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Voorwoord
Eerlijk is eerlijk, ruim een jaar geleden had ik nog nooit van de Westas gehoord. Terwijl ik er, net
als zo’n beetje iedere Nederlander, regelmatig was geweest. Want natuurlijk was ik wel eens met het
vliegtuig vertrokken vanaf Schiphol. En ook ik reed wel eens over de A4 of bracht een bezoek aan
de Sloterdijken of de haven. Maar toen het Kennislab voor Urbanisme door haar founding partners
werd gevraagd om te werken aan de vraag hoe je de Westas kan versterken zodat het economisch en
innovatief een nog sterker gebied wordt, ging er een wereld open. Zoals Alice zich voelde toen ze het
pratende konijn volgde naar Wonderland. Verbaasd en blij tegelijk.
In het Wonderland dat Westas heet liggen onze belangrijkste luchthaven, onze op een na belangrijkste
haven, de bloemenveiling en de bijbehorende Greenport en ligt het snelste en meest betrouwbare internet van de wereld. Maar het wonderlijke van Westas Wonderland is dat die puzzelstukjes geen puzzel
vormen. Waar zo ongeveer de rest van Europa blij zou zijn met een mainport, heeft de Westas er vier.
En daar mochten de studenten van het Kennislab voor Urbanisme dan mee aan de slag.
Het leverde, geheel in de geest van Alice in Wonderland, een prachtig avontuur op. Met een happy
end. Waarin de studenten van het eerste lab een bedrijfscamping ontwikkelden (die nu door partner
Zaanstad wordt ontwikkeld), een nieuwe kijk op startershuisvesting, een studie over de invloed van 3Dprinten, een nieuwe visie op vervoer van bloemen over zee. In het huidige lab gaat die zoektocht door.
Dit boekje, dat voor u ligt, is daarvan een mooi resultaat. In het boek wordt de Westas beschreven, maar
ook de producten waar de huidige laboranten aan werken.
Maar net als Alice ontdekten we veel meer. En de mooiste ontdekkingen waren niet gepland. Want
natuurlijk snapten we al snel dat logistiek de kern van de Westas is (niet voor niets wordt het ook vaak
de logistieke Westas genoemd) maar de Westas gaat ook over de circulaire economie en over de netwerksamenleving. De Westas gaat over pionieren, over mannen en vrouwen die durven. Over flexibiliteit, over een wereld die steeds kan veranderen. Over een meer dat land wordt dat een vliegveld wordt.
Over een gebied dat de wereld verbindt en gelooft in de lokale economie. Die wonderlijke mix maakt
de Westas tot een uniek stedelijk gebied.
In dit boekje leest u over de zoektocht. Het is uw reisgids door de Westas. En ons reisverslag van het
afgelopen jaar. Ik ben dan ook bijzonder trots op dit boekje. En ik ben dankbaar richting die partners
en studenten die dit mogelijk hebben gemaakt.

Jan-Willem Wesselink
Hoofdlaborant Kennislab voor Urbanisme
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Inleiding

Wat is de Westas?
Mark Noordzij
“Wie kent de Westas?” Toen ik deze vraag op 30 april voorlegde aan de traineepool
van de gemeente Amsterdam ging er vertwijfeld een enkele hand omhoog. Ik sprak
die middag op een bijeenkomst van SADC voor de traineepool van de gemeente
Amsterdam over ontwikkelingen in de Metropoolregio. Tijdens deze middag werd
het voor mij eens te meer duidelijk dat het concept ‘Westas’ nog niet heel veel
bekendheid geniet. Wederom werd mijn besef aangescherpt dat het voor het slagen
van het concept van essentieel belang is de regio op de kaart te zetten. Letterlijk en
figuurlijk.

