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1 Inleiding

4

Het team van marco.broekman en LINT heeft in een korte 
periode een visie ontwikkeld op het Beurskwartier vanuit de 
werklijn circulaire economie, getiteld “Circulair Beurskwartier” 
in het Living Lab van ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
ministerie van Economische Zaken, gemeente Utrecht en provincie 
Utrecht. Daarbij hebben wij zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van de aanwezige kennis bij de gemeente Utrecht, TNO, USI, 
gedragswetenschapper Anjo Travaille en andere betrokken 
partijen. Verschillende werkateliers met opdrachtgevende 
partijen, visiting critics, ontwerpers en andere stakeholders 
hebben de ontwikkelde visie steeds een stap verder gebracht. Het 
Living Lab bood een uniek platform om binnen korte tijd enerzijds 
de structuurvisie Beurskwartier een ‘second opinion’ te geven 
vanuit de circulaire economie. Maar anderzijds ook de circulaire 
economie als urgent thema nog beter op de agenda te krijgen van 
de gemeente Utrecht en deze een concreet en voorstelbaar beeld 
te geven. Wij zien dit product dan ook niet als een eindresultaat, 
maar eerder als een eerste stap naar een Circulair Beurskwartier 
in een circulaire regio.
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2 CIRCULAIRE 
   ECONOMIE 
   IN UTRECHT
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De realisatie dat grondstoffen en fossiele 
energie eindig zijn en de toenemende 
hoeveelheid afval overtuigt steeds meer 
mensen dat er een ander economisch model 
nodig is om de wereld leefbaar te houden. 
Circulariteit kan van grote betekenis zijn voor 
de nieuwe economie. Het lokaal verwerken 
van afval en energie kan tot nieuwe producten 
leiden, tot meer lokale productie, en tot meer 
banen. Lokale productie leidt tot meer lokaal 
toegevoegde waarde, waardoor een economisch 
veerkrachtiger systeem ontstaat, gekoppeld aan 
een sociale agenda. Circulaire Economie gaat 
over een bewuste omgang met grondstoffen 
op verschillende schalen, door in te zetten op 
besparing, delen, hergebruik, reparatie en 
recycling van grondstoffen, bouwmaterialen en 
goederen. Van een lineaire economie naar een 
circulaire economie. 

In de literatuur zijn er meerdere definities van 
een circulaire economie; deze worden hieronder 
genoemd.

Een circulaire economie is een levend systeem 
waarin waarde-ontwikkeling plaats vindt op 
basis van gebruik in plaats van verbruik. Dat 
betekent dat herbruikbaarheid van producten en 
grondstoffen ontstaat en dat waardevernietiging 
voorkomen wordt. Essentiele elementen hierbij 
zijn het gebruik van zuivere en niet toxische 
materialen, ontwerp voor demontage en het 
volledig gebruiken van duurzame energie. Ellen 
MacArthur (2013), Towards the Circular 
Economy 1

Een circulaire economie is een industriële economie 
die herstellend is, en waarin er twee soorten 
materiaalstromen zijn: biologische materialen, 
ontworpen om veilig terug te stromen naar 
de biosfeer, en technische (niet-biologische) 
materialen, waar product(onderdelen) zo zijn 
ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief 
hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen 
worden. Aldersgate (2012), Resilience in the 
Round, p.5
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Een circulaire economie is een industriële 
economie die veerkracht als intentie heeft en 
verbruik waar mogelijk verruilt voor gebruik. 
De circulaire economie is gebaseerd op het 
sluiten van ketens en het (waar mogelijk 
oneindig) verlengen van cycli. OPAi & MVO 
Nederland (2014), Ondernemen in de 
Circulaire Economie, p.11
Er zijn meerdere redenen voor een transitie 
naar een circulaire economie. 

• De grote groei in de hoeveelheid 
consumenten (in de middenklasse).

• De flexibiliteit van het lineaire systeem 
staat onder druk.

• Er is een groeiende materiaalvraag, incl. 
kritische materialen.

• De beschikbaarheid van grondstoffen 
daalt (geo-politiek) 

• De afnemende levensduur producten

Om deze omslag van een lineaire naar 
een circulaire economie te kunnen maken, 

is vooral een ‘mentaliteitsverandering’ nodig. 
Thomas Rau zegt daarom ook het volgende: “Er 
is maar één reden waarom er niks verandert: 
omdat we niet willen. Het probleem is dus onze 
mentale gesteldheid. Het echte doel is niet 
circulariteit, maar de mentale transformatie die 
leidt tot een andere verhouding tussen mens en 
aarde.” Binnen het Living Lab Utrecht wilden wij 
als team ons niet alleen richten op het niveau 
van het (bouw)materiaal of de stofstroom, 
maar kijken of de circulaire economie echt een 
ruimte organiserend principe kan worden en 
gebiedsontwikkeling op een fundamentele wijze 
kan beïnvloeden. 

The Next Economy driehoek (IABR2016)
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Circulaire Economie gaat over een bewuste omgang 
van het creeren van grondstoffen in het gebied, door 
besparing, delen, hergebruik, reparatie en recycling 
van grondstoffen, bouwmaterialen en goederen. 
Dit vraagt om een circulaire economie in plaats van 
een lineaire economie. Om deze omslag te kunnen 
maken, is vooral een ‘mentaliteitsverandering’ nodig. 
Thomas Rau zegt daarom ook het volgende:

“Er is maar één reden waarom er niks verandert: 
omdat we niet willen. Het probleem is dus onze mentale 
gesteldheid. Het echte doel is niet circulariteit, maar 
de mentale transformatie die leidt tot een andere 
verhouding tussen mens en aarde.” 

De Wederkerigheid, handelingen om reststromen van 
een persoon weer terug naar de persoon te krijgen, 
oftewel ‘prosumer’,  is dus een leidend thema voor 
individuele en collectieve gedragsverandering.
Circulaire economie vraagt om slimme logistiek, 
waardoor we circulariteit als ruimte organiserend 
principe kunnen zien. In het plangebied, maar ook op 
de schaal van Utrecht, zijn de volgende doelgroepen 
te bereiken: bezoekers, bewoners, ondernemers, 
gemeente, ontwerpers, ontwikkelaars. 

Diagram van het benutten van de Circulaire Economie stromen
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I AM RECYCLED, Arrasate, Gipuzkoa, Spain
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2.2 UTRECHT CIRCULAIR

Utrecht kiest met haar Ruimtelijke Strategie 
2016 voor groei door inbreiding, door 
ruim 40.000 inwoners binnen de bestaande 
bebouwing te huisvesten. Deze binnenstedelijke 
transformatie biedt de kans om verdichting 
te combineren met een verbetering van de 
leefomgeving, het duurzaam inrichten van de 
stad en het bevorderen van gezond gedrag. 
Deze opgave biedt ook grote kansen voor de 
circulaire economie. Dit komt ook terug in de 
studie van TNO, die in 2016 een onderzoek 
heeft verricht naar de circulaire potentie in 
Utrecht. 

