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Earth Valley

Regio Utrecht wil de gezondste regio van Europa zijn. Onder 
het motto Beating Heart of a Healthy Society schaart de regio 
zich gezamenlijk  achter de opgave: gezonde mensen in een 
gezonde leefomgeving. Twee Utrechtse ecosystemen met 
nationaal aanzien werken integraal aan gezonde burgers  
(Life Sciences & Health) in een gezonde stedelijke omgeving 
(Earth Valley).

Nederland staat tot 2050 voor de grote complexe opgave   
om de leefomgeving te verbeteren. In de stedelijke omgeving 
komen uitdagingen rondom woningbouw, mobiliteit, energie
transitie en klimaatadaptatie samen. De samenhang en 
integraliteit van opgaven in dichtbevolkte gebieden vragen 
daarnaast steeds meer om (geo)data, digital twins, ICT en 
artificial intelligence voor draagvlak (burgerparticipatie), 
besluitvormingsprocessen en de uiteindelijke realisatie. 

De Utrecht Region heeft een unieke mix van bedrijven en 
kennisinstellingen die een grote bijdrage leveren aan deze 
opgaven. Daarnaast heeft deze regio een unieke centrale 
geografische positionering. 

Earth Valley heeft een breed draagvlak. Toonaangevende 
Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheids partijen 
hebben zich aangesloten bij Earth Valley.

Earth Valley stelt ons in staat een fundament te leggen om  
de juiste prioriteiten te kiezen en innovaties en investeringen 
mogelijk te maken. 

Op 11 maart 2022 zijn we Earth Valley 

gestart. Het nieuwe ecosysteem in  

de regio Utrecht. 

In Earth Valley werken bedrijven, kennisinstellingen en 
overheden samen aan innovatieve oplossingen voor 
maatschappelijke vraagstukken op het gebied van 
duurzame leefomgeving, woningbouw, mobiliteit, 
klimaatadaptatie en energietransitie. Deze samenwerking 
stelt ons in staat om de juiste prioriteiten te stellen en 
innovaties en investeringen mogelijk te maken. 

Earth Valley is ambitieus. Leidende bedrijven, 
onderzoeksinstituten en topuniversiteiten bundelen de 
krachten op het gebied van gezonde leefomgeving, 
duurzame en circulaire bouw, watermanagement en 
geo-data. Hierdoor ontstaan innovatieve oplossingen die 
nodig zijn om de maatschappelijke vraagstukken aan te 
gaan.  Zéker als overheden dit steunen.  

De regio Utrecht heeft exact de unieke mix van bedrijven  
en kennisinstellingen die hieraan een grote bijdrage leveren. 
Met gebundelde research, innovatie, internationale 

tenders, talentvorming en educatie gaan we samen  
op zoek naar daadkrachtige oplossingen en kunnen we 
beter voorspellen hoe de toekomst zal zijn. Alles wat 
daarvoor nodig is, zit hier. In Earth Valley. 

‘Met Earth Valley creëren we een 
ecosysteem dat sterk bijdraagt aan 
grote maatschappelijke opgaven. 
In de 17e eeuw was Amersfoort het 
kadastraal middelpunt van Nederland. 
Nu starten we de moderne variant die 
past bij de huidige uitdagingen.’

Lucas Bolsius

Burgemeester Amersfoort

‘Dat moet kunnen. Een digital twin voor 
environment, earth, klimaatadaptatie: 
dat haakt allemaal in elkaar en kunnen 
we echt bij elkaar brengen. Open 
science is juist die beweging om meer 
openheid te brengen in kennis, data en 
software. Het is vooral: delen en leren 
van elkaars informatie.’

Wilco Hazeleger 

Decaan faculteit Geoscience, 
Universiteit Utrecht

‘De verbouwing van Nederland gaat 
veel vragen van de maatschappij. 
In de regio Utrecht is een unieke 
combinatie aanwezig van bedrijven en 
kennisinstellingen die daar een grote 
bijdrage aan leveren. Dat maken we 
zichtbaar met Earth Valley en gaan we 
verder uitbouwen met investeringen  
en programma’s.’

