Vier stedelijke cases over mogelijke
transitierichtingen naar circulaire economie in
functie van Segmentatie V
Eindrapport 22/06/2020 - BIJLAGEN

omgevingvlaanderen.be

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever
Departement Omgeving
Vlaams Planbureau voor Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
vpo.omgeving@vlaanderen.be
www.omgevingvlaanderen.be
Auteurs
Barbara Morisse – Rebel
Fleur Mercelis - Rebel
Kathleen Van de Werf – BUUR
Kevin Penalva-Halpin – BUUR
Niels Menten – BUUR
Discussiegroep
Jan Zaman – Dep. Omgeving Vlaanderen
Inge Pennincx – Dep. Omgeving Vlaanderen
Sophie De Mulder – Dep. Omgeving Vlaanderen
Em Peeters – Dep. Omgeving Vlaanderen
Depotnummer
/
ISBN-nummer
/
Wijze van citeren
Morisse, B., Mercelis, F., Van de Werf, K., Penalva-Halpin, K. en Menten, N. (2020). " Vier stedelijke cases over
mogelijke transitierichtingen naar circulaire economie in functie van Segmentatie V”" in opdracht van het
Vlaams Planbureau voor Omgeving.
PARTNERS
BUUR

Sluisstraat 79/03.02
3000 Leuven

Rebel Group
Maria-Theresialei 7
2018 Antwerpen

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 2 van 11

INHOUD
1.

BIJLAGEN .................................................................................................................................. 4

1.1
1.2
1.3

Bijlage 1: Overzicht literatuurfiches
Bijlage 2: Neerslag workshop brede stuurgroep
Bijlage 3: Neerslag interactieve workshop

4
5
6

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 3 van 11

1. BIJLAGEN
1.1 BIJLAGE 1: OVERZICHT LITERATUURFICHES

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 4 van 11

1/3

Literatuurfiche
titel
auteur
opdrachtgever
publicatiedatum
onderwerp

Ruimtelijke Impact van Circulaire Economie

Overzicht barrières bij de transitie naar een circulaire economie
Deze nota werd opgemaakt door het SERV-secretariaat ter ondersteuning van het
sociaal-economisch overleg en de beleidsadvisering door de sociale partners in de SERV.
SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
2018
Dit document beschrijft de belangrijkste barrières voor een transitie naar een circulaire
economie. Het is bedoeld als achtergronddocument bij en voorbereiding voor het
uitwerken van een visie op circulaire economie alsook bouwstenen voor een integrale
agenda. Inzicht in de barrières is belangrijk om de juiste beleidskeuzes te maken.
Hierna volgt een algemeen deel met een typologie van barrières en waarin actoren geduid
worden als barrière én hefboom in de transitie naar circulaire economie.
Daarna volgt een overzicht van de verschillende barrières doorheen de
productlevenscyclus.

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
Focus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Barrières overzicht
p.6
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Productlevenscyclus in een CE
P.9
Alle fases van een productcyclus staan idealiter in het teken van waardebehoud, duurzaam materialengebruik
en duurzaam gebruik van producten. Ook de impact van het transport tussen de verschillende fases van een
productcyclus bepalen mee de duurzaamheid van een product6.
Productlevenscyclus :
1. grondstoffen en materialen
2. circulair ontwerp
3. productie en distributie
4. consumptie en (her)gebruik
5. afval en recyclage

Huidige aanwezigheid van circulaire businessmodellen in de praktijk
Uittreksel uit hfdst3.3,p.15
Een grootschalig landelijk onderzoek in Nederland toont aan dat ondanks het levendig debat en talrijke
beleidsinitiatieven circulaire businessmodellen in de praktijk er niet echt van grond komen. Waardecreatie
beperkt zich voornamelijk tot recycleren, energiebesparing en grondstoffenreductie. In Vlaanderen is geen
dergelijk grootschalig onderzoek bekend, maar de conclusie geldt wellicht ook hier. Al moet gezegd dat er al
business to business (b2b) voorbeelden bestaan, die gestoeld zijn op de principes van circulaire economie zoals
het verhuren en delen van machines en het aanbieden van diensten.
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Ketensamenwerking niet altijd evident
Uittreksel uit hfdst.3.3.2, p.16
Essentieel in een circulaire economie is samenwerking in de keten: wat voor het ene bedrijf een afvalstof is,
vormt voor een ander bedrijf een grondstof. Deze samenwerking krijgt onder meer vorm via industriële
symbiose. Bij voorkeur gebeurt deze samenwerking op korte afstand. Soms worden industrieterreinen zo
geconcipieerd met het oog op industriële symbiose zoals bv. in het Deense Kalundborg of de Antwerpse haven,
waar historisch al bepaalde vormen van symbiose zijn ontstaan en waar nu bedrijven worden aangetrokken om
circulair te gaan samenwerken via de ontwikkeling van de Churchill industrial zone. De OVAM stimuleert
samenwerking tussen bedrijven en bouwt daarbij ecoclusters en industriële symbiosenetwerken verder uit die
focussen op materiaalvalorisatie. Bij symbiose zijn minstens twee ondernemingen betrokken die zich
gezamenlijk inzetten en gedeelde belangen hebben.
Er zijn veel hinderpalen die deze samenwerking belemmeren. Zo zijn er regelgevende barrières op vlak van
mededingingsbeleid en de mismatch tussen REACH en het afvalbeleid (zie verder). Daarnaast bestaat er –
ondanks het steeds groeiend aantal initiatieven van ketensamenwerking – bij bedrijven vaak enige schroom om
samen te werken in de keten. En soms zijn er potentiële matches die niet worden gerealiseerd door tijdsgebrek
van één van de partners. De urgentie om samen te werken in de keten is niet steeds dezelfde voor alle partners.
Een goede samenwerking vereist ook een adequate dataverzameling en tracering van waar welke materialen
beschikbaar zijn. Op dit vlak kunnen digitalisering en IoT een positieve bijdrage leveren aan de transitie naar een
circulaire economie. Ook de prijs van primaire grondstoffen kan samenwerking beïnvloeden. Is die prijs laag,
dan is het minder interessant om samen te werken in de keten.
Bij verregaande ketensamenwerking kan het mogelijk zijn dat investeringen door de ene ketenspeler
besparingen kunnen opleveren voor andere ketenspelers. In dat geval kan het nodig zijn om afspraken te maken
over de verdeling van kosten en baten. Juridisch gezien kan die als kartelvorming opgevat worden en kan dit
mogelijks de huidige competitieregelgeving schenden. Dit kan ook het geval zijn bij het ontstaan van
monopolies waarbij slechts één bedrijf alle knowhow in huis heeft of materiaalstromen beheerst. ►Idealiter
wordt op niveau van Europa onderzocht hoe de huidige competitieregelgeving kan aangepast worden om
samenwerking in de keten te bevorderen zonder dat de bescherming van de consument in het gedrang komt32.
Symbioseplatform bij OVAM, ecoclusters OVAM en Vito, VLAIO Symbiose is een matchmaking platform om
industriële afval- en nevenstromen een hoogwaardigere toepassing te geven, volgens het principe van Lansink.
Dit wordt bereikt via actieve workshops, bedrijfsbezoeken en een interactieve databank. We gaan actief op
zoek naar het maken van matches tussen producerende bedrijven en volgen de status op om mogelijke
barrières te begeleiden.
Philips combineert lineaire en circulaire economie (product-as-a service)
Hfdst 3.4,p.19
De overschakeling van het klassieke lineaire verkoopsmodel naar een productdienstcombinatie betekent voor
heel wat bedrijven een grote drempel. Bedrijven zijn bang om het klassieke verkoopsmodel radicaal om te
gooien. Angst om de verkoopcijfers te kannibaliseren speelt daarin mee. Deze overgang hoeft niet per se
meteen volledig te zijn. Ondernemingen kunnen beide verkoopsmodellen combineren (vb. Philips).
Schaalgrootte van een rendabele recyclage-installatie
Uittreksel uit hfdst Technische Belemmeringen, p 27
Er bestaan ook technische belemmeringen die recyclage in de praktijk verhinderen. Dat kan omdat de
procestechnologie om materialen te scheiden of te verwerken nog niet voorhanden is of nog niet rendabel
inzetbaar. Om rendabel te zijn vereist een recyclage-installatie meestal een zekere schaalgrootte.
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Circulaire economie binnen de ruimtelijke ordening in West-as
Robin Wientjes – Student Milieukunde met begeleiding van Saxion
Kennislab voor Urbanisme
2015
Het Kennislab en haar partners inzicht geven in de mogelijkheden van circulaire economie
in de ruimtelijke ordening van de Westas, door middel van een programma van eisen.

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
Focus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Definitie Circulaire Economie
Uittreksel uit hoofdstuk 1.3 , p.14
Binnen de circulaire economie wordt gestreefd naar het sluiten van kringlopen binnen (bedrijfs)processen. Het
hergebruiken van grondstoffen en producten wordt bij circulaire economie gemaximaliseerd en
waardevernietiging, wat bij weggooien/vernietigen gebeurt, wordt geminimaliseerd (MVO Nederland, 2014).
Circulaire economie is afgeleid uit de natuur, want ‘onze moeder natuur’ kent geen afval en is opgebouwd uit
oneindige kringlopen. Binnen de circulaire economie is een onderscheid te maken tussen een biologische kringloop
en technische kringloop (MacArthur, 2013). Binnen de biologische kringloop worden alle reststoffen teruggegeven
aan de natuur. In de technische kringloop worden producten ontworpen die hergebruikt kunnen worden op
hoogwaardig niveau.
Het perspectief van een circulaire stad
Uittreksel uit hoofdstuk 2.3.2 , p.23
Om een circulaire stad te bereiken moeten partijen (samenleving, overheid, instituties en bedrijfsleven) zich
inzetten voor de stad en openstaan voor elkaar. Om naar deze circulaire stad toe te werken zijn de volgende tien
agendapunten opgesteld om de partijen handvatten te geven richting de nieuwe stadsontwikkeling benadering
(Ruimtevolk, 2015):
1. Verbind stad en omliggend (platte)land
2. Breng het stedelijk metabolisme in kaart
3. Realiseer lokale en regionale energienetten
4. Benader gebouwen als grondstoffen- en energiecentrales
5. Pas fiscaal stelsel en wet- en regelgeving aan
6. Geef lokale innovatiemilieus de ruimte
7. Deel data en kennis
8. Geef ruimte aan lokale productie
9. Vorm lokale of regionale coalities van ‘the willing’
10. Van circulair denken naar circulair doen
Er wordt hier hoofdzakelijk beschreven welke type stromen een invloed kunnen uitoefenen op het ruimtegebruik
en waarom. Daarnaast worden er ook alternatieven gegeven om bepaalde stromen meer circulair te maken en hoe
de overheid hier via het beleid op kan inspelen (vooral via maatregelen in de ruimtelijke ordening /
bestemmingsplan). Maar er wordt niet specifiek beschreven hoe dit alles zich nu concreet vertaalt naar
ruimtegebruik toe.
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CE Policies in China and Europe
Will McDowall, Yong Geng, … (+6)
/
2017
Deze paper beschrijft de gelijkenissen en verschillen tussen de definities die China en
Europa geven aan circulaire economie en op welke accenten zij focussen. Ook wordt er
een vergelijking gemaakt van het beleid in China en Europa dat circulaire economie moet
stimuleren en op welke indicatoren de evolutie in circulaire economie wordt beoordeeld.
Zo blijkt dat de scope van de definitie in China veel breder is dan in Europa en dat men
over het algemeen in Europa voornamelijk kijkt naar de reductie van afval om haar beleid
op te staven.

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
Ffocus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Vergelijking definitie circulaire economie tussen China en Europa
Uittreksel van p.3
In both regions, the CE can be seen as an embodiment of ecological modernization—the idea that conflicts
between environment and economy can be overcome through innovation both technical, but also social (e.g., new
business models). There are strong parallels in both regions, reflecting the common underlying conceptual core of
the CE idea: Both describe the CE as a new model for reconciling economic and environmental imperatives.
However, within that broad framing, there are differences.
[…]
The major CE policy documents take continued economic growth as a given: The problem is not in stimulating
economic activity, but rather it is aligning continued growth with environmental and social concerns.
[…]
Since 2007, the concept of ecological civilization (____) has been promoted as the Chinese Communist Party’s
long-term vision of sustainable development (Geall 2015b; Geng et al. 2016), and the CE is one of the underlying
principles of both ecological civilization (Geall 2015a) and harmonious development (Naustdalslid, 2014). Thus,
the CE concept lies at the heart of Chinese environmental political rhetoric.
[…]
Unlike in China, the CE is framed as a response to an explicit need to foster growth and to do so in a way that
meets environmental constraints, through resource efficiency, innovation, and capturing the value of wastes as
secondary raw materials. The CE is thus framed as a way of turning environmental necessity into economic
opportunity.
[…]
In addition to different problem frames, there are also differences in the breadth of the CE concept. In European
policy rhetoric, the emphasis is on materials, resources, and waste and much less on wider environmental
pollution. In contrast, the view of the CE in Chinese policy documents is broader. While incorporating materials,
resources, and waste, the Chinese perspective includes a prominent role for pollution concerns, as well as the need
to build a “resource saving and environment friendly society” (State Council 2005) and ecological civilization
(State Council 2013).
Focus of policy attention: across the value chain
Uittreksel van p. 5
European CE policies focus on consumption and product design more than is the case in China:
Europe has a well-developed eco-design system, covering a wide range of household goods. The
European CE Action Plan makes clear the intention to extend that system to include attributes of
relevance for a CE, including product durability, repairability, and recyclability. Although China’s CE
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Promotion Law includes some commitments to eco-design, and announces an intention to restrict
disposable consumption goods, the system of product-level eco-design is far less developed in China
compared to Europe (MIIT and EC 2014).
Europe is considering the introduction of mandatory product labeling for durability, enabling consumers
to buy more durable products and hence reducing demand for replacement goods.
The Action Plan proposes a number of measures for fostering innovative forms of consumption that
reduce material demands, through fostering innovation in business models that facilitate sharing or the
replacement of goods with services.

[…]
Overall, despite the explicit framing of China’s CE as based on the principle of reduce, reuse, recycle, with priority
for actions to reduce, China’s plans and strategies place less emphasis on measures to influence patterns of
consumption. Rather, there is greater focus on detailed coverage of specific manufacturing sectors and measures
to increase efficiency and reduce waste and pollution in manufacturing.
How might these divergent priorities for CE policy be explained? One plausible explanation may be the industrial
structures in China and Europe. Manufacturing and exports play a much larger role in China’s economy, with
implications for industrial activity and pollution. In this context, China’s focus within CE policy on pollution and
cleaner production should come as no surprise. In contrast, Europe’s economy is more reliant on domestic
consumption (with consequently high waste streams associated with consumption). This goes some way to
explaining the relative European emphasis on waste and consumption patterns.
Focus of policy attention: Scale and place
Uittreksel van p. 5-6
Issues of scale and geography are important in China’s model, in two distinct ways.
First, China’s CE policy includes an explicit concern for the integration of CE principles into land-use planning (see,
e.g., Articles 29 and 37 of the CE Promotion Law). One reason for this is China’s ongoing rural-urban transition:
The growth of new urban and industrial areas has created challenges for land-use planners. The focus of CE policy
on environmentally sensitive spatial integration of residential, agricultural, and industrial activities reflects those
concerns. This is very different from the European situation, where urban development is not occurring on the
same scale.
Second, a distinctive feature of China’s CE policies is the designation and funding of specific provinces, cities, or
zones (such as industrial parks4) as CE pilots or demonstrations (Zhang et al. 2010; Weng et al. 2015; Geng et al.
2012; Mathews and Tan 2016). This approach spans geographical scales: from cities to individual enterprises
(more than 100 enterprises have qualified as CE demonstration enterprises [Geng et al. 2012]). Municipal or
industrial park authorities (or managers, in the case of enterprises) can apply to the National Development and
Reform Commission (NDRC) for a designation and are then assessed against key performance targets. Designated
entities receive funding from the NDRC, and seeking such designations can be an important part of local
economic strategy.
[…]
Indeed, the evidence from both cities (Geng et al. 2009b; Su et al. 2013) and industrial parks (Yu et al. 2015) is that
designated regions have shown improvements against relevant performance indicators, though these studies also
make clear that implementation challenges remain.
[…]
Europe’s Horizon 2020 program also includes funds for “large-scale demonstrations,” though the scale of these is
considerably smaller than the funding for China’s experimental CE zones. In short, China’s approach to
experimentation for the CE across geographical scales embeds a more structured approach.
Indicatoren en monitoringssystemen in China en Europa
Uittreksel van p. 6-7
The EU’s 2015 CE Action Plan proposes a number of targets that are binding on member states, all of which relate
to various waste streams.
[…]
The EC has so far refrained from embracing an explicit set of CE indicators.
[…]
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The first Raw Materials Scoreboard report (Vidal-Legaz et al. 2016) includes a range of relevant indicators. In
particular, it includes an end-of-life recycling input rate indicator, which relates to the proportion of inputs into an
industry that are derived from recycled goods (unlike typical recycling metrics, which use waste streams as a
denominator). It also provides a number of metrics relevant to the European emphasis on innovation (recyclingrelated patents) and economic aspects of the CE (value of trade in secondary raw materials). There are currently
no indicators in either scoreboard relating to the unique aspects of Europe’s CE approach, such as indictors on
eco-design or product durability.
[…]
It is notable in this regard that China’s Circular Economy Promotion Law requires the establishment of target
responsibility systems in support of the CE; and notes that progress against indicators should be used in the
performance evaluations of senior officials. The 11th and 12th Five Year Plans set out the relevant targets
(including energy and water intensity of GDP, industrial solid waste generation and reuse, industrial water reuse,
irrigation efficiency, and recovery rates for recyclable materials). However, many of these indicators should not be
seen solely through a CE lens, given that they are also associated with other policy initiatives (some of which
precede the emergence of the CE as a policy concern). In addition to binding CE targets, China also has an
extensive system of indicators, with specific indicator sets developed for three levels: micro (firm-level); meso
(eco-industrial park); and macro (city or province).
[…]
Finally, Ma and Ortolano (2000) discuss the relevance of the Chinese concept of face for achieving environmental
policy goals through informal, rather than formal, institutional structures. In a set of case studies, they found that
meeting government indicators, and winning environmental awards, was seen as a way to gain face by local
enterprises. In the same way, officials and enterprises may see poor performance against formal indicators as
causing a loss of face, and thus may make efforts to meet them even in the absence of formal incentives.
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The Circular Economy, A review of definitions, processes and impacts
Vasileios Rizos, Katja Tuokko and Arno Behrens
Circular Impact Project, met partners : Ecologic Institute, CEPS Centre for European Policy
Studies, Wageningen University and Research
April 2017
‘Circular Impacts Project’ is developing an assessment based on concrete data and
indicators of the macro-economic, societal, environmental and labour market impacts of a
transition to a circular economy. The assessment will support the European Commission
in its discussions with the Member States on progress in the circular economy transition
and the implications for the EU economy especially in the context of the European
Semester. This paper focuses on the theoretical dimensions of the concept and aims to
improve understanding of the impacts of the circular economy transition.
For information on the project, see http://circular-impacts.eu/.

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
Focus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Belangrijkste circulaire processen en voorbeelden van sectoren waar deze kunnen toegepast worden
Uittreksel uit hfdst 3, p.8 en p.19
(…) These circular economy processes can be adopted by companies and countries and may entail economic,
environmental and social impacts(…). At the business level, these processes can be understood to represent the
different circular practices a company takes up in order to move from a linear business model to a circular one
by providing a circular product or service. Following the discussion on the definitions of circular economy, a
description of the circular economy processes serves the purpose of developing an understanding of how
businesses and sectors can implement in practice the circular economy. This section first identifies and
describes the main circular economic processes and then applies these processes to different sectors (…) in
order to illustrate the expected effects (…).
The table provides a mapping of the different sectors to which the processes can be applied. While not meant to
be exhaustive, the mapping serves as a starting point for providing examples of how circularity affects
businesses in a sector-specific manner.
There are several studies in the available literature that provide mappings of different circular processes
at company level, but for the purpose of this study the research team has developed an application
for mapping different circular economic processes in various sectors.
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Relevantie : het linken van circulaire processen aan concrete sectoren zet een stap in de richting van
concretiseren van ruimtelijke gevolgen van circulaire processen
Nvdr : de circulaire processen blijken terug te brengen naar de 5 businessmodellen van Accenture (zie studie
mbt Poort Genk)x
Concrete voorbeelden
Hfdst 3,p.17 ev
⁻
Recycling of Critical Raw Materials
⁻
Product lifecycle extension and remanufacturing in the building sector
⁻
Using biological resources in the forest sector
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Circulair Rotterdam – Kansen voor nieuwe banen in een afvalvrije economie
Team van Metabolic en Circle Economy
Rotterdam Circulair
/
Rotterdam is één van de koplopers op het gebied van circulaire economie in Nederland. In
2030 wil de stad dat circulair de maatstaf is en dan grondstoffengebruik met 50% is
gereduceerd ten opzichte van nu. Dit document geeft de visie van Rotterdam weer alsook
de concrete acties om de doelstellingen in deze visie te bereiken.
Het project bestaat uit 3 fasen:
De huidige staat van de circulaire economie in Rotterdam en mogelijke
interventies
Stakeholder workshops
Kosten-Baten analyse en circulaire routekaar
En dit met de focus op 4 sleutelsectoren: agro-food, bouw, consumptiegoederen en
ziekenhuizen.

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
Focus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Zeven pilaren van de circulaire economie
Uittreksel hoofdstuk 2, p.26
In de afgelopen vijf jaar, waarin we circulaire systemen hebben gemodelleerd en geïmplementeerd, heeft
Metabolic een raamwerk ontwikkeld dat probeert bovenstaande problemen aan te pakken. Ons denken is
gegrond in het inzicht dat naast het hoogwaardig herwinnen van grondstoffen, een circulaire economie ook in
de draagkracht van onze planeet en de individuele rechten en behoeften van mensen moet voorzien.
Bovendien moet de oplossing van sommige problemen geen grotere nieuwe problemen creëren. Met al deze
inzichten bij elkaar, hebben we onze eigen definitie ontwikkeld voor de circulaire economie: De circulaire
economie is een nieuw economisch model om te voorzien in menselijke behoeften en een eerlijke verdeling van
grondstoffen, zonder dat dit het functioneren van de biosfeer verhindert of planetaire limieten overschrijdt.
Figuur 4 illustreert het zeven-pilaren-raamwerk voor het evalueren van circulariteit. Aan elk van deze zeven
pilaren zijn prestatiemaatstaven verbonden. Om werkelijk circulair te zijn, moeten de voorgestelde activiteiten
goede resultaten boeken op elk van de pilaren, en niet enkel een subset ervan. In de praktijk betekent dit dat we
nieuwe prikkels nodig hebben, nieuwe bedrijfsmodellen, en nieuwe middelen om onze economische
activiteiten te evalueren om te zien of deze passen binnen de natuurlijke limieten van de aarde. Uiteindelijk
moet een circulaire economie voorzien in realistische alternatieven voor ons huidige economische model. Het
moet voorzien in menselijke behoeften en resulteren in een eerlijke verdeling van middelen, terwijl het
tegelijkertijd het functioneren van de planeet in stand houdt. Met ons raamwerk kunnen we een visie voor de
toekomst formuleren, belangrijke probleemgebieden identificeren, en kijken naar oplossingen die prestaties
verbeteren op alle aspecten van de circulaire economie.
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Interventies voor de bouwsector
Uittreksel hoofdstuk 6, p. 74
Er zijn twee doelstellingen voor de transitie naar een volledig circulaire bouwsector in Rotterdam:
• Het zo goed mogelijk managen en behouden van de waarde van bestaande gebouwen en de daarin
opgeslagen materialen, inclusief levensduur verlengend hergebruik van hele gebouwen. Hiermee wordt de
behoefte aan nieuwe grondstoffen sterk verminderd.
• Het circulair en duurzaam ontwerpen van alle nieuwe gebouwen zodat ze meer geschikt zijn voor
hoogwaardig hergebruik, een lage impact hebben in de gebruiksfase, en wat materiaalkeuzes betreft zo weinig
mogelijk impact op het milieu hebben bij grondstoffenwinning en productie.
Als we de huidige grondstofstromen en de footprint van de Rotterdamse bouwsector nemen vertalen de
bovenstaande doelstellingen zich naar een aantal specifieke doelen:
• Het waar mogelijk voorkomen van sloop en nieuwbouw, en de daarmee gepaard gaande impacts en
waardeverliezen, zolang dit de woonkwaliteit en impacts van gebouwen in de gebruiksfase niet aantast.
• Het slopen en demonteren van de bestaande gebouwen op zo’n manier dat hergebruik van componenten en
materialen gemaximaliseerd wordt;
• Het creëren van een markt voor hergebruik en recycling van gewonnen en verwaarde bouwmaterialen op een
hoogwaardige manier die verder gaat dan toepassingen in de fundering van infrastructuur;
• Het ontwerpen van nieuwe gebouwen voor:
Low-impact materialen en constructie processen
Flexibiliteit en adaptiviteit gedurende de gehele gebruiksfase
Een lage impact tijdens de gebruiksfase, op het gebied van energie, water en afvalstromen
Demontage en remontage aan het einde van de levenscyclus
Al deze doelstellingen moeten worden bereikt op een wijze waarbij de verschillende spelers in de bouwsector
nieuwe waarde en werkgelegenheid kunnen creëren voor alle betrokkenen in de keten.
Uittreksel hoofdstuk 6, p. 75
Veel bouw- en sloopafval wordt momenteel gedowncycled. Circulair materiaal management in de bouw kan
voor en na de afvalbehandeling aangepakt worden. Om het deel hoogwaardige recycling te vergroten is het
belangrijk dat materialen apart herwonnen worden en dat de mate van contaminatie in verschillende
stofstromen laag blijft. Dit kan gedeeltelijk worden gedaan door bewuster te slopen, maar de ontwerpkeuzes
die voorafgaand aan de bouw worden gemaakt zijn hier uiteindelijk bepalend. Gebouwen en infrastructuur
moeten vooral ontworpen worden voor eenvoudige afbraak, door bijvoorbeeld waar mogelijk niet-chemische
lijmen te gebruiken. De verschillende processen die onder de paraplu-aanpak ‘ontwerp voor af- en herbouw’
vallen zullen niet vanzelf komen. Overstappen op deze werkwijzen vergen expliciete eisen van architecten en
ontwikkelaars, en het succesvol ontwikkelen van gepaste business modellen en incentive structuren die de
transitie kunnen faciliteren.
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Uittreksel hoofdstuk 6, p. 76-77 (voorbeelden interventies)
INTERVENTIE B1: LEVENSDUUR VERLENGING VAN BESTAANDEGEBOUWEN
Het hoogwaardig hergebruiken van bouw- en sloopafval is een oplossing voor een probleem dat we in eerste
instantie willen voorkomen, door zo lang mogelijk gebruik te maken voor bestaande gebouwen. Goed
onderhoud en levensduurverlengende renovaties zijn hierbij van essentieel belang.
…
INTERVENTIE B3. TERUGHOUDENDHEID MET HET UITGEVEN VAN SLOOPVERGUNNNINGEN
In Rotterdam wordt meer dan gemiddeld gesloopt. Voor iedere 100 nieuwe woningen gaan er in Rotterdam
maar liefst 110 woningen tegen de vlakte. Ter vergelijking, in steden als Amsterdam (9), Den-Haag (12), en
Utrecht (2) is het aantal gesloopte woningen een factor tien tot 50 kleiner. En ook in vergelijking met het
provinciaal gemiddelde van 24 gesloopte woningen per 100 nieuw gebouwde, is de Rotterdamse score
buitengewoon hoog. Door de sloop van woningen te reduceren en af te remmen kunnen grote afvalstromen in
de bouw worden verminderd, en gebouwen worden behouden en kan de stroom bouw- en sloopafval drastisch
worden gereduceerd. Zeker ook omdat downcycling van BSA in de vorm van wegfunderingen en andere
laagwaardige toepassingen nu eerder regel dan uitzondering is, kan hiermee een groot verlies van
maatschappelijke waarde worden voorkomen.
…
INTERVENTIE B4. EEN CENTRALEBOUWHUB
Veel van de directe CO2 emissies in de bouw komen (evenals andere emissies en fijnstof) voort uit
transportbewegingen en logistiek. Deze emissies kunnen uiteraard gereduceerd worden door het
verduurzamen van vervoer en transport (de elektrificatie daarvan) maar ze kunnen ook direct worden
voorkomen door het aantal transportbewegingen in de sector te voorkomen, en vooral ook het aantal
transportbewegingen in de binnenstad te reduceren. Een bouwhub, een centraal punt buiten de stad vanwaar
bouwmaterialen en benodigdheden worden gedistribueerd, kan hierbij een cruciale rol spelen.
…

Interventies voor sector consumptiegoederen
Uittreksel hoofdstuk 7, p. 91-93
INTERVENTIE C6. UPCYCLE MALL
Eerder dit jaar is in Eskilstuna, Zweden, het eerste winkelcentrum ter wereld opgericht voor gerepareerde en
gerecyclede producten. Het winkelcentrum bestaat uit veertien winkels en een klein recycling centrum waaraan
klanten spullen kunnen doneren die men niet langer wilt. Er is ook een café, restaurant, conferentiezaal,
expositieruimte en een opleidingscentrum voor het repareren van producten. Rotterdam zou een vergelijkbaar
centrum op kunnen richten met een focus op lokale producten en vaardigheden. Door de lokale gemeenschap
van creatieven en ondernemers aan te spreken, kan de Rotterdamse Upcycle Mall niet alleen een praktische
oplossing vormen voor een probleem, maar ook als een nieuwe hub dienen voor creatieve ontwikkeling.
…
INTERVENTIE C3. GEÏNTEGREERD TEXTIEL RECYCLING CENTRUM
Rotterdam kan een pioniersrol op zich nemen door een geïntegreerd textiel recycling centrum op te richten, die
idealiter een combinatie aan technologieën zou toepassen, van geavanceerde sorteermogelijkheden tot zowel
mechanische als chemische recycling methodes voor verschillende textiel types. De Fibersort technologie,
geïntroduceerd door Valvan Baling Systems (Valvan Baling Systems, 2017), maakt gebruik van optische
sortering van verschillende textielsoorten op basis van opmaak en kleur – de eerste stap naar geschikte inputs
voor recycling. Texperium, het open innovatiecentrum voor textiel recycling in Haaksbergen, heeft veel
vooruitgang geboekt in vooraanstaande recycling technieken (Texperium, 2017). Het door de EU
gesubsidieerde FIBERSORT consortium, onder leiding van Circle Economy, doet momenteel onderzoek naar
het potentieel om deze technieken op te schalen (Circle Economy, 2016). De resultaten van dit onderzoek
kunnen direct toegepast worden voor dit centrum in de regio Rotterdam.
…
INTERVENTIE C12. R&D NAAR VERPAKKINGEN ONDERSTEUNEN
Rotterdam kan R&D ondersteunen naar biologisch afbreekbare oplosbare, mono-materiaal of andere lageimpact verpakkingen door lokale innovatie activiteiten in de stad te ondersteunen, door bijvoorbeeld studenten
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aan de Industrial Design opleiding van TU Delft te betrekken. De gemeente kan ook rondetafelsessies met
lokale industrieën organiseren, en de adoptie van lage-impact verpakking alternatieven stimuleren.
Interventies voor ziekenhuizen
Uittreksel hoofdstuk 8, p. 104-106
INTERVENTIE D5. WASSTRAAT VOOR BEDDEN EN ANDERE APPARATUUR
Het Erasmus MC is het eerste ziekenhuis ter wereld dat een wasstraat voor bedden heeft geïnstalleerd. Met
perslucht en een hogedrukspuit worden bedden optimaal gereinigd door robots. Hierdoor is er geen
schoonmaakmiddel meer nodig om de bedden schoon te maken. Er zijn ook ideeën om de wasstraat verder uit
te breiden voor andere gebruiksvoorwerpen in het ziekenhuis die regelmatig gereinigd moeten worden.
INTERVENTIE D9. LEASECONSTRUCTIES VAN MEUBILAIR
Een van de grootste afvalstromen uit ziekenhuizen zijn metalen. Volgens het MVO verslag van het Erasmus MC
zijn dit voor een belangrijk deel oude meubels. Door meubels of andere inrichting te leasen in plaats van te
kopen, blijft de fabrikant het eigenaarschap houden. Dit levert een prikkel op voor de producent om modellen
van goede kwaliteit te maken, die ook makkelijk te repareren en te vervangen zijn, of een nieuw leven kunnen
krijgen of gerecycled kunnen worden.
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Circulaire bedrijventerreinen in de praktijk, Masterthesis Planologie
Mark Sorber, student
Radboud Universiteit Nijmegen
2017
Dit onderzoek heeft als doel te onderzoeken wat een circulair bedrijventerrein in de
praktijk inhoudt en wat de rol van samenwerking is in de transitie naar circulaire
bedrijventerreinen. Ook worden barrières en enablers voor de transitie naar een circulaire
economie op bedrijventerreinen onderzocht en wordt beantwoord wat de behandelde
casestudy’s toevoegen aan de opschaling van de transitie naar circulaire
bedrijventerreinen. De volgende centrale onderzoeksvraag is voor dit onderzoek
geformuleerd: “Wat is een circulair bedrijventerrein in de praktijk en wat is de rol van
samenwerkingsverbanden in de transitie naar circulaire bedrijventerreinen? Welke
(institutionele) condities komen pioniers tegen die circulaire bedrijventerreinen in
Nederland realiseren, en hoe zien deze pioniers het transitiepad van opschaling voor
zich?”

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
Focus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Gehanteerde definitie ‘circulair bedrijventerrein’
Uittreksel uit Hfdst.6.3,p.104
In theorie is het circulair ontwikkelen van een bedrijventerrein
1. het verminderen van grondstofverbruik en
2. het sluiten van de water-, energie en grondstofkringloop,
3. waarbij uitsluitend biobased en niet-giftige materialen worden gebruikt
4. en rekening wordt gehouden met de biodiversiteit in de omgeving
5. op een rendabele manier.
Daarbij zouden gevestigde bedrijven idealiter gebruik maken van elkaars rest- en afvalstromen in elkaars
productieprocessen.
In de praktijk ligt veel belang bij het aspect ‘op een rendabele manier’. Hieruit blijkt dat de meeste kringlopen
in de praktijk nog niet gesloten worden, (…) Verder blijkt het rendabel maken van het sluiten van een kringloop
vaak de grootste barrière te zijn.
Uittreksel Hfdst. 3.4.1 p.35
Het is wel van belang vooraf het begrip circulaire bedrijventerreinen af te bakenen, dit wordt gedaan door de
definitie van Lowe (2001) als uitgangspunt te nemen. Uit deze definitie kan gehaald worden dat zo efficiënt
mogelijke oplossingen gevonden moeten worden voor het gebruik van
1) (duurzame) energie,
2) water en
3) materialen.
Om volledig circulair te functioneren zou een bedrijventerrein dus
⁻
volledig op (liefst lokaal opgewekte) duurzame energie moeten werken,
⁻
een lokaal gesloten watercyclus hebben en
⁻
zowel de gebouwen als het gebruik van deze gebouwen (waaronder productieprocessen) moeten
bestaan uit gesloten (biologische en technologische) cirkels.
Relevantie : concretiseren van het begrip om ook de ruimtelijke impact concreet te kunnen aanwijzen
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Nieuwe ontwikkelingen versus transitie van bestaande bedrijventerreinen
p.IX
Ook is nieuwbouw, ondanks de bestaande voorraad kantoren/bedrijventerreinen, volgens deze pioniers
belangrijk. Bij een nieuwbouwproject kan veel meer gedaan worden wat betreft nieuwe circulaire innovaties
dan bij brownfield ontwikkelingen. Dit zorgt voor meer toegevoegde waarde aan de transitie naar circulaire
bedrijventerreinen. De gemeente zit wel met restricties wat betreft het stellen van eisen aan private
ontwikkelaars, ze kunnen niet gedwongen worden een bepaald niveau van duurzaamheid na te streven anders
dan in het Bouwbesluit wordt geëist (Oomen, 2017).
De rol van herstructurering is lastiger maar alsnog belangrijk. Door pioniers worden vooral mogelijkheden
gezien in de energietransitie en gefaseerde plannen waarbij monitoren van deze bedrijven centraal staat. Op
keuzemomenten (bijv. een nieuwe huurder) kunnen dan nieuwe maatregelen worden gerealiseerd.
Uittreksel hfdst6.4,p.108
De rol van nieuwbouw wordt verder belangrijk geacht in de transitie naar circulaire bedrijventerreinen, omdat er
wat betreft innovatie meer mogelijk is dan op bestaande terreinen. Verder is de reden waarom nieuwbouw op
een CE manier belangrijk is hierboven al beschreven, het zorgt voor een groter aanbod van CE-producten die
door concurrentie rendabeler zullen worden.
Er wordt verder een grote rol toebedacht aan het herstructureren van bedrijventerreinen. Echter is
herstructureren een stuk lastiger dan nieuwbouw. Dit heeft te maken met verschillende barrières, waaronder:
⁻
businesscases die gesloten zijn,
⁻
een versnipperd eigendom op oude terreinen en
⁻
private eigenaren die niet kunnen of willen investeren.
Van Hoof (2017) ziet vooral mogelijkheden
⁻
in de energietransitie en
⁻
gefaseerde plannen voor bestaande terreinen.
Hierbij benadrukt hij nogmaals dat het lastig is alle partijen op een terrein te overtuigen om over te gaan tot het
ontwikkelen van een masterplan voor een bestaand terrein, zeker wanneer hier investeringen bij komen kijken.
Ook Schild (2017) denkt dat het herstructureren van bestaande terreinen nodig zal zijn en dat een gefaseerde
aanpak waarbij het monitoren van deze terreinen centraal staat. Wanneer een keuzemoment zich aandient
moet worden bekeken welke maatregelen er op dit moment gerealiseerd zouden kunnen worden. Echter wordt
opnieuw de barrière genoemd dat alle partijen mee moeten doen en er genoeg financiële middelen beschikbaar
moeten zijn.
Relevantie : aanpak voor ontwikkeling van nieuwe terreinen zal anders zijn dan aanpak voor transitie van
bestaande bedrijventerreinen
Institutionele belemmeringen / condities / factoren
Uittreksel Hfdst.3.3, p.31
Berenschot (2016 p. 7).) maakt in een onderzoek naar institutionele belemmeringen bij energie innovaties
onderscheid tussen een aantal verschillende institutionele domeinen. Deze institutionele domeinen kunnen
allen worden ingedeeld binnen de formele en informele instituties. De volgende domeinen zijn onderscheiden:
Formele domeinen :
⁻
wet- en regelgeving,
⁻
vergunningsverlening,
⁻
fiscaal, subsidiesystematiek
Informele domeinen :
⁻
overheidsbeleid
⁻
rollen & verantwoordelijkheden,
⁻
normering & standaardisering (informele domeinen)
Om concreter te kunnen achterhalen binnen welk domein zich problemen voor kunnen doen bij circulaire
ontwikkeling van bedrijventerreinen wordt er gebruik gemaakt van deze domeinen. De domeinen die door
Berenschot (2016) zijn onderscheiden zullen in dit hoofdstuk kort uiteengezet worden, om een beeld te
schetsen van de domeinen gerelateerd aan de ontwikkeling van circulaire bedrijventerreinen.
Hfdst.6.2; p98
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In dit hoofdstuk worden 6 bovenvermelde domeinen geanalyseerd in kader van ontwikkeling van circulaire
bedrijventerreinen.
Relevantie : link naar beleid, maar in deze studie breder benaderd dan enkel de ruimtelijke aspecten
Rol van de private ontwikkelaars, rol van de overheid
Uittreksel hfdst.6.4;p108
Hierbij kwamen vooral de rol van markt en overheid naar voren en het verschil tussen de rol van nieuwbouw en
de rol van herstructurering van bestaande terreinen naar voren.
Een belangrijke rol voor private ontwikkelaars is het starten van meer initiatieven, met als gevolg dat meer
producenten zich zullen gaan focussen op het leveren van circulaire goederen en materialen. Dit werkt
concurrentie in de hand waardoor ook het gebruik van deze materialen rendabeler en winstgevender zal worden
(Zachariasse, 2017). Er moet dus gefocust worden op het dóén in plaats van alleen maar denken.
De rol van overheden wordt uitgebreider op ingegaan door respondenten. Zo zien de meeste een faciliterende
en netwerkende rol weggelegd voor gemeentes, maar wel op een actieve manier. Zij kunnen bij nieuwbouw
enthousiasmeren voor de CE, meedenken en werken met de ontwikkelaar zoals bij het EcomunityPark of zoals
gemeente Haarlemmermeer een regeling treffen waardoor grond pas betaald hoeft te worden wanneer hij
doorverkocht wordt aan een klant of belegger. De gemeente zit verder wel met restricties wat betreft private
ontwikkelaars, ze kunnen niet gedwongen worden een bepaald niveau van duurzaamheid na te streven anders
dan in het Bouwbesluit wordt geëist (Oomen, 2017).
Wanneer gekeken wordt naar het ultieme idee van de CE op een bedrijventerrein of lokaal, het gebruiken van
elkaars rest- en afvalstromen, dan zou de gemeente de rol van gemene deler op zich kunnen nemen. Zij kunnen
nagaan wat voor bedrijven zich vestigen in hun gemeente en kunnen op die manier de bedrijven die wat aan
elkaars reststromen kunnen hebben aan elkaar koppelen (Schild, 2017).
Relevantie : link naar beleid
Wet- en regelgevende barrières
Uittreksel p.VIII
Vooraf was de verwachting dat er veel wet- en regelgevende barrières naar voren zouden komen, echter viel dit
mee.
In de loop van het onderzoek is enkel de wet op waterveiligheid genoemd die verhinderde dat de
waterkringloop plaatselijk gesloten wordt.
Ook blijkt het bestemmingsplan vaak vertragend en hinderend te werken.
Het Bouwbesluit heeft daarnaast minimale duurzaamheidseisen, waardoor de gemeente geen hoger
ambitieniveau kan nastreven wat betreft duurzaamheid.
Fiscaal gezien is het bij projecten rondom de CE soms lastig de investeringen rond te krijgen, producten en
materialen zijn namelijk duurder in vergelijking met lineaire opties en de markt is (zoals in het geval van de
Valley) soms nog niet klaar voor de volgende stap.
(…)
De gemeente zit wel met restricties wat betreft het stellen van eisen aan private ontwikkelaars, ze kunnen niet
gedwongen worden een bepaald niveau van duurzaamheid na te streven anders dan in het Bouwbesluit wordt
geëist (Oomen, 2017).
Relevantie : analoog na te gaan welke wettelijke barrières er in Vlaanderen zijn
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Mate van circulariteit van een bedrijf of een bedrijventerrein
Uittreksel Hfdst.3.4.2, p.38
De op bedrijventerreinen genomen maatregelen zullen op de ladder van circulariteit worden geplaatst en
worden gecategoriseerd binnen de thema’s water, energie, grondstoffen en overig (waaronder het sociale
aspect, biodiversiteit en overige duurzame maatregelen vallen). Het doel van het opnemen van duurzame
maatregelen met betrekking tot energie en waterbesparing is om tegemoet te komen aan zowel diegenen die
een ruime definitie van de CE hanteren, als de personen die een engere definitie van de CE gebruiken (Rood &
Hanemaaijer, 2016).

