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KICK-OFF DATA - EN KENNISHUB ‘GEZOND 
STEDELIJK LEVEN’ 
 

DONDERDAG 14 MEI 2020  
08:45 TOT 17:00 UUR 
VILLA JONGERIUS, KANAALWEG 64, 3527 KX UTRECHT  
 

PROGRAMMA 

 

08:45 uur   Ontvangst met koffie/thee 

09:15 uur Opening door dagvoorzitter 

09:30 uur Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal VWS:  
Het belang van investeren in gezond stedelijk leven 

09:45 uur Erik Tielemans, RIVM & Roel Vermeulen, Universiteit Utrecht 
Missie, visie en projecten van de Data- en Kennishub Gezond 
Stedelijk Leven 

10:00 uur  Paneldiscussie met Hans Brug (RIVM), Anton Pijpers (Universiteit 
Utrecht), Ton van Mil (EBU), Rob van Muilekom (provincie 
Utrecht), Wilma Scholte op Reimer (HU), Fatma Koşer Kaya 
(gemeente Amersfoort), Anja van der Aa (Stadscoöperatie 
SAMEN030), Arjen Hof (Civity), Armand Paardekooper Overman 
(Mecanoo)  
 Ambities en perspectieven over gezond stedelijk leven vanuit 
wetenschap, overheid, bedrijfsleven en burger 

10:45 uur  Feestelijke ondertekening van samenwerkingsovereenkomst 

11:00 uur   Pauze 

11:30 uur   Themasessie ronde 1 

13:00 uur   Lunch 

14:00 uur   Themasessie ronde 2 

15:30 uur   Plenaire terugkoppeling & afronding 

16:00 uur   Netwerkborrel 
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THEMASESSIES 
 

Er zullen twee ronden met themasessies zijn. Niet alle sessies zijn in beide ronden beschikbaar. 
Bij aanmelding kunt u uw voorkeur aangeven, definitieve aanmelding volgt op de dag zelf.

1. REAL-TIME OMGEVINGSMONITORING 

In deze sessie delen we ervaringen met het meten van 
luchtkwaliteit, temperatuur en geluid met sensoren samen met 
burgers. Wat kunnen we leren van projecten als Snuffelfiets, Meet 
je Stad, Charred (Citizen Science houtrook) en verschillende RIVM 
Samen Meten pilots? We belichten zowel de technische aspecten 
(kwaliteit van sensoren en data-analyse) als het communiceren en 
samenwerken met burgerpartijen. En natuurlijk de vraag “wat 
kunnen de (lokale) overheid en inwoners met de data van 
sensoren?” Er is speciale aandacht voor do’s en don’ts voor 
succesvolle burgerparticipatie op lokaal niveau. Deze informatie 
kan ook behulpzaam zijn voor nieuwe pilots in het Schone 
Luchtakkoord.  

2. DIGITAL TWIN TOEPASSINGEN VOOR EEN GEZONDE 
LEEFOMGEVING 

In deze sessie laten we zien op welke wijze gezondheids- en 
omgevingsdata in combinatie met een 3D ‘digital twin’ planning 
kan bijdragen aan betere besluiten. Een digital twin is een virtuele 
‘kopie’ van de fysieke werkelijkheid die inzicht geeft in het 
functioneren van een stad, regio of wijk. Met het doorrekenen 
van maatregelen in de ontwerpfase worden de effecten van 
keuzes op voorhand inzichtelijk.  Als data wordt gecombineerd 
uit verschillende domeinen kunnen ook domein overstijgende 
besluiten worden genomen. Dit alles is op dit moment nog 
ingewikkeld, omdat veel data en modellen nog niet direct of real 
time voorhanden of koppelbaar zijn. Op basis van een demo en 
de casus bouwlocatie Baarnsche Zoom bespreken we wat nog 
ontbreekt bij de toepassing van een digital twin en welke inzet 
noodzakelijk is van de betrokken partijen. 

