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METAAL
KATHEDRAAL

Metaal Kathedraal is hét Utrechtse laboratorium en podium waar ontwerpers, 

kunstenaars, uitvinders, wetenschappers en publiek samenwerken aan een her-

nieuwd evenwicht tussen mens en natuur. De voormalige katholieke kerk annex 

fabriek – gelegen in de voormalige Buurtschap De Meern, grenzend aan de oude 

stad en uitbreidingsgebied Leidsche Rijn en nieuwe wijk Rijnvliet

Utrechtse laboratorium
– is sinds 2011 getransformeerd tot een ecologische 
culturele broedplaats. Metaal Kathedraal is een on-
afhankelijke organisatie gestart in 2011 door en voor 
creatieve geesten die uiteenlopende projecten 
initiëren voor buurt, wijk en stad op het snijvlak van 
ontwerp, kunst, wetenschap en ecologie. De nieuwe 
pastoors verbinden de ‘religie’ cultuur in een omge-
ving waar oude dorpskernen en nieuwe woonwijken, 
generaties en culturen samenkomen. Met innova-
tieve denk- en verbeeldingskracht gaan we hier de 
strijd aan met de negatieve gevolgen van klimaat-
veranderingen, de uitputting van hulpbronnen, ver-
lies aan biodiversiteit en milieuvervuiling. 

Ontwikkeling vanaf 2011
Metaal Kathedraal heeft zich de afgelopen jaren 
ontwikkeld tot een culturele ecologische broed-
plaats, trekpleister en evenementenlocatie van for-
maat. Een burgerinitiatief gestart vanuit passie voor 
een gezonde wereld en kunstenaarschap. Gestart 
met 0,-. Inmiddels heeft Metaal Kathedraal met het 
bijbehorende landgoed als onderneming zich 
ontwikkeld tot een semi-publieke voorziening met
open toegang voor de buurt. Gemeente, ministeries 
en grote bedrijven weten de weg te vinden. Kunst als 
werkvorm voor nieuwe ecologische concepten trekt 
lokaal en landelijk de belangstelling en zorgt voor 
kruisbestuiving tussen cultuur en het bedrijfsleven.

DE TOEKOMSTDROOM
van Metaal Kathedraal is om ons eigen handelen 
tegen het licht te houden. Als aanjager van klimaat- 
innovatie vanuit de visie van ontwerpers, kunste-
naars, uitvinders en wetenschappers neemt Metaal 
Kathedraal daarom het voortouw om in het dagelijks 
leven in Utrecht te experimenteren met vernieuwen-
de concepten en installaties. Het uitgangspunt is 
om alle bewegingen en stromen die voortkomen uit 
ons handelen, om te zetten in bruikbare bronnen. En 
om ons individuele gedachtengoed tegen het licht te 
houden. Hiervoor is de verbeeldingskracht van kun-
stenaars en ontwerpers cruciaal.

DOElSTELLINGEN:  
1.   Het agenderen van de noodzaak van klimaat  

innovatie door het zelfherstellend vermogen van 
ons lichaam en de natuur ervaarbaar te maken 
en op vernieuwende wijze toe te passen middels 
open source installaties en  prototypes op het 
snijvlak van ontwerp, kunst, wetenschap, ecologie 
en maatschappij.

2.  Het stimuleren van talentontwikkeling door jonge 
makers en wetenschappers, zowel in opleiding als 
net afgestudeerd, een kans te geven om ideeën en 
prototypes te ontwikkelen en te testen in een di-
vers netwerk van professionals en buurtbewoners.

3.  Het inbedden van klimaat-innovatie in het dage-
lijks leven van stedelingen en breed toegankelijk 
maken.

1METAAL 
KATHEDRAAL IS:
•MAATSCHAPPIJ 
  CULTUUR
• AANJAGER  
CIRCULAIRE  
ECONOMIE 

•EVENEMENTEN 
•ICONISCHE PLEK
•SEMI OPENBAAR
•MAAKT WERK VAN 
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• MEER DAN 35.000  
BEZOEKERS PER JAAR



METAAL
KATHEDRAAL IS:
• ENERGIE OPWEKKENDE 
OPRIJLAAN

• ELEKTRO DEELAUTO’S  
& FIETSEN

• ENERGIE GENEREREND 
MONUMENTAAL PAND 

• STOPCONTACTEN  
VERBINDEN AAN 
AFVALSTROMEN 

• OPLAADSYSTEMEN VOOR
  MENS, DIER, DEVICES

TANKSTATION
VAN DE TOEKOMST

is een ervaringsplek  in de vorm van een parkeerkavel waar alle handelingen 

van mens en maatschappij als bron van schone energie ervaarbaar worden. 