Deze gids: De Westas in Beweging, vertelt het verhaal van de Westas. Van
het ontstaan van het concept, van de mensen die er wonen en werken, van
de uitdagende initiatieven die ontwikkeld worden en van de toekomst van
de samenwerking. Het is een verhaal van economische samenwerkingen,
bottom-up-initiatieven, ongrijpbare dataports en logistieke hotspots. Door
dat alles loopt als een rode draad de zoektocht naar een identiteit voor dit
gebied.Wat bindt ons? Wat is het bestaansrecht van de regio en hoe kunnen
wij ons onderscheiden van andere regionale samenwerkingen? De verschillende deelonderwerpen bieden allen een eigen perspectief op deze vragen.
De Westas biedt namelijk ook veel kansen: voor gevestigde ondernemers,
nieuwe ondernemers en investeerders. Kansen die erom vragen benut te
worden. Daarom ligt in dit boekje de nadruk ook op de vele kansen die
de regio biedt en de initiatieven die daarop aansluiten. De verschillende
hoofdstukken vertellen het verhaal van een ongewone regio die volop in
ontwikkeling is.
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Op 23 april jongstleden reikte de Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur
haar adviezen ‘Kwaliteit Zonder Groei’ en ‘De Toekomst van de Stad’ uit aan minister Blok van Wonen en Rijksdienst. In deze adviezen stelt de raad dat economische groei niet meer vanzelfsprekend is. Er moet gezocht worden naar nieuwe
manieren om de kwaliteit van zowel de economie als de leefomgeving te garanderen. Een van de belangrijkste aanbevelingen van de raad is het zoeken naar
complementariteit. Samenwerking lijkt meer dan ooit van belang om economische
kwaliteit te bestendigen. In de Westas leeft deze behoefte naar samenwerking al
langer. Het gebied is van groot belang voor de Amsterdamse metropoolregio vanwege de honderden bedrijven die er zijn gevestigd en de vele duizenden mensen
die er werken. Lange tijd werd er relatief weinig aandacht aan het gebied besteed,
omdat de regio economisch succesvol was. Maar onder invloed van de veranderende economie stagneert ook in dit gebied de groei. Samenwerking is nodig om
het gebied innovatief en economisch nog sterker te maken.

Maar wat is de Westas nou eigenlijk? Ogenschijnlijk een eenvoudige vraag, maar ook een
vraag die veel verschillende antwoorden kent.
Natuurlijk, je zou de Westas kunnen definiëren
als “dat gebied ten westen van Amsterdam”. Ergens grofweg tussen de gemeenten Amsterdam,
Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad. Net
zoals je de Randstad zou kunnen definiëren als
dat gebied ergens tussen Amsterdam, Utrecht,
Rotterdam en Den Haag. Deze enge definitie
doet echter geen recht aan de regio en de diversiteit van actoren in de regio.
Corridordefinitie
De Westas is meer dan de achtertuin van een
stuk of wat gemeenten. Net zoals de Randstad
meer is dan een verstedelijkt gebied. Je zou de
Westas ook kunnen definiëren als een stelsel
van snelwegen: de A4, A5 en de Westrandweg.
Een ‘corridordefinitie’ die de regio een enigsOver de ontwikkelingen in de Westas

