Jesse Hoffman en Peter 
Pelzer) geven we al enige jaren inter- en transdisciplinair onderwijs waarin studenten en beleids-
makers elkaar vinden en van elkaar leren. Ook geeft Suzanne Potjer al langer onderwijs en workshops 
rondom het thema experimenteel bestuur aan ambtenaren. In 2019 hebben we de Summer School 
Futuring for Sustainability toegevoegd aan ons onderwijspalet. In 2020 gaan ook ambtenaren van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hieraan meedoen. Al deze vormen van onderwijs draaien 
om de vraag hoe wij als academici onze studenten het beste laten nadenken over een duurzame 
wereld en een duurzame toekomst. De basis daarbij is onze overtuiging dat in de groeiende 
complexiteit van de wereld inter- en transdisciplinaire samenwerkingen en competenties centraal 
moeten staan, omdat niemand alleen de volle breedte van duurzaamheidsproblematiek kan overzien. 

Momenteel ontwikkelen we verschillende interdisciplinaire onderwijsinitiatieven. In het academisch 
jaar 2020-2021 gaat Jeroen Oomen, samen met Peter Pelzer (SGPL en inmiddels voormalig onder-
zoeker en docent Urban Futures Studio) en Joost Vervoort (Copernicus), ‘Futuring for Sustainability’ 
als tweedejaars bachelorvak doceren. Dit vak introduceert het concept ‘toekomst’ als een onkenbare, 
maar beïnvloedbare handelingscategorie en laat zien hoe kritisch nadenken over de toekomst helpt in 
de zoektocht naar een duurzame wereld. Maarten Hajer en Jeroen Oomen werken aan een gelijk-
namig minorvak (30 ects) binnen het strategisch thema Pathways to Sustainability.

Al onze onderwijsinitiatieven vallen samen met een voorziene vergroting van het ‘futuring’-onderwijs 
aan de Universiteit Utrecht in het algemeen en binnen de Geosciences faculteit in het bijzonder. 
Hieronder lichten we onze twee belangrijkste onderwijsinitiatieven verder toe. 

4.1. The Mixed Classroom 
Elk jaar verzorgen we, in het kader van de samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, een Mixed Classroom waarin talentvolle studenten en beleidsmakers van én met elkaar 
leren over de verbeelding van de toekomst. De vierde editie organiseerden we tussen november 2019 
en januari 2020 met als thema ‘De transitie naar een circulaire economie’.

Tijdens de Mixed Classroom leren beleidsmakers en studenten basisprincipes over ‘futuring’, zoals 
hoe je kunt omgaan met onzekere toekomsten. In gastlezingen van diverse experts en beleidsmakers 
maken deelnemers kennis met de huidige ‘techniques of futuring’, zoals scenarioplanning, publieke 
participatie en ontwerpdenken. Deze editie onderzochten de verschillende teams de samenleving van 
een circulaire economie en de manier van leven en politiek bestuur die daarbij hoort. 
Meer informatie: www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio/initiatives/mixed-classroom-techni-
ques-of-futuring

Voor de Mixed Classroom hebben plaatsvervangend directeur Marieke Spijkerboer en Jesse Hoffman 
nauw samengewerkt aan de ontwikkeling van de leergang. In onderling overleg is de focus van de 
cursus aangescherpt en een groep enthousiaste beleidsmakers geselecteerd als deelnemers aan de 
cursus. Op woensdag 22 januari 2020 heeft Spijkerboer samen met Peter Steijn van de gemeente 
Utrecht deelgenomen aan een publieksdebat, waarbij ruim 130 mensen deelnamen. 

http://www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio/initiatives/mixed-classroom-techniques-of-futuring
http://www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio/initiatives/mixed-classroom-techniques-of-futuring
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Een belangrijk principe van de Urban Futures Studio is dat we niet alleen vernieuwende experimenten 
initiëren, maar daarna ook onderzoeken. Zo ook met de Mixed Classroom. Dit voorjaar hebben onze 
onderzoekers Jesse Hoffman, Peter Pelzer en Maarten Hajer met verschillende coauteurs twee papers 
over de Mixed Classroom ingediend voor publicatie bij twee wetenschappelijke tijdschriften. 

