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Het verhaal van De Potterij als Circulair Labo begint in 1996, wanneer 
in het centrum van Mechelen een verwaarloosd pand te koop wordt 
aangeboden. De ververij, wasserij en stomerij die er gevestigd waren, 
hebben hun sporen nagelaten: door het gebruik van olie en gechloreerde 
solventen is de grond zwaar vervuild. Ondanks de strategische ligging 
van de site, op het snijpunt van grootschalige stadsdelen in transitie 
(vernieuwing kernwinkelgebied, heraanleg van de Vesten, ontwikkeling 
stationsomgeving), tonen projectontwikkelaars geen belangstelling.
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Broedplaats voor circulaire economie
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In 2012 start de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM) met het reinigen van de grond. De saneringskost, 
die geraamd wordt op minimaal twee miljoen euro en allicht 

nog veel hoger zal oplopen, overstijgt ruimschoots de waarde 
van het terrein. Via het ‘protocol curatoren’ dat de mogelijkheid 
biedt zwaar verontreinigde gronden voor één symbolische euro 
aan te kopen, wordt de OVAM in 2015 zelf eigenaar.

Gezien de hoge saneringskost mikt de OVAM op een duurzaam 
programma met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde, 
zodat de gemaakte investeringen terugvloeien naar de samen-
leving. In 2016 neemt ze daartoe contact op met BUUR. In een 
co-creatieve workshop met verschillende partijen – OVAM, stad 
Mechelen, OCMW, Plan C, Thomas More… – wordt de gewenste 
invulling bepaald. Het resultaat is een onderschreven visie: De 
Potterij moet een circulair laboratorium worden, waar denkers en 
doeners elkaar ontmoeten. Een plek waar kleinschalige productie 
ruimte krijgt in de stad.

Om deze ambitie ook in de praktijk om te zetten, wordt het 
gedragen toekomstbeeld als kandidaat-project ingediend in het 
kader van de Pilootprojecten Terug in Omloop, een initiatief onder 
begeleiding van de Vlaamse Bouwmeester. BUUR neemt binnen 
deze opdracht het voortouw in het ruimtelijk onderzoek en de 
actorenanalyse. Voor het samenbrengen van het actorennetwerk, 
de doorvertaling naar een financieel model, het opzetten van 
mogelijke samenwerkingsverbanden en de zoektocht naar een 
gepast juridisch kader, doet BUUR een beroep op de expertise 
van Miss Miyagi. In 2017 krijgt het project groen licht en gaat het 
team als projectregisseur aan de slag om de hoge ambities voor 
De Potterij waar te maken en het proces te begeleiden.

Een realistische ambitie
De transitie naar een circulaire economie vergt een andere ma-
nier van leven, werken en denken. Het vraagt een kentering van 
de hele samenleving, van producent tot consument: langere le-
vensduur van goederen, nieuwe verdienmodellen, aangepaste 
productieketens, modulaire ontwerpen... De beste manier om 
zo’n omslag teweeg te brengen, is te tonen hoe een circulaire 
maatschappij eruit kan zien. Een voorbeeldproject dat de idee 
tastbaar en zichtbaar maakt: hoe werkt dit in de praktijk, hoe 
krijgt dit een concrete invulling en hoe werkt dit ruimtelijk?

Met het gedragen toekomstbeeld als startpunt brengen BUUR 
en Miss Miyagi een aantal stakeholders rond de tafel. Beleidsthe-
ma’s, geplande initiatieven van verschillende (Mechelse) overheden 

(stad Mechelen, OVAM, OCMW, Vlaanderen Circulair) en actoren 
(Thomas More, H30, Mest, Artenova, Switchrs, Technopolis…) 
worden aan elkaar voorgesteld. Buurtgesprekken en een actieve 
zoektocht naar mogelijke partners zorgen ervoor dat de visie 
verder wordt verfijnd en verankerd. Het project krijgt vorm als 
ontmoetingsplaats voor jonge, innovatieve ondernemers met een 
eigenzinnige kijk op circulaire economie.

Veranderen, verankeren en verbinden
De ambities om van De Potterij een circulair laboratorium met 
impact op stedelijk niveau te maken, blijken te hoog gegrepen. 
De schaal is daarvoor te klein. Maar door de focus te verleggen 
en de gebouwen rond De Potterij te betrekken, komen nieuwe 
mogelijkheden bovendrijven. Het aanpalend kantoorgebouw, 
waarvoor omwille van zijn gesloten karakter moeilijk een nieu-
we invulling te vinden is, staat al enkele jaren leeg en in de on-
middellijke nabijheid bevindt zich ook de culturele werkplaats 
H30. Als beide gebouwen in de toekomstvisie worden betrokken, 
ontstaan al snel nieuwe ruimtelijke en programmatorische op-
portuniteiten. Door de drie gebouwen via een stadsplein met 
balkon ook fysiek met elkaar te verbinden, wordt een gezamen-
lijk gezicht naar het publiek domein gecreëerd. De drie gebouwen 
vormen samen een nieuwe circulaire hub: de Impact Factory.
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De Potterij groeit van stadslabo uit tot de spil van een breder 
stadsontwikkelingsproject, dat kansen biedt voor een geïnte-
greerde gebiedsvisie op bouwblokniveau.

