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een circulaire economie biedt 
verschillende wenkende 

perspectieven



spullen en materialen blijven 
oneindig waardevol



een economie die draait om 
gemeenschappelijke waarde



het verkennen van de kansen 
voor een biobased economie



multinationals dragen bij aan 
een duurzame wereld



deze perspectieven kunnen 
onderdeel zijn van een 

circulaire economie



deze perspectieven vragen om 
een andere invulling van werk 
en stellen andere voorwaarden 

aan werklocaties



wij hebben in een viertal 
scenario’s de mogelijke 

circulaire werklocaties verkend



economie

spullengemeenschap

kennis





corporate
landscape

reXgional hubOosterwold on 
steroids

progress
polder

internationaal 
verbonden

regionaal geworteld
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wat voor werklandschappen 
leveren deze scenario’s op?



energie

klimaatadaptatieinfra wonen

economie activiteiten

Bouwstenen



Corporate Landscape



internationale verbondenheid
CO2 als grondstof

meervoudig ruimtegebruik
robuust landschappelijk casco



HSLCO2



HSLCO2



HSLCO2



[schema + belangrijkste kenmerken]HSL

CO2

meervoudig ruimtegebruik

(culturele) voorzieningen nabij het 
station en in het landschap

grote �exibele dozen in 
hoogwaardig en productief landschap

wateropvang in landschap

duurzame energie op grote schaal

internationale verbindingen
MRA als aantrekkelijke internationale hub

aantakking ondergrondse CO2-leiding (OKAP) 
CO2 als grondstof

tijdelijke gebruikers en 
een permanente ‘huisbaas’



Energie: geïntegreerd

Grondstoffen: CO2

Klimaatadaptatie: robuust

Economie: responsible corporates

Infrastructuur: snelweg + Schiphol

Vervoer: e-smart

Activiteiten: Internationaal

Wonen: mwah





Rexgional Hub



regionale verbondenheid
materialenkringloop als 

economische drager 
ruimte voor ondernemerschap
gemengd werk-woon milieu
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[schema + belangrijkste kenmerken]

MKB en familiebedrijven
gericht op remanufacturing 

en refurbishment

landschappelijke linten met stevige lanen 
en groene assen

wegverkeer voor goederen dominant, 
personen via (zelfrijdende) elektrische auto’s

gebruikers en eigenaren langdurig betrokkencirculariteit in remanufacturing, componenten 
en onderdelen

 klassiekere bedrijfsbebouwing 
met mogelijkheid voor bedrijfswoningen

station regionaal



Energie: geïntegreerd

Grondstoffen: hergebruik,

Klimaatadaptatie: linten

Economie: MKB

Infrastructuur: weg

Kenmerken vervoer: elektrisch

Mensen: Regionaal

Wonen: bedrijfswoningen





Oosterwold on Steroids



netwerk van intentional 
communities rond gedeelde 

resources
pionieren

wonen en werken is verweven





[schema + belangrijkste kenmerken]

gemeenschappen met eigen 
(super)specialisaties: gildes 

gildes van hoogwaardige ambachten, pioniers 
met high-end afzet in MRA en aan internationale 

bezoekers 

productie en consumptie van 
energie/warmte vooral lokaal

circulatiteit op laag schaalniveau
waterkringloop lokaal op orde gemeenschappen met beroepen boven in 

de Maslov-pyramide
aantrekkelijk voor gelijkgestemden

woon-werk en werk-woon karakters, 
kleinschalige gestapelde basis op stedelijk 

niveau

regionaal hoogwaardig 
vervoer

�jnmazige infrastructuur



Energie: lokaal

Grondstoffen: biobased

Klimaatadaptatie: natuur

Economie: vakmanschap

Infrastructuur: minder

Kenmerken vervoer: deelvervoer

Mensen: Samen

Wonen: is werken





Progress Polder



internationaal netwerk
biobased kennislandschap

R&Do
laboratoria

researchers in residence
verduurzaming 7mln woningen



HSL

CO2



[schema + belangrijkste kenmerken]HSL

Kennisinstelling Biobased University
sterke link naar regionale onderwijsinstellingen

uitstekende (regionale) bereikbaarheid
hoogwaardig openbaar vervoer 

elektrisch vliegen shortstay wonen: in recidence

hoogwaardige architectuur met gebruik van 
biobased bouwmaterialen: lisdodde

productie testvelden 

innovatieve bedrijven met kenniswerkers en service 
R&D en R&Do

autarkisch en innovatief (dak)landschap 

gebundelde voorzieningen nabij station en in 
het landschap voor gebruikers en bezoekers 





Energie: in landschap

Grondstoffen: bio-experimenteel

Klimaatadaptatie: : park

Economie: kennis

Infrastructuur: elektrisch vliegen

Mensen: kosmopolitisch

Wonen: in residence



al deze scenario’s leiden tot een 
waardevol, hoogwaardig en circulair 

werklandschap dat publiekelijk 
toegankelijk is



HSLCO2

HSL

CO2

corporate
landscape

reXgional 
hub

Oosterwold 
on steroids

progress
polder



altijd gaan de vier elementen 
(geld, mensen, spullen en kennis) 

een betekenisvolle verbinding met 
elkaar aan



De locatie vertelt ons wat strategisch 
slim is. Schaal, infrastructuur en 

landschap bieden aanknopingspunten



HSL

CO2CO2

cooperative corporate reXgional progress polder on steroids
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