4.2 Summer School Futuring for Sustainability
In 2019 organiseerden we onze eerste jaarlijkse Summer School onder leiding van fellow Vanessa 
Timmer. De eerste Summer School draaide om het thema Futuring for Sustainability en hierbij is 
een transdisciplinaire groep van beleidsmakers, academici en professionals onderwezen over hoe je 
verschillende ‘futuring’-methodes kunt gebruiken voor de duurzaamheidstransitie. De Summer School 
bracht verschillende betrokkenen van over de hele wereld samen om na te denken over de 
uitdagingen van een duurzame toekomst, de verschillen en overeenkomsten tussen plekken en 
welke soort kennis en veranderingen nodig zijn om tot een duurzame toekomst te komen. De 
Summer School blijkt een groot succes; de deelnemers hebben nog altijd contact met elkaar.

Ook in 2020 komt de Summer School terug, van 13 tot en met 17 juli. Vanwege de coronapandemie 
experimenteren we hiervoor met een volledig digitaal format, waarbij we extra aandacht besteden 
aan de dramaturgie, de sterktes en zwaktes van het online lesgeven. Ditmaal neemt Jeroen Oomen de 
leiding op zich. Ook dit jaar is de Summer School weer zeer internationaal georiënteerd, met deel-
nemers uit meer dan 10 landen uit 5 verschillende continenten. Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat is ook sterk vertegenwoordigd met zeven deelnemers.
 

Masterstudenten aan het werk tijdens de Mixed Classroom ‘19-‘20 

(foto: Hilde Segond von Banchet).
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1: Groepsfoto Summer School 2019, 2: Kunstenaars Ola Hassanain en Asia Komarova in gesprek over de inclusieve stad 

tijdens de Summer School. 3: Deelnemers bekijken elkaars experimenten tijdens de eindpresentatie, 4: Vanessa Timmers 

en Maarten Hajer overhandigen het Summer School-certificaat, 2019 (foto: Hilde Segond von Banchet).
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5. Lezingen, media & publicaties

5.1. Activiteiten en kerncijfers 
Kerncijfers van de activiteiten van 

de Urban Futures Studio tussen juni 

2019 en juni 2020

5.2. Lezingen, presentaties en gastcolleges 
De Urban Futures Studio heeft bij diverse andere opleidingen gastcolleges verzorgd over de 
verbeelding van de toekomst. De gastcolleges zijn gegeven door onze onderzoekers Maarten Hajer, 
Jesse Hoffman, Martijn van den Hurk, Wytske Versteeg, Jeroen Oomen en Lisette van Beek. We 
ontwikkelden daarnaast een module over de verbeelding van de toekomst, die studenten en 
beleidsmakers zelfstandig kunnen doorlopen. 

Onze onderzoekers hebben samen een breed palet aan keynotes, seminars en andersoortige 
presentaties gegeven afgelopen jaar. Veel van deze presentaties waren voor een professioneel 
publiek, waaronder beleidsmakers, bestuurders, adviseurs en collega-onderzoekers. Ook gaven we 
publieksvriendelijke lezingen, zoals op het eerste Democratiefestival in Nijmegen en op het festival We 
Make the City in Amsterdam. Telkens is ons uitgangspunt om bestaande wetenschappelijke kennis op 
inspirerende en productieve wijze over te brengen voor strategische beleidsafwegingen. Wegens de 
coronamaatregelen die sinds maart dit jaar van kracht zijn, werden een aantal (internationale) 
lezingen en optredens geannuleerd. 