Een meerjarig R&D-programma gericht op klimaatinnovatie met focus op 

mobiliteit, gebaseerd op de kracht van natuur, op het grensvlak van samen-

leving, kunst en wetenschap. 

DEFINITIES IN EEN NIEUW TIJDPERK
Mobiliteit: alle handelingen van mens en maat-
schappij zijn een een bron van schone energie 
en reststromen Metaal Kathedraal
Duurzaamheid: Al het menselijk handelen ver-
enigen met de krachten van de natuur, vol posi-
tieve bijwerkingen.
Mobiel: beweging van a naar b resulterend in 
bestemming, oplaadbaarheid,  luchtzuivering, 
hergebruik, participatie

Het vertrekpunt van R&D
programma is de dagelijkse realiteit van Metaal 
Kathedraal: Met een gemiddeld bezoekersaan-
tal van 50 tot 200 personen per dag, is het bij 
Metaal Kathedraal dagelijks een komen en gaan 
van mensen. Het plan is om het buitenterrein 
inclusief de parkeerplaats zodanig in te richten, 
dat bezoekers direct op hun plek van aankomst 
al worden meegenomen in de ervaring van an-
dere waarheden over mobiliteit en hun leef-
omgeving. De inrichting van de buitenruimte 
wordt gerealiseerd door 
(1) het toepassen en doorontwikkelen van reeds 
ontwikkelde prototypes en installaties.
(2) het op locatie ontwikkelen van nieuwe pro-
totypes en (kunst)installaties. Voortbordurend 
op de kansen die het voedselbos met zich mee-
brengt en op de opgebouwde ervaring bouwt 
Metaal Kathedraal in 2018 tot 2020 aan een 

proeftuin voor vernieuwende mobiliteit geba-
seerd op en in samenspraak met de kracht van 
de natuur.

Ervaring deelbaar maken 
De inrichting van de buitenruimte wordt ge-
realiseerd middels het toepassen en dooront-
wikkelen van reeds ontwikkelde prototypes en 
installaties, en het op locatie ontwikkelen van 
nieuwe prototypes en (kunst)installaties. Om 
dit te bereiken verricht Metaal Kathedraal de 
volgende werkzaamheden: 
1.  Schouten van talentvolle kunstenaars/ont-

werpers, uitvinders en wetenschappers die 
middels hun werk letterlijk en figuurlijk mee 
kunnen bouwen aan de innovatieve buiten-
ruimte.   

2.  Onderzoek,  expertmeetings, publieke debat-
ten voor kennisuitwisseling en ontwikkeling. 

3.  Ontwikkeling  en testen van prototype op lo-
catie (open source).

4.  Prototype installeren op het buitenterrein 
van Metaal  Kathedraal, zodanig dat bezoe-
kers  worden verleid om het te gebruiken en 
te ervaren. 

5.  Participatie en deel-economie: Overschot 
van energie teruggeven aan de wijk middels 
vernieuwende participatie systemen.
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METAAL
KATHEDRAAL IS 
DANKBAAR VOOR:
•    BIJZONDERE 
AMBASSADEURS

•GEWELDIGE 
  KARDINALEN
• HET MAGISCHE  
HISTORISCH PAND

•UW BESTAAN ALS
  BUITENGEWOON
  MENS &BEWONER

REALISATIE 
VOEDSELBOS

Sinds de komst van Metaal Kathedraal in 2011 is er met buurt-

bewoners intensief samengewerkt om biodiversiteit te realiseren 

in de toekomstige woonwijk Rijnvliet.  Op het resultaat mogen we 

trots zijn. Een mooi begin! 

motie 155 burgerparticipatie
Utrecht mag trots zijn op bereikte resulaten van 
de samenwerking tussen Metaal Kathedraal 
en de Groene Longen.  Initiatiefnemer Metaal 
Kathedraal en wijkbewoners verenigd in de 
Groene Longen van Rijnvliet hebben bijzondere 
resulaten geboekt.  Na jaren van intensieve lob-
by bij college van B&W is een bijzondere samen-
werking en eindproduct tot stand gekomen. Bij 
het aanschuiven van experts die op verzoek 
van de bewoners nu betaald worden om
de plannen uit te voeren.