Voorbeelden op beperkte schaal : Eco-Industrial Parks (EIP)
Hfdst.1.1.2, p.2
Het toepassen van circulaire maatregelen op bedrijventerreinen is niet geheel nieuw, op verschillende plaatsen
in de wereld worden circulaire principes toegepast op bedrijventerreinen. Deze bedrijventerreinen worden ook
wel EIP (Eco-Industrial Parks) genoemd. Op een EIP
⁻
delen bedrijven een gemeenschappelijke infrastructuur en diensten en
⁻
verhandelen ze industriële bijproducten zoals energie, warmte, afvalwater en productieafval (Su e.a.,
2013).
Hierdoor wordt binnen een bedrijventerrein gestreefd naar het sluiten van kringlopen en industriële symbiose.
Er zijn in Nederland wel kleinschalige projecten waarbij bedrijventerreinen verduurzaamd worden. Om een
verschil te maken is het echter nodig om bedrijventerreinen op grotere schaal duurzaam te ontwikkelen. Uit de
praktijk blijkt dat het actief verduurzamen op grotere schaal momenteel achterblijft (Search, 2011; NMU, 2014).
Relevantie : specifieke cases van circulaire initiatieven voor ontwikkeling van bedrijventerreinen
Reeds genomen concrete maatregelen, obv case-studies
Uittreksel uit Hfdst.6.3,p.104
Oomen (2017) deelt een bedrijventerrein op in de volgende niveaus:
(1) fysieke ontwikkeling van het gebied,
(2) de fysieke ontwikkeling van het vastgoed en
(3) het (circulaire) gebruik van het gebied en het vastgoed.
Het doel is op ieder niveau circulair te worden.
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(…) Deze tabel laat zien welke maatregelen op dit moment genomen worden om zoveel mogelijk op
verschillende niveaus het sluiten van kringlopen te bereiken. Hieruit blijkt dat de focus hoofdzakelijk ligt op het
(proberen te) sluiten van de energie- en waterkringloop op gebiedsniveau en zo min mogelijk energie te
verbruiken voor mobiliteit.
De grondstofkringloop wordt vooral geprobeerd te sluiten op niveau van het vastgoed, door middel van
1) vermindering van materiaalgebruik door facility sharing en
2) hergebruik van materialen in het bouwproces,
3) het bouwen op een modulaire (circulaire) manier, waardoor in theorie het gebouw weer uit elkaar kan
worden gehaald en
4) de gebruikte materialen in gebouwpaspoorten worden opgenomen om de in het gebouw beschikbare
materialen in kaart te brengen voor wanneer het gebouw uit elkaar gehaald zal worden.
Andere initiatieven :
⁻
het sociale aspect van duurzaamheid : onderzoek naar het effect van een C2C werkomgeving op de
productiviteit en het ziekteverzuim van werknemers, tewerkstelling van mensen met een beperking in
de moestuin
⁻
biodiversiteit door middel van monitoring van aanwezige diersoorten.
Op het gebied van repair, refurbish, remanufacture & re-purpose zijn geen dingen gevonden, hierbinnen kunnen
nog stappen gemaakt worden. Een voorbeeld van repair zou bijvoorbeeld zijn dat oude meubels gerepareerd
worden en hierna opnieuw gebruikt worden in een kantoor.
Nog niet circulair :
⁻
Het sluiten van de rest- en afvalstromen op lokaal gebied (industriële symbiose) vindt niet plaats binnen de
behandelde casestudy’s, ook wordt er nog niet actief aandacht aan besteed voor de (nabije) toekomst. Een
reden die hiervoor genoemd wordt is het gebrek aan kennis over elkaars afval- en reststromen, er is een
partij nodig die deze bedrijven met elkaar verbindt (Schild, 2017). Echter betekent dit niet betekenen dat
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⁻
⁻
⁻

een bedrijf volledig afhankelijk kan worden van de reststroom van een ander bedrijf, aangezien er altijd
kans op faillissement of verhuizing van een bedrijf is.
Verder wordt bij iedere casestudy nog gebruik gemaakt van beton in de fundering en metaal in het skelet
van het gebouw.
Tot slot wordt het modulair bouwen steeds beter maar nog lang niet volledig toegepast.
Daarnaast wordt aangegeven dat het sloopproces op dit moment nog niet op een CE is ingesteld. Het uit
elkaar halen van een gebouw kost op dit moment veel meer geld aan arbeid dan de restwaarde van de
materialen en grondstoffen, waardoor dit niet mogelijk is. (Grosfeld, 2017).

Case Park 20/20
Uittreksel Hfdst.5.1,p.47
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Case Schiphol Trade Park
Uittreksel Hfdst.5.2,p.64
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Case EcoCommunity Park Oosterwolde
Uittreksel Hfdst.5.3,p.81
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Circulaire economie, de fysieke omgeving en omgevingsbeleid
Olaf Jonkeren
Planbureau voor de Leefomgeving
2016
Dit onderzoek gaat over de relatie tussen de circulaire economie (CE), de fysieke
omgeving en omgevingsbeleid. De verandering van de traditionele lineaire economie (via
een keten-economie met feedback loops (Min I&M, 2013)) naar een circulaire economie
zal invloed hebben op de fysieke ruimte en omgekeerd.
Het verzoek voor dit onderzoek is afkomstig van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu (I&M), DGRW en DGMI. De hoofdvraag luidt als volgt: “Wat kan de meerwaarde
van omgevingsbeleid zijn voor het bereiken van een circulaire economie?”
Onderliggende deelvragen zijn:
Wat is de invloed van een circulaire economie op de fysieke omgeving en vice
versa?
Via welke mechanismen verloopt de relatie?

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
Focus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Uiteenzetting van de literaire herkomst van het CE concept
Uittreksel hoofdstuk 1, p.4-5
Dit concept is voor het grootste deel gebaseerd op bestaande kennis, ideeën en concepten en vindt zijn
kennisbasis in drie pijlers: ‘Cleaner Production’, ‘Industrial Ecology’ en ‘Cradle-to-Cradle’ (Christensen en
Hauggaard-Nielsen, 2015). Cleaner Production betreft een integrale en preventieve strategie voor processen,
producten en diensten welke economische, sociale, gezondheids-, veiligheids- en milieuvoordelen najaagt
(UNEP, 1998). Cleaner Production speelt vooral op het schaalniveau van het individuele bedrijf (Baas, 2008).
Voorbeelden van Cleaner Production maatregelen zijn het verbeteren van de energie-efficiency, afval
minimalisatie en dematerialization (zie bijvoorbeeld UNEP, 2000). De tweede pijler, Industrial Ecology (IE), is
door Seager en Theis (2002) vrij breed gedefinieerd: het studieveld welke zich richt op de relaties tussen
industriële systemen en hun omgeving. Een subveld binnen de IE pijler welke met name aansluit bij CE is
Industrial Symbiosis, wat draait om het optimaliseren van het gebruik van bronnen door een groep bij elkaar
gelegen bedrijven (Jacobsen, 2006). In dergelijke systemen worden lineaire processen herontworpen tot
circulaire processen waarin afval, bijproducten en end-of-life producten worden gerecycled (Jacobsen, 2006;
Altham en Van Berkel, 2004). Bijproducten van het ene bedrijf worden ook gebruikt als input voor een ander
bedrijf (Chertow, 2007). Deze literatuur is voornamelijk gestoeld op case studies (Christensen en HauggaardNielsen, 2015). Het CE concept vertoont echter de meeste overlap met de derde pijler, Cradle-to-Cradle
(Christensen en Hauggaard-Nielsen, 2015). Beide concepten benadrukken de noodzaak van closed-loop
productie en het radicaal herontwerpen van producten. Hier zit een duidelijk verschil met de andere twee pijlers
die een meer stapsgewijze verbetering ten aanzien van processen en producten voorstaan. Cradle-to-cradle
ontwerp focust sterk op recycling zodat end-of-life producten kunnen worden omgezet in ingrediënten voor
nieuwe generaties van producten (McDonough en Braungart, 2002).
Uittreksel hoofdstuk 1, p. 5
Nu de kennisbasis van CE kort is besproken is het belangrijk om op te merken dat er negen niveaus kunnen
worden onderscheiden waarop CE zich kan laten gelden (Cramer, 2014a). Zie figuur 1 voor een presentatie van
deze niveaus.
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Verschillende definities circulaire economie
Uittreksel uit hoofdstuk 1, p.6
Smits en Linderhof (2015) hanteren een dergelijke enge definitie: “Wanneer kringlopen worden gesloten en er
geen materiaal verdwijnt als reststroom, is er sprake van een circulaire economie”. Een voorbeeld van een ruime
definitie is die van Europese Commissie (2015). Zij omschrijft een circulaire economie als een economie waarin
de waarde van producten, materialen en hulpbronnen zo lang mogelijk kan worden behouden en de
afvalproductie tot een minimum wordt beperkt. In RLI (2015) wordt een circulaire economie omschreven als
“een economisch en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het
herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt, waarde-vernietiging in het totale
systeem minimaliseert en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft”. De “Ren” zullen in de
bespreking van de relaties nu en dan worden benoemd om zodoende duidelijk het circulaire niveau welke van
toepassing is op een bepaalde relatie te duiden.
Verder kan CE plaatsvinden op en tussen verschillende ruimtelijke schalen en in alle fases in logistieke ketens.
Ten aanzien van de schalen maken we onderscheid tussen micro (het object/bedrijf), meso (verzameling van
objecten/bedrijven) en macro (stad, regio, land, internationaal) (Su e.a., 2013). Wat betreft de keten kan deze
worden onderverdeeld in de fases van winning van grondstoffen, ontwerp, productie, distributie, consumptie en
restafval (Min I&M, 2013; EEA, 2016). In een circulaire economie staan deze fasen niet los van elkaar. In de
ontwerpfase moet al rekening worden gehouden met hoe (onderdelen van) oude producten makkelijk kunnen
worden gebruikt in de productie van nieuwe producten (R5: remanufacture) bijvoorbeeld.
Circulaire economie op bedrijventerreinen
Uittreksel hoofdstuk 2.1, p. 7
Op verschillende plekken in de wereld wordt CE toegepast op bedrijventerreinen. Dergelijke bedrijventerreinen
worden ook wel eco-industrial parks (EIP) genoemd. In een EIP delen bedrijven een gemeenschappelijke
infrastructuur en diensten en verhandelen ze industriële bijproducten zoals energie, warmte, afvalwater en
productieafval (Su e.a., 2013). Hiermee wordt binnen een bedrijvencluster gestreefd naar kringlopen en
industriële symbiose. EIP’s bestaan o.a. in de EU, waarbij de Kalundborg case in Denemarken (Ghisellini e.a.,
2016) wel de meest bekende is. Geïnspireerd door het Kalundborg voorbeeld begon de ontwikkeling van
industriële symbiose en EIP’s in Nederland in midden jaren 90 met initiatieven in het Rotterdamse haven- en
industriegebied (Baas en Korevaar, 2010).
Belangrijk om hier te vermelden is dat in de uitgewerkte symbiose-programma’s voor het Rotterdamse
havengebied enkele thema’s centraal stonden die direct aan de fysieke omgeving raken: water, CO2/energie,
delen van voorzieningen (infrastructuur) en bodems. Zo werden schattingen gemaakt van te behalen CO2
emissiereducties, werd de haalbaarheid van een pijpleidingnetwerk voor transport van stoom (warmte)

3/5

onderzocht met als doel hergebruik in plaats van lozing op het oppervlaktewater, en werd gestreefd naar een
efficiënter landgebruik.
Uittreksel hoofdstuk 2.1., p. 7-8
Kansen voor EIP’s liggen er niet alleen op belangrijke economische knooppunten als de Rotterdamse haven.
Ook in Dinteloord, op een kleinschalig bedrijventerrein als ‘Nieuw Prinsenland’ wordt gestreefd naar het sluiten
van kringlopen door de fabriek van de Suiker Unie, de glastuinbouw en andere bedrijven op het terrein met
elkaar te verbinden op het gebied van energie, biogas en CO2 (Brabant Kennis, 2016).
Uittreksel hoofdstuk 2.1., p. 8
Daarnaast worden in China bedrijven door middel van stedelijke planning verplaatst vanuit de stad naar locaties
buiten de stad. Ze worden daarbij dan vaak samengebracht in EIP’s (Geng e.a., 2009). Hierdoor kunnen ze
makkelijker samenwerken op een relatief klein landoppervlak wat leidt tot een efficiënter landgebruik.
Tegelijkertijd wordt hiermee ruimte teruggeven aan de stad. De voormalige locaties van de industrieën in de
stad worden weer gebruikt voor residentiele en ecologische doeleinden (R6: repurpose van land). Verder levert
dit een afname van de vervuiling in de stad op. Tenslotte zijn grondprijzen buiten de stad lager dan in de stad.
De hierdoor hogere bedrijfswinsten worden gestoken in meer geavanceerde fabrieken met schonere
technologieën die minder verbruiken en minder afval genereren (Geng e.a. 2009). Wat betreft de fysieke
omgeving nemen EIP’s een plek in, in het landschap, gaan ze zuiniger om met water en energie (R1: reduce),
brengen ze lagere emissies voor lucht, bodem en oppervlaktewater met zich mee en behoort aanleg en gebruik
van een gezamenlijke infrastructuur ook tot de mogelijkheden.
Relevantie: best practices in China die hier ver is in gevorderd kan interessante inzichten opleveren
Circulaire economie in stedelijk gebied
Uittreksel hoofdstuk 2.2, p. 9
In Nederland is Rotterdam daar een voorbeeld van doordat daar een woningcorporatie, sloopbedrijf,
cementproducent en de gemeente de handen ineen hebben geslagen om de kringloop van bouwmaterialen te
sluiten (Cramer, 2014b). Op deze manier wordt sloopmateriaal gebruikt voor de bouw van nieuwe gebouwen.
Een analyse van de vraag naar nieuwe gebouwen in Nederland over de komende decennia kan inzicht
verschaffen in de mate waarin deze kringloop in de bouwsector kan worden opgeschaald.
Krook en Baas (2013) definiëren urban mining als het onttrekken van secundaire metalen uit verouderde, in
onbruik geraakte (en daardoor bruikbare) reserves in steden. Merk op dat de relatie tussen CE en de fysieke
omgeving in het geval van urban mining en meer specifiek in de bouwsector erg close is: de gebouwde
omgeving wordt gebruikt als input in een circulair proces en is tevens output van dat proces.
Circulaire economie in landelijk gebied
Uittreksel hoofdstuk 2.3, p. 10
In de literatuur over circulaire economie in de landbouw is vooral aandacht voor het gebruik van biomassa als
reststroom voor de productie van materialen (R5: remanufacture), energie (R8: recover) of compost (R7: recycle). In
TNO (2013), welke stelt dat vooral in de landbouwsector kansen voor een CE in Nederland liggen, staan dergelijke
reststroom toepassingen van biomassa beschreven. Dit betreft met name voorbeelden van zogenaamde externe
kringlopen: reststromen worden extern nuttig ingezet, waardoor een afhankelijkheid tussen twee verschillende
bedrijven gecreëerd wordt. Vanuit economisch perspectief zijn deze kringlopen interessant maar vanuit ecologisch
perspectief (qua druk op de fysieke omgeving) zijn interne kringlopen hoopgevender. Interne kringlopen vinden hun
toepassing in het hergebruiken van reststromen binnen landbouwbedrijven14 zodat wat voorheen afgevoerd werd als
afval of werd beschouwd als emissie (kooldioxide, stikstof en fosfaat met name), nu intern wordt gebruikt met een
minimalisatie van benodigde input en emissies tot gevolg. Dit speelt vooral in de veehouderij. Dit is een economisch
belangrijke sector voor Nederland, die tegelijkertijd veel problemen heeft met emissies naar lucht, water en bodem.
De kern van de interne kringloop in de landbouw is het combineren van plant-plant, plant-dier of dier-dier productie
waarbij reststromen uit productie van de een gebruikt worden als input voor de productie van de ander. Een voorbeeld
van een plant-plant combinatie zijn paddenstoelen die CO2 en warmte produceren wat nuttig is voor andere
gewassen. In het geval van plant-dier gaan reststromen van het dier (mest) naar de plant en gaat (een deel van) de
plant naar het dier als veevoer. Voorbeelden van interne kringlopen in de landbouw zijn polydome, aquaponics,
ecoferm en kringloopboeren (zie Smits en Linderhof, 2015).

…
Relevantie: specifieke toepassingen voor de landbouwsector
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Transport en logistiek
Uittreksel hoofdstuk 2.4, p. 11
Met een CE initiatief als nearsourcing bijvoorbeeld plaatst een bedrijf zich strategisch dicht bij de locatie waar de
eindproducten worden verkocht (RLI, 2015). Dit zal invloed hebben op vervoerpatronen van inputs, half- en
eindproducten. Voor bedrijven die actief zijn op wereldmarkten en schaalgrootte van productie belangrijk is speelt dit
echter weer minder. Naast nearsourcing zal het minimaliseren van Nederlands restafval in verbrandingsinstallaties en
het tegelijkertijd importeren van buitenlands afval om de ontstane (over)capaciteit te benutten17 vervoersstromen
van afval veranderen (Min I&M, 2014). Daarnaast speelt de ontwikkeling van sustainable supply chain networks
(SSCN) als een methode om closed-loop productiesystemen te ontwerpen (Winkler, 2011).
Een SSCN is een groep van bedrijven die samenwerken om een duurzame kringloop te realiseren die het potentieel
van afvalreductie en vermijding beschouwt vanaf de ontwikkeling tot de end-of-life fase van de life cycle van een
product. De nadruk ligt hierbij op het holistische productie systeemniveau in plaats van het individuele bedrijfsniveau.
Naast SSCN’s verlangt een circulaire economie met daarin een toename van meer servicegerichte activiteiten (door
R3: repair en R5: refurbish) een toename van servicelogistiek, en het online winkelen voor een toename van
retourlogistiek (RLI, 2013). De infrastructuur in bijvoorbeeld woonwijken is mogelijk echter niet berekend op extra
vervoerstromen met relatief grote vervoermiddelen (bestelbusjes en kleine vrachtauto’s).
…

Relevantie: impact CE op logistiek en transport heeft ook een impact op ruimtelijke ordening

Uittreksel hoofdstuk 2.4, p. 11 (case meubelsector Italië)
De vraag is hoe die doorvoerfunctie zich ontwikkelt in een CE waarin minder primaire grondstoffen gebruikt gaan
worden. Wat genoemde ontwikkelingen voor gevolgen gaan hebben voor vervoersbewegingen en de mainports in
Nederland is nog onduidelijk en behoeft nader onderzoek (RLI, 2015). Mogelijkerwijs raken bepaalde typen
infrastructuur, verbindingen en knooppunten onderbenut of juist overbelast. In dit kader is modelleerwerk uitgevoerd
door Accorsi e.a. (2015). Voor de case die ze analyseren (een closed-loop meubelindustrie in Italië) vinden ze dat de
beschikbaarheid van een intermodale transportinfrastructuur een cruciale factor is voor het minimaliseren van zowel
netwerkkosten (kosten van opslag, transport en overslag, en van het opzetten van recycling en verzamel centra), als
milieukosten. Dit komt waarschijnlijk doordat in het algemeen voor de langere transporttrajecten, een combinatie van
modaliteiten lagere transportkosten en een lagere milieudruk met zich meebrengt dan wanneer voor een enkele
modaliteit moet worden gekozen. Intermodaal transport kan zo bijdragen aan de ontwikkeling van CE in deze sector
in Italië.
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Overzicht relaties circulaire economie en de fysieke omgeving
Uittreksel appendix B, p. 19-20
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Circulariteit in een stedelijke context
Uittreksel uit p. 5
One of the solutions to the asymmetry in the quality and type of different neighborhoods is to allow different
parts of a city to form a symbiosis where each area provides certain qualities that the rest of the city benefits from.
It is impossible, for example, for most city centers to create enough renewable energy to sustain themselves. In a
holistic circular city plan, less-dense neighborhoods outside of the city center will be designed to produce excess
renewable energy in compensation. In return, the center will continue to provide many of the cultural and
commercial functions that are essential to any city. Following this logic, different resource cycles have to be closed
at different spatial levels depending on the context and spatial conditions.
Duurzaam materialengebruik – zero waste
Uittreksel uit p. 8
Amsterdam’s ambition regarding materials is to become a zero-waste city that can reorganize its infrastructure to
properly separate waste and cycle its materials at a continuously high value. The inner city’s high density is
inherently better suited to small-scale product repair activities. In contrast, areas outside of the center have more
space and suitable zoning for remanufacturing and recycling. We have created four typologies for materials
management within Amsterdam based on a combination of factors including: recycling collection points,
residential waste production, population density, and the characteristics of different neighborhoods as described
in the report Ruimte Voor de Economie van Morgen (2017).
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Beschrijving van deze 4 vormen van materiaal management is terug te vinden op pagina 9 van het document
(inclusief circulariteitsstrategieën).

Energie
Uittreksel uit p. 10
Amsterdam is contributing to the Netherlands’ commitment to the Paris Agreement by becoming carbon neutral
as quickly as possible. In aiming for energy self-sufficiency, Amsterdam concentrates on increasing and sourcing
its renewable (solar and wind) energy from the outer edges of the city, while focusing on installing geothermal
energy to reduce dependence on gas for heating in the inner districts. This takes into account that the outer city
districts are able to take advantage of their renewable energy potential and feed their surplus production to the
center of Amsterdam, which is classified as UNESCO world heritage and is therefore difficult to modify
extensively. Previous studies have calculated that is possible to source up to 85% of Amsterdam’s electricity needs
from solar and wind from the city area and surrounding hinterland, while importing the remaining 15% from the
region (Meaningful Circularity Metabolism, 2017). Additionally, up to 90% of Amsterdam’s heating needs can be
replaced by geothermal, residual heat and cold-heat storage solutions, effectively eliminating its dependence on
gas (Meaningful Circular Metabolism, 2017).
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Beschrijving van deze 4 vormen van energie management is terug te vinden op pagina 11 van het document
(inclusief circulariteitsstrategieën).
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10 R-strategies
Uittreksel uit Executive Summary, p.1
The Circular Economy Communication specifically calls for a “full
systemic change”, implying “changes throughout value chains, from product design to new
business and market models, from new ways of turning waste into a resource to new modes of
consumer behaviour” (EC, 2014). These transformations can be articulated around an number
of circular economic strategies that the Netherlands Environmental Agency (PBL) has proposed
to classify in ten relevant R-strategies, including: (0) Refuse, (1) Rethink, (2) Reduce, (3) Reuse, (4) Repair, (5)
Refurbish, (6) Remanufacture, (7) Repurpose, (8) Recycling, (9) energy Recovery (Potting et al., 2017).
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Territorial factors affecting the circular economy
Uittreksel uit Executive Summary, p.2
In CIRCTER we have identified and analysed seven territorial factors conditioning progress to a circular
economy. These include: (1) land-based resources, (2) agglomeration economies, (3) accessibility conditions, (4)
knowledge- and (5) technology-based enablers, (6) governance and institutional drivers, and (7) territorial
milieus (see Figure ES.1).

Land-based factors clearly emphasise the significance of natural endowment to satisfy the
ESPON / CIRCTER – Circular economy and territorial consequences / Draft final report 3
growing demand of biomass feedstock for cascade use in a circular bioeconomy. The bioecon-omy has the
potential to boost local economies in rural regions. However, there are uncertain-ties related to trade-offs
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between different sectors and deep sustainability considerations that need to be properly addressed. The
relation between competing land functions is complex and policies should address and balance specific land
requirements taking into account trade-offs and potential rebound effects. Further research is needed to clarify
these aspects.
Agglomeration factors are important determinants for a circular economy. Agglomerations provide circular
businesses with the necessary access to resources, knowledge and collabora-tion as well as a viable demand for
circular products and services. Urban agglomerations ensure the necessary ‘critical mass’ to e.g. enable lowvalue material recovery, as well as to develop collaborative schemes and community-based initiatives for the
implementation of cir-cular business models. On a different level, industrial agglomerations create the right
condi-tions (e.g. in terms of accessibility and diversity) for circular economy planning based on e.g. on industrial
symbiosis programmes. Inertia towards the geographical agglomeration of certain circular economy activities is
likely to occur.
Accessibility and connectivity play a role in the transition to a circular economy, particularly when considered
together with agglomeration factors. High accessibility is especially important for new collaborative economic
models such as sharing economies. It is also a factor when industrial symbiosis ecosystems are established.
Reuse and repair are directly dependent on the accessibility of the services. As a result, those areas located
close to transportation hubs, like airports, ports, railway stations, and/or having in place effective intermodal
transportation systems and logistic hubs are clearly advantaged when it comes to e.g. implementing the reverse logistics and take-back programmes needed to recover products and materials. Future spatial plans and
planning schemes should allocate logistic spaces that go beyond traditional linear flows to account for inverse
flows and reverse logistics.
Knowledge and awareness are equally relevant at business, institutional and community lev-els. Collaboration
between companies throughout the entire value creation chain enables a shared use of resources and boosts
innovative capacity. Together with knowledge promotion among private actors, critical knowledge among
citizens is fundamental for the operationalisa-tion of circular transitions. Based on extensive communication
strategies, clarity over circular products and services, and a set of transparent and exhaustive quality criteria for
products, consumers can be further integrated in the circular business strategy development.
Technologies may enable the implementation of circular economy processes not only along the value chain
(e.g. cleaner production and eco-design), but also by unlocking the market for secondary low-value material
streams. Gains in resource efficiency and better recycling are also possible due to improved technologies.
Remanufacturing is also dependent on technolog-ical improvements. Technology development can be
leveraged and supported by means of funded research and innovation tools, such as H2020 program and
relevant public-private part-nerships. Local and regional stakeholders should make efforts to connect their local
innovation ecosystems to those initiatives.
Governance and institutional factors, together with territorial milieus, act as transversal forces that facilitate
and create the necessary conditions for circular economy transitions to materialise. A number of examples could
be given in support of this argument. These not only promote circular economy principles, but also favour the
establishment of other territorial fac-tors, such as better accessibility, knowledge diffusion and new technology
development (for instance through green procurement, incentives, etc…).
In a nutshell, if agglomeration and land-based factors contribute to define the framework con-ditions of circular
transformations at the regional and local levels, the hard territorial factors contribute to define the effectiveness
of ci rcular economy strategies, and the soft factors con-tribute to catalyse the transformation.
Strategy for transition
Uittreksel uit Executive Summary, p.7
Different policy actions to facilitate transition towards circular economy are already being taken by a number of
regions and cities. Some have already circular economy strategies (e.g. Scot-land, Amsterdam); others have
been introducing the circular economy narratives in their waste, economic, agriculture, bioeconomy,
construction and other policies (e.g. Basque Country, Venlo/Limburg, Lazio), as well as in the Smart
Specialisation strategies (e.g. Wallonia, Ky-menlaakso). Particularly successful cities and regions with regards to
circular economy imple-mentation have already an explicit circular economy strategy in place (e.g. Maribor,
Scotland). A systemic shift throughout the value chain should be at the heart of circular strategies.
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Local Conditions
Uittreksel uit Executive Summary, p.7
The circular economy is relevant for all types of territories. Still, it should be supported in differ-ent ways
depending on local conditions:
As cities accumulate positive factors of viable market demand, accessibility, agglomeration factors and a sense
of community, they provide a fertile ground for a circular economy, in par-ticular for the collaborative economy
and other circular economy business models related to extending product’s life cycle. Moreover, urban areas are
particularly well-placed to embark on innovative resource management initiatives because certain material
loops and associated pol-icy actions are best addressed at the local level. These include household and food
waste or heavy and low-value materials such as construction and demolition waste. Substantial ‘leap-frogging’
opportunities exist in many areas lacking incineration capacity.
In rural regions the biggest prospect clearly lays in the circular bioeconomy. From a territorial cohesion
perspective this transformation could yield better results if implemented in a decen-tralised way (e.g. through
small-scale biorefining). This requires increased and focused invest-ment in skills, knowledge, innovation and
new business models related to the circular, green, and fossil-free economies in rural areas.
Industrial areas are the only possible setting for several circular economy strategies, ranging from industrial
symbiosis schemes to product remanufacturing. These are more likely to spring in those territories where a
diverse industrial ecosystem is already in place (industrial ) or where the products are originally manufactured
(remanufacture). Industrial regions in decline may also find opportunities in the emerging markets of secondary
raw materials thanks to the availability of industrial plots, old factories and other facilities that could host
circular processes, including both material storage and transformation/recovery.
Circular Economy Model of the CIRCTER
p.27 en p.36
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De Ford site al een meervoudige ruimte
Uittreksel p.19
Meervoudige omgevingen zijn, juist door hun veelvoud aan ‘assets’, prikkels en mogelijke synergieën, de uitgelezen
milieus van permanente vernieuwing. Meervoudigheid is dan ook een basisprincipe van de circulaire
gebiedsontwikkeling. De vraag is dan ook: hoe kunnen we het industriegebied Genk-Zuid meervoudiger maken?
Ondersteunende publieke ruimte kan bijvoorbeeld aspecten rond gezondheid integreren (geen verontreiniging,
groenbeleving en klimaatregulatie...). Door bepaalde ‘handels’activiteiten in de publieke ruimte te laten doorgaan,
kan een nieuw evenwicht tussen publieke en private ruimte op een anders vaak monofunctioneel industrieterrein
bereikt worden. Een gerichte transformatie van Genk-Zuid moet dan ook als doel hebben het meervoudig te
maken, het om te vormen tot een meerduidige omgeving die juist hierdoor toelaat dat synergieën tussen industrie,
stad en landschap ontstaan, wat op zich dan weer de basis legt voor een voortdurende vernieuwing. Kortom, een
circulaire site.