De materiaalstromen waar de aandacht van 
de Cirkelregio Utrecht naar uitgaat volgens het 
TNO onderzoek zijn:

1. Circulair bouwen en slopen 
2. Circulair (her)inrichten van interieurs in 

gebouwen (zoals instellingen, kantoren, 
bedrijven) 

3. Hoogwaardig verwaarden van biomassa 
4. Hoogwaardige verwerking van luiers en 

incontinentiematerialen 
5. Inbreiding van warmtenetten in de Utrechtse 

regio 
6. Behoud van drinkwaterkwaliteit 
7. Hoogwaardige verwerking van elektrisch en 

elektronisch afval.
8. Hoogwaardige verwerking van textiel, 

matrassen en tapijten 
9. Circulaire bedrijvigheid rond hoogwaardig 

hergebruik van grofvuilstromen 
10. E-bundeling van lokale, circulaire initiatieven

Binnen het Beurskwartier zien wij vooral potentie 
in de materiaalstromen “bouwen en slopen” 
(nieuwbouw, interieurs, buitenruimte etc), het 
productief maken van specifieke reststromen 
uit het gebied (GFT afval, koffieprut) en 
kleinschalige ruimte bieden aan hoogwaardige 
inzameling en reparatie van elektrisch en 
elektronisch afval. Utrecht heeft al verschillende 
initiatieven die hoge ambities tonen op het vlak 
van de circulaire economie (Hof van Cartesius, 
Knoop Kazerne). Het Beurskwartier biedt 
door zijn centrale positie, bezoekersaantallen, 
verdichtingsvraagstuk en duurzame ambities een 
kans om de circulaire ambities van de stad op te 
schalen naar gebieds- en stadsniveau. 
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Hof van Cartesius (LINT, Charlotte Ernst)

Knoop kazerne (CEPEZED)
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2.3 GEDRAG

In de circulaire economie heeft een consument 
invloed op de totstandkoming van het product 
dat hij consumeert, en wordt hij het ware 
producent en consument tegelijk (prosumer) 
De zichtbaarheid van afval en materialen als 
stromen in een gebied is essentieel om mensen 
bewust te maken van de werking en hun eigen 
rol/invloed hierin. Mensen zijn bijvoorbeeld 
sneller geneigd om afval te scheiden als ze 
zien wat er mee gebeurt en als ze daar ook 
hun identiteit aan kunnen ontlenen. Zodoende 
ontstaat er meer waardering voor afval en 
daarmee wijziging van gedrag. Voorbeelden 
hiervan zijn als mensen zien dat een gebouw 
wordt gemaakt van hergebruikt materialen, 
dat mensen zien waar GFT wordt verzameld 
en wat er ermee wordt gedaan, hoe koffieprut 
verderop in de straat in een kwekerij wordt 
gebruikt voor het kweken van champignons: “Als 
ik mijn koffieprut verzamel, kan ik champignons 
kopen”. We willen voorstellen en ingrepen 
doen die het eigendom en bewustzijn vergroten 
en uiteindelijk resulteren in wederkerigheid. 
Dit kan uiteindelijk ook bijdragen aan de 
totstandkoming van een sociale norm, waarbij 
het maximaal scheiden van afval normaal is en 
hergebruik, reparatie en delen de norm worden. 
Wanneer daarnaast het gewenste gedrag (afval 
scheiden, hergebruiken) zo makkelijk mogelijk 
wordt gemaakt en wordt opgenomen in de 
dagelijkse routine van mensen, dan kan echte 
gedragsverandering ontstaan.



Wederkerigheid
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Fair Phone Bread App Energie App
Zero Waste Fashion Design 
Holly Mcquillan

Shoes recycling ocean waste 
Adidas

Electro trash resin, 
Rodrigo Alonso

TECOREP 
Taisei

Villa Welpeloo 
Enschede

ECOARK 
Taipei

Argonne Energy Lab 
Argonne

Panorama West  
Amsterdam

Urban Rigger  
Refshaleøen 

De Ceuvel 
Amsterdam

Java Eiland Compost 
Amsterdam

INSTOCK restaurant 
Amsterdam

Wikado playground 
Rotterdam

Cineroleum,  
London

E-Waste Race 
Utrecht/Groningen districts

Barcelona Urban Lab
ZEROemission town 
Sonderborg masterplan

Bluecity  
Amsterdam

SUPERBUDE hostel 
Hamburg 

I AM RECYCLED center 
Arrasate (SPA)

OILPOT 
Barcelona 

Saving from repairing 
Sweden 

Barcelona 2050 Coordinated strategies 
Utrecht

UMICORE 
Antwerp

Zero waste town 
Kamikatsu

Rotterzwam 
Rotterdam

Guerrilla Kitchen 
Amsterdam

Ars Electronica EXPORT 
global  

De Kledingbibliotheek 
 Utrecht

Reuse refurbishment 
ProRail/Utrecht
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Amsterdam
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RePlast, blocks 
ByFusion 

R16 Led 
Waarmakers

Fruit Leather 

ICEhouse 
Davos

Alliander 
Duiven

Sloop Elisabeth Ziekenhuis 
Utrecht / Amersfoort

Parallel business  
rooftop StudioGang

SOLID Principle 
Ymere

Passive energy housing 
Manchester

FREITAG fabric 
Noerd

Zuiderzeegweg campus 
Amsterdam

Carbon Neutral Harbour 
Malmo

BedZED 
London

Shared fridges 
Berlin

East Village 
San Diego

Grind 
Ghent

OpenLab 
Groningen

Byens Hegn Metro 
Copenhagen

Park Lingezegen Red Ribbon Biomassa Park 
Hebei

Amsterdam Circulair  
FABRIC. 

FABCITY 
Amsterdam 

Zero Waste Scotland 
national agency

I DID IT  
Utrecht

La gonette currency  
Lyon

Recycled Steel Fiber 
Reinforced Concrete (RSFRC)

Gotenberg Sauna ReGEN 
Almere

CargoCAB 
idea

Cradle2Cradle 
global

Festival Zero Waste  
France

RDM  
Rotterdam

DUURZAME BOUWMATERIALEN FLEXIBILITEIT & HYBRIDITEIT
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Stromen moeten benaderd worden op 
verschillende schaalniveaus. Zo zullen de afval 
en productiestromen van papier en plastic 
vooral op regionaal schaalniveau moeten 
worden beschouwd en elektronisch afval 
zelfs op nationaal niveau. Afvalstromen als 
voedsel en water fungeren op een kleiner 
schaalniveau. (GFT, koffieprut, regenwater 
opvang). Bij “bouwafval” kunnen gebouwdelen 
en componenten op lokaal niveau misschien 
direct worden hergebruikt (kozijnen, deuren, 
hout), maar zullen specifieke materialen op 
regionaal en nationaal niveau worden verwerkt 
(staal, beton). Deze constatering is van belang 
voor het zoeken naar oplossingen of ingrepen 
die het mogelijk maken om stromen slimmer 
te benutten en deze in het gebied zichtbaar 
te maken. Daarnaast bestaat een circulaire 
economie uit verschillende onderdelen. Naast 
het benutten van reststromen en het circulair 
maken van de bouwstromen zijn in ons ogen 
nog twee thema’s belangrijk binnen een 
Circulaire economie; flexibiliteit van gebouwen 
en stedelijke structuren en de uitwisseling van 
kennis en data omtrent circulaire economie door 
middel van nieuwe platforms. We definiëren vier 
thema’s die gezamenlijk duiden waar circulaire 
economie volgens ons over gaat: 1. Reststromen 
(“De Reproductieve Stad”) , 2. Bouwen en slopen 
(“De Remontabele Stad”), 3. Flexibiliteit (“De 
flexibele stad”), 4. Deel kennis en data (“De 
lerende stad”)