zins ruimtelijke afbakening geeft. Helaas is ook
deze definitie beperkt houdbaar. De Westas is
immers meer dan een stuk of wat snelwegen.
Functionele regio’s
“Wat is de Westas dan wel?” Een uiterst valide
vraag die ook door betrokken stakeholders lastig te beantwoorden is. “Is dat erg?” Misschien
wel, misschien ook niet. Wie kan immers uitleggen wat de Randstad is en wie wel tot de Randstad behoort en wie niet? Een vlugge zoektocht
op internet leert ons dat de Randstad “de ring
van verstedelijking rond het Groene Hart” is.
Een wonderlijke definitie die de kern van dit
nieuwe regionalisme perfect behelst. De Randstad en het Groene Hart kunnen alleen maar
gedefinieerd worden als tegenpolen van elkaar.
Het Groene Hart is de groene kern binnen de
ring van verstedelijking en de Randstad is de
ring van verstedelijking rond de groene kern.
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Functionele regio’s dus, die niet hard worden
afgebakend, maar hun bestaansrecht baseren
op relatieve positionering ten opzichte van
elkander. Dit kan op fysiek-ruimtelijk niveau
(denk aan een de A4-Corridor), maar ook op
thematisch niveau (bijvoorbeeld de Food Valley). Dergelijke nieuwe, functionele regionale
samenwerkingsverbanden zijn dus niet hard
afgebakend, maar vinden hun bestaansrecht
in een competitieve identiteit. Dit kan leiden
tot regiovorming binnen regio’s. Denk bijvoorbeeld maar aan de metropoolregio’s binnen de
Randstad met elk weer hun eigen stadsregio’s.
Regio’s overlappen elkaar en kunnen naast elkaar bestaan omdat ze zich thematisch dan wel
fysiek-ruimtelijk van elkaar onderscheiden. Dit
maakt het begrenzen van regio’s uiterst lastig.
Buiten de Food Valley wordt immers ook eten
verbouwd en ook mensen van buiten de Metropoolregio Amsterdam maken gebruik van
werkgelegenheid binnen de regio.
Regio’s zijn dus geconstrueerde werkelijkheden, waarvan de geografie afhankelijk is van
de belangen van de stakeholders. Zo ook de
Westas. De betekenis van de regio verschilt per
stakeholder. Toch is er één gemeenschappelijke
deler in de regio: samenwerking. Of beter gezegd: de behoefte aan samenwerking.

“Hoe kun je de Westas versterken
zodat het economisch en innovatief
een nog sterker gebied wordt?”
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De A4, A5 en Westrandweg – De Westascorridor?

Ligging van de stad Amsterdam

Over de ontwikkelingen in de Westas
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Sinds grofweg 2011 zetten de founding partners van de Westas zich in om het gebied op de
kaart te zetten. Een unieke samenwerking tussen publieke, private en semi-publieke partijen
die samenwerken om kennis uit te wisselen,
nieuwe concepten te ontwikkelen en de regio
meer bekendheid te geven. Uniek omdat de samenwerking niet van hoger hand is opgelegd,
zoals bij veel regionale samenwerkingen het
geval is. De Westas bestaat omdat de behoefte
aan samenwerking bestaat. Een functionele samenwerking dus op basis van de belangen van
stakeholders. De vraag blijft echter op welk
vlak er samenhang is. Er is immers geen sprake
van een geografisch afgebakende locatie of een
bestuurlijk begrensd gebied.

Met andere woorden: het gebied heeft geen
eenvoudig af te timmeren identiteit. Geen eigen
smoel en weinig nationale of zelfs regionale bekendheid. Natuurlijk; individuele actoren in het
gebied hebben dat wel. Denk maar aan Amsterdam dat als brand wellicht bekender is dan het
brand Nederland. Of de drie mainports (Airport Schiphol, Seaport Amsterdam en Greenport Aalsmeer) die het gebied rijk is. De Westas
als geheel heeft dit echter nog niet. Daarom
loopt als een rode draad door dit boekje de
vraag wat de identiteit van de Westas is. Wat
verbindt actoren in de Westas en op welke vlakken kan de Westas zich onderscheiden van andere regionale samenwerkingen?

Meer weten?
Advies:

Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur (2014) Kwaliteit zonder groei.
http://www.rli.nl/publicaties/2014/advies/kwaliteit-zonder-groei
Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur (2014) De toekomst van de stad.
http://www.rli.nl/publicaties/2014/advies/de-toekomst-van-de-stad
Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur (2013) Sturen op samenhang:
governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam.
http://www.rli.nl/publicaties/2013/advies/sturen-op-samenhang

Blog:
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Wat is de relatie tussen de Westas en een Big Mac?
http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/relatie-tussen-westas-en-big-mac/
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1. De Westas