Trimodaliteit uitbreiden naar multimodaliteit
Uittreksel p.19
Voor de herontwikkeling van de Ford site kan ‘trimodaliteit’(ontsluiting van de site via weg, spoor en kanaal) de
opstap worden om ‘multimodaliteit’ te ontwikkelen: gemeenschappelijke infrastructuur die wordt aangeboden
voor toekomstige gebruikers om materialen en diensten uit te wisselen en/ of te delen. Daarbij kan worden
gedacht aan een warmtenet, regenwaterbuffering, waterzuivering en ondersteunende diensten zoals creches,
winkels, fietsuitleen en collectieve vergaderruimtes. Dat kan allemaal deel uitmaken van een basisinfrastructuur
van de Ford site en bij uitbreiding voor GenkZuid. De integratie van nieuwe grondstofstromen zoals warmte, H2 of
CO2 in de infrastructurele randen van het terrein, alsook gemeenschappelijke basisvoorzieningen, geven
multimodaliteit een nieuwe dimensie die de de voordelige vestigingsvoorwaarden voor bedrijven op de site verder
kunnen versterken.
Delen is economisch en stimuleert uitwisselingen allerhande. Basisinfrastructuur voor een circulaire deeleconomie
start met gedeelde publieke en collectieve ruimtes, zoals gedeeld groen, gedeelde vergader- en werkruimtes,
secretariaten en kantines, carpoolparkings, fietsuitleenplekken enz.
De ontwikkeling van de Ford site als hub voor circulaire economie is een opportuniteit om synergiën tussen
verschillende industriële clusters te versnellen.
Uittreksel p.21
Een volgende stap in de ontwikkeling van de circulaire economie in de Genkse regio is dus het initiëren van
interacties tussen verschillende materialenclusters. De uitwisseling van materialenstromen tussen verschillende
sectoren is nog onontgonnen terrein, en er zijn nagenoeg geen ideeën over welke uitwisselingen economisch
potentieel hebben. Er is dan ook een grote nood aan ruimte voor experiment om interacties in circulaire industrie
te kunnen initiëren.
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Een ruimtelijke inbedding in de regio: wat karakteriseert een meervoudig industrieterrein
Uittreksel p.26
Wat deze ruimtelijke figuren zo onderscheidt van de rest van het stedelijk landschap, is hun meervoudigheid: een
samenspel van verschillende programma’s, ontsluitingsmodi en schalen dat is ingebed in een omgeving die dan ook
meerduidig is: tegelijkertijd stedelijk én landschappelijk. Door hun schaal ontwikkelen ze ook een bepaalde
verhouding, we zouden haast convergentie zeggen, tussen landschap en bebouwde omgeving.
Kunnen we voor Genk-Zuid ook een dergelijke stedelijke figuur, een ruimtelijke receptor van meervoudigheid,
destilleren? Deze basisgedachte wordt ondermeer gematerialiseerd in een ringstructuur als katalysator voor
multimodaliteit op de site. Deze ringvorm zorgt niet enkel voor de ontsluiting van de Ford site, ze maakt de Ford
site die tot nog toe veeleer als een industriële enclave functioneerde, een onderdeel van het stedelijke
(mobiliteits)gebeuren. Een multimodale en meervoudige ringstructuur wordt de ruggegraat voor het uitwisselen
van stromen op de site en tussen de site en haar omgeving op velerlei manieren. Deze figuur biedt plaats voor
pijpleidingen (uitwisselen van materialenstromen) en vormt tevens de hoofdstructuur voor vertakkingen van een
landschappelijk waterbeheerssysteem. Tegelijk rijgt het ook gemeenchappelijke functies zoals parkeerplaatsen,
vergaderzalen en publieke ruimte op de site aan elkaar.
Een ruimtelijk kader voor de site
Uittreksel p.28
De voorgestelde hiërarchie wordt ondersteund en verbeeld door de groenstructuur. De meervoudigheid van de
infrastructuur kan hier ook geïllustreerd worden: de groenstructuur wordt een groenblauwe structuur die ook dienst
doet als collector voor regenwater van de grote industriële percelen tot de regenwaterbuffer in de benedenhoek.
Ook andere infrastructuren worden omgezet van monofunctionele elementen tot meervoudige ruimten. De
infrastructuur komt te voorschijn als bundeling van de nodige parkeerplaatsen voor de bedrijven, als tramway met
een aantal stops op specifieke plaatsen, als nutsleidingenbundel, en waarom niet, opnieuw als een nieuwsoortige
conveyerbelt voor uitwisseling tussen de verschillende bedrijven.
Circulaire terreinaanleg
Uittreksel p.61
De basisinfrastructuur op de Ford site wordt verder uitgebouwd om materialenuitwisselingen tussen verschillende
bedrijven mogelijk te maken. De kade aan het Albertkanaal wordt verder uitgebouwd om grondstoffen voor de
incubator te kunnen aanvoeren. De ontsluiting tussen A- en B-hal wordt verder gematerialiseerd: de dakstructuur
van de voormalige B-hal kan opnieuw worden aangewend om uitwisselingen tussen de incubatoren te faciliteren,
en is tegelijk beeldbepalend voor de ontsluiting.
Het hypothetisch ‘Consortium Circulair Genk’ speelt een cruciale rol in het regisseren van mogelijke uitwisselingen
van materialen en andere ‘resources’ tussen verschillende gebruikers van het terrein, zoals kennis,
gemeenschappelijke infrastructuur zoals parkeerplaatsen, vergaderruimtes, productieruimtes, … Tegelijk is er nood
aan een aangepast vergunningenkader voor het uitwisselen van materialenstromen (bijv. kadervergunningen voor
industrieterreinen). Ook uitbreidingen op digitale platformen zoals het Symbioseplatform door het Vlaams
Materialenprogramma, zijn broodnodig om uitwisselingen en interacties tussen bedrijven te katalyseren.
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De rol van ruimtelijke ordening in de energie- en klimaattransitie
Tractebel & Futureproofed
Departement Omgeving
2017
Deze opdracht heeft tot doel de mogelijkheden van ruimtelijke ordening om het klimaaten energiebeleid te versterken in beeld te brengen. Hierbij wordt onderzocht welke rol
ruimtelijke ordening kan spelen om bij te dragen aan de drie subdoelstellingen: de
vermindering van de energievraag, de verhoging van de energie-efficiëntie en de
bevordering van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
Focus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Verminderen energievraag: Gebruik van duurzame vervoerswijze
Uittreksel uit hoofdstuk 4.2.1 , p.42
Het ontwikkelen van spoor- en waterwegtransport gebeurt in hoofdzaak door het versterken van de bestaande
netwerken (optimaliseren, beter verknopen, voorzien van ruimte voor bedrijvigheid aan knooppunten etc.) De
aanwezigheid van (collectieve) modi heeft een invloed op woningprijzen. In de omgeving van tramprojecten worden
significante prijsstijgingen vastgesteld. Een ander belangrijk aspect (ook voor ruimtelijke ontwikkeling) is de
impact die de verduurzaming heeft op de kwaliteit van de leefomgeving (bv. emissies). Dit zou de wijze waarop naar
wegtransport wordt gekeken (als vervuilend / hinderlijk) kunnen wijzigen. De verschillende vervoerswijzen eisen
verschillende energienetwerken waardoor het huidige systeem van ‘tankstations’ –minstens in een
overgangsperiode- zal vervangen worden door een veelheid aan energievoorzieningspunten (CNG, Waterstof,
elektriciteit, elektrolyten,…). Locatiebeleid speelt ook een rol bij het stimuleren van het gebruik van duurzame
vervoerswijzen. De locatie van activiteiten bepaalt de keuze van vervoermiddel in het bijzonder de uitbouw van
collectief vervoer. Het faciliteren van duurzame vervoerswijzen vereist verder het voorzien van de nodige ruimte
(bv. de ruimte voor een netwerk van fiets-o-strades, locatie voor deeltransport, O.V, energievoorzieningspunten,
enz.). Het ontwikkelen van (multimodale) knooppunten is hierbij van groot belang.
Verminderen energievraag: Verhogen van het ruimtelijk rendement
Uittreksel uit hoofdstuk 4.2.1. , p.43
Het verhogen van het ruimtelijk rendement is een absolute voorwaarde om de vorige drie doelstellingen te
realiseren. Het rendement zal noodzakelijk zijn om voldoende dienstverlening te voorzien op korte afstand en zo
de transportvraag te beperken. Bovendien zijn kortere afstanden gemakkelijk te ‘verduurzamen’. Grotere
dichtheden laten ook toe om collectief vervoer te organiseren. Compacter bouwen maakt integraal deel uit van
het verhogen van ruimtelijk rendement.
Ruimtelijke ontwikkelingen evolueren naar concentratie in kernen georganiseerd rond vervoersknopen,
maar dienen wel aangepast te zijn aan de specifieke kenmerken van gebied. Zo is een knooppunt aan de
kust verschillend aan een stedelijk knooppunt of een knooppunt in landelijk gebied.
Concentratie kan zal ook leiden tot een meer optimale en kostenefficiënte aanwending van infrastructuur
(energienetwerken) en de mogelijkheid tot het voorzien van collectieve energieproductie en
warmtenetwerken.
Ruimtelijke concentratie vermindert de impact van een uitbreiding van bijvoorbeeld het aantal
windturbines. Door de huidige ruimtelijke versnippering leidt de inplanting van windturbines immers snel
tot een toename van het aantal gehinderden.
Parallel met het verhogen van het ruimtelijke rendement dient aandacht te gaan naar het realiseren van
kwalitatieve publieke ruimte (cf. het realiseren van groen-blauwe netwerken). Deze vormen een
noodzakelijke voorwaarde om deze transitie mogelijk te maken; een verlaging van de individuele ruimte
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kan geaccepteerd worden wanneer er een kwalitatieve en gebruiksgerichte openbare ruimte tegenover
staat.
Gebruik hernieuwbare energie in gebouwen
Uittreksel uit hoofdstuk 4.2.2 , p.44
Het gebruik van hernieuwbare energie heeft twee belangrijke componenten. Enerzijds het gebruik van
hernieuwbare energie die elders wordt geproduceerd. Dit heeft geen impact op de wijze waarop gebouwen worden
gebouwd of ingepland.
Het inpassen van lokale hernieuwbare energieproductie dient bij voorkeur collectief te gebeuren (aangevuld met
individuele systemen waar het niet anders kan).
Voor collectieve lokale productie- en opslagsystemen moet ook ruimte worden voorzien. Aangezien lokale
energieopwekking een belangrijke driedimensionale component (oprichten masten, diepe boringen,
leidingnetwerken) heeft, is het voorzien van ruimte is niet enkel een 2D-planningsprobleem maar driedimensionaal.
Gebruik hernieuwbare energie in transport
Uittreksel uit hoofdstuk 4.2.2 , p.44 - 45
Ten eerste het gebruik van hernieuwbare energie die elders wordt geproduceerd. Dit heeft geen effect op de
ruimtelijke impact van het transportmiddel zelf. Wel dient nagegaan of er nieuwe ruimtebehoeften ontstaan door
de relatie productie-consumptie (bv. windmolens langs treinsporen). Een bijzonder aandachtspunt is de distributie
in (stedelijke) kernen. In deze context kan opladen van elektrische voertuigen niet gebeuren via het private netwerk,
maar dient minstens een collectief basisaanbod voorzien te worden. Het gebruik van schone brandstoffen vormt de
tweede component. Dit heeft geen effect op de ruimtelijkbehoefte van het transportmiddel zelf. Het gebruik van
een (grote) diversiteit aan energiedragers- en bronnen heeft wel gevolgen voor de distributiepunten van energie en
de netwerken die hiervoor moeten zorgen.
45
Net zoals die het geval is bij veel technologie-shifts is het momenteel niet voorspelbaar welke technologieën zullen
doorbreken en welke niet. Veel zal afhangen van de mogelijkheid om een netwerk van bevoorradingspunten te
ontwikkelen. De uiteenlopende technologieën stellen uiteenlopende eisen aan energiedistributie en kunnen al dan
niet geënt worden op bestaande netwerken. De ruimtelijke implicaties hiervan zijn weinig bekend. De rol die
ruimtelijke planning speelt is cruciaal.
Noodzaak aan driedimensionale benadering van ruimtelijk beleid
Uittreksel uit hoofdstuk 4.4 , p.47
Energieopwekking en distributie hebben een belangrijke derde dimensie. Veel energieprojecten hebben niet enkel
een ‘footprint’ maar hebben belangrijke impact in de hoogte of de diepte. Het huidig ruimtelijk beleid houdt weinig
rekening met deze derde dimensie.
Vb1. Plaatsing van zonnepanelen is cruciaal voor rendement. De aanwezigheid van schaduw (bv. van andere
gebouwen) is nefast. Dit maakt plaatsing in dichtbebouwde context moeilijk.
Vb2. Windmolens nemen slechts zeer weinig oppervlakte in maar hebben een belangrijke impact op de
omgeving, zeker wanneer de bewoning in het buitengebied erg verspreid is. Dit leidt tot veel lokale weerstand.
Vb3. Diepe geothermie vraagt specifieke condities die niet steeds voorhanden zijn.
Vb4. Het aanleggen van (warmte)netwerken moet gebeuren op plekken waar warmteaanbod aanwezig is.
Vb5. Energie-infrastructuur uitbouwen naar erg disperse energieproductie is erg duur en maatschappelijk
suboptimaal; een afstemming tussen ruimtelijk beleid (clustering) en de investeringen/uitbreidingen
netinfrastructuur kan maatschappelijke kosten sterk beperken.
Vb6. De toenemende vraag naar netwerken leidt onvermijdelijk tot een vraag naar een betere organisatie van
die netwerken (bv. leidingkokers). In opdracht van de stad Antwerpen loopt hiernaar momenteel een
onderzoek.

Voorbeeld Amsterdam - Buiksloterham
Uittreksel uit hoofdstuk 6.1.2 , p.79
Buiksloterham is een vervuilde brownfieldsite ten noorden van het IJ in Amsterdam. De ambities met het gebied
zijn hoog: er moet een nieuwe wijk ontwikkeld worden voor 6000 inwoners, met 200 000 m² werkruimte, die
optimaal multifunctioneel werkt en een energie-neutraal, zero-waste, zero-emission, rain proof stadsgebied wordt
met ecologische waarde en een divers, aantrekkelijk en gezond leefklimaat. Om hiertoe te komen wordt optimaal
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ingezet op het sluiten van allerhande kringlopen. Energie en water vormen hierbij de hoofdmoot, maar ook
materiaalstromen zijn van belang. Zo wordt er ook ingezet op gescheiden en efficiente afvalophaling en worden
waar mogelijk geen nieuwe gebouwen gezet, maar de bestaande infrastructuur hergebruikt.

Voorbeeld Freiburg - Vaubanwijk
Uittreksel uit hoofdstuk 6.1.3 , p.81
De Vaubanwijk in Freiburg is een wijk op ongeveer vier kilometer ten zuiden van het stadscentrum. De kazernes in
het militaire gebied werden na de tweede wereldoorlog gebruikt door het Franse bezettingsleger in Duitsland. In
1992 vertrokken de Fransen en kon het gebied een nieuwe invulling krijgen. Een drukkingsgroep overtuigde het
stadbestuur van Freiburg om er een experimentele ecologische wijk van te maken. Mobiliteit was een zeer
belangrijk aandachtspunt. De verbinding met het stadscentrum werd gemaakt met een tramlijn die eerst werd
aangelegd en waar pas daarna de woongedeelten op werden geënt. Bijna elke bewoner kan in een minimum van
tijd de tramlijn gebruiken. Daarnaast zijn er erg veel doorlopende straten. Straten die doodlopen voor autoverkeer,
maar wel doorlopen voor fietsers en voetgangers. In veel straten is parkeren verboden en gemeenschappelijke
parkings worden voorzien. Tegelijkertijd werd er in alle gebouwen ook erg op energie-efficiëntie ingezet, met in de
Vauban-wijk de eerste energie-positieve gebouwen ter wereld, die meer energie produceren dan ze opleveren.
Zowel in de woonontwikkeling als het energie-positieve gemengde gebouw konden ook buurtbewoners
participeren die zelf geen dakoppervlakte hadden om zonnepanelen te plaatsen. Op deze manier werd de totale
potentie aan zonne-energie van het project maximaal gebruikt.
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De Ruimtebehoefte van een meer circulaire Metropoolregio Amsterdam
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Schiphol, Greenport, Haven Amsterdam, Provincie Noord-Holland, AMS-IX, SADC,
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2018
Kwantitatief in beeld brengen van de ruimtelijke behoefte en impact van de transitie naar
Circulaire Economie.

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
Focus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Toekomstig ruimtegebruik van de biomassaketen
Uittreksel p.11
Voor het bepalen van de ruimtelijke gevolgen voor de Westas en haar biomassa keten, is uitgegaan van de volgende
uitgangspunten:
• Waar de op- en overslag van fossiele grondstoffen (kolen, olie, kerosine) thans nog veel ruimte vraagt, zal dit in
een circulaire economie minder nodig zijn. Er is echter voor op- en overslag van biomassa en -fuels ook ruimte nodig.
• De verwachting van de Haven van Amsterdam is dat er circa 30 ha ruimte vrijkomt in het havengebied door de
afname van de opslagcapaciteit voor kolen. De omvang van het huidige areaal, gebruikt voor op- en overslag van
kolen zal afnamen van 80 naar circa 50 ha. Deze bestaande capaciteit voor opslag van fossiele brandstoffen zal
grotendeels worden ingenomen door opslag van biofuels.
• Het (kennis)cluster voor biobased industrie vereist zowel ruimte aan de kade als ruimte op droge kavels. De
verwachting is dat het biobased cluster uiteindelijk bestaat uit twee componenten van in totaal circa 20 tot 30 ha in
omvang. Het eerste component is de op- en overslag van droge biomassa. De verwachting is dat vanuit de markt
10 tot 15 hectare ruimtevraag ontstaat tot 2040. Het cluster in de haven neemt toe met circa 10 tot 15 hectare bij
het vestigen van 5 - 10 kennisintensievere scale-ups en demobedrijven, met een gemiddelde omvang van circa 2 ha.
Hiervan kan een deel bijvoorbeeld op het Biopark landen. Dit terrein van 16 hectare is reeds gereserveerd voor
bioraffinage.
Het cluster voor het verwaarden van biomassa in en rond Aalsmeer neemt naar verwachting 10 tot 20 hectare in
beslag.
• Daarnaast zal vanuit de vergisters lokaal enkele hectaren beschikbaar moeten zijn. Echter deze vraag niet of
nauwelijks op bedrijventerreinen plaatsvinden.
• De verwachting is dat urban mining en 3D-printing beperkte extra ruimtebehoefte vraagt.
• Er ontstaat behoefte aan ‘grondstoffenfabrieken’. De omvang van een dergelijke fabriek is circa 4 tot 5 ha. In totaal
gaat het om circa 5 fabrieken voor de gehele regio (zie hierna), leidend tot een ruimtevraag van circa 20 tot 25 ha.
• Bij elkaar opgeteld is de additionele ruimtebehoefte vanuit de stroom biomassa circa 50 tot 75 ha.
Ruimtelijke randvoorwaarden van de biomassaketen
Uittreksel p.13
Het bieden van voldoende ruimte is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van biomassa clusters.
Daarnaast zijn er echter ander randvoorwaarden nodig. Het gaat om randvoorwaarden op het gebied van fysieke
ruimte, milieuruimte en infrastructuur:
• Fysieke ruimte - Voor biomassa is vooral ruimte nodig voor het ontstaan van een (kennis) cluster in het
havengebied en nabij de FloraHolland en de Greenport.
• Milieuruimte - Er moet voor het verwaarden van biomassa milieuruimte gereserveerd worden. Deze
hoogwaardige activiteiten hebben een hogere milieucategorie.
• Infrastructuur - Voor ondergrondse infrastructuur zal vooral in woongebieden – via inzameling van afval – ruimte
gereserveerd moeten worden. Op bedrijventerreinen zal dit beperkte gevolgen hebben. - Er is voldoende
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verwerkingsruimte nodig rondom bestaande installaties. Daarnaast vraagt het vervoer van biobrandstoffen om
capaciteit op bestaande transportnetwerken.
De import van biomassa over water zal verschuiven van deep sea naar short sea en binnenvaart.
Het spoor zal beperkt gebruikt worden voor import van biomassa en export van hoogwaardige
producten.
Er moet voldoende geschikte kaderuimte komen om aan de behoefte hiernaar te kunnen voldoen.
De uitdaging voor de het huisvesten van circulaire activiteiten die biomassa gaan gebruiken, is het aanbieden van
geschikte ruimte in het havengebied en bij Aalsmeer. Voldoende ruimte in de nabijheid van biomassabronnen is
van belang Er is niet alleen fysiek 50 tot 75 ha ruimte nodig, maar deze ruimte dient ook te beschikken over
voldoende milieuruimte. Er is ook meer kaderuimte nodig voor de op- en overslag van biomassa. Transport over te
lange afstanden maakt de business case onrendabel.
Toekomstig ruimtegebruik van de bouwketen
Uittreksel p. 17
Met het oog op hergebruik en het zo min mogelijk afwaarderen van bouwmaterialen en grondstoffen, groeit de
vraag naar een accurate monitor: een digitale materialenbank. Deze bank heeft van elk pand in beeld uit welke
materialen het bestaat. Naast een digitale bank is er ook een fysieke bank nodig voor de opslag en hoogwaardige
recycling van de bouwmaterialen en grondstoffen: het centrale cluster. Vervolgens kunnen vraaggericht regionale
marktplaatsen bediend worden met de juiste materialen. Op basis van de digitale gegevens en de fysieke opslag en
marktplaatsen, kan het modulair bouwen en met name het hergebruik aan het einde van levensfase van het pand
een succes worden.
Ruimtelijke randvoorwaarden van de bouwketen
Uittreksel p. 18-19
Niet elke locatie is geschikt om de bouwketen te huisvesten, zeker niet in het dichtbebouwde Amsterdam. Voor
een circulaire bouwketen is het volgende nodig aan:
• Fysieke ruimte - Toename van de ruimtevraag voor opslag en modulaire materialen en grondstoffenrecycling:
vorming van een groot centraal cluster van enkele 10-tallen ha in omvang; - Ontwikkeling van meerdere regionale
marktplaatsen, van enkele hectaren. Deze zoeken ruimte verspreid op bedrijventerreinen in de Westas en MRA,
dicht bij de bouwopgaven - Vooral modulair bouwen vraagt ruimte op bedrijventerreinen. Dergelijke locaties
moeten niet te ver van de bouwplaats afliggen (in de MRA) omdat anders de logistiek te duur wordt.
• Milieuruimte - Er zijn HMC-locaties (Cat 4.2>) nodig voor dit type bedrijvigheid.
• Infrastructuur - Goede verbindingen via de weg nodig voor logistieke bewegingen nabij het centrale cluster en
marktplaatsen - Kaderuimte blijft nodig voor zowel productie en opslag als aflevering materialen.
Als de bouwketen een systeemdoorbraak naar de circulaire economie mee gaat maken, leidt dit tot een extra
ruimtevraag van circa 30 tot 50 ha. Het gaat voor ca de helft van de ruimte om een relatief grote centrale plek voor
opslag en recycling van bouwmaterialen. Gelet op de noodzakelijk milieuruimte, is de haven de meest geëigende
locatie hiervoor. De kleinere regionale marktplaatsen gaan zich ontwikkelen nabij de bouwplaatsen, dus in de
nabijheid van de verstedelijkingsgebieden in de MRA.
Toekomstig ruimtegebruik van warmte
Uittreksel p. 17
• Clusteringen rondom alle mogelijke warmtebronnen zullen niet ontstaan omdat de meeste warmtebronnen
fossiel gestookt zijn en in de toekomst voor het merendeel verdwijnen;
• Er zal echter wel een backbone-infrastructuur ontstaan om de bestaande warmtenetten met grote
warmtepuntbronnen (Tata Steel en AEB) te verbinden;
• Tata Steel is een bedrijf dat fossiele brandstoffen zal blijven gebruiken omdat er weinig alternatief is. Industriële
hoge temperatuur restwarmte van Tata kan door andere bedrijven gebruikt worden. Rond Tata is 20 ha beschikbaar
voor bedrijven, die warmte in hun productieproces nodig hebben.
• Laagwaardige warmte van datacenters, gecascadeerde warmte en laagwaardige warmte uit andere puntbronnen
kan door warmtepompinstallaties voor een hele wijk of centraal voor meerdere wijken aan de bron opgewaardeerd
worden. Ondergrondse ruimte is nodig voor het distributienetwerk en de backbone en bovengrondse ruimte is
nodig voor de warmtepompen en warmtewisselaars. Ondergrondse ruimte is ook nodig voor WKO-installaties en
WKO-ringen. Aangenomen dat de helft van de gebouwde omgeving in de MRA met laagwaardige warmte beleverd
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wordt, zal de bovengrondse ruimtegebruik ca. 15 ha zijn. Voor de Westas wordt het benodigde ruimtegebruik echter
op circa 5 tot 10 ha geschat.
• Geothermische warmte zal vooral bij Haarlem, Greenport en Almere toegepast kunnen worden, mits deze
gebieden kansrijk blijken. Hiervoor zal de kastuinbouw meer rond de Greenport geclusterd worden. Datacenters
kunnen additioneel
• Bij een geothermische installatie, of het nu (ultra-) diep is of niet, is het bovengrondse ruimtebeslag beperkt
(max.10x10m wanneer de installaties er eenmaal staat), maar iets meer ruimte is nodig van een ordegrootte van
30x30 meter tot 40x40 meter. Ook voor de boringen is een veelvoud nodig voor werkruimte. Bovengronds kun je
de geothermische installatie dus vergelijken met een kleine energiecentrale zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen
hebben.
Ruimtelijke randvoorwaarden van warmte
Uittreksel p. 26
Voor een goede benutting van de warmtebronnen is het volgende nodig:
• Infrastructuur:
- Bovengrondse ruimte is nodig om stoom-pijpleidingen te leggen vanuit de hoge temperatuur warmtebron Tata;
- Ondergrondse ruimte is nodig voor de backbone infrastructuur naar Amsterdam Noord;
- Vanuit de laagwaardige warmte is ondergrondse ruimte tevens nodig voor het distributienetwerk en de backbone
en bovengrondse ruimte is nodig voor de warmtepompen en warmtewisselaars
- Het voorzien van een geschikte ondergrondse infrastructuur is de grootste uitdaging voor deze stroom, voor
bijvoorbeeld WKO-installaties en WKO-ringen, maar ook pijpleidingen. • Fysieke ruimte:
- Fysieke ruimte is nodig rond Tata Steel, in de haven en (verspreid over de regio) de geothermieputten.
• Milieuruimte:
- Voor de grote overdracht stations van hoge temperatuur warmte is milieuruimte nodig. Deze is beschikbaar op
het terrein rond Tata, maar moet gevonden worden in de haven.
Ruimtelijke randvoorwaarden CO2
Uittreksel p. 32
Voor een goede benutting van de CO2 -bronnen is het volgende nodig:
• Fysieke ruimte:
- Fysieke ruimte is nodig rond Tata Steel en in de haven, rond AEB.
• Milieuruimte:
- Voor de vestiging van grootschalige productiefaciliteiten en proeffabrieken is milieuruimte nodig. Gelijk aan de
warmteketen, is deze is beschikbaar op het terrein rond Tata, maar moet gevonden worden in de haven.
• Infrastructuur:
- Distributienetten zijn nodig om het havengebied, Tata Steel en CO2 verbruikers, zoals de tuinders in de Greenport
aan de OCAP-leiding te verbinden.
Ruimtebehoefte CO2 keten
Uittreksel p. 32-33
Voor de ruimtebehoefte van de CO2 keten ontstaat het volgende beeld (zie figuur):
• In de huidige situatie omvat het circulaire aandeel binnen de stroom CO2 circa 22 hectare in de Westas;
• Door economische groei, komt hier 5 tot 10 ha aan ruimtevraag bij (WLO-scenario Hoog);
• Het toenemend aandeel circulair op basis van de doelstellingen van het Rijksbreed programma leiden tot een
toename met 150 tot 170 hectare. Het gaat hierbij vooral om bedrijven die hun processen omvormen tot circulaire
op- en overslag en productie. Dit leidt dus niet tot additionele ruimtevraag ten opzichte van de Plabeka-raming;
• Daarnaast leidt de vestiging van bedrijvigheid rond CO2 bronnen tot een additioneel circulair ruimtegebruik van
10 tot 20 hectare.

Waar liggen kansen om circulaire werklocaties tot ontwikkeling te laten komen?
Uittreksel p. 35-36
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De kansen voor de vorming van een cluster in de biomassa liggen er vooral in het havengebied, maar tevens in de
Greenport. Voldoende ruimte in de nabijheid van biomassabronnen is van belang Er is niet alleen fysiek 50 tot 75 ha
ruimte nodig, maar deze ruimte dient ook te beschikken over voldoende milieuruimte. Er is ook meer kaderuimte
nodig voor de op- en overslag van biomassa. Transport over te lange afstanden maakt de business case onrendabel.
De activiteiten in de bouw zijn meer verspreid over de Westas, maar een centraal cluster voor opslag en
hoogwaardige recycling zal zich hoogstwaarschijnlijk in de haven gaan ontwikkelen. Als de bouwketen een
syteemdoorbraak naar de circulaire economie mee gaat maken, leidt dit tot een extra ruimtevraag van circa 30 tot
50 ha. Het gaat voor circa de helft van de ruimte om een relatief grote centrale plek voor opslag en recycling van
bouwmaterialen. Gelet op de noodzakelijk milieuruimte, is de haven de meest geëigende locatie hiervoor. De
kleinere regionale marktplaatsen gaan zich ontwikkelen nabij de bouwplaatsen, dus in de nabijheid van de
verstedelijkingsgebieden in de MRA.
De circulaire warmteketen ontwikkelt zich langs een backbone structuur die de bestaande warmtenetten met de
bronnen (AEB, Tata Steel) verbindt. De verwachting is dat er een gefragmenteerd warmtelandschap ontstaat,
gebaseerd op lokale kansen. Het is belangrijk om de huidige en toekomstige warmtebronnen goed in kaart te
brengen, inclusief mogelijkheden voor geothermie. Om de kansen van de warmteketen optimaal te benutten, dient
er ruimte te worden gereserveerd. Fysiek gaat het om ca 10 tot 20 ha. Voor een goed functionerend warmtenetwerk
is de (ondergrondse) infrastructuur net zo belangrijk. In de dichtbebouwde MRA ligt hier een grote uitdaging.
Voor CO2 vormt de OCAP-leiding de backbone, maar zal er een distributienet ontstaan die de haven, Tata Steel en
CO2 gebruikers (zoals de tuinders in de Greenport) met elkaar verbindt. Toekomstige toepassingen (biologisch,
geologisch en chemisch) zullen waarschijnlijk vooral in het industriële deel van het havengebied en rond Tata Steel
ontstaan. Voor de MRA/Westas betekent dit een mogelijkheden voor clusters van nieuwe (chemische) activiteiten
rond Tata en in de haven rond AEB. Hierbij dient rekening te worden gehouden met ruimte voor bedrijvigheid op
circa 10 tot 20 ha bedrijventerrein.

Welke ruimte komt beschikbaar als gevolg van de transitie naar CE en hoe verhoudt dat zich tot de benodigde
ruimte?
Uittreksel p. 36
Waar de op- en overslag van fossiele grondstoffen (kolen, olie, kerosine) thans nog veel ruimte vraagt, zal dit in een
volledige circulaire economie minder nodig zijn. Er is echter voor op- en overslag van biomassa ook (zij het
beperkter) ruimte nodig. De verwachting van de Haven van Amsterdam is dat er circa 30 ha ruimte vrijkomt in het
havengebied door de afname van de opslagcapaciteit voor kolen. De bestaande capaciteit voor opslag van fossiele
brandstoffen zal grotendeels worden ingenomen door opslag van biofuels.
Deze vrijkomende ruimte is onvoldoende om de totale behoefte aan extra ruimte van 100 tot 165 voor de circulaire
activiteiten volledig op te kunnen vangen. Door de transformatie naar een circulaire economie zal de druk op de
ruimte, zeker in het havengebied, dus alleen nog maar toenemen.
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De transitie naar een Circulaire Economie
Hoe deze versnellen en de opportuniteiten benutten?
Deze nota werd opgemaakt door het SERV-Secretariaat ter ondersteuning van het
sociaal-economisch overleg en de beleidsadvisering door de sociale partners in de SERV.
SERV
2017
De nota beschrijft de belangrijkste kansen en uitdagingen van de circulaire economie voor
de economie en de arbeidsmarkt in Vlaanderen met het oog op de afbakening van een
aantal kernvragen waarover de komende maanden de discussie onder Vlaamse sociale
partners - en breder - kan worden georganiseerd. De nota is onderdeel van het project
‘economie en arbeidsmarkt van de toekomst’ uit het SERV-werkprogramma
2017. Naast het thema ‘circulaire economie’ wordt ook het thema ‘digitalisering en
robotisering’ verder uitgediept.

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
Focus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Definitie van CE
Uittreksel uit hfdst.2.1,p.8
Een circulaire economie is een economisch systeem dat erop gericht is om zo weinig mogelijk
materialen te gebruiken via maximaal hergebruik en minimale waardevernietiging. Een circulaire
economie is meer dan een kringloopeconomie omdat al in de ontwerpfase gezocht wordt naar
manieren om minder grondstoffen te gebruiken en om producten beter demonteerbaar te maken.
In een circulaire economie primeert gebruik en functionaliteit van een product boven het bezit
ervan.De circulaire economie impliceert een fundamenteel andere organisatie van onze economie. In
die zin kan men spreken van een nieuw paradigma. In een circulaire economie is, in zijn meest
doorgedreven vormen, economische groei niet langer gestoeld op massaproductie – het maken
van zoveel mogelijk producten die door hun minderwaardige kwaliteit of ingebouwde veroudering
snel stuk gaan - maar op kwalitatief hoogstaande en duurzame producten met een lange
levensduur en op het leveren van diensten in plaats van producten. Productie zal meer lokaal en
op maat plaatsvinden en door het delen van producten intensiveert het gebruik ervan. Kortom
kwantiteit maakt plaats voor kwaliteit. Een circulaire economie reikt dus veel verder dan het
efficiënt en duurzaam omgaan met materialen.
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Technische en biologische kringloop
Naast de technische kringloop van RE-duce, RE-use en RE-cycle bestaat er ook een biologische
kringloop met organische en biologische materialen zoals hout of katoen. Na gebruik kunnen
deze materialen gecomposteerd worden en dienen ze als grondstof voor biologische processen.
De principes van een circulaire economie zijn bovendien ook toepasbaar op andere (schaarse)
hulpbronnen zoals water en ruimte. Bij water gaat het niet enkel om het hergebruik van water,
maar ook om vb. recuperatie van fosfor uit afvalvalwater en energierecuperatie uit slib van
zuiveringsinstallaties. De invulling van ruimte kan inspelen op de noden van een circulaire
economie (industrieterreinen herinrichten met oog op industriële symbiose, lokale maakindustrie
dicht bij de klant, …).. Gebouwen zelf worden multifunctioneel gebruikt of evolueren mee in functie
van specifieke noden van bewoners. Dit wordt bevorderd via het ontwerpen van modulaire
gebouwen of via herbestemming van gebouwen (bv. bedrijfsgebouwen, kerken, … worden
omgevormd tot woongelegenheden).
Ook de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen is te beschouwen als een vorm van
circulaire economie.

Transitiepaden
Uittreksel uit Hfdst.2.3, p.13
De overgang van een lineaire naar een circulaire economie is een systeemverandering waarvoor
verschillende transitiepaden kunnen worden bewandeld. Deze kunnen op verschillende manieren
worden ingedeeld.
⁻
vanuit materialenperspectief. Deze indeling onderscheidt drie strategieën, nl. kringlopen sluiten,
dematerialiseren en substitueren;

⁻

vanuit de mate van circulariteit (rethink, redesign, reuse, repair, recycle, recover, …) en hiermee
samenhangend de vorm van innovatie : Het Nederlands Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
ordende de verschillende strategieën op basis van circulariteit (zie figuur 6). Het komt tot een
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rangschikking van de zogenaamde Rlijsten die gebaseerd zijn op de ladder van Lansink, een
prioriteitsvolgorde van afvalverwerkingswijzen.

⁻

vanuit circulaire businessmodellen of verdienmodellen : bij wijze van voorbeeld de indelingen van
Accenture en de Ellen Mac Arthur Foundation.

⁻

vanuit samenwerkingsvormen tussen bedrijven onderling en met andere actoren : In een circulaire
economie is samenwerking erg belangrijk. Die samenwerking kan vele vormen aannemen: tussen
bedrijven van verschillende sectoren, tussen bedrijven van verschillende segmenten (binnen de keten
van circulaire economie), tussen verschillende afdelingen binnen een bedrijf, tussen

4/6

producent/verkoper en klant, tussen consumenten. Er zullen nieuwe samenwerkingsverbanden en
partnerschappen ontstaan. Zo zal bijvoorbeeld demonteerbaarheid maar mogelijk zijn mits
samenwerking tussen recyclagebedrijven en designers van producten (cf. voorbeeld Smartphone,
Charter Go4circle en federale overheid zie p. 39). Een specifiek ‘model’ is industriële symbiose waarbij
men in een innovatieve samenwerking wegen probeert te vinden om het afval van de ene als grondstof
voor de andere in te zetten.

⁻

vanuit transitiefases die maatwerk vereisen : het belang van maatwerk in functie van de verschillende
fases in de transitie. De SER stelt volgende drie criteria voorop :
o Een eerste criterium is het ambitieniveau. Naargelang het ambitieniveau komen andere
instrumenten in beeld. Zo leiden hoge ambities (zoveel mogelijk voorkomen van afval door
circulair productontwerp en gebruik van hernieuwbare grondstoffen) tot een andere aanpak
dan wanneer de insteek is om zo min mogelijk restafval te verbranden. In dat laatste geval
volstaat wellicht een maximale inzet op hoogwaardige scheidingstechnologieën. Een circulair
productontwerp maakt radicale technologische innovaties (zoals hoogwaardige
scheidingstechnologieën) net minder noodzakelijk.
o Als tweede criterium geldt centrale versus decentrale aanpak. Het geografische schaalniveau
van inzamelen en verwerken verschilt per keten. Het volume en de waarde van de stroom
spelen hierbij een belangrijke rol. Bij grote volumestromen zoals glas en papier ligt lokale
inzameling en regionale verwerking voor de hand. Bij zeldzame aardmetalen zal verwerking
zich eerder concentreren bij enkele gespecialiseerde locaties.
o En tenslotte de cycluslengte van het product. Producten kunnen kortcyclisch zijn
(smartphone), middencyclisch (wasmachine) of langcyclisch (bouwmaterialen). De aard van
de productgroepen heeft invloed op de vormgeving, aangrijpingspunten en inrichting van
circulaire systemen.
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Positieve en negatieve macro-en micro-effecten
Uittreksel uit hfdst.3.1,p19
De transitie naar een circulaire economie heeft een verschillende impact naargelang de sectoren,
hun specifieke activiteiten en afhankelijkheid van grondstoffen en materialen (zie figuur).

Uit verkennende studies in het buitenland blijkt dat het transitieproces zal resulteren in economische
structuurveranderingen ten nadele van o.a. de delfstofwinning, (maak)industrie en retailsector en
ten voordele van circulair georiënteerde sectoren.
Nieuwe innovatiekansen en businessmodellen
Uittreksel uit hfdst.3.1,p21
Verder kan worden vastgesteld dat de circulaire economie vaak een lokaal verankerde economie
is. Door de klemtoon op slimme, lokale keuze van grondstoffen en op herbestemming, herstel
en dienstverlening boven productverkoop, zijn nabijheid bij de klant en korte logistieke ketens
essentieel. Industriële symbiose, waarbij het ene bedrijf de reststromen van een bedrijf uit de
omgeving gebruikt als grondstof voor zijn processen, is hier een illustratie van. Ook de
zogenaamde customisatie, waarbij producenten dicht bij de klant producten op maat afwerken, is
een trend. Door in te zetten op lokale productie en lokaal beschikbare materialen, kan de circulaire
economie Vlaanderen meer flexibel maken, waardoor het beter bestand is tegen disrupties in de
wereldeconomie.
Deze ontwikkelingen leiden in de praktijk tot diverse (ideeën voor) nieuwe verdienmodellen, waaronder zgn.
gebruiksgerichte circulaire businessmodellen. In beide modellen is de gebruiker geen eigenaar meer:
⁻
Het access-model geeft meer gebruikers toegang tot één product. Op die manier moeten minder
producten gemaakt worden. Meer intensieve benutting impliceert wel dat het product sneller aan
vervanging toe is, maar het kan dan vervangen worden door een performanter model dat
energiezuiniger is en minder (schadelijke) materialen bevat. Het acces-model komt voor als
businessmodel, maar kent ook veel varianten gestoeld op vrijwillige basis zoals buren die lokaal
samenwerken en dingen uitlenen. De dienstverlening faciliteert hier voornamelijk het bij elkaar
brengen van vraag en aanbod. Voorbeelden zijn er in het autodelen met Cambio (met eigen vloot) of
Tapazz (zonder eigen vloot) of Blablacar (delen van een autorit). Voor het lenen van gereedschappen
kan je terecht bij Tournevie, een uitleendienst in Brussel waar je voor een jaarlijks lidmaatschap van €
20 ongelimiteerde toegang krijgt tot een breed assortiment kwaliteitsgereedschap om te klussen,
repareren of renoveren.
⁻
In het performance-model wordt een prestatie of dienst geleverd. Men spreekt in dit geval van de
functionaliteitseconomie. De aanbieder/producent factureert de dienst in plaats van een product. Hij
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blijft eigenaar van en verantwoordelijk voor het product. Als de prestatie centraal staat, heeft de
producent er een direct belang bij een goed werkend product te leveren, liefst van hoge kwaliteit,
zodat er geen reparatie nodig is. Ook de relatie met de eindgebruiker krijgt een nieuwe betekenis: een
blijvende relatie in plaats van een eenmalige verkooptransactie, een echte klantenbinding.
Voorbeelden zijn Light-as-a-Service van PHILIPS dat lumen (lichteenheden) in plaats van een lampen
levert. Michelin verkoopt gereden km in plaats van banden. Ook in het project van AGFA Graphics
staat de prestatie centraal. AGFA verkoopt in dit model niet langer printplaten, maar leent ze uit aan
klanten en haalt ze na gebruik terug op om het hoogwaardige aluminium te recupereren en opnieuw te
gebruiken voor de productie van nieuwe printplaten. Bij Bundles betaal je voor het gebruik van een
zuinige wasmachine of droogkast van Miele ofwel een vast bedrag per maand ofwel per beurt.
Deze nieuwe circulaire businessmodellen lijken nog niet echt op grote schaal van de grond te
komen in Vlaanderen. De meeste bedrijven in Vlaanderen bevinden zich in de fase van het ‘beter
benutten van grondstoffen’.
Samenwerking met kennisinstellingen
p.24
In het licht van samenwerking is ook open innovatie van groot
belang: kennisdelen en samenwerking tussen bedrijven bij innovatie, al dan niet ook in
samenwerking met kenniscentra zoals sector onderzoekscentra, universiteiten en hogescholen25.
Troeven Vlaanderen
⁻
koploper in de onderste segmenten van de circulariteitsladder (sorteren en selectieve inzameling van
afval) Ook qua kennis en knowhow inzake materialen speelt Vlaanderen mee op wereldniveau.
Vlaanderen heeft bedrijven die wereldwijd erkend zijn, onder andere voor hun innovatieve
recyclagetechnieken (ook van complexe producten) en voor het gebruik van secundaire of
hernieuwbare grondstoffen.
⁻
De strategische ligging van Vlaanderen is eveneens een troef. Vlaanderen vormt de toegangspoort
voor in Europa ingevoerde producten en is gelegen in het centrum van een markt van 60 à 80 miljoen
consumenten. Dit biedt de logistieke sector de kans om actief te zijn in de verschillende fasen van de
levenscyclus van de producten (verpakking, opslag, herstel, recycling,…). Ook de afhankelijkheid van
derde landen voor bepaalde grondstoffen en voor kritieke materialen in het bijzonder kan worden
aangepakt door nog meer in te zetten op recyclage en op invoer van waardevolle afvalstromen die hier
verwerkt worden. Het Vlaams Materialenprogramma speelde hier op in en duidde ‘Uitbouw van
Vlaanderen als circulaire hub voor Europa via onze zeehavens’ aan als één van de strategische
hefboomprojecten. In dat kader startte het Vlaams Instituut voor de Logistiek het project Flanders
Recycling Hub.
Belang van lokale schaalniveaus
Uittreksel hfdst3.5,p32
Voor de circulaire economie is het regionale (of sublokale) schaalniveau vaak zeer relevant. Zo heeft de
deeleconomie (als onderdeel van circulaire economie) vaak een sterk (sub)lokaal karakter. Dit creëert specifieke
vragen maar ook uitdagingen en kansen (bv. regelgeving op gemeentelijk niveau, samenwerking stad met het
omliggende gebied, …).
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De duurzame economie van de toekomst: hoe ziet ze eruit en hoe geraken we daar?
Dr. Ann Crabbé
Universiteit Antwerpen, faculteit Sociale Wetenschappen
Departement Sociologie, onderzoeksgroep Milieu & Samenleving
The Shift vzw
2017
⁻
Eerst en vooral beoogt dit document bij te dragen aan de visievorming over hoe de
duurzaamheidstransitie op economisch vlak eruit ziet.
⁻
Daarnaast wil The Shift koplopers helpen die zich willen engageren om de economie
van de toekomst vorm te geven. De inzichten uit deze studie zijn voor The Shift een
belangrijk startpunt om samenwerking te stimuleren rond concrete knelpunten voor
de economie van morgen. Doorheen 2016 en 2017 hoopt The Shift om enkele
concrete uitdagingen voor transitie met haar leden aan te pakken, opdat hun
inspanningen rond duurzaamheid de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen.