Vernieuwend beheer
Voor het beheer van de 15 hektare voedelbos is 
het zaak dat de bewoners zich eigenaar gaan 
voelen. HKU i.s.m. Metaal Kathedraal en Groe-
ne Longen concluderen n.a.v. onderzoek dat 
uitgaven aan aanbestedingen en maaibeleid 
ruimte geeft voor een andere aanpak. We prop-
geren een “voedselchief” aan te stellen met alle 
kennis in huis om de 15 hektare te beheren en 
vrijwilligers aan te sturen. Daarnaast kan voed-
selproductie op meerdere wijze kansen krijgen. 
De principes van de meentes kan weer geherin-
trouceerd worden, en bewoners kunnen bege-
leid worden in 1 jarige teelt. Metaal Kathedraal 
kan ondersteunend zijn door een intensieve rol 
te pakken in de programmering en educatie. 

Utrecht als koploper
Eetbare stadsparken en burgerkracht als ka-
talysator voor een ecologische stad. Op steeds 
meer plekken verenigen burgers zich en clai-
men ze de openbare ruimte als gemeenschap-
pelijk ecologisch domein. Zo ook in de openbare 
ruimte van de in ontwikkeling zijnde Utrechtse 
wijk Rijnvliet. Hier wordt een stedelijk voedsel-
bos gerealiseerd dat integraal door de nieuwe 
woonwijk heen loopt. Deze avontuurlijke, eetba-
re wijk waar bewoners straks rondstruinen op 
zoek naar eetbare planten, vruchten, noten en 
zaden, is met 15 hectare uniek in omvang. Hier-
mee is de gemeente Utrecht in een klap kop-
loper in deze ontwikkelingen. Metaal 
Kathedraal gaat nu graag een stap verder om 
deze ‘proeftuin’ een vliegwiel te laten zijn voor 
de broodnodige verandering en innovatie in 
o.a. voedselproductie en consumptie, low-tech 
installaties en het toepassen van natuurlijke 
systemen voor de problematiek van fijnstof, 
luchtvervuiling en energie opwekken vanuit 
natuurlijke systemen. In samenwerking met 
jong talent, vormgevers, kunstenaars en we-
tenschappers kan  ecologische culturele broed-
plaats Metaal Kathedraal een handreiking zijn 
om ecologie gewoongoed te laten zijn in het 
dagelijks handelen en bestaan.
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METAAL
KATHEDRAAL IS ‘N
ONAFHANKELIJK
BURGER INITIATIEF:
•  SEMI PUBLIEKE  
VOORZIENING  

•ECOLOGISCHE
  BROEDPLAATS
•ALWAYS LOOKS   
  AT THE BRIGHT   
  SIDE OF LIFE

ONTWIKKELING
ECO VILLAGE
STADSLANDBOUW

Metaal Kathedraal daagt gemeente Utrecht uit om huidig stedebouw-

kundig plan Rijnvliet naar een hoger niveau te tillen door (naast de 15 

hektare voedselbos) de klimaat ambities van 2030 al in 2018-2020

zichtbaar en toepasbaar te maken in Rijnvliet. Een handreiking:

Future proof wonen
Metaal Kathedraal heeft, net als destijds met 
het voorstel voor een integraal voedselbos in 
Rijnvliet, wederom de stoute schoenen aange-
trokken en een ecovillage en stadslandbouw-
boerderij getekend in het huidige stedebouw-
kundigplan Rijnvliet. Wij zien broodnodige 
kansen met deze vormen van gebiedsontwikke-
ling. Daarnaast komen we hiermee de wereld-
wijde en lokale gedroomde klimaat ambities 
tegemoet. 
En daarom ook gaan we ervanuit dat gemeente 
Utrecht dit voorstel met open armen tegemoet 
treedt. Het zijn de handvatten voor de burgerij 
om in samenspraak met de natuur te wonen en 
werken en duurzame ecologische innovaties 
onderdeel te laten zijn van het dagelijks leven. 
Dit levert de lokale economische win-win si-
tuaties met de omgeving en draagt, net als het 
voedselbos, bij aan educatie en het herstel van 
biodiversiteit. Andere steden gaan ons in rap 
tempo voor en partners met knowhow, zoals 
ecodorp Boekel , zijn niet meer dun bezaaid.