Maarten Hajer

 • Lezing, Nieuwjaars café van Schuttelaars en Partners,13-1-2020, Nieuwspoort, Den Haag

 • Keynote lezing, Bijeenkomst ‘Wonen in vernieuwde steden’ tijdens het jaarcongres van de   
 Vernieuwde Stad, 29-11-2019, de Colour Kitchen Zuilen, Utrecht

 • Gast expertpanel, bijdrage van Maarten Hajer aan de Critical Friends voor Expeditie RWS2050,  
 diverse zittingen, Utrecht

 • Lezing, the ‘Eco Cities Summit, 10 en 11-10-2019, Vancouver, Canada
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 • Keynote lezing, ‘A World of Neighbourhoods: how to create thriving cities in times of Climate  
 Change’, ”The new and dynamic green urban policy”, 25-9-2019, the Ministry of Economic 
 Affairs and Employ, City of Lahti, Finland

 • Lezing, Presenting key findings of the IRP report ‘The Weight of Cities - Resource 
 Requirements of Future Urbanisation’, 5/6-9-2019, Global Forum on Human Settlements, UN  
 Conference Center, Addis Ababa, Ethiopië

 • Theater college op Eerste Democratiefestival, 30-8-2019, Eiland Veur-Lent in de Waal bij 
 Nijmegen

 • Keynote lezing, SENSE conferentie “Ons toekomstige energielandschap”, 20-6-2019, SENSE  
 Research School, WUR, Wageningen

 • Keynote lezing, Urban Agenda for the EU op ‘We make the City’ festival, 17-6-2019, Pakhuis de  
 Zwijger, Amsterdam

Jesse Hoffman

 • Gast expertpanel, Live conversation Feminist Finance Zine, 26-5-2020,Twitter

 • Keynote lezing, ‘A Glimpse from the Future’ voor Pathways to Sustainability Conferentie, 
 05-03-2020, TivoliVredenburg, Utrecht

 • Keynote lezing, Het museum van de lineaire economie in 2050, 03-02-2020, Nationale 
 Conferentie Circulaire Economie, Den Haag

 • Gast expertpanel, Talkshow Le Guess Who 2019 over kunst en participatie, 10-11-2019, 
 Casco Utrecht

 • Workshop/Masterclass, Toekomst van het vliegen, 02-07-2019, Utrecht

Martijn van den Hurk

 • Workshop/Masterclass, “Neighbourhood building and the energy transition: a mini-learning  
 lab with Trevor Graham.”, 29-10-2019, Gasvrij Thuis, Overvecht, Utrecht

 • Gastcollege, Guest lecture, ‘Overvecht and the energy transition’, field trip with students from  
 Utrecht University, 21-10-2019, Overvecht, Utrecht

 • Conferentie presentatie, presentatie paper: “Contracting as a ‘technique of futuring’? 
 A conceptual exploration.”, 29-08-2019, Annual International Conference of the Royal 
 Geographic Society, Londen

 • Conferentie presentatie, Presentatie paper: “Shaping digital mobility platforms: emerging 
 insights from a transdisciplinary case study.”, 11-07-2019, Netherlands Institute of Government  
 Annual Work Conference, Amsterdam

 • Conferentie presentatie, Presentatie paper: “Rebuilding neighbourhoods: a research-based  
 vision for pathways to sustainability.”, 11-07-2019, Annual Congress of the Association of 
 European Schools of Planning, Venetië, Italië
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 • Conferentie presentatie, Presentatie paper: “Contracting as a ‘technique of futuring’? 
 A conceptual exploration of pathways to sustainability.”, 10-07-2019, Annual Congress of the  
 Association of European Schools of Planning, Venetië, Italië

Jeroen Oomen

 • Conferentie presentatie, The Dual History of Climate Engineering, 26-10-2019,Conferentie:  
 Society for the History of Technology

 • Conferentie presentatie, Techniques of Futuring, and the Imagining of Futures, 28-08-2019,  
 Conferentie: Science and Democracy Network, 18th Annual Meeting, Boston USA

 • Gastcollege, Nationalisme, Moderniteit, en het Ressentiment samen met Wytske Versteeg   
 tijdens Summer School ‘Belangwekkende Denkers en Boeken’ van de kring Andragologie, 27- 
 08-2019, Amsterdam

 • Gastcollege, Klimaatverandering en de Verbeelding: In dialoog met Amitav Gosh’ The Great  
 Derangement, samen met Wytske Versteeg tijdens Summer School ‘Belangwekkende Denkers  
 en Boeken’ van de kring Andragologie, 26-08-2019, Amsterdam

