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1. Inleiding
1.1 Oprichting Urban Futures Studio
De Urban Futures Studio (hierna: ‘UFS’) beoogt wetenschap en beleid dichter bij elkaar te
brengen. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat veranderingen in de vorm waarin
universiteiten en overheden met elkaar communiceren (de zgn. ‘science-policy interface’) tot
betere resultaten kan leiden. Hierbij staat in eerste instantie de duurzaamheidsproblematiek
van steden centraal. De UFS wil nieuwe institutionele vormen initiëren en op effectiviteit
onderzoeken. De omvang en de snelheid van de uitdagingen van deze tijd, zoals de transitie
naar een circulaire economie of een ander mobiliteitssysteem vragen om een snellere vertaling
en benutting van onderzoeksbevindingen. Dit kan bijvoorbeeld door te kijken hoe actoren
onderling veel effectiever van elkaar zouden kunnen leren. UFS onderzocht de afgelopen
jaren bijvoorbeeld de waarde van gedeelde ervaringen voor het daadwerkelijk doorvoeren van
institutionele innovaties. Het voorbeeld van ‘The Energetic Odyssey’ (geïnitieerd door de
UFS en gemaakt in samenwerking met H+N+S voor IABR), waarbij we een grote
vloerprojectie maakten waar omheen DGs, ministers en CEOs samen een transitie van een
Noordzee van gas en olie naar een zee met 25.000 windmolens konden beleven, was daar tot
nu toe het meest aansprekende voorbeeld van.
De UFS staat voor het nadenken over nieuwe werkvormen vanuit de overtuiging dat de grote
transformatieopgaven in duurzaamheids- en milieubeleid niet alleen vragen om een nauwere
samenwerking tussen rijksbeleid, wetenschap, en stedelijke planning dan momenteel het geval
is maar ook om een vernieuwing in die relatie. Het werk van de UFS zoekt steeds de
aansluiting op de ambities van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en verkent de
mogelijke bijdrage van de Universiteit Utrecht om de kennisuitwisseling tussen wetenschap
en beleid verder vorm te geven. De UFS staat voor een vergrote interactie: we werken het
liefst via de vorming van communities of practice waardoor we niet onderzoeksresultaten aan
het eind van het onderzoek presenteren maar via ons engagement steeds feedback geven aan
beleidsmakers. UFS verzorgt daarom onderwijs en organiseert actief interventies samen met
deze partners om de relatie tussen kennis en beleid te vernieuwen en te versterken. De UFS
streeft er niet alleen naar om wetenschap met beleid te verbinden - bijvoorbeeld door
topwetenschappers aan beleidsactoren te verbinden - maar ook door concrete nieuwe
werkvormen te ontwikkelen waarin verbeelding, deskundigheid en het publiek actief worden
samengebracht.
Met ingang van 1 januari 2016 ontvangt de Universiteit Utrecht een subsidie (zaaknummer
5000003069) ten behoeve van de oprichting en werkzaamheden van de Urban Futures Studio.
De Universiteit Utrecht dient jaarlijks een voortgangsverslag in op uiterlijk 1 juli 2017, 1 juli
2018. 1 juli 2019, 1 juli 2020 en 1 juli 2021. Het voorliggende verslag is het derde
voortgangsverslag.
In overleg met de verschillende directoraten-generaal zijn de algemene doelen bij de subsidie
ten behoeve van de oprichting UFS opgesplitst in ‘deliverables’ die samengevat kunnen
worden in vier concrete, toetsbare doelstellingen, samengevat in Box 1 hieronder.
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Box 1. Concrete doelstellingen van Urban Futures Studio (periode 2016-2019)
1.Oprichting van de Urban Futures Studio
2. Bestuderen en ontwikkelen nieuwe werkvormen voor de uitwisseling van kennis tussen
wetenschap, beleid en nieuwe agents of change zoals bedrijven, ontwerpers en burgers, ten
behoeve van het werken aan duurzame stedelijke toekomsten.
3. Opzetten en uitvoeren van onderzoek gericht op leren tussen steden over stedelijke
toekomsten.
4. Ontwikkelen van innovatieve vormen van onderwijs in interactie met beleid.
Na de Post-Fossil City Contest in 2017, organiseerde de UFS ook in 2018 een groot transdisciplinair project: ‘Places of Hope’. Op verzoek van het Ministerie trad Maarten Hajer op
als curator van de, door het ministerie geplande, tentoonstelling in het kader van
Leeuwarden/Friesland Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Gaande het proces ging de
verantwoordelijkheid voor dit project over van het toenmalige ministerie van Infrastructuur en
Milieu naar het Ministerie van BZK. Het nieuwe ministerie van IenW bleef wel betrokken bij
de tentoonstelling en manifestatie. Places of Hope werd op 4 april 2018 feestelijk geopend en
was te bezichtigen tot 21 november 2018. In totaal kwamen er meer dan 12.500 bezoekers
naar de tentoonstelling.
Eind 2017 is de Studio het project ‘Wijken van de Toekomst’ gestart. Dit was een reactie op
de nieuwe beleidsmatige focus op ‘aardgasvrije wijken’. Vanuit de wetenschap willen wij dit
beleidsinitiatief ondersteunen door te kijken hoe maximaal resultaat te behalen is. Dit doen we
door een database aan te leggen van ‘wijken van de toekomst’ buiten Nederland. We
vergelijken deze wijken en analyseren wat het resultaat van deze – vaak veel ambitieuzere –
initiatieven verklaart. Tijdens ‘Places of Hope’ presenteerden we een oversized boek met de
21 meest spannende wijken. Inmiddels zijn wij bezig aan een volgende stap. We werken toe
naar een publicatie ‘A World of Neighbourhoods’ waarin we analyseren hoe juist het
wijkniveau kan worden ingezet om de brede, mondiale, duurzaamheidsproblematiek te
combineren met de ‘menselijke maat’. Dit boek zal begin 2020 uitkomen als Engelstalige
publicatie van Trancity/Valiz. Verder heeft de UFS gedurende het afgelopen jaar het
onderzoeksthema ‘Duurzame Energiedemocratie’ verder uitgewerkt. Samen met partners in
Duitsland, India en Zuid Afrika is dit omgezet in een aanvraag voor subsidie bij de
Volkswagen Stiftung. Doel is te kijken onder welke institutionele voorwaarden de transitie
naar duurzame energie kan leiden tot een versterking van de democratie en een vermindering
van de sociale ongelijkheid.
Eind vorig jaar is de UFS gestart met het internationaal onderzoeksproject ‘Climaginaries’.
Dit drie jaar durende project is een samenwerking tussen de UFS, Lund University, Durham
University en The University of Warwick. In dit project onderzoeken wij hoe een postfossiele samenleving eruit zou kunnen zien. Omdat wij de beperkingen zien van een
benadering gericht op feiten en regels willen wij andere manieren om deze transitie te
verbeelden onderzoeken (zie ook https://www.climaginaries.org). Ook was de UFS onderdeel
van de organisatie van de Pathways to Sustainability conference op 24 januari 2019 met een
internationaal publiek van wetenschappers, beleidsmakers en partners uit het bedrijfsleven.
Daarnaast is de Urban Futures Studio dit jaar gestart om het eigen onderzoek naar ‘techniques
of futuring’ te vertalen naar een verdiepende en ook een praktijkgerichte publicatie. Hiermee
werkt de UFS toe naar een boek met de werktitel ‘Desirable Futures/Futuring for
Sustainability’.
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1.2 Voortgang oprichting Urban Futures Studio
Activiteit
Lezingen

