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Bemobi (2007-2010)
Marc Verheijen

Martijn Schutte

Mark Sloothaak

Binnen het Kenniscentrum heerst de overtuiging dat de behoefte aan 

mobiliteit en bereikbaarheid zeer divers en uiteenlopend is en dat het 

aanbod deze behoefte op dit moment onvoldoende flexibel invult. De 

ontwikkelingen in de maatschappij zijn op dit moment zo dat er meer 

en meer sprake is van een mobiliteitsbewustzijn bij de consument. Deze 

maakt bewuste keuzes ten aanzien van de eigen mobiliteit. Door de 

huidige organisatie van het vervoersaanbod enerzijds (vervoersdiensten 

zoals taxi, bus, trein, tram en metro) en de beperking van eigen 

vervoersmiddelen (auto, fiets, skeelers) is sprake van een bij de vraag 

achterblijvend aanbod. Bemobi is een poging om hier op een verstandige 

manier een innovatie te laten plaatsvinden. 

Wat betekenen trends op de mobiliteitsmarkt en binnen de maatschappij 

als geheel voor de opgave op het gebied van mobiliteit, stedelijke 

infrastructuur en stedelijke ontwikkeling voor de stad en regio Rotterdam?

Hoe kunnen de kennis en ervaring uit het vakgebied logistiek bijdragen 

aan de verduurzaming en verrijking van de voor Rotterdam belangrijke 

sectoren zorg en bouw en hoe kan tegelijkertijd de logistieke sector 

toekomstbestendig en duurzaam worden doorontwikkeld denkend vanuit 

verschillende vakgebieden?

In het kader van het onderzoeksprogramma Mobiliteitsmarkt is onder de 

titel Bemobi een verkenning gestart naar de niche in de mobiliteitsmarkt 

die ontstaan is door de schaalvergroting van openbaar vervoer enerzijds 

en het steeds duurder worden van individuele vervoerservices als 

bijvoorbeeld taxi’s anderzijds. Er is begonnen met een inventarisatie van 

de mogelijkheden voor vraaggestuurd kleinschalig OV. Een van de eerste 

praktische onderzoeken dat is gestart is Flex Overschie:

Flex Overschie

De deelgemeente Overschie was al langere tijd op zoek naar alternatieve 

aanvullingen op het openbaarvervoer in de deelgemeente. Deelgemeente 

Overschie heeft daarom in het kader van het milieuactieprogramma het 

initiatief genomen voor Flex. Deelnemende partijen die zijn samengevoegd 

in de Stichting Flex zijn onder andere: deelgemeente Overschie, vereniging 

DOET, TukTuk Factory, Roteb, Bureau Arbeidsmarktmeester, Hogeschool 

Rotterdam, Rotterdam Climate Initiative, Stichting Vrijwilligerswerk 

Rotterdam.

Flex staat voor: schoon vervoer van deur tot deur in Overschie. Sinds 1 

maart kunnen reizigers in Overschie gebruik maken van Flex. Er rijden 

6-10 elektrische tuktuks in de wijk rond. Gebruik van de tuktuks is gratis.

Binnen dit onderzoeksproject wordt een link gelegd tussen de 

mobiliteitsbehoefte van de wijk Overschie voor the last mile en de creatie 

van leer-werkplekken voor jongeren uit Rotterdam. De onderzoeksaanpak 

is er voorts opgericht om de flexibiliteit zo groot mogelijk te houden. 

Er zijn dus geen vaste opstapplaatsen, maar de bestuurders bezoeken 

plekken waar uit ervaring veel mensen kunnen worden verwacht. De 

bestuurders leveren een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar het 

gebruik en naar het effect op het gebruik van andere vervoersmiddelen. 

Studenten participeren binnen dit project door PI-projecten rondom 

halteplaatsen en bestuurderinterviews.

Geregeld zal worden geëvalueerd of de milieudoelstellingen (schonere 

en rustiger steden en een reductie van uitstoot van CO2) over vervoer 

binnen Overschie zijn gehaald en of en in welke vorm Flex Overschie 

wordt voortgezet.
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Op dit moment wordt binnen het Bemobi project de ontwikkelde theorie 

in de praktijk getoetst in projecten zoals Flex Overschie. Hiervoor zijn 

onder andere studenten in PI-projecten ingezet, maar ook studenten in 

de module Marketing Today van de opleiding Commercieel Management. 

Het onderzoek wordt in 2010 afgerond. Vanuit Bemobi wordt op dit 

moment vervolg onderzoek uitgevoerd. 

Goede bereikbaarheid en mobiliteit is van belang voor de mate waarin 

de voorgenomen en in gang gezette ontwikkelingen in de Rotterdamse 

Stadsregio, met als voorbeelden de Stadshavens, de RDM Campus en 

de Maasvlakte 2, succesvol en duurzaam kunnen worden doorgezet. 

Die bereikbaarheid en mobiliteit laat op meerdere niveaus te wensen 

over en zal de komende jaren verder onder druk komen te staan 

door werkzaamheden aan het hoofdwegennet en het onderliggende 

wegenpatroon. Het vervolgonderzoek vanuit Bemobi richt zich onder 

meer op de effectiviteit van alternatieve vervoersmodaliteiten (bijv. 

de Aqualiner) en de daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden, zoals 

haltes en voor- en natransport (bijv. voor- en natransport vanaf de 

boot naar bijvoorbeeld de Europoint gebouwen, Clean Delta Campus en 

metrostation Marconiplein). 

Voor veel van de uitgevoerde onderzoeksactiviteiten is samengewerkt 

met onderzoeksbureau Inno-V.

Duur onderzoek:  3 jaar   

Resultaat:	 	onderzoeksrapport,	flexibel,	kleinschalig,	semi-openbaar	vervoer

Oplevering:		 December	2010
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Bereikbaarheid van haven en achterland (2007-2011)
Martijn van der Horst

Frits Blessing

De concurrentie tussen de verschillende havens in Europa is enorm groot. 

Het is voor een haven belangrijk om containervervoer aan te trekken 

omdat dit omzet genereert. Een efficiënte achterlandbereikbaarheid 

kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren omdat elke haven aan 

de gebruikelijke eisen voldoet en er weinig onderscheidend vermogen 

is, maar ook omdat een goede doorvoer van goederen een goede 

aansluiting op bijvoorbeeld de Europese Distributiecentra waarborgt en 

bovendien geeft een goede achterlandverbinding een verbetering van de 

duurzaamheid van goederenvervoer. 

Het promotieonderzoek richt zich op de vraag: Onder welke condities 

ontwikkelen private en publieke actoren in achterlandverbindingen van 

zeehavens efficiënte vormen van bestuur om coördinatieproblemen op 

te lossen? 

Het onderzoek beslaat een inventarisatie van de coördinatieproblemen 

van de diverse modaliteiten waarbij deze ook worden gekoppeld aan de 

verschillende actoren die met het probleem te maken hebben. Daarnaast 

wordt een analyse gemaakt van de redenen voor het uitblijven van 

coördinatie van de achterlandverbindingen. Het onderzoek drijft voor 

een belangrijk deel op theorieën uit de institutionele economie.

Veel van de in dit onderzoek verzamelde kennis zal worden overgedragen 

op de studenten van de logistieke opleidingen. Bovendien zullen studenten 

participeren in het onderzoek door stage en andere opdrachten te 

vervullen bij de betrokken bedrijven.

In het promotieproject wordt nauw samengewerkt met diverse externe 

partijen en stakeholders: ECT, Maersk, ERS Railways, Boxxpres, Ministerie 

van Financiën, Douane Rotterdam, Havenbedrijf, Port Authority.

Duur onderzoek:  4 jaar   

Resultaat:		 Proefschrift	 	 	

Oplevering:		 2011
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Innovatievermogen van de branche (2010)
Frits Blessing   

De logistieke branche wordt geconfronteerd met de vraag om duurzamer 

te gaan werken. Om dit te realiseren moeten de daarvoor benodigde 

innovaties ook wel kunnen landen in de verschillende onderdelen van 

de branche. Het is cruciaal voor onderzoek naar mogelijke modal shifts 

en andere innovaties dat ze de werkelijke kansen benutten. Bovendien 

moet de uitwerking van de innovaties ook aansluiten op de wensen van 

gerelateerde sectoren zoals de verladers. Daarnaast is het belangrijk dat 

er een beeld komt van de trends en toekomstverwachtingen zodat de 

doorwerking van de ingrepen gevolgd kan worden. 

De onderzoeksvraag is: Wat is het innovatievermogen van de binnenvaart, 

het railgoederenvervoer en het wegtransport, het intermodaal vervoer 

en de overslagterminals?

Dit onderzoek valt onder de programmalijn Duurzame modaliteiten. In 

eerste instantie zal worden gewerkt aan een overzicht van projecten 

die tot doel hebben een modal shift in het continentaal vervoer 

te bewerkstellingen. Voorbeelden hiervan zijn Trailers-on-train en 

Modalohr. Verder zal aan de hand van interviews met mensen uit de 

sectoren binnenvaart, railgoederenvervoer en wegtransport, maar ook 

de overslagbedrijven een inventarisatie van de innovatiemogelijkheden 

worden gedaan. Uiteindelijk moeten er ook trendrapporten worden 

opgesteld voor deze sectoren die ingaan op de belangrijkste 

ontwikkelingen en trends in Europa en de positie van Nederland daarin. 

Voor dit onderzoek wordt onder andere samengewerkt met de verladers 

Holcim en Unilever. Bovendien wordt gebruik gemaakt van afstudeerders 

van de Hogeschool. 