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
Focus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Redenen voor CE
p.5
Er is nood aan het herdenken van het bestaande systeem. Eén van de redenen is dat problemen zoals
klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en de stedelijke mobiliteitsknopen aantonen dat economische en
materiële groei niet eindeloos kunnen blijven doorgaan in een biofysisch begrensde wereld (Paredis, 2010). De
Europese economie is erg afhankelijk van ingevoerde grondstoffen en importeert een groot deel van haar
energie. Volatiele prijzen en geopolitieke evoluties bedreigen de leveringszekerheid. Onze industrie wordt
hierdoor geconfronteerd met relatief hogere kosten dan in andere economieën, waardoor we een competitief
nadeel ondervinden ten opzichte van bijvoorbeeld de Verenigde Staten of China. Verder zitten er ook grote
onrechtvaardigheden in ons klassieke economische model. Ondanks de (wereld)schaal van de economie blijven
de opbrengsten ten goede komen aan slechts een klein deel van de wereldbevolking, dat daar bovendien niet
per se gelukkiger van wordt. En bovendien blijkt het kapitalistische model een reus op lemen voeten: kleine
stofjes in de motor van de kapitalistische systeem kunnen het groeimodel onder druk zetten, waardoor het –
zeker sinds de recessie - bewijst dat het niet zo’n stabiele basis is om welvaart te creëren voor iedereen. Er blijkt
nood aan een nieuw model dat erin slaagt ecologische grenzen, sociale rechtvaardigheid, economische
stabiliteit en levenskwaliteit met elkaar te verbinden (ibid., 2010).
Enkele definities
Hfdst.1.2,p.6
⁻
The circular economy
⁻
The performance economy, nauw verwant aan l’économie de la fonctionnalité en de opkomst van
product-dienst combinaties
⁻
The sharing economy
⁻
The access economy
⁻
The peer-2-peer economy
⁻
Sociale innovatie economie
⁻
The next economy
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Ruimtelijke componenten
p.38
Vanuit welk wereldbeeld je ook kijkt naar de economie van de toekomst, we zullen goed moeten nadenken
welke implicaties die economie heeft voor onze ruimtelijke ordening. Stel dat de sharing economy en de next
economy groter zullen worden, dan gaan onze steden nog belangrijker worden dan ze nu zijn. De stad zal terug
meer kleinschalige productie binnentrekken, dicht bij de consument die meer maatwerk zal vragen. In de stad
zal de professionele 3D printer zich mogelijk op wandelafstand bevinden. Met een grote concentratie aan
dienstverleners, zullen steden veel meer diensten aanleveren voor repair, leasing en refurbishment. Maar ook
wanneer we de economie van de toekomst bekijken vanuit een ‘mondiale markt’-perspectief (…), zal er
ruimtelijk vanalles veranderen. We zullen evolueren naar nieuwsoortige bedrijfsterreinen, cradle-to-cradle
ingericht met bedrijven die in een industriële symbiose leven. Ook onze distributie en logistiek zal moeten
veranderen, zeker wanneer de e-commerce een nog hogere vlucht zal krijgen en ‘reversed logistics’ (met bv. de
terugkeer van geleende producten) de norm zal worden. Onze distributie zal zich moeten herorganiseren tot
een tweewegsbaan van levering en terugname, in feite als de energienetwerken (Beys, 2015).
Schaalniveaus en verbindingen tussen schaalniveaus
p.38
De economie van de toekomst kan plaatsvinden op en tussen verschillende ruimtelijke schalen. Met betrekking
tot die de schalen maken we onderscheid tussen:
⁻
De micro-schaal: het object/bedrijf;
⁻
De meso-schaal: de verzameling van objecten/bedrijven, en
⁻
De macro-schaal: stad, regio, land, internationaal.
In de economie van de toekomst zijn er ook verbindingen op verschillende schaalniveaus tussen
bedrijven(terreinen), stedelijk gebied en landelijk gebied nodig omdat kringlopen deze omgevingen overstijgen.
Een groep bedrijven kan bijvoorbeeld besluiten om bij elkaar te gaan zitten om zo lokaal een kringloop te sluiten
met als gevolg andere vervoerspatronen en daardoor een verandering in het gebruik van bestaande
infrastructuur. Andersom kan een goede transportinfrastructuur activiteiten uit de circulaire economie
aantrekken (Jonkeren, 2016)
Meso : bedrijventerrein
p.39
Op verschillende plaatsen in de wereld wordt circulaire economie toegepast op bedrijventerreinen. Dergelijke
bedrijventerreinen worden ook wel eco-industrial parks (EIP) genoemd. In een EIP delen bedrijven een
gemeenschappelijke infrastructuur en diensten en verhandelen ze industriële bijproducten zoals energie,
warmte, afvalwater en productieafval (Su e.a., 2013). Hiermee wordt binnen een bedrijvencluster gestreefd naar
kringlopen en industriële symbiose (Jonkeren, 2016).
EIP’s bestaan o.a. in de EU, waarbij de Kalundborg case in Denemarken (Ghisellini e.a., 2016) wel de meest
bekende is. Geïnspireerd door het Kalundborg voorbeeld begon de ontwikkeling van industriële symbiose en
EIP’s in Nederland in het midden van de jaren 90 met initiatieven in het Rotterdamse haven- en industriegebied
(Baas en Korevaar, 2010). Om deze initiatieven levensvatbaar te maken blijkt het vaak nodig op
programmabasis samen te werken tussen bedrijven, overheden, milieuorganisaties en universiteiten (Jonkeren,
2016).
Er zijn ook al heel wat recente voorbeelden te vinden van innovatieve aanpakken op bedrijventerreinen. Op en
rond Schiphol gebeurt bijvoorbeeld heel wat: Park 20/20 biedt een full service cradle-to-cradle werkomgeving
voor innovatieve en circulaire ondernemingen en het Schiphol Trade Park wil een circulaire hotspot en
showcase business park worden.
p.40
Er is meer inzicht nodig in de randvoorwaarden en succesfactoren van bijvoorbeeld circulaire
bedrijventerreinen. Dat inzicht kan het opzetten van nieuwe eco-industriële parken kunnen bevorderen.
Overheden kunnen dit oppakken en een regierol op zich nemen. Belangrijk daarbij is partijen te verbinden en
experimenteerruimte te bieden (Jonkeren, 2016).
Ook rond de zeehavens zou nagedacht kunnen worden over de mogelijkheden om hen bijvoorbeeld uit te laten
groeien tot circulaire hubs. In Rotterdam heeft men ervoor gekozen om in te zetten op de ontwikkeling van
biobased bedrijvenclusters in het zeehavengebied. Dit vergde strategisch inzicht in welk type bedrijven
concessies werd gegeven in het havengebied. Het vergde ook een strategische overweging over de
(mobiliteits)infrastructuur die nodig is om Rotterdam te ontwikkelen tot de circulaire en biobased hub van
Noord-West Europa (Jonkeren, 2016).
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Macro : steden
p.39
a) De sharing city
De stad wordt vaak aangeduid als de ideale schaal om een deeleconomie te organiseren. Enerzijds is het een
dens bebouwd gebied waar voorzieningen op korte afstand beschikbaar zijn en waar voldoende mensen zijn om
spullen/kennis met elkaar te delen. Anderzijds zijn stedelingen vaak meer vatbaar voor nieuwe initiatieven
waarin duurzaamheid centraal staat, niet in het minst omdat steden vaak meer last hebben van milieuvervuiling
en samenlevingsproblemen zich prangender aandienen. Steden zijn vaak ook centra voor dienstverlening,
waardoor het servicegerichte van bijvoorbeeld repair & refurbishment sneller zal aanslaan.
Ter inspiratie: de lokale overheid van Seoul heeft zichzelf (zoals meerdere andere steden in de wereld)
uitgeroepen tot ‘deelstad’. Centraal hierin staat een zogenaamde Share Hub, een online platform die gebruikers
verbindt met, en informeert en onderwijst over deelactiviteiten in de stad. Ook worden belemmeringen in de
vorm van wetten en regels herzien en aangepakt door een daarvoor aangestelde commissie. Een selectie van
enkele deelinitiatieven in Seoul zijn het delen van (overbodige) ruimten in openbare en overheidsgebouwen en
een programma voor het delen van kinderkleding. Naast economische- en milieubaten zijn er ook sociale baten:
voorheen geïsoleerde mensen die delen verhogen het aantal sociale contacten dat ze hebben met andere
mensen (uit de buurt) (Jonkeren, 2016).
b) Circle city met urban mining
Waar de ene stad zich probeert te profileren als deelstad, presenteert de andere stad zich als circle city. Urban
mining is een manier om ‘rustende’ materialen in de stad te recupereren. Door de afgelopen decennia heen
hebben zich immers meer en meer metalen (ijzer, koper) en kritieke materialen opgehoopt in gebouwen en
infrastructuur in de gebouwde omgeving. Delen van deze gebouwde omgeving zijn inmiddels verouderd en
buiten gebruik maar bevatten wel een aanzienlijke hoeveelheid natuurlijk kapitaal. Deze kapitaalreserves
kunnen een welkome aanvulling zijn op de metalen die zijn verkregen door middel van traditionele winning,
door ze terug te brengen in de metalenkringloop. Urban mining is het onttrekken van secundaire metalen en
kritieke materialen uit verouderde, in onbruik geraakte (en daardoor bruikbare) reserves in steden (Jonkeren,
2016).
p.40
Steden zijn sleutelactoren in de evolutie naar de economie van de toekomst. Zij zouden een territoriale
strategie moeten ontwikkelen om het materialengebruik in de stad te beperken en kansen te grijpen om via de
circulaire en deeleconomie de stedelijke welvaart te bevorderen.
Breng het stedelijk metabolisme in kaart. Steden zouden meer inzicht moeten krijgen in hoe mensen de ruimte
gebruiken, hoe goederenstromen lopen, hoe de afvallogistiek in elkaar zit, hoe de dynamiek
in gebruik en toelevering van energie is, wat de waterstromen in de stad zijn, wat de grondconditie is, wat de
ecologische structuur van de stad is en hoe het zit met de luchtkwaliteit. Het leggen van nieuwe verbindingen
tussen stromen kan niet zonder daar een goed beeld van te krijgen.
Geef lokale innovatiemilieus de ruimte. Fablab, start-up, incubatoren, experimenteerruimte, prototypes,
regelluwe zones,…
Deel data en kennis en wordt een smart city. Steden kunnen open data, realtime informatie van sensoren in de
stad en via smartphone applicaties gecrowdsourcete gegevens gebruiken om slimmer en efficiënter te worden
en nieuwe verbindingen te leggen. Voor het optimaal gebruiken van informatie is wel standaardisatie vereist.
Geef ruimte aan lokale productie. In de circulaire stad worden producten die we in de stad gebruiken bij voorkeur
in toenemende mate ter plekke geproduceerd, gerepareerd, opgewaardeerd of gerecy-cled. Dit kan op basis
van reststromen, gerecyclede en bio-based materialen en met behulp van geavanceerde digitale
fabricagetechnieken als 3D-printing en flexibele robots.
Vorm lokale of regionale coalities van welwillenden. Een lokale coalitie van partijen die gecommitteerd zijn aan de
gedachte van de circulaire stad kan een voortrekkersrol spelen in stad en regio. Door zelf gezamenlijk projecten
te realiseren die bijdragen aan een circulaire stad, daarover te communiceren, kennis en ervaringen te delen en
andere partijen uit te nodigen mee te doen, kan lokaal een beweging op gang komen van steeds meer partijen.
p.41
Verder nog een nuance. Steden bieden een geschikte omgeving voor innovatie, maar dat geldt niet
automatisch voor alle steden. Steden concurreren onderling en die strijd kent koplopers en achterblijvers,
winnaars en verliezers. Als een stad beschikt over een succesvolle concentratie van vernieuwende bedrijven en
creatieve werknemers, dan heeft deze een goede uitgangspositie. De stad kan een voorsprong nemen op
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andere stedelijke regio’s en geeft deze bovendien veelal niet zomaar uit handen. Sterker nog, een goed
presterende stad bouwt zijn voorsprong vaak uit. Dit heeft te maken met het hierboven beschreven belang van
nabijheid. Succesvolle clusters van bedrijven en werknemers vestigen zich in elkaars buurt, gaan ter plekke
relaties aan, boeken successen, trekken vervolgens weer nieuwe mensen en bedrijven aan en verstevigen zo
hun positie. Een dergelijke lokale situatie is niet eenvoudig te kopiëren op andere plekken, in andere steden
(Hamers, 2016).
Logistiek en distributie
p.40
In een economie van de toekomst, en dan vooral in een circulaire economie, is een andere logistiek en
distributie nodig. Daarin zijn een aantal nieuwe concepten belangrijk om te begrijpen (Jonkeren, 2016):
⁻
Nearsourcing: een bedrijf moet zich strategisch inplanten, dicht bij de locatie waar de eindproducten
worden verkocht. Dit zal invloed hebben op vervoerpatronen van inputs, half- en eindproducten.
⁻
Sustainable supply chain network: een methode om gesloten kringloop productiesystemen te
ontwerpen. Een groep van bedrijven werkt samen om een duurzame kringloop te realiseren.
⁻
Service- en retourlogistiek. In een circulaire economie zal er een toename zijn van meer
servicegerichte activiteiten (door repair en refurbishment maar ook via productdienstcombinaties),
waardoor er ook een toename zal zijn van servicelogistiek. Verder zal het online winkelen ook zorgen
voor een toename van retourlogistiek.
⁻
De doorvoerfunctie van havens zal veranderen. Vlaanderen een doorvoerregio, waarin de havens een
fors achterland in Europa bedienen. De vraag is welke gevolgen de circulaire economie gaat hebben
voor vervoersbewegingen via de havens. Mogelijk raken bepaalde typen infrastructuur, verbindingen
en knooppunten onderbenut of juist overbelast.
p.41
Duurzamer maken van de logistiek van online verkoop. Opportuniteiten liggen er vooral op het vlak van
infrastructuur, energieverbruik, uitstoot, verpakking, arbeidsomstandigheden, en sensibiliseren van de
consument (MVO Vlaanderen, 2016).
Duurzamer maken van de omgekeerde logistiek. De circulaire economie kan niet zonder een efficiënte
omgekeerde logistiek (reversed logistics), waarbij producten en onderdelen aan het einde van hun leven
terugkeren naar de fabrikant of verwerker. Het denkwerk over zo’n logistiek staat nog in zijn kinderschoenen.
De Ellen MacArthur Foundation ontwikkelde samen met partners een model om omgekeerde logistiek uit te
werken en te evalueren. Plan C vatte het model samen in hun blog: zie link (Plan C, 2016c).
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Groenboek: circulariteit en gebiedsontwikkeling
Paola Huijding (Platform31), Niels Gastkemper (Platform31), Fanauw
Hoppe (AT Lawyers), Merlijn Bloc (Metabolic) en Kees Faes (SGS Search)
Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. We verbinden
beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak
waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen.
2018
⁻
Hoe een circulaire aanpak kan bijdragen aan een duurzame gebiedsontwikkeling
⁻
Een groenboek is een discussiestuk om debat te stimuleren en meningen te
inventariseren over een bepaald onderwerp

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
Focus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Rolverdeling publiek-privaat bij de ontwikkeling
Uittreksel uit hfdst 4.2.2,p.13
Fasen in gebiedsontwikkeling :

Er bestaan veel smaken, tussenvormen en nuances in een rolverdeling tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer(s). Om de keuzes en mogelijkheden beter te kunnen onderscheiden gebruiken we de
volgende vormen:
• Traditioneel (ontwikkeling in eigen hand)
De eerste vier fases (zie in figuur: initiatief & visie tot en met grondexploitatie) doorloopt de
opdrachtgever zelf. Bijvoorbeeld de gemeente doet de kaveluitgifte en beheert vervolgens het
openbaar gebied. Hiermee blijft de controle over en de invloed op de ontwikkeling van het
gebied groot, zonder dat de markt daar direct invloed op heeft. De winst/het risico van de
grondexploitatie blijft ook in één hand. In deze vorm is een belangrijke rol weggelegd voor de
eigen organisatie en adviseurs. De inbreng van de ontwikkelaar/aannemer is beperkt, vooral
op gebiedsniveau.
• Bouwclaim (regisseer de ontwikkeling)
De opdrachtgever stelt zelf een masterplan op en geeft het gebied uit in nader te ontwikkelen
deelgebieden (bouwclaims). Hiermee blijft de volledige controle op het niveau van het
masterplan op gebiedsniveau geborgd. Daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de
integraliteit van de deelgebieden. De ontwikkelaar(s) doet de planuitwerking voor zijn
deelgebied. Met het uitgeven van deelgebieden brengt de ontwikkelaar kennis en expertise in
op een grotere schaal dan op kavelniveau. Door bij goede (circulaire) prestaties de optie te
geven op meer deelgebieden, wordt de ontwikkelaar gestimuleerd de prestaties te halen en
ook op gebiedsniveau mee te denken. De winst/het risico van de exploitatie ligt bij de
gemeente.
• Concessie (private exploitatie)
Dit lijkt op het vorige voorbeeld. Alleen wordt de ontwikkelaar niet alleen betrokken bij de
deelgebieden, maar direct bij het gehele plangebied. Samen met een ontwikkelaar wordt het
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masterplan opgesteld. Het is vervolgens aan de ontwikkelaar om tot planuitwerking over te
gaan binnen de randvoorwaarden van het masterplan. Dit kan gekoppeld worden aan een
bouwplicht en verplichting tot inrichting van de infrastructuur. De rol van de eigen organisatie is
vooral faciliterend en de ontwikkelaar heeft veel vrijheid tot het verder inrichten van het gebied.
• Joint venture (samen ontwikkelen)
Het samen met een ontwikkelaar of gebiedspartner ontwikkelen van het gebied kent diverse
namen en vormen zoals alliantie, CV/BV, joint venture of GEM. In de kern komt het erop neer
dat voor het hele gebied gezamenlijk een visie en programma worden gevormd, uitgewerkt en
gerealiseerd. Winst en risico worden gezamenlijk gedragen en de kennis en expertise van de
ontwikkelaar wordt vroegtijdig en op gebiedsniveau betrokken.
• Joint venture light
Een alternatief is de joint venture light. Hierbij ontwikkelen partners in het gebied wel een visie
en programma, maar realiseren zij zelf hun eigen deel(grond)exploitaties.
De keuze voor een vorm is afhankelijk van factoren zoals het politieke klimaat, de wens tot
invloed/sturing, de risico’s bij de grondexploitatie en de capaciteit van de eigen organisatie. In elke vorm
is het belangrijk dat voldoende kennis en expertise op gebiedsontwikkeling en circulariteit aanwezig is
bij zowel de eigen organisatie, de in te huren adviseurs, als de te selecteren ontwikkelaars/bouwers.
Stappenplan
Uittreksel uit hfdst.4.3,p.17
(a) Criteria op gebiedsniveau
Om hiertoe te komen, begint u bij het vaststellen van de gebiedskenmerken. Eigenschappen van het
gebied of de omgeving van het gebied hebben invloed op de kansen en risico’s, mogelijkheden en
beperkingen van het plan. Denk hierbij aan de aanwezigheid van infrastructuur voor energie en
sanitatie, nabijgelegen fabrikanten of gebieden waar gesloopt gaat worden, beoogde hoeveelheid
inwoners en de bebouwingsgraad.
Vervolgens kan de gebiedsprogrammering dusdanig ontworpen worden dat het gebied zelf zo circulair
mogelijk kan en zal worden. Kies voor criteria die:
1. het gebied als geheel circulair maken (bijvoorbeeld hergebruikte materialen in de openbare
ruimte);
2. circulariteit op kavel-/gebouwniveau faciliteren (bijvoorbeeld aansluiting op een warmtekoudeopslag
of een decentraal sanitatiesysteem aanbieden);
3. ingrepen die circulariteit op kavel-/gebouwniveau niet in de weg te zitten (bijvoorbeeld rekening
houden met schaduwwerking op kavels die wellicht PV-panelen willen toepassen).
(b) Criteria op gebouwniveau
Het meegeven van criteria kan zijn gericht op het gebouw zelf en het gebruik.
● Tijdens de bouw zit de potentie in materiaalgebruik en ontwerp. Denk hierbij aan materialen
met een lage milieubelasting, een gebouw met weinig vraag naar warmte en koude en een
gezond binnenklimaat.
● Tijdens het gebruik zit de potentie in het aansluiten op stromen op gebiedsniveau. Drink- en
afvalwater, energie, warmte en koude, afval en verkeer zijn voorbeelden van deze stromen.
Om de circulaire potentie uit een gebied te halen is een samenspel nodig. Door criteria mee te
geven aan de individuele gebouwen is dit te realiseren.
Voorbeeld samenspel tussen gebied en gebouw bij sanitatie en het herwinnen van nutriënten
Uittreksel uit hfdst.4.3,p.18
Een ambitie op gebiedsniveau kan randvoorwaarden schetsen op gebouwniveau. Het herwinnen
van nutriënten uit afvalwater is hiervan een tekenend voorbeeld. Herwinning draait met name om de
meststof struviet uit urine en de productie van biogas door middel van vergisting. Voor het
economisch rendabel maken van de benodigde installaties is een flinke hoeveelheid afvalwater
nodig. Oftewel, dit kan beter op gebiedsniveau plaatsvinden dan op gebouwniveau. Dit vraagt in het
stedenbouwkundig programma van eisen dat het gebied voorziet in een centrale faciliteit voor de
verwerking van het afvalwater dat door de gebouwen wordt aangeboden.
Bij de gronduitgifte van kavels moet vervolgens rekening gehouden worden met de mogelijke
aansluiting op de vergister en struvietreactor in het gebied. Deze eis heeft consequenties voor de
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manier waarop een ontwikkelaar de gebouwen vorm kan geven; zo zullen wellicht vacuümtoiletten
benodigd zijn. Wanneer dit niet in lijn ligt met de doelen van de projectontwikkelaar levert dit
spanning op.
Het is de vraag of het verplicht aansluiten op de gebiedsinstallatie juridisch af te dwingen is. Met
name wanneer de gemeente geen eigenaar is van alle grond kan dit lastig zijn. Een betere vraag is
echter of je dit wel moet willen afdwingen. Door de betrokken partijen al vroeg in het proces mee te
nemen bij de ambities, is het mogelijk gezamenlijk te kiezen voor het herwinnen van nutriënten of
een andere oplossing. Door gezamenlijk te kijken naar moderne oplossingen is herwinning
misschien een logisch en economisch middel in plaats van een doel op zichzelf.
Wanneer de oplossingen op gebouwniveau niet aansluiten met die in het gebied functioneert het
systeem niet. Dit terwijl er juist een sterke synergie tussen beide niveaus kan liggen.
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Kansen voor de circulaire economie in Nederland
Robin Wientjes – Student Milieukunde met begeleiding van Saxion
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
TNO
Inventaris van kansen en belemmeringen voor meer circulaire economie in Nederland en
de rol die de overheid hierin kan nemen om dit te versnellen.

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
Focus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Definitie Circulaire Economie
Daarbij verstaan we onder het begrip ‘circulaire economie’ een economisch en industrieel systeem dat de
herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als
uitgangpunt neemt en waarde vernietiging in het totale systeem minimaliseert en waarde creatie in iedere schakel
van het systeem nastreeft.
Indirecte baten CE: Ontwikkeling nieuwe bedrijvigheid
Uittreksel uit hoofdstuk 4.3 , p.52
De circulaire economie zal ook een stimulans geven aan ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid. Denk aan
bedrijven die zich toeleggen op reparatie en hergebruik van elektronische producten en hergebruik van
onderdelen van deze producten zoals Regenersis, bedrijven die verschillende typen product service systemen in de
markt zetten zoals Turntoo, Neemby, Floow2. Daarnaast zullen er vormen van nieuwe bedrijvigheid ontstaan, die
we nu nog niet kunnen voorzien. Het ontstaan van deze bedrijvigheid zal leiden tot een verlaging van de
transactiekosten van circulaire diensten, door zowel schaalvoordelen, als het verbeteren van de nabijheid (en
zichtbaarheid) van deze diensten voor consumenten.
De belemmeringen op weg naar meer circulariteit
Uittreksel uit hoofdstuk 5.3, p. 61
Gebrek aan ruimte voor vernieuwing: Een generieke belemmering die koplopers vaak noemen is het gebrek aan
ruimte voor vernieuwing, ook wel experimenteerruimte genoemd. Zo legt de overheid in sommige
beleidsdomeinen niet alleen de beleidsdoelen vast, maar ook de middelen waarmee marktpartijen die doelen
moeten realiseren. Dit is bijvoorbeeld gebruikelijk in de bouwregelgeving.

In dit artikel wordt er vooral gefocust op een kwantificering van de effecten die een toename aan circulaire economie
verzoorzaken. Verder wordt er in dit artikel ook gefocust op de rol die de overheid kan opnemen om circulaire
economie te bevorderen (beleid).
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Duurzame kwaliteit voor bedrijven terreinen – Deel 1: onderzoek naar de bestaande
documentatie en praktijkvoorbeelden.
WES Onderzoek & Advies i.s.m. UGent en WVI
KU Leuven
2004
Dit rapport bevat de resultaten van het eerste luik van het project, namelijk de analyse
van de aspecten van duurzame kwaliteit voor bedrijventerreinen aan de hand van
bestaande documentatie en praktijkvoorbeelden.

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
focus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Definitie duurzame bedrijventerreinen
Uittreksel hoofdstuk 3.1, p. 16
Als we de definitie uit het Brundtlandrapport concreet vertalen naar de praktijk van bedrijventerreinen, zijn
duurzame bedrijventerreinen zodaniggepland en ingericht dat ze voldoen aan de behoeften van de bedrijven
die er terechtkomen (behoefte aan grond, energie, vervoer, water, afvalverwijdering,...) maar worden er ook
beperkingen ingebouwd (bijvoorbeeld inzake grondgebuik) of wordtsturend opgetreden (bijvoorbeeld met
betrekking tot de toepassing van technieken of tot de organisatie) opdat het bedrijventerrein in de toekomst
nog aan behoeften zou kunnen blijven beantwoorden en zodat er een optimaal milieubeheer ontstaat.
De Ruimtelijke invalshoek
Uittreksel hoofdstuk 3.2.1. p. 19
Doorgaans verdeelt de ontwikkelaar de ruimte door een ‘zo optimaal mogelijke verkaveling’. Het is echter zeer
moeilijk zicht te krijgen op het toekomstig verloop van bedrijven. Bovendien heeft de
terreinontwikkelaar/beheerder veelal slechts een beperkte greep op dit verloop. Zo vestigen zich soms ‘niet
passende’ bedrijven op een bepaald terrein, of ontstaat er na enige tijd ongewenst ruimtegebruik.
Zo gaan bedrijven vaak weinig zuinig om met ruimte: meestal opteert men voor vrijstaande bebouwing met één
bouwlaag. Rondom het bedrijfsgebouw voorziet men dan nog vaak in afzonderlijke parkeergelegenheid en andere
ruimtebehoevende voorzieningen voor werknemers en bezoekers, en worden omvangrijke grondreserves
aangelegd voor het geval op termijn uitbreiding nodig zou blijken1. Door die ruimteverspilling wordt meestal nog
niet de helft van de oppervlakte van een bedrijfskavel ook effectief gebruikt voor de eigenlijke bedrijfsactiviteiten.
Debeschikbare ruimte is echter schaars en moet bovendien gedeeld worden met andere vragende partijen zoals
huisvesting, recreatie, verkeer, landbouw en natuur. Hierdoor ontstaat een groeiend gebrek aan
bedrijventerreinen in Vlaanderen.
Duurzame bedrijventerreinen in een ruimtelijke context: verschil Vlaanderen Nederland
Uittreksel hoofdstuk 3.5, p. 26
In Vlaanderen gebeurt de terreinontwikkeling en het beheer grotendeels door intercommunales of de
gemeentelijke of provinciale overheid. Private ontwikkelaars hebben slechts een beperkte positie in de
terreinontwikkeling.
In Nederland daarentegen is de terreinontwikkeling hoofdzakelijk in handen van private ondernemers
(bouwondernemingen,...), al dan niet in samenwerking met de gemeentelijke overheid. Gemeenten kunnen ook
zelfstandig terreinen ontwikkelen. Er zijn echter nauwelijks terreinbeheerders die over meerdere gemeenten
bedrijventerreinen ontwikkelen. Een regionale afstemming van bedrijventerreinen is in Nederland dan ook veel
moeilijker en vergt uitgebreid overleg tussen gemeenten onderling en met de provinciale of nationale overheid.
Het is ook van groot belang dat gemeenten en private terreinontwikkelaars mekaar niet tegenwerken. Zo kan de
verkoop van een duurzaam bedrijventerrein in Nederland bemoeilijkt worden door de ontwikkeling van een
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nabijgelegen bedrijventerrein dat niet aan de hoge kwaliteitseisen inzake duurzaamheid voldoet en bijgevolg aan
een lagere grondprijs wordt verkocht.
Efficiënt ruimtegebruik: collectief gebruik van bedrijfsfuncties
Uittreksel hoofstuk 4.1, p.34
 gezamenlijke laad-,
 los en overslagzones;
 gezamenlijke (vracht)autowasplaatsen;
 gezamenlijke onderhoudswerkplaatsen;
 gezamenlijke opslagplaatsen;
 gezamenlijke parkeerplaatsen (loopafstand naar de bedrijven mag niet te groot zijn!);
 gezamenlijk afvaldepot;
 gezamenlijke grondvoorraad;
 gemeenschappelijke vergaderruimtes;
 flexibele kantoren;
 gemeenschappelijke waterbekkens of waterzuiveringsinstallatie (in combinatie met gescheiden
riolering).
Efficiënt ruimtegebruik: stapelen van bedrijfsfuncties
Uittreksel hoofstuk 4.2, p.36
 meerlagig bouwen;
 verzamelen van bedrijven in een bedrijfsverzamelgebouw;
 ondergrondse voorzieningen (opslag, parkeren,...);
 bouwen in geluidswal.
Efficiënt ruimtegebruik: Intensief ruimtegebruik
Uittreksel hoofstuk 4.3, p.38-39
 verkavelingspatroon zonder restruimtes;
 bouwen tot tegen perceelsgrenzen;
 schakelen, clusteren van gebouwen (eventueel in combinatie met collectief gebruik van bedrijfsfuncties);
 grote terreinen voorbehouden voor terreinen van grote omvang;
 beperken van reserve in eigendom van bedrijven
 snel hergebruik van vrijgekomen panden of terreinen;
 flexibele gebouwen (makkelijk aan te passen aan nieuwe functies); ontwikkelen van brownfields;
 verdichting van terreinen door herverkaveling van restgronden en niet gebruikte reserves of hergebruik
van in onbruik geraakte spoorwegen of kanaalarmen;
 strikt faseren van het aansnijden van reserveterreinen;
 tijdelijk invullen van de strategische grondvoorraad (bijvoorbeeld verhuren van de grond aan kleinere
bedrijven/starters);
 bouwen op gesaneerde verontreinigde grond.
Efficiënt ruimtegebruik: Multifunctioneel ruimtegebruik
Uittreksel hoofstuk 4.9, p.45
 waar mogelijk verweven van wonen en werken;
 voorzieningen (bijvoorbeeld bankautomaat, postbus, kinderopvang,...) op het terrein;
 sport- en recreatiefaciliteiten op het terrein;
 overige voorzieningen (bijvoorbeeld restaurant, hotel, benzinestations, winkels,...?) op het terrein.
Er moet steeds naar een evenwicht worden gezocht tussen functiemenging en functiescheiding: scheiding waar
nodig, menging waar mogelijk.
Functiemenging of verweving van functies kan het aantal autokilometers beperken en wordt door sommige
auteurs ook aangemoedigd omwille van sociale rechtvaardigheid en culturele diversiteit1. De menging moet in de
eerste plaats gericht zijn op het versterken van het eigen gebruik van het terrein.
Het is evenwel duidelijk dat sommige functies niet bij elkaar passen en dat niet elk bedrijventerrein
functiemenging toelaat (bijvoorbeeld omwille van de hinder, bijkomende verkeersstromen,...). Ten slotte moet
altijd eerst nagegaan worden welke bedrijven sowieso thuishoren op een bedrijventerrein en welke verweven
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kunnen worden met het wonen. De toenemende informatisering en tertiairisering maken immers dat steeds meer
bedrijven door hun niet-hinderlijke aard beter ingepast kunnen worden in het stedelijk weefsel.
Locatiebeleid
Uittreksel hoofstuk 4.12, p.48
 differentiatie van bedrijventerreinen;
 bedrijventerreinen inplanten langs routes openbaar vervoer of (waar mogelijk) nabij woonwijken.
 nieuwe watergebonden terreinen uitsluitend voorbehouden voor bedrijven die van de
waterinfrastructuur optimaal gebruik maken;
 maximaal behoud van de open ruimte tussen steden en kernen, aandacht voor natuur- en ecologische
gebieden.
Op basis van de kenmerken van een terrein en van de bedrijfsactiviteiten worden aan terreinen specifieke
vestigings- en ontwikkelingsperspectieven toegekend, zodat aan ieder bedrijf de ruimtelijk meest geschikte
terreinen kan worden aangeboden.
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Duurzame kwaliteit voor bedrijven terreinen – Deel 2: studie van instrumenten en
structuren
WES Onderzoek & Advies i.s.m. UGent en WVI
KU Leuven
2005
Dit deel beoogt een onderzoek uit te voeren inzake de ontwikkeling, realisatie en beheer
van duurzame kwaliteit voor bedrijventerreinen.