2.4 SCHAALNIVEAU’S EN THEMA’S
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1. Reststromen

“De Reproductieve Stad”
 
• Reststromen op verschillende schalen benutten en deze 

productief maken in de stad
• (USI/Chalmers)
• Regio: koppelen werkmilieus, en grotere afvalstromen
• Stimuleren afvalscheiding
• Fijnmazige inzameling en benutting stromen
• Gebouw en openbare ruimte als 

‘grondstoffencentrale’
• Lokaal en zichtbaar
• Koppelen met onderwijs
• Sociaal inclusief, en lokale waarde, circulaire economie 

levert banen 

Stromen HNC: voedsel, GFT, water, plastic, electronica

2. Bouwen en slopen

“De Remontabele Stad”

• Regionale afstemmen materiaalstromen bouw- en 
sloopopgave (USI/TNO)

• Inzicht in levenscycli van gebouw onderdelen (casco vs 
inbouw)

• Sloopregisseur
• Grootschalige depot voor de gehele regio (materialen, 

componenten) meubilair
• Lokale depots voor hoogwaardige bouw producten, 

componenten
• Materialen paspoorten voor gebouwen en openbare 

ruimte
• Open Source inzicht in materialen

3. Flexibiliteit

“De flexibele stad”

• Maximale flexibiliteit van gebouwen, openbare ruimte 
en ondergrond

• Voorkomt verspilling van ruimte, materiaal etc
• Optimaal gebruik, gebruik per m2 en in tijd 

intensiveren
• Deeleconomie, delen bevorderen
• Anticiperende planologie

4. Deel kennis en data

“De lerende stad”

• Stad als campus
• Bevorder circulatie van kennis in lokale innovatiemilieus
• Open source inzicht in stromen
• Lokaal en regionaal dataplatform
• Van circulair denken naar circulair doen 

(experimenteer!) 
Een echt Living Lab!



bouwen en slopenreststromen

Utrecht

plangebied

gebouw

materiaal
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Thema’s



flexibiliteit kennis
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3 Strategie
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Circulair Beurskwartier bestaat niet uit één ingreep, maar uit een 
viertal strategieën die werken op verschillende schalen en werken 
met verschillende stromen. Zij hebben allemaal tot doel om de 
zichtbaarheid en verweving van de circulaire economie in het 
dagelijkse leven van bezoekers, bewoners en werknemers in het 
gebied te vergroten. En daarmee gezond en duurzaam gedrag 
te stimuleren. Deze ruimtelijke strategieën moeten bij voorkeur 
worden versterkt met beleidsmatige prikkels (bv BTW verlaging 
op reparatie werkzaamheden) en communicatieve uitingen. De 
zichtbaarheid zal bijdragen aan de wederkerigheid van gedrag. 
Mensen zijn sneller geneigd om afval te scheiden als ze zien 
wat er mee gebeurt en als ze daar ook hun identiteit aan kunnen 
ontlenen. Voor ondernemers betekent dit, dat zij misschien sneller 
tot een business case komen en ruimte zien om in het gebied 
experimenten te starten. Zodoende ontstaat er meer waardering 
voor afval en daarmee wijziging van gedrag. De vier strategieën 
zijn:

1 Test Site Beurskwartier
2 Landschap als Machine
3 Het Hybride bouwblok
4 High Streets Utrecht
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3.1 TEST SITE BEURSKWARTIER

Het Beurskwartier moet worden gezien als een 
lerende stad, waarin kennis en data omtrent 
circulaire economie maximaal wordt gedeeld 
en geëxposeerd. De bouw moet innovatiever 
worden en testlocaties stimuleren nieuwe 
technieken op het vlak van afvalscheiding, 
materiaalgebruik, recycling, reparatie, 
coalitievorming en financieringsmodellen. 
Aangewezen plekken in de stad worden 
ingevuld met test-materialen, elementen of 
objecten die afkomstig zijn uit de (Utrechtse) 
circulaire stromen. Deze onderdelen kunnen 
getest worden door het gebruik en de resultaten 
te registreren en te communiceren. Het paviljoen 
van de Knoop kazerne is al een goed voorbeeld 
van een testlocatie, maar meerdere plekken 
binnen het beurskwartier zouden als testlocatie 
kunnen dienen. Een eerste stap zou zijn om 
producten te ontwikkelen met de circulaire 
bouwstromen uit het gebied (bv sloop delen 
Jaarbeurs) en daar buiten. 



nieuwe technieken stimuleren afval scheiden

evenementen communicatie

33



34

Uitwisseling kennis

Bouwen en slopen
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Industrial districts

Central business districts

Urban factories

Mixed urban blocks 

Garage innovation areas

Agricultural production plants

Isolated R&D and production plants

Isolated storage & production plants

Transition areas

Examples: M4H (Rotterdam), RDM (Rotterdam), Binckhorst (The 

Hague), Strijp S (Eindhoven), Brooklyn Navy Yard (New York)

consumption

services

R&D

production

storage

waste

research & 
development

production

non urban urban

Suburban brain districts

Urban brain districts

Transition areas

Industrial districts

Central business districts

Urban factories

Mixed urban blocks 

Garage innovation areas

Agricultural production plants

Isolated R&D and production plants

Isolated storage & production plants

Mixed urban blocks 

Examples: Zomerhofkwartier (Rotterdam), Oude Westen 

(Rotterdam), Modekwartier (Arnhem)
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Werkmilieus

Bedrijventerreinen (Cartesius, Lage Weide)

Stadswijken (Lombok)

Central Business District (Beurskwartier)

Transformatiegebieden (Merwedekanaalzone)
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KRINGLOPEN

WKO 

ACTIEVE PLINT
ACTIEVE PLINT

FLEXIBELE INTERIEURS

DAKTUIN

GFT

WARMTE

KOUDE/WARMTE

BIOGAS

REINIGING GRIJSWATER

 GRIJSWATER

REGENWATER

GRIJSWATER

ZWART WATERBIOGAS

STRUVIET

BIO PLASTICS

RWZI

DRINKWATER

ACTIEVE BUITENRUIMTE

WERKEN

FIJNSTOF

REGENWATER

02

NOX

WONEN

GROENTE FRUIT

1. beeld stromen

ZONNE ENERGIE

PV PANELEN

ENERGIE ENERGIE

in uit

in

2. stromen
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3.2 LANDSCHAP ALS MACHINE

De hoge stedelijke dichtheid en het gebrek aan 
ruimte in het Beurskwartier vraagt om geheel een 
ander perspectief op landschap en natuur. Anders 
dan de traditionele inrichting denken we voor het 
Beurskwartier aan intensieve, verticale en hybride 
vormen. Naast een ruimtelijke en esthetische belang, 
krijgt het landschap een functioneel en productief 
belang. We gebruiken hiervoor de metafoor van 
de ‘machine’ en beschouwen het landschap in het 
Beurskwartier als een reeks van machines die de 
verzameling stromen in het gebied slim benutten. 
Deze machines kunnen stromen reinigen, produceren 
of hergebruiken. 