Wouter van Daal 

Kwartiermaker Earth Valley,  
ROM Utrecht Region
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‘De verschillende maatschappelijke 
ambities komen allemaal bij elkaar op 
dezelfde plaats. Het is meer dan ooit nodig 
om dat integraal en programmatisch aan 
te pakken.’

Aarnout Muizer 

Sectordirecteur gemeenten, ARCADIS

‘Het unieke van Earth Valley is dat we 
in deze regio de inhoudelijke kennis, 
expertises en vaardigheden bij elkaar 
hebben die bijdragen aan de belangrijke 
maatschappelijke transities voor heel 
Nederland.’

Frank van Es 

Directeur TwynstraGudde

‘Als we met de Earth Valley partners alles 
wat we weten slim samenbrengen en over 
elkaars grenzen heen durven denken 
kunnen we echt veel bereiken.’

John Jansson

Directeur transport en mobiliteit, SWECO   

Sinds de lancering is Earth Valley in een nieuwe fase 

beland. Een fase van doorpakken. Hieronder lees je 

een update over onze activiteiten. 

Bouwen aan inhoudelijke programma’s
  Earth Valley werkt inhoudelijke programma’s uit rond  
circulaire bouw, energietransitie en digital twins. 

  ROM Utrecht Region is samen met de Provincie Utrecht en 
RHDHV de ontwikkeling van een innovatie roadmap voor 
slimme energiesystemen met een focus op netcongestie 
gestart. Komende periode vinden bedrijventafels plaats  
die voortbouwen op gesprekken met een veertigtal 
innovatieve bedrijven in de regio.

  Op 29 september is het Convenant Duurzame Woningbouw 
ondertekend. Met het convenant committeren overheden  
en bouwer/ontwikkelaars zich aan bovenwettelijke ambities 
op het gebied van energie, klimaatadaptatie, circulair, 
duurzame mobiliteit, natuur inclusief en biodiversiteit en 
gezonde leefomgeving.  

  LIVE is de eerste succesvolle subsidieaanvraag binnen  
Earth Valley. Het project is een goed voorbeeld van 
samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en 
marktpartijen die met producten en innovaties bijdragen 
leveren aan maatschappe lijke opgaven van de overheid. 

  In oktober is het meerjarige publiek private innovatie 
programma ‘digitalisering in de circulaire bouweconomie’.  
Het innovatieprogramma helpt bedrijven op de digitale 
uitwisseling die nodig is voor de industrialisatieslag in de 
bouwsector, het digitaal in kaart brengen van de bestaande 
gebouwde omgeving en het slim organiseren van de 
logistieke uitdaging die (circulair) bouwen en renoveren  
met zich meebrengt.

. 

Waar werkt Earth Valley aan? 

Investeren en internationaliseren
  Met Earth Ventures gaat ROM Utrecht Region investeren in 
schaal bare, innovatieve ondernemingen, met oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen voor een gezonde en groene 
leefomgeving.

  Onder de vlag van Earth Valley vinden handelsmissies plaats. De 
eerste was op 19 oktober, een bezoek aan de Intergeo in Essen.

Earth Valley community en events 
  Het netwerk van Earth Valley en het aantal activiteiten groeit. 
Inmiddels zijn er binnen het ecosysteem meer dan 400 
bedrijven in kaart gebracht, met wie we steeds hechter samen 
gaan werken. Dit doen we nu al met 50 partners.

  Earth Valley organiseert ieder kwartaal succesvolle evene menten. 
Met een eerste Earth Valley café op 29 september 2022 als 
ontmoetingsplek voor deelnemende en geïnteresseerde partijen.  