 • Conferentie presentatie, Session commentator, Negotiating the boundaries of environmental  
 history: Ideology vs matter, 22-08-2019, European Society for Environmental History (ESEH),  
 Tallinn, Estland

 • Conferentie presentatie, Roundtable participant: Bounded tongues: Rethinking the 
 environmental humanities through the challenges of translation, 21-08-2019, European Society  
 for Environmental History (ESEH), Tallinn, Estland

 • Workshop/Masterclass, Summer School Climate KIC: Session on Futuring/Backcasting samen  
 met Lisette van Beek,16-08-2019, Utrecht

 • Conferentie presentatie, Climate Modelling as Technique of Futuring, 14-02-2020, Utrecht   
 Leiden Modelling workshop

Wytske Versteeg

 • Workshop/Masterclass, Story worlds of Decarbonization, 04-03-2020, ANNE, Utrecht

 • Gast expertpanel, Een avond op Antarctica: Hoe kan fictie bijdragen aan het denken over de  
 klimaatcrisis?,19-02-20, Akademie van Kunsten, Amsterdam

 • Publiek optreden, Fictie en de toekomst van de stad, 24-11-19, Centraal Museum, Utrecht

 • Gastcollege, Nationalisme, Moderniteit, en het Ressentiment samen met Jeroen Oomen   
 tijdens Summer School ‘Belangwekkende Denkers en Boeken’ van de kring Andragologie, 
 27-08-2019, Amsterdam

 • Gastcollege, Klimaatverandering en de Verbeelding: In dialoog met Amitav Gosh’ The Great  
 Derangement, samen met Jeroen Oomen tijdens Summer School ‘Belangwekkende Denkers en  
 Boeken’ van de kring Andragologie, 26-08-2019, Amsterdam
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 • Workshop, Carbon Ruins, 05-02-2019, Conferentie Anticipation, Oslo

Vanessa Timmer

 • Lezing, Civil Society and the SDGs lecture voor Global Integration Project course, 14-5-2020,  
 Utrecht University

 • Workshop, Future Food Lab Workshop met prof. John Robinson, 7-11-2019, Green Office   
 Utrecht University

 • Presentatie, Catalysing public acceptance of 1.5 degree lifestyles tijdens Sustainable Behavi 
 our Session, 5-11-2019, Funders Table – ClimateWorks. Oslo, Noorwegen

 • Presentatie, Lighter Living: Better Everyday Lives for People and Planet, 5-11-2019 EcoCity   
 World Summit side event, Vancouver, Canada

 • Coördinator, moderator en presentator van de Futuring for Sustainability summer school   
 2019, 8-12 juli 2019, Utrecht

 • Presentatie, 7 Principles for Imagining Sustainable Living Futures, 27-6-2019, Global Research  
 Forum on Sustainable Production and Consumption Conference, Hong Kong, China.

Martine de Jong

 • Gast expertpanel, Lid expertgroep Kennis knooppunt participatie, 2-12-2020, Erasmus 
 Universiteit Rotterdam

 • Lezing, Presentatie en paneldiscussie over commoning georganiseerd door de TUD en de   
 UvA,15-1-2020, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

 • Workshop, Reflectiesessie 3 voor de provincie Utrecht over leren van experimenten en de   
 wisselwerking tussen hard en soft spaces, 9-12-2019, Provinciehuis Utrecht

 • Gast expertpanel, Bijdrage paradoxaal genootschap over het omgaan met spanningsvelden in  
 samenwerking,13-11-2019, Borneman Buitenhof in Houten

 • Workshop, Reflectiesessie 2 voor de provincie Utrecht over leren van experimenten en de   
 wisselwerking tussen hard en soft spaces, 12-11-2019, Provinciehuis Utrecht

 • Workshop, Reflectiesessie 1 voor de provincie Utrecht over leren van experimenten en de   
 wisselwerking tussen hard en soft spaces, 4-11-2019, Provinciehuis Utrecht