Uit een analyse van de stromen in het gebied blijken 
GFT, koffieprut, water en schone lucht stromen te 
zijn die benut kunnen worden in landschappelijke 
machines. Door een reeks productieve stadskassen 

te maken waarin GFT uit het gebied wordt gebruikt 
als compost, ontstaan productieve plekken met een 
publieke kwaliteit. Een goede doorwaardbaarheid 
van het Beurskwartier is essentieel om het gebied 
onderdeel te maken van het stedelijk weefsel. De 
kassen zijn altijd onderdeel van het netwerk van 
openbare ruimtes. In het voorstel zijn 4 kassen 
opgenomen: een restaurantkas, een waterkas, 
een brouwerijkas en een botanische kas. In de 
restaurantkas wordt GFT hergebruikt en fruit en 
groente gekweekt, ook wordt regenwater gebruikt 
in de kas. In de kelder van het restaurant wordt 
koffieprut uit het Beurskwartier gebruikt om 
champignons te kweken(244 bakjes champignons van 
250 gram per dag in een kelder van 250m2). 

De waterkas reinigt water uit het Merwedekanaal 
met behulp van waterplanten en kroos (10000 liter 



OPENBARE RUIMTE ONDERDELEN

Gevel- en Daklandschap

Netwerk van Straten en Parken

Stadskassen

Verankering in Omgeving
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GFT AFVAL PLANGEBIED

GFT 18910 ton/jaar 
Rest 63034 ton/jaar

CS2025  17%  (3192 ton/jaar) 
bedrijven  70,5%  (13351 ton/jaar)

jaarbeurs  11%  (2100 ton jaar)
woningen  1.5%  (266 ton jaar)

aandeel GFT in afval stationsgebied

AANDEEL GFT IN STATIONSGEBIED

Compost

Huishoudens (1.815 woningen x 2,2 personen x  1.3 kg afval per dag) = 887.525 kg afval per jaar (30% gft) = 266.252,67 kg gft per jaar 
Utrecht centraal (360.000 reizigers = 23.000 kg afval er dag) = 8.395.00 kg afval per jaar (30% gft) = 319.247.2,5 kg gft per jaar
Jaarbeurs (70 kg afval per m2 per jaar x 100.000m2 = 7000.000 kg afval per jaar (30% gft) = 2.100.000 kg gft per jaar 

189.103.20 kg gft afval in het stations gebied per jaar

1 kilo gft afval = 0,4 kilo compost 

18.910.320 x 0,4 = 7.564.128 kilo compost per jaar = 20,7 kilo compost per dag   
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per m2) en door middel van acquaponic techniek 
wordt vis en groente gekweekt (10 tilapia vissen 
en 39 tomaten per dag  in een kas van 512m2). 
De waterkas activeert het nieuwe waterfront aan 
het Beurskwartier. De brouwerijkas op het dak van 
de jaarbeurs gebruikt hop dat wordt gekweekt 
in verticale tuinen aan de blinde gevels van de 
jaarbeurshallen en vangt regenwater op (1479 
glazen bier per dag op basis van 250m gevel met 
hop). Het daklandschap wordt door de brouwerijkas 
betrokken in de openbare structuur van het gebied. 
De botanische kas bevat een rijke verzameling 
van planten en vormt het middelpunt in een van de 
nieuwe parken in het beurskwartier. De botanische 
kas kan gebruikt worden als wintertuin, buurtcentrum 
en plek voor ontmoeting en experiment. 
Naast een reeks stadskassen kunnen gevels en 
daken ook gezien worden als landschappelijke 
machines in het beurskwartier. Verticale tuinen aan 
gevels kunnen regenwater opvangen, reinigen en 
vasthouden. Beplanting in verticale tuinen kan, zeker 
op grotere hoogte, bijdragen aan een verbeterde 
luchtkwaliteit. In de verticale tuinen kunnen kruiden, 
groente en hop worden gekweekt en routes zullen 
toegang bieden tot een tweede maaiveld. De daken 
worden zo nadrukkelijk betrokken in het ontwerp 
van de openbare ruimte. Een reeks van pocketparks 

vangt regenwater op en vormt een afwisseling 
in het stratenpatroon van het Beurskwartier. 
De pocketparks zijn kleine oases met schaduw, 
verkoeling en het geluid van vallend water. 
De voorgestelde landschappelijke machines zijn 
sterk gerelateerd aan het fijnmazige netwerk van 
openbare ruimtes. Naast de functionaliteit van de 
machines zal de zichtbaarheid  op deze manier 
bijdragen aan de wederkerigheid van gedrag. 



LANDSCHAPSMACHINES ALS INTENSIVERING VAN LANDSCHAP

Koffie prut

Oesterzwammen

Schaduwtuin Botanische kas Energie opslaan restaurant kas Pocketpark Water kas Verticale hop tuin Brouwerij kas

Regen water Vervuilde water merwede kanaalGFT

GFT

GFT

Vervuilde lucht

Biogas/groenestroom

Groente,fruit,
       vis

Groente,fruit

Schoon water merwede kanaal

Hop

Schone lucht

Schoon water Bier

STADSKAS

Future food house museumparkrecreatie park Nexit

STADSKAS

Future food house museumparkrecreatie park Nexit
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Restaurantkas



Producent 

 retail

Restaurant

Afval uit restaurant

Plant afval Planten

Bier uit brouwerij kas 

groente en vis uit water kas 

Oesterzwammen uit kelder

Groenten en fruit uit eigen kas 

Boeren, telers, fabrieken,
productverpakkers,
tussenhandelaren

Supermarkten

750m2

groothandels, bakkers

voor gewassen 
Composteren, voedingstoffen

restaurant kas 
20 komkommers per plant per jaar 
1,5 planten per m2 = 20x1,5=30 komkommers per m2 per jaar

kas 250 m2 x 30 komkommers = 7.500 komkommers per jaar

8 paprika’s per plant per jaar 
3 planten per m2 = 8x3=24 paprika’s per m2 per jaar 

kas 250 m2 x 24 paprika’s = 6.000 paprika’s per jaar 

13 kroppen sla per m2 
5 keer per jaar oogsten = 13x5=65 kroppen sla per m2 per jaar

kas 250 m2 x 65 kroppen sla = 16.250 kroppen sla per jaar 

GFT

(Bronnen: Cbs, kwekerij noordoost, groentekwekerij tielemans, milieu centraal)

20 komkommers per dag  

16 paprika’s per dag 

44 kroppen sla per dag  

Water 

Oesterzwammen Oesterzwammen 

KoffiedikKoffiedik

Afval, GFT

Gescheiden verzamelen

1.408 kilo

22.351 kilo

Bevochtigen, mengen met broed
in een koele ruimte 

gebruiken voor een nieuwe goei
overblijvend koffieprut compost

(kan maximaal 4x)

restaurant kas/oesterzwammen 

*Getallen zijn als het koffiedik 1x word gebruikt

(bronnen: ns, jaarbeurs, cbs, gemeente Utrecht, nen, rotterzwam, zwamburg)