  De LinkedIn-community van Earth Valley groeit. Dit is een 
belangrijk communicatieplatform waarop deelnemers en 
geïnteresseerden de ontwikkelingen binnen het nieuwe 
ecosysteem kunnen volgen. 

  Op het jaarlijkse event Connect Live van ROM Utrecht Region  
en Economic Board Utrecht was in 2022 voor het eerst een  
Earth Valley-plein met 30 sprekers en 12 tafelsessies. 

  Earth Valley haalt grootschalige evenementen die aansluiten  
op de inhoudelijke programma’s naar de regio. 

Human Capital Agenda  
  Earth Valley heeft geparticipeerd in initiatieven rondom talent. 
Voorbeelden zijn het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF), de 
NLingenieurs Doe&Durf Challenge en de Utrecht City Challenge. 

  Earth Valley stelt samen met betrokken bedrijven, de Utrecht 
Talent Alliantie en de gemeente Amersfoort een Human Capital 
Agenda op. Het is immers belangrijk dat de gehele kennisketen 
binnen Earth Valley op orde is, en dat bedrijven geholpen 
worden met uitdagingen in de krappe arbeidsmarkt.
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Op welke thema’s richt Earth Valley zich?

Earth Valley gaat slimmer en beter aan de slag met data. Specialistische partijen zetten samen hun kennis, kunde en 
innovatiekracht in voor oplossingen op het gebied van diverse actuele thema’s die allemaal gaan over onze leefomgeving. 
Deelnemers van Earth Valley hebben de ambitie om de volgende opgaven gezamenlijk op te pakken:

‘In Nederland zijn we heel goed in data. 
Onze opgave is om alle kennis en data in de 
regio samen te brengen. Dat is wat we met 
Earth Valley bij elkaar kunnen brengen.’

Tirza van Daalen

Directeur geologische dienst, TNO

‘Er wordt veel gebouwd. De grootste 
uitdaging is om Nederland bereikbaar 
te houden. Het is van belang om wonen, 
werken en recreëren op een duurzame 
manier te verbinden.’

Harro Homan 

Regiodirecteur Randstad Noord, Prorail

‘Uiteindelijk doen we studies om impact 
te maken en dan moet je in gesprek met 
elkaar. Overheden, kennisinstellingen en 
bedrijfsleven.’

Hanneke van der Klis 

Director digital transformation, Deltares

‘De maatschappelijke opgaven van
deze tijd maken samenwerking tussen 
overheden, bedrijven, start-ups en scale-
ups noodzakelijk. Daarom investeren 
we met diverse Captains in het Earth 
Valley innovatieprogramma DigiC. Een 
community waarin we elkaar kennen, 
structureel spreken en met vernieuwende 
partijen innovatieprojecten ontwikkelen.’ 

Maurice Verkerk

COO Daiwa House Modular Europe 

Duurzaam gebouwde  
omgeving

• Woningbouwopgave 

• Verduurzaming

•  Circulair bouwen

•  Energietransitie

•  Renovatieopgave

Mobiliteit

•  Bereikbaarheid (stad, snelweg, spoor)

•  Nieuwe mobiliteitsconcepten

• Last mile delivery

•  Elektrificering en waterstof

•  Pakketbezorging (drones, hubs)

•  Deelmobiliteit (MaaS)

Klimaatadaptatie

• Klimaatverandering 

• Droogte en hittestress 

• Wateroverlast

• Drinkwater

• Deltaplan

•  Biodiversiteit en groen in de stad 

• Luchtzuivering

Energietransitie

• Netcongestie

•   Energyhubs (vraag & aanbod afstemmen)

• Slimme energie systemen (Data/ICT/AI)

• Warmteoplossingen (aardgasvrij)

Data | AI | DigitalTwin | Geo

•  Enabling data technologie voor ruimtelijke 

en maatschappelijke vraagstukken

•  Ontsluiten en koppelen van data

• Visualisering

• FieldLABs

•  Intelligence, tools, analyses

•  Koppelen data van verschillende sectoren
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‘Mijn wens is dat iedereen over vijf jaar weet 
wat Earth Valley is. Dat de kennis en data voor 
het duurzaam ontwikkelen van Nederland zich 
concentreert in de regio Utrecht. Hier vinden 
bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen 
de oplossingen voor de grote vraagstukken waar 
we voor staan.’

