
 

Thema:   Op weg naar een circulaire economie en samenleving: creëer een 
afvalvrije campus 

Trekker:   Mark Kauw (UU Project Manager Sustainability) 

Context: 
Van luchtvervuiling tot plastic soep, mensen zorgen voor veel afval dat ons milieu enorm belast. 
Mensen leven in een bepaalde levenscyclus, maar ook producten hebben een eigen 
levenscyclus. Dus, wat als we die levenscycli kunnen gebruiken om het milieu te beschermen, 
minder grondstoffen te gebruiken en we op een gegeven moment misschien kunnen zeggen: we 
hebben geen afval meer over? 

Met het programma Utrecht Circulair wil de stad Utrecht een volledig circulaire stad worden. Een 
van de ambities hier is om een afvalvrije stad te worden. https://online.ibabs.eu/ibabsapi/
publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=853cc5b5-f973-4a05-8045-b4e3319e3c91 

In de regio Utrecht vinden al veel initiatieven richting een circulaire economie plaats. Bij veel 
daarvan is het Utrecht Sustainability Institute betrokken (zoals de Kennisbank Cirkelregio). 
https://www.usi.nl/nl/circulaire-economie 

Circulariteit is ook een van de doelstellingen van de toekomstplannen voor het Utrecht Science 
Park (omgevingsvisie USP) 
https://www.uspomgevingsvisie.nl/documentenbibliotheek/default.aspx#folder=1453793 

Zowel de Universiteit Utrecht (UU) als de Hogeschool Utrecht (HU) streven naar een afvalvrije 
campus in 2030. Dit maakt deel uit van hun bredere duurzaamheidsstrategieën; beiden willen 
koploper zijn in de (inter)nationale transitie naar een duurzame samenleving. UU en HU vormen 
samen een belangrijk onderdeel van Utrecht Science Park. Ze zijn  verantwoordelijk voor een 
aanzienlijke toestroom van goederen op de campus en de uitstroom van afval. Zo produceert de 
UU op jaarbasis zo'n 100 ton plastic afval en 1.000 ton restafval. Momenteel worden er op de 
campus diverse initiatieven ontplooid die werken aan zero waste. Om er maar een paar te 
noemen: UU / HU Precious Plastic Initiative, UU Zero Waste Expedition en een recyclingcentrum 
op de campus. 

Tegelijkertijd hebben zowel de UU als de HU toonaangevende experts op het gebied van 
circulariteit en afvalbeheer. Het adagio is Practice what you Teach. Ook ontwikkelen UU en HU 
graag oplossingen die (inter)nationaal kunnen opschalen. 

Challenge: zero waste visie en oplossingen 
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Gezien het niveau van onze ambitie is hulp gewenst. We dagen jullie uit om zowel een 
langetermijnvisie als praktische kortetermijnoplossingen te bedenken voor een afvalvrije campus. 

Hoofdvraag: 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het USP een  
afvalvrije campus wordt? 

 
Vragen om over na te denken: 

1. Wat is jullie mening over de gewenste toekomstige situatie en wat zijn de wegen om dit te 
bereiken? 

2. Hoe kunnen de campuspartners lokaal gesloten materiaalkringlopen realiseren? Moet 
een kringloopcentrum op de campus hier deel van uitmaken en zo ja, hoe? 

3. Welke oplossing stellen jullie voor en hoe zou een minimum viable product eruit kunnen 
zien? 

4. Welke oplossingen adviseren jullie om op de campus te implementeren? 
5. Hoe gebruik je de campus als living lab voor schaalbare oplossingen? 
6. Hoe kunnen campuspartners en campusleveranciers worden betrokken? 

Randvoorwaarden: 
- Het is mogelijk gebruik te maken van de UU Scientific Instrumentation werkruimte en het 

HU Fablab voor het minimum viable product. 
- Het Precious Plastic Initiative is al aan de gang om lokaal plastic afval te upcyclen tot 

nieuwe producten voor campusgebruikers. Ook bestaat het kringloopcentrum op de 
campus al in een kleine versie, met het oog op opschaling. We verwachten dat de 
uitdaging deze initiatieven versterkt. 

- Houd rekening met huidige partners op de campus bij het creëren van oplossingen. De 
volgende partners staan deze week klaar om met je samen te werken: Renewi (UU), 
Suez (HU), HU en UU facilitaire afdelingen, Funghi Factory, Copernicus Institute for 
Sustainable Development en meer. 

- Creëer oplossingen die op (inter)nationaal niveau opschaalbaar zijn. 