Duur onderzoek:		6	maanden	 	 	

Resultaat:  onderzoeksrapport   

Oplevering:		 December	2010

08 09



Duurzame distributienetwerken (2009-2010)
Frits Blessing

Gerrit Nieuwenhuis

Veel grootwinkelbedrijven importeren consumptiegoederen via de 

havens. Om deze goederen naar de winkels getransporteerd te krijgen zijn 

er distributiecentra ontwikkeld in de havens. Voorbeelden van dergelijke 

ketens zijn IKEA, Intratuin en Proctor en Gamble. De betreffende 

bedrijven zoeken in toenemende mate naar mogelijkheden om de 

duurzaamheid van hun proces te verbeteren. Naast dit fenomeen van de 

grootwinkelbedrijven zijn er ontwikkelingen ten aanzien van het extended 

gate concept. Bij dit concept wordt de capaciteit van zeehaventerminals 

proactief gestuurd. Door bepaalde containers met verschillende 

modaliteiten door te zetten naar andere (achterland)terminals wordt 

bewaakt dat de zeehaventerminals alle vragen kunnen bedienen en geen 

vol hoeven afgeven. In het zoeken naar duurzaamheidsverbeteringen 

voor de grootwinkelbedrijven moet het netwerk van extended Gates en 

de logistieke hotspots van Nederland worden meegenomen. Voor de 

regio Rotterdam moet ondermeer worden gekeken naar de knelpunten 

en mogelijkheden in de regio. 

De belangrijkste vraag kan worden geformuleerd als: Hoe kan de 

duurzaamheid van het distributieproces van grootwinkelbedrijven 

worden verbeterd?

In de uitwerking van het onderzoek zal in de eerste plaats worden 

gekeken naar de trends en ontwikkelingen van distributienetwerken 

die via de Rotterdamse haven lopen. Het onderzoek zal deel uitmaken 

van het onderwijs in het vak Fysieke Distributie dat wordt gegeven 

binnen de opleidingen LTV en LE. Bovendien draagt dit onderzoek bij 

aan het project Efficient Multimodal Hinterland Networks dat wordt 

uitgevoerd door DINALOG en het daaraan verbonden consortium van 

de volgende bedrijven: ECT Participations BV, HavenbedrijfRotterdam 

NV, Modality Software Solutions BV, PORTBASE BV, KEYRAIL BV, 

Haven Amsterdam, Brabant Intermodal BV, NV RegioVenlo, Erasmus 

Universiteit, TU Eindhoven. In 2010 wordt er in samenwerking met DHV 

een bevoorraadingsprofiel voor de Stadsregio Rotterdam opgesteld. 

Duur onderzoek:		11	maanden	 	

Resultaat:		 Bevoorradingsprofiel	 	

Oplevering:		 December	2010
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Vervoer in beweging (2009-2010)
Frits Blessing

Bert Thierauf

Rogier Cazimier

Jonge ondernemers in de transport- en distributiewereld staan 

voor andere uitdagingen en problemen dan hun voorgangers. De 

ontwikkelingen gaan razendsnel, zowel op technologisch en sociaal 

gebied als op het gebied van de regelgeving. Zij moeten beslissen over 

strategie, marketing, verkoop, personeel, organisatie, financiering, 

automatisering, logistiek, ontwikkeling, technologie, etc. Kortom, de 

logistieke ondernemer dient een duizendpoot te zijn, die zijn onderneming 

door een steeds concurrerender Nederland en Europa loodst. Op basis 

van het Samen Sneller Slimmer programma is een doorvertaling gemaakt 

naar de huidige tijd waarin de jonge ondernemers in de transport sector 

behoefte hebben aan een platform.

Binnen het SIA RAAK project dat samen met TLN, KNV, EVO, 5 

hogescholen, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het landelijk 

overleg van Logistieke Opleidingen, is opgepakt wordt kenniscirculatie 

nagestreefd. De activiteiten bestaan uit rondetafel bijeenkomsten waarbij 

theoretische kennis vanuit diverse kenniscentra als de Hogeschool 

Rotterdam en zo mogelijk TNO en Syntens binnen een context van 

ondernemers en studenten aan praktijksituaties zal worden getoetst. Op 

basis van de uitkomsten zullen studenten vanuit het reguliere onderwijs 

projectmatig onderzoek doen binnen de bedrijven. De uitkomsten van 

dit onderzoek zullen verwerkt worden in de bijeenkomsten. Concrete 

kennisthema’s binnen de transportsector zijn binnen de context van de 

huidige tijd: Ontwikkeling en groei, Wetgeving en arbeid, Kwaliteit en 

innovatie, Bedrijfsoverdracht en bedrijfscultuur.

Vraagstukken worden aangereikt door jonge ondernemers en deze 

worden in ronde tafelgesprekken met studenten en lectoren van de 

Hogeschool Rotterdam besproken. Het doel is een duurzaam netwerk te 

ontwikkelen van jonge ondernemers uit de transportsector waar actuele 

ondernemersvragen in nauwe samenwerking met de hogeschool worden 

onderzocht en besproken. Ook wordt een meetbare kennisverrijking 

beoogd bij de deelnemende ondernemers en een verhoging van het 

kennisniveau bij docenten en studenten met betrekking tot vraagstukken 

van de vervoerssector. Ervaringen en resultaten delen met andere 

hogescholen en dat meer bedrijven deel gaan nemen aan het traject 

Vervoer in Beweging. 

Duur onderzoek:		1	jaar	 	

Resultaat:		 een	netwerk	voor	jonge	ondernemers	uit	de	transportsector

Oplevering:		 1	september	2010
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Wijkzorg gevraagd! (2007-heden)
Frits Blessing

Mohamed el Ouasghiri

Hanneke Knibbe

De laatste jaren is er in de thuiszorg veel veranderd. Wijkverpleegkundigen 

geven aan dat ze zich vervreemd voelen van hun vak en bovenal 

het gevoel hebben hun cliënten niet goed te kunnen verzorgen. 

Er is weinig tijd voor psychosociale begeleiding en de taken van 

wijkverpleegkundigen zijn versmald tot verpleegtechnische handelingen. 

De wijkverpleegkundige kan de kwaliteit van zorg niet meer waarborgen, 

ook al omdat er steeds lagere niveaus van verzorgenden worden ingezet 

en de wijkverpleegkundige het gevoel heeft geen tijd te hebben om 

hen te coachen. Voor cliënten betekent dit dat zij zorg krijgen van veel 

verschillende zorgverleners, omdat hun indicatie opgeknipt wordt in 

handelingen. Ook krijgen zij zorg van steeds lager opgeleide zorgverleners 

en ervaren zij een gebrek aan regie terwijl zij daaraan juist grote behoefte 

hebben. Zij ervaren dat wijkverpleegkundigen moeten werken ‘met de 

stopwatch in de hand’, waardoor ze weinig aandacht durven vragen voor 

vragen op psychosociaal gebied die ze vaak ook hebben. 

Ondanks deze demotiverende factoren beoefenen wijkverpleegkundigen 

het vak met zoveel liefde dat ze naar mogelijkheden blijven zoeken om 

weer grip op hun werk te krijgen en aan hun professionele standaard 

te voldoen. Van de professionals komt de vraag om ondersteuning bij 

de zoektocht naar mogelijkheden om binnen de grote organisatie toch 

kleinschalig te kunnen werken, geïntegreerde zorg te kunnen geven en 

samen te kunnen werken met andere disciplines. Dit alles vanzelfsprekend 

binnen bepaalde organisatorische en financiële kaders, maar minder 

gehinderd door allerlei regels, procedures en richtlijnen.

Wijkzorg Gevraagd! is een regionaal innovatieproject dat thuiszorgteams 

ondersteunt om op samenhangende wijze zorg in de wijk te organiseren 

met een spilfunctie voor de wijkverpleegkundige.

Van de professionals in thuiszorginstellingen komt de vraag om 

ondersteuning bij de zoektocht naar mogelijkheden om binnen de grote 

organisatie kleinschalig te kunnen werken, geïntegreerde zorg te kunnen 

geven en samen te kunnen werken met andere disciplines. Dit alles 

vanzelfsprekend binnen bepaalde kaders, maar minder gehinderd door 

gedetailleerde regels, procedures en richtlijnen.

Het project Wijkzorg Gevraagd! is een samenwerkingsverband tussen 

(thuis)zorgorganisaties in Zuid-Holland, namelijk Careyn, de Zellingen en 

ActiVite, en drie kennisinstituten namelijk, Hogeschool Leiden (Lectoraat 

Mensen met Chronische Ziekten), het Van Kleef Instituut en Hogeschool 

Rotterdam (Lectoraat Transities in Zorg en Lectoraat Logistics). In de 

loop van het project wordt nauw afgestemd en kennis uitgewisseld met 

projecten binnen Vierstroom en Thuiszorg Rotterdam.

Het lectoraat Logistics heeft het project “Wijkzorg gevraagd!” 

onderverdeeld in 4 subonderzoeken met elk een eigen doelstelling:

Capaciteitsmanagement

Veel zorgpersoneel werkt in deeltijd, maar het is maar de vraag of de tijden 

dat zij (willen) werken overeenkomt met de tijd waarop zorgbehoefte 

bestaat. Met de stijgende aantallen zorgbehoevenden die vaak een 

zorgvraag hebben die tijdsgebonden is het plannen van vraag en aanbod 

een steeds grotere opgave. De organisatie van zorg is daarmee steeds 

complexer aan het worden en zou baat kunnen hebben bij de kennis die 

in de logistiek over planningsvraagstukken en het organiseren van teams 

al langer bestaat. 