De maatschappelijke impact van ruimte
Het hergebruik van leegstaande gebouwen, toepassing van mo-
dulaire bouwtechnieken, integratie van bodemsanering en warm-
terecuperatie vormen een heel concreet antwoord binnen het 
circulaire bouwen. Naast de inzet van deze ‘efficiënte stofstromen’ 
wordt binnen de Impact Factory ook ingespeeld op andere aspec-
ten van ‘economische welvaart binnen haar ecologische grenzen’.

Om grondstoffen en producten zo hoogwaardig mogelijk 
te blijven inzetten, biedt de Impact Factory ruimte voor zowel 
(hoogtechnologisch) onderzoek als toepassing. Producten zul-
len er worden hersteld, gedeeld, geüpgraded, uit elkaar gehaald, 
omgevormd tot nieuwe producten, als dienst aangeboden wor-
den… Het in de markt zetten van deze oplossingen gebeurt via 
de conceptstore, de exporuimte en het publiek plein. Daarnaast 
zorgt de horecafunctie ervoor dat burgers op een laagdrempelige 
manier kennis kunnen maken met de idee van circulariteit en 
achterliggende (denk)processen. Het gebruik van de platte daken 
als ruimte voor stadslandbouw sluit hierbij aan.

De Impact Factory draagt zo bij aan een maatschappij die 
minder afval produceert en steeds minder nieuwe grondstoffen 
nodig heeft om blijvend welvaart en welzijn te kunnen realiseren.

Living lab
Onder het motto ‘practice what you preach’ wordt ernaar gestreefd 
om ook in de omvorming van de gebouwen maximaal de circu-
laire bouwprincipes te hanteren. De Potterij wordt bij de reno-
vatie omgedoopt tot ‘living lab’, waar geëxperimenteerd kan 
worden met circulaire bouwmaterialen en veranderingsgericht 
bouwen. Voor de tijdelijke bestemming wordt momenteel, met 
de steun van Vlaanderen Circulair, gezocht naar systemen en 
bouwpartners die inzetten op circulariteit en demonteerbaarheid.

Omdat de sanering van de bodem de herontwikkeling van 
het terrein nog enige jaren belemmert, stelt de OVAM de toe-
gankelijke delen van het gebouw tijdelijk ter beschikking aan 
organisaties die een sterke link hebben met circulaire economie: 
Deelbaar Mechelen en de Klusbib (gereedschapsbibliotheek voor 
de Mechelaar), Ko-Lab (collaboratief laboratorium rond ambacht, 
technologie, kunst en wetenschap) en de vzw de Notenboom. Die 
organisaties functioneren tegelijk als ambassadeurs en zetten de 
Impact Factory alvast op de mentale kaart.

Geïntegreerde gebiedsontwikkeling, 
ook op lange termijn

Met de circulaire renovatie van de bestaande structuren van De 
Potterij, de aanleg van een stadsplein en het creëren van nieuwe 
doorsteken, toegangen, gevels en daktuinen worden niet enkel 
de drie gebouwen zelf getransformeerd. Het 19de-eeuwse bouw-
blok krijgt een integrale upgrade met een duidelijk ankerpunt: 
het stadsplein waar de economische, creatieve en publieke in-
vullingen van de omliggende gebouwen elkaar vinden.

Op lange termijn kan de rol van deze centrale ontmoetingsplaats 
nog verder worden uitgebreid over het volledige bouwblok. Aan de 
zuidkant ligt namelijk het woonzorgcentrum ‘Hof Van Egmont’ 
dat in 2025 integraal verhuist. Aan de projectambitie werd daarom 
een aanvullend luik toegevoegd op de lange termijn, waarbij de 
toekomstige – in hoofdzaak residentiële – ontwikkeling afgestemd 
wordt op de ambities van de Potterij-site. Omdat de herontwikke-
ling ruimtelijk aansluit op de circulaire hub kan een grote synergie 
ontstaan tussen beide projecten. Door de mogelijkheid in te zetten 
op innovatieve woontypologieën, veranderingsgericht bouwen, 
‘mobility as a service’ en ‘heating as a service’ met collectieve ver-
warming en de koppeling van de saneringsinstallatie aan een 
WKK-systeem (warmtekrachtkoppeling, red.), groeit het project 
De Potterij gefaseerd uit tot een circulair bouwblok.

Naar een ambitieuze realiteit
De implementatie van circulaire economie in het stedelijk weefsel 
gaat voorbij aan een puur ruimtelijke vertaling. Om de gewenste 
invulling te bekomen, is er nood aan een integrale strategie met 
een sterke focus op ruimtelijke condities die ervoor zorgen dat de 
gewenste nieuwe circulaire economische activiteiten aangetrok-
ken worden. De traditionele planningsmethode, met een lineair 
traject van plannen – bouwen – gebruiken, schiet hierbij tekort.