Aantal
31

Doelgroepen
Algemeen publiek,
beleidsmakers,
wetenschappers,
ontwerpers, studenten

Doelstellingen
Oprichting Nieuwe
werkvormen/
kennisuitwisseling
Onderzoek

Workshops

9

Algemeen publiek,
beleidsmakers,
wetenschappers,
ontwerpers, studenten

Oprichting Nieuwe
werkvormen/
kennisuitwisseling
Onderzoek

Onderwijs

1 eigen vak + 13
gastcolleges

Studenten,
beleidsmakers,
bedrijfsleven,
professionals

Nieuwe werkvormen/
kennisuitwisseling
Onderzoek
Onderwijs

Publicaties

4

Wetenschap, beleid,
vakpubliek

Oprichting Nieuwe
werkvormen/
kennisuitwisseling
Onderzoek

Publieke manifestaties

14

Algemeen publiek,
beleidsmakers,
ontwerpers, studenten,
bedrijfsleven, publieke
organisaties

Nieuwe werkvormen/
kennisuitwisseling
Onderwijs
Onderzoek

Deelname expertpanel

8

Algemeen publiek,
beleidsmakers,
studenten, bedrijfsleven,
publieke organisaties,
vakpubliek

Oprichting Nieuwe
werkvormen/
kennisuitwisseling

Media

Zie H3

Algemeen publiek,
beleidsmakers,
ontwerpers, studenten,
bedrijfsleven, publieke
organisaties

Oprichting Nieuwe
werkvormen/
kennisuitwisseling

Twitterberichten

Zie H3

Algemeen publiek,
beleidsmakers,
studenten, bedrijfsleven,
vakpubliek

Oprichting Nieuwe
werkvormen/
kennisuitwisseling

Tabel 1. Ondernomen activiteiten binnen de UFS per categorie, naar doelgroepen en doelstelling

2 Werkzaamheden en resultaten 2018-2019
De UFS is sinds oktober 2016 gehuisvest in het bestuursgebouw van de universiteit op de
Uithof-campus als onderdeel van de publiekelijk toegankelijke ‘sustainability-hub’. Hier
wordt een ruimte gedeeld met onder meer het Utrecht Sustainability Institute en de
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Green Office Utrecht. Dit is een wezenlijk andere omgeving dan gebruikelijk is op
universiteiten. Het voornemen voor een toegankelijke studio waar wetenschappers,
maatschappelijke kennispartners, beleidsmakers, studenten en ontwerpers elkaar kunnen
treffen, heeft hiermee vorm gekregen. Deze plek wordt voluit benut om via universiteits- en
faculteit brede projecten als het Pathways to Sustainability-programma vorm te geven.
Sinds de oprichting zijn de volgende resultaten geboekt ten behoeve van de oprichting
(Doelstelling 1), onderzoeken nieuwe werkvormen (doelstelling 2), onderzoek
(Doelstelling 3) en onderwijs (doelstelling 4). Hieronder is de volledige lijst met
werkzaamheden en resultaten te vinden.