Vraagstuk voor dit onderzoek is: Hoe kunnen vraag en aanbod in de zorg 

worden gematched met betrekking tot het zorgtijdstip en wel op zo’n 

manier dat de organisatie van de zorgteams goed verloopt? Het project 

wordt samen met de wijkzorg verder ontwikkeld. 

Logistieke business cases in de zorg

De zorg kampt met toenemende problemen als het gaat om vraag en 

aanbod goed op elkaar te laten aansluiten. Dit is een cruciaal gegeven om 

de zorg toekomstbestendig te maken, maar gezien de toenemende vraag 

en de gestegen complexiteit en ambities is het niet vanzelfsprekend dat 

dit gerealiseerd kan worden. Een van de technieken die de toenemende 

problemen in de zorg mogelijk kan verminderen is het benaderen van 

de zorg als een logistieke business case. Hierbij zijn twee belangrijke 

uitgangspunten: Meten is weten en het gegeven dat zowel kwantitatieve 

als kwalitatieve aspecten meegenomen moeten worden. 
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Hanneke Knibbe heeft een methodiek ontwikkeld die de problematiek 

zou moeten ondervangen. In het onderzoek wordt de methodiek 

geïmplementeerd bij de deelnemende instellingen en vervolgens 

geëvalueerd aan de hand van concrete resultaten. Zowel kwantitatieve 

als kwalitatieve aspecten zullen worden beschouwd. 

Verandermanagement

Logistiek is een vakgebied dat overwegend handelt over goederen en 

diensten. Bovendien kent de branche daarin een zakelijke benadering. 

Op het moment dat logistieke oplossingen worden aangewend om in 

de zorg verlichting te brengen en oplossingen te bieden voor bepaalde 

organisatorische problemen is er op die vlakken niet direct aansluiting. 

Daarom is het belangrijk om onderzoek te doen naar hoe het staat met 

de belevings- en mensgerichtheid van de systeemgerichte aanpak van de 

logistieke branche. 

Om meer inzicht te krijgen in deze problematiek zal binnen de logistieke 

verbetertrajecten worden gewerkt volgens de PDAC-methode (Plan Do 

Act Check) zodat op elk moment in het proces zicht is op de vooruitgang. 

Op deze manier moet worden bereikt dat er verstandig wordt omgegaan 

met verwachtingen en feiten. Om te bewaken dat de kennis van logistieke 

organisatieverandering in de zorg goed verloopt zullen de processen en 

projecten moeten worden geëvalueerd. Hiervoor zal gebruik gemaakt 

gaan worden van Gap analyses en tevredenheidsonderzoeken. 

Patiënt en proces

Met de toenemende zorgvraag en de afnemende tijd voor zorgverlening 

is het goed te bestuderen of met behulp van (service)logistiek een 

efficiëntieslag kan worden gemaakt in het zorgproces en de organisatie 

daarvan. Een van de mogelijke oplossingen die daarin in ieder geval moet 

worden meegenomen is geïntegreerde zorg. Geïntegreerde zorg omvat 

een zorgaanbod waarbij zorgverleners/zorgaanbieders van verschillende 

disciplines geïntegreerd samenwerken om adequate medische zorg te 

leveren. Dit vraag een goede planning en logistiek. 

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe geïntegreerde zorg kan worden 

bewerkstelligd met inzet van servicelogistieke concepten waarbij ook de 

organisatie van het tijdstip van zorgverlening in het oog wordt gehouden. 

Voor de uitvoering van het onderzoek wordt in eerste instantie 

gewerkt aan methoden om te komen tot segmentering van cliënten en 

zorgprocessen op basis van logistieke kenmerken. Daarnaast worden 

procesanalyses uitgevoerd om verbetermogelijkheden helder te maken. 

Bovendien zal worden onderzocht welke servicelogistieke concepten 

toepasbaar zijn in zorgomgevingen. Een belangrijk onderdeel daarbij zijn 

de klanttevredenheidsonderzoeken die ondermeer bij Careyn worden 

uitgevoerd. 

Studenten logistiek zijn betrokken bij het uitvoeren van deelonderzoeken 

op locaties van de deelnemende thuiszorginstellingen en gebruiken 

daarvoor verschillende logistieke tools die nog niet vaak in de zorg zijn 

toegepast. Afstudeerders zijn ingezet om daar best practices voor de 

zorg uit te halen (versie 1 2007, versie 2 wordt verwacht in 2010)

Duur onderzoek:		160	uur	op	jaarbasis

Resultaat:		 ronde	tafelbijeenkomsten

Oplevering:		 nvt	want	doorlopend
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Wijkbewoner als co-producent van de wijk (2010-2011)
Rick heijkoop, 

Nienke van der Noordaa, 

Kees Machielse

Hannah Frederiks

Het Kenniscentrum voert in opdracht van de corporatie Woonstad 

onderzoek uit naar de leefbaarheid in de wijk. Het onderzoek gaat over 

de wijze waarop bewoners medeproducent van hun wijk kunnen zijn en in 

het bijzonder hoe aangetoond kan worden wat de relatie tussen die inzet 

en de verbetering van de leefbaarheid van een wijk is. 

Het onderzoek omvat een literatuurstudie over bestaande zienswijzen 

en ervaringen betreffende leefbaarheid, en het screenen van een aantal 

voor Rotterdam belangrijke testen (veiligheid, woontest e.d.). Van deze 

testen wordt onderzocht of er vragen worden gesteld die de relatie van 

bewoners met de wijk meetbaar maken. Daarnaast is actieonderzoek 

uitgevoerd: een inventarisatie in een wijk van de vraag hoe bewoners 

betrokken zijn of worden bij het leefbaarder maken van de wijk. Hierbij 

is onderscheid gemaakt in projecten die zelf door bewoners zijn opgezet, 

versus projecten die door professionals zijn geïnitieerd. 

De relatie met de researchagenda ligt met name op het vlak van 

emergentie: Leiden door bewoners geïnitieerde projecten tot een beter 

resultaat dan andere projecten? 

Tevens zal worden bekeken of de dienstverlening die de corporatie 

aan haar bewoners biedt anders kan worden georganiseerd waardoor 

bewoners meer zelfredzaam kunnen functioneren, zodat er ook op 

die wijze meer binding met de buurt ontstaat. Deze laatste fase zal 

voornamelijk met behulp van interviews plaatsvinden. 

Het resultaat van het onderzoek is een rapport waarin bovenstaande 

aspecten staan beschreven, met daarin opgenomen een advies over 

hoe om te gaan met zelfwerkzaamheid (zelforganisatie) van bewoners 

in wijken. 

Voor de beroepsgroep is een dergelijk onderzoek om twee redenen van 

belang: 

1. Het geeft aanvullend inzicht over de effectiviteit van verbeterings-

projecten in (achterstands)wijken op de leefbaarheid; 

2. Het zal de discussie stimuleren hoe om te gaan als corporatie (breder: 

maatschappelijk middenveld) met bewoners en de wijze waarop 

stimuleringsprojecten zijn georganiseerd. 

Duur:		 160	uur		 	 	 	

Resultaat:  rapport     

Oplevering:		 2011
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Project Cirkelstad (2008-2010)
Peter Budde (projectleider), 

Kees Machielse (stuurgroep)

Frits Blessing

Alexander de Vries

De lectoraten Logistics en Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement 

heeft in de researchlijn “duurzame gebiedsontwikkeling” het project 

Cirkelstad uitgevoerd. Dit project is een initiatief van vier partijen 

(Woonbron, Holcim, Oranje en Roteb) om hergebruik van sloopmateriaal 

zoveel mogelijk op locatie weer te hergebruiken en daarbij, waar mogelijk, 

langdurig werklozen in te zetten. 

In de afgelopen jaren is een aantal activiteiten uitgevoerd (symposium, 

PI-projecten, afstudeeropdracht) waaronder enkele onderzoeken van de 

lectoraten Logistics en Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement:

Binnenvaart Marketing

De binnenvaart wordt in de sector bouwlogistiek ingezet, maar het 

Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart wil de mate waarin dit 

gebeurd verder vergroten. Hiervoor is een Marketing Today groep 

ingezet die oplossingen voor de knelpunten moest vinden waardoor 

belanghebbende partijen vaker van vervoer van bouwmaterialen over 

water vaker gebruik zouden gaan maken. 

De projectgroep kreeg de opdracht om uiterlijk op 1 maart 2010 

aanbevelingen te doen.

Uit het vooronderzoek werd geconcludeerd dat het probleem niet bij alle 

partijen ligt op het kennisniveau van de binnenvaart, maar meer bij de 

knelpunten die de binnenvaart met zich meebrengt. Veel bouwplaatsen 

en producenten/leveranciers hebben namelijk niet de juiste uitrusting 

om bouwmaterialen op of vanaf een schip te laden. Tevens moet er 

op de bouwplaats ruimte zijn voor het opslaan van grote volumes 

bouwmaterialen. Dit is niet altijd het geval en het aanleveren van kleine 

volumes via de waterweg is te duur. Het Expertise- en InnovatieCentrum 

Binnenvaart moet een marketingcommunicatiecampagne voeren waarin 

vooral de voordelen van de binnenvaart benadrukt worden. Op basis van 

deze uitkomst is een communicatieboodschap bedacht en de website 

www.debinnenvaartisgeldwaard.nl opgezet.

Retourstromen vanaf bouwplaatsen

Een belangrijk element in de strategie rond Cirkelstad draait om de 

materiaalstromen. Enerzijds zijn dit de materiaalstromen die naar de 

bouwplaats toe moeten, maar anderzijds komen er vanaf de bouwplaats 

rest- en sloopmaterialen die moeten worden afgevoerd. 