1kop koffie = 11 gram koffiedik = 0,7 gram oesterzwammen 

Een gemiddelde nederlander drinkt thuis of op het werk 3 koppen koffie
Een reiziger op utrecht centraal koopt gemiddeld 0,4 koppen koffie per dag 

Utrecht centraal = (284.000 rijzigers x 0,4 koppen koffie) = 124.900 gram koffiedik 
Jaarbeurs = (162.133 bezoekers x 0,4 koppen koffie) = 19.544.343 gram koffiedik 
Huishoudens (1851 bewoners x 3 koppen koffie) =  59.895 gram koffiedik 
Kantoren = (635.790m2 / 8m2 =79.473 werknemers x 3 koppen koffie) = 2.622.633 gram koffiedik 
Hele gebied = 22.351.771 gram koffiedik per dag = 22.351 kilo koffiedik per dag = 

1.408 kilo oesterzwammen per dag 

1 emmer/zak koffie dik = 10,6 kilo = 10.600 gram 
11 gram koffie dik = 0,7 gram oesterzwammen 
10.600 gram koffie dik = 675,15 gram oesterzwammen = 0,67 kilo oesterzwammen per emmer/zak 

1 teelt = ongeveer 10 weken = 5 x oogsten per jaar 
0,67 kilo oesterzwamen x 5 oogsten = 3,35 kilo oesterzwammen per emmer/zak per jaar 

1 m2 = 16 emmers/zakken x 3,35 kilo = 53,6 kilo oesterzwammen per m2 per jaar
in een kelder van 250m2 x 53,6 kilo per m2 = kan per jaar 13.400 kilo oesterzwammen worden gekweekt
13.400 kilo / 365 dagen = 36,7 kilo oesterzwammen per dag in een kelder van 250 m2 

9.386 bakjes oesterzwammen per dag
* 150 gram (van al het koffie dik in het jaarbeurs gebied)

244 bakjes oesterzwammen per dag
* 150 gram (in een keldervan 250 m2)

43



Botanische kas
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Waterkas



Water kas/Aquaponic 

Vis

GFT

Planten

Bacterien en wormen Voedsel Groenten,vis

Afvalstoffen  

Zetten afvalstoffen om in 
voedingsstoffen voor planten

Filteren het water 

11 vissen  

2 tomaat planten 

18,85 kilo

97,5 kilo

Oogst 

Oogst 

Schoon water 

Een goed aquaponnic systeem bevat 11 kg vis per m3 water 
1 vis weegt bij de “oogst” 1 kg = 11 vissen per m3

Het groeiproces van tilapia is gemiddeld 7 maanden 

1m3 water met vis  = 1,5m2 tomaten planten

18,85 kilo geoogste vis per jaar +97,5 kilo tomaten per jaar

In een kas van 512m2 kan 3.860,4 kg vis en 49.920 kg tomaat 
worden geproduceert per jaar.

10 tilapia vissen per dag 

39 tomaten per dag 

(Bronnen: Cbs, Urbanfarmers, aquaponic calculator,aquaponic.com, aquaponic.be)

Water kas/Aquaponic 

Vis

GFT

Planten

Bacterien en wormen Voedsel Groenten,vis

Afvalstoffen  

Zetten afvalstoffen om in 
voedingsstoffen voor planten

Filteren het water 

11 vissen  

2 tomaat planten 

18,85 kilo

97,5 kilo

Oogst 

Oogst 

Schoon water 

Een goed aquaponnic systeem bevat 11 kg vis per m3 water 
1 vis weegt bij de “oogst” 1 kg = 11 vissen per m3

Het groeiproces van tilapia is gemiddeld 7 maanden 

1m3 water met vis  = 1,5m2 tomaten planten

18,85 kilo geoogste vis per jaar +97,5 kilo tomaten per jaar

In een kas van 512m2 kan 3.860,4 kg vis en 49.920 kg tomaat 
worden geproduceert per jaar.

10 tilapia vissen per dag 

39 tomaten per dag 

(Bronnen: Cbs, Urbanfarmers, aquaponic calculator,aquaponic.com, aquaponic.be)

Water planten/kroos 

Regen water  

Vervuild water Merwede kanaal   

Zuurstof,schone lucht   

Zonlicht   

Schoon water Merwede kanaal    

Biogas/electriciteit/warmte    

Water vervuiling

Filtert water en reinigt water 
van stikstof en fosfaat 

Op 1 m3 water kunnen 5 zuurstof water planten groeien 
1 zuurstof water plant = ongeveer 200 liter gezuiverd water 

500 m2 kroos kan 1.540 m3 biogas produceren
1m3 biogas = 2.15 kWh electriciteit 
In een kas van 500 m2 kroos = 1.540 x 2.15 = 3.080 kWh electriciteit  

Water kas 

(bronnen: Cbs, Rvo, Wageningen University & research )

1000 liter gezuiverd water per m2 

6,16 kWh electriciteit per m2 

3,08 Mj warmte per m2 

3,08 m3 biogas per m2

Water planten/kroos 

Regen water  

Vervuild water Merwede kanaal   

Zuurstof,schone lucht   

Zonlicht   

Schoon water Merwede kanaal    

Biogas/electriciteit/warmte    

Water vervuiling

Filtert water en reinigt water 
van stikstof en fosfaat 

Op 1 m3 water kunnen 5 zuurstof water planten groeien 
1 zuurstof water plant = ongeveer 200 liter gezuiverd water 

500 m2 kroos kan 1.540 m3 biogas produceren
1m3 biogas = 2.15 kWh electriciteit 
In een kas van 500 m2 kroos = 1.540 x 2.15 = 3.080 kWh electriciteit  

Water kas 

(bronnen: Cbs, Rvo, Wageningen University & research )

1000 liter gezuiverd water per m2

6,16 kWh electriciteit per m2 

3,08 Mj warmte per m2 

3,08 m3 biogas per m2
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Schroten

Maischen

Koken

Schoon water

Regen water 

Hop Verticale tuin

Gisten

Bottelen
Biertuin

Restaurant

Bier

Hopscheuten

Filteren

Filteren en koelen

Hop oogst

(bronnen: de nederlandse brouwers, hemelswater, kennis instituut bier)

1 hop plant prodceert 72 gram hop per jaar 
1 gram hop is goed voor 0,25 liter bier 
72 x 0,25 = 18 liter bier per hop plant per jaar 

Op 1 vierkantemeter kunnen 2 hop planten worden verbouwd die 1 keer worden geoogst

2 planten x 72 gram hop = 
144 gram hop x 0,25 = 36 liter bier per m2 tuin per jaar  

gevel jaarbeurs langs de as 250m x 15m  = 3.750 m2
144 gram hop x 3.750 m2 = 540.00 x 0,25 l = 135.00 l bier per jaar 

1.479 glazen bier per dag 
250 meter gevel jaarbeurs gebouw 
glas 0,25 li=ter

Brouwerij kas

Brouwerijkas
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Verticaal groen

Vegetables in trays 
along the staircase

Vegetables, fruit 
and herbs

Hops culture 
growing in the 

façade
Waterfall

50db
120l/min

Waterfall
50db

120l/min

Fountain
52db

30l/min

Maximum rate of 
particulate matter 

absorption

27g/25m2/1h

15kg of heavy 
metals /year 

20g particles/year 

40t/year

Mature tree

7,5 m

60 m2

60 m2

20 m2/person/season

2 m

3 m

O2

N

CO2

CO2

SO2
NO2

CO

O2

1,5kg/jaar

vegetables, fruit 
and herbs

20 m2/person/season

vegetables, fruit 
and herbs

20 m2/person/season

Cascade
50db

15l/min

Laurent GALBRUN, Tahrir Ali. Perceptual assessment of water sounds for road tra�c noise
masking. Société Française d'Acoustique. Acoustics 2012, Apr 2012, Nantes, France.