Robert Strijk 

Gedeputeerde Provincie Utrecht

‘De opgaven waar wij als gemeente (maar 
ook als Nederland) voor staan worden steeds 
complexer. Om daar oplossingen voor te vinden 
hebben we de kennis, kunde en capaciteit van 
alle partners binnen Earth Valley nodig. We 
vinden het belangrijk om daarbij alle ruimte te 
geven aan innovatie en samenwerking.’

Willem-Jan Stegeman 

Wethouder Amersfoort

‘Utrecht is het kloppende hart van een gezonde 
samenleving. Cruciaal daarin is het bouwen 
aan een gezonde leefomgeving door slimme, 
duurzame oplossingen en innovaties toe te 
passen. Door samen te werken met de bedrijven 
in de regio bouwen we keihard aan de gezonde 
steden van de toekomst.’

Susanne Schilderman 

Wethouder Utrecht

‘We zijn in ons land bezig met vier belangrijke 
transformaties: de energietransitie, circulaire 
economie, digitalisering en kunstmatige 
intelligentie. De kern van het verhaal: je hebt geo-
informatie nodig voor alle vier de transities.’

Ed Nijpels  

Voorzitter GeoBusiness NL

Bouwen aan Earth Valley - De economische kracht van de regio

  Ongeveer 1 op de 6 banen in de Utrecht Region maakt  
deel uit van een Earth Valley-sector (vergelijkbaar met de 
gezondheidssector). Dit zijn ca. 125.000 banen, waaronder 
opvallend veel in de vakgebieden van ingenieursbureaus, 
natuurwetenschappen en ICT/DATA/AI. 

  Een locatie-coëfficiënt van 1,5 - 1,7. Dit geeft aan dat de 
sector aanzienlijk groter is dan je gemiddeld zou verwachten.

  28% van alle Nederlandse gesubsidieerde innovatie
projecten op het gebied van aard en milieuwetenschappen 
en 19% van de projecten op het gebied van bodem,  
lucht en watertechnologie komen uit de Utrecht Region. 

  De onderwijs en kennispositie van de regio is zeer sterk.  
Zo scoort de internationale kennispositie van Utrecht 
University Geography #2 en Earth sciences #15 (Shanghai 
ranking 2022 Utrecht University)

De economische kracht van Earth Valley voor de regio  

is groot. Uit data-analyses blijkt dat het cluster van  

Earth Valley bedrijven en kennisinstellingen sterk 

vertegenwoordigd is.

Amersfoort 

Utrecht
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‘Uiteraard spelen ingenieursbureaus 
een belangrijke rol in de transities. 
Om de maatschappelijke uitdagingen 
waarvoor we staan waar te maken moet 
de gehele kennisketen op orde zijn’. 

Anton van der Sanden 

Global Director Mobility & 
Infrastructure, RHDHV  

‘We hebben nu echt een momentum. 
We zien dat vraagstukken en 
toepassingen naar ons toe komen 
met daarbij het verzoek: we hebben 
geo-data nodig. Wij doen dit als 
specialisten al heel lang. Dus dit is  
het moment om daar anderen de 
vruchten van te laten plukken.’

Jantien Stoter

Hoogleraar 3D GeoInformation TU 
Delft, Geo Information Specialist, 
Geonovum

‘De maatschappelijke uitdagingen 
van morgen vragen vandaag onze 
volle aandacht. Het is zaak dat wij - 
Hogeschool en werkveld - in nauwe 
samenwerking deze handschoen 
oppakken: Het opleiden van mensen 
en het gezamenlijk uitvoeren van 
onderzoek om deze uitdagingen het 
hoofd te kunnen bieden.’