2.1 Samenstelling van een interdisciplinair en divers team
In 2018 liepen een aantal contracten af en kwamen een paar nieuwe mensen binnen. Martijn
van den Hurk werd in het najaar van 2018 aangesteld als onderzoeker in het project ‘Wijk van
de Toekomst’. Hij is co-auteur van het boek ‘A World of Neighbourhoods’. Daarnaast is hij
als postdoc verbonden aan de onderzoekshub ‘Transforming Infrastructures for Sustainable
Cities’, onderdeel van het Pathways to Sustainability-programma. In 2019 is Jeroen Oomen
(fulltime) aangesteld. Met zijn expertise over de verbeelding van de toekomst in geoengineering, is hij een versterking van het UFS-team. Hij promoveerde aan het Rachel Carson
Center, LMU München en zal zich bezighouden met de ontwikkeling van het boekproject
‘Desirable Futures’. Ook werd in het begin van 2019 Lisette van Beek verwelkomd als
promovendus bij de UFS en het Copernicus Institute of Sustainable Development. Zij start
haar promotieonderzoek binnen het internationale Climaginaries project op het combineren
van complexe klimaatmodellen met kunst en ontwerp, om daarmee de impact op
besluitvorming de vergroten. Daarnaast heeft Hilde Segond von Banchet begin 2019 in de
functie van communicatiemedewerker (deeltijd) gestart. Verder zijn er diverse studentassistenten aangetrokken om de studio te ondersteunen. De studio was afgelopen jaar nauw
betrokken bij de aanstelling van nieuwe postdocs binnen het Pathways to
Sustainability programma. De focus ligt daarbij op het uitvoeren van transdisciplinair
onderzoek (interdisciplinair onderzoek samen met maatschappelijke partijen.

2.2 Lectures
Vanuit de UFS werd een breed palet aan keynotes en seminars, gevraagd en ongevraagd
gegeven door zowel Maarten Hajer als directeur van de Studio en onderzoekers die bij de
Studio betrokken zijn (zie hoofdstuk 3). Hierbij lag de nadruk op professionals en werd steeds
geprobeerd om bestaande wetenschappelijke kennis op inspirerende en productieve wijze
beschikbaar te stellen voor strategische beleidsafwegingen.

2.3 Samenwerking Min.IenW
Geregelde afstemming met de IenW DGs maakte het mogelijk om vanuit de UFS kritische
bijdrages te kunnen leveren op het denken over strategische beleidsopgaven. Overleg heeft
plaatsgevonden met onder meer DGs Roald Lapperre, Peter Heij en Mark Frequin, als ook
met directeur Lilian van den Aarsen van de directie Kennis, Innovatie en Strategie en
directeur Hans Tijl (RO, nu ministerie BZK). Vanuit de UFS werd het contact met IenW
onderhouden door Jesse Hoffman. De UFS had ook frequent overleg met diverse
afdelingshoofden.
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2.4 Interdisciplinaire samenwerking
De Urban Futures Studio is een voorbeeld van een initiatief waarmee de Universiteit Utrecht
probeert om nieuwe interdisciplinaire samenwerking te realiseren. Dit doen wij in de
overtuiging dat zo nieuwe creativiteit kan worden aangeboord. Wij richten ons hierbij zowel
op het proces van een transitie naar een duurzame samenleving als op een verkenning van hoe
zo’n duurzame samenleving eruit zou kunnen zien. Door de introductie van het systeem van
‘fellows’ verbingen we zo ook mensen van buiten de studio aan ons werk. Naast het werk
voor de Studio is Maarten Hajer sinds januari 2017 aangesteld als wetenschappelijk directeur
van het universiteitsbrede strategische onderzoeksthema ‘Pathways to Sustainability’. Als
directeur van dit programma heeft Maarten Hajer mede gestalte gegeven aan de
maatschappijgerichte onderzoeksagenda van de universiteit. Onderzoek vindt plaats binnen 4
hubs, namelijk Future Food, Towards Industry with Negative Emissions, Transforming
Infrastructure for Sustainable Cities en Water, Climate and Future Deltas. Nu wordt
‘circulaire economie’ als een nieuw focusgebied toegevoegd. Binnen deze brede
duurzaamheids onderzoeksagenda geeft de UFS vorm aan transdisciplinaire werkvormen. Een
voorbeeld van de samenwerking tussen ‘Pathways’ en de Studio is de Summerschool
‘Futuring for Sustainability’ die in juli 2019 voor het eerst zal worden gehouden en waaraan
wordt deelgenomen door deelnemers uit maar liefst 15 verschillende landen waaronder
Bangladesh, Chili, Indonesie en Jordanie. Voor informatie op dit thema, zie de
website:https://www.uu.nl/en/research/sustainability

2.5 Pathways to Sustainability Conferentie
Binnen het Pathways to Sustainability programma werd op 24 januari 2019 voor de tweede
keer een universiteitsbrede conferentie georganiseerd over nieuwe, trans-disciplinaire vormen
van onderzoek. De conferentie werd gehost door Vanessa Timmer, geopend door Maarten
Hajer en werd bezocht door bijna 500 wetenschappers, duurzaamheidsexperts, studenten en
andere professionals uit verschillende disciplines. Via de UFS werd Prof. Sheila Jasanoff
(Harvard University) uitgenodigd uit om haar ideeën over transities naar een duurzame
wereld, en de schaal waarop deze plaatsvinden, te delen. UFS-onderzoeker Jesse Hoffman en
fellow Peter Pelzer organiseerden de eerste editie van talkshow ‘Teaching with Society’ als
onderdeel van het programma. Roald Lappèrre, DG Milieu en Internationaal, is als lid van de
International Advisory Board aangesloten op Pathways to Sustainability. Voor meer
informatie over de conferentie, zie website:
https://www.uu.nl/en/research/sustainability/pathways-to-sustainability-conference-2019