 • Workshop, Online leeromgeving over vormen van samenwerken opgezet ten behoeve van de  
 Jong haar tweede paper over ‘navigating the in-between space’, 1-11-2019

 • Gast expertpanel, Lid expertgroep Kennis knooppunt participatie, 17-10-2019, Best Western  
 City Plus Hotel Gouda

 • Publiek optreden, Presentatie over in-between dynamics tijdens AESOP congres, 7-7-2019,  
 Venetië, Italië
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Lisette van Beek

 • Workshop/Masterclass, Host Seminar ‘Storyworlds of Decarbonization in Models and Fiction’  
 met klimaatmodelleurs en sciencefictionschrijvers, 03-04-2020, ANNE, Utrecht

 • Lezing, Presentatie rol van modellen in klimaatverbeelding voor het Research Institute of \
 Humanity and Nature,11-10-2020, Kyoto, Japan

 • Workshop/Masterclass, Lunchlezing OverMorgen: Kracht van de verbeelding en klimaat., 
 10-09-2020, Amersfoort

 • Lezing, Visualisaties met invloed. Lunchlezing over project over invloed van visualisaties van  
 het PBL., 28-03-2020, Den Haag

 • Lezing, Presentatie historie Integrated Assessment Modellen in klimaatbeleid, 12-02-2020,  
 IAMC Annual Meeting, Tsukuba, Japan

 • Workshop/Masterclass, Climate KIC - workshop futuring aan masterstudenten van 
 verschillende opleidingen die meededen aan de Climate KIC journey, 16-08-2019, Utrecht 
 Science Park

 • Dagvoorzitter, Seminar urban futuring - bezoek Finse delegatie van urban planners, urban  
 executives, NGO’s en wetenschappers., 28-05-2019, Utrecht Science Park

Yuana Lestari

 • Presentatie van working paper over het conflict en de controverses rondom  ridesharing-apps  
 in Indonesië tijdens The 6th International Workshop on Sharing Economy at Utrecht University,  
 28-29 June 2019, Utrecht University

5.3. Mediabijdragen 

Vlog Futuring Corona: Learning from the crisis #8 met Maarten Hajer, 28-5-2020, https://vimeo.
com/423660635

Vlog Futuring Corona: Learning from the crisis #7 interview met prof. Arjun Appadurai door Jeroen 
Oomen en Maarten Hajer, 19-5-2020, https://vimeo.com/415862662

Vlog  Futuring Corona: Learning from the crisis #6 interview met prof. Elena Bennett door Jesse 
Hoffman en Maarten Hajer, 19-5-2020, https://vimeo.com/413551668

Vlog Futuring Corona: Learning from the crisis #5 met Jesse Hoffman en Maarten Hajer, 19-5-2020, 
https://vimeo.com/413541374

Vlog Futuring Corona: Leren van de crisis #4 interview met prof. Linda Steg door Lisette van Beek en 
Maarten Hajer, 14-5-2020, https://vimeo.com/410978761

Podcastserie “Ansicht—Verhalen uit de stad van de toekomst” seizoen 2 door Wytske Versteeg en 
Lisette van Beek voor RAUM, April-Mei 2020, https://anchor.fm/ansicht

https://vimeo.com/423660635 
https://vimeo.com/423660635 
https://vimeo.com/415862662
https://vimeo.com/413551668
https://vimeo.com/413541374 
https://vimeo.com/410978761
https://anchor.fm/ansicht


25

Vlog Futuring Corona: Leren van de crisis #3 interview met prof. Detlef van Vuuren door Lisette van 
Beek en Maarten Hajer, 16-4-2020, https://vimeo.com/408354738

Vlog Futuring Corona: Leren van de crisis #2 met Lisette van Beek en Maarten Hajer, 16-4-2020, 
https://vimeo.com/408156612

Vlog Futuring Corona: Leren van de crisis #1 met Maarten Hajer, 16-4-2020, 
https://vimeo.com/407906020

Interviewbijdrage “Museum van de lineaire economy” door Jesse Hoffman voor Down to Earth Maga-
zine, 14-04-2020, https://downtoearthmagazine.nl/museum-van-de-lineaire-economie/