Voor Oranje Demoveerbedrijf wordt een onderzoek gedaan naar de 

retourstromen vanaf bouwplaatsen. Hierbij wordt logistieke kennis 

gebruik om deze stromen te verbeteren.

Projectbureau Cirkelstad

In opdracht van en in samenwerking met de initiatiefnemers van 

Cirkelstad (Woonbron, Holcim, Oranje en Roteb) wordt een projectbureau 

Cirkelstad opgericht. Dit is nodig in verband met de mix tussen concrete 

bouwprojecten en achterliggende theorieën. Het projectbureau zal 

worden gelokaliseerd op Heijplaat en krijgt een dusdanige organisatie dat 

het complexe project goed kan worden aangestuurd. Het opzetten van de 

organisatie is toevertrouwd aan TransUrban.

Vanaf 2010 wordt het onderzoek voortgezet, waarbij wordt ingegaan 

op een viertal onderzoekslijnen (personeel, logistiek, ketenintegratie 

en het transitieproces). Door het lectoraat Gebiedsontwikkeling en 

Transitiemanagement worden deze onderzoekslijnen voorbereid en 

ingepast in het onderzoeks- en onderwijsprogramma. Tevens wordt een 

organisatiestructuur ontwikkeld, waardoor zowel de opgedane kennis 

als verbreding van het netwerk van deelnemende partijen ontstaat. 

Om de organisatiestructuur te ontwikkelen worden ook studenten uit 

andere instituten dan IBB ingezet. De onderzoekslijnen, die inmiddels 

zijn goedgekeurd door alle partijen, zullen eind 2010 van start gaan en 

vervolgens twee jaar worden uitgevoerd. Meerdere lectoraten zijn hierbij 

betrokken. 
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Het is de inzet om op verschillende wijze onderzoekscapaciteit te 

verwerven: via projecten in het onderwijs, via inzet van docenten 

en door betaald onderzoek. Naar verwachting zullen verschillende 

onderzoeksmethodieken worden gehanteerd. Het lectoraat 

Gebiedsontwikkeling zal in de vervolgfase vooral betrokken zijn binnen 

de onderzoekslijn transitie: welke veranderingen vinden er plaats, met 

welke impact, en welke lessen (bijvoorbeeld met betrekking tot duurzaam 

hergebruik van materialen) kunnen hieruit getrokken worden? 

Cirkelstad zit qua aanpak en problematiek dicht tegen de gedachte van 

cradle-to-cradle aan, een kennisgebied dat zowel voor de vakwereld als 

voor het onderwijs van belang is in het kader van een duurzame toekomst 

van Nederland. 

Duur onderzoek:  2 jaar   

Resultaat:		 rapporten,	projectbureau,	bouwprojecten	

Oplevering:		 najaar	2011
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Promotieonderzoek Sleutelen aan de stad (2008-2010)
Annet Tijhuis 

Karin Schrederhof

De rol van stadsvernieuwing in Rotterdam is anders geweest dan in 

andere Nederlandse steden. Afgezien van de feitelijke organisatie moet 

en deel van de verklaring ook worden gezocht in de maatschappelijke 

en politieke ontwikkelingen in Rotterdam in de jaren 1960 tot en met 

1980. Hoe en in hoeverre deze ontwikkelingen samenhangen en op 

welke manier dit de ontwikkeling van specifieke wijken in de stad heeft 

beïnvloed is onbekend. Deze kennis van de geschiedenis van die wijken 

biedt niet direct een antwoord op hedendaagse vraagstukken maar kan 

wel het beeld van de ontwikkelingen in Rotterdam vervolmaken. 

In het onderzoek naar het proces van stadsvernieuwing in Rotterdam 

in de jaren zeventig, staat de bestudering van het spanningsveld tussen 

stedelijke ontwikkeling en maatschappelijke vraagstukken centraal. 

De centrale onderzoeksvraag is: Levert beschrijving en analyse van 

maatschappelijke processen in relatie tot ruimtelijke transformaties 

de sleutel voor begrip en duiding van de stedenbouwkundige en 

architectonische producten uit deze periode en inzicht in haar kwaliteit?

Een vraag waarin tevens het doel besloten ligt namelijk: Het genereren 

van kennis en inzicht in het algemeen en een specifieke zienswijze in 

het bijzonder, betreffende de architectonische en stedenbouwkundige 

stadsvernieuwingsproductie uit de jaren zeventig teneinde deze erfenis 

beter te kunnen begrijpen en waarderen en de kennis toe te kunnen 

passen op andere casuïstiek. 

De stadsvernieuwingsproductie in Rotterdam is de komende decennia 

zelf weer onderdeel van een ingrijpend transformatieproces zonder dat 

duidelijk is wat de betekenis ervan is. Het vakpubliek heeft, door gebrek 

aan kennis, een ongefundeerd negatief oordeel over deze erfenis en 

direct belanghebbenden (corporaties, politici, ontwerpers, onderzoekers 

en bewoners) hebben dringend behoefte aan kennis op grond waarvan 

zij in de nabije toekomst hun benaderingsstrategieën kunnen bepalen. 

De afronding van de voorlopige resultaten van het onderzoek krijgen een 

neerslag in een platformonafhankelijk geschreven essay en literatuurlijst 

dat kan dienen als onderlegger voor een tweetal artikelen in publicaties 

gekoppeld aan een tweetal projecten: het R70 project van AIR en een 

initiatief van de Stichting Rotterdam Woont. 

Duur onderzoek:  4 jaar   

Resultaat:		 artikel/boek		 	

Oplevering:		 juli	2010
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Tijdlijn
Willemijn Lofvers 

TijdLijn1 is een onderzoek naar de dynamiek van de stad. Het thema 

waar binnen de TijdLijn gepositioneerd is, is de vitaliteit van de stad. 

In dit onderzoek wordt gezocht naar de grotere context van de fysieke 

ontwikkelingen in de bestaande stad. De tijdlijn illustreert op een 

overzichtelijke manier de economische, sociaal –maatschappelijke en 

fysieke ontwikkelingen die gaande zijn in de stad. Het begrijpen van deze 

context en het kunnen leggen van verbanden leidt tot een duidelijke 

verkenning en scherpere definitie van een vernieuwingsopgave. 

Met dit project wordt antwoord gezocht op de vraag of er een 

tijdsafhankelijke relatie bestaat tussen de sociale en economische 

ontwikkeling van de stad Rotterdam en de fysieke uitwerking daarvan in 

de stadsvernieuwingsprojecten. 

De fysieke ontwikkelingen in de verschillende Rotterdamse wijken, 

bijvoorbeeld de bouw- en sloopactiviteiten, zijn in het verleden 

regelmatig in kaart gebracht. De relatie met de tijd is echter weinig of 

nooit visueel tot uiting gebracht, net zo min als de relatie met de sociale 

en economische ontwikkelingen. In dit project wordt gezocht naar een 

goede uitwerking van al deze elementen zodat het mogelijk wordt om de 

eventueel aanwezige verbanden te kunnen maken. 

Het onderzoek is gedeeltelijk uitgevoerd in 2008 en wordt in 2010 

verder uitgewerkt om de fysieke ontwikkelingen van de stad nog beter te 

relateren aan de sociale en economische ontwikkelingen2. 

De onderzoeksopzet, een vertaling in een tijdlijn of tijdbalk is historisch 

(1850 – 2010) en beschrijvend van aard. De gevonden data (COS) 

en informatie (literatuurbronnen, gemeente archief, Schielandhuis, 

Topografische Dienst) zijn chronologisch uitgezet op een tijdlijn. 

Verdiepingsslagen worden gemaakt door een ontwerpend onderzoek 

per wijk, zoals uitgevoerd in de werkcollegereeks van de Rotterdamse 

Academie van Bouwkunst. 

1 Documenten:  pdf-file op server / booklet met aanvullingen. 

 Booklet met wijkverkenningen: ‘van wie is de stad’ (kcTU / RAvB)
2 Hiervoor zijn contacten met het Schielandhuis dat eventueel interesse heeft 

om de tijdlijn te gebruiken voor een tentoonstelling in 2013.

Momenteel wordt de tijdlijn vooral gehanteerd als kennisinstrument 

binnen het (master)onderwijs. Het Historisch Museum Rotterdam ‘het 

Schielandhuis’ is geïnteresseerd in het chronologische overzicht – maar 

minder in de betekenisdrager voor stedelijke vernieuwing. Zij willen de 

TijdLijn als onderdeel opnemen in de vaste opstelling van het museum. 

Duur onderzoek:		100	uur		 	

Resultaat:  rapport    

Oplevering:		 december	2010
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Van wie is de stad? (2010)
Willemijn Lofvers

Liek Voorbij

De stad Rotterdam kent ‘goede’ en ‘slechte’ wijken. Dit verschil 

in niveau van deze wijken komt ondermeer tot uitdrukking in de 

gemiddelde verkoopprijs van huizen in die wijken, maar vooral ook in de 

veiligheidsindex en tevredenheidscijfers van een wijk. Voor een deel is dit 

terug te voeren op fysieke kenmerken van wijken, maar het vermoeden 

bestaat dat met name het gebruik en bezit van een woning goede 

indicators zijn voor de cijfers.

De gemeente Rotterdam gebruikt dit vermoeden en stelt hun beleid 

daarop af. In hun strategische plannen rondom probleemwijken en 

probeert men daarom het particuliere bezit te stimuleren. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de zogenaamde klushuisprojecten waarbij mensen 

opgekochte panden kunnen kopen op voorwaarde dat ze het opknappen.