Afbeelding 1 en 2 Pathways to Sustainability conference 2019 (Ivar Pel)
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2.6 The Mixed Classroom – Mobiliteit
De UFS verzorgt in het kader van de samenwerking met IenW een mixed classroom waarin
talentvolle studenten en beleidsmakers worden samengebracht. De derde editie vond plaats
tussen november 2018 en januari 2019. Ditmaal met het thema ‘Mobiliteit’. Tijdens de mixed
class room leren beleidsmakers en studenten basisprincipes over ‘futuring’, zoals hoe om te
gaan met onzekere toekomsten. In gastlezingen van diverse experts en beleidsmakers maken
deelnemers kennis met de huidige “techniques of futuring” zoals scenario-planning, publieke
participatie en ontwerpdenken. Deze editie gingen de verschillende teams aan de slag met de
mobiliteit aan de hand van catastrofale toekomstverbeeldingen. Voor meer informatie bekijk
de website: https://www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio/initiatives/mixed-classroomtechniques-of-futuring/mobility-museum-2050
De Mixed Classroom is een voorbeeld van een innovatieve verbinding tussen wetenschap en
beleid. Dr. Karin Rebel, Senior Fellow van het Utrecht University Centre of Academic
Teaching zegt hierover:
“De cursus ‘Mixed Classroom: Techniques of Futuring’ heeft een uniek en interessant
format. Het is ontworpen om masterstudenten en beleidsmakers samen te laten leren
over stedelijke toekomstbeelden. Ieder jaar zoomen de deelnemers in op een ander
hedendaags onderwerp in het stedelijk gebied. Gedurende de cursus zijn de
beleidsmakers onderdeel van het leerproces en werken ze samen met de
masterstudenten aan case studies gelinkt aan het overkoepelende thema. Naast
innovatief is deze benadering ook goed geëvalueerd door zowel studenten als
beleidsmakers. De ‘Mixed Classroom’ is een voorbeeld voor nieuwe en creatieve
benaderingen van ‘Life Long Learning’.”

2.7 Mobility Museum 2050
Vanuit de laatste editie van de Mixed Classroom is het Mobility Museum 2050 ontstaan.
Het museum laat aan de hand van verschillende fictionele artefacten zien met welke
uitdagingen mobiliteit in de toekomst mogelijk te maken krijgt. Vanuit 2050 kijkt het museum
terug naar het heden. Het museum werd geopend met een middagprogramma in
expositieruimte RAUM in Utrecht. IenW directeur Mariette van Empel trad op als een van de
referenten bij de opening van de tentoonstelling. Later was het museum onderdeel van de
‘Living Mobility Conference’ in Pakhuis de Zwijger en werd het in Utrecht tentoongesteld als
onderdeel van het Green Office UU-programma. Bekijk de Museum Catalogus:
https://www.uu.nl/sites/default/files/mobilitymuseum2050def_web.pdf
à Nieuwsbericht op dub.nl
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Afbeelding 3 en 4 Lancering ‘Mobility Museum 2050’ in RAUM, Utrecht (Jikke de Gruijter)

2.8 Gastcolleges door UFS
Vanuit de UFS zijn er bij andere opleidingen gastcolleges verzorgd over de verbeelding van
de toekomst. Hiermee ontwikkelde de UFS een module die zelfstandig kan worden
aangeboden aan studenten en beleidsmakers. Gastcolleges zijn verzorgd door Maarten Hajer,
Jesse Hoffman, Wytske Versteeg en Peter Pelzer.

2.9 Climaginaries - Antroposcenes contest
Als onderdeel van het driejarige Climaginaries project organiseert de UFS samen met Lund
University, Durham University, University of Warwick en het ‘Narrating Climate Futures’
initiatief een internationale ‘climate fiction contest’. Wytske Versteeg gaf voorafgaand aan de
inschrijving een workshop ‘Introduction to Climate Fiction writing’ (bekijk de video). Het
doel van deze wedstrijd is om een collectie verhalen te cureren die vanuit verschillende
perspectieven kijkt naar klimaatverandering in de toekomst. Winnaars in verschillende
categorieën zullen worden gepubliceerd in een E-book. De inschrijving loopt van 5 februari
tot 15 augustus 2019.

Afbeelding 5 Videostill "Introduction to climate fiction writing" met Wytske Versteeg
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2.10 Places of Hope
Vorig jaar trad Maarten Hajer, samen met Michiel van Iersel, op als curator van de expositie
‘Places of Hope – Zin in de toekomst’, een initiatief van het toenmalige ministerie van
Infrastructuur en Milieu in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Deze
tentoonstelling richtte zich op de verbeelding van een positief en duurzaam Nederland in de
toekomst. De tentoonstelling was van 4 april tot en met 25 november 2018 te zien in de zalen
van het voormalig Fries Museum tegenover de Kanselarij in Leeuwarden. Tijdens de
feestelijke opening op 4 april vond een ‘Parade voor de Nieuwe Tijd’ plaats. De
tentoonstelling was gericht op een groot publiek en was daarom gratis te bezoeken.
Aansluitend op de tentoonstelling werd het boek ‘Places of Hope, Het Noorden verkent de
toekomst’ gepubliceerd. Het boek blikt terug op de tentoonstelling, de gesprekken met
landmakers en de zes edities van de ‘University of Hope’. Bekijk de aftermovie van ‘Places of
Hope’: https://vimeo.com/333718626

Afbeelding 5 Videostill ‘aftermovie van Places of Hope’