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
Instrumenten voor het ruimtelijk beleid
Uittreksel hoofdstuk 2.5, p. 27
Het ruimtelijk beleid hanteert zowel ruimtelijke structuurplannen als ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de
ontwikkeling van economische activiteiten.
Het structuurplan (het RSV, provinciale en gemeentelijke structuurplannen) geeft de beleidsvisie inzake de
ruimtelijke ontwikkeling. Algemene principes voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen worden opgelijst en
daarnaast bevat het structuurplan ook een berekening van het te creëren aanbod aan bedrijventerreinen.
In de uitvoeringsplannen wordt de gewenste ontwikkeling van concrete terreinen gedetailleerder uitgewerkt in
voorschriften. Het kan gaan om inrichtingseisen, toegestane activiteiten al dan volgens zoneringen,... Voor
regionale bedrijventerreinen gebeurt dit in gewestelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (c.q.
aanpassingen aan het gewestplan), voor lokale bedrijventerreinen in de gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen (c.q. bpa's):
 indien het een regionaal bedrijventerrein betreft in een groot- of regionaalstedelijk gebied, dient een
gewestelijk RUP opgemaakt te worden;
 betreft het een regionaal bedrijventerrein in een kleinstedelijk gebied of een specifiek economisch
knooppunt, wordt het RUP door de provincie opgemaakt;
 voor lokale bedrijventerreinen volstaat een gemeentelijk RUP.
Geval per geval moet de detailleringsgraad van de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen nagegaan
worden zodat duidelijk wordt welke bijkomende verordenende instrumenten eventueel worden uitgewerkt. Ook
kan geopteerd worden om de gedetailleerde inrichtingsmodaliteiten niet in een verordenend plan van de
ruimtelijke ordening uit te werken maar in een inrichtingsplan.
Het mag immers duidelijk zijn dat de bepalingen in een inrichtingsplan niet dezelfde juridische waarde bezitten als
de verordenende bepalingen in de verschillende instrumenten van de ruimtelijke ordening (gewestplan, BPA of
RUP).
Instrumenten voor het ruimtelijk beleid
Dit deel is een handleiding waarin wordt besproken welke zaken moeten worden opgenomen in:
 STRUCTUURPLAN
 BESTEMMINGSPLAN
 RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
 GLOBAAL RUIMTELIJK PLAN
 DEELPLANNEN
 INRICHTINGSPLAN
 UITGIFTEPLAN
Om volgende zaken mogelijk te maken:
 Collectief gebruik van functies
 Stapelen van functies
 Intensief ruimtegebruik horizontaal
 Intensief ruimtegebruik tijdsdimensie
 Efficiënt gebruik van transportmiddelen
 Gebruik van hoogwaardig personenvervoer
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Stimuleren van multimodaal transport
Multifunctioneel ruimtegebruik
Locatiebeleid
Duurzaam werkklimaat
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Metabolisme van Antwerpen – Stad van stromen
stad antwerpen, OVAM, Departement omgeving, Havenbedrijf antwerpen nv, team
vlaams bouwmeester
Stad Antwerpen en Departement omgeving
2018

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
Focus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Wat is stedelijk metabolisme - theoretisch kader

Uittreksel p. 18-22
Stedelijke regio’s dragen in zeer grote mate bij aan die disbalans. Daarom zijn dit bij uitstek de plekken om in te
grijpen. Het ruimtelijk ontwerp van de stad krijgt er dus enkele opgaven bij. Naast de klassieke vragen waar
mensen, bedrijven en recreatie een plek wordt gegeven, moet er nadrukkelijk een ruimtelijk antwoord komen
op de vraag hoe we omgaan met de beperkte voorraden grondstoffen, materialen en energie in de snel
groeiende steden. Met andere woorden: hoe richten we het stedelijk (eco)systeem efficiënter in.
Slimme Verstedelijking: Wat we nodig hebben is een slimme stedenbouw, die bijdraagt aan veilig en lekker
voedsel, duurzame en betaalbare energie voorzieningen, betaalbaar, betrouwbaar én duurzaam vervoer,
propere en veerkrachtige bodem, schoon water, zuivere lucht en zinvol werk. Dat is niet hetzelfde als een
‘smart city’. Daarin is het streven om bijvoorbeeld het aanbod van openbaar vervoer, huurfietsen en
parkeerplaatsen dynamisch op elkaar af te stemmen, terwijl slimme verstedelijking ook kijkt naar het
onderliggende systeem. In dit geval zou dat niet alleen de bouw van kantoren en winkels dicht bij stations
vereisen, zodat mensen kunnen lopen en fietsen, maar tevens functiemenging, verdichting en fijnmazigheid,
dat is wezenlijk andere manier om te komen tot meeromvattende voorstellen voor ontwikkeling. Met andere
woorden, in het streven een gezonde en duurzame leefomgeving te maken moeten het denken en ontwerpen
op basis van systemen van stromen niet alleen een prominente plek hebben, het verandert ook fundamenteel
ons denken over stedelijke ontwikkeling. Vanuit deze optiek – de stad is een ecosysteem – moet slimme
verstedelijking immers niet langer gaan over het inrichten van plekken, maar ook over het kijken naar en
verbeteren van prestaties. Slimme verstedelijking verrijkt de vraag naar de stad als object met de vraag naar
verstedelijking als proces.
Gebruik: Dat vereist een verschuiving van een exclusief gebiedsgerichte benadering van de ontwikkeling van
plekken naar een aanpak die meer kijkt naar de werking ervan.
Metabolisme: Alleen een goed inzicht in welke stromen van waar naar waar door de stad stromen en waarom,
is niet voldoende. Om gebruikers van de stad na te laten denken over andere mogelijkheden en hen te
mobiliseren om nieuwe koppelingen te maken en beschikbare middelen slimmer in te zetten, is het nodig om
de analyse van stromen te koppelen aan ruimtelijke urgenties en belangen. In verschillende voorgaande
projecten hebben FABRICations en haar partners geleerd dat ‘elke stroom een eigen infrastructuur’ heeft. Elke
infrastructuur kenmerkt zich doordat het verschillende stroomsnelheden en materiaalstromen faciliteert en
daarmee bepalend zijn voor het ruimtelijk karakter van de stroom. Vertaald naar de stad lijkt ons vatenstelsel
op de manier waarop oppervlaktewater door de regio stroomt en de functie van gebouwen in de stad – feitelijk
een tijdelijk gestolde stroom van bouwmaterialen – vertoont sterke overeenkomsten met de functie en het
proces van vernieuwing van het geraamte in het menselijk lichaam.
Samenhang en schaalniveau: Het is van groot belang om tot een sterkere samenhang tussen stedelijke
stromen te komen en het volstaat niet om de infrastructuur van elke stoom apart technisch te optimaliseren.
Terwijl coördinatie tussen de aanleg van infrastructuur en stedelijke ontwikkeling nu in de praktijk vaak nog
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ontbreekt, zal een slimmere infrastructurele planning bijdragen aan een betere ruimtelijke ordening en een
beter functionerend, ecologisch gezonder stadslandschap. Daarbij is het van belang om verschillende
schaalniveaus in acht te nemen en duidelijke relaties te benoemen tussen stromen in de regio, de stad en de
straat.
Ontwerphypothese: Paradoxaal genoeg is de directe ruimtelijke impact van ons huidige energiesysteem heel
beperkt. De energie-intensiteit van fossiele bronnen is zo hoog, dat kleine ontginningsgebieden veel grotere
gebieden kunnen verzorgen. Er tekent zich echter een kentering af. Hernieuwbare energiebronnen hebben
namelijk een veel grotere impact op de beschikbare ruimte.
ENERGIE EN WARMTE
Energietransitie zal noodzakelijk zijn en zal een aanpassing aan de infrastructuur vergen
Uittreksel p. 60
Aardgas is echter net zoals aardolie een fossiele brandstof. Op dit moment wordt de bestaande infrastructuur
aangepast zodat het kan worden ingezet voor de verdeling van hoogcalorisch gas. Met het oog op de
verduurzaming van het energiesysteem zou het echter een waardevollere piste kunnen betekenen om dezelfde
middelen te investeren in het uitbouwen van het netwerk voor alternatieve (duurzame) energiebronnen. Dit zal
niet alleen aanpassingen aan grootschalige infrastructuur vergen, maar ook aan de gebouwinfrastructuur.
Energietransitie zal noodzakelijk zijn en zal een aanpassing aan de infrastructuur vergen
Uittreksel p. 68
Toenemende druk op de open ruimte: Open ruimte is een schaars goed in Vlaanderen. Het beschikbaar
stellen van deze ruimte voor energievoorziening zal met andere woorden een kritische opgave vormen. Het zal
niet wenselijk zijn om de schaarse ruimte exclusief beschikbaar te stellen ten voordele van duurzame
energievoorziening. Synergiën met andere programma’s zullen maximaal moeten worden opgezocht. Wat
betreft warmte, is het binnen dit kader belangrijk om op te merken dat de infrastructuur voor
warmtenetwerken een veel kleiner ruimtebeslag kent (Posad, 3E, Universiteit Gent, & ResourceDesign, 2015).
In tegenstelling tot zon, bio –en windenergie gebeurt het ruimtebeslag hoofdzakelijk ondergronds. Aanvullend
moedigen warmtenetwerken verdichting van bestaande kernen aan, wat een tegengestelde dynamiek kan
genereren in de versnippering van het landschap.
Verdichting: De aanleg van een warmtenetwerk is per lopende meter relatief duur. Daarnaast kunnen er
belangrijke warmteverliezen optreden wanneer warmte over grote afstand wordt getransporteerd.
Warmtenetwerken hebben omwille van deze parameters het potentieel om de open ruimte verder te vrijwaren
door middel van een verdere verdichting van bestaande kernen aan te moedigen (51N4E, 2015). Deze
verdichtingsopgave zou gekoppeld kunnen worden aan het herdenken van typologieën van collectief wonen,
waarin niet alleen de warmte gedeeld zou kunnen worden, maar eventueel ook andere voorzieningen
Stedelijke typologiën
Uittreksel p. 92
Eigen aan de verschillende stedelijke omgevingen is de schaal en de verdeling in eigenaarschap waar men bij
de aanleg van een warmtenetwerk rekening mee zal moeten houden. Daarnaast bestaat er een groot verschil
tussen industriële omgevingen (waar de restwarmte geproduceerd wordt) en residentiële omgevingen waar de
restwarmte veeleer geconsumeerd zal worden).
Ringzone
Uittreksel p. 98
Ringzone De overkapping van de Ring zal aanleiding geven tot verschillende nieuwe ontwikkelingsprojecten.
Deze projecten zullen niet alleen inzetten op wonen, maar zullen ook verschillende nieuwe stedelijke functies
toevoegen aan de ringzone.
Men kan in het ontwerp voor de heraanleg van de Ring rekening houden met een toekomstige aanwezigheid
van een regionaal warmtenetwerk, door hiervoor bijvoorbeeld een reserveringsstrook voor de
warmteruggenraat te voorzien, of door in te zetten op stedelijke functies die voordeel hebben bij de
aanwezigheid van dergelijk regionaal netwerk, en een goede verkeersontsluiting.
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Deze regionale warmteruggegraat kan de warmtevraag van de stad met de restwarmteproductie in de haven
verbinden, en ligt centraal tussen de historische kern en het 20ste-eeuwse weefsel.

Conclusies energietransitie / warmte
Uittreksel p. 112
De ruimtelijke opgave vertaalt zich vooral in de planning van een nieuw duurzaam energienetwerk en het
richten van de stedelijke ontwikkelingen (door middel van verdichting). Waar voorheen het gasnet de
energiedrager was, en private of collectieve ketels voorzagen in het warmteaanbod, zal dit gasnet hoe dan ook
in de toekomst moeten overschakelen op andere bronnen. In gebieden met een voldoende dichtheid wat
betreft warmtevraag, is het binnen dit kader opportuun om in te zetten op collectieve oplossingen zoals
warmtenetten. Warmtenetten faciliteren zowel de recuperatie van restwarmte als de inzet van hernieuwbare
energiebronnen (biomassa, biogas, geothermie, omgevingswarmte) en hebben als voordeel dat de warmte
gecascadeerd – en zo hergebruikt – kan worden. Toch dient de keuze voor een warmtenet steeds te worden
afgewogen ten opzichte van andere duurzame energiesystemen.
Binnen dit projectdossier onderzoeken we het potentieel van warmtenetten, als een mix van private
warmtevoorziening (warmtepompen), lokale uitwisseling van warmte (cascadesystemen) en een regionaal
warmtenetwerk gevoed door een aantal grote bronnen (op korte termijn door middel van afvalverbranding, op
langere termijn indien financieel en economisch haalbaar met restwarmte uit de haven).
De belangrijkste stakeholders bij deze transitie zijn de netbeheerders, samen met de verschillende overheden
als aanjagers. Daarnaast dienen er coalities te worden gesmeed die aan de basis kunnen liggen van een
collectief warmtenet: met bronnen vanuit de industrie, projectontwikkelaars, buurtbewoners, …
Schalen Het warmtevraagstuk adresseert de verschillende stedelijke schalen. Op regionale schaal wordt er
door middel van een warmteruggengraat verbinding gezocht tussen de verschillende aanbieders van
restwarmte en de warmtevraag in de stad. Op stedelijk niveau wordt het potentieel per wijk bepaald (een
energieplanning die rekening houdt met de energiemix, dichtheid, gebouwtypen, eigenaarschap, openbare
ruimte, aanpalende investeringen en opgaven, …). BIj grote infrastructuurprojecten als Scheldekaaien en
Oosterweel en Overkappping van de Ring verdient het aanbeveling vroegtijdig ruimte te reserveren voor een
warmteleiding. Op niveau van de wijk wordt de aanleg van het netwerk gecombineerd met gebiedsopgaven en
het verbeteren van de openbare ruimte. Op gebouwniveau wordt er tot slot ingezet op een sterke inperking
van de warmtevraag.
VITALE ECONOMIE EN BOUWKETEN
Hoe komen tot een circulaire bouwketen: Inperken van de vraag
Uittreksel p. 190
Aan de vraagkant zetten we in op ervoor te zorgen dat stroom niet langer op gang komt (leegstand op de
markt brengen in plaats van nieuwbouw), en dat het volume bouwmaterialen trager begint te stromen (langere
levensduur van gebouwen, renovatie in plaats van nieuwbouw).
Breng leegstand op de markt in plaats van nieuwbouw: Leegstand legt fundamenteel beslag op reeds
beschikbare ruimte, grondstoffen en bouwmaterialen in de stad, die niet voor maatschappelijke doelstellingen
kunnen worden gebruikt. De vraag die niet op deze plekken kan worden ingevuld, zal met andere woorden op
andere locaties een vraag naar bouwmaterialen en ruimte creëren. Vanuit het perspectief van de circulaire
bouwketen is het echter wenselijk om zo min mogelijk bijkomende materiaal- of afvalstromen te genereren, en
dus in te zetten op het gebruik van wat reeds bestaat. Ook vanuit ruimteperspectief is het beter om de
bestaande ruimte optimaal te benutten en geen nieuwe (open) ruimte aan te snijden. Men moet wel inschatten
in welke mate een (leeg) gebouw veilig en goed gebruikt kan worden, of dat tijdelijk gebruik een optie
is. Tijdens de bouwfase van een gebouw gaat immers altijd een deel van de materialen verloren (bv. door
opslag of het op maat snijden) (Agentschap Innoveren & Ondernemen et al., 2017).
Renoveer in plaats van te slopen: Een groot aandeel van het patrimonium (46,7% van het totaal aantal
woningen in de binnenstad, 70,9% in de 19de eeuwse gordel, 79,3% op Linkeroever en 74,8% in de 20ste
eeuwse gordel)60 dateert van voor 1990, en werd sindsdien nog niet gerenoveerd.61 Dit betekent dat dit
woningenbestand in het komende decennium zal moeten worden aangepast om aan de verschillende energie-
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eisen te voldoen. Een slimme aanwending van dit patrimonium is aan te raden boven tabula rasa strategieën.
Dit kan ook gedeeltelijk zijn, bijvoorbeeld door de bestaande constructie te behouden, de aanpasbaarheid van
de bestaande elementen te bestuderen en de materialen op de site te hergebruiken. Dit zal echter een
doorgedreven inventarisatie en analyse vergen.
Maak een afweging tussen bouwen voor de eeuwigheid en/of tijdelijke structuren: De meest duurzame
gebouwen zijn de gebouwen die reeds eeuwenlang meegaan. De architectuur en kwaliteit van deze gebouwen
hebben dikwijls een wisselende programmatie in de tijd mogelijk gemaakt. Anderzijds is het ook denkbaar dat
gebouwen bewust voor een korte levensduur worden ontworpen, waarbij ze op zo’n manier worden
geassembleerd dat de elementen ervan gemakkelijk in nieuwe gebouwen te verwerken zijn.
Bouwen met sloop in het achterhoofd Gebouwen die door hun ontwerp te demonteren zijn, doen de vraag
naar grondstoffen en afvalproductie dalen: De beste manier om een gebouw te ontwerpen dat
demonteerbaar of herbruikbaar is, bestaat erin om vanaf het begin de vraag te stellen wat er met het gebouw
of zijn componenten moet gebeuren aan het einde van de levenscyclus.
Ingrijpen op logistiek & distributie
Uittreksel p. 192
Inzetten van water- en spoorwegen: Daarnaast zou beschikbare open ruimte op de binnenwateren gebruikt
kunnen worden als werfzone bij grote bouwprojecten. Bouwwerven die langs water gelegen zijn, zouden
hmoeten worden aangemoedigd het water als transportas of zelfs werfzone te gebruiken. Op deze manier zou
ruimte kunnen worden georganiseerd voor materialenoverslag zodat het aantal verplaatsingen wordt
ingeperkt.
Bouwactiviteiten laten plaatsvinden buiten het bouwterrein: De meest efficiënte manier om het bouwafval
te beperken is wellicht door de bouwactiviteiten zoveel mogelijk buiten het bouwterrein te laten plaatsvinden.
Op de werf zouden de elementen alleen nog maar worden geassembleerd, in plaats van te worden versneden
en verwerkt. In de prefabfase ontstaat hierdoor enerzijds minder afval en anderzijds is dit afval veel homogener
dan op het bouwterrein (Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad et al., 2017).
Inrichten van punten voor materialenoverslag (materialenhubs): Bij de organisatie van de materiaalstromen
en de logistiek wordt vandaag gesproken van opslag en overslag van sloopafvalstoffen. In deze punten van
materialenoverslag zouden echter ook nieuwe bouwmaterialen kunnen aangevoerd worden. Een
referentieproject hiervan is Distribouw68 dat tracht om, watergebonden, de flow van nieuwe materialen en
van afvalstromen en secundaire grondstoffen op elkaar af te stemmen. Hier liggen mogelijkheden om door
middel van inventarisatie en opvolging van de sloop- of ontmantelingswerken een dynamiek te scheppen.
Van materialenhub naar materialendepot?: Thomas Rau tilt het concept van de materialenhub in zijn boek
Material Matters naar een hoger niveau door te spreken van een ‘materialendepot’, stedelijke hubs van waar
materialen niet alleen herverdeeld worden, maar werkelijk ontleend.
Ontwerphypothesen
Uittreksel p. 198
Bouw heeft een enorme milieu-impact onder andere door de logistieke en mobiliteitsimpact. Binnen dit
projectdossier wensen we dan ook de focus te leggen op veranderingsgericht bouwen en een slimme
organisatie van de bouwlogistiek op stadsniveau. Het herdenken van beide zal ingrepen op zowel regionaal,
stedelijk, wijk –als gebouwniveau vergen. De vier niveaus zijn essentieel om op de bouwketen in zijn totaliteit
te kunnen ingrijpen.
Op regionaal schaalniveau liggen er kansen in de inrichting van onder meer het Albertkanaal als
watergebonden punt voor materialenoverslag (een materialendepot). De bedrijventerreinen, aanwezige
industrie en de mogelijkheid tot transport over water maken het een uitgelezen locatie voor het verzamelen,
sorteren en verwerken van afgebouwde materialen tot nieuwe bouwmaterialen.
Op stadsniveau dienen er een aantal punten te worden voorzien van waaruit de logistiek kan worden
georganiseerd, zogenaamde ‘materialenhubs’. Deze hubs werken als stadspoorten, vanuit de verschillende
windrichtingen kunnen materialen aan deze hubs worden geleverd alvorens naar de verschillende werven te
worden verspreid.
Op wijkniveau worden stadsbewoners aangemoedigd en begeleid om hun bouwmaterialen te ‘verhandelen’ op
zogenaamde ‘bouwmaterialenmarkten’.
Op gebouwniveau zal het tot slot noodzakelijk zijn om gebouwen zodanig te ontwerpen met demontage of
hergebruik in het achterhoofd.
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Stedelijke typologieën
Uittreksel p. 204
Voor de stedelijke typologieën verkennen we door middel van ontwerpend onderzoek enerzijds scenario’s voor
het renovatie –of herbestemmingspotentieel van de reeds opgeslagen bouwmaterialen per wijk en anderzijds
de potentiële distributie van deze bouwmaterialen over deze wijken. Belangrijke parameters voor de
herinrichting van de bouwmaterialenketen is de ruimte die beschikbaar is voor materialenoverslag, het aantal
woningen in de onmiddellijke omgeving waarvan men verwacht dat ze in de nabije toekomst zullen vrijkomen,
eventuele grootschalige stadsprojecten waarbij de stad een coördinerende rol zal opnemen, en de
aanwezigheid of mogelijkheid van een verwerkende industrie die bouw -en sloopafval zal weten te verwerken
tot nieuwe componenten.
Historisch centrum:
Een specifieke opgave voor deze omgeving is het beperkt beschikbaar zijn van ruimte voor werfverkeer,
materialenopslag of de inrichting van bouwmaterialenmarkten. De smalle straten vormen hachelijke
omgevingen voor het werfverkeer en de inrichting van een bouwwerf.
Er zijn echter inventieve oplossingen te bedenken voor dit type omgevingen. Zo zou er een betonponton72
kunnen worden aangelegd langs de Schelde gedurende de heraanleg van de kaaien73. De kaaien zelf vormen
dan weer interessante punten voor materialenoverslag, ook na afwerking van de werken, om zo verschillende
werven in de stad te kunnen bevoorraden.
Het Albertkanaal:
De bedrijvenzone langs het Albertkanaal is het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen,
en is als vestigingslocatie voor watergebonden bedrijvigheid van grote waarde voor de ruimtelijk-economische
ontwikkeling van Antwerpen, de provincie en Vlaanderen (Posad, Arcadis, One architecture, & 3E, 2016). Deze
bedrijventerreinen hebben alle troeven in handen om in de toekomst als materialendepot voor de stad te
dienen. Bouwmaterialen kunnen hier op grote schaal geproduceerd, gemonteerd en gedemonteerd worden en
vervolgens via het Albertkanaal naar de stad worden getransporteerd. Deze montage van bouwcomponenten
kan men erg grootschalig zien: dit kan gaan van functionele lagen (bv. de gevelbekleding) tot de prefabricage
van volledig afgewerkte bouwelementen (bv. een volledige buitenwand met geïntegreerde isolatielaag en
structuur) (OVAM, 2015).
Een groot deel van de bouwlogistiek zou op deze manier per definitie naar het waternetwerk verschoven
worden, wat het transport achteraf naar de verschillende locaties over de binnenwateren of de Schelde
vanzelfsprekender maakt.
Het Eilandje:
Op het Eilandje staan er de volgende jaren verschillende bouwprojecten gepland. De binnenwateren kunnen
hierbij worden ingezet voor de bouwlogistiek, maar ook als eventuele ruimte voor materialenopslag. Om dit te
motiveren zal het belangrijk zijn voldoende ruimte langs de kades vrij te houden zodat men ruimte heeft om
bouwmaterialen te laden en lossen langs de kades, en hiervoor kranen te voorzien. De kades zijn echter
belangrijke open ruimtes voor het Eilandje. Actief nadenken over het ontwerp van deze laad –en loszones is
dan ook aangeraden.
Gezien het productieve karakter, de nabijheid van de stad, het succes van initiatieven zoals Born in Antwerp, of
Stadslab 2050, zou er kunnen worden nagedacht over het potentieel van deze plek voor de uitbouw van een
kenniscentrum of stadslab dat onder andere ook voor bouwmaterialen innovatie, opleidingen en
maakeconomie aan elkaar weet te koppelen.
Conclusies: bouwketen
De ruimtelijke zijde van de opgave is vooral om de circulaire bouwsector te faciliteren. Waar de winning van
grondstoffen en verwerking tot producten nu grotendeels op regionale of nog hogere schaal plaatsvindt, zal
deze in een circulaire sector meer lokaal plaatsvinden. Dat betekent méér, kortere vervoersbewegingen en
vooral méér ruimtevraag voor lokale inzameling, verwerking en productie.
Nabijheid is hierbij een kernbegrip. Het lokaal maken van kringlopen levert niet alleen een beperking van
transportbewegingen op, maar verschaft ook een nieuwe basis voor onderling vertrouwen. Op wijkniveau
betekent dit het tijdelijk opslaan, lokaal verwerken, uitwisselen van materialen, componenten en eventueel
zelfs woning- of gebouwruil.
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Op stadsniveau betekent dit het zoeken naar ruimte in het stedelijk weefsel voor de opslag en de verwerking
van grootschalige bouwstromen (eventueel tijdelijk), ruimte maken voor een gedecentraliseerde
materialeninzameling en een slimme distributie zonder overbelasting van stadsstraten (via water, spoor). Op
regionaal schaalniveau betekent dit het koppelen van ruimteaanbod, zoals gebieden die wachten op
ontwikkeling, aan ruimtevraag van circulaire stromen, maar ook het clusteren van materiaalintensieve
bedrijvigheid en kennisontwikkeling op gebied van materialen en bouwtechnieken
KLIMAATADAPTIE / DRINKWATER
Stedelijke typologieën
Uittreksel p. 260
Lokaal niveau: Het zal zaak zijn om te evolueren van niet-gescheiden homogene water –en rioleringsnetwerken
naar een gescheiden heterogene waternetwerken die (drink)water op verschillende kwaliteiten kunnen
aanbieden. Afhankelijk van de context waarin deze decentrale (drink)waternetten zich bevinden kunnen er
alternatieve buffer –of zuiveringssystemen worden toegepast.
Stedelijke typologieën
Uittreksel p. 262
Historisch centrum: Dit watersysteem zou op langere termijn kunnen uitgroeien tot een gedecentraliseerd
waternetwerk, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de beschikbare ruimte en de ondergrondse
verbindingen in de ruien. De ruien zouden een waterreservoir kunnen herbergen dat bijvoorbeeld door de
groendiensten voor het onderhoud en schoonmaken van de stad zou kunnen worden gebruikt.
Havengebied: Momenteel is er in de Antwerpse haven geen openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie voor
sanitair afvalwater aanwezig, waardoor bedrijven zelf instaan voor de zuivering van hun sanitair afvalwater. Dit
gebeurt door middel van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties. Het uitvoeren van een wateraudit per bedrijf
zou een eerste stap kunnen zijn om de verbetermogelijkheden van deze waterzuiveringssystemen in kaart te
brengen en het potentieel voor hergebruik na te gaan. Daarnaast is er in de haven veel ruimte om regenwater
te capteren en te hergebruiken
Albertkanaal: Net zoals in het havengebied kan er langs het Albertkanaal ingezet worden op het organiseren
van lokale waternetwerken en buffersystemen die water met verschillende kwaliteitsniveaus uitwisselen tussen
te bedrijven
20ste eeuwse gordel: Als een gevolg van de verdichtingsopgave in de 20ste-eeuwse gordel, zullen er zich
kansen voordoen voor de uitbouw van gedecentraliseerde drinkwaternetwerken. De stad dient er maximaal in
te zetten op de uitbouw van klimaatrobuuste wijken, die ruimte bieden aan waterbuffering, zuivering –en
infiltratie en waar collectieve waternetwerken kunnen worden uitgebouwd. Deze netwerken verzamelen en
centraliseren het regenwater zodat het gezuiverd kan worden, en nieuwe toepassingen kan krijgen in de wijk.
Deze collectieve infrastructuur kan nieuwe ontmoetingsruimtes genereren in de voorstad.
De Ringzone: De Ring is niet alleen een cruciale infrastrutuur voor autoverkeer, het gebied is ook een
essentiële zone in het watersysteem van de stad. De overkapping van de Ring biedt niet alleen kansen het
gebied in te richten als een stedelijke ruimte, maar ook om de functie van de Ringzone in het systeem in
heroverweging te nemen. Waar nu de focus ligt op het gecontroleerd afvoeren van regenwater, zou er meer
ruimte gemaakt moeten worden voor buffercapaciteit. Die buffer zou wateroverlast tijdens hevige piekbuien
kunnen opvangen en het systeem stabiliseren in perioden van aanhoudende droogte
CONCLUSIES
Opgaven voor het stedelijk metabolisme Antwerpen
Uittreksel p. 288
Opgave 3: Een grotere (ruimtelijke) samenhang tussen de veschillende stromen bekomen: Vandaag heeft
elke stroom nood aan zijn eigen infrastructuur. Zo zijn het elektriciteitsnet, warmtenet, waternet en
vervoersnet verschillende systemen met elk een eigen ruimtelijke logica. De afzonderlijke infrastructuren

7/7

kunnen in technisch opzicht steeds beter worden ontworpen en geoptimaliseerd. Toch zou het, zowel vanuit
ruimtelijke als technologische efficiëntie een sprong vooruit kunnen betekenen om de stromen sterker met
elkaar in verband te brengen (energie zou kunnen worden gebufferd in batterijen van elektrische wagens of
fietsen, water kan worden opgewarmd onder fietspaden, …). Een intelligente infrastructurele planning voor het
stedelijk metabolisme van Antwerpen dient dus zowel bij te dragen aan een visionaire ruimtelijke ordening als
aan een beter functionerend, ecologisch efficiënter stadslandschap. Naast innovatie en optimalisatie van
bestaande netwerken of de aanleg van nieuwe netwerken ten behoeve van verdichting, kan het ontwerp van
stedelijke infrastructuur bewust worden ingezet om grote stedelijke uitbreidingen te sturen.
In Antwerpen gaat het binnen dit perspectief - omwille van de toekomstige grootschalige stedelijke projecten over vele miljoenen euro’s aan investeringen in infrastructuur die goed of slecht, ad hoc of duurzaam, integraal
of sectoraal en met een hoog of laag rendement kunnen worden besteed. Keuzes die nu worden gemaakt,
bepalen niet alleen de ruimtelijke ontwikkeling, maar ook de toekomstige milieuprestatie van de stad.
Opgave 4: De ‘ruimtelijke orde’ van het bestaande stadslandschap benutten: Antwerpen beschikt als
historisch concentrisch gegroeide stad reeds over een erg specifieke ruimtelijke structuur, begrensd door de
Schelde en de opeenvolgende ringstructuren, waarrond op ‘natuurlijke’ wijze verder ontwikkeld wordt. De
buitenste grenzen van deze concentrische stad zijn niet duidelijk bepaald, waardoor het stadslandschap steeds
ijler uitwaaiert naar de ruimere Antwerpse regio. Om een verdere verspreide verstedelijking tegen te gaan
dient de reeds bestaande ‘ruimtelijke orde’ van dit stadslandschap maximaal te worden benut. Op basis van de
analyses in de vier projectdossiers herkennen we vijf stedelijke structuren die ingezet zouden kunnen worden
voor het organiseren van de stromen:
 Ringstructuren
 Lange lijnen
 Ondergronds netwerk
 Clusters
 Groen-blauwe netwerken
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Nederland circulair in 2050 – Rijksbreed programma circulaire economie
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken
Rijksoverheid
2016
Rijksprogramma om Nederland circulair te krijgen in 2050.
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⁻
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Ruimtelijke oplossingen voor circulaire economie
Uittreksel uit hoofdstuk 3.4 , p.20
Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan dat ook ruimtelijke oplossingen bij kunnen dragen aan de
transitie naar een circulaire economie. De aansluiting bij het beleidsveld natuurlijk kapitaal hoort hierbij. Met
bedrijfsparkmanagement en stedelijke planning kunnen bedrijven op een bedrijventerrein van elkaars materialen
en reststromen gebruik maken, zoals getoond wordt met Park20|20 in Haarlemmermeer. Op lokaal niveau
worden dan kringlopen gesloten. Met regionaal ruimtelijk beleid kunnen circulaire activiteiten beter worden
ondersteund. Het kabinet wil met koplopersteden komen tot projecten voor het aanpassen van lokale
gebiedsinrichting, zoals het afkoppelen van de regenwateropvang bij nieuwbouw en het aanleggen van groene
daken.
Voor de ontwikkeling van een aantal circulaire hubs in de Noordvleugel van de Randstad (Amsterdamse haven,
Schiphol, Aalsmeer, AMS-IX), is recent een samenwerking tot stand gekomen tussen Rijk en regio, onder de
noemer Westas. Verder hebben Rijk en regio’s in de noord- en zuidvleugel van de Randstad en Brainport
Eindhoven op 9 juni jl. een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een ruimtelijk-economische
ontwikkelstrategie (REOS).29 Deze gezamenlijke strategie draagt ertoe bij dat deze regio’s internationaal
concurrerend kunnen blijven.
Digitalisering
Uittreksel uit hoofdstuk 3.4 , p.23
Belangrijk is de inzet op digitalisering van de economie. Door digitalisering raakt alles met elkaar verbonden, zoals
slimme infrastructuur, energienetwerken, ‘internet of things’ en sociale netwerken. Digitale platformen en
ontwikkelingen zoals blockchain maken deel-economie mogelijk en door de verdere digitalisering en de
ontwikkeling van big-data is het mogelijk veel preciezer, lokaler en efficiënter processen en systemen te
organiseren. Zie de ontwikkelingen rond ‘smart cities, industry en mobility’, waardoor er veel efficiënter met
grondstoffen en energie wordt omgegaan.
Toolbox per regio
Uittreksel uit hoofdstuk 3.4, p. 23
Het kabinet zal met ruimtelijk economisch beleid circulaire economie ondersteunen. Hiervoor wordt aangesloten
op de lopende initiatieven. Om de kracht van partnerschappen op diverse schaalniveaus binnen Nederland
optimaal in te zetten in de transitie naar de circulaire economie, is een geïntegreerde toolbox ontwikkeld die
actief zal worden aangeboden aan belanghebbenden op regionaal niveau.
Veranderingen in vervoer
Uittreksel uit hoofdstuk 3.4, p. 23
De algemene verwachting is dat de circulaire economie een verandering in vervoerpatronen en de omvang
daarvan in Nederland zal betekenen. Dit wordt veroorzaakt door ontwikkelingen als het uit de eigen buurt halen
van producten en grondstoffen (nearsourcing), de deeleconomie, veranderende afvalstromen, een afname van de
doorvoer van primaire grondstoffen, het toenemende belang van service en retourlogistiek en duurzame productketennetwerken op verschillende schaalniveaus. Het regionale netwerk Noord4bio is hier een voorbeeld van. Dit
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zal gevolgen hebben voor mainports, overslagpunten, bedrijventerreinen en andere modaliteiten in de
infrastructuur. Zo bereidt de haven van Rotterdam zich voor om een internationale hub voor biomassa te worden.
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Pathways to a circular economy in cities and regions
Martina Bačová, Kai Böhme, Marie Guitton, Marjan van Herwijnen, Tamás Kállay, Jenny
Koutsomarkou, Ivano Magazzù, Eilish O’Loughlin, Ania Rok
ESPON, Interact, Interreg Europe, URBACT
2016
A policy brief addressed to policy makers from European cities and regions
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Starting point: analysing the local and regional context
p.6
A circular economy may have a different flavor in every European city and region, depending on geographic,
environmental, economic or social factors. The industrial profile of a city or region plays an important role, with,
for example, service and resource-intensive sectors each calling for different types of support. Factors such as
accessibility can play a role as well. For instance, implementing more resource-efficient transport systems,
district heating systems or a sharing economy could be a greater challenge for less accessible areas (e.g. islands
or peripheral regions) than for territories with large concentrations of inhabitants such as metropolitan areas
with a higher critical mass.
(…)
The ESPON GREECO project looked into the territorial potentials for a greener economy and concluded that
the territorial dimension of a region is an important factor in the transition process. For example, the location of
a region or city is important from two perspectives: (1) the physical characteristics of a given region, e.g. a
Mediterranean region quite naturally has different potentials than a northern or mountainous region, and (2)
the region’s “connectivity”, e.g. whether it is a peripheral or central region. In addition, urban and rural regions
have different roles to play: urban regions have a more dominant role in terms of being the production centres
but also as having the largest possibility to influence resource efficiency; rural areas have another role, in
providing the resource base.
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Possible European Territorial Futures
Kai Böhme et al.

ESPON
2018
This report provides background information and nuanced considerations concerning the
territorial foresight for a place based circular economy.
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Place based circular economy
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Resource efficient production
p.25

Societal behaviour and consumption patterns
p.37
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Transport and flows of goods
p.46

Potential for cohesion
p.55
(…), the place based circular economy holds more potential for territorial cohesion in Europe, as aspects such as
additive manufacturing have a stronger focus on ‘reuse, repair & recycle’ as well as that reduced importance of
transport hubs creating opportunities for smaller, more peripheral and lagging areas to grow while some
dominant urban agglomerations lose importance. Examples are:
• Changing manufacturing processes (chapter 3.3): Labour intensive repair, reuse and
recycle activities will create new jobs throughout Europe and benefit polycentric development with new jobs
emerging in smaller and lagging areas. This development will also be supported by manufacturing moving from
large scale production to additive manufacturing. However, areas with low population density in the European
peripheries and inner peripheries will not benefit from this.
• Increased sharing and repairing attitude (chapter 4.4): Boosting the sharing economy will be easier in some
place than in others. However, overall this should increase territorial cohesion. Still. it will be particularly
challenging for areas with a limited sharing economy, societal trust or population density. Among the potential
frontrunners are urban agglomerations in France, Ireland, Latvia, Croatia, Germany, Estonia, Romania, Spain
and Italy.
• Changing understanding of prosperity (chapter 4.5): A place based circular economy implies an
understanding of prosperity and wealth which goes beyond GDP and focuses more on well-being. Trust and
governance are key aspects in this. The areas with the most dramatic transition processes are South-Eastern
Romania, Eastern Bulgaria and Southern Italy.
• Changing role of transport hubs (chapter 5.4): International transport volumes will drop substantially. This
implies that major transport hubs for freight (ports and airports) will decline in importance. The biggest declines
are expected in London, Paris, Genoa, Helsinki, Riga and Piraeus as well as Rotterdam, Bremerhaven, Hamburg,
which for some reason do not feature in the statistics.
• Changing role of goods exports and imports (chapter 5.3): International export and import for goods will
decline dramatically. This challenges industrial regions in Belgium, the Netherlands and Ireland.