INnovaties  
Vanuit het cultureel ecologische programma  
van Metaal Kathedraal met praktijkmuseum 
voor historie en de circulaire economie pakt 

men ook uit met het Tankstation van de Toe-
komst. Dit gaat gepaard met educatieve trajec-
ten. Zo wordt een breed palet aan circulaire en 
ecologische ambities gevoed. Voorgestelde ont-
wikkelingen zijn van grote toegevoegde waarde 
en voedingsbodem voor de klimaatambities van 
2030. 
Dit is niet zo ver weg als het lijkt en het het rea-
liseren van draagvlak bij de burgerij is de groot-
ste uitdaging. Een ecowijk en stadslandbouw-
boerderij geven een wijk een enorme uitstraling 
en toegankelijk bolwerk aan kennis en kunde. 
Een woonwijk die daadwerkelijk toekomst 
proof is, en kan dienen als toonaangevend voor-
beeld in NL en EU.

STAD VAN DE TOEKOMST  
Gaat natuurlijk over: Duurzaam investeren en 
bouwen, Biomimicry,  eco waterbeheer, water 
vitalisatie, natuurlijke zelfreinigende sytemen, 
aquaponics, permacultuur, natuurlijk kapitaal, 
circulair erfgoed, biodiversiteit, circulaire eco-
nomie, duurzame energie, bodemvruchtbaar-
heid,  participatie bedrijfsleven & burgerij.
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MANIFEST
VAN DE TOEKOMST

De komende acht jaar speelt Metaal Kathedraal een belangrijke rol in de  

gebiedsontwikkeling van Leidsche Rijn (Rijnvliet), als incubator van de  

circulaire economie en als verbinder van de “oude” en nieuwe stad. 

Historische Trekpleister
Het is één van de weinige grotere plekken in 
Leidsche Rijn met een historisch hart. Een 
broedplaats met structureel betaalbare ate-
lierruimte en waar het concept van kunst en 
ecologie al een groot publieksbereik realiseert. 
Naast het feit dat het historische pand van 1857 
op duurzame en ecologische wijze herontwik-
keld wordt. Dit heeft een grote meerwaarde voor 
wijk en stad. Met het stijgend bezoekersaan-
tal en de noodzakelijke commerciële verhuur 
dienen voor deze periode, zoals ook in de om-
gevingsvergunning gesteld, oplossingen voor 
de bereikbaarheid worden gevonden. Met dit 
als uitdaging, heeft Metaal Kathedraal plannen 
ontwikkeld een aanjager en praktijk plek te zijn 
voor de circulaire economie en vernieuwende 
mobiliteit.

Ervaringsplek Circulaire 
Ecomomie
Als aanjager van klimaatinnovatie vanuit de 
visie van kunstenaars, uitvinders en weten-
schappers wil Metaal  Kathedraal graag de 
kans nemen om in de periode van 2018 tot 2020 
Utrechtse voorloper te laten zijn vanuit het ex-
periment op het gebied van techniek, kunst en 
cultuur met focus op klimaatinnovatie en lucht 
kwaliteit. 

Innovatie in voedselbos 
Dit kan verder uitgerold worden in de 15  
hektare voedselbos. Met als eerste bewoners 

een kunstenaar en voedselbos expert. Samen 
reiken zij handvatten aan om het fenomeen 
voedselbos toegankelijk te maken voor een 
breed publiek. 

Vernieuwende mobiliteit
De rijke bezoekersstroom van Metaal Kathedraal, 
van NGO’s, overheid, gemeentes, landgenoten en 
bewoners ervaart vernieuwing en innovatie op 
het terrein doordat alle faciliteiten onderworpen 
worden aan innovatie en de kracht van de natuur.

Ecodorp is een internationaal concept, ge-
basseerd op de kernwoorden economie, ecologie, 
sociaal en cultureel. Een verrijkend en voor de 
handliggend concept om onderdeel te laten zijn 
van Rijnvliet 

Stadslandbouw boerderij
Het is algemeen bekend dat een kinderboerderij 
met stadslandbouw in samenspraak met  
moedernatuur en ecologische principes het  
niveau van geluk verhoogt in een woonwijk. 
Daarom stimuleert Metaal Kathedraal deze ont-
wikkeling en het hergebruik van de aloude boer-
derij aan de rand van Rijnvliet.  