2.11 University of Hope
‘Places of Hope’ werd gebruikt voor het organiseren van diverse activiteiten over de acht
maanden dat de tentoonstelling was opgesteld. Zo heeft de UFS meerdere afleveringen helpen
organiseren van de ‘University of Hope’ op thema’s zoals ‘Duurzame energie democratie’ en
‘De toekomst van mobiliteit’. In deze sessies brachten UFS-onderzoekers unieke coalities van
groepen bij elkaar: van Friese Landmakers, betrokken burgers tot ambtenaren vanuit
gemeentes, provincie en de Rijksoverheid. Ook werd er volop gebruik gemaakt van
innovatieve werkvormen ontwikkeld door de UFS.
Lees de verslagen van beide edities via de onderstaande links:
University of Hope #6: De toekomst van mobiliteit:
https://www.placesofhope.nl/nieuws/university-of-hope-6-de-toekomst-van-mobiliteit/
University of Hope #4: Duurzame energie democratie:
https://www.placesofhope.nl/nieuws/university-of-hope-4-duurzame-energie-democratie/

10

Afbeelding 6 en 7 ‘University of Hope’ in Leeuwarden (Simon van der Woude)

2.12 Wijk van de Toekomst
Het onderzoeksproject ‘Wijk van de Toekomst’ is in 2018 een volgende fase ingegaan.
Centraal staat het zoeken naar een combinatie van het groots oppakken van de
duurzaamheidstransities met het behouden (of zelfs realiseren) van de menselijke maat.
Problemen mogen mondiaal zijn, oplossingen hoeven daarom nog niet automatisch op hogere
schaalniveaus te worden gezocht. Naar aanleiding van eerder vergaarde data (een database
met 100 wijken en een reeks vignetten 21 wijken) is diepgravend onderzoek gedaan in drie
specifieke wijken in Toronto, Malmö en Utrecht. Hierbij komen ook zaken als afvalscheiding,
waterreiniging en waterberging aan bod. Daarnaast is begonnen met het ontwikkelen van een
redenering over het belang van de wijk als schaalniveau in duurzame stadsontwikkeling in
tijden van transities. Dit werk zal uitmonden in een boek dat begin 2020 wordt uitgegeven
door Trancity*Valiz (vormgeving: Catalogtree). De werktitel van het boek is ‘A World of
Neighbourhoods’. Het zal o.a. een essay, drie empirische hoofdstukken en een serie vignetten
met vele infographics bevatten. Het is de bedoeling om te komen tot institutionele
verklaringen waarom sommige wijken er in zijn geslaagd die grote ambities te
verwezenlijken.

2.13 Duurzame democratie
Het thema over Duurzame democratie krijgt de afgelopen periode meer aandacht bij de
Studio. Hoe kunnen we de grote transities op goede democratische wijze, met participatie van
velen, vormgeven? Op Places of Hope heeft een serie bijeenkomsten plaats gevonden de
vraag hoe de energietransitie benut kan worden om de lokale democratie en zelforganisatie te
versterken en hoe ‘publieke participatie’ er in de toekomst uit kunnen zien. De UFS werkt nu
samen met internationale partners aan een internationaal consortium over onderzoek naar de
relatie tussen de energietransitie en sociale (on)gelijkheid, en de rol die coöperatieve
organisatievormen daarbij kunnen spelen. Voorts is dit UFS binnen dit project net gestart met
een kortlopend onderzoek naar de diverse vormen van publieksparticipatie beschikbaar in
voor de energietransitie, met name op wijkniveau. Dit onderzoek hangt samen met het Wijk
van de Toekomst-project.

2.14 Post-fossil City
Naar aanleiding van de Post-Fossil City Contest die in 2018 werd afgesloten, is een analyse
gemaakt van deze internationale design contest die kunstenaars en ontwerpers opriep om een
post-fossiel tijdperk te visualiseren. De analyse is verwerkt in een paper getiteld “Imagination
for change: The Post-Fossil City Contest” door Wytske Versteeg en Peter Pelzer (2019) en
werd gepubliceerd in het wetenschappelijke journal Futures.
https://doi.org/10.1016/j.futures.2019.01.005
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2.15 In-between dynamics
Het onderzoek dat Martine de Jong heeft opgezet heeft de naam “Dealing with inbetween
dynamics” gekregen. Voor dit onderzoek heeft zij een parttime aanstelling bij de UFS en bij
organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. In dit onderzoek wordt er met name gekeken naar
nieuwe werkpraktijken die plaats vinden op het grensvlak van organisaties en
samenwerkingsverbanden. Inzichten uit het onderzoek worden naast publicaties ook gedeeld
en verder gebracht in lezingen, leertrajecten en rond concrete samenwerkingsopgaven. Er zijn
een Nederlands boek en twee Engelse boekhoofdstukken verschenen over het onderzoek. In
de aanstaande publicatie wordt een vervolg gegeven aan het concept ‘soft spaces’.

2.16 Desirable Futures
In het derde jaar van de UFS is ingezet op het consolideren van opgedane inzichten in
onderwijsvormen en door middel van de ontwikkeling van een boek. In 2019 is de UFS
begonnen met een boekproject dat tot doel heeft de academische verrichtingen van de studio
te duiden en samen te brengen. Onder werktitel Desirable Futures/Futuring for
Sustainability zal dit boek het idee van Futuring, het actief bezig zijn met het vormgeven van
een wenselijke toekomst, inbedden in het grotere vraagstuk van de duurzaamheidstransitie en
de bijbehorende politieke vraagstukken. Momenteel bevindt dit project zich in de exploratieve
fase, waarbij contacten zijn gelegd met enkele prestigieuze academische uitgevers om bij hen
de interesse te peilen.
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3 Overzicht lezingen, media & publicaties
3.1 Lezingen en gastcolleges
Maarten Hajer
-