4/4

Beleid
Hfdst.7.3; p.57
To ensure better territorial cohesion in a place based circular economy, negative aspects need to be
counteracted and positive aspects supported. Some pointers for policies are:
• Polycentric structures for additive manufacturing. This could help economic development also in smaller
and lagging areas. Supporting this through increasing investment capacity, funding and knowledge in smaller
centres and lagging regions can further strengthen territorial cohesion.
• Local and regional industrial symbiosis processes are an important part of the place based circular economy
which may evolve faster in areas with higher awareness and a good mix of different production processes.
Supporting these processes in smaller locations through increasing investment capacity, funding and
knowledge can further strengthen territorial cohesion.
• Declining manufacturing and transport hubs may contribute to more balanced development in Europe if it
reduces the socio-economic dominance of major urban agglomerations. However, it may also affect
manufacturing in other areas and thus contribute to further disadvantages for these areas. In any case, policy
interventions might be needed to facilitate and cushion the decline of production and transport hubs.
• Changing transport and distribution patterns hold the potential to develop more polycentric freight
transport systems which are better suited to declining transport volumes. Supporting the development of a
polycentric system of smaller transport hubs may further strengthen territorial cohesion.
• New technological solutions for resource efficient production are needed. While many examples show that
a wide range of such solutions already exist, there is also a need to develop further solutions. For both existing
and new solutions, it is important that ideas and solutions are quickly shared and adapted throughout the
territory. Policies supporting the sharing and dissemination of circular economy solutions can support these
processes. This may also contribute to reducing disparities between areas which are driving innovations in the
field and those merely adapting new solutions.
• Sharing economy solutions supporting the behavioural shift in our consumption of goods are an important
part of a place based circular economy. These can generally be supported through adequate legal frameworks
and online platforms. A particular emphasis will be needed for smaller, sparsely populated areas and innerperipheries where there is no critical mass for self-sustaining local sharing platforms. Supporting innovative
solutions for these areas will be important to avoid them falling behind in the paradigm shift.
• Changing behaviour concerning household waste is a challenge in all parts of society. In areas with many
tourists this may be a significant challenge as tourist behaviour strongly impacts on the volumes of local
household waste. Particular policy action might be needed for these tourist areas.
• Sparsely populated areas and inner-peripheries will be additionally disadvantaged in
a place based circular economy. Therefore, it is important to develop policy actions
which ensure that their potential is developed and innovation solutions are supported to
ensure their access to goods and services.
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Prospectieve studie Circulaire Economie Poort Genk
Rebel, TheRockGroup, BUUR
Ruimte Vlaanderen, OVAM
2015
⁻
doelstelling van deze studie is het (verder) activeren van circulaire economie in regio
Genk
⁻
ontwikkeling van een LT-visie + ontplooien van bestaande kiemen van circulaire
economie
⁻
via bottom-up geïnspireerd participatief traject, waarbij lokale ondernemers zijn
gesensibiliseerd tot circulaire economie door concrete business cases uit te werken
die rechtstreeks hun eigen business impacteren. (Boven-)lokale overheden en
kennisinstellingen werden rechtstreeks betrokken en ervoeren de opportuniteiten en
noodzakelijke randvoorwaarden van circulaire economie.
⁻
met lokale en internationale pioniers is een instrument ontwikkeld dat de
randvoorwaarden om verschillende circulaire business modellen te laten groeien,
inzichtelijk maakt
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Focus ligt hierbij op
⁻
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⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
De 5 circulaire business modellen volgens Accenture
Uittreksel uit bijlage 1, p.104
Accenture heeft, na het onderzoeken van meer dan 120 case studies van circulaire pioniers, vijf business
modellen geïdentificeerd. Combinaties zijn mogelijk binnen eenzelfde bedrijf. Deze classificatie is zinvol om
daarna de specifieke locatiecriteria te analyseren.
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Circular supplies
Circular supplies is een business model gericht op het injecteren van duurzame (hernieuwbare, recycleerbare of
biodegradeerbare ) grondstoffen in de economie. (…)
Resource recovery
Resource recovery is een business model in lijn met de “afval-is-grondstof”-gedachte. Men gebruikt
afvalstromen, bijvoorbeeld door het hergebruik van nevenproducten of op het einde van de levenscyclus, voor
het maken van nieuwe producten. (…)
Product life extension
Product life extension is gericht op het proactief verlengen van de levenscyclus. Hierbij zet men in op design-fordisassembly, een hefboom om onderhoud en herstellingen ook economisch interessant te maken. (…)
Sharing platform
Een deelplatform maakt efficiënt gebruik van materiaal mogelijk door de gebruiksgraad te verhogen. (…)
Product as a service
Door het aanbieden van een product onder de vorm van een dienstverlening, blijft de producent eigenaar van
het product. Zo wordt hij geprikkeld om in te zetten op duurzame materialen(gebruik). (…)
Locatiecriteria in een circulaire economie
Uittreksel uit bijlage 7, p.132
Elk van de business modellen gaat gepaard met specifieke wensen en behoeften op vlak van
omgevingsfactoren, kortweg locatiecriteria. Deze locatiecriteria zijn generiek voor de verschillende business
modellen, maar variëren wel in gewicht.
Vijf clusters van locatiecriteria werden geïdentificeerd:
Resources
De resources hebben betrekking op de grondstoffen aanwezig in de nabije omgeving. Grondstoffen worden
geïnterpreteerd in de brede zin van het woord: het betreft primaire en secundaire grondstoffen, maar ook
andere ketenactoren (grondstof op vlak van kennis) en prosumenten, i.e. producerende consumenten
(grondstof voor gebruikt materiaal).
Ruimte
Met betrekking tot de ruimte wordt er verwezen naar zowel de beschikbaarheid van bouwrijpe, betaalbare
ruimte voor economische activiteiten, als de kwaliteit ervan, zoals multimodale ontsluiting en bereikbaarheid
voor werknemers. In kader van de circulaire economie wordt er ook specifiek ingezoomd op de aanwezige
gedeelde ruimte & infrastructuur, of sharing facilities, zoals een fab lab, energie-uitwisseling, etc.
Arbeid
Arbeid betreft de beschikbaarheid en kwaliteit van hoog- en laaggeschoolden. Belangrijk is ook de
inzetbaarheid van de werknemers, o.a. gerelateerd aan opleidingen relevant in de circulaire economie (zoals bv.
design, clean tech, herstellingen). Ook het functioneren van de arbeidsmarkt en dus de mate waarin vraag en
aanbod elkaar ontmoeten, kan een beslissende factor zijn.
Innovatie
Niet enkel technologische innovatie, maar ook innovatie op vlak van design, business modellen, financiering
e.d. is cruciaal in de ontplooiing van circulaire activiteiten. Een regio kan op deze behoefte inspelen door het
aanbieden van open-innovatie platformen, gericht op peer2peer learning, of door de aanwezigheid van
universiteiten. Ook toegang tot projectsubsidies en andere ondersteuning vanuit de overheid voor
innovatieprojecten heeft een impact.
Draagvlak
Het thema draagvlak heeft betrekking op draagvlak voor de transitie naar een circulaire economie door de
overheid. Dit draagvlak kan zich vertalen in een soepele lokale interpretatie van het algemeen juridisch kader
voor bedrijfsactiviteiten, specifieke stimuli (of het wegnemen van belemmeringen) voor circulaire activiteiten,
maar ook door een uitgesproken gedragen beleid gericht op transitie.
Investeringsprofielen
Uittreksel uit bijlage 7, p.133
Onderstaande grafiek toont de investeringsprofielen van de diverse circulaire business modellen, opgemaakt
door het toekennen van gewichten aan de diverse locatiecriteria.
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Circular supplies
Bedrijven geleid door business model circular supplies worden aangetrokken door regio’s die sterk inzetten op
innovatie. Vernieuwing in gebruikte grondstoffen ontstaat door interactie met ketenactoren, maar bloeit vooral
door verregaande R&D, bijvoorbeeld samenwerking met universiteiten. Hierdoor is ook de aanwezigheid van
hoogopgeleiden belangrijk. Aangezien deze bedrijven duurzame grondstoffen leveren voor de verdere cyclus, is
ook de (multimodale) bereikbaarheid van bedrijventerreinen een erg belangrijke locatiefactor.
Resource recovery
Voor resource recovery is het essentieel om “dichtbij” secundaire grondstoffen gevestigd te zijn. Dit wordt
vertaald in de aanwezigheid van secundaire resources in de regio, maar ook door de ontsluiting van
bedrijventerreinen. Ook gedeelde infrastructuren kunnen de nabijheid vergroten. De toegevoegde waarde die
deze bedrijven creëren wordt geleverd door productie, waarvoor en voornamelijk laag-, maar ook
hoogopgeleide arbeidskrachten cruciaal zijn. Het injecteren van nieuwe grondstoffen in al dan niet innovatie
processen, vergt tot slot technologische innovatie.
Product life extension
Product life extension kan enkel ontstaan door ketensamenwerking. De fysieke nabijheid van ketenactoren en
de aanwezigheid van open-innovatie peer-2-peerplatformen zijn leveren daarom een belangrijke
aantrekkingskracht. Door de productie volgens de principes van design-for-disassembly en/of assemblage van
secundaire componenten zijn de bereikbaarheid en ligging van de regio ook cruciale locatiecriteria. Ook de
fysieke nabijheid van prosumenten verlaagt de totale logistieke kost. Verder heeft men nood aan arbeiders, met
expertise in reparaties en (dis)assemblage.
Sharing platform
De introductie van deelplatformen hebben een disruptieve impact op de (juridische) organisatie van onze
huidige economie. De maatschappelijke debatten rond veiligheidsnormen, zwartwerk en
verantwoordelijkheden bij risico’s verbonden aan het lanceren van producten als Uber en AirB&B bevestigen dit.
Draagvlak vanuit lokale en supra-lokale overheid is een kritische succesfactor voor het succes van dergelijk
business model. Verder zijn deze modellen ook erg vraag-gedreven, waardoor de aanwezigheid van pionier
consumenten een sterke aantrekkingsfactor is.
Product as a service
Ook product as a service is een business model dat sterk gedreven wordt door de nabijheid van prosumenten.
Reparaties en onderhoud zijn belangrijke pijlers van product as a service, die frequente fysieke ontmoeting met
klanten vergen. Ook overheden kunnen optreden als launching customers, waardoor draagvlak een belangrijke
factor in locatiekeuze is. Tot slot zijn dergelijke activiteiten erg arbeidsintensief, waardoor de aanwezigheid van
arbeid met de juiste competenties: een combinatie van taalvaardigheid (voor interactie met klant), logistieke
vaardigheden (voor laden/lossen en transport) en technische vaardigheid (voor reparaties en (dis)assemblage).
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Kwaliteiten voor het versnellen van de transitie naar CE op lokaal dan wel bovenlokaal niveau
Hfdst 4.1, p.66
Kernkwaliteiten voor regio’s die transitie naar CE willen, met onderscheid tussen minimaal vereiste
kernkwaliteiten, en daarnaast kwaliteiten die concurrentieel interessant zijn. Enkele daarvan hebben een
belangrijke ruimtelijke impact.

Maatregelen nodig ifv kernkwaliteiten
Hfdst 4.2, p.70
Hieronder worden enkele maatregelen geciteerd (in kader van Poort Genk) die een ruimtelijke component
hebben :
⁻
fiscale, sociale en investeringsvoordelen : zoals gunstige concessievoorwaarden voor
bedrijventerreinen, gunstige tarieven voor experimenteerruimte
⁻
fysieke experimenterruimte organiseren : zoals labo, en regelluwe zone op industriële schaal
⁻
innovatieve mobiliteitsnetwerken op inter-stedelijke en lokale schaal (voor mensen, materiaal, afval,
energie) : zoals synchromodaal ontsloten sites, en zelfvoorzienende landschappen
Dit blijkt cruciaal voor de slaagkansen van de circulaire business cases.
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Roadmap Circulaire Economie – Havenbedrijf Antwerpen
Havenbedrijf Antwerpen en Verhaert (masters in innovation): Stijn Smet, Filiep Dewitte
en Dany Robberecht
Havenbedrijf Antwerpen
2017
In dit rapport wordt een visie voorgesteld voor de Haven van Antwerpen middenin een
circulaire economie.

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
Focus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Definitie CE
Uittreksel hoofdstuk 1, p. 5
De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en
grondstoffen te maximaliserenen waardevernietigingte minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire
systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden
vernietigd. In dat rapport beschouwen we ook duurzaamheids-en energiegerelateerde initiatieven.

3 sporen in CE:
 Gesloten waardeketenclusters opzetten in geselecteerde stromen met Bluerecycling hubs
 Faciliteren decentrale en autonome goederenoverslag en smart gridfaciliteiten voor elektrisch
transport en logistiek
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Connecteren en verduurzamen door middel van infrastructuurvoorzieningen, nieuwe diensten en
beleid

Innoveren in infrastructuur
Uittreksel p.12
De haven van de toekomst zal fysieke connectiviteit via warmtenetten, nieuwe pijpleidingen en smart
gridsuitspelen om synergieën te creëren tussen industriële spelers. Samen met onder andere (mobiele)
walstroomfaciliteiten, robotica en sensorgebaseerde controle zal de haven verder verduurzamen en spelers
aanmoedigen om de transitie te versnellen.
Nieuwe stromen, nieuwe clusters
Uittreksel hoofdstuk 4, p 20
1. In het beeldrondmaterialen4.0 worden nieuwe waardeketens opgezet met waarde volle stromen,
herbruikbare grondstoffen en nieuwe complexe eindproducten
2. We focussen op 2 nieuwe waardeketens: metalen; kunststoffen en de complexe samenstellingen van
beide
3. Globale handel levert producten die worden ontscheept, logistiek verwerkt en gedistribueerd naar de
markt
4. Eens in de markt worden producten gebruikt en op het eind van de gebruiksfase decentraal verzameld
5. Inzamelpunten en containerparken zorgen voor een grote en continue beschikbaarheid van
(ruwvoorbehandelde) ‘recyclaten’. Deze voorbehandelingsposten hoeven niet noodzakelijk In het
havengebied opgezet te worden Ook via industriële bijproducten en(geïmporteerde) landfillmining
ontstaat extra toevoer. Voornamelijk voor globale kringlopen speelt de Haven van Antwerpen een
unieke rol.
6. Uitdaging: vandaag zien we stromen die in Vlaanderen opgehaald worden, maar niet verder
opgewerkt worden tot nieuwe duurzame grondstoffen(bv. autobanden, wrakken, zonnepanelenetc.)
7. Op te zetten Recycling Hubs voorzien deze ontbrekende schakel. Ze voorzien hi-tech verwerking tot
circular compounds. Gezien die volume productie deze spelers dien ter opslagcapaciteit aan gelegd te
worden in de haven van Antwerpen om continue productie te verzekeren
8. De chemische cluster in de haven van Antwerpen kan met deze circular compounds nieuweproducten
produceren. Pilootfabrieken(Plug & Play Plants) geven ruimte aan spelers voor experimentele
ontwikkelingen
9. Ook nieuwe circulaire metalenen samengestelde producten worden geproduceerd uit deze recyclaten.
Hiervoor ontstaan nieuwe strategische partnerschappen
10. Opgebouwde kennis uit locale pilots & Vlaamse incubators wordt globaal geëxporteerd. Nieuwe
globale importstromen ontstaan met circular compounds voor lokaal opgebouwde industrie.

Batterijen: opportuniteiten en piloot
Uittreksel p.41
Vlaanderen kan zijn pioniersrol in batterij-ophalingen recyclage in de toekomst verder valoriseren door zichzelf
dicht te verankeren met de opkomende markt van elektrische voertuigen. Indien ook batterijproductie zich in
de haven zou vestigen, wordt ook een lokale toevoer via urbanminingen verwerking belangrijker. Hierbij
denken we niet enkel aan de mainstream markt van personenvoertuigen, maar ook aan nicheproducten zoals
(lucht)havenvehikels etc.
AEEA: opportuniteiten en piloot
Uittreksel p.44
Het is duidelijk dat de marktvraag naar zeldzame metalen zal blijven toenemen, net als de productie van AEEA.
Het beleid zal verder werk moeten maken van betere inzameling, het indijken van illegale export en het
faciliteren van import van eschroot. Eens deze toevoer stabieler wordt, zullen ook extra investeringen nodig zijn
om deze stroom te verwerken. Het organiseren van Urbanminingen verwerking in het centrum van het
geïndustrialiseerde W-Europa ligt voor de hand. De leidende technologie van het Vlaamse Umicorezal verdere
doorbraken hefbomen met de Havengemeenschap als belangrijke schakel.
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Plug en play plants
Uittreksel p.49
Het Havenbedrijf stelt ruimte en infrastructuur ter beschikking voor experimenten met circulaire stromen.
Hierbij denken we bijvoorbeeld aan instapklare loodsen, voorzien van alle vergunningen en met verlichting,
afzuiging en connectiviteit. Dit verlaagt de periode vóór opstart en de instapdrempel voor partners om lokaal
te investeren. Via een gericht innovatiebeleid stelt het Havenbedrijf zich op als ontwikkelingspartner, waardoor
ontwikkelde kennis doorstroomt en opschaling lokaal plaatsvindt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het
EngineeredSolution Center van het Havenbedrijf en eventueel exploitatiepartners.
Landfill mining
Uittreksel p.50
Stortplaatsen vormen een waardevolle bron voor schaarse grondstoffen. Gespecialiseerde bedrijven ontginnen,
sorteren en behandelen deze gemengde stromen zodat ze weer als hoogwaardige grondstof dienen in lokale
industrieën van kunststoffen en (schaarse) metalen. Sites zoals de Hoge Maeyzouden als eerste experimentele
pilot kunnen dienen om nadien Vlaanderens leidende expertise in deze technologieën te kunnen exporteren
en/of voorgeselecteerde stromen met hoge potentiële meerwaarde globaal te importeren en op te werken tot
grondstof.
Recycling hubs
Uittreksel p.51
Deze hubs vormen de centrale spil tussen decentrale verwerkingspunten en de grondstoffenindustrie in de
haven. Ze organiseren de logistiek en voorzien chemische/hi-tech (moleculaire) scheiding en opwaardering
voor minstens 3 prioritaire stromen: kunststoffen-, urbanmining/elektronica en metaalindustrie. Daarnaast
vindt in deze hubs opslag plaats voor recyclaten, die de nieuwe generatie vormt van de huidige
opslaginfrastructuur. Nieuwe kennis voor deze hubs wordt via een lokale pilot in de Plug & Play
Plantsgegenereerd. Deze kennis wordt lokaal verankerd in het Design CompetenceCenter en wordt vertaald
naar andere industrieën. Finaal kan deze kennis globaal geëxporteerd worden en/of kunnen grotere faciliteiten
in de haven geïmporteerde stromen verwerken.
Strategische clustering
Uittreksel p.52
In de toekomst worden bedrijven in de hele circulaire waardeketen economisch afhankelijker van elkaars
design-en productiebeslissingen. Nieuwe bedrijven specialiseren zich in de recycling van stromen tot
circularcompounds. Meerwaarde wordt gecreëerd door strategische partnerschappen en designrichtlijnen.
Deze integrerende allianties vergen een wederzijde betrokkenheid en vertrouwen wat gefaciliteerd wordt door
fysieke nabijheid van partners. Daarnaast wordt ook economische rendabiliteit gecreëerd door het
minimaliseren van logistieke handelingen tussen spelers.
Duurzame energie
Uittreksel p.58
De verdere uitbreiding van herbruikbare energiewinning is onvermijdelijk. Hierbij willen we ook als
havengemeenschap actief bijdragen aan deze ontwikkelingen aangezien de maritieme en lokale industrie
verder afhankelijk zal worden van deze energievoorziening. Beschikbare ruimte (op bestaande infrastructuur)
kan verder benut worden door de plaatsing van zonnecellen, windmolens en andere innovatieve technologieën.
De permanente beschikbaarheid van deze duurzame energie vormt de hoeksteen van het toekomstbeeld
‘poweringtransport’.
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Walstroom faciliteiten
Uittreksel p.60
De verdere uitrol van walstroomfaciliteiten zal een hefboom betekenen om elektrische (binnen)vaart te
stimuleren. Daarnaast zijn er ook economische en ecologische argumenten zoals de verbetering van de wateren luchtkwaliteit in en rond de haven. We anticiperen met elektrisch transport vanuit hernieuwbare bronnen op
een uitdovende energiewinning uit afval en verrijken hiermee de ambitieuze visie rond circulaire economie in de
breedste zin.
Gedeelde mobiliteit
Uittreksel p.63
Business modelinnovatie zorgt in de toekomst voor nieuwe mobiliteitsconcepten (deeleconomie; van bezit naar
gebruik). Op deze manier worden eigenaars van een wagenpark geresponsabiliseerd om verder te innoveren
richting duurzamere, zuinigere en beter recycleerbare oplossingen. Ook voor logistieke bewegingen zullen
optimalisaties ontstaan met gedeeld gebruik. Deze ‘zelfrijdende taxi’s’ vinden hun stand-en oplaadplaatsen bij
deelnemende bedrijven in de haven, in zogenaamde carpools2.0

Smart grids en pipelines
Uittreksel p.72
De uitbreiding van de smart grids en pipelinesin en rond de haven optimaliseert de overdracht en opslag van
energie (in de vorm van elektriciteit, warmte, H2, CH4 …) en ruwe grondstoffen. Op microschaal kunnen deze
bijdragen aan een gedecentraliseerde last mileen aan virtueel geconnecteerde circulaire hubs indien fysieke
proximiteit op korte termijn moeilijk blijkt. Ook op grote schaal ondersteunt dit de circulaire gedachte. Een
solide beleid dient hier ook de positionering als energy (en battery) hub te ondersteunen.
Verduurzaming haveninfrastructuur
Uittreksel p.73
Een verdere verduurzaming van de haveninfrastructuur verdient specifieke aandacht binnen de circulaire visie.
Hierin beschouwen we initiatieven voor de ontwikkeling van esleepboten, walstroomfaciliteiten, LNG
bunkeringetc. Voor deze faciliteiten willen we een ambitieuze visie poneren en samenwerkingen afsluiten met
commerciële partners. Het verder inzetten op een (semi-)elektrisch gedreven transport zal ook enkel mogelijk
worden met deze faciliterende infrastructuur.
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Rotterdam gaat voor circulair – visie en aanpak 2017
Rotterdam Circulair
Gemeente Rotterdam
(2017)
Dit document weerspiegelt de visie en aanpak waarmee Rotterdam in 2017 de transitie
naar circulaire economie verder op gang wenst te trekken. Dit doet de gemeente
uiteraard niet alleen, maar via samenwerking met andere relevante stakeholders (zoals
het havenbedrijf Rotterdam). Er wordt gewerkt op vier transitiepaden:
1. Circulair inkopen en aanbesteden door de gemeente
2. Circulaire gemeentelijke materiaalketens
3. Van afval naar grondstof
4. Circulaire economie

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
Focus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Transitiepad circulaire economie waar de gemeente Rotterdam op inzet
Uittreksel uit hoofdstuk 2, p.28
Ambitie: Zowel stad als haven willen zich verder ontwikkelen en positioneren in de circulaire economie en de
toename van circulaire bedrijvigheid stimuleren. Rotterdam is de hub voor biobased economie en wil koploper zijn
in de circulaire economie. Rotterdam geeft een concrete invulling aan het spoor circulaire economie van de
Roadmap Next Economy.

Weinig concrete voorbeelden van ruimtelijke impact die circulaire economie met zich meebrengt. Document
geeft voornamelijk aan dat de gemeente Rotterdam bedrijven zal ondersteunen bij de transitie naar circulaire
economie.
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Ruimtelijke investeringsstrategieën op de Nederlandse winkelvastgoedmarkt
Jeroen Janssen (student)
Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen
2018
Deze thesis gaat voornamelijk over het achterhalen welke interne en externe
omgevingsfactoren zullen veranderen bij het transformeren van een lineaire naar een
circulaire economie binnen de winkelvastgoedmarkt. Er werd gekeken vanuit het
perspectief van de 3 belangrijkste actorgroepen, namelijk de gebruikers, de ontwikkelaars
en de beleggers. Uit analyse blijkt dat de circulaire economie nog niet echt een invloed
kent in de ruimtelijke investeringsstrategie van de verschillende actorgroepen.
Voornamelijk de aanwezigheid van de consumenten en de marktvraag van directe
ketenpartners blijven cruciaal in de locatiekeuze.

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
Focus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Definitie circulaire economie
Uittreksel hoofdstuk 1.1, p.4

Uittreksel hoofdstuk 2.2, p. 12-13
De Ellen MacArthur foundation wordt gezien als het instituut dat het begrip als een van de eersten gedefinieerd
heeft. Zij omschrijft de circulaire economie als volgt:
“Een levend systeem waarin waardeontwikkeling plaatsvindt op basis van gebruik in plaats van verbruik. Dat
betekent dat herbruikbaarheid van producten en grondstoffen ontstaat en dat waardevernietiging voorkomen
wordt. Essentiele elementen hierbij zijn het gebruik van zuivere en niet toxische materialen, ontwerp voor
demontage en het volledig gebruiken van duurzame energie.”
Echter zijn er in de wetenschap inmiddels 114 definities van het principe bekend (Kircherr et al., 2017). Op basis
van dit brede pallet aan definities is door Kircherr et al. (2017) een herziene definitie gevormd, waarin getracht
is alle aspecten mee te nemen:
“A circular economy describes an economic system that is based on business models which replace the ‘end-oflife’ concept with reducing, alternatively reusing, recycling and recovering materials in production/distribution
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and consumption processes, thus operating at the micro level (products, companies, consumers), meso level
(eco-industrial parks) and macro level (city, region, nation and beyond), with the aim to accomplish sustainable
development, which implies creating environmental quality, economic prosperity and social equity, to the
benefit of current and future generations.”
Deze definitie neemt ook de verschillende schaalniveaus mee waarop de circulaire economie voor een
andersoortige economische systeemverandering kan zorgen, en waar andere (nieuwe) verdienmodellen van
toepassing kunnen zijn. Ook de ruimtelijke kant wordt dus belicht in deze definitie. Het mesoniveau wordt,
naast eco-bedrijventereinnen als in de definitie, overigens ook opgevat als een verzameling van bedrijven die
samen een marktomgeving vormen. Hierin hoeven de bedrijven niet per definitie fysiek bij elkaar gelegen zijn
in een eco-industriepark (Su, 2013; PBL, 2016). In het definiëren van de circulaire economie is het schaalniveau
van waaruit geredeneerd wordt dus van groot belang, omdat de betekenis van ‘circulaire economie’ kan
afwijken in vraagstukken die zich op verschillende schaalniveaus afspelen. Hetzelfde geldt voor de sector
waarop een vraagstuk betrekking heeft.

Dimensies van onderzoek naar circulaire economie
Uittreksel hoofdstuk 1.3, p.6

Als gekeken wordt naar hun meta-analyse van bestaand circulair-economisch onderzoek in de bebouwde
omgeving blijkt dat de behavioural-dimensie, de gedrags-component, ernstig onderbelicht is. Slechts één
studie van de zevenentwintig die zij meegenomen hebben in hun meta-analyse, is uitgevoerd vanuit deze
invalshoek (Pomponi & Moncaster, 2017; Smith, 2014). Aangezien de actoren op de huidige
winkelvastgoedmarkt samen de waardeketen vormen, is hun gezamenlijk investeringsgedrag uiteindelijk
hetgeen dat de toekomstige circulaire winkelvastgoedmarkt zal vormgeven. De verzameling van beslissingen
die actoren maken is cruciaal in het verloop van de transitie naar de circulaire economie (Ghisellini, 2016). Het
zijn vaak niet de technologische innovaties zijn die de wereld veranderen, maar de mensen die ze in gang zetten
(Potting et al., 2017).
Uittreksel hoofdstuk 1.3., p. 7
Deze studie behandelt niet de strategie in zijn geheel, maar specifiek de ruimtelijke component ervan. De
verschuiving van een lineaire naar een circulaire economie is een complete systeemverandering naar een
duurzamer economisch model. Duurzaamheidstransities zijn geografische processen die zich niet generiek
manifesteren, maar zich ontwikkelen op specifieke plekken (Hansen & Coenen, 2015). In de transitie naar een
circulaire economie is namelijk niet alleen de bedrijfsinterne, maar ook de externe omgeving van een actor aan
verandering onderhevig, die van plek tot plek verschilt. Dit maakt de ruimtelijke component relevant in
duurzaamheids- en circulariteitsvraagstukken. Lawhon & Murphy (2012) vroegen daarom aandacht voor het
belang van plaats-specifieke factoren in duurzaamheidstransities. Hansen & Coenen (2015) benadrukken dat
het de formele en informele instituties zijn die hierin een centrale rol spelen. Beleid op meerdere schaalniveaus,
de connecties hiertussen, en lokale informele netwerken zijn belangrijke condities voor een
duurzaamheidstransitie.
Uittreksel hoofdstuk 1.3., p. 7
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Kortom, de transitie naar een circulaire economie in de bebouwde omgeving is nog te weinig onderzocht vanuit
een behavioural-invalshoek. Het ruimtelijk investeringsgedrag van actoren is grotendeels een afgeleide van hun
ruimtelijke investeringsstrategie. Hoewel strategische besluitvorming een bedrijfsintern proces is, is de
ruimtelijke component van strategie ook onderhevig aan externe omgevingsfactoren, en wordt hiermee op
veranderende externe condities ingespeeld. Om de mogelijke gedragsverandering in de circulaire economie te
verklaren, moet dus eerst de ruimtelijk-strategische basis hiervan belicht worden, en moeten vervolgens zowel
de interne als de externe omgevingsfactoren bestudeerd worden die aan verandering onderhevig zouden
kunnen zijn in de circulaire economie.

Verdienmodellen op de winkelvastgoedmarkt
Uittreksel hoofdstuk 2.2, p. 15
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende vijf verdienmodellen (Lewandowski, 2016; EMF, 2013; van
Renswoude et al., 2015; Joustra et al., 2013):
1. Circulaire inputs
2. Waardeterugwinning
3. Deelplatforms
4. Levensduurverlenging
5. Product-Dienst systemen
Omdat in deze verdienmodellen de circulaire principes op verschillende niveaus tegelijkertijd toegepast
worden, zit er in de verdienmodellen geen duidelijke hiërarchie. Ook zijn deze verdienmodellen niet speciaal
voor de winkelvastgoedmarkt ontworpen, maar kunnen hier wel alle op van toepassing zijn.
… [verschillende modellen worden toegelicht]
Vestigingsstrategie van de gebruikers van het winkelvastgoed (de winkeliers) in een circulaire economie
Uittreksel hoofdstuk 2.3.1., p. 21
In de circulaire economie is het te verwachten dat winkeliers het gebouw gebruiken als een service in plaats van
het te zien als een product. Dit betekent dat huur in plaats van aankoop de standaard wordt. Ook zullen
winkeliers, redenerend vanuit de circulaire principes (EMF, 2013), bij een relocatie niet zomaar het oude gebouw
verlaten maar meedenken over de volgende bestemming. Wanneer een locatie gekozen wordt is het op de
circulaire winkelvastgoedmarkt essentieel om al na te denken over de toekomstwaarde. Aangezien omvangrijke
winkelketens vaak de vragers zijn in een bouwproject kunnen ze bij de ontwikkelaar aansturen op het
waarborgen van de transformeerbaarheid en het gebruik van circulaire materialen. De gebruikswaarde van het
gehuurde winkelpand is te verhogen door meervoudig ruimtegebruik, waarbij het pand opengesteld wordt voor
andere functies, op momenten dat het door henzelf niet gebruikt wordt.
Omdat winkeliers consument-gedreven zijn, en deze consumenten een winkel (mede) uitkiezen op basis van
perceptie, zou de uitstraling van een circulair imago een grotere rol kunnen gaan spelen in hun RIS. Deze imagobevorderende strategie heeft namelijk ook een ruimtelijke component, omdat deze wordt ingezet op plekken
waar het grootste effect behaald kan worden. Dit zijn vaak plekken waar de meeste exposure behaald kan
worden, en dus waar de meeste consumenten zijn (Markkanen, 2016).

Vestigingsstrategie van de ontwikkelaars van winkelvastgoed in een circulaire economie
Uittreksel hoofdstuk 2.3.2 , p. 22
Bij projectontwikkeling valt in de circulaire economie in beginsel te denken aan het leggen van de nadruk op
herstructurering in plaats van nieuwbouw. Hierbij worden zowel de circulariteitsniveaus Reduce en Re-use
geïmplementeerd, zoals beschreven in paragraaf 2 van dit hoofdstuk. Bij de ‘noodzakelijke’ nieuwbouw is
speciale aandacht voor demontabel bouwen, zodat de transformeerbaarheid en toekomstwaarde van gebouw
en grond gewaarborgd worden. In circulaire projectontwikkeling speelt niet alleen het gebouw een rol, maar
ook de directe omgeving; het gebied. Een duurzaam ontwikkelde locatie die bijvoorbeeld alleen per auto
bereikbaar is, draagt niet veel bij aan circulariteit op hoger schaalniveau.
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Vestigingsstrategie van de beleggers van winkelvastgoed in een circulaire economie
Uittreksel hoofdstuk 2.3.3., p. 23
Beleggers lijken een op de winkelvastgoedmarkt een rol te hebben op de achtergrond. Projectontwikkelaars
realiseren het gebouw en gebruikers zijn het uiteindelijke gezicht van het gebouw. Toch zijn deze ‘onzichtbare’
investeerders essentieel voor de transitie. Een investering in de circulaire economie kan (nog) niet gerekend
worden tot een veilige investering met gegarandeerd rendement. De betrokkenheid van institutionele
beleggers in de beginfase van de circulaire winkelvastgoedmarkt is belangrijk, omdat zij de kapitaalkracht
hebben om de omvang van de investeringen te kunnen dragen, en het risico dat hiermee gepaard gaat kunnen
opvangen. Daarnaast zijn ze, gezien hun rol als eigenaar van winkelpanden en winkelcentra, een niet te
vermijden partij op de winkelvastgoedmarkt. In een circulaire economie kunnen ze ervoor kiezen om
bijvoorbeeld alleen nog circulaire bouwprojecten te financieren, of hun panden alleen nog te verhuren aan
winkeliers met een overwegend circulaire bedrijfsvoering.
Vestigingsstrategie van de beleggers van winkelvastgoed in een circulaire economie
Uittreksel hoofdstuk 2.3.3., p. 23
Beleggers lijken een op de winkelvastgoedmarkt een rol te hebben op de achtergrond. Projectontwikkelaars
realiseren het gebouw en gebruikers zijn het uiteindelijke gezicht van het gebouw. Toch zijn deze ‘onzichtbare’
investeerders essentieel voor de transitie. Een investering in de circulaire economie kan (nog) niet gerekend
worden tot een veilige investering met gegarandeerd rendement. De betrokkenheid van institutionele
beleggers in de beginfase van de circulaire winkelvastgoedmarkt is belangrijk, omdat zij de kapitaalkracht
hebben om de omvang van de investeringen te kunnen dragen, en het risico dat hiermee gepaard gaat kunnen
opvangen. Daarnaast zijn ze, gezien hun rol als eigenaar van winkelpanden en winkelcentra, een niet te
vermijden partij op de winkelvastgoedmarkt. In een circulaire economie kunnen ze ervoor kiezen om
bijvoorbeeld alleen nog circulaire bouwprojecten te financieren, of hun panden alleen nog te verhuren aan
winkeliers met een overwegend circulaire bedrijfsvoering.
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Belangrijke thema’s gedestilleerd uit de interviews voor de masterthesis
Uittreksel hoofdstuk 4., p. 32-33

Op de verticale as is het ‘volume’ weergegeven. De waarde op deze as geeft aan hoe vaak een thema in het
totaal van de transcripten behandeld is. Een hoge waarde betekent dat het onderwerp veel besproken is, een
lage waarde betekent dat het thema over het algemeen weinig aan bod is gekomen. Op de horizontale as is de
‘differentie’ weergegeven. De waarde op deze as geeft aan of het thema in gelijke mate is besproken met de
verschillende respondenten. Een lage waarde betekent dat dit thema in alle interviews ongeveer evenveel aan
bod is gekomen, een hoge waarde betekent dat het in het ene interview meer besproken is dan in andere.
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Overeenkomsten en verschillen tussen actorgroepen in een circulaire economie
Uittreksel hoofdstuk 4.3.2, p. 47
Alle drie de actorgroepen geven aan dat ze meer bekend zijn met de circulaire economie in nieuwbouw dan in
bestaande bouw, en hier ook meer kansen zien. Ontwikkelaars begeven zich op het terrein waar de
implementatie van de circulaire economie het meest bekend en tastbaar is, omdat zij nieuwbouw realiseren.
Met toepassingsmogelijkheden op dit vlak, zoals hergebruik, duurzame materiaalkeuze en
transformeerbaarheid, wordt mondjesmaat geëxperimenteerd, maar deze zijn zeker nog niet leidend in
winkelvastgoedprojecten. Het toepassen van flexibiliteit in bestemmingsplannen en huurcontracten, is iets wat
volgens de ontwikkelaars de circulaire economie wel een betere kans zou geven op de winkelvastgoedmarkt,
omdat hiermee multifunctionaliteit van plek en gebouw gefaciliteerd kan worden. Beleggers geven aan dat
duurzaamheid en circulariteit op de winkelvastgoedmarkt minder de kans krijgen dan op de woning- en
kantorenmarkt, omdat het eigendom van de binnen- en buitenkant van het gebouw bij verschillende partijen
ligt, en daarom kosten en baten lastiger te verdelen zijn. Dit neemt het incentive om te investeren weg, en
zorgt ervoor dat huurder en verhuurder naar elkaar blijven kijken. Dit probleem wordt ook erkend door de
gebruikers en ontwikkelaars. Terecht wordt overigens opgemerkt dat ook niet alle concepten van een circulaire
economie zo vernieuwend zijn. Een van de circulaire verdienmodellen, product-as-a-service, is op de
winkelvastgoedmarkt namelijk in zekere zin al op grote schaal geïmplementeerd, aangezien het niet veel
verschilt van het huidige verhuurmodel.
Transformatie ruimtelijke investeringsstrategie door intrede circulaire economie
Uittreksel hoofdstuk 4.4.2, p. 53
Gebruikers volgen in een circulaire economie nog steeds letterlijk de consument in hun ruimtelijke keuzes,
omdat deze hen omzet oplevert. Zolang de klant betaalt, blijft deze ook koning. Zeker kleine winkeliers die
geen eigen vastgoed in bezit hebben zullen hun ruimtelijke investeringsstrategie niet drastisch aanpassen,
behalve als er kostenbesparingen aan verbonden zijn.
Opmerkelijk is dat zowel de gebruikers als de beleggers in de ondergeschikte rol kruipen als hen gevraagd
wordt of circulariteit afgedwongen kan worden bij de directe ketenpartner. Onder winkeliers wordt aangegeven
dat zij hier vaak te weinig macht voor hebben, waar ook onder beleggers wordt gesteld dat zij ‘met hun rug
tegen de muur staan’ in de relatie met huurders. Beide partijen geven aan dat het concurrentieniveau zo hoog is
dat ze niet in staat zijn dit circulariteits-eisen te stellen van elkaar, omdat dan net zo makkelijk overgestapt zou
worden naar een alternatieve partij.
Door de ontwikkelaars wordt wel aangegeven dat veranderende omgevingsfactoren in een circulaire economie
de ruimtelijke investeringsstrategie zouden kunnen beïnvloeden. Dit komt voornamelijk omdat ze voor de
uitvoering van hun ontwikkelactiviteit afhankelijk zijn van overheden die tenders uitschrijven. Zodra gemeentes
op grotere schaal circulaire eisen gaan stellen in deze tenders wordt een ontwikkelaar die hier niet aan kan
voldoen beperkt in zijn ruimtelijke mogelijkheden.
… Het wordt aannemelijker geacht dat een ontwikkelaar de keuze van zijn materiaal afstemt op de regionale
beschikbaarheid. Een circulair concept dat breder gedragen wordt, is bebouwing die functioneel
getransformeerd kan worden. Dit maakt een locatie circulair, omdat deze meerdere functies door de tijd heen
kan huisvesten. Om dit concept kans van slagen te geven is flexibel overheidsbeleid wel een vereiste.
Professor Pellenbarg:
Daarnaast benadrukt hij dat de locatiefactor ‘bereikbaarheid’ anders vormgegeven kan gaan worden in een
circulaire economie. Waar nu de auto het gebruikelijke vervoersmiddel is om de winkel te bereiken, zou dit op
de circulaire winkelvastgoedmarkt kunnen verschuiven naar de fiets en het openbaar vervoer. Een voorwaarde
die genoemd wordt is de rem op de winkelontwikkeling rondom ring- en snelwegen, en een verplaatsing
hiervan richting OV-knooppunten. Hierdoor neemt de autobereikbaarheid af, en wordt OV gebruik
gestimuleerd.
Ook stelt hij dat het uitkiezen van verstandige, toekomstgerichte locatie de duurzaamheid van een project
versterkt. In lijn met de NEPROM is hij van mening dat de locatie zelf het gebouw circulair kan maken. Een
gebouw dat voor langere tijd nuttig is voor zijn omgeving, is namelijk duurzaam te noemen. In die zin is de
locatie zelf dus eigenlijk een van de locatiefactoren op de circulaire winkelvastgoedmarkt.
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Winkelvastgoedmarkt in een circulaire economie - conclusies
Uittreksel hoofdstuk 5, p. 59
Of de winkelvastgoedmarkt zich leent voor de circulaire economie is nog maar de vraag. Huren is in zekere zin
al de standaard, wat bijvoorbeeld het circulaire verdienmodel ‘product as a service’ niet erg vernieuwend
maakt. Mogelijkheden worden gezien in het gebruik van circulaire materialen in nieuwbouw. Echter, worden er
niet veel winkels meer bijgebouwd, waardoor de nadruk ligt op herontwikkeling. In winkelpanden is het
eigendom van het vastgoed vaak niet in dezelfde handen als de interne installaties. Dit wordt bestempeld als
een grote drempel in het doorvoeren van circulariteitsmaatregelen in bestaande bebouwing op deze specifieke
deelmarkt, omdat het een split incentive veroorzaakt tussen de belegger en de huurder. Op de kantoren- en
woningmarkt heeft de circulaire economie meer kans, omdat dit eigendom daar vaak ligt bij één enkele partij.
Concepten als meervoudig ruimtegebruik worden omarmd, maar zijn vaak praktisch onuitvoerbaar. (…)
De circulaire economie zal, zeker op korte termijn, nog geen doorslaggevende rol gaan spelen in de ruimtelijke
keuzes die de actoren maken. De consument blijft de belangrijkste externe omgevingsfactor in de ruimtelijke
investeringsstrategie, gevolgd door de marktvraag van directe ketenpartners.
…
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Stedelijke Circulaire Economie, Drie toekomstscenario’s
Het ontwerpteam bestaat uit David Dooghe (Rotterdam) als projectleider
en Lieve Custers voor Buro Boris (Antwerpen).
Dit onderzoek is een onderdeel van de Open Oproep: “Sleutelen
aan het metabolisme van de stad” van het Stimuleringsfonds voor Creatieve industrie.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Rotterdam, stad
Antwerpen, Blue city 010, Circularity Center en R’damse nieuwe.
2017
Hoe ziet de stad eruit als circulaire ondernemers in de stedelijke economie niet langer in
een nichemarkt zitten, maar een mainstream Stedelijke Circulaire Economie vormen? Wat
is de invloed op (publieke en private) stedelijke ontwikkelingen? En hoe worden hun
klanten als gebruikers sterker betrokken bij Stedelijke Circulaire Economie?
Als input voor het project Stedelijke Circulaire Economie interviewde het ontwerpteam
verschillende Antwerpse en Rotterdamse circulaire ondernemers die de winst weten te
halen bij de consument. Deze ondernemers zetten in op delen of leasen van producten in
plaats van kopen of valoriseren van een verborgen waarde van huishoudelijk afval.
Aanvullend is er ook een workshop georganiseerd met een groep early adopter
gebruikers.
Uit deze input zijn drie te onderzoeken ruimtelijke toekomstscenario’s
gedestilleerd: (1) Business (almost) as Usual, (2) Duurzaamheid als Zakgeld
en (3) Duurzaamheid als Lifestyle. Deze scenario’s worden beschreven en de
eerste conclusies worden getrokken met als doel een eerste inzicht te geven in
de positieve en negatieve invloeden die een Stedelijke Circulaire Economie heeft
op de stad en stedelijke ontwikkeling van de toekomst.
Verder hebben we per scenario een stedelijk circulair paspoort in
concept uitgewerkt voor Antwerpen en Rotterdam. Dit paspoort geeft aan in hoeverre
de scenario’s al aanwezig zijn de steden en in hoeverre er nog barrières zijn
die ze tegenwerken.