Maar klopt de hypothese dat de verdeling van bezit en gebruik mede 

bepalend is voor de kwaliteit van een wijk? Zijn de wijken waar relatief 

veel eigen bezit is dat ook nog eens door de eigenaar wordt bewoont 

ook inderdaad beter? En welke objectieve kenmerken kunnen daaraan 

toegevoegd worden waarmee een indicatie kan worden gegeven van de 

toekomstige ontwikkelingen van een wijk?

Deze en andere vragen over de grootstedelijke problematiek en dynamiek 

van de stad worden in een eigen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. 

Op termijn zal worden geprobeerd om de belanghebbenden zoals de 

gemeente Rotterdam en de Rotterdamse woningbouwcorporaties te 

betrekken bij het onderzoek. In eerste instantie is het onderzoek echter 

gericht op doen van wetenschappelijk onderzoek met behulp van cases en 

het schrijven van een wetenschappelijke publicatie over de bevindingen.

Duur onderzoek:			200	uur		 	

Resultaat:		 wetenschappelijk	paper		 	

Oplevering:		 december	2010
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Gouwplein (2010)
Kees Machielse 

Hannah Frederiks

In de wijk Charlois ligt het Gouwplein. Door de Erasmus Universiteit 

(DRIFT) wordt daar aan de hand van een zogeheten wijkarena met 

betrokkenen een invulling aan gegeven. Dit proces kenmerkt zich door 

een bottom up benadering die aanzienlijk afwijkt van hoe normaal tot 

ontwerp en invulling van zo’n gebied wordt gekomen. 

Studenten van de minor Vernieuw je stad zijn gevraagd te achterhalen 

of er nog partijen waren die niet bij het proces zijn betroken maar 

mogelijk wel geïnteresseerd zouden zijn en die dan ook te benaderen. 

Gedurende 10 weken zijn de studenten, onder begeleiding van het 

Lectoraat Transitiemanagement en Gebiedsontwikkeling met deze 

vraag aan de slag gegaan. Niet alleen een lijst is opgesteld, maar ook is 

door de studenten het proces georganiseerd rondom de wijkarena. Wie 

waren daar bij betrokken, hoe lagen de verhoudingen, was het wel zo 

vernieuwend, in welke valkuilen liepen ze e. d. Kortom het transitieproces 

zelf is eveneens onderwerp van onderzoek gemaakt. 

Het onderzoek is deels via deskresearch gedaan, maar ook zijn er 

gesprekken gevoerd met potentiële te betrekken partijen, is een sociale 

kaart opgesteld, zijn brainstormsessies gehouden en heeft een van de 

studenten ook deelgenomen aan twee wijkarena’s. Uiteindelijk is aan 

DRIFT een aantal partijen aangereikt die mogelijk nog toegevoegd 

konden worden, en zijn er aandachtspunten benoemd en gepresenteerd 

over hoe het proces mogelijk anders, scherper, effectiever zou kunnen 

worden opgezet. 

Duur onderzoek:	 600	uur		 	

Resultaat:  onderzoeksrapport   

Oplevering:		 juni	2010
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Kindvriendelijke wijken (2008)
Harry Mengers

Karin Schrederhof

Marc Verheijen

Jeroen Visschers

Ron Weerheijm

Rotterdam raakt uit de gratie bij veel gezinnen: elk jaar trekken 

gemiddeld 1200 gezinnen weg uit de stad. Dit komt onder andere door 

te kleine woningen voor gezinnen met kinderen, te weinig speelruimte en 

groen voor de kinderen en de stad wordt als onveilig en onrustig ervaren. 

Redenen genoeg voor de gemeente om samen met de partijen BVR, GGD, 

BMC, Woonbron, Woonstad Rotterdam, Vestia, Proper Stok Ontwikkelaars, 

Hogeschool Rotterdam en Fontys Hogeschool een visie te formuleren 

om gezinnen -die in een belangrijke mate voor sociale en economische 

veerkracht zorgen- in de stad vast te houden. De stedenbouwkundige 

visie sluit aan op de monitor Rotterdam Kindvriendelijk die eerder werd 

gepresenteerd en waaruit blijkt dat 7 van de 11 pilotwijken in Rotterdam 

kindvriendelijker zijn geworden.

Per gebied wordt gekeken waar en met welke ingrepen het 

kindvriendelijker kan worden. Zo worden samen met corporaties en 

projectontwikkelaars randvoorwaarden ontwikkeld voor kindvriendelijke 

woningen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het samenvoegen van 

kleine woningen tot geschikte gezinswoningen en het realiseren van 

gezinsvriendelijke appartementen met een bepaald minimumoppervlak. 

Kenniscentrum TransUrban heeft binnen dit project (in samenwerking 

met de Nieuwe Unie, dS+V, deelgemeente Charlois) in 2008 al een studie 

gedaan naar Tarwewijk:

Kindvriendelijk Tarwewijk

In de Tarwewijk zijn veel openbare ruimten. Vaak zijn deze pleinen 

omgeven door een hek en heel specifiek voor een bepaalde doelgroep 

ingericht. Sommige pleinen worden heel intensief gebruikt, sommige 

pleinen zijn leeg of worden door een groep zich toegeëigend. In dit 

project is door het Kenniscentrum TransUrban samen met de Gemeente 

Rotterdam een aantal zaken onderzocht met betrekking tot de inrichting 

van de wijk, het gebruik van de pleinen, de bereikbaarheid ervan en 

de behoeften van de bewoners. De verschillende lectoraten van het 

Kenniscentrum zijn hierbij betrokken geweest. 

Verkeersstructuur De verkeersstructuur in de Tarwewijk is niet 

overzichtelijk. De wijk kent veel eenrichtingsverkeer. Dat bevordert de 

veiligheid niet. Er wordt dus opnieuw gekeken naar de verkeersstructuur. 

Hoe realiseer je een voor kinderen veilige, aantrekkelijke, maar ook 

spannende verkeersstructuur in de wijk?

Gezinsappartementen De tarwewijk moet een wijk worden waar 

mensen met kinderen graag willen wonen. De stedenbouwkundige 

structuur van de wijk is daar geschikt voor. De openbare ruimte is 

voor kinderen aantrekkelijk of aantrekkelijker te maken, er zijn goede 

basisscholen aanwezig en het winkelcentrum Zuidplein is een trekker. De 

woningvoorraad sluit niet direct aan op de primaire wensen van mensen 

met kinderen. Er zijn veel appartementen. 

De vraagstelling was of er een mogelijkheid bestaat om appartementen te 

realiseren waar het goed wonen is met kinderen. Dat stelt vragen aan de 

grootte van de woningen, maar ook aan de kwaliteit van de buitenruimte. 

Het basisonderwijs De scholen in de wijk zijn in verschillende fases op 

weg naar de invulling van het Brede School concept. De basisscholen 

zijn nu vaak gevestigd in zeer fraaie oude gebouwen, die soms echter 

een belemmering vormen om te komen tot een goede invulling aan het 

Brede School concept. Vanuit TransUrban is er voor het basisonderwijs 

een huisvestingsplan gemaakt. 

Het Water De Tarwewijk ligt aan het water, alleen niemand ziet dat. 

Tussen de wijk en de rivier liggen een dijk en een drukke weg en er is 

veel bedrijvigheid. Het water is voor kinderen echter wel een trekker. 

Er is onderzoek gedaan naar hoe de relatie tussen de wijk en het water 

verbeterd kan worden. 

Duur onderzoek:	 200	uur		 	

Resultaat:		 onderzoeksrapport	en	minorrapportage		 	

Oplevering:  2008
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Glaasje wijnhaven (2009-2010)
Willemijn Lofvers

Glaasje Wijnhaven maakt deel uit van de onderzoeksagenda van het 

lectoraat stedelijke vernieuwing. In het kader van het onderzoek naar 

de dynamiek van de stad (identiteit, vitaliteit) vond deze letterlijke 

praktijkopgave in het onderwijs plaats. ‘...de tijd tussen sloop en 

nieuwbouw biedt voor dit braakliggende terrein letterlijk ruimte en 

uitdaging voor inventieve en creatieve tijdelijke ingrepen...’. 

Aan de bachelor studenten van de opleidingen IBB en WDKA 

(gecombineerde minor) is gevraagd gezamenlijk een inrichtingsplan te 

ontwikkelen vanuit de diverse vakdisciplines voor het tijdelijke gebruik 

van het braakliggende terrein. De focus voor de opgave is het ontwerpen 

en realiseren van een informele ontmoetingsplaats, waarbij de dynamiek, 

de eigenheid, en de behoeften van de buurt uitgangspunt zijn. 

De bedoeling was om in samenwerking met uitvoerende partijen 

(waaronder Dura Vermeer) tot daadwerkelijke realisatie te komen van de 

verschillende deelprojecten. Dit onderzoek is het beste te omschrijven als 

een experiment in de praktijk. Het idee achter de realisatie van het meten 

van het gebruik en de betekenis daarvan voor de beleving van de buurt. 

Betrokken partijen waren de gemeente Rotterdam (OBR, Bureau 

Binnenstad, Centrumraad), bewonersvereniging Leuvekwartier, 

vertegenwoordiger van ontwikkelcombinatie en eigenaar van de locatie 

LSI. Het project is afgerond met een catalogus, een overzicht van 12 

projectvoorstellen en evaluatierapport ‘waarom is het project Wijnhaven 

niet tot een uitvoering gekomen? 

Parallel aan Glaasje Wijnhaven zijn een tweetal andere onderzoeken 

gestart: ‘onzichtbare dialogen’ over de sociale betekenis van de fysieke 

Tussen)ruimte en het opstellen van een toolbox voor de stedelijke 

dynamiek aan de hand van de casus Wijnhaven als PI-project. 