-

-

-

Lezing op second Annual Conference ULI (Urban Land Institute) Netherlands, 23 mei
2018, Amsterdam
Bijdrage University of Hope: Voorbij Participatie - duurzame democratie, 19 april
2018, Leeuwarden
Bijdrage University of Hope: Perspectief voor dalend Nederland, 25 mei 2018, 25 mei
2018
Bijdrage aan Places of Hope Futuring Summer School, 12-14 juni 2018, Leeuwarden
Bijdrage University of Hope: Zelfbewust Noord-Nederland, 22 juni
2018, Leeuwarden
Keynote en panellid ‘How do democracies know about the future?’ tijdens Public
Forum on Public Imagination, 27 juni 2018, TU München
Keynote ‘Research by Design’ op IPA (Interpretive Policy Analysis) summer school,
12 juli 2018, AMS Amsterdam
Bijdrage University of Hope: Duurzame-Energie-Democratie, 13 juli
2018, Leeuwarden
Paper ‘Techniques of Futuring for the Age of the Anthropocene’ submitted and panel
member at European Consortium for Political Research (ECPR) general conference,
22-24 augustus 2018, Hamburg
College in verband met researchproject 'Sustainable Cities' Singapore, 10 september
2018, Utrecht
Gastcollege Urban Futures bij Master Human Geography, 11 september
2018, Utrecht
Bijdrage University of Hope: Verstedelijking, 13 september 2018, Leeuwarden
Presentatie bij leergang Onderwijskundig Leiderschap, 17 september 2018, Utrecht
Keynote op de jaarlijkse alliantiedag UMCU-UU-TU/e, 19 september 2018, Utrecht
BNA Masterclass Places of Hope, 29 september 2018, Leeuwarden
Lezing Faculteit Geowetenschappen - Leergang Innovatie I&W, 11 oktober 2018,
Utrecht
Bijdrage University of Hope: De toekomst van mobiliteit, 19 oktober 2018,
Leeuwarden
Utrecht Winter School on Earth System Governance: Lectures & dialogue 1:
Anticipation and Imagination, 2050 - An Energetic Odyssey - Insights from a
transdisciplinary experiment, 31 oktober 2018, Utrecht
Keynote bij samenwerking rond ‘We make the City’, 5 november 2018, Leeuwarden
Jan Abrahamselezing - Statenzaal in het Friese provinciehuis, 9 november 2018,
Leeuwarden
Spreker tijdens ‘The Weight of Cities: Resource Requirements of Future Urbanisation’
en panellid voor de sessie “Digital technologies as a driver for Circular Economy”, in
the Technical Session T-REG Conference, 29 november 2018, Brussel
Lecture “Imagining Urban Futures”, Oskar von Miller Forum, 31 januari
2019, München
Lecture Imagination and Materiality bij de workshop “Looking Backwards to the
Future: Studying the Future with Counterfactuals” Universiteit Leiden, 12 februari
2019, Leiden
13

-

-

Lecture ‘Imagination and Materiality’ aan de Technische Universität, Berlijn , 20-22
februari 2019, Berlijn
Lezing ‘De toekomst van de energietransitie als wenkend perspectief’, Places of Hope
bij het Congres De gemeentelijke energietransitie - samen aan de slag, 16 april 2019,
Amsterdam
Bijdrage aan PMBVAKDAG, 23 mei 2019, Amsterdam
Lezing ‘Neighbourhoods of the future’ bij @home everywhere, Annual Congress of
ICORN /PEN in de Rotterdamse Schouwburg, 29 mei 2019, Rotterdam
Keynote on Urban Agenda for the EU op ‘We make the City’ festival in Pakhuis de
Zwijger, 17 juni 2019, Amsterdam

Jesse Hoffman
-

-

Keynote en workshop Research by Design, Interpretative Policy Analysis
Summerschool, 12 juli 2018, Amsterdam
Organisator en moderator University of Hope: Duurzame Energie-democratie, 13 juli
2018, Leeuwarden
Moderatie workshop over innovatie in werkvormen voor leergang innovatie Min
IenW, samen met Maarten Hajer, 11 oktober 2018, Utrecht
Paper ‘Techniques of Futuring for the Age of the Anthropocene’ submitted and panel
member at European Consortium for Political Research (ECPR) general conference,
22-24 augustus 2018, Hamburg
Keynote Utopia and Dystopia op het Meet the Future Festival, 07-08 september 2018,
Utrecht
Workshop over exposities en verbeelding voor studenten en promovendi, 12
september 2018, Leeuwarden
Keynote voor de Gemeente Groningen over verbeelding en stedelijke planning, 17
september 2018, Leeuwarden
Keynote over leren tussen studenten en beleidsmakers - leergang Onderwijskundig
Leiderschap, 17 september 2018, Utrecht
Interview over het Sociale Risico van Duurzaamheid - Illustre magazine, 1 november
2018, Utrecht
Paper ‘Techniques of Futuring' submitted and panel member at the 2018 Utrecht
Conference on Earth System Governance, 7 november 2018, Utrecht
Keynote over de mixed classroom bij het jaarlijkse Academic Leadership events van
de UU, en interactieve sessie samen met Peter Pelzer, 27 november 2018, Utrecht
Gastlezing the Future in Research by Design – Uva, 10 december 2018, Amsterdam
Host en Moderator Talkshow Teaching with Society #1 op de Pathways to
Sustainability Conferentie, samen met Astrid Mangnus, 24 januari 2019, Utrecht
Interview over mobiliteitsmuseum - dub magazine, 11 februari 2019, Utrecht
Gastlezing Research by Design – UVA, 3 mei 2019, Amsterdam
Gast expertpanel publicatie De toekomst van de Stad van tijdschrift de Dakhaas, 3 mei
2019, Utrecht
Host en Moderator Talkshow Teaching with Society #2, samen met Astrid Mangnus,
29 mei 2019, Utrecht