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
Focus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Trends
p.17
Het ontwerpteam gaat uit van twee belangrijke vragen die richtinggevend
zijn: zal eigendom of gebruik van producten mainstream worden? En
zal verdere verduurzaming van het economisch systeem vanuit de producenten
of vanuit de klanten worden voortgestuwd? Uit de interviews en bijeenkomsten
bleek dat er naast deze vragen verschillende trends, evoluties en processen een
rol spelen in het mainstream maken van een Stedelijke Circulaire Economie. Het
ontwerpteam kijkt per scenario dan ook hoe deze trends, evoluties en processen
een rol spelen.
Zo zullen producten blijvend bijdragen aan de zelfontwikkeling en/
of het uiten van eigen identiteit1 van de koper of gebruiker. Online shoppen, apps,
social media, enz. blijven een onderdeel van deze aankoop- of gebruiksmogelijkheden.
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Men merkt echter vandaag al dat een groeiende groep zich tegen overmatig
online gebruik afzet of er op een meer bewuste manier mee omgaat: “Als ik
alles deel, wat is dan nog mijn uniciteit?”2. De “offlinewereld” zal niet verdwijnen
en interactie in de publieke ruimte blijft noodzakelijk3. De trek naar de stad zet zich
door, op voorwaarde dat de stad een concentratie van werkgelegenheid blijft en
voldoende woonkwaliteit (voorzieningen, groen en zelfontwikkeling) biedt.
Ruimtelijke gevolgen voor de stad
p.18
Het ontwerpteam onderzocht per scenario de ruimtelijke gevolgen
voor de stad van de veranderende relatie tussen de verschillende partijen. Voordat
het de ruimtelijke impact echter kan schetsen, moet eerst dieper worden ingegaan
op de impact die een Stedelijke Circulaire Economie heeft op het huidige
maatschappelijke debat. Ook de wijze waarop in het scenario innovaties, afval
en materialenstromen, logistiek, voorzieningen (energie, opleiding, vrije tijd en
mobiliteit) en ruimtes (publiek, collectief en privaat) zullen ontwikkelen, worden
onder de loep genomen. Andere ruimtelijke thema’s hoopt het ontwerpteam in de
toekomst, door middel van concrete projecten, verder uit te werken.
Case Rotterdam en Antwerpen
p.18
Voor beide
steden is er een gelijkaardig focusgebied gekozen om de scenario’s ruimtelijk
te ‘testen’ aan de hand van ontwerpend onderzoek. Dit gebied is gelegen tussen
stad en rand, in de buurt van de haven en heeft een commerciële zone met bovenlokale
voorzieningen en een woonwijk met lokale voorzieningen. Stadsrandgebieden
hebben voldoende bevolkingsdichtheid om een stedelijke economie
rendabel te maken en er is (goedkopere) ruimte beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen.
Een gebied met een mix van functies laat toe de ruimtelijke effecten
van een veranderende rolverdeling tussen klant en producent te onderzoeken.
In plaats van in te gaan op de cases afzonderlijk, laat een 3D model, dat een uitsnede
uit beide steden had kunnen zijn, de conclusies uit beide locaties zien voor
de verschillende scenario’s.
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Scenario Business almost As Usual
p.23
In het eerste scenario ‘Business almost as Usual’ wordt de klant
een circulaire consument en als eigenaar koopt hij/zij producten om ze daarna
weg te gooien. Het verduurzamen van de keten en dus van de producten, zit bij
de producent (voorbeelden: Unilever, Colruyt). Dit model hangt nauw samen met
het versterken van een circulaire economie tussen de bedrijven onderling.

p.29
De producent zal in dit scenario inzetten op het verduurzamen van
de gehele productieketen en dit heeft invloed op de relatie tussen klant en producent.
De duurzame producten maken van de klant een circulaire consument. De
circulaire consument is eigenaar van de producten die hij/zij koopt en na gebruik
weggooit. Om de keten te sluiten zullen ook meer recyclebedrijven actief de markt
betreden. Essentieel voor dit scenario is dat de circulaire consument zijn afval
gratis aanbiedt aan het recyclebedrijf. “Lokaal wat kan, globaal wat moet” zal voor
producenten en circulaire consumenten het credo zijn.
p.56
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Scenario Duurzaamheid als zakgeld
p.23
In het scenario ‘Duurzaamheid als Zakgeld’ zal de klant het product
nog steeds kopen, maar als eigenaar van het product zal hij/zij het gebruik ervan
tijdelijk verhuren (voorbeeld: Airbnb) of uitlenen (voorbeeld: Peerby). Wanneer het
product einde levensduur is, zal de eigenaar het product (voorbeeld: Marktplaats)
of de materialen verkopen (voorbeeld: Afval Loont). De klant vertoont dus zowel
consumenten- als producentengedrag en wordt dus een prosument. Doordat producten
langer in omloop zijn en de materialen na afloop nog worden hergebruikt,
speelt de prosument een actieve rol in het verduurzamen van het product en de
keten.

p.61
in het ‘Duurzaamheid als Zakgeld’ scenario treedt de prosument actief naar voren waardoor de relatie tussen
klant en producent sterk verandert. Een prosument kenmerkt zich door zowel consumenten- als
producentengedrag te vertonen. Concreet houdt dit in dat hij/zij het product nog steeds koopt
(consumentengedrag) van de producent maar als eigenaar van het product het gebruik ervan tijdelijk zal
verhuren (Airbnb, Snappcar) of uitlenen (peerby), al dan niet met extra diensten (Uber) (producentengedrag).
Eens het product einde levensduur is, zal de prosument het product al dan niet zelf herstellen (iphonedokter,
Repair Café), als geheel verkopen (Marktplaats, kapaza) of de restwaarde van het materiaal verkopen (Afval
Loont). Het credo van de prosument is “do-it-yourself”. Het ontwerpteam beseft dat de prosument in extreme
vorm geheel zelfvoorzienend is. We leggen ons met dit scenario echter toe op de effecten van een verschuiving
van niche naar mainstream. Bij de laatste verwachten we dat prosumenten in hun vrije tijd producten zullen
verhuren waar ze een minieme of geen persoonlijke band mee hebben of vaardigheden leren zodat ze in het
maken van producten plezier ervaren. in dit scenario zullen er dus niet alleen grote producenten op de
markt zijn, maar ook vele kleine producenten (prosumenten) die het gebruik van hun producten aanbieden als
bijverdienste. Verschillende partijen zijn dus, elk vanuit hun eigen rol, bezig met de verduurzaming van de stad.
p.100
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Scenario Duurzaamheid als lifestyle
p.23
In het derde scenario ‘Duurzaamheid als Lifestyle’ koopt de klant
niet langer het product, maar zal hij/zij door middel van coöperatieven of andere
samenwerkingsvormen het gebruik van het product met een leverancier regelen
(voorbeelden: Greenwheels, Cambio). Ook hier speelt de klant als gebruiker een
actieve rol in het verduurzamen van het product.

p.105
Door de opkomst van coöperatieven, platformen of andere samenwerkingsverbanden in dit scenario verandert
de relatie tussen klant en producent drastisch. De klant koopt hier niet langer het product, maar maakt
(zelfstandig of als onderdeel van een groep) met de producent een afspraak over het gebruik van een product
(bijvoorbeeld een wasmachine) of een dienst (bijvoorbeeld schone kleren). De klant is een dus volwaardig
gebruiker geworden en gaat uit van het principe “gebruik is het nieuwe bezit”. Op het eerste zicht lijkt dit
scenario voor een verre toekomst. Er zijn echter meerdere, veelal kleinschalige, voorbeelden om ons heen te
vinden. Zo bestaan er coöperatieven of platforms voor energie (Blijstroom, zonne-energie), mobiliteit
(Greenwheels, Cambio, Velo), vrije tijd (Spelotheek, Spotify, Netflix), kennis (Leeszaal West), werkruimte
(Flexpackerz, Fablab), groenvoorziening (Stadstuin, Samentuin), financiering (Crowdfunding, alternatieve
munten), voeding (Rechtstreex, Uit je eigen stad, Stadsvers), producten (Peerby), kleding (Les ReBelles
d’Anvers). Daarnaast is het delen van belevingen (fysiek tijdens bijvoorbeeld events en digitaal via social media)
met je peers een duidelijke aanwijsbare trend3.
p.140
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Generieke ruimtelijke ontwikkelingen van de drie scenario’s
p.146

1/4

Literatuurfiche
titel
auteur
opdrachtgever
publicatiedatum
onderwerp

Ruimtelijke Impact van Circulaire Economie

Waste(d). Connecting Cycles, rethinking infrastructures
Julie Marien (student KU Leuven)
KU Leuven
2015
Dit onderzoek focust zich op hoe we kunnen evolueren naar van urbanisatie, waar we
land en resources consumeren (lineair), naar een cyclische interactie tussen menselijke
bezetting en de omgeving in dewelke we infrastructurele synergiën creëren en verspilde
resources opnemen.

Relevante topics, standpunten, studieresultaten
focus ligt hierbij op
⁻
ruimtelijke impact
⁻
bedrijvigheid
⁻
toepassingsgericht
⁻
te linken naar beleid
Infrastructural Systems - Waste
Uittreksel p.14

Re-Cycling Limburg
Uittreksel van p. 22
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Aqua culture 2.0
Uittreksel p.26

From rupture to frame
Uittreksel p.30
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Wastscape in Antwerp
Uittreksel p.35

From generic to diverse
Uittreksel p.36

4/4

Reclaiming the edge
Uittreksel p.37
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Koers zetten naar een Circulaire Economie – vijf transitiescenario’s op weg naar 20202030
SIGMA
2018
Schetsing van 5 scenario’s waarlangs de transitie van CE zich kan voltrekken.

Geen informatie mbt ruimtelijke impact.

1.2 BIJLAGE 2: NEERSLAG WORKSHOP BREDE STUURGROEP
Op 24 juni 2019 werd een interactieve workshop georganiseerd met de brede stuurgroep met het oog op de
definitie van de sleutelkwesties en de selectie van relevante themathieken voor de respectievelijke cases.
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Case 1

KERNWINKELGEBIED
Van consumptieplek naar deelplek

Robuust kernwinkelgebied van
de toekomst in Roeselare

27

Ruimtelijke impact van circulaire economie

INLEIDING

Planetaire grenzen dienen als norm gehanteerd
te worden voor produceren en consumeren.
Er ontstaan nieuwe verdienmodellen waarbij
het economisch doel niet langer producten
verkopen is, maar wel diensten te leveren via
producten die eigendom blijven van een bedrijf.
Door de deeleconomie te versterken kunnen
consumptiegoederen enerzijds intenser gebruikt
worden, kan de levensduur van deze goederen
verlengd worden, en kan bijgevolg de primaire
materiaalextractie en de ermee verbonden
broeikasuitstoot en andere milieu impact

gereduceerd worden.
Daarnaast zetten ook meer en meer economische
activiteiten in op korte ketens met lokale
producten en productie. De impact van deze
trends en tendensen zal mogelijks in de toekomst
een belangrijke ruimtelijke impact hebben op het
kernwinkelgebied van centrumsteden.

Ruimtelijke impact van circulaire economie

fig. Kaart centrumsteden Vlaanderen, BUUR
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Case 1: Handelskern van de toekomst in Roeselare

UITDAGING

Als we uitgaan van een transitie van ‘consument’ naar ‘gebruiker’
zal dit wellicht een belangrijke invloed hebben op de huidige
consumptieplek bij uitstek: het kernwinkelgebied.
Om robuust te zijn naar de toekomst en in te spelen op huidige trends
en tendensen m.b.t. circulaire economie zal het kernwinkelgebied,
met de specifieke condities van bereikbaarheid en passage,
heruitgevonden dienen te worden en condities dienen te creëren voor
circulaire econonomie.

Ruimtelijke impact van circulaire economie

Relevante sleutelkwesties
•

Wat is de impact van een transitie naar nieuwe verdienmodellen/ innovatieve initiatieven:
deeleconomie, product as a service, E-commerce, pop-ups, op het toekomstige
kernwinkelgebied van steden?

•

Welke ruimtelijke condities dienen gecreëerd te worden om de transitie naar een deeleconomie
(cfr. kledingbibliotheek) in de binnenstad te versnellen?

•

Kan een betere inzameling van afgedankte producten en efficiënte recyclage op stadsniveau
georganiseerd worden en gekoppeld worden aan het stimuleren van de hersteleconomie? Is
er plaats voor een maak- en hersteleconomie in het toekomstige kernwinkelgebied?

Forecast scenario:
Het kernwinkelgebied van de toekomst biedt de condities voor innovatieve
shopping concepten in Roeselare
•

Krimp van kernwinkelgebieden zit eraan te komen, wellicht ook in Roeselare. De vraag is hoe de
grote ruimtes en de aantrekking van passanten behouden kunnen worden in de toekomst? Welke mix
van economische functies kunnen worden toegelaten in het kernwinkelgebied?

•

Vandaag onderscheiden we in het kernwinkelgebied van Roeselare 2 typologieën: 100% retail in
de Ooststraat, retail gemengd met dienstverlening in de Noordstraat. Kan het grote prijsverschil
tussen beide contexten de juiste condities bieden voor een complementaire rol en synergiën tussen
verschillende economische modellen (gedeelde infrastructuur, gedeelde klanten, …)?

•

Welke zijn de mogelijkheden van verschillende typologieën van economieën die terug te vinden zijn
in het kernwinkelgebied van Roeselare voor de huidige circulaire businessmodellen (product as a
service, hersteleconomie, concept stores, E-commerce, duurzame stedelijke logistiek, …)?
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Case 1: Handelskern van de toekomst in Roeselare

THEMATIEKEN
E-commerce heeft de afgelopen jaren een
enorme groei gekend en zet het traditionele
retail landschap steeds verder onder druk. Het is
belangrijk voor traditionele kernwinkelgebieden
om deze trend op te pikken en er creatief mee
aan de slag te gaan. Ook groeit het belang aan
duurzaamheid bij consument en handelaars:
enerzijds wordt afval en recyclage een
doelstelling, maar anderzijds worden handelaars
ook uitgedaagd energievriendelijk te werken.

zijn de maak- en hersteleconomie in opmars.
Omdat deze nieuwe economieën baat hebben bij
dezelfde ruimtelijke condities als winkelketens
(voldoende kritische massa van afzet, passage en
zichtbaarheid, efficiënte stedelijke distributie voor
collectie, verkoop en distributie), dient de stad
betaalbare ruimte te creëren voor herstelateliers
en maakindustrie.
De stad kan in de toekomst een actieve en
ondersteunende rol spelen in het opschalen en
meer volwassen maken van de vandaag nog eerder
kleinschalige initiatieven van d
eeleconomie.
Naast ruimte creëren en faciliteren van deze
initiatieven kan de stad ook een rol spelen in de
bewustmaking bij gebruikers (common sense) en
het samenbrengen van actoren (shared platforms)
op stadsniveau.

Het huidige take-make-dispose model in
verschillende sectoren zal niet meer houdbaar

zijn in de toekomst, zowel uit economisch als
ecologisch standpunt (bv. bij grote kledingketens
wordt slechts 0,23% gerecycleerd van het
totaalaantal verkochte kledingstukken). Indien

in de 
toekomst ingegaan wordt tegen de
globalisering van goederenstromen zal er ruimte
gemaakt dienen te worden voor kortere logistieke
ketens (verzamelpunten, opslag, sorteren, …).

De stad zet in op ruwe recyclage van materialen
waarbij ze worden ontbonden in secundaire
grondstoffen. Deze kunnen opnieuw worden
gebruikt in productie van andere, mindere

hoogwaardige producten.

Aan de levenscyclus van goederen komt een einde.
Om de levenscyclus van goederen te verlengen

1

2

PRODUCT AS A SERVICE

PRODUCT LIFE EXTENSION

Producten worden door een of meerdere Verleng de levenscyclus van een product door
reparatie, upgrade of herverkoop
consumenten gebruikt d.m.v. leasing
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Ruimtelijke impact van nieuwe soorten
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Stimuleer deelgebruik tussen
gebruikers

Nieuwe soorten stedelijke logistiek op
maat van vraag en aanbod
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Case 1: Handelskern van de toekomst in Roeselare

CONTEXTBESCHRIJVING

Ruimtelijke impact van circulaire economie

Het kernwinkelgebied van Roeselare speelt een
belangrijke regionale rol en trekt bezoekers aan
van verschillende omliggende gemeenten. Het
stadsbestuur van Roeselare heeft dan ook actief
ingezet op het promoten van het winkelgebied
en zijn shopgelegenheden door verschillende
innovatieve initiatieven. Deze initiatieven zijn
recentelijk erkent door de Britse handelsguru Bill
Grimsey als ‘het Roeselare’ model’.
“Dat Roeselare als schoolvoorbeeld wordt gebruikt,
heeft te maken met de pioniersrol die de stad
speelt. Vorig jaar mocht Roeselare zich de eerste
‘smart city’ van Vlaanderen noemen (met een app
kun je onder andere in een horecazaak je bestelling
doorgeven of je parkeerplaats elektronisch betalen)
en de stad blijft die toon zetten. Zo lanceert de stad
in het najaar het concept van ‘handsfree shopping’
of handenvrij winkelen. Shoppers zullen vanaf dan
niet meer met winkelzakken moeten sleuren, maar
een fietskoerier brengt de boodschappen tot bij je
auto. Daarnaast onderzoekt het stadsbestuur ook of
het op zaterdag gratis kinderopvang aan shoppende
ouders kan aanbieden. Ook het kernplan, waarmee
de stad zichzelf vijftig doelstellingen heeft opgelegd,
valt internationaal in de smaak.”

KERNPLAN

Door meer in te zetten op voetgangerszones en
groen in de stad (parkeerplaatsen omvormen
tot kleine parkjes of pleintjes) tilt Roeselare de
kwaliteit van zijn publieke ruimte omhoog. De
nieuwe bouwprojecten rondom het station (Trax
site, Kanaal front, …) versterken de omgeving
als regionale hub die door een fijnmazig netwerk
verbonden wordt met de stad.
Het stadscentrum van Roeselare is de laatste jaren
vaak onder de loep genomen door verschillende
studies zoals het nieuwe mobiliteitsplan, het
groenplan en de Segmentatiestudie. Deze laatste
onderzocht de ruimtelijke en programmatische
configuratie van het stadscentrum en concludeerde
dat het grootste verschil tussen de belangrijkste
winkelstraten te maken heeft met de schaal van
de beschikbare commerciële ruimtes.
De huidige dynamieken bieden samen met
de ruimtelijke situatie een interessant kader
voor het uitzetten van een toekomstvisie voor
commerciële centra die stilaan te maken krijgen
met het concept van circulaire economie.
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DE TOEKOMST VAN SHOPPING IN ROESELARE
Samen geven we onze retail een nieuwe boost!

Segmentatie VI: Beweegredenen voor
verweving van wonen en werken
Case Roeselare – Historiek en situering
omgevingvlaanderen.be
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Roeselare

Kernplan Handel Roeselare

De toekomst van
shopping - Roeselare

Roeselare als
internationaal voorbeeld
shoppingstad
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Roularta is a printing company active in producing and printing magazines and newspapers, categorized
as part of the “Printing and publishing” category. On the site, apart from the company offices, production
area and distribution center, other economic activities or uses are not visible. For this reason the
economic
use is also
the parcels dominant one. Housing is not present either on the site. Few terraced
Ruimtelijke impact
van circulaire
economie
and semi-detached houses are partially located next to the company along Meensesteenweg. Similar type
Case 1:ofHandelskern
de with
toekomst
houses facing the van
company
their frontin
or Roeselare
back garden are also visible along Meiboomlaan. On
the south, a green area creates a buffer between the activity and a 20th century monofunctional
residential area. The company is part of a “Continuous retail, services, industrial & productive” type, in
which all the companies are located on the same infrastructure. These are homogenously active in
different economic sectors such as: retail, vehicle dealerships and repair and office services.

Figuur 14: dominant economic use
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CONCRETE ONDERZOEKSVRAGEN
Transitie naar herstel-economie en product-as
a-service :
Ruimtelijke en economische aspecten:
»» Analyse van één of enkele bestaande
Roeselaarse initiatieven als uitgangspunt
(afzetgebied, bereikbaarheid, morfologie en
typologie,...)
»» Impact op vastgoed : vereiste ruimte-eisen
van de nieuwe modellen? Is het bestaand
aanbod geschikt of zal de vraag het
aanbod overtreffen? Zal de bedrijvigheid
wegtrekken?
»» Impact van goederen en mensenstromen op
weefsel?
»» Impact op business model indien
doorgedreven mate van circulariteit wordt
vooropgesteld?
Kritische
(ruimtelijke)
factoren om dit tot een economisch rendabel
model te brengen?

Transitie van model waar grote omzet is vereist
wegens kleine winstmarge per product naar
model met kleinere omzet maar met grotere
winstmarge per product:
Ruimtelijke en economische aspecten:
»» Analyse van enkele concrete Roeselaarse
voorbeelden als uitgangspunt: type city
decathlon? type showroom met levering
achteraf?
»» Impact op vervoer van goederen en mensen?
»» Impact op vastgoed : vereiste ruimte-eisen?
Is het bestaand aanbod geschikt of zal
de vraag het aanbod overtreffen? Zal de
bedrijvigheid wegtrekken?
»» Impact op business model indien
doorgedreven mate van circulariteit wordt
vooropgesteld?
Kritische
(ruimtelijke)
factoren om dit tot een economisch rendabel
model te brengen?
Verwevenheid en verweefbaarheid van functies
Ruimtelijke en economische aspecten:
»» welke functies achten we verweefbaar
vanuit ruimtelijk en economisch oogpunt?

Implicaties voor het ruimtelijk beleid

Relevante actoren

•

Wat is de rol van de overheid om circulaire
economische modellen een kans te bieden in
het kernwinkelgebied (bv. leegstandstaxen)?

•

…

•
•
•
•
•

Mest (Mechelen)
Unizo
Stad Roeselare
Expert retail
…
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Case 1: Handelskern van de toekomst in Roeselare

NEERSLAG WORKSHOP BREDE
STUURGROEP
Deze tafel handelde over en besprak de stelling
‘Naar een duurzaam en lokaal natraject’ voor textiel’,
toegespitst op de handelskern van Roeselare.
1. De grote panden
In een systeem van minder consumeren, is het
goed denkbaar dat grote winkelruimtes zoals
vandaag, niet meer noodzakelijk zijn omdat het
winkel- en consumeergedrag wijzigt. Maar wat
moet er dan wel met die grote ruimtes gebeuren
die blijven leegstaan? Reeds vandaag zijn zulke
ruimtes vaak moeilijk in te vullen.
Een optie is natuurlijk om ze te verkleinen en op te
splitsen in units. Denk aan boetieks, ateliers, popups, etc. Positief is dat het de leegstand tegengaat,
maar aan de andere kant is het zeer moeilijk om er
ooit opnieuw een grote ruimte van te maken, en
die is (n.a.v. deze studie) misschien wel gewenst
in het stadscentrum. Aan de andere kant is er

Er
is
ook
een
belangrijke
wegwerpcultuur
m.b.t. het interieur
en meubilair van
winkels.
Circulair
systeem?

ook een pleidooi om gebouwen met behoorlijke
oppervlakte te behouden om bijvoorbeeld aan
Urban Agriculture te doen, als belevingsruimte
te functioneren of een rol te spelen in het
productieproces van goederen. Indien beslist
wordt het pand in zijn geheel te behouden
(vrijwaren voor de toekomst), is een tijdelijke
invulling tegen leegstand gewenst. Een gemeente
kan dan afspraken maken met de eigenaars
omtrent leegstandtaks, jongerenbewegingen en
tijdelijk gebruik.
2. Hergebruiken van kleding
Als we willen spreken over het hergebruiken
van kleding moeten we het in de eerste plaats
hebben over de inzameling daarvan. Momenteel
verzamelen enkel grote ketens (H&M, Zara,
Uniqulo) hun kledij zelf om daarna gesorteerd
en verwerkt te worden ver buiten Vlaanderen,
bv. in Noord-Europa. Initiatieven zoals de

in
d
e
i
prijs
r
b
u
e
u
H
n k e l g hoog.
i
w
n
ker
rg
ak e betalen
is va rs
aa
aks
Eigen eegstandst te
l
r
e
p
v
o
e
o
li
goedk
dan
.
n
e
r
verhu

Verder dan enkel
textiel kijken?
Ook plaats voor
natraject van
verpakking, afval, ..
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kledingcontainer van Wereldmissiehulp hebben
op zich een nobele bedoeling, maar met hun
transport en afzetmarkt in Afrika zijn ze ook niet
erg circulair.
In het stadweefsel kunnen in de toekomst
kleinere tweedehandswinkels wel dienen als
gemeenschappelijke inzamelpunten voor kledij
van winkels die zelf geen natraject kunnen
opzetten. Vaak wordt nu enkel merkkledij terug
op de markt gebracht terwijl de generieke kledij
van grotere, goedkopere ketens eerder opnieuw
‘verwerkt’ dient te worden. Mensen moeten
daarbuiten ook gemotiveerd worden om hun
oude kledij binnen te brengen door bv. het huren
van kledij.
3. De eigenheid van het kernwinkelgebied en de
passanten
Verschillende steden nemen nu al het initiatief

om het kernwinkelgebied te verkleinen om zo
leegstand tegen te gaan. Dit moet een goed
doordachte oefening zijn, want wat bestemd
wordt als ‘wonen’ is vaak moeilijk opnieuw om
te zetten naar handel. Afgezien van de mogelijke
transformaties van het kernwinkelgebied is het
aspect van nabijheid en passage zeer belangrijk.
Kleinere winkels hebben echt wel voordeel om bij
elkaar te zitten, zeker voor de gemeenschappelijke
passage van klanten. Aan de andere kant moet
het voor de mensen ook de moeite waard zijn om
er te passeren.
Productiehallen, ateliers, ambachten en zelfs
afval- en kledijinzameling moeten bereid zijn hun
werkruimte te tonen als een soort etalage. Dit kan
het technische aspect van productie opnieuw aan
de oppervlakte brengen en aantrekkelijk maken.
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Case 2

WOONWIJKEN
Van particulier eigendomschap naar
aandeelhouderschap als toekomstmodel
voor wonen

Wonen als dienst in de
stationswijk te Hasselt
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INLEIDING

Circulair en aanpasbaar bouwen wordt
gestimuleerd door de overheid. Indien nieuwe
gebouwen in de toekomst zodanig gemaakt zijn
dat hun programma flexibel kan veranderen,
kunnen goed gelegen gebouwen zo lang mogelijk
in gebruik gehouden worden. Wanneer uiteindelijk
afbraak nog de enige optie is, dient ingezet te
worden op een goede recycleerbaarheid van zo
veel mogelijk materialen.

veel mogelijk materialen. Ondermeer met het
materialenpaspoort als nieuw documentatie
instrument worden gebouwen in de toekomst
gezien als grondstoffenbank. Ook de Totem Tool
is in opmaak bij de OVAM. Bij de CO2 balans van
een gebouw is het immers cruciaal om niet alleen
te kijken naar de uitstoot ten gevolge van het
energieverbruik tijdens de exploitatie maar ook
naar de grijze energie die in de materialen zit.

Via nieuwe instrumenten en tools wordt ingezet
op de toekomstige recycleerbaarheid van zo

Naast nieuwe instrumenten in de bouwsector
ontstaan ook nieuwe ontwikkelingsmodellen die

Ruimtelijke impact van circulaire economie

fig. Kaart bebouwd weefsel Vlaanderen, BUUR

interessante pistes vormen om de transitie van
wonen als eigendom naar wonen als dienst in te
zetten en de toepassing van nieuwe instrumenten
op te schalen van het gebouwniveau en de
individuele eigendom naar woonprojecten en
mogelijks zelfs stadswijken. Co-housing groepen
en coöperaties bouwen systematisch betere
woningen die energiezuiniger en duurzamer
zijn. Zij zijn bouwheer en bewoner tegelijk, en zij
berekenen hun optimaal investeringsniveau in
functie van de totale eigenaarskost in plaats van
enkel de quick win bij bouwen en verkopen.

Vlaanderen kent vandaag een decentraal
ruimtelijk systeem waarin de bevolking gespreid
is over vele steden en bebouwde kernen. Nieuwe
wooncomplexen en ecowijken ontwerpen waarbij
materialenkringlopen gesloten worden is al
complex. De uitdaging wordt nog heel wat groter
om de principes van circulair bouwen en gesloten
materiaalkringlopen te implementeren in
bestaande stadswijken en dorpskernen. Nochtans
liggen, met de nakende betonshift, hier de grote
uitdagingen.
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Case 2: Wonen als dienst in de stationswijk te Hasselt

UITDAGING

Er zijn nieuwe woonmodellen denkbaar waarbij op een collectieve,
continue manier geïnvesteerd wordt in het gebouw patrimonium.
Wonen als dienst biedt kansen voor een versnelling van de transitie
naar circulaire economie, niet alleen bij nieuwbouw maar ook in
bestaand patrimonium. In de toekomst zal wellicht op een andere
manier gekeken worden naar de restwaarde van een woning.

Ruimtelijke impact van circulaire economie

Relevante sleutelkwesties
•

Zijn er bestaande en/of nieuwe woonvormen denkbaar waarbij op een collectieve, continue
manier geïnvesteerd wordt in het gebouw patrimonium i.p.v. om de 15 à 20 jaar?

•

Er zijn heel wat tools in opmaak die het ontwerp – toepassing - herstel - hergebruik op
gebouwniveau monitoren: (EPB, materialenpaspoort, TOTEM, BIM). Indien deze tools in
gebruik worden genomen zal er ruimtelijk nood zijn aan het beheer van materialen.

•

Er ontstaan nieuwe businessmodellen waarbij op een andere manier gekeken wordt naar de
restwaarde van een woning door een woning modulair en verplaatsbaar te maken, en door
een restwaarde toe te rekenen aan de materialen. Zijn er nieuwe woonmodellen die deze
praktijken faciliteren en kunnen opschalen (cfr. Wooncoöperatie)?

Forecast scenario:
Wonen als ‘dienst/service’ als model voor circulair bouwen in de stationswijk
van Hasselt
Vertrekken van de manier waarop we vandaag woningen bouwen en renoveren creëert weinig kansen
voor een circulair economisch model. Energetische renovatie is vaak niet circulair. Nieuwe tools zoals het
materialenpaspoort, TOTEM, … bieden de mogelijkheid om ook rekening te houden met de ecologische
voetafdruk van toegepaste materialen. De toepassing van deze instrumenten kan een belangrijke
transitie betekenen voor nieuwe ontwikkelingen.
De vraag is of ook het bestaande patrimonium een versnelde transitie kan doormaken indien we
alternatieve woonmodellen vooropstellen. We gaan ervan uit dat privé eigenaarschap doorbroken dient
te worden en wonen als ‘service’ kansen biedt:
• Hoe wordt bouwen, wonen georganiseerd? Het budget wat iemand beschikbaar is zeer individueel
en de kwaliteit is ervan afhankelijk. Indien we blijven binnen het bestaand systeem dan botsen we op
limieten voor transitie door financiering. Energetische renovatie is ook meestal niet ecologisch. (PUR
en PIR)
• Alternatieve woonmodellen (bv. Denemarken, Upkot, levenslang wonen, …) tonen dat er nieuwe
systemen kunnen ontstaan waar het belang groeit om het woonpatrimonium in stand te houden
en circulair om te springen met bouwmaterialen (veranderingsgericht bouwen, circulair beheer van
materialen en producten, instant houden van hoge gebruikskwaliteit). Het beheer van gebouwen zit
bij deze woonmodellen vaak onder een algemeen bestuur. Er kan in dat geval gemeenschappelijk
beslist worden over circulair onderhouden.
• Op welke manier zijn actuele modellen rond gedeeld aandeelhouderschap in staat om d
 oorgetrokken
te worden naar een doorbraak/omslag?
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Case 2: Wonen als dienst in de stationswijk te Hasselt

THEMATIEKEN
Traditionele vormen van omgang met grondbezit
en met bouwrechten zijn niet in staat de snelle
transities te begeleiden die vandaag nodig zijn
i.f.v. klimaatdoelstellingen (bv. energieprestaties,
circulariteit van bouwmaterialen).

stadswijk op lange termijn. Een denkoefening
rond optimalisatiemogelijkheden kan leiden tot
het signaleren van hiaten en opportuniteiten in
het huidige landschap van bedrijvigheid met het
oog op hergebruik en recyclage van materialen in
een volgende levenscyclus van gebouwen, en dit
op grote schaal.

Indien in de toekomst vanuit het beleid ingezet
wordt op nieuwe tools zoals materiaalpaspoorten,
BIM, Totem, Urban mining,… dan vertraagt de
huidige 

eigendomsstructuur van een stadswijk
met perceel gebonden bouwrechten (zoals bv.
de stationsomgeving van Hasselt) een collectieve
investering in het gebouwd patrimonium.

Dit impliceert wellicht ook een schets van nieuwe
samenwerkingsmodellen voor de organisatie van
de kringlopen op stadsniveau. Vanuit analyse
van de materialenstromen van een gemiddelde
woning en aannames van hoe deze in kringloop
kunnen worden gebracht, wordt inzicht verworven
in de ruimtelijke impact die een transitie naar een
circulair model voor de woningbouwsector met
zich zal meebrengen: vereiste infrastructuur,
logistiek en mobiliteit voor inzamelen, verwerken
en herverkoop.

Via het narratief wordt op zoek gegaan naar de
nodige kantelmomenten waarbij re-use / repair
/ refurbish / remanufacture / re-purpose / recycle
/ recover in de bouwsector kunnen evolueren
naar een volwaardig economisch model: niet
enkel op g
 ebouwniveau op korte termijn, maar
op schaal van het gebouwpatrimonium van een

1
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ECONOMIE, RESTWAARDE

CE PRINCIPES IN

Economische overwegingen mbt het
kringloopproces van materialen en
producten uit woningen

NIEUWBOUWPROJECTEN

Toepassing van nieuwe instrumenten
(materialenpaspoort, Totem, ...)
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WOONCOÖPERATIEVEN

CE PRINCIPES IN
BESTAAND PATRIMONIUM

LOGISTIEK, BOUWMATERIALEN

Nieuwe woonmodellen van ruil en
herschikking van private en publieke
rechten

Traditioneel grondbezit vertraagt de
transitie van het bebouwd patrimonium

Ruimtelijke en logistieke organisatie
voor het inschakelen van
bouwmaterialen uit de woningbouw in
de materialenkringloop
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Case 2: Wonen als dienst in de stationswijk te Hasselt

CONTEXTBESCHRIJVING

Ruimtelijke impact van circulaire economie

De stationsomgeving van Hasselt biedt een
“klassieke” stedelijke context zoals het geval
in vele stationsomgevingen van de Vlaamse
centrumsteden, waarbij nieuwe of geplande,
dichte en gemengde ontwikkelingen worden
gecombineerd met traditionele kleinschalige
woonwijken.
De stationswijk biedt een interessante context om
verkennend scenario-onderzoek te doen rond de
mogelijke evolutie van individuele bouwprojecten
naar nieuwe woonmodellen waarbij de transitie
naar circulair bouwen opgeschaald kan worden.
De wijk kent een strategische ligging, aanpalend
op de kanaalkom en het kernwinkelgebied.