Hiltrud POTZ; Pierre BLEUZÉ. Urban green-blue grids for sustainable dynamic citiesHiltrud POTZ; Pierre BLEUZÉ. Urban green-blue grids for sustainable dynamic cities

Gülçinay BAŞDOĞAN, Arzu ÇIĞ. Ecological-Social-Economical Impacts of Vertical Gardens in the
Sustainable City Model

Hiltrud POTZ; Pierre BLEUZÉ. Urban green-blue grids for sustainable dynamic cities

Gülçinay BAŞDOĞAN, Arzu ÇIĞ. Ecological-Social-Economical Impacts of Vertical Gardens in the
Sustainable City Model

Al
Cd

Fe
Cu

Ni

Co

VERTICAL GARDEN BENEFITS PRODUCTIVE BOTANICAL WATER
VERTICALE TUIN ALS LANDSCHAPSMACHINE
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Restaurant Kantoor
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3.4 HET HYBRIDE BOUWBLOK

De circulaire economie vraagt om ruimte. 
Binnen bouwblokken moet daarom enerzijds 
ruimte worden gecreëerd voor nieuw type 
infrastructuur en faciliteiten voor afvalscheiding. 
(compost, GFT, waterzuivering, collectieve 
afvalscheidingsruimtes). Daarnaast ligt er een 
kans om circulair programma in de plint van het 
bouwblok op te nemen, waar de reststromen 
van het gebied productief en zichtbaar worden 
gemaakt, in de vorm van reparatie plekken, 
deelwinkels, voedselproductie, onderwijs etc. 
Maak het bouwblok dus voldoende qua maat, 
t.b.v. circulair programma, een goed werkende 
plint en het opnemen van nog onbekende 
technologieën binnen het blok. Er is een studie 
gedaan naar de bouwblokmaten die nu worden 
gehanteerd in de structuurvisie. Naar onze 
mening is deze te krap opgezet (ca 62x77m), 
en zal of naar een grotere maat gezocht 
moeten worden (ca 82x100m) of zullen blokken 
gecombineerd moeten worden (ca 62x130m). 
Het gaat met name om de verschillende 
plintfuncties die een plek moeten krijgen op 
de beganegrond (fietsen, entrees, circulair 
programma etc). 

Ook de Jaarbeurs zal meer hybride, productief 
en doorwaadbaar moeten worden. Hier stellen 
wij voor de Jaarbeurs op niveau (+4m) meer 
op te delen, zodanig dat het gebied meer 
doorwaadbaar wordt, zonder dat de logistieke 
stromen en koppelingen van hallen te niet 
worden gedaan. Daarnaast zal in verticale 
richting en in de plinten ander programma 
toegevoegd moeten worden. Plekken voor 
ontmoeting en handel worden gecombineerd 
met plekken voor maken, testen, onderwijs en 
innovatie. De hoogstedelijke locatie heeft de 
potentie om het ‘beursconcept’ rijker te maken, 
door arrangementen van beursbezoeken uit te 
breiden in en om de beurs, door meer hybride 
programma toe te voegen.



Voorbeelden nieuwe infrastructuur voor afvalscheidingReparatie

wateropslag

WONEN

gemeenschappelijk

champignons

KANTOOR

kantoor typology

?m2 offices  = GF waste kanteen /cafe
  = UG champignons
  = CR common garden

dwelling typology

?m2 dwelling = GF repair/ recycle
   = UG water storage
   = CR gemeenschappelijke ruimtes

textiles

plastik/glass/paper
human waste

tuin

tuin

repareerwinkel

tuin

koffie
human waste

kantiene/café

groene muren

textiel

plastic/glas/papier
human waste

parkeren

Lab niew rules

who manages mushrooms/common roof ?

60m

who manages compost ?
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educatie

productie

woningbouw

productie

GFT
gebruikt water regenwater

reparatiewinkel

mobiliteit auto’s/fietsen

workingliving

warmte - electriciteit - 
mobiliteit

expositieruimte

publiek programma

publiek programma

reparatiewinkel

textiel

plastik/glas/papier
human waste

educatie

productie

woningbouw

productie

GFT
gebruikt water regenwater

reparatiewinkel

mobiliteit auto’s/fietsen

workingliving

warmte - electriciteit - 
mobiliteit

expositieruimte

publiek programma

publiek programma

reparatiewinkel

textiel

plastik/glas/papier
human waste

educatie

productie

woningbouw

productie

GFT
gebruikt water regenwater

reparatiewinkel

mobiliteit auto’s/fietsen

workingliving

warmte - electriciteit - 
mobiliteit

expositieruimte

publiek programma

publiek programma

reparatiewinkel

textiel

plastik/glas/papier
human waste

educatie

productie

woningbouw

productie

GFT
gebruikt water regenwater

reparatiewinkel

mobiliteit auto’s/fietsen

workingliving

warmte - electriciteit - 
mobiliteit

expositieruimte

publiek programma

publiek programma

reparatiewinkel

textiel

plastik/glas/papier
human waste
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Typologie Hybride Bouwblok



55



verdieping 00verdieping -01

77m

62m

100m

82m

130m

62m

verdieping 00verdieping -01

verdieping 00verdieping -01

Blok Footprint: 4417 m2
Programma: 38 936 m2
FSI: 8,81

Blok Footprint: 7900m2
Programma: 67 748 m2
FSI: 8,57

Blok Footprint: 7700 m2
Programma: 69 306 m2
FSI: 9

56

Blok footprint: 4.417m2
Programma: 38.936m2
FSI: 8,81

Blok footprint: 7.700m2
Programma: 69.306m2
FSI: 9

Blok footprint: 7.900m2
Programma: 67.748m2
FSI: 8,57

Studie blokmaat plangebied



verdieping 00verdieping -01

77m

62m

100m

82m

130m

62m

verdieping 00verdieping -01

verdieping 00verdieping -01

Blok Footprint: 4417 m2
Programma: 38 936 m2
FSI: 8,81

Blok Footprint: 7900m2
Programma: 67 748 m2
FSI: 8,57

Blok Footprint: 7700 m2
Programma: 69 306 m2
FSI: 9

57



58



59



educatie

productie

woningbouw

productie

GFT
gebruikt water regenwater

reparatiewinkel

mobiliteit auto’s/fietsen

workingliving

warmte - electriciteit - 
mobiliteit

expositieruimte

publiek programma

publiek programma

reparatiewinkel

textiel

plastik/glas/papier
human waste

educatie

productie

woningbouw

productie

GFT
gebruikt water regenwater

reparatiewinkel

mobiliteit auto’s/fietsen

workingliving

warmte - electriciteit - 
mobiliteit

expositieruimte

publiek programma

publiek programma

reparatiewinkel

textiel

plastik/glas/papier
human waste

educatie

productie

woningbouw

productie

GFT
gebruikt water regenwater

reparatiewinkel

mobiliteit auto’s/fietsen

workingliving

warmte - electriciteit - 
mobiliteit

expositieruimte

publiek programma

publiek programma

reparatiewinkel

textiel

plastik/glas/papier
human waste

educatie

productie

woningbouw

productie

GFT
gebruikt water regenwater

reparatiewinkel

mobiliteit auto’s/fietsen

workingliving

warmte - electriciteit - 
mobiliteit

expositieruimte

publiek programma

publiek programma

reparatiewinkel

textiel

plastik/glas/papier
human waste
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South Beach Ace / OMA