Martijn van den Hurk
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-

-

Seminarreeks ‘It’s the (new) law: responsibility, flexibility and city futures’,
Universiteit van Amsterdam, oktober 2018-april 2019, Amsterdam
Gastcollege ‘Principes en eigenschappen van planning in Nederland’, Geografie,
Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies, Universiteit van Amsterdam, 8
november 2018, Amsterdam
Break-outsessie ‘Circular cities: rethinking our infrastructures’, Pathways to
Sustainability Conferentie, 24 januari 2019, Utrecht
Expertpanel ‘Sociaal-inclusieve gebiedsontwikkeling’, CID-Café, Central Innovation
District, 8 april 2019, Den Haag

-

Jeroen Oomen
-

-

Publieke verdediging proefschrift 'Dreaming the Designer Climate: Ways of Seeing
and Imagining Climate Engineering', 13 februari 2019, München
Organisatie en voorzitten 'Crafting the Long Tomorrow conferentie', 21-24 februari
2019, Tuscon, Arizona
Innovations Talk 'Dreaming the Designer Climate', Arizona State University, 25
februari 2019, Phoenix, Arizona
Presentation 'Diverging Imaginations of Climate Engineering, at the workshop
Climate Engineering: Opportunities and Challenges for Responsible Research and
Anticipatory Governance', 14-16 mei 2019, Berlijn
Artikel ‘Kunstmatige afkoeling wordt een steeds reëler alternatief’, NRC.nl, 18 juni
2019

Peter Pelzer
-

Gast expertpanel voorstelling Kill all Kids! Orkater/Iona & Rineke, Theater Bellevue,
30 september 2018, Amsterdam
Interview ASN Magazine: ‘Een stad moet schuren, ook in de toekomst’, oktober 2018
Moderator University of Hope: De toekomst van mobiliteit (met o.a. Shyreen
Shaib.en Daniëlle Snellen)
Keynote en dagvoorzitter ‘Dag van de Stad — paviljoen: Wijken van de Toekomst'
met Suzanne Potjer, 29 oktober 2019, Amersfoort
Keynote Master Urban and Area Development, Universiteit Utrecht, 16 november
2018, Utrecht
Keynote Gemeente Haarlem over de Omgevingsvisie, 22 november 2018, Haarlem
Keynote Master City Developer September, TU Delft, 26 november 2018, Delft
Gast Expertpanel lancering podcastserie ‘Ansicht’ in RAUM, 12 april 2019, Utrecht

Suzanne Potjer
-

Crash course futuring, tijdens de UFS summer school in Places of Hope, 14 juni 2018,
Leeuwarden
Workshop met prof. dr. Jochen Monstadt over 'the future of circular infrastructures'
voor de relatie dag van faculteit Geosciences, 14 september 2018, Amersfoort
Dagvoorzitter ‘Dag van de Stad — paviljoen: Wijken van de Toekomst' samen met
Peter Pelzer, 29, oktober 2018, Amersfoort
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Vanessa Timmer
-

Keynote “Transforming sustainable daily living new solutions for the Circular
Economy” en pannellid – European Resources Forum, 28 November 2018, Berlijn
Keynote "Workplace menu on Sustainable Lifestyles" — SITRA Finnish Innovation
Fund, 6 February 2019, Helsinki
Keynote “Imagining Sustainable Lifestyles Futures” – World Resources Forum, 26
February 2019, Antwerpen
Keynote "Beacon for Sustainable Living" — SCORAI Webinar, 12 April 2019

Wytske Versteeg
-

-

Workshop "Climate imaginaries: narrating socio-cultural transitions to a post-fossil
society", ism Climaginaries partners, Petrocultures Conference, 1 september 2018,
Glasgow
Presentatie "A human voice", founders meeting Plurality University, 30 november
2018, Parijs
Uitvoering libretto ‘Visioenen van 2068’ door VU Kamerkoor, Amsterdam
'"Anthropo-scenes: introduction to climate fiction writing", i.s.m. Climaginaries
partners, Lund University, 5 februari 2019, Lund
Presentatie "CounterFACTUAL", Lorentzworkshop Counterfactuals, 15 februari
2019, Leiden
Gastcollege “Post-truth and the building of reality” Geosciences Honours/University
of the Future, Utrecht University, 26 februari 2019, Utrecht
Gastlezing Vrije Hogeschool, 28 januari 2018, Zeist
Bijdrage Myths as identity arena, Writers Unlimited Winternachten Festival, 19
januari 2019, Den Haag
Panellid "Hoe kunnen we de toekomst verbeelden?", Dwarsloperfestival, 16 maart
2019, Zeist
Uitvoering libretto “Visioenen van 2068”, door VU Kamerkoor, Dwarsloperfestival,
16 maart 2019, Zeist
Keynote en gespreksleider ‘Other Futures: a multispecies experiment’ CT curated by
Other Futures, Compagnie Theater, 17 mei 2019, Amsterdam
Essay: ‘De wereld gaat ten onder, lang leve de wereld!’ Studium Generale Magazine,
Universiteit Utrecht, 13 juni 2019