Duur onderzoek:	 200	uur	

Resultaat:		 Catalogus	Glaasje	Wijnhaven	–	12	voorstellen	voor	een	ontmoetingsplek	

op	een	braakliggend	terrein	(Willemijn	Lofvers	en	Maik	Mager,	juni	

2010),	booklet:	‘toolbox	voor	analyse’	(kcTU	/	IBB),	waarom	is	het	

project	Wijnhaven	niet	tot	uitvoering	gekomen?	(kcTU	/	WL),	studenten	

PI-project	onderzoeksrapport	en	studentenverslagen,	tentoonstelling:	

‘onzichtbare	dialogen’	(kcTU	/	opgroeien	in	de	stad),	DH,	afstuderen	

najaar	2010

Oplevering:		 januari	2010
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Emergentie in gebiedsontwikkeling (2009-heden)
Kees Machielse

Hannah Frederiks

In de huidige planningsystemen voor gebiedsontwikkeling is weinig 

ruimte overgelaten voor zelforganisatie vanuit de bewoners van het 

gebied. Afgezien van het feit dat bewoners daardoor de ervaring kunnen 

hebben dat er ongewild over hen heen wordt geregeerd, laat deze aanpak 

ook de meerwaarde van bewonersinbreng liggen. De waardecreatie die 

nodig is om wijken met een achterstand naar een nieuw niveau te tillen 

zou volgens het lectoraat meer moeten steunen op emergentie.

Onder deze noemer wil het lectoraat de komende jaren onderzoeken 

uitvoeren, in opdracht of zelf geëntameerd, die leiden tot een ruimtelijk 

planningsysteem waar meer ruimte is voor zelforganisatie bij het 

ontwikkelen van (binnen)stedelijke gebieden. Anders geformuleerd 

houdt men zich binnen dit onderzoek bezig met de vraag: Volgens welk 

systeem zou de ruimtelijke planning moeten verlopen om zelforganisatie 

voldoende ruimte te geven om een positieve bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling van (binnen)stedelijke gebieden?

In 2008-2009 is binnen twee onderwijstrajecten een eerste invulling 

gegeven aan dit onderwerp: minor Vernieuw je stad: ontwikkeling 

Wijnhaven en college complexe stad: Transition towns. In het I-lab 

Transformers Rotterdam (2009-2010) wordt emergentie nader 

bestudeerd. Dit project concentreert zich op het dorp Heijplaat en probeert 

daar enkele bewonersactiviteiten te ondersteunen en te bewerkstelligen. 

In de komende jaren zal via trajecten als hierboven al beschreven invulling 

aan het thema worden gegeven. Tevens zal worden gezocht naar nieuwe 

onderzoeksmogelijkheden, ondermeer via RAAK-publiek voorstellen. 

Om de eerste stappen te zetten op het gebied van kenniscirculatie is 

in juni 2010 een symposium georganiseerd in samenwerking met de 

Stichting Zelforganisatie en de Erasmus Universiteit (DRIFT). Tijdens dit 

evenement heeft de lector Kees Machielse zijn openbare les gehouden 

met de titel “Iedereen leeft hier. Een pleidooi voor zelforganisatie bij 

gebiedsontwikkeling” Verder waren er op het symposium sprekers van 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en DRIFT

Duur onderzoek:  3 jaar, 

Resultaat:		 symposium,	openbare	les	(Iedereen	leeft	hier	een	pleidooi	voor	

zelforganisatie	bij	gebiedsontwikkeling),	essays,	rapporten,	adviezen		

Oplevering:		 vanaf	voorjaar	2010	(openbare	les)
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Energiegebruik winkelstraat Nieuwe Binnenweg (2009-2010)
Kees van Kranenburg (studentenbegeleiding), 

Kees Machielse (stuurgroep)

Openstaande winkeldeuren en verwarmde terrassen zorgen in de winter 

voor meer uitnodigende winkelgebieden. Maar deze uitnodigende 

gebaren om meer klanten te werven zorgt tegelijkertijd voor een enorm 

hoog energieverbruik. Dit was in 2009 aanleiding voor Rotterdam 

Climate Initiative om een initiatief te starten dat was gericht op het 

realiseren van zuiniger energiegedrag van winkeliers in winkelstraten in 

Rotterdam, beginnend op de nieuwe Binnenweg. Bij vijf bedrijven op de 

Nieuwe Binnenweg zijn in het kader van het project ‘Dubbele Winst voor 

MKB’ door DCMR Miliedienst Rijnmond, partner van RCI, energiescans 

gedaan om te kijken naar het huidige energieverbruik, en wat de 

ondernemer zou kunnen besparen. Het lectoraat Gebiedsontwikkeling 

en Transitiemanagement heeft geparticipeerd in dit onderzoek. De 

energiescans zijn positief ontvangen. Het toepassen van energiezuinige 

verlichting als LED sprak de winkeliers het meeste aan. 

Na het project in 2009 heeft het Kenniscentrum in 2010 een 

haalbaarheidsstudie gedaan om de andere resultaten en 

verbetermogelijkheden, naast de toepassing van LED-verlichting, die 

waren gekomen uit de energiescans ook door te laten voeren. Dit betrof 

met name gedragsaanpassingen naast enkele ingrepen in de gebruikte 

apparatuur. Na enkele weken bleek dat de winkeliers van het betreffende 

gebied geen middelen konden vrij maken en bovendien weinig interesse 

hadden in de andere oplossingen. Zij bleken niet bereid te investeren in 

duurzaamheid en hun gedrag conform het advies aan te passen. Zonder 

hun inzet zou verder doorzetten van dit project onzinnig zijn. In overleg 

met RCI is daarom besloten dit specifieke project verder te laten rusten.

De uitkomst van dit project betekent wel een opmaat naar een nadere 

invulling van onderzoek naar de gedragsfunctie bij verduurzaming van 

het energieverbruik. Het kenniscentrum onderzoekt de mogelijkheid om 

in de toekomst meer onderzoek op te zetten dat gedrag in relatie tot 

energieverbruik beter belicht.

Duur onderzoek:		1	jaar,		

Resultaat:		 energiescans	en	een	haalbaarheidsstudie		

Oplevering:		 voorjaar	2010
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Kennis voor Klimaat (2007-heden)
Piet Dircke

Liek Voorbij

Martine Rutten

Klimaatverandering is een proces dat langzaam verloopt, maar waarvan 

de gevolgen voor Nederland ingrijpend zullen zijn. Gezien de complexiteit 

van de problemen die zullen optreden is bestaande kennis niet toereikend 

en kunnen de problemen niet door enkele partijen worden opgelost of 

gedragen. Daarom is Kennis voor Klimaat gestart. Kennis voor Klimaat 

is een onderzoeksprogramma waarin kennis en diensten worden 

ontwikkeld die het mogelijk maken Nederland klimaatbestendig te 

maken. Overheden (rijk, provincie, gemeenten en waterschappen) en 

bedrijven participeren actief in de programmering van het onderzoek 

met inbreng van additionele middelen (matching). In het programma 

wordt kennis ontwikkeld die nodig is om de investeringen in ruimte en 

infrastructuur die de komende 20 jaar zijn voorzien te beoordelen op 

klimaatbestendigheid en zonodig aan te passen. Het gaat om de climate 

proofing van Nederland. 

Deltares, KNMI, TNO, Universiteit van Utrecht, Vrije Universiteit 

Amsterdam en Wageningen UR zijn de oorspronkelijke initiatiefnemers 

voor dit programma. Het programma wordt voor een belangrijk deel 

gefinancierd door het Ministerie van VROM.

Het programma is gericht op acht gebieden, de zogenaamde Hotspots, 

waarvan de regio Rotterdam er één is. Het lectoraat Stad en Water 

participeert in twee projecten:

Urban Water Systems 

Onderzoek heeft aangetoond dat we te maken gaan krijgen met 

klimaatveranderingen die de waterhuishouding in de wereld en met 

name de zeespiegel significant gaan beïnvloeden. Rotterdam is omgeven 

door water en zal daarom op alle fronten moeten kunnen reageren op 

deze veranderingen. Hiervoor moeten niet alleen praktische technische 

oplossingen worden uitgedacht maar ook strategieën om het handelen 

in geval van alarmfasen in goede banen te leiden. De problematiek strekt 

zich bovendien over vele jaren uit en vergt een multidisciplinaire aanpak. 

De volgende onderwerpen zijn nader onderzocht: 

• Identificatie van de reikwijdte en de impact van huidige problemen 

gerelateerd aan Rotterdamse Urban Water Systems;

• Identificatie van mogelijke toekomstige veranderingen, afhankelijk 

van klimaatveranderingsscenario’s en te voorziene stedelijke 

ontwikkeling;

• Identificatie van technologieën en concepten voor het monitoren van 

de impact van klimaatverandering;

• Identificatie van en onderzoek naar te managen factoren in 

(technologische of sociaal- economische) stedelijke watersystemen;

• Definitie van een kader voor beoordeling van adaptieve 

maatregelen met betrekking tot economische, sociale en technische 

ontwikkelingen. 

Adaptief bouwen

De regio Rotterdam heeft een aanzienlijk areaal buitendijks gebied. De 

regio heeft de ambitie om de buitendijksgelegen gebieden de komende 

jaren te transformeren naar intensief gebruikt woon- en werkgebied. 

Deze gebieden krijgen naar verwachting te maken met een grotere kans 

op inundatie door de stijgende zeespiegel en veranderende afvoeren van 

de grote rivieren. Om hier op een veilige en duurzame manier te wonen 

en werken is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in strategieën en 

maatregelen die zich richten op de gevolgenkant van waterveiligheid. 