Mark Tammer 

Directeur HU Amersfoort en directeur 
Instituut voor Design & Engineering, 
Hogeschool Utrecht

Bouwen aan Earth Valley – De Human Capital Agenda

De Earth Valley-partners geven aan dat het arbeidstekort een 
urgente uitdaging is. Voor de verbouwing van Nederland moet 
de gehele kennisketen op orde zijn, van bouwvakker tot 
hoogleraar en van scholier tot gepensioneerde. Doel is om een 
langdurige samenwerking tussen Earth Valley-partijen op te 
bouwen, zowel publiek als privaat, om samen een toekomst
bestendigere arbeidsmarkt te creëren. 

Een belangrijk onderdeel hiervan is het beter laten aansluiten 
van vraag en aanbod van talent. Uiteindelijk resulteert dit in 
een  cruciale bijdrage aan het realiseren van de maatschappe
lijke transities waar Earth Valley zich hard voor maakt. 

Vanwege de urgentie van de arbeidsmarktproblematiek, 
bestaan er al meerdere initiatieven die raakvlakken met de Earth 
Valley-thema’s hebben. Het is belangrijk het volledige systeem 
in kaart te brengen. Begin 2023 start daarom in samenwerking 
met de UTA (Utrecht Talent Alliantie) een kwartiermaker. 

Wat zijn de doelen? 
De langetermijnvisie van de Earth Valley Human Capital 
Agenda is dat talent in de Utrecht Region, vanaf de 
basisschool tot het pensioen , weet dat zij uit een regio komt 
die een sterke, gespecialiseerde bijdrage levert aan de 
duurzame gebouwde omgeving. Dit weerspiegelt zich in  
de curricula en stagemogelijkheden. 

Verder weet de werkende beroepsbevolking waar zij terecht 
kan voor begeleiding rond vraagstukken op het gebied van 
overstappen, een leven lang ontwikkelen en technische 
vaardigheden. Vooruitlopend op de Earth Valley Human 
Capital Agenda werken we in samenwerking met partners  
aan initiatieven die gaan bijdragen aan de toekomst van  
Earth Valley. Meebouwen? Neem contact met ons op! 

Het winnende team van de Sustainable City Challenge 2022 in Utrecht 

met Earth Valley als partner. Tijdens deze challenge werkten 15 

studententeams (met ruim 80 studenten van ROC Midden Nederland, 

Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht Utrecht) aan oplossingen  

voor gezond en duurzaam leven in de regio Utrecht.

Nlingenieurs Doe&Durf is een initiatief van JongNLingenieurs,. Innovatie 

en zichtbaarheid is waar het om draait bij Doe&Durf. Met deze competitie 

willen we laten zien dat de jonge ingenieur in staat is om creatieve 

en innovatieve oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan de 

maatschappelijke uitdagingen van vandaag. 
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‘Burgerparticipatie wordt steeds 
belangrijker om burgers zowel voor 
als tijdens een project mee te nemen 
in de te maken keuzes. Het draait 
steeds meer om de burger zelf aan de 
knoppen zetten en te laten testen in 
een digitale omgeving. Zo laat je veel 
meer zien dan als je een pdf opstuurt.’

Anne Dullemond

Directeur Strategis

‘Het is mij nu al wel duidelijk dat geo-
data en het toepassen van innovaties 
in planvorming de nieuwe norm gaan 
worden. Dat gaat overal worden 
toegepast.’

Cora van Zwam 

Projectleider Liendert,  
Gemeente Amersfoort

‘Liendert is een relatief oude wijk.  
Dat biedt ruimtelijk veel kansen om 
anders om te gaan met de impact  
van klimaatverandering.’