BLOX / OMA
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Door het Beurskwartier op een goede manier 
te verbinden met de “High Streets” van Utrecht, 
ontstaat een “nieuwe” stedelijke structuur 
waar productie, recycling, reparatie, verkoop, 
onderwijs, deelwinkels een plek krijgen. De 
High Streets fungeren als identiteitsdragers 
van een buurt, waar gerichte interventies in 
het stedelijk weefsel de circulaire economie 
kan stimuleren en lokale werkgelegenheid 
wordt gecreëerd. Voorbeelden hiervan zijn 
de Kanaalstraat, Croeselaan en Amsterdamse 
Straatweg. Op grotere schaal ontstaan er 
zodoende drie type circulaire werkmilieus. 
Het Beurskwartier als Circulair Business District 
(dienstverlening, kleinschalig testen, etalage 
functie, beurs, bewustwording, onderwijs, 
start-ups) het Werkspoorkwartier als Circulair 
Innovation District (grootschalig testen, recyclen, 
hogere milieucategorie, Hof van Cartesius, 
Eneco Campus) en de High Streets als lokale 
werkmilieus (buurtfunctie, verzamelen afval, 
reparatie, lokale economie, sociale functie).

3.5 HIGH STREETS UTRECHT
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straat uitbreiding

programma straat gekoppeld aan CE
Bv. reparatie winkel, recyclewinkel

uitbreiding van verdieping

Bv. MBO prototypes

open markt

alle materialen stromen komen 
samen in de openbare ruimte om 
te worden uitgewisseld and 
ontwerp voor openbare markt
Bv. tweedehandsmarkt (NDSM)

uitbreiding tuin

Activiteit koppelen aan stroom
Bv. restaurant (voedselreststromen)

productie uitbreiding
+1/2 verdiepingen

Zonnepanelen op het dak of andere 
energiewinning met constructie

productie uitbreiding
+1/2 verdiepingen

Groen dak

kennis

Lab street rules

restaurantrepair shop

educatie

productie

woningbouw

productie

GFT
gebruikt water regenwater

reparatiewinkel

mobiliteit auto’s/fietsen

workingliving

warmte - electriciteit - 
mobiliteit

expositieruimte

publiek programma

publiek programma

reparatiewinkel

textiel

plastik/glas/papier
human waste

educatie

productie

woningbouw

productie

GFT
gebruikt water regenwater

reparatiewinkel

mobiliteit auto’s/fietsen

workingliving

warmte - electriciteit - 
mobiliteit

expositieruimte

publiek programma

publiek programma

reparatiewinkel

textiel

plastik/glas/papier
human waste

educatie

productie

woningbouw

productie

GFT
gebruikt water regenwater

reparatiewinkel

mobiliteit auto’s/fietsen

workingliving
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mobiliteit
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Typologie High Streets
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Croeselaan / Rijnlaan
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Kanaalstraat
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Amsterdamsestraatweg
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5  ADVIEZEN
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Hoe kunnen we mensen verleiden om minder afval 
te produceren en om minder afval weg te gooien 
op straat. (Zwerf)afval dat in het milieu blijft of 
na opruimen wordt verbrand, betekent een verlies 
aan grondstoffen en daarmee een lekstroom in de 
circulaire economie. Bewust omgaan met afval is een 
belangrijke bouwsteen van de transitie naar een 
circulaire economie. 

• rookverbod openbare ruimte
• logische plaatsing afvalbakken
• handhaving
• communicatie

Door het scheiden van afval normaal te maken, 
en dit zo makkelijk mogelijk te maken, binnen 
een fijnmazige systeem, kunnen reststromen 
hoogwaardiger worden verwerkt binnen en buiten 
het gebied.

• Openbare ruimte 
• Bewoners
• Ondernemers
• Nieuwste technieken
• Open data/inzicht in wie wat over heeft
• Ontwikkelen van grondstofpaspoorten

Vervolg: studie naar gedrag en voorlichting

Partijen: Rijksoverheid , Gemeente Utrecht, Jaarbeurs, 
NS 

Vervolg: nadere studie naar technieken voor het 
scheiden van afval en het ontwikkelen van een open 
data platform; 

Partijen: Rijksoverheid , Gemeente Utrecht, Jaarbeurs, 
NS, innovatieve bedrijven afval, SITA, Van 
Scherpenzeel, Van Gansewinkel 

Niveau structuurvisie
1. Bewust omgaan met (zwerf) afval 2. Stimuleer maximaal scheiden

ADVIEZEN
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Bestaande gebouwen in het gebied die worden 
gesloopt, kunnen waardevolle materialen bevatten. 
Zo worden delen van de Jaarbeurs worden in 
de toekomst gesloopt. Maak op voorhand een 
‘oogstkaart’ van de Jaarbeurs (en andere te slopen 
gebouwen in het gebied) voor te slopen delen en 
verwerk de componenten of materialen zoveel 
mogelijk in het gebied, of verwerk het op regionaal 
schaalniveau. Communiceer dit naar buiten! 
Nieuwe gebouwen kunnen gebruik maken van deze 
materialen, maar dienen tevens zelf uit duurzame, 
circulaire materialen te bestaan. Waarbij het 
casco van het gebouw duurzaam wordt ontworpen, 
terwijl de inbouw, interieur en installaties maximaal 
modulair en flexibel zijn. 

De openbare ruimte en gebouwen in het 
Beurskwartier zijn te zien als machines die de 
verzameling stromen in het gebied slim benutten. 
Deze machines kunnen stromen reinigen, produceren 
of hergebruiken. Dit resulteert bijvoorbeeld in een 
reeks productieve stadskassen (groente, vis, schoon 
water) waarin GFT uit het gebied wordt gebruikt 
als compost, champignonkwekerijen die koffieprut 
gebruiken of geveltuinen die de luchtkwaliteit 
verbeteren, regenwater opvangen en waarin hop 
wordt verbouwd voor een lokale bierbrouwerij. 

Naast de functionaliteit van de machines zal de 
zichtbaarheid bijdragen aan de wederkerigheid van 
gedrag. De machines zijn daarom sterk gerelateerd 
aan de openbare ruimte. Mensen zijn sneller 
geneigd om afval te scheiden als ze zien wat er mee 
gebeurt en als ze daar ook hun identiteit aan kunnen 
ontlenen. Dit is een verschuiving van  ‘consumer’ naar 
‘prosumer’. Zodoende ontstaat er meer waardering 
voor afval en daarmee een wijziging van gedrag.

