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Welkom bij ons Symposium. U kunt zelf uw programma samenstellen aan de hand van onderstaand schema. De gezamenlijke onderdelen 
vinden plaats in de Gerardus de San zaal. Per opsplitsronde verschilt het programma. We wensen u een inspirerende middag! 

Tijd Tijd
Aardbevingen
Honoursroom - B1.035

Duurzaamheid
Gerardus de San zaal

Gezondheid & Welzijn
KCNR: stilte ruimte B0.185

Leefbaarheid
KCNR: centrale ruimte B0.185

Gezamenlijke (netwerk)lunch naast de Gerardus de San zaal + ruimte voor rondgang langs de posters12:00 - 13:00 12:00 - 13:00

Opening symposium door CvB-lid Annemarie Hannink13:00 - 13:15 13:00 - 13:15

Vrije rondgang langs alle posters in de Gerardus de San zaal + Rad van fortuin14:00 - 14:45 14:00 - 14:45

Rad van fortuin - Gerardus de San zaal15:30 - 15:45 15:30 - 15:45

Klimaatquiz - studenten en docenten 
uit de IWP klimaatadaptatie strijden om 
de eeuwige roem in deze interactieve 
kennisbattle.

Healing Environment’ in de werk- en 
leeromgeving? Deelnemers gaan mid-
dels een foto opdracht speuren naar 
voorbeelden die bijdragen aan de 
fysieke, mentale en sociale gezondheid. 
Doe jij ook mee?

De derde talkshow richt zich op het onder-
werp vitale voorzieningen. O.a. het onder-
zoek naar de rol van vastgoedeigenaren bij 
transformaties in centrumgebieden komt 
hierin aan bod. Ook bespreken we met stu-
denten en werkveldpartners het onderzoek 
naar een omnisportpark in Scheemda. Tege-
lijk met de laatste talkshow zal een workshop 
gegeven worden over het onderwerp erfgoe-
dateliers.

15:45 - 16:15 15:45 - 16:15

Katerina Paxinou will tell about her PhD 
research on using satellite data for soil 
movements, combining them with � eld 
sensor data to � nd structural damages.
Students of Real Estate Management, 
CMD, Built Environment and Electrical and 
Electronic Engineering will present their 
research on AI-based crack detection and 
remote sensor technology.

Posterpresentaties (alle posters wor-
den bij langs gegaan) door junior on-
derzoekers: Making City, Duurzaam 
Erfgoed, LEAF, Bedrijventerreinen.

Hoe ziet de Gezonde Stad van de 
toekomst eruit? Interactieve sessie 
met zaal en studenten over de resul-
taten van het onderzoek Gezonde 
Stad en de samenwerking met Wij-
klab Floreshuis en bewoners. 
+ 
Brainstormsessie voor en met prak-
tijkpartners HWP in B0.190

De tweede talkshow richt zich op de inclu-
sieve en gezonde leefomgeving. Samen 
met werkveldpartners en studenten zullen 
we o.a. het project Gezonde Leefomge-
ving Noord-Nederland bespreken en het 
onderzoek vanuit het Woonlab zal toege-
licht worden. Op hetzelfde moment neemt 
Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland 
jullie mee in de woonbewegingen van de 
randstad naar het noorden.

14:45 - 15:30 14:45 - 15:30

Katerina Paxinou will explain about her 
PhD research on using satellite data for 
soil movements, combining them with 
� eld sensor data to � nd structural dama-
ges. Students of Real Estate Manage-
ment, CMD, Built Environment and Electri-
cal and Electronic Engineering will present 
their research on AI-based crack detection 
and remote sensor technology.

Presentaties van lopende onderzoe-
ken door lector en sr. onderzoekers. 
Onder andere: Ruimtelijke Transfor-
maties, Making City, Duurzaam Erf-
goed, Energielandschappen, Klimaat-
adaptatie, LEAF, Bedrijventerreinen.

Gezamenlijke sessie HWP, HSD 
en Campus Design: ‘Een gezonde 
werk- zorg- en leeromgeving’. Na een 
korte toelichting op hun onderzoek 
presenteren studenten meerdere 
stellingen. Op die manier gaan we 
op zoek naar gebruikerservaringen 
en naar cross-overs tussen deze drie 
leefomgevingen.

Onze eerste talkshow heeft als onderwerp 
identiteit, waarbij we jullie zullen bijpraten 
over ontwikkelingen in het erfgoed en 
landschap. Tegelijkertijd met de eerste 
talkshow zal een workshop inclusieve en 
gezonde leefomgeving gegeven worden.

13:15 - 14:00 13:15 - 14:00

Uitreiking posterprijs - Gerardus de San zaal16:15 - 16:30 16:15 - 16:30

Borrel naast Gerardus de San zaal16:30 - 17:00 16:30 - 17:00


