
GEZONDERE
MEDEWERKERS 

hebben een lager
ziekteverzuim,
besparing kan

oplopen tot
100K

In het hart van Utrecht, vlakbij het centraal station, verrijst
Wonderwoods. In deze twee torens worden verschillende functies
gecombineerd. Opvallend is de toevoeging van véél groen.
Hoe kom je in zes stappen tot een geïntegreerd duurzaam
concept met waarde voor gebruikers en maatschappij?

WONEN

GYM

VERSTEDELIJKING BELANG VAN NATUUR
STAP 1
WAT SPEELT ER?

STAP 2
WAT ZIJN DE KANSEN
EN RISICO’S?

STAP 6
DUURZAAMHEID IS VASTGELEGD DOOR

In 2050
is dit circa

70%
Een groene

omgeving maakt
 ons vitaler, gezonder,

vriendelijker en
creatiever.

Circa 

55%
van de wereld-

bevolking woont
in 2019 in

steden.

De druk op de ruimte in Utrecht neemt toe.
De Jaarbeurs-omgeving  leent zich bij uitstek
voor innovatieve, inspirerende en duurzame
(bouw) initiatieven.

Steeds meer mensen trekken naar
de stad. Hoe houd je de stad
leefbaar en zorg je dat de 'quality
of life' zelfs verbetert?

STAP 4
UITWERKING AMBITIE

STAP 5
WAT LEVERT HET OP ?

360
Bomen

9.640
Struiken

WONDERWOODS
DRAAGT BIJ AAN DE
GEZONDHEID VAN

OMWONENDEN IN DE
DIRECTE OMGEVING
De besparing op de zorg-

kosten kan oplopen tot 
22K

WARMTE-KOUDE
OPSLAG

BREEAM Excellent
te garanderen

Natuur-inclusief bouwen
Met vijfentwintig jaar 

beheer en onderhoudsplan
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In                         naar
een geïntegreerd
duurzaam concept

6 stappen

JAARBEURS

STATION

BALANS NATUUR
TECHNOLOGIE KWALITEIT

SPEL INSPIRATIE

De ambitie is een plek creëren waar gezond stedelijk leven centraal staat. Een leefomgeving
waarin mensen, natuur en technologie in harmonie zijn. In Wonderwoods komen alle aspecten
van het leven samen: wonen, werken, cultuur, vrije tijd, eten en drinken. Door flora en fauna
terug in de stad te brengen willen de samenwerkingspartners evenwicht creëren tussen de
stedelijke omgeving en de natuur. Dat noemen zij de weg naar geluk 2.0. De ambitie is
verfijnd aan de hand van zes kernwaarden.

E-BIKES E-CARS

E-SCOOTERS

SHARED MOBILITY

DIGITAL INTERACTIVE
MUSEUM

In Wonderwoods huizen verschillende voorzieningen.

WONEN

EDUCATION
HUB

RESTAURANT

HEALTHY (FOOD)
CONCEPTS

WERKEN

ONTLASTING VAN
DE RIOLERING EN

DE WATERZUIVERING
ten tijde van heftige

regenbuien wordt het water
opgespaard voor droge

perioden.

MINDER
ENERGIEVERBRUIK

EN CO2 UITSTOOT 
In totaal 1 ha bos

neemt 5400 kg CO2

per jaar op.

DE BEPLANTING
KOELT DE STAD. 

De temperatuur kan enkele
graden schelen. Daarnaast

gaat er een isolerende
werking van uit doordat
er minder directe wind

op de gevel staat. VERDERE ENERGIE-
BESPARING DOOR

WARMTE-KOUDE
OPSLAG

kan oplopen tot 67K aan
besparing per jaar

1Ha
(verticaal) bos

STAP 3
AMBITIE EN
KERNWAARDEN

Het gebouw
wordt o.a. bijna

energieneutraal en vangt
water op waarmee in

droge tijden de planten
en bomen worden

gevoed.

Te conformeren
aan de BENG-eisen


