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Focus terug op klimaat
uitdagingen én slimme 
oplossingen
Jean Paul Boon (Vakbeurs Openbare Ruimte): ‘De beurs gonst.’
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‘Het gonst’, zegt Boon als we hem vragen naar 
de status van de vakbeurs. ‘Het is me vooral 
opgevallen hoeveel zin iedereen er in heeft.’ 
Vorig jaar september konden openbare ruimte-
professionals elkaar na een treurige beursloze 
periode in de Jaarbeurshallen in Utrecht weer 
in levende lijve ontmoeten. En hoewel deze 
in-between-lockdown-versie van de Vakbeurs 

Openbare Ruimte, zoals Boon de vorige editie 
noemt, een verademing was, geeft het lucht 
dat het nu écht zonder maatregelen kan. ‘Nu de 
corona-gerelateerde mitsen en maren van tafel 
zijn, ligt de focus ook weer op andere belang-
rijke uitdagingen waar we mee te kampen 
hebben, zoals de klimaatcrisis en hoe we ons 
gedrag en onze leefomgeving daarop moeten 
inrichten.’

Bewustzijn
Toen Boon en zijn collega’s jaren geleden 
met de beurs begonnen, stond men nog veel 
minder stil bij de openbare ruimte. ‘Tien jaar 
geleden moest ik nog weleens uitleggen wat 
de openbare ruimte inhield. “Alles wat je ziet 
als je je voordeur uitstapt”, zei ik dan, “zoals 
bomen, maar ook lantaarnpalen, speeltuinen, 
vuilnisbakken en de stenen waar je op staat. 
Het hoort er allemaal bij”.’

Die uitleg hoeven Boon en zijn collega’s 
tegenwoordig niet meer te geven. ‘De corona-
periode, waarin men voor onderling contact, 
een gevoel van buiten en beweging, min of 
meer de openbare ruimte in gedwongen werd, 
heeft gezorgd voor meer waardering van die 
gezamenlijke buitenruimte’, zegt Boon. ‘Sowieso 
is de afgelopen jaren het bewustzijn van de kli-
maatgerelateerde uitdagingen, zoals hittestress, 
droogte, wateroverlast, CO2-uitstoot en de afna-
me van biodiversiteit aanzienlijk toegenomen. 
En daarmee ook het belang van een duurzame 
(inrichting van) de openbare ruimte.’

Weerslag op de openbare ruimte
De (invulling van de) openbare ruimte is nauw 
verweven met die uitdagingen én dus poten-
tiële oplossingen, benadrukt Boon. ‘Ze hebben 
allemaal een zekere weerslag op de openbare 
ruimte. Of dat nou gaat om hittestress en 

verkoeling door vergroening, wateroverlast 
en slimme waterberging of CO2-uitstoot en 
de inzet van elektrisch materieel in de straks 
emissievrije stadscentra. Gezien de uitdagingen 
waar we met z’n allen nu en in de toekomst 
voor staan, zien wij de vakbeurs dan ook als de 
belangrijkste beurs van het moment.’

Op de Vakbeurs Openbare Ruimte komen 
duizenden professionals op het gebied van 
openbare ruimte samen. ‘Natuurlijk presenteren 
zij daar hun soms langverwachte innovaties’, 
zegt Boon. ‘Maar het is ook vooral een moment 
om elkaar te spreken, van elkaar te leren en 
ideeën uit te wisselen, met elkaar te sparren en 
te worstelen over vraagstukken, en elkaar uit 
te dagen. Dat is heel waardevol. We hebben er 
zin in!’

Toegegeven; vorig jaar vond de Vakbeurs 

Openbare Ruimte na een periode van 

opgeschorte en ietwat onhandige online-

beurzen ook al plaats. Toch is de aankomende 

editie op 5 en 6 oktober 2022 in de

Jaarbeurshallen in Utrecht weer anders. ‘Vorig 

jaar waren we blij dat de beurs überhaupt kon 

plaatsvinden’, zegt Jean Paul Boon mede-

eigenaar van beursorganisator ExpoProof. ‘Nu 

zijn wij, exposanten en bezoekers blij dat de 

mitsen en maren van de coronamaatregelen 

niet meer als donderwolken boven onze 

hoofden hangen. En wat hebben we er zin in!’
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VAKBEURS OPENBARE RUIMTE

Vakbeurs Openbare Ruimte 2022, gecombi-
neerd met Vakbeurs Mobiliteit, vindt 5 en 6 
oktober 2022 plaats in hallen 2, 3 en 4 van 
de Jaarbeurs in Utrecht. Voor meer 
informatie ga naar openbareruimte.nl.

‘De openbare ruimte is alles wat  
je ziet als je je voordeur uitstapt.  
Van bomen en lantaarnpalen, tot  
speeltuinen, vuilnisbakken en de  
stenen waar je op staat’

‘Gezien de huidige 
uitdagingen, zien 
wij de vakbeurs 
als de belangrijk-
ste beurs van het 
moment’
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