3.2 Media
De Groene Amsterdammer – 4 juli 2018
Floor Milikowski, Artikel, ‘In je verbeelding kun je bést wonen’
https://www.groene.nl/artikel/in-je-verbeelding-kun-je-best-wonen
De Volkskrant – 6 juli 2018
Pieter Hotse Smit en Gerard Reijn, Artikel ‘Planbureau voor de Leefomgeving heeft een
sleutelrol in de vorming van het Klimaatakkoord, maar wat houdt dat eigenlijk in?’
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/planbureau-voor-de-leefomgeving-heeft-eensleutelrol-in-de-vorming-van-het-klimaatakkoord-maar-wat-houdt-dat-eigenlijkin~b704df19/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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HUMAN – 11 juli 2018
Rik Hollaar, Interview met Maarten Hajer, Het filosofisch kwintet: 'Ik denk niet dat we te laat
zijn om het klimaat te redden'
https://www.human.nl/het-filosofisch-kwintet/interviews/maarten-hajer.html
HUMAN – 15 juli 2018
Televisieprogramma ‘Het filosofisch kwintet – Klimaat’ met Maarten Hajer als gast.
https://www.npostart.nl/het-filosofisch-kwintet/15-07-2018/VPWON_1289461
VPRO Tegenlicht – 19 september 2018
Han Ceelen, artikel, ‘Groene vergezichten gezocht’
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/bijlagen/2018-2019/voorbij-de-groenehorizon/groene-vergezichten-gezocht.html
VPRO Tegenlicht – 23 september 2018
Televisieprogramma, Tegenlicht ‘ Voorbij de groene horizon
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/Voorbij-de-groenehorizon.html
Agendastad.nl – 26 september 2018
Gemeentenvandetoekomst, artikel, ‘De transformerende stad volgens Urban Futures Studio’
https://agendastad.nl/de-transformerende-stad-volgens-urban-futures-studio/
Noorderbreedte.nl – 12 oktober 2018
Merel Melief, Interview met Maarten Hajer ‘Maarten Hajer: Het kan alleen nog maar beter’
https://noorderbreedte.nl/2018/10/12/het-kan-alleen-nog-maar-beter/
Agora Magazine – 18 november 2018
Marianne de Beer, Artikel Agora Magazine #3 - Hoogbouw, ‘Het planologische moment’
http://www.agora-magazine.nl/wp-content/uploads/2018/11/2018_3_Vrije-Ruimte.pdf
Agendastad.nl – 19 november 2018
Bram Logger, Artikel, ‘De tie-wrap een tandje strakker. Verslag deelcongres De
Transformerende Stad’
https://agendastad.nl/de-tie-wrap-een-tandje-strakker-verslag-deelcongres-detransformerende-stad/
Landschapstrienale.com – 23 november 2018
Rob van Aerschot, Artikel, ‘Een oefening in democratie’
https://landschapstriennale.com/een-oefening-in-democratie/
U Today – 19 december 2018
Michaela Nesvarova, Interview met Wytske Versteeg, ‘Science is not just an opinion’
https://www.utoday.nl/science/66366/science-is-not-just-an-opinion
NRC – 20 februari 2019
Hester van Santen en Egbert Kalse, Artikel, ‘Instituut met een ijzersterke wetenschappelijke
reputatie’
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/20/instituut-met-een-ijzersterke-wetenschappelijkereputatie-a3654861
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Gebiedsontwikkeling.nu – 26 februari 2019
Edwin Buitelaar , Maarten Hajer , Martijn van den Hurk en Peter Pelzer, Longread, ‘Toronto:
sociaal door verdichting?’
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/toronto-sociaal-door-verdichting/
Verkeerskunde.nl – 28 februari 2019
Nettie Bakker, Artikel, ‘5 disrupties in mobiliteit sinds 2031’
http://www.verkeerskunde.nl/nieuws/2019/5-disrupties-in-mobiliteit-sinds-2031.57056.lynkx
BPD Magazine
Kees de Graaf, Artikel in BPD Magazine #9, ‘De stad en haar vergezicht’
https://issuu.com/bpd-nl/docs/0408_bpdmagazine_1_2019
NRC – 18 juni 2019
Jeroen Oomen, Artikel, ‘Kunstmatige afkoeling wordt een steeds reëler alternatief’
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/18/kunstmatige-afkoeling-wordt-een-steeds-reeleralternatief-a3964086
Studium Generale Magazine – juni 2019
Wytske Versteeg, Essay, ‘De wereld gaat ten onder. Lange leve de wereld!’
https://www.sg.uu.nl/publicaties/2019/magazine-13

3.3 Publicaties
Maarten Hajer & Wytske Versteeg (2019) Imagining the post-fossil city: why is it so difficult
to think of new possible worlds?, Territory, Politics, Governance, 7:2, 122-134
Wytske Versteeg en Peter Pelzer (2019) ‘Imagination for change: The Post-Fossil City
Contest’ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328717304925?via%3Dihub
Maarten Hajer & Mark Swilling (2018) The Weight of Cities, in R. Burdett et al. (red.)
Shaping Cities in an Urban Age, London: Phaidon, pp. 286-294.
Hajer & Peter Pelzer (2018) 2050—An Energetic Odyssey : Understanding ‘Techniques of
Futuring’ in the transition towards renewable energy. Energy Research & Social Science,
44(2018), 222-231.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629618300732
(2018) ‘Places of Hope – Het Noorden verkent de toekomst’
Peter Pelzer, Wytske Versteeg en Vivian Toemen (2018) ‘De Post-Fossiele Stad—Een
zoektocht door verbeelding’
https://www.uu.nl/sites/default/files/cahier_een_zoektocht_door_verbeelding_2018.pdf
Joost Vervoort en Astrid Mangnus (2018) ‘The roles of new foresight methods in urban
sustainability transformations: a conceptual framework and research agenda’
https://www.docdroid.net/Uphtbyn/urban-futures-paperjvam.pdf
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