De vraag op welke manier adaptieve oplossingen in de buitendijks 

gelegen gebieden bijdragen aan het beperken van de gevolgenkant van 

het overstromingsrisico staat centraal in dit onderzoek. Een centraal 

uitgangspunt daarbij is dat de adaptieve oplossingen een bijdrage moeten 

leveren aan de attractiviteit van de stad, waarbij veiligheid, economie, 

verstedelijking en ecologie in balans zijn. 
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Door middel van ontwerpend onderzoek in drie caselocaties (waaronder 

Zuid Plaspoelpolder) zijn adaptieve strategieën en maatregelen 

gedefinieerd. Vervolgens wordt hier op een praktische manier gevolg aan 

gegeven. Dit deel van het onderzoek gaat in de loop van 2010 van start 

en zal naar verwachting rond 2012 concrete resultaten gaan opleveren. 

De doelstelling van het overkoepelende programma is het ontwikkelen 

van wetenschappelijke toegepaste kennis en voor een klimaatbestendige 

inrichting van Nederland en het creëren van een duurzame 

kennisinfrastructuur voor het omgaan met klimaatverandering. 

De Hogeschool Rotterdam is op meerder vlakken verbonden met Kennis 

voor Klimaat en het Kenniscentrum TransUrban participeert in meerder 

onderzoeken in de verschillende tranches van het programma.

Duur onderzoek:  5 jaar 

Resultaat:		 diverse	publicaties,	bijeenkomsten	en	databanken.	

Oplevering:		 2015
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Flood Control 2015 (2010-heden)
Piet Dircke

Roeland Nagel

Marlies Bedeker

Tijdens een overstroming kunnen een paar uur een groot verschil 

maken tussen een ramp en een bijna ramp. De Flood Control 2015 

voorspellingssystemen garanderen dat informatie de juiste plaats 

sneller bereikt en dat daarmee betere beslissingen worden genomen. 

Dit verhoogt niet alleen de veiligheid, maar beperkt ook de schade 

en het aantal slachtoffers. Bovendien verbetert ook het dagelijks 

watermanagement van de watersystemen significant.

De huidige overstromingsbeveiliging is in de eerste plaats gericht op 

sterke dijken. Maar de grootste winst valt te behalen door het totale 

systeem slimmer te maken: de dijk, de beslisser en het watersysteem. 

Flood Control 2015 integreert deze drie aspecten in vooruitstrevende 

voorspellings- en beslissingsondersteunende systemen. Daarbij worden 

bovendien nieuwe sensoren gebruikt die 24 uur per  dag 7 dagen van de 

week informatie genereren. Overstromingsbescherming wordt daardoor 

transparanter, sneller en beter. Tegelijkertijd dalen de kosten voor het 

watermanagement merkbaar. De missie van Flood Control 2015 is dan 

ook: “een werkelijk substantiële verbetering van wereldwijde praktische 

overstromingsbeperking”.

Het Kenniscentrum participeert in dit prestigieuze nationale high tech 

onderzoeksprogramma waarin overheid, kennisinstellingen en bedrijven 

samenwerken aan de ontwikkelingen van een intelligent beheerssysteem 

voor hoogwater. Doelstelling van het programma is om de besluitvorming 

tijdens een hoogwater tweemaal beter en tweemaal sneller te maken. 

Daarmee wordt Nederland een stukje veiliger en wordt tevens gewerkt 

aan het verbeteren van de export- en concurrentiepositie van de 

Nederlandse watersector in de wereld. 

Een groot Rotterdams project van dit programma zal in 2010 definitief 

starten. Deelnemers aan Flood Control 2015 zijn onder meer ARCADIS, 

IBM en Deltares, dit zijn ook de drie betrokken partijen in Rotterdam. 

Naast de Hogeschool zullen ook de stakeholders: Gemeente Rotterdam, 

Havenbedrijf Rotterdam, HHR van Schieland en de Krimpenerwaard, 

Waterschap Hollandse delta, HHR Delftland, RWS Zuid-Holland betrokken 

worden. 

De doelstelling van het Rotterdamse project is het uitvoeren van 

een pilot van de Flood Control Room in de Rotterdam gekoppeld aan 

onderwijsontwikkeling op het gebied van overstromingsrisico’s aan de 

Hogeschool Rotterdam. Belangrijkste onderwijsactiviteit die tegelijk met 

het overkoepelende project is gestart is het I-lab Flood Control. In dit I-lab 

wordt ondermeer een “serious game ontwikkeld ten behoeve van Flood 

Control en voor het onderwijs” Meerdere I-labs zullen elkaar opvolgen. 

Het is de bedoeling dat de uitkomsten van de I-labs zullen worden gebruikt 

in het Rotterdamse project. Verder zal de kennis die voortkomt uit Flood 

Control zoveel mogelijk doorvertaald worden naar het onderwijs. In 2010 

wordt daartoe ook een aanvang gemaakt met curriculum ontwikkeling 

ten behoeve van het (water)onderwijs.

Duur onderzoek:  5 jaar 

Resultaat:		 voorstellen	voor	de	inrichting	van	een	flood	control	room,	serious	

(water)	games	(computerspelletjes	in	virtual	reality	voor	trainings-	en	

onderwijsdoeleinden),	curriculum	(onderwijsmateriaal)	voor	het	Flood	

control	en	wateronderwijs.
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Connecting Delta Cities (2008-heden)
Piet Dircke

Liek Voorbij

Daniel Goedbloed

Rick Heijkoop

Meer dan 50% van de wereldpopulatie leeft in steden. Meer dan twee 

derde van ’s werelds grote steden lopen risico op overstroming bij 

stijgende zeespiegels als gevolg van klimaatverandering. Miljoenen 

mensen zijn blootgesteld aan het risico van extreme overstromingen en 

stormen.

Na een C40 bijeenkomst in 2008 heeft de gemeente Rotterdam het 

initiatief genomen om Connecting Delta Cities te starten. De Gemeente 

wilde door middel van bijeenkomsten, gezamenlijk onderzoek en 

samenwerkingsovereenkomsten met andere C40 deltasteden de 

klimaatbestendigheid van steden vergroten en versnellen. Om de 

informatiestromen tussen de CDC-steden te sturen is in Rotterdam een 

klein CDC-secretariaat geïnstalleerd.

Het Connecting Delta Cities (CDC) network verbindt steden op het 

politieke niveau door bilaterale Memorandum of Understanding en 

Letters of Intent tussen de CDC-steden. Verder worden (bestaande) 

wetenschappelijke netwerken ontwikkeld om de CDC activiteiten te 

ondersteunen door te voorzien in informatie over klimaattrends, impacts 

en adaptatiemogelijkheden. De CDC-betrokkenheid van elke stad hangt af 

van hoe de individuele steden de ontwikkeling van hun adaptatieplannen 

hebben georganiseerd. Over het algemeen heeft iedere stad al een groep 

bedrijven en experts (politiek, wetenschappelijk en zakelijk), die kunnen 

ondersteunen bij deze adaptatieplannen, georganiseerd of is daarmee 

bezig.

Het doel van Connecting Delta Cities is om een netwerk te ontwikkelen 

van deltasteden. Deze steden moeten actief zijn op het gebied van 

klimaatgeoriënteerde gebiedsontwikkeling, watermanagement en 

adaptatie, zodat uitwisseling van kennis over klimaatadaptatie mogelijk 

wordt en de best practices worden gedeeld. Op deze manier kunnen de 

steden bijdragen aan elkaars adaptatiestrategieën.

Connecting Delta Cities combineert de kennis, ervaring en connecties van 

Rotterdam, Tokyo, Jakarta, Hong Kong, New York, New Orleans, Londen, 

Ho Chi Minh City en anderen. Steden die overwegen te participeren zijn: 

Kopenhagen, Lagos, Melbourne, Manila, and Buenos Aires.

Naast de gemeente Rotterdam (vertegenwoordigd door het 

programmabureau Rotterdam Climate Proof ), participeren ook Arcadis 

en VU Amsterdam.

In 2009 verscheen het eerste boek met de nadruk op de ontwikkelingen 

in de deltasteden Rotterdam, New York en Jakarta: Connecting Delta 

Cities. Coastal Cities, Flood Risk Management and Adaptation to Climate 

Change (2009). VU University Press. Aerts, J., Major, D.C., Bowman, M.J., 

Dircke, P., Marfai, M.A. Dit boek werd in 2010 gevolgd door Connecting 

Delta Cities : sharing knowledge and working on adaptation to climate 

change (2010) City of Rotterdam ISBN 978-90-816067-1-4, Piet Dircke, 

Jeroen Aerts en Arnoud Molenaar.

Behalve de twee boeken zijn er diverse internationale bijeenkomsten 

en overleggen georganiseerd in de afgelopen jaren. Kenniscentrum 

TransUrban heeft de meeste van deze bijeenkomsten bijgewoond en 

een inhoudelijke bijdrage geleverd en levert ondersteuning aan het 

secretariaat van het CDC-programma.

Duur onderzoek:		meerdere	jaren	

Resultaat:		 Boeken,	rapporten,	website,	conferenties	en	symposia,	

studentenuitwisseling,	stafuitwisseling

Oplevering:		 n.v.t.
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Xplore Lab: Agrobasis van het Mainport-Greenportcomplex (2010)
Frits Blessing

Gerrit Nieuwenhuis

In Deltametropolen zoals Rotterdam is er sprake van een strijd tussen 

natuur, landbouw en stad. Landbouw kan in een stedelijke omgeving 

verschillende vormen aannemen. In dit project van Xplore Lab gaat het 

om de uitwerking van duurzame intensivering van de landbouw, door de 

zogenaamde ‘agro-basis’ van zowel de Mainport als de Greenport, en met 

name de verbinding tussen beide te onderzoeken. Xplore Lab is Xplorelab 

is de innovatiewerkplaats van de provincie Zuid-Holland. Xplorelab is er 

om de organisatie van de provincie te ondersteunen bij efficiëntere en 

effectievere beleidsontwikkeling en de uitvoerbaarheid daarvan.