Ñ
Een scala aan 
invullingen trekt 
een divers publiek 
aan en zorgt voor 
een bruisende site 
doorheen de hele dag. 
De ontmoetingen 
vormen een extra 
kiem tot kennisdelen.



Clustering en 
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gebouwen creëert 
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van het bouwblok.
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Al van meet af aan bouwt het project van De Potterij aan 
een actorennetwerk dat zich achter de vooropgestelde idee van 
circulair labo wil scharen. Aan de hand van ontwerpend onder-
zoek, wordt in de loop van het proces samen met de stakeholders 
verder gesleuteld aan de projectambitie. De herbestemming van De 
Potterij evolueert van de initiële toekomstvisie op gebouwniveau 
tot een gedragen beleidsvisie op bouwblokniveau.

Momenteel wordt Impact Factory concreet uitgebouwd als hub 
voor circulaire economie. Miss Miyagi onderzoekt het vastgoed-
kundig aspect, waarin de ruimtelijke en juridische mogelijkheden 
van de drie gebouwen op elkaar afgestemd kunnen worden. De 
programmatorische invulling wordt intussen verder vormgegeven 
door Switchrs, die een financieel rendabel en adaptief organisa-
tiemodel ontwikkelden op maat van de partners, ondernemers 
en eindgebruikers.

Deze aanpak vereist een brede kennis en een integrale be-
nadering van stedenbouw. Om voorbij het compromis te gera-
ken, is een constructieve dialoog noodzakelijk, waarin constant 
aan de verschillende knoppen gedraaid wordt (ambities, schaal, 
actorenbetrokkenheid). Aan de hand van co-creatieprocessen 
wordt gestreefd naar samenwerking en consensus. Ontwerpend 
onderzoek vormt hierbij een belangrijk instrument, dat de open 
dialoog tussen de verschillende stakeholders met verschillende 
belangen kan stroomlijnen. Het dialoogmodel prikkelt de ver-
beelding, maakt ruimtelijke en programmatorische linken en 
geeft goesting om te investeren.

De rol van de stedenbouwkundige verschuift binnen deze 
projecten van ‘masterplanner’ naar ‘ruimtelijk bemiddelaar’. Het 
eindproduct is geen blauwdruk van hoe de bebouwde ruimte 
eruit zal zien, maar een transitiestrategie met concrete acties. 
De stedenbouwkundige biedt de diverse stakeholders de juiste 
handvaten aan om zelf verdere stappen te zetten in dat proces.

Werken aan de stad van morgen
De specifieke condities van de binnenstad (aanwezigheid van 
gebruikers, werkkrachten, kennisinstellingen, stakeholders) en 
meer bepaald het centrumgebied (hoge bezoekersaantallen, 
grote panden, sterke zichtbaarheid) vormen belangrijke vesti-
gingscondities voor circulaire businessmodellen. Maar betaal-
bare economische ruimte in de stad is schaars. Een stad vol 
bedrijvigheid is nochtans een veerkrachtige stad. In de transitie 
naar nieuwe economieën, waar lokale productie, logistiek en 
circulaire economie voorop staan, is er nood aan flexibele, be-
taalbare ruimte in de nabijheid van stedelijk afzetgebied. Het 
reserveren van ruimte voor stedelijke economie is een belang-
rijke uitdaging voor de weerbaarheid en dynamiek van de stad 
van de toekomst. Inzetten op ambachten en op maak- en her-
steleconomie, maar ook op alternatieven als deeleconomie, zal 
in dat opzicht kansen bieden.

De Impact Factory wil de binnenstad nieuw leven inblazen 
en aantonen dat productie in de stad mogelijk is, geen waarde-
vermindering teweegbrengt en een versterkende rol kan opne-
men in de sociale en economische cohesie van de stad. Er wordt 
daarom ruimte geboden aan circulaire hightech innovaties en aan 
creatievelingen die aan de slag gaan met hun ideeën. Er worden 
evenementen georganiseerd voor zowel specialisten als leken. De 
circulaire economie wordt voor de burger tastbaar en begrijpbaar 
gemaakt via circulaire horeca (korte keten, stadslandbouw…) 
en de verkoop of het delen van lokale circulaire producten en 
diensten. De bestemming als hub voor circulaire economie 
zorgt bovendien voor linken met zowel het handelscentrum ten 
noorden als de innovatieve woonwijk ten zuiden van het station.

De Potterij wil in die zin exemplarisch zijn voor de verwe-
ving in de stad en zijn steentje bijdragen aan de omslag naar een 
circulaire maatschappij.
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POTTERIJ als CIRCULAIR LABORATORIUM
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De OVAM wenst, als eigenaar, het gebouw zelf te gebruiken voor events/workshops/persconferenties als 
voorbeeldproject om aan te tonen hoe de ideeën waarvoor zij staat in realiteit er kunnen uitzien. 
Het is de ambitie een pilootproject op te zetten, niet enkel in de totstandkoming van het project (duurzame 
bodemsanering, alternatieve financiering, dynamisch bouwen, ...), maar eveneens in de opzet van het gebouw en de 
rol die het opneemt binnen de stad. 
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