Resultaat: 
Ontwikkel een circulair concept voor Utrecht Science Park dat gaat bijdragen aan een afvalvrije 
campus, waar materialen kunnen worden ingezameld en hergebruikt bij USP 

- Een toekomstscenario: bedenk en leg een afvalvrije campus voor 
- Een concept waarin uitgelegd wordt: 

• Hoe dit bijdraagt aan het oplossen van het probleem 
• Hoe dit van toepassing is op een specifieke activiteit/ doelgroep bij USP 
• Hoe dit concept bijdraagt aan een duurzamer USP in het algemeen 

- Een presentatie, waarin uitgelegd wordt wat: 
o De wenselijkheid en meerwaarde van het concept is 
o De haalbaarheid van het concept is, is het mogelijk en wat is er nodig om het te realiseren? 
o Levensvatbaarheid: op wie mik je in dit concept en hoeveel zal het worden gebruikt? 
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Theme:   Towards a Circular Economy & Society: creating a waste-free campus 
Theme owner:  Mark Kauw (UU Project Manager Sustainability) 

Context: 
From air pollution to plastic soup, human life leads to enormous waste that greatly burdens our 
environment. But just as humans live through the circle of life, all its produce also has knows its 
own lifecycles as well. So, what if we can leverage those lifecycles to protect the environment, 
use less raw materials and maybe at some point say: we have no more waste left? 

The city of Utrecht aims to become a fully circular city, through its Utrecht Circular programme. 
One of the ambitions here is to become a waste-free city. https://online.ibabs.eu/ibabsapi/
publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=853cc5b5-f973-4a05-8045-b4e3319e3c91  

In Utrecht region, a lot of initiatives towards a circular economy are already taking place. Utrecht 
Sustainability Institute is involved in many of them (like the Kennisbank Cirkelregio). https://
www.usi.nl/nl/circulaire-economie  

Circularity is also one of the aims of the future plans for Utrecht Science Park (omgevingsvisie 
USP)  
https://www.uspomgevingsvisie.nl/documentenbibliotheek/default.aspx#folder=1453793 

Both Utrecht University (UU) and University of Applied Sciences Utrecht (HU) aim for a waste-
free campus in 2030. This is part of their broader sustainability strategies; both want to be 
frontrunners in the (inter)national transition towards a sustainable society.  

UU and HU together form a major part of Utrecht Science Park. Therefore they are responsible 
for significant influx of goods on campus and outflow of waste. For instance, UU produces around 
100 tons of plastic waste and 1,000 tons of residual waste on a yearly basis. Currently, various 
initiatives are being carried out on campus, working towards zero waste. To name a few: UU/HU 
Precious Plastic Initiative, UU Zero Waste Expedition and a campus recycling centre. 

At the same time, both UU and HU have leading experts in the fields of circularity and waste 
management. The adagio is Practice what you Teach. Also, UU and HU like to develop solutions 
that can scale up (inter)nationally. 

Challenge: zero waste vision and solutions 
Given the level of our ambition, help is wanted. We challenge you to produce both a long-term 
vision and short-term practical solutions for a waste-free campus. 
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Main question: 

How might USP become a waste-free campus? 

 
Questions to think about: 

1. What is your view on the desired future situation and what are ways to achieve this? 
2. How can the campus partners achieve locally closed material loops? Should a campus 

recycling centre be part of this and if so, how? 
3. What solution do you suggest and what could a minimum viable product look like? 
4. Which solutions do you advise to implement on campus? 
5. How to use the campus as a living lab for scalable solutions? 
6. How to involve campus partners and campus vendors? 

Conditions: 
- It is possible to make use of the UU Scientific Instrumentation workspace and the HU 

Fablab for the minimum viable product. 
- The Precious Plastic Initiative is already underway to locally upcycled plastic waste into 

new products for campus users. Also, the campus recycling centre exists in a small 
version already, aiming to scale up. We expect the challenge to enhance these initiatives.  

- Be aware of current partners on campus when creating solutions. The following partners 
are ready to collaborate with you in this week: Renewi (UU), Suez (HU), HU and UU 
facility management departments, Funghi Factory, Copernicus Institute of Sustainable 
Development and more. 

- Create solutions that can be scaled up on an (inter)national level. 

Result: 
Develop a circular concept for Utrecht Science Park that will contribute to a waste-free campus, 
where materials can be collected and reused at USP 

- A future scenario: envision and explain a waste free campus  
- A concept, where you can explain: 

o How this contributes to solving the problem 
o How this applies to a specific activity / target group at USP 
o How this concept contributes to a more sustainable science park in general 

- A presentation, where you will elaborate on:  
o Desirability and added value of your concept  
o Feasibility of your concept, is it possible and what would it take to realise? 
o Viability: who are you aiming for in this concept and how much will it be used? 
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