BUITENGEWOON
MEE DOEN

Als aanjager van klimaatinnovatie vanuit de visie van kunstenaars, uitvinders en 

wetenschappers wil Metaal  Kathedraal graag de kans nemen om in de periode van 

2018 tot 2020 samen met U de Utrechtse voorloper te zijn vanuit het experiment op 

het gebied van techniek, kunst en cultuur met focus op klimaatinnovatie.

een oproep Bent u onze toekomstige part-
ner in de circualire en ecologische ontwikkelingen? 
Metaal kathedraal biedt een expirimenteel podi-
um om inovatie te ervaarbaar te maken met een 
breed publiek. Draagt u bij? Financiëel? Met kennis 
en knowhow? Met infrastructuur?  Is er common 
grond? Kunnen wij bijdragen aan uw 
eigen  gedroomde ontwikkeling? 
Laat het ons weten! 

INCUBATOR biedt 
podium voor ontwikkeling
- Energie opwekkende oprijlaan
- Elektrische deel- auto’s en fietsen
- Energie genererend monumentaal pand 
- Zuurstofrijke omgeving met groen
    realiseren voor machine, mens en dier zoals 
    groene zones, eetbare (grond) bedekingking
    groene wanden, bomen, mos, groene daken.
- Stopcontacten verbinden aan afvalstromen, 
    wc en planten. 
- Oplaadsystemen voor mens, dier, devices, 
    auto’s en fietsen met zonlicht, water en 
    windkracht. 
-   Afvalstromen omzetten m.b.v. macro-bio
   fuelcel technologie / Urine batterijen 
- Alternatieve brandstoffen en systemen
- Autonome duurzame laadpalen
- Gefilterd, gepurifieerd water &vitalisatie
- Het bos als energie-centrale: Elektriciteit 
    uit micro-organismen.

- Warmte genereren middels compostering
    voor o.a. verwarmde stoelen & werkruimtes.
- Hemelwater opvang, irrigatie en grijs water
    spoel systemen voor wc’s e.d. 
- Publieke sjeike compost Wc’s
- Co2 en fijnstof filtering systemen 
- Helofytenfilter systemen
- Water kracht innovatie, visveilig, benutten 
    van energiepotentieel.
- Blockchain based renewable energie 
    sharing systemen voor participatie.
- Energie leveren in de vorm van voedsel: 
    Hydroponics en open air aquaponics, voed
    selbos maaltijden, gefermenteerde dranken, 
    medicinale en andere eetbare planten 
    leveren vegan snacks. 

BIjzondere partners:
Gemeente Utrecht, UU ( Han Wörsten/ Jaco Ap-
pelman), Ecologische instituut Nederland, Xavier 
San Giorgi, Jorn Copijn, Rijkswaterstaat, Provin-
cie Utrecht, Climate Kick, Circle Economie, Nudge, 
Heijmans, Metabolic, Mediamatic, Burger Weten-
schap, De Waag, Future food foundation, De Ceuvel, 
Blue City, Uitvindersgilde, Wageningen, TU Delft, 
Dutch Design Academie, HKU, Climate Kick, Provin-
cie Utrecht, Ontwikkelingshulp van azc-ers aan Ne-
derland met hun kennis van de natuur en low tech 
knowledge, fondsen, iedereenwetenschapper.nl.



METAAL
KATHEDRAAL IS:
•CIRCULAIR 
  ERFGOED
• GEBIEDS- 
ONTWIKKELAAR

•BEWAKER VAN   
  HISTORISCH
  CULTUREEL
  ERFGOED

METAAL KATHEDRAAL
IS DANKBAAR VOOR
KLANDIZIE VAN 
•RIJKSWATERSTAAT
•BANKWEZEN
•GEMEENTES
•OVERHEDEN
•FILMINDUSTRIE
•PARTICULIEREN
• CULTUUR  
LIEFHEBBERS

 & BARBAREN



METAAL
KATHEDRAAL IS:
• AANJAGER  
VERNIEUWENDE 
CIRCULAIRE  
CONCEPTEN

•BETAALBAAR &  
• ONBETAALBAAR
• LIVING LAB
• PRAKTIJKPLEK 
  VOOR CIRCULAIRE
  ECONOMIE  

PROGRAMMERING
METAAL KATHEDRAAL
• HET GEHEUGEN VAN  

DE OUDE TIJD
•ACADEMIE
  V/D VERWARRING
•LIVING LAB
•VOEDSELPODIUM 
•ECO WALKWAY
•TANKSTATION
  V/D TOEKOMST
• ARTISTS IN  
RESIDENCE