Koen Reef

Hydrologic

LIVE (Liendert Interactieve Visuele Ervaring) is een eerste 

concrete actie vanuit het ecosysteem Earth Valley. Met een 

subsidie van 1 miljoen euro slaan vijf Amersfoortse bedrijven 

(Geomaat, NEO, Hydrologic, Strategis en AeroVision), RIVM, 

Future City en gemeente Amersfoort de handen ineen bij  

de herinrichting van de wijk Liendert.

Het doel van het LIVE-project is helder: met innovatieve 
digitalisering bijdragen aan klimaatadaptatie, energie transitie en 
leefbaarheid in Liendert. Het consortium van Earth Valley-partijen 
ontwikkelt onder meer een gedetailleerde watermonitor en een 
geavanceerd boomregister om gericht klimaatadaptieve 
maatregelen te kunnen nemen en te monitoren.

Digital twin
‘Een herinrichting van een wijk is complex en vraagt 
betrokkenheid van veel verschillende disciplines’, licht Leon 
Hendriks, ketenregisseur van AeroVision, toe. ‘Ondergrond, riool, 
energietransitie, waterbeheer, groen, gebouwbeheer, mobiliteit, 
participatie: het gaat om veel vraagstukken en ambities. Door het 
bijeenbrengen van verschillende wensen en de impact daarvan 
zichtbaar te maken, kunnen we de impact van de ene potentiële 
ingreep op de andere laten zien.’

Hendriks: ‘Je moet keuzes maken. Ter ondersteuning daarvan 
hebben we met LIVE een aantal diensten bij elkaar gebracht in 
een digital twin. Daarmee kunnen we scenario’s laten zien: 
wat gebeurt er als we het zo doen? De beslissers kunnen 
hiermee keuzes maken die ze met informatie kunnen 
onderbouwen.’

Geïntegreerde aanpak
Deze werkwijze is een voorbeeld voor toekomstige initiatieven 
vanuit Earth Valley. Hendriks: ‘De kracht van LIVE is dat we 
voor een herinrichtingsvraagstuk een geïntegreerde aanpak 
kunnen bieden. De voordelen daarvan merken we al. Het 
noopt partijen ertoe om de tijdsplanning af te stemmen en  
het stimuleert om elkaars data te gebruiken.’

Schaalbaar
LIVE is eind 2023 gereed. De ambitie is dat deze 
samenwerkingsvorm daarna schaalbaar is, zodat andere 
bedrijven zich kunnen aansluiten of nieuwe consortia kunnen 
vormen. Hendriks: ‘Van een wijk als Liendert hebben we er 
honderden in Nederland. Dat zijn allemaal potentiële 
projecten waar ons concept geschikt voor is. Als iedereen 
ervoor openstaat om de krachten te bundelen dan kan  
Earth Valley heel goed werken.’

Hoe gaat Earth Valley te werk?

‘Dankzij LIVE kunnen beslissers 
betere keuzes maken’

Het LIVE-project wordt mede gefinancierd door het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
Kansen voor West II en REACT-EU in het kader van 
de respons van de Europese Unie op de COVID-19 
pandemie. Zie voor meer informatie over het project: 
https://liendert.live/
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‘Het eco-systeem Earth Valley is een 
van de belangrijkste prioriteiten voor 
de ROM Utrecht Region. We gaan de 
komende jaren investeren om met 
partners een bloeiend en groeiend 
netwerk op te bouwen.’

Arjan van den Born

Directeur ROM Utrecht Region

Sluit je aan bij  
Earth Valley!
 

De kracht van Earth Valley is dat we het 
samen doen. Dus kan jouw organisatie 
waarde toevoegen aan dit ecosysteem?  
En wil je meehelpen aan de ontwikkeling  
van oplossingen voor de grote 
maatschappelijke opgaven waar we in  
de wereld voor staan? Dan verwelkomen  
we je graag in ons netwerk! 
 
Neem contact op via  
earthvalley@romutrechtregion.nl 
of
     linkedin.com/company/earthvalley/