Gastbijdrage aan radioprogramma Bouwmeesters “Hoe de coronapandemie een stedelijk 
probleem is” door Maarten Hajer voor BNR Radio, 13-04-2020, https://www.bnr.nl/player/au-
dio/10150975/10407239 

Blog “Elke soort kan uitsterven: de mens dus ook” door Wytske Versteeg voor NRC Handelsblad, 
11-2-2020, https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/11/elke-soort-kan-uitsterven-de-mens-dus-
ook-a3990003

Artikel “Mogen Mensen Sleutelen aan het Klimaat?” door Jeroen Oomen voor De Helling, 
10-01-2020, https://wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/artikel-tijdschrift/mogen-mensen-sleute-
len-aan-het-klimaat

Tijdschriftartikel “Mag het ietsje meer zijn? Hoe we de energietransitie aan duurzame, sociale en 
economische vernieuwing kunnen koppelen.” Door Saskia Naafs, Martijn van den Hurk en Suzanne 
Potjer en voor Ruimte en Wonen, 18-12-2019, https://www.uu.nl/sites/default/files/mag_het_ietsjes_
meer_zijn_-_saskia_naafs.pdf

Gastbijdrage aan televisieprogramma Buitenhof “Nederland na de zeestijging” door Maarten 
Hajer voor AVROTROS, BNNVARA, VPRO, 6-10-2019, https://embed.vpro.nl/player/?id=POMS_
AT_15693841&profile=vpro&sharing=1

Blog “Een betere wereld begint bij het collectief” door Jesse Hoffman, Jeroen Oomen en Lisette van 
Beek voor NRC Handelsblad, 04-10-2019, https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/04/een-betere-we-
reld-begint-bij-het-collectief-a3975646

Minicollege over ‘Soft Spaces’ door Maarten Hajer, 26-9-2019, Innovatie-estafette.nl

Gastbijdrage aan radioprogramma Bouwmeesters “Verslaafd aan beton” door Maarten Hajer voor 
BNR Radio, 09-09-2019 https://www.bnr.nl/player/audio/10129862/10389027

Gastbijdrage aan radioprogramma Dit is De Dag “Is krijtstof het geheime wapen tegen opwarming van 
de aarde?” door Jeroen Oomen voor Radio 1, 05-08-2019, https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/on-
derwerpen/509539-is-krijtstof-het-geheime-wapen-tegen-opwarming-van-de-aarde

Interview “Geo-engeneering: Techniek om temperatuurstijging af te remmen” met Jeroen Oomen voor 
RTL Nieuws, 05-08-2019, https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/4804521/rtl-nieuws-
1930-uur

Bijdrage artikel “Dan verplaatsen we die onweersbui wel even” door Jeroen Oomen voor het FD, 
2-08-2019, https://fd.nl/futures/1307820/dan-verplaatsen-we-die-onweersbui-wel-even

https://vimeo.com/408354738
https://vimeo.com/408156612
https://vimeo.com/407906020
https://downtoearthmagazine.nl/museum-van-de-lineaire-economie/
https://www.bnr.nl/player/audio/10150975/10407239
https://www.bnr.nl/player/audio/10150975/10407239
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/11/elke-soort-kan-uitsterven-de-mens-dus-ook-a3990003 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/11/elke-soort-kan-uitsterven-de-mens-dus-ook-a3990003 
https://wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/artikel-tijdschrift/mogen-mensen-sleutelen-aan-het-klima
https://wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/artikel-tijdschrift/mogen-mensen-sleutelen-aan-het-klima
https://www.uu.nl/sites/default/files/mag_het_ietsjes_meer_zijn_-_saskia_naafs.pdf
https://www.uu.nl/sites/default/files/mag_het_ietsjes_meer_zijn_-_saskia_naafs.pdf
https://embed.vpro.nl/player/?id=POMS_AT_15693841&profile=vpro&sharing=1 
https://embed.vpro.nl/player/?id=POMS_AT_15693841&profile=vpro&sharing=1 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/04/een-betere-wereld-begint-bij-het-collectief-a3975646 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/04/een-betere-wereld-begint-bij-het-collectief-a3975646 
https://www.bnr.nl/player/audio/10129862/10389027
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/509539-is-krijtstof-het-geheime-wapen-tegen-opwar
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/509539-is-krijtstof-het-geheime-wapen-tegen-opwar
https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/4804521/rtl-nieuws-1930-uur 
https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/4804521/rtl-nieuws-1930-uur 
https://fd.nl/futures/1307820/dan-verplaatsen-we-die-onweersbui-wel-even 
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Essay “Aardgasvrij avant-la-lettre: leren van Malmö.” door Maarten Hajer, Martijn van den Hurk, Edwin 
Buitelaar en Peter Pelzer voor Aardgasvrijewijken.nl, 16-07-2019, https://www.aardgasvrijewijken.nl/
nieuws/1402626.aspx