De structuurvisie moet dan ook ruimte bieden aan 
deze ‘machines’ (zie punt 5)

Vervolg: studie naar onderdelen en materialen in 
gebouwen, ontwikkelen oogstkaart van het gebied, en 
koppelen aan eerste nieuwbouwprojecten

Partijen:  Jaarbeurs, Gemeente Utrecht, USI/TNO/
Chalmers, Cirkelstad Utrecht, Repurpose, HKU, Van 
Scherpenzeel

Vervolg: nadere studie naar machines en stromen

Partijen:  Gemeente Utrecht, Jaarbeurs, USI/TNO/
Chalmers, Green Business Club, NS Vastgoed / 
Ondernemers  

3. Beurskwartier als mijn 4. Maak reststromen productief en zichtbaar 
mbv slimme ‘machines’

KRINGLOPEN

WKO 

ACTIEVE PLINT
ACTIEVE PLINT

FLEXIBELE INTERIEURS

DAKTUIN

GFT

WARMTE

KOUDE/WARMTE

BIOGAS

REINIGING GRIJSWATER

 GRIJSWATER

REGENWATER

GRIJSWATER

ZWART WATERBIOGAS

STRUVIET

BIO PLASTICS

RWZI

DRINKWATER

ACTIEVE BUITENRUIMTE

WERKEN

FIJNSTOF

REGENWATER

02

NOX

WONEN

GROENTE FRUIT

1. beeld stromen

ZONNE ENERGIE

PV PANELEN

ENERGIE ENERGIE

in uit

in

2. stromen
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Maak het bouwblok voldoende qua maat, tbv 
circulair programma, een goed werkende plint en het 
opnemen van nog onbekende technologieën binnen 
het blok.

• Circulaire infrastructuur en faciliteiten vragen 
ruimte (schachten, composteerruimtes, 
afvalverzamelruimtes, wateropvang, urine 
opvang etc )

• Ruimte voor circulair programma / productieve 
plekken: repair shops / deelwinkels / fablabs 
/ voedselproduktie / onderwijs (mbo/hbo/
universiteit), houdt hier rekening mee qua 
grondprijzen. De helft van het plintprogramma is 
circulair programma!

• Voorzieningen op blokniveau die gericht zijn op 
deeleconomie

• Overig plintprogramma vraagt ook ruimte 
(fietsparkeren, entrees, plinten)

Maak de jaarbeurs meer doorwaadbaar en hybride, 
zonder in te boeten op logistiek, flexibiliteit en 
hun unieke toegevoegde waarde in de stad als 
“handelsplek”. 

• Maak daken en gevels van de jaarbeurs 
“productief” en levendig, meng met ander 
programma

• Combineer plekken voor ontmoeting en handel, 
met plekken voor maken, testen, onderwijs en 
innovatie

• De hoogstedelijke locatie heeft de potentie 
om het ‘beursconcept’ rijker te maken, door 
arrangementen van beursbezoeken uit te 
breiden in en om de beurs, door meer hybride 
programma toe te voegen.

Vervolg: nadere studie blokmaat, stedenbouwkundig 
plan herijken, voorwaarden in tenders opnemen, 
invloed grondexploitatie, ontwikkelmogelijkheden 
variatie programma bouwblokken.

Partijen: Gemeente Utrecht, Ontwikkelende partijen, 
architecten, Van Gansewinkel, AVR

Vervolg: Afstemming stedenbouwkundig raamwerk 
structuurvisie op toekomstvisie Jaarbeurs

Partijen:  Jaarbeurs, ontwikkelende partijen, Gemeente 
Utrecht

5. Reserveer ruimte 6. Jaarbeurs verbonden en productief

educatie

productie

woningbouw

productie

GFT
gebruikt water regenwater

reparatiewinkel

mobiliteit auto’s/fietsen

workingliving

warmte - electriciteit - 
mobiliteit

expositieruimte

publiek programma

publiek programma

reparatiewinkel

textiel

plastik/glas/papier
human waste
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Ontwikkel op korte termijn (2017) een concrete 
Living Lab Pilot op een strategische locatie, waarbij 
je potenties van “Circulair Beurskwartier” toont:

• Kas met programma, en productieve reststroom 
(bv koffieprut->champignons)

• Experimenteren met nieuwe of hergebruikte 
(sloop)materialen

• Experimenten met gedragsbeïnvloeding
• Hergebruik sloopmaterialen
• Koppelen aan een onderwijsplek, educatie en 

maakplaats (zie OBA Amsterdam)
• Ontwikkel in eerste gebouw aanbestedingen 

heldere randvoorwaarden ten aanzien van 
circulaire materialen

Vervolg: definiëren van plekken en concepten voor 
Living Labs in de vorm van concrete experimenten in 
het gebied; opzetten van een ‘tender’ om ondernemers 
te verleiden met innovatieve concepten te komen (zie 
Hannekes Boom Amsterdam).

Partijen:  bewoners, ondernemers, Universiteit Utrecht, 
HKU, Gemeente Utrecht, Douwe Egberts, Green 
Business Club Utrecht Centraal, Rotterzwam

7. Start nu!
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De High Streets als “nieuwe” stedelijke structuur waar 
productie, recycling, reparatie, verkoop, onderwijs, 
deelwinkels een plek krijgen. De High Streets geven 
een buurt identiteit en lokale werkgelegenheid. Ze 
worden goed verbonden met het stedelijk weefsel 
van het Beurskwartier (qua structuur, levendigheid en 
plinten)

Aan de hand van drie type circulaire werkmilieus;

1. Beurskwartier: Circulair Business District, 
dienstverlening, kleinschalig testen, etalage 
functie, grote bezoekersstromen, handel/beurs, 
bewustwording, onderwijs, start-ups, 

2. Werkspoorkwartier: Circulair Innovation District: 
meer grootschalig testen, recyclen, hogere 
milieucategorie, Hof van Cartesius, Eneco 
Campus etc

3. High Streets: buurtfunctie, verzamelen afval, 
lokale economie, bewustwording, sociale functie, 
lokale economie, specifiek per buurt

Vervolg: uitwerken profiel per ‘High Street’

Partijen: ondernemers en organisaties per ‘High Street’, 
Gemeente Utrecht

Vervolg: opnemen circulaire werkmilieus in ruimtelijk 
economische visie van de stad

Partijen: gemeente Utrecht, ondernemers, KvK

8. High streets 9. Prioriteer circulaire ambities in de stad

Niveau stad
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Maak een ‘oogstkaart’ van de stad en breng de 
belangrijkste sloop afvalstromen in beeld voor de 
aankomende jaren; breng vraag/aanbod in beeld 
en de belangrijkste potentiele bouwstromen. Activeer 
sleutelpartijen!

Vervolg: Verdere studie ism USI/TNO/Chalmers

Partijen:  Jaarbeurs, Gemeente Utrecht, USI/TNO/
Chalmers, Cirkelstad Utrecht, Repurpose, HKU, Van 
Scherpenzeel, Bouwers

10. Stad als mijn
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