De doelstelling van het project Mainport-Greenport is om de relaties 

tussen de belangrijke economische clusters Mainport en Greenport 

onderling te verbeteren en tegelijkertijd relaties te leggen met de rest 

van de randstad. Dit kan resulteren in een optimalisatie van vervoers- 

en productstromen, verbetering van de positie van de haven en het 

tuinbouwcluster in de deltametropool en het stimuleren van duurzame 

ontwikkeling. Het gaat om zowel fysieke ingrepen als om organisatorische 

aanpassingen in bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden. 

Het onderzoek behelst een zoektocht naar de agrobasis van het Mainport-

Greenport complex. 

Het lectoraat Logistics heeft samen met INHolland, Xplore Lab, VGB, 

Deltalinqs, Transforum, de provincie ZuidHolland en enkele andere 

partijen het verzoek gekregen zich bezig te houden met het ontsluiten van 

kennis over Mainport en Greenport. Hiervoor zal gekeken worden naar de 

aan- en afvoer van biobased goederenstromen op niveau van product, 

herkomst en bestemming. Daarna zal worden onderzocht welke biobased 

restproducten die geschikt zijn voor hergebruik hun herkomst vinden in 

regionale productie en hoe de regio deze reststromen verwerkt. Uit de 

met deze onderzoeken verkregen resultaten zullen logistieke knelpunten 

en kansen worden afgeleid welke vervolgens worden voorgelegd aan 

experts. 

Het onderzoek is nog in uitvoering en zal in december 2010 afgerond 

worden. Het resultaat van het onderzoek zal een soort kanskaart voor 

samenwerkingsmogelijkheden zijn tussen Mainport en Greenport zijn. 

Studenten zullen in de laatste fase en daarna worden betrokken bij 

ontwerpoplossingen voor fysieke knelpunten. 

Duur onderzoek:		6	maanden

Resultaat:		 Eindrapport	en	presentatie,	gestructureerd	overzicht	van	beschikbare	

informatie,	expertsessies

Oplevering:		 December	2010
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Stedelijke vliegvelden (2007-2008)
Marc Verheijen

Martijn Schutte

Maarten Struijs

Binnen het lectoraat Stedelijke Infrastructuur & Mobiliteit is een ontwerp 

onderzoek ‘stedelijke vliegvelden’ opgezet. Dit ontwerp-onderzoek is een 

onderdeel van de onderzoekslijn ‘netwerkstad’ die in de beginperiode van 

het lectoraat als een van de vijf onderzoekslijnen is opgezet. Binnen deze 

onderzoekslijn staat de stad van de 21ste eeuw centraal die niet meer 

door geografische kenmerken als afstand bepaald wordt, maar door 

stromen (flows), persoonlijke netwerken, tijd en verbindingen. Ofwel: 

in de netwerkstad wordt de relatie tussen infrastructuur en stedelijke 

ontwikkeling steeds sterker. 

Het onderzoek is uitgevoerd door een vergelijking te maken met stedelijke 

vliegvelden in verschillende landen. Onder meer is een studiereis naar 

Houston gemaakt om onderzoek te doen naar de achttien vliegvelden 

die Houston rijk is. Daarna is door studenten van de Academie voor 

Bouwkunst een plananalyse gemaakt van stedelijke vliegvelden. 

Hierbij zijn 21 vliegvelden onderzocht en zijn op basis van kenmerken 

onderscheidende typologieën geformuleerd met enkele belangrijke 

conclusies:

• De ligging van de vliegvelden ten opzichte van de stad is in zekere 

zin afhankelijk van de grote van de vliegvelden. Uit de onderzochte 

vliegvelden blijkt dat hoe groter het vliegveld, hoe verder deze van de 

stad af ligt (uitzonderingen daar gelaten);

• Hoe kleiner de luchthaven, hoe meer deze zich richt op de zakelijke 

reiziger als doelgroep;

• De vliegvelden in Europa onderscheiden zich van de vliegvelden in 

de Verenigde Staten. De verschaling is anders met betrekking tot de 

grootte van het vliegveld. Kleine vliegvelden in de Verenigde Staten 

zijn ‘kleiner’ en ‘minder professioneel’ dan kleine vliegvelden in 

Europa.

In het kader van het onderzoek is een masterclass met circa 15 professionals 

ontwikkeld, waarbij de ontwikkeling van vliegveld naar terminal naar 

stad centraal stond. De masterclass is een co-productie geweest van de 

Academie van Bouwkunst Rotterdam en Schiphol. De doelgroep bestond 

uit professionals op het gebied van projectontwikkeling, stedenbouw en 

architectuur. 

3 Studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst hebben aan 

het onderzoek bijgedragen door hun afstuderen. 

Duur onderzoek:		1	jaar	 	

Resultaat:		 ontwerpen	voor	stedelijke	vliegvelden

Oplevering:  2008
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Dutch Dialogues New Orleans (2008-heden)
Piet Dircke

Daniel Goedbloed

Zuid Louisiana moet zich, net als Nederland, aanpassen aan de 

bedreigingen die inherent zijn aan het leven in een gebied dat 

onder zeeniveau ligt. Veiligheid voor alles is de sleutel voor het 

watermanagement in Nederland. De geschiedenis laat steeds weer de 

opgave van het leven in een delta zien: rampen zijn gewoon. Om de magie 

van het water te negeren – de unieke, ongebreidelde mogelijkheden die 

er zijn en die geëxploiteerd verdienen te worden om de economische, 

sociale en culturele meerwaarde – is net zo dom.

Leven met water is sinds kort een belangrijk principe in de Nederlandse 

politiek. Dit principe, dat zowel veiligheid als de prettige voordelen van 

water aandacht geeft kan ook worden toegepast op New Orleans en 

daar een robuuste, levendige en veilige leefomgeving creëren. De Dutch 

Dialogues vertrekken vanuit de gedachte dat New Orleans kan overleven, 

opbloeien en groeien als een paar fundamentele punten worden geraakt.

Het Dutch Dialogues project krijgt zijn vorm door workshops waarin 

intensieve interacties tussen Nederlandse ingenieurs, stedebouwkundigen, 

landschapsarchitecten, planologen en water en grondstoffen experts en 

hun tegenhangers uit Louisiana plaatsvinden. Davind Waggoner is een 

architect uit New Orleans die de dialogen heeft gestart samen met Dale 

Morris van de Nederlandse ambassade in Washington DC en de APA 

(American Planning Association). 

De eerste bijeenkomst was in maart 2008 en ging over in hoeverre 

bepaalde Nederlandse oplossingen ook voor New Orleans een 

oplossing zouden kunnen zijn. De tweede bijeenkomst was in oktober 

2008 en bracht 60 experts bij elkaar om gezamenlijk beeldende 

oplossingen en benaderingen te ontwerpen om New Orleans meer 

overstromingsbestendig te maken. Vergelijkbare bijeenkomsten werden 

georganiseerd in New York, Tampa Bay, San Francisco, maar ook in 

Taipei, Taiwan en Oranjestad. De uitkomsten zijn inmiddels onderwerp 

van verdere studie door Washington University in Saint Louis, University 

of Toronto, Tulane University, University of Virginia, University of New 

Orleans, TU Delft en Wageningen UR.

Kenniscentrum TransUrban heeft aan alle workshops deelgenomen als 

expert en zal ook in de toekomst op die manier betrokken blijven bij dit 

project. Bovendien is er inhoudelijk bij gedragen aan de publicatie Dutch 

Dialogues: New Orleans – Netherlands, Common Challanges in Urbanized 

Deltas, Han Meijer, David Waggonner, Dale Morris (Red.)

Duur onderzoek:		meerdere	jaar	 	

Resultaat:		 Boeken,	workshops	en	onderzoeksrapporten		

Oplevering:		 n.v.t.

52 53



Duurzaam Schip
Frits Blessing

Duurzaamheid kan voor een belangrijk deel worden bewerkstelligd door 

gedragswijzigingen, maar zal toch ook voor een belangrijk deel moeten 

worden gedragen door technische oplossingen. Voor de binnenvaart is 

het belangrijk om te bepalen aan welke eisen een duurzaam schip moet 

voldoen. 

Een belangrijke partner voor dit project is Fair Nature. Zij zijn een 

belangrijke sponsor voor de Berezina. Dit is een zogenaamd Energieschip; 

een oud stoomschip dat wordt omgebouwd tot een schip dat gebruikmaakt 

van duurzame energie en de milieubelasting van de scheepvaart moet 

terugdringen. Fair Nature wil met het project Energieschip Berezina 

aantonen dat duurzame hernieuwbare energiebronnen een volwaardig 

alternatief zijn voor fossiele brandstoffen en dat schoon en emissieloos 

wonen en varen mogelijk is voor iedereen.

Voor de invulling van dit onderzoek wordt samengewerkt met het instituut 

Engineering and Applied Sciences en zullen principes uit theorieën zoals 

Cradle to Cradle and maintance management worden geïmplementeerd. 

Duur onderzoek:		meerdere	jaren	 	

Resultaat:		 prototypen	duurzame	schepen	 	

Oplevering:		 n.v.t
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