TOTEM | om de
milieuprestaties van
gebouWen te verbeteren
nu de energieprestaties van belgische geBelgische tool voor het
optimaliseren van de milieuprestaties
van materialen in gebouwen

bouwen steeds beter gekend zijn, daalt het
energieverbruik van gebouwen tijdens hun

van deze uitgebreide wetenschappelijke methodologie, op maat van de belgische bouwsector.

centrale waarden van TOTEM zijn objectiviteit
en transparantie. Hierdoor zijn actoren uit de
belgische bouwsector ( architecten, studiebureaus, aannemers, ontwikkelaars, publieke overheden, … ) in staat om de milieu-impact van gebouwen te identificeren en te beperken van bij
het begin van de ontwerpfase.
TOTEM heeft een meerwaarde vanaf de eerste

hoeveelheid gebruikte materialen tijdens de
isolatiematerialen betreft.

krijtlijnen van het ontwerp, heeft een uitnodi-

Om de Belgische bouwsector te
ondersteunen bij het objectiveren en

gende interface en is eenvoudig te gebruiken.
om te vermijden dat gebruikers gegevens dubbel moeten invoeren, kan TOTEM ook ifc-be-

de relatieve impact van materialen verdient

verminderen van de milieu-impact van

meer aandacht. Ze zijn verantwoordelijk voor

gebouwen, hebben de drie gewesten

10 tot 30 % van de veroorzaakte milieu-impact.

de tool TOTEM [ Tool to Optimise the

TOTEM is een tool in constante evolutie: op ter-

Total Environmental impact of Materials ]

mijn wordt voorzien om de tool te koppelen

meer concreet: materialen hebben een impact
op het milieu gedurende hun volledige levenscyclus (van ontginning en transport van grondstoffen tot afvalbeheer). een reeks milieu-indicatoren brengt deze impact in kaart. de keuze van

M AS T E R P L A N S TAT I O N S O M G E V I N G H AS S E L T

in samenwerking met universiteiten en studiebureaus, werd vijf jaar hard gewerkt aan de realisatie

gebruiksfase. dit heeft wel tot gevolg dat de
bouw of renovatie toeneemt, onder andere wat

1

TOTEM | een ambitieuZe tool
in constante evolutie

ontwikkeld. De partners in het project
zijn de OVAM, Leefmilieu Brussel en de
Service Public de Wallonie.

materialen bij de bouw of renovatie van gebou-

standen importeren (bim-formaat).

aan de federale b-epd databank (environmental product declaration), om gegevens uit de
epb-software in te laden, om circulaire bouwsystemen te modelleren, … Kortom, heel wat uitdagingen voor TOTEM.

een tool ontwikkeld in overleg
met de sector
aangepast aan de specifieke
kenmerken van de belgische
bouwsector
een dynamische, uitbreidbare
en aanpasbare tool
objectieve vergelijkingen
een transparante
lca-methodologie in
overeenstemming met het
europese kader

wen is daarom van groot belang voor de globale
ecologische voetafdruk van gebouwen.

vergadering
mei 2019

CREATE

EVALUATE

INNOVATE

Om de creativiteit van ontwerpers te

Om de milieu-impact van

Om innovatie te stimuleren en

stimuleren en projecten te realiseren

gebouwelementen of gebouwen

ecodesign in bouwsystemen aan te

die voldoen aan de eisen van

te evalueren op basis van een

moedigen.

morgen op het vlak van milieu.

wetenschappelijke methode,

Helpdesk: helpdesk@totem-building.be

Verantwoordelijke uitgever : sylvie marique – service public de Wallonie. | 100% gerecycleerd papier - inkt gebaseerd op plantaardige olie.

De gedetailleerde mapping die gebeurde in het
kader van de Segmentatiestudie leert dat in de
wijk een stedelijk programma terug te vinden
is met naast wonen, ook winkels, diensten en
kantoren terug. Bovendien kent het stedelijk
weefsel van de stationswijk een mix aan grotere
en kleinere morfologieën.

aangepast aan de eigenheid van
de Belgische bouwmarkt.

0214_Totem_Flyer_triptic_5faces.indd 2

Segmentatie 3

BUUR - masterplan
stationsomgeving Hasselt

14/02/2018 15:35

Totem - tool
mileuprestaties
gebouwen
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Case 2: Wonen als dienst in de stationswijk te Hasselt

Afbeelding ontbreekt

Ruimtelijke impact van circulaire economie

CONCRETE ONDERZOEKSVRAGEN
Alternatieve woonmodellen (bv. Denemarken,
Upkot, levenslang wonen, …) tonen dat er
nieuwe systemen ontstaan waar het belang
groeit om de levensduur van vastgoed te
verlengen en circulair om te springen met
bouwmaterialen (veranderingsgericht bouwen,
circulair beheer van materialen en producten,
instant houden van hoge gebruikskwaliteit,
restwaarde behouden).

»» Wat zijn de vereisten van de vernieuwende
ontwikkelings- en woonmodellen voor het
vastgoed en de eigendomsstructuur (grond
en/of opstal)?
»» Hoe kunnen we evolueren van de huidige,
versnipperde eigendomsstructuur van een
bouwblok naar een geschikte toestand voor
deze vernieuwende woonmodellen? Welke
rol kunnen (lokale en andere) overheden
hierin opnemen? Hoe wordt het transitiepad ingezet en volbracht?

Ruimtelijke en economische aspecten:
»» Welke voorbeelden in binnen- en buitenland
kunnen inspireren en kunnen in Vlaanderen
voet aan grond krijgen? Uitgangspunt is dat
het om rendabele initiatieven gaat (geen
verdoken subsidieprojecten) die private
partijen kunnen overtuigen tot deelname.
»» Hoe wordt enerzijds de bouw van dergelijke
projecten
(de
ontwikkelingsstructuur)
en
anderzijds
de
exploitatie
(de
beheerstructuur) gestructureerd om de
hierboven geformuleerde uitgangspunten
duurzaam en blijvend te realiseren? Wie zijn
de betrokken private en publieke actoren?
Welke rol nemen deze actoren op?

Implicaties voor het ruimtelijk beleid

Relevante actoren

•

•
•
•
•
•

•
•

Wat is de rol van de overheid in de omslag naar
alternatieve woonmodellen?
Kan een coöperatie een deel van het werk van
de stad doen?
…

Re-Vive
Co-housing
OVAM
Vlaanderen Circulair
…
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Case 2: Wonen als dienst in de stationswijk te Hasselt

NEERSLAG WORKSHOP BREDE
STUURGROEP
Deze tafel handelde over en besprak de stelling
‘Woning/woonwijk als materialenbank’, toegespitst
op de woonwijk aan het station van Hasselt.
1. Bestaande logistiek en bouwmaterialen
Er bestaat reeds een circuit van particulieren
en kleine zelfstandigen actief op de
tweedehandsmarkt van bouwmaterialen. Deze
markt strekt zich zeer breed uit, van lichtarmaturen
tot oude bouwstenen. Als potentiele koper vraagt
het echter steeds zeer veel tijd om de verschillende
materialen bijeen te zoeken. Een markt van
particulieren en zelfstandigen is misschien
niet de juiste, meest efficiënte sc haal. He t zou
praktischer zijn indien een bedrijf bepaalde
materialen hergroepeert. Echter zal hiermee de
prijs van de materialen wellicht omhooggaan
aangezien er nu met een tussenstation wordt
gewerkt. Natuurlijk komt hier ook een ruimtelijk
vraagstuk bovendrijven. Hoe en waar gebeurt de

Wat met materialen
die we nu gebruiken,
maar in principe
‘onrecycleerbaar’
zijn, cfr. isolatie,
schuimen, folies..?

stockage van de tweedehands bouwmaterialen?
Een mogelijkheid is om deze te voorzien bij de
bestaande bouwmaterialenhandel, waar je dan
materialen kan teruggeven. Een andere piste is om
de huidige containerparken als distributiekanaal
te gebruiken. Dit is geen evidentie aangezien
containerparken nu al een werkende businesscase
hebben door waardevolle spullen door te verkopen
(door ze op te nemen in een tweedehandsmarkt
die voor iedereen openstaat zou het lucratieve
deel voor hen wegvallen).
2. Welke materialen kunnen in de woonwijk
Hasselt gebruikt worden?
Een typische Vlaamse wijk bestaat uit woningen uit
verschillende bouwperiodes met eigendommen
met verschillende renovatiebehoeften (in
tegenstelling tot NL waar er wel uniformiteit
bestaat en substantiële stukken in het
pensioenfonds zitten). Waarschijnlijk is de schaal
van een wijk te klein om als materialenbank te

igen
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Materialenbank
verder bouwen op
reeds
bestaande
verzamelpunten?
Of
nieuwe
op
strategische
plekken, wat is de
juiste schaal?

Ruimtelijke impact van circulaire economie

dienen, wel kan er geclusterd worden in de richting
van ‘type gebouw uit bepaalde bouwperiode’.
De inventarisatie van bestaande materialen en
gedrag van mensen kan een eerste stap zijn. Een
belangrijke kanttekening is dat de materialen
die we nu bij een renovatie gebruiken vaak niet
ecologisch en ‘gezond’ zijn. Schuimen en allerlei
geplakte folies vormen nu de gangbare praktijk
maar zullen in de toekomst wellicht problemen
geven bij het demonteren.
3. Hoe begin je op korte termijn aan zo een
gemeenschappelijke wijk voor bouwmaterialen?
Het materiaal dat mensen gebruiken hangt
vooral af van het budget dat voor handen is.
In het bestaande systeem kan energie een
driver zijn om mensen samen te krijgen voor
doorgedreven renovaties. Als individu kan het
budget hiervoor ontbreken, maar collectief is
wellicht wel iets mogelijk. Ook kan er als start
vrijwillige groepsaankopen opgesteld worden om

bijvoorbeeld materialen te verwijderen (asbest,
ect.). Het subsidiebeleid zal moeten worden
aangepast, de overheid kan verschillende rollen
opnemen, faciliteren vs. stimuleren.
4. Wonen als een dienst.
Wonen als een dienst verschilt duidelijk van het
huurmodel (1 eigenaar vs. meerdere gebruikers).
Het
huursysteem
garandeert
geenszins
hoogstaande investeringen, maar houdt eerder
een renovatie van panden om de 15, 20 jaar in.
Wonen als dienst is eerder één eigenaar in een
systeem van aandeelhouderschap, waarbij de wijk
de eigendom is (coöperatieven). Het eigenaarschap
van de wijk moet bij de aandeelhouders blijven,
zij moeten in de wijk wonen aangezien anders de
CE-principes achterwege worden gelaten voor
winstmaximalisatie.

53

Ruimtelijke impact van circulaire economie

Ruimtelijke impact van circulaire economie

Case 3

STEDELIJK OPEN RUIMTE
Van stedelijk groen naar
bioproductieve stad

Stedelijk landbouwbedrijf
Leuven
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INLEIDING

Een wereldwijde transformatie van het
voedselsysteem is dringend noodzakelijk,
zowel wat betreft de aspecten van productie
als consumptie, zowel vanuit het perspectief
van klimaatverandering als van gezondheid en
rechtvaardigheid. Om in te zetten op gezonde
en evenwichtige voedingspatronen dienen lokale
voedselplannen ontwikkeld te worden met een
accent op kortere productie en distributieketen.
Vlaanderen kent de combinatie van rijke,
diverse bodems, een vochtig en mild klimaat

en de overvloedige beschikbaarheid van water.
Deze condities zorgen voor een van de meest
intensieve en productieve landbouwgebieden
ter wereld. Maar vandaag is de landbouw in
Vlaanderen ook sterk verstedelijkt en in een
conflict verwikkeld met andere ruimtegebruiken,
zoals wonen, natuur, recreatie of industrie. Het
overgrote aandeel landbouwgronden is vandaag
ingenomen door monocultuur, meestal gericht
op export, maar meer en meer ontwikkelen er
lokale voedselplannen met het accent op kortere
productie en distributieketen.

Ruimtelijke impact van circulaire economie

fig. Kaart fysische structuur Vlaanderen, BUUR
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Case 3: Stedelijk landbouwbedrijf Leuven

UITDAGING

“De food enabling city is niet langer de ‘hongerige stad’ aan een
cheap food-infuus, maar een stad die zorg draagt voor de natuurlijke
rijkdommen en de lokale kennis en kunde waarvan het welzijn van
haar inwoners afhankelijk is.”(*). Productieve stadslandschappen
creëren nieuwe economische modellen voor productie en consumptie.

* Publicatie: Op grond van zamenwerking - Commoning voor een agro-ecologische stedenbouw?
(red. Annette Kukh, Dirk Holemans, Pieter Van den Broeck)

Ruimtelijke impact van circulaire economie

Relevante sleutelkwesties
•

•
•

Ondanks het belang van initiatieven met betrekking tot lokale voedselproductie blijven ze
vrij klein en richten ze zich slechts op een klein deel van de bevolking. Hoe kunnen dergelijke
initiatieven worden ‘geïnstitutionaliseerd’ en mainstream worden om een grote impact te
hebben op de voedselconsumptiepatronen?
Kunnen lokale initiatieven opgeschaald worden tot op een zelfvoorzienend voedsellandschap
op stadsniveau?
Welke traditionele sectoren en diensten kunnen deel uitmaken van zo’n initiatieven
bij opschaling (horeca, scholen en ziekenhuizen, cateringbedrijven, supermarkten,
voedselmarkten, ...)?

Backcast scenario:
Bio productieve landbouwbedrijfsvoering in de stad(regio) Leuven
Via ruimtelijk-economisch onderzoek zullen de toekomstmogelijkheden van een bio productieve
landbouwbedrijfsvoering in de stad(sregio) Leuven geschetst worden:
•
•
•

•
•

Toekomstverkenning naar de mogelijkheden voor een volledige verweving van landbouw in stad
In welke aspecten leent een stedelijke context zich voor monocultuur versus permacultuur? Wat gaat
het meeste (economisch) toekomst hebben?
Bestaat er complementariteit?
»» Permacultuur lijkt in eerste instantie interessanter in marginale ruimtes (ook privé tuinen).
Grote ruimtes zijn waarschijnlijk niet rendabel om artificieel aan te passen
»» Monocultuur is waarschijnlijk evidenter op grote terreinen. Restruimte kan ingezet worden
i.f.v. biodiversiteit, natuur- en watermanagement.
Het doel is om een wezenlijke omslag teweeg te brengen van ‘project-denken’ naar ‘netwerkdenken’ (van belevingsparken naar robuuste groenstructuur op stadsniveau); van ecosystemische
stadsplanning i.f.v. biodiversiteit en klimaat naar ecosystemische stadsplanning i.f.v. voedselproductie.
…
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Case 3: Stedelijk landbouwbedrijf Leuven

THEMATIEKEN
Particuliere tuinen, publieke parken en andere
domeinen met een groen karakter, alsook

plantsoenen en bufferzones op industrie- en
ambachtelijke terreinen bieden gezamenlijk

een belangrijke groene oppervlakte. De grote
diversiteit aan onbebouwde ruimte in de stad kan
transformeren naar een samenhangend productief
voedsellandschap op stadsniveau en tegelijkertijd
ook een rol opnemen als aantrekkelijke groene
ruimte voor de omliggende woonwijken.

is welke kantelpunten noodzakelijk zijn om deze
op te schalen tot een economisch systeem op
stadsniveau.
Naast organisatorische aspecten met een
ruimtelijke impact zoals opslag – verkoop –
distributie - verwerking, staat ook de vraag

centraal welke coalities van actoren noodzakelijk
zijn om het project economisch realistisch te
maken op stadsniveau.

Een ecosystemische stadsplanning levert een basis
voor de zogenaamde ecosystemische 
diensten
die een stedelijke omgeving moet 
gebruiken.
Het gaat dan om waterhuishouding, klimaatplan,
biodiversiteit, energie, enz. Het gaat ook om

bevoorrading: voedsel, grondstoffen, materialen,
…
Alternatieve bedrijfsmodellen zoals coöperaties,
CSA (community supported agriculture), en
online lokale aankoopplatforms spelen een rol bij
het creëren van meer transparantie in de relaties
tussenproducenten en consumenten. De vraag

1

2

STEDELIJKE GROENSTRUCTUUR

ECOSYSTEEMDIENSTEN

Van stedelijke groenstructuur naar
productief voedsellandschap
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Van stedelijke groenstructuur naar productief
voedsellandschap

5

1

PERMACULTUUR VS
MONOCULTUUR

STEDELIJKE GROENSTRUCTUUR

PRODUCTIE

4
CONSUMPTIE

NUTRIENTEN
EN AFVAL

VERWERKING
2

Circulair
voedsel systeem
CONSUMPTIE

ECOSYSTEEMDIENSTEN

DISTRIBUTIE

CSA DISTRIBUTIE EN VERKOOP
3

3

4

5

DISTRIBUTIE EN VERKOOP

CONSUMPTIE

Slimme distributiesystemen,
toeganspunten en marketing

Bewuste consumenten met aandacht
voor gezonde en duurzame voeding

PERMACULTUUR
VS MONOCULTUUR
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Case 3: Stedelijk landbouwbedrijf Leuven

CONTEXTBESCHRIJVING

Ruimtelijke impact van circulaire economie

Leuven is een van de voortrekkers in Vlaanderen op
gebied van milieubewustzijn en levenskwaliteit. De
stad kreeg in 2018 de Europese Green Leaf Award
voor zijn acties op gebied van klimaatuitdagingen,
energieprestaties, innovatieve mobiliteit en
afvalbeheer. Leuven heeft zichzelf ambitieuze
emissiedoelstellingen opgelegd en wil tegen 2030
koolstofneutraal zijn. Door sterk in te zetten op een
participatief traject met de inwoners wil Leuven
het draagvlak vergroten. Een voorbeeld hiervan
is ‘Leuven Klimaatneutraal 2030’ (LKN2030), een
onafhankelijke non-profit organisatie bestaande
uit belanghebbenden uit verschillende domeinen,
waaronder inwoners. Het resultaat is te lezen in
’Leuven Roadmap 2030-actieplan’, dat ook het
‘Voeding verbindt’-dossier omvat, een specifieke
voedselstrategie tegen 2030.

(en de intensivering hiervan) in en rond de stad
nader te verkennen. Leuven heeft vandaag reeds
royale en duidelijk afgebakende open gebieden
rondom de stad. Deze worden momenteel ingezet
voor monofunctionele landbouw maar hebben
veel meer potentieel. Ook andere grote open
ruimten tussen het gebouwde weefsel (denk aan
Groenveld, daktuinen, parken, bermen, pleinen,..)
bieden een breed scala van ruimtelijk diverse
condities waar landbouw wel eens zijn plaats kan
vinden.

De ruimtelijke context van de stad biedt een
interessante omgeving om de voedselproductie

Pilootproject Productief
Landschap

Vlaams Brabant Klimaat
Neutraal

Ruimtelijk Structuurplan
Leuven

Studie Stadslandbouw
Leuven

Leuven 2030 roadmap

Voedsel strategie Leuven
Leuven 2030

2018

+ Food Hub

+ Openveld CSA

+ Moestuinen in de stad

63

Ruimtelijke impact van circulaire economie

Case 3: Stedelijk landbouwbedrijf Leuven
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CONCRETE ONDERZOEKSVRAGEN
De grote diversiteit aan onbebouwde ruimte
in de stad kan transformeren naar een
samenhangend productief voedsellandschap op
stadsniveau en tegelijkertijd ook een rol (blijven)
opnemen als aantrekkelijke groene ruimte voor
de omliggende woonwijken. Van harmonisch
parkbeheer naar natuur-technisch parkbeheer
dus.
Ruimtelijke en economische aspecten:
»» Spectrum van soorten omgevingen in kaart
brengen en totale ruimtelijke omvang van
elk. Op basis daarvan is via kengetallen een
ruwe inschatting te maken van kcalorieproductie voor stad Leuven.
»» Onderscheid aanbrengen in het spectrum
ifv geschiktheid voor perma- dan wel monocultuur, vanuit ruimtelijke en economische
argumenten.
Alternatieve bedrijfsmodellen zoals coöperaties,
CSA (community supported agriculture), en
online lokale aankoopplatformen spelen een rol
bij het creëren van meer directe en transparante
relaties tussen producenten en consumenten.

Ruimtelijke en economische aspecten:
»» Welke schaal is noodzakelijk om permacultuur (of mengvorm met mono-cultuur)
op te schalen tot een economisch rendabel
systeem ?
Welke ruimtelijke randvoorwaarden en
aanpassingen aan de huidige ruimtelijke
structuur zijn nodig om restruimtes productief
te maken als voedsellandschap?
Ruimtelijke en economische aspecten:
»» Welke infrastructuur is praktisch nodig op
stadsniveau (koelloodsen, afdeknetten,
hekken, gedeelde infrastructuur, personeel,
transport van goederen en mensen,…) ? Het
uitgangspunt voor deze denkpiste is permacultuur, maar voor de case wordt theoretisch
ingezoomd op 1 soort of 1 combinatie van
soorten.

Implicaties voor het ruimtelijk beleid

Relevante actoren

•

•

•

•

Rol van de overheid in het creëren van de
omslag / juiste condities
Rol van de overheid in de omslag naar een
ecosystemische stadsplanning i.f.v. lokale
bioproductie
…

•
•
•
•
•
•
•

Programmaverantwoordelijken
Roadmap
Leuven 2025-2035-2050 (Caroline Huyghe
- duurzaam en gezond eten / Jessie Van
Couwenberghe - selectiever consumeren)
VLM (opleiding biolandbouw)
ILVO (economische groep)
Landelijke Gilden (Karel ‘l Hermitte)
Velt
Boerenbond (studiebureau)
Shift’N (Philippe Vandenbroeck )
...
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Case 3: Stedelijk landbouwbedrijf Leuven

NEERSLAG WORKSHOP BREDE
STUURGROEP
Deze tafel handelde over en besprak de stelling
‘Van stedelijke groenstructuur naar productief
landschap’, toegespitst op het Groeneveld in
Leuven.
1. Leuven en schaal
In Leuven is er momenteel veel dynamiek omtrent
‘Urban and local farming’. Vanuit de stad zijn er
ambities om hier verder op in de zetten, maar
welke schaalgrootte is dan gewenst (in de stad, 15
of 40km omtrek), ? Een boer aantrekken om enkel
in het centrum aan stadslandbouw te doen is niet
haalbaar/rendabel. Het Groeneveld in Leuven
zou waarschijnlijk enkel voor productie van de
omwonenden kunnen zorgen door zijn geringe
schaal. Deze plek kan wel een startpunt zijn van een
netwerk van voedsellandschappen’ in en rondom
Leuven. Synergiën met omliggende functies zijn
goed voor de lokale verankering van het project.

Foodhubs, stadstuin,
pluktuinen of bioshop.
Economisch
model
koppelen aan lokale

Inwoners kunnen meehelpen zaaien en telen,
scholen kunnen een educatief traject uitzetten
en zelf met de producten aan de slag gaan. De
moeilijkheid zal hem zitten om de verschillende
eigendomsstructuren te overschrijden. Natuurlijk
moet achter dit alles ook het economische verhaal
ook kloppen.
2. Monocultuur vs. gevarieerde teelt
Momenteel werkt de korte-keten landbouw
enkel als we spreken over groenten en fruit
omdat het afgewerkte product rechtstreeks
verkoopbaar is aan de consument en de schaal
dit toelaat. Bij akkerbouw van graanproducten
zal dit waarschijnlijk niet werken. Het idee
van permacultuur houdt impliciet in dat men
opnieuw landbouw gaat verspreiden. Dit is een
heel ander systeem dan de gespecialiseerde en
gecentraliseerde landbouw van tegenwoordig.
Logistiek is dit een hele uitdaging, verzamelen,

haal
de sc het
s
i
t
Wa
? In
of
okaal
van l ntrum
e
c
a
s
str al
stad
een
n
e
n
bin
0km?
van 4

teelt!

Kunnen
we
de
voedselvraag van
een stad lokaal
opvangen?
cfr. permacultuur.
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oogsten, zaaien. Hoe zal de aanvoer van
materiaal en de afvoer van producten gebeuren
en welk platform gebruiken we voor het verdelen
en verkopen van de oogst? Waar liggen de
economische triggers om over te schakelen van
de efficiënte monocultuur naar een veelvoudige
en verspreide teelt (de boerenbond heeft hier
wellicht meer informatie over beschikbaar)? Een
van de voordelen van een gevarieerde, lokale teelt
is dat men minder afhankelijk is van de politiekeconomische grillen en de lagere transportkosten.

groenafval opnieuw mag afleveren aan de boer.
Het uitzetten van een groenafval-strategie en de
afvalstromen in kaart brengen zou een absolute
meerwaarde zijn en helpen de circulaire keten te
sluiten. Dit vraagt wel specifieke kennis aangezien
hier ook een strenge wetgeving rond bestaat.

3. Andere stromen
Misschien kan het concept van lokale korteketen landbouw ook worden toegepast op
andere teelten? Denk aan veeteelt met een
mobiel slachthuis. Ook voor groenafval kan in
deze richting worden gedacht. Er is een synergie
mogelijk tussen een lokale boer die zijn groenten
verkoop aan een restaurant die in ruil zijn
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Case 4

BEDRIJVENTERREIN
Concentratie van bedrijvigheid in
knooppunten van alternatieve distributie
- en collectienetwerken

Innovatief distributieknooppunt
op Cargovil Vilvoorde
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INLEIDING

Vlaanderen vormt een polycentrisch stedelijk
systeem dat zeer goed verbonden is en onderdeel
vormt van een internationaal netwerk. De regio
kenmerkt zich door een grote doordringbaarheid.
Het netwerk van verschillende infrastructuren
(weg, water, spoor) behoort tot de meest
fijnmazige
van
Europa.
Grootschalige
bedrijventerreinen worden gekenmerkt door een
goede bereikbaarheid via het hogere vervoersnet
(autosnelweg, ringweg, rivier, kanaal, spoorweg).
Nieuwe bedrijventerreinen in ontwikkeling en
planning zijn vooral autogerichte ontwikkelingen.

De indeling van bedrijventerreinen in het RSV
werd voornamelijk vanuit een ‘aanbod-denken’
opgezet. Een gevolg hiervan is dat de invulling
van bedrijvenzones weinig variatie kent,
vaak gekenmerkt wordt door laag ruimtelijk
rendement, en dat industriële symbiose tussen
bedrijven eerder sporadisch plaatsvindt.
Sommige belangrijke aanwezige sectoren staan
bovendien onder druk:
• De transportsector moet tegen 2030 de CO2emissies met 35% verminderen ten opzichte
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fig. Kaart economische zones Vlaanderen, BUUR

•

van 2005 als we de klimaatdoelstelling willen
halen. Het klimaatpanel pleit voor fiscale
instrumenten voor mobiliteit (koolstoftax,
slimme kilometerheffing invoeren binnen de
transportsector).
De toenemende globalisering en de opkomst
van e-commerce zijn onderliggende trends in
de groei van het goederenvervoer. Ombuigen
van deze trend kan via een model shift bij
goederentransport: kortere aanvoer-ketens
met lokale producten en productie, meer
milieuvriendelijke
transportmodi
zoals

binnenvaart, spoor en cargofietsen.
Deze trends en tendensen doen vermoeden dat
de locatie van bedrijventerreinen ten opzichte
van alternatieve distributienetwerken en stedelijk
afzetgebied bepalend en sturend zal zijn i.f.v. een
transitie naar een meer circulaire toekomst.
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UITDAGING

Circulaire economie biedt kansen voor een transitie van het verouderd
industrieel weefsel dat heruitgevonden dient te worden. Als we
de uniforme bereikbaarheid van bedrijventerreinen die vandaag
kenmerkend is voor Vlaanderen niet meer hebben, zal densificatie en
concentratie van bedrijventerreinen noodzakelijk zijn.
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Relevante sleutelkwesties
•

•

•

Niet alleen distributie, maar ook recuperatie van goederen en producten zal aan belang
winnen en op een duurzame manier moeten verlopen. Kunnen distributie en collectie op
elkaar afgestemd worden via een performant netwerk van duurzame modi (spoor, water,
duurzame stedelijke transportmodi)? Waar bevinden zich in dat geval de strategische
overslagplekken in Vlaanderen? Op welke schaal gebeurt dit?
Een toekomstige ruimtelijke planning wordt sterk gebaseerd op performante OV-netwerken
voor personen (spoor – trambus). Kan dit performante netwerk ook de basis worden voor een
performant goederenvervoer, afvalcollectiesysteem en energienetwerk?
Zal de nood aan clusteren van bedrijven toenemen indien alternatieve logistieke netwerken
aan belang winnen? In welke mate kunnen deze trends de gewenste industriële symbiose
positief beïnvloeden?

Backcast scenario:
Indien door de toegenomen transportkosten bij vrachtvervoer alleen nog de
laatste 5 km rendabel is, transformeert Cargoville naar een concentratiemodel
van (stedelijke) logistiek
•
•

•

•

Momenteel is het veel goedkoper om een bedrijf op te richten in een slecht ontsloten en niet-dens
gebied. Dit leidt tot een sterke spreiding en beperkte differentiatie van bedrijfsomgevingen.
Als we naar een concentratiemodel gaan van logistiek dan kan dat enkel als een dens systeem
goedkoper wordt. Welke zijn mogelijke omslagpunten (operationele kost, vastgoedmechanismen,
bovenlokale dynamieken, …). Een potentiële aanleiding kan zijn wanneer het vrachtverkeer wezenlijk
duurder wordt.
In backcasting duiden hoe tot een scenario te komen dat concentratie natuurlijk wordt. Bij een
omslag naar electronisch vrachtverkeer wordt enkel het CO2 probleem opgelost, maar blijft de
huidige verspreiding. Bij een omslag naar alternatieve vervoersmodi (spoor, water, …) lossen we ook
eenr uimtelijk vraagstuk op.
…
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THEMATIEKEN
Er ontstaan innovatieve en duurzame logistieke
transportmogelijkheden die een alternatief
bieden aan het dichtslibbende wegennetwerk in
Vlaanderen: duurzame binnenschepen, logistieke
fietsoplossingen, cargotrailers, combinatie van
personen- en goederentransport).
Telkens is de inzet om het aantal afgelegde
kilometers en verplaatsingen te beperken en

voor de nodige verplaatsingen milieuvriendelijke
oplossingen te gebruiken. Ook andere logistieke
activiteiten (opslag, behandeling, …) zijn hieraan
gekoppeld.
De rol van Cargovil kan versterkt worden tot
een innovatief logistiek platform vanwaar
goederen worden gedistribueerd in de regio,
rekening houdend met de positie van Cargovil als
binnenhaven voor de Brusselse metropoolregio
met sterke banden met de haven van Antwerpen
en Brucargo.

Geografische clustering van bedrijven rond
gedeelde infrastructuur (intensivering van

water gerelateerde logistiek, innovatieve
distributiesystemen, gezamenlijke afzetmarkt,…)
lijkt een realistisch economisch model indien
globale economische trends ervoor zorgen dat
transport via duurzame netwerken concurrentieel
worden t.o.v. het toekomstige vrachtvervoer.
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INNOVATIEVE
TRANSPORT MODI

1

2

ALTERNATIEVE
DISTRIBUTIE
NETWERKEN

3
RUIMTELIJKE
CLUSTERING

1

2

3

INNOVATIEVE TRANSPORT
MODI

ALTERNATIEVE DISTRIBUTIE
NETWERKEN

RUIMTELIJKE CLUSTERING

Innovatieve en duurzame logistieke
transportmogelijkheden

Performante alternatieve netwerken
(water, spoor,fiets)

Industriële symbiose rond gedeelde
infrastructuur
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CONTEXTBESCHRIJVING
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Cargovil is een monofunctionele economische
zone gelegen in het noorden van de gemeente
Vilvoorde en maakt deel uit van een grotere
economische cluster met onder meer Asiat-Darse
en Centrale. Deze is strategisch gelegen aan de
noordrand van Brussel, dicht bij Brucargo en de
haven van Antwerpen.
In de Visienota Ruimte van de provincie VlaamsBrabant wordt Cargovil aangewezen als ‘regionaal
economisch knooppunt’. De nabijheid van stedelijk
weefsel kan kansen bieden om een afzetmarkt te
vinden voor circulaire producten en voor ‘product
as a service’.
De site heeft een hoge knooppuntwaarde en is
via het kanaal Brussel-Schelde goed bereikbaar
voor binnenvaart. Ook via de E19-R22 is de site
vlot bereikbaar voor het transport over weg,
hetgeen dan ook momenteel de dominante
vervoersmodus is. De site is niet rechtstreeks met
het spoor verbonden, maar valt in de toekomst
wel te verbinden met een nabijgelegen spoorlijn.
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer
wordt gewaarborgd door buslijn 280, en zal naar
verwachting worden verbeterd in GRSP Vilvoorde.
Door het lokale fietsnetwerk en de fietssnelweg is
de site ook perfect bereikbaar met de fiets en step.
“Cargovil is een bedrijvenzone met een eigen
parkmanagement, dat zich zowel richt op de

GRSP Vilvoorde
De gedeelde stad

TOP Noordrand

infrastructuur als de samenwerking tussen de
aanwezige bedrijven. Er zijn reeds bedrijven actief
binnen recyclage, onderdelenbeheer, of circulaire
producten. Ook is er een bouwmaterialenhub Van
Moer die zich bezighoudt met logistieke zaken. Voor
de toekomst is er nog voldoende ruimte voor nieuwe
ontwikkelingen (ASIAT, Forges de Clabecq).”
Recent zijn er verscheidene studie uitgevoerd
met betrekking tot deze site. Het GRSP Vilvoorde
definieert een toekomstperspectief voor de
Cargovil op basis van een programmatische
specialisatie van de verschillende soorten
economische zones binnen het bedrijventerrein,
rekening houdend met de valorisatie van het
landschap, de integratie met het stedelijke
weefsel en de verbetering van de bereikbaarheid
van de site. Ook is Cargovil gescreend geweest
binnen de Segmentatiestudies. Bovendien bieden
de studies die zijn uitgevoerd in het kader van het
TOP Noordrand-programma in het kanaalgebied
nieuwe perspectieven voor economische terreinen
in de buurt, waaronder dus ook Cargovil.
De combinatie van al deze factoren maakt dit
bedrijventerrein een interessant studiegebied
om verder te verkennen binnen een scenario
waar economische ruimte schaars is en moet
worden geoptimaliseerd rondom innovatieve
mobiliteitsmodi.

BRABANTNET

VISIENOTA RUIMTE
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CONCRETE ONDERZOEKSVRAGEN
Stel dat het aantal bedrijventerreinen
teruggebracht wordt tot een 30-tal omdat
duurzame bereikbaarheid de norm is geworden,
welke activiteiten zullen daar dan gedijen?
Ruimtelijk en economisch aspecten:
»» Volstaan deze locaties voor de Vlaamse
en internationale economie of moet
de (multimodale) bereikbaarheid van
bijkomende locaties verbeterd worden ?

Praktische ruimtelijke organisatie van dense
bedrijventerreinen:
Ruimtelijk en economisch aspecten:
»» Hoe kunnen bedrijventerreinen ruimtelijk
georganiseerd worden om tot een
hoge densiteit te komen? Praktische
toegankelijkheid van gestapelde bedrijvigheid?

Momenteel zijn dense locaties duurder dan
niet-dense voor vestiging van bedrijven
omdat exploitatie (waaronder voornamelijk
transport en opslag) goedkoop is.
Ruimtelijk en economisch aspecten:
»» Welke mechanismen kunnen ingezet worden
om densifiëring te stimuleren? Transport via
weg duurder maken ? Overlaadmomenten
beperken of eerder de overlaadmomenten
praktisch vergemakkelijken? Grond van
dense locaties goedkoper maken?

Implicaties voor het ruimtelijk beleid

Relevante actoren

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Rol van de overheid in het creëren van de
omslag van spreiding naar concentratie van
bedrijvigheid
Rol van de overheid in het ondersteunen van
de mogelijkheden voor industriële symbiose
rond gedeelde infrastructuur
…

•

POM
Brussels Productive City
TIR (management)
Blueline Logistics (Antoon Van Coillie)
VIL (Vlaamse speerpuntcluster voor logistiek)
Alice (Aliance for logistic innovation through
collaboration in Europe)
…
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NEERSLAG WORKSHOP BREDE
STUURGROEP
Deze tafel handelde over en besprak de stelling
‘Opbouw van een performant en integrale ecoindustriele park gebaseerd op industriele symbiose’,
toegespitst op Cargovil in Vilvoorde.
1. Elementen uit GRSP Vilvoorde
Vandaag valt deze bedrijvenzone globaal uiteen in
4 delen, die grotendeels bepaald worden door hun
randen met het water: Cargovil, het schiereiland
met grote fabrieken (de gelatinefabriek en de
energiecentrale); de KMO-zone tussen de Zenne
en de Cyriel Buyssestraat en de zone Asiat. In de
nieuwe strategische visie wordt dit gebied niet
langer als een cluster van 4 zones beschouwd,
maar tekenen we 3 nieuwe contouren die sturend
zijn voor de ontwikkelingsrichting van het gebied.
Een nieuw overslagpunt tussen water en vasteland
kan het beste ingeplant worden ten noorden van
de Verbrande Brug: een overslagterminal in het

Er is geen
overaanbod aan
bedrijventerreinen,
er is eerder een
mismatch tussen
vraag en aanbod.

insteekdok zou immers een grote impact hebben
op het wegverkeer. De oevers van het insteekdok
zijn echter wel geschikt voor watergebonden
maakindustrie. De energiekansenkaarten van
de Provincie Vlaams-Brabant wijzen op de
mogelijkheid om de restwarmte van het bedrijf in
te zetten voor wijkverwarming via een warmtenet.
2. Multimodaliteit en gedeelde infrastructuur
Niet alle bedrijventerreinen zullen kunnen
ontsloten worden via openbaar vervoer, men moet
overwegen om deelfaciliteiten zoals shuttles te
organiseren i.p.v. het OV-netwerk uit te breiden.
Deze kunnen deels gefinancierd worden door
de bedrijven op de site. Bedrijventerreinen waar
geen multimodaliteit mogelijk blijkt moeten in
de toekomst misschien niet worden afgebouwd.
Overslagplaatsen voor afgewerkte producten
kunnen best ook meteen een inzamelplek zijn
voor te recycleren/te verwerken producten/
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Focus mag niet
enkel liggen op
watergebonden
activiteiten,
moeten kunnen
extrapoleren
naar andere sites.
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grondstoffen, een HUB voor collectie en distributie.
Op niveau van Vlaanderen kunnen dan plekken
worden aangewezen die worden gereserveerd na
analyse van de ligging en stromen. Ook de kost van
brandstof en de uitstoot van CO2 is een belangrijke
driver in het vraagstuk naar de omschakeling van
het wegvervoer naar alternatieve vervoersmodi
met overslag
3. Sluiten van ketens
Om naar stadsdistributie te kunnen gaan vanuit
een nabijgelegen bedrijventerreinen is het
eerst noodzakelijk om de vraag in de stad in
kaart te brengen en te bekijken of er vanuit de
bedrijvenzone iets kan aangeleverd worden
dat daaraan beantwoordt. Ook bij industriële
symbiose tussen de bedrijven zelf moeten
de schakels in kaart worden gebracht om de
kringlopen te organiseren. Dit lijkt makkelijker
in monofunctionele gebieden omdat schakels er

vlotter vervangbaar zijn.
4. Vraag en aanbod op bedrijventerreinen.
De huidige tendens is dat bedrijventerreinen
door ontwikkelaars vaak worden opgesplitst in
te kleine percelen wegens een te hoge prijs/m2
en wegens de vraag van kleine bedrijven die een
plek zoeken buiten het centrum. Dit is nefast voor
verweving in de kernen en bovendien kan de vraag
van bedrijven naar grotere terreinoppervlaktes
niet ingelost worden. Aan de andere kant is er ook
geen overaanbod aan bedrijventerreinen, eerder
een mismatch tussen vraag en aanbod, regionaal
zijn er zeer grote verschillen. Er wordt vermoed
dat korte keten-logistiek bijkomende ruimte
voor bedrijvigheid zal vragen om die nabijheid te
kunnen organiseren/garanderen.
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1.3 BIJLAGE 3: NEERSLAG INTERACTIEVE WORKSHOP
Op 4 juni 2020 werd een interactieve werksessie georganiseerd waarbij op basis van de 4 cases gereflecteerd
werd over te verdiepen thema’s.
Vertegenwoordigd:
−

Departement Omgeving, GOP

−

Departement Omgeving, VPO

−

Departement Omgeving, BJO

−

Departement Omgeving, EKG

−

OVAM

−

Switchrs

−

VLAIO

−

Provincie Vlaams-Brabant

−

Rebel

−

BUUR
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