3. GEZONDE 
ONTWERPPRINCIPES 

Bouwen volgens ‘gezonde 
ontwerpprincipes’ klinkt mooi, 
maar wat is dit eigenlijk en hoe 
doe je dat? We willen deze 
vraag verder uitdiepen aan de 
hand van onder andere het 
plan ‘Blue District’ voor de 
ontwikkeling van de 
Cartesiusdriehoek in Utrecht. 
Op het voormalige 
bedrijventerrein van de NS 
komen 2600 woningen, een 
groot centraal park, een 
school, een supermarkt, horeca 
en diverse andere 
voorzieningen. Het masterplan 
belooft dat inwoners van de 
wijk langer in goede 
gezondheid zullen blijven 
leven. De vraag is echter hoe je 
de impact van ‘urban design’ 
op de kwaliteit van de 
leefomgeving meet en weet? 
Wat zijn de ‘Key Performance 
indicators’ die we moeten 
meten en hoe kunnen kennis 
en data bijdragen aan 
generieke ontwerpstructuren?  
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4. COLLECTIEVE EN 
WIJKGERICHTE AANPAK 
VAN GEZOND LEVEN 

Individuele health checks 
vinden al plaats in de 
Utrechtse regio (o.a. vanuit de 
HU-klinieken). Maar een 
wijkgerichte, collectieve 
aanpak kan mogelijk meer 
impact hebben. Daarnaast 
geven bestaande databases 
inzicht over de kwaliteit van 
de leefomgeving van 
bepaalde gebieden, en 
kunnen we de wijk ook zo 
inrichten dat het een gezonde 
leefstijl bevorderd. In deze 
sessie denken we na over een 
interprofessionele aanpak om 
te investeren in gezondheid 
en welzijn, met 
gebruikmaking van 
verschillende databronnen en 
rekening houdend met de 
waarden en belangen van 
zowel burger, lokale overheid, 
(zorg)organisaties, 
kennisinstellingen en 
bedrijven.  

5. SLIM WERKEN AAN KLIMAATADAPTATIE 

Hoe gebruik je digitale middelen, technologie en data voor 
klimaat en biodiversiteit in de stad? In deze sessie wordt 
ingegaan op het verbeteren van de monitoring en het 
ontwikkelen van indicatoren voor klimaatbestendigheid, 
biodiversiteit en groen en blauw in de stad. Dit doen we onder 
andere door gebruik van de Groene Baten Planner om de 
waarde van groen in gebiedsontwikkeling mee te nemen en 
door datasets te combineren om tot nauwkeurigere stresstests 
te kunnen komen.   
 

6. DE KENNISGEDREVEN DEMOCRATIE: EFFECTIEVE EN 
LEGITIEME DATAPRAKTIJKEN  

In deze sessie focussen we op effectieve en legitieme 
datapraktijken in de publieke sector. Welke afspraken moeten 
bijvoorbeeld worden gemaakt over het eigenaarschap van data 
en hoe kunnen we ervoor zorgen dat data daadwerkelijk 
bijdragen aan beter beleid? We bespreken aan de hand van 
concrete casussen rond gezond stedelijk leven – o.a. WAR 
Amersfoort, Hollandsche luchten, Zwolle Senshagen, Utrecht 
Snuffelfiets – wat er nodig is om ervoor te zorgen dat 
datapraktijken bijdragen aan de kwaliteit van bestuur en 
democratie. Speciale aandachtspunten hierbij zijn privacy en 
representativiteit van de deelnemers. Deze sessie zal leiden tot 
het identificeren van principes die cruciaal zijn om ervoor te 
zorgen (1) dat data daadwerkelijk wordt gebruikt voor het 
verbeteren van gezond stedelijk leven en (2) dat deze praktijken 
breed draagvlak hebben bij burgers en stakeholders. 

 

7. HOE SAMEN TE WERKEN IN DE QUADRUPEL HELIX?  

Samenwerken in quadrupel helix wordt noodzakelijk geacht in de ontwikkeling van duurzame 
innovaties. Duurzaam vanuit klimaatperspectief, maar ook duurzaam vanuit economische en sociaal/ 
maatschappelijk perspectief. Breed draagvlak in de samenleving is essentieel. Hoe kunnen overheid, 
bedrijfsleven, kennisinstellingen en burgers samenwerken wanneer taal, besluitvormingstempo, 
doelstellingen en doelstellingstermijnen zo uiteenlopen? Hoe borg je vraagstukken rondom cultuur en 
identiteit in onze zoektocht naar nieuwe oplossingen op het gebied van gezond stedelijk leven? Hoe 
wordt de burger een volwaardig gesprekspartner en eigenaar van problematiek en 
oplossingsrichtingen? Daarover gaan we met elkaar in gesprek.
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