Uitnodiging
Lectorinstallatie van dr. ir. F.C. Boogaard
Ruimtelijke Transformaties

woensdag 24 februari 2016

Programma
15.30 uur

Ontvangst

16.00 uur

Drs. L.J.M. Verhofstad, waarnemend lid College van
Bestuur

16.15 uur

Film

16.20 uur

Rede dr. ir. F.C. Boogaard

16.45 uur

Installatie

16.50 uur

Drs. M.P. Hacking, dean Academie voor Architectuur,
Bouwkunde & Civiele Techniek

17.00 uur

Receptie

Kenniscentrum NoorderRuimte
Het lectoraat Ruimtelijke Transformaties
is onderdeel van het Kenniscentrum
NoorderRuimte. NoorderRuimte doet
praktijkgericht onderzoek naar de gebouwde
omgeving in Noord-Nederland. Betrokkenen
delen hun nieuwsgierigheid en passie
voor een verbeterd (her)ontwerp van die
gebouwde omgeving voor mensen. Hierbij
richt het Kenniscentrum zich op vier thema’s:
Aardbevingen, Krimp, Duurzaamheid &
Overvloed en Gezondheid & Welzijn.
Binnen NoorderRuimte werken lectoren, (docent)
onderzoekers, studenten en professionals uit het
werkveld samen aan onderzoek op basis van
actuele ruimtelijke vraagstukken uit de praktijk.
De opleidingen voor Architectuur, Bouwkunde
& Civiele Techniek, Vastgoed & Makelaardij,
Human Technology en Facility Management zijn
vertegenwoordigd in het Kenniscentrum.

Academie voor Architectuur,
Bouwkunde & Civiele Techniek
De Academie voor Architectuur, Bouwkunde
& Civiele Techniek is een kennisinstelling die
toekomstwaardige ingenieurs opleidt met
flexibel ingericht onderwijs. De academie
doet onderzoek naar regionale bouwkundige,
civieltechnische en planologische problematiek
en onderzoekt mogelijke oplossingen.
Uitkomsten van onderzoek worden verwerkt in
het onderwijs, zodat studenten kennis hebben
van en ervaring hebben met de meest recente
ontwikkelingen. De manier waarop dit onderzoek
wordt ontwikkeld en uitgevoerd, zorgt ervoor
dat studenten later zelf nieuwe problemen en
mogelijke oplossingen kunnen onderzoeken. Zij
worden opgeleid tot ingenieurs die de toekomst
aankunnen.

Lectoraat Ruimtelijke Transformaties
Floris Boogaard richt zich met het lectoraat Ruimtelijke Transformaties op het veranderende
stedelijke klimaat. Door klimaatsontwikkeling kunnen intensievere regenbuien wateroverlast
veroorzaken, hogere temperaturen kunnen leiden tot hittestress en langere droge perioden
kunnen schade aan onze infrastructuur veroorzaken. Bij het lectoraat staat het verduurzamen
van de gebouwde omgeving centraal. Zo worden de effecten van klimaatontwikkeling en
urbanisatie geminimaliseerd door o.a. het implementeren van (infiltrerende) groene en
blauwe voorzieningen. Water bergen, infiltreren en afvoeren hebben een positief effect
op de wateropgave, maar kunnen ook zorgen voor een betere luchtkwaliteit, minder
extreme temperaturen, sociale cohesie en ecologische waarde van het stedelijk gebied.
In hoeverre deze technieken effectief zijn hangt van vele factoren af en is onderdeel van
diverse onderzoeken. Nieuwe testmethoden worden hierbij toegepast waarbij straten en
pleinen onder water worden gezet. Deze methodieken, zoals ‘Full scale’ testen, zijn nu
een internationale onderzoeksmethodiek waarvan de onderzoeksresultaten internationaal
worden gedeeld met interactieve onderwijsvriendelijke kennisuitwisselingsmethodieken
als www.climatescan.nl. Het lectoraat werkt samen met verschillende hogescholen in
o.a. Leeuwarden, Amsterdam en Rotterdam en met diverse internationale Europese
partners uit o.a. Noorwegen, Zweden, Denemarken en Engeland aan verduurzaming van
steden als Groningen, Kopenhagen, Oslo, Beijing, Taipei en Manilla. Op basis van quick
scan overstromings- en hittestressmodellen wordt het stedelijk klimaat gesimuleerd,
waarna maatregelen worden ontworpen om de doelstelling van het lectoraat Ruimtelijke
Transformaties te verwezenlijken: het verduurzamen van onze leefomgeving.

Curriculum Vitae F.C. Boogaard
Floris is afgestudeerd in 1998 aan de TU Delft op het gebied van stedelijk waterbeheer met
een aanvullend examen op duurzaam waterbeheer in ontwikkelingslanden. In 2015 is hij
gepromoveerd aan de TU Delft op het gebied van ‘sustainable urban drainage’. Hij heeft
17 jaar werkervaring als consultant bij adviesbureau Tauw. Sinds 1 april 2013 is hij tevens
lector Ruimtelijke Transformaties bij de Hanzehogeschool Groningen op het gebied van
energie en water waarbij, naast inhoudelijk onderzoek, de samenwerking tussen onderwijs,
bedrijfsleven en overheid centraal staat. Floris heeft als lector, senior adviseur (Tauw) en
onderzoeker (TU Delft) een ruime ervaring op het gebied van stedelijk waterbeheer en riolering.
Hij adviseert gemeenten, waterschappen, bedrijven en projectontwikkelaars over duurzame
watersystemen en kosteneffectieve aanleg, beheer en monitoring ervan. Zijn specifieke kennis
en vaardigheden liggen bij onderzoek naar het daadwerkelijk functioneren (monitoring) van
(afval-)watersystemen op basis van onderzoek dat hij uitvoert met en voor (inter)nationale
deskundigen van adviesbureaus en universiteiten en landelijke organisaties.
Tevens is Floris Boogaard medeoprichter van het bedrijf INDYMO dat innovatieve metingen
uitvoert met onder andere onderwaterdrones: een bedrijf opgericht door lectoren met en voor
studenten waar onderwijs, onderzoek en ondernemerschap samenkomen.
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Aanmelden en meer informatie

U kunt parkeren op parkeerterrein
P3. Na afloop van de bijeenkomst
zijn uitrijkaarten beschikbaar zodat
u zonder te betalen het terrein kunt
verlaten.

Graag voor 17 februari doorgeven of
u aanwezig zult zijn via
Blauwborgje
www.hanze.nl/lectorinstallatie.
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Voor meer informatie met betrekking
tot de lectorinstallatie kunt u contact
opnemen met:
mevrouw L.J. Fransen, stafbureau
Marketing & Communicatie,
telefoon (050) 595 5618,
NOORDELIJKE RINGWEG
mailadres: l.j.fransen@pl.hanze.nl
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