Artikel “Kunstmatige afkoeling wordt een steeds reëler alternatief” door Jeroen Oomen voor 
NRC Handelsblad, 18-06-2019, https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/18/kunstmatige-afkoe-
ling-wordt-een-steeds-reeler-alternatief-a3964086

Artikel “De wereld gaat ten onder, lang leve de wereld!” door Wytske Versteeg voor Studium Generale 
Magazine, 06-06-19, https://issuu.com/studiumgenerale_uu/docs/magazine19a-single-lowres/10

Artikel “Een kwestie van waarneming” door Wytske Versteeg voor De Gids, juni 2019, https://www.de-
gids.nl/artikelen/een-kwestie-van-waarneming

Artikel “Het donker en de mens: misdaad, kennis en burgerschap op het vroege Antarctica” door 
Wytske versteeg voor Project Antarctica van De Groene, 2019, https://www.project-antarctica.nl/ver-
halen/het-donker-en-de-mens

5.4 Onderzoekspublicaties

Martijn van den Hurk & Tuna Tasan-Kok (2020) Contractual arrangements and 
entrepreneurial governance: Flexibility and leeway in urban regeneration projects. Urban Studies. 
https://doi.org/10.1177/0042098019894277

Jeroen Oomen (2019) Anthropocenic Limitations to Climate Engineering. Humanities, 8(4), 186; https://
doi.org/10.3390/h8040186

Astrid Mangnus, Joost Vervoort, Steven R. McGreevy, Kazuhiko Ota, Christoph Rupprecht, Momoe Oga 
en Mai Kobayashi (2019). New pathways for governing food system transformations: a pluralistic 
practice-based futures approach using visioning, back-casting, and serious gaming. Ecology and 
Society, 24(4)., 01-10-2019 https://www.ecologyandsociety.org/vol24/iss4/art2/

Suzanne Potjer en Maarten Hajer (2019) Experimental Governance. From the Possible, to the Doable, 
to a New Mainstream. Eigen uitgave https://www.uu.nl/sites/default/files/experimental_governan-
ce-urban_futures_studio-en-web.pdf

Laura Pereira, Elena Bennett, Reinette Biggs, Astrid Mangnus, Albert Norström, Garry Peterson, My 
Sellberg en Joost Vervoort (2019). Seeding Change by Visioning Good Anthropocenes. Solutions 
Journal, 10(3) http://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/22783/

Online journal RCC Perspectives: Transformations in Environment and Society, issue 2019/4 
‘Communicating the Climate: From Knowing Change to Changing Knowledge’  hoofdredactie, 
introductie en eigen artikel door Jeroen Oomen, http://www.environmentandsociety.org/perspecti-
ves/2019/4/communicating-climate-knowing-change-changing-knowledge

Boekhoofdstuk “Plurality of expert knowledge: public planners’ experience with urban contractualism 
in Amsterdam.” door Tuna Tasan-Kok en Martijn van den Hurk voor ‘Planning and knowledge: how 
new forms of technocracy are shaping contemporary cities.’ Van Mike Raco en Federico Savini (2019), 
Bristol: Policy Press https://policy.bristoluniversitypress.co.uk/planning-and-knowledge

https://www.aardgasvrijewijken.nl/nieuws/1402626.aspx 
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