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De Vakbeurs Openbare Ruimte is een complete 
en informele beurs, die in het teken staat van 
beleving, kennisdeling, innovaties én netwer-
ken. Markt en overheid zijn gedurende twee 
dagen op één plaats verzameld. De vakbeurs 
focust als enige evenement op de volledige 
breedte van de openbare ruimte. De hoofdthe-
ma’s die aan de orde komen, zijn: groen, advies 
en beheer, landschapsarchitectuur en -ontwerp, 
bestrating, bouw en infra, spelen en recreatie, 
en licht en straatmeubilair.

Beursvloer kleurt groen
De sector Groen is jaarlijks een van de popu-
lairste sectoren tijdens de Vakbeurs Openbare 
Ruimte, met een ruim aanbod van boom- en 

plantenkwekerijen, onderhoudsbedrijven, 
landschapsarchitecten, adviesbureaus, inno-
vators en meer. Actuele publieke discussies 
rond onderwerpen als droogte, hittestress en 
de stikstofproblematiek vragen om aanpassing 
in de groeninrichting. Hierdoor is de groene 
inrichting van de openbare ruimte relevanter 
dan ooit.

Onder andere in de vernieuwde 
‘Natuurinclusieve Groene Stad’ van NL 
Greenlabel wordt een breed scala aan produc-
ten en diensten uit de groene sector gepresen-
teerd. Ook is er een kennisplein en worden er 
interessante sessies gehouden rondom natuur-
inclusief bouwen.

Op woensdag 5 en donderdag 6 oktober 2022 

vindt de achttiende editie van de Vakbeurs 

Openbare Ruimte plaats. Het is de grootste 

jaarlijkse bijeenkomst voor het ontwerp, de 

inrichting, het onderhoud en het beheer van 

onze leefomgeving. Ruim 500 exposanten 

tonen hun nieuwste producten of diensten aan 

gemeenten, provincies en andere betrokken 

professionals
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Vakbeurs Openbare Ruimte: 
samen voor een duurzame 
leefomgeving

Op de Vakbeurs Openbare Ruimte komen bedrijven uit verschillende disciplines samen. Zo worden op 

Het Plein in Hal 4 hoogwaardige samenwerkingsverbanden tentoongesteld, op gebieden die variëren 

van aankleding en aanleg tot waterafvoer.
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Kostbare kennis bij gratis lezingen
In verschillende zalen op de beursvloer kunnen 
bezoekers kosteloos lezingen bijwonen, vol 
inspirerende toekomstvisies, praktische hand-
vatten en verdiepende expertise. Er vinden 
ruim 100 lezingen plaats, verspreid over twee 
dagen en acht zalen. In sessies van 30 minuten 
worden bezoekers geïnformeerd, onder meer in 
de vorm van masterclasses over actuele vraag-
stukken.

Mobiliteit geïntegreerd in openbare ruimte
Anders dan in voorgaande jaren kunnen 
bezoekers aan de Vakbeurs Openbare Ruimte 
dit jaar ook een kijkje nemen op de Vakbeurs 
Mobiliteit, die voorheen in november plaats-
vond. De overlap van deze twee domeinen 

wordt almaar groter; denk aan thema’s zoals 
duurzaamheid, natuurinclusiviteit, bereikbare 
slimme steden en gezondheid. Door deze eve-
nementen te combineren op één beursvloer, 
kan de bezoekers een volledig beeld worden 
geboden van de ontwikkelingen die spelen.
De toegang tot zowel de Vakbeurs Openbare 
Ruimte als de Vakbeurs Mobiliteit is gratis. U 
kunt zich nú registreren op de website van de 
vakbeurs. De beurzen vindt plaats in Hal 2, 3 en 

4 van de Jaarbeurs Utrecht en zijn beide dagen 
geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

VAKBEURS
2 min. leestijd

Op één plaats kunt u alle groenprofessionals ontmoeten die u bij uw volgende project van dienst kunnen zijn.

Een groot deel van het lezingenprogramma staat in het teken van verduurzaming. Twee dagen lang zijn groenexperts aan 

het woord, onder andere in de Collegezaal.
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