Wat en waarom?
Mark Noordzij
“Wat is jouw identiteit?” Een vraag die caak
staat aan de vraag: “Wie ben je?” Een complex,
existentieel vraagstuk waar wij als mens ons
vaak al geen raad mee weten. Wellicht kun je
elementen noemen die jou als persoon definiëren, maar een volledig antwoord geven op deze
vraag is erg lastig. We leven in een tijd waarin
identiteit ertoe doet. De perceptie van wie je
bent als persoon hangt samen met wat je doet
(of juist niet doet), waar je voor staat en wat
je drijft. Maar waar wij als mensen al moeite
hebben met het definiëren en communiceren
van onze identiteit, des te meer is dat het geval

wanneer we het hebben over ruimtelijke identiteiten. Een ruimtelijke identiteit is namelijk
geen vastliggende eenheid, maar een construct
dat constant aan veranderingen onderhevig
is. Toch kan een regionale identiteit een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de
concurrentiepositie van een regio. Een sterke
identiteit kan helpen in de relatieve positionering van een regio ten opzichte van andere
regio’s. Ze kan helpen in het aantrekken van
investeringen, het genereren van aandacht en
het mobiliseren van stakeholders.

De Westas heeft echter nog geen eenduidige, competitieve identiteit.
Wat de Westas echter wel heeft, is een unieke mogelijkheid om een
regionale identiteit vorm te geven. Er is immers sprake van een groep
partners die allen het belang inzien van regionale samenwerking. Het opstellen van een identiteit die aansluit bij deze partners en hun identiteiten kan wellicht het draagvlak van de regio vergroten. Daarbij is het van
belang dat er een identiteit opgesteld wordt die zich enerzijds verbindt
met al bestaande samenwerkingsverbanden, maar zich ook onderscheidt
op een of meerdere vlakken. Om tot een identiteit voor de Westas te
komen is het echter allereerst van belang te achterhalen rond welke
thema’s de identiteiten van de betrokken partners zich concentreren.

Over de ontwikkelingen in de Westas
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Identiteiten in de netwerksamenleving: up- en downloaden
Het toenemende belang van regionale identiteiten wordt veelal toegeschreven aan de
veranderende rol van de natiestaat als een gevolg van globalisering. Deze processen
zorgen er enerzijds voor dat regionale identiteiten belangrijker worden, maar zorgen er
anderzijds ook voor dat traditionele identiteiten ondermijnd worden. Deze paradoxale
relatie is het gevolg van een veranderende samenleving die steeds meer verbonden
raakt op verschillende niveaus; de zogenoemde netwerksamenleving. Binnen regio’s
leidt dit tot een verschuiving van traditionele identiteiten (bijvoorbeeld de Baskische
identiteit) naar zogenoemde dunnere identiteiten (bijvoorbeeld de identiteit van de
Food Valley) die een minder sterke historische binding hebben en functioneler van aard
zijn. Functionele regio’s zijn bovendien veelal te fluïde en te complex om een collectieve, competitieve identiteit te vormen. Dergelijke regionale samenwerkingsverbanden
hebben een gelaagde identiteit die het resultaat is van een proces van associëren met
en onderscheiden van de identiteiten van al bestaande samenwerkingsverbanden op
meerdere schaalniveaus. Nieuwe regio’s verantwoorden hun bestaansrecht door zich
enerzijds te verbinden met al bestaande identiteiten, maar tegelijkertijd ook de ruimte
te zoeken binnen deze identiteiten. Door zich te onderscheiden van andere regio’s kan
een nieuwe regio zich positioneren binnen een gebied en zo haar legitimiteit vergroten.
Dit is een constant proces van het downloaden van al bestaande identiteitselementen
en het uploaden van nieuwe, unieke identiteitselementen.
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Gecommuniceerde identiteit
Omdat een identiteit een complex construct
is, zijn er ook vele verschillende soorten ruimtelijke identiteiten te onderscheiden. Er kan
bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt worden
tussen de identiteit die een actor over wil brengen naar de buitenwereld en de identiteit zoals
deze geïnterpreteerd wordt door anderen. In
relatie tot de ontwikkeling van een identiteit
van de Westas is het met name interessant om
de gecommuniceerde identiteiten van de actoren te onderzoeken. De gecommuniceerde
identiteit is veelal namelijk een mix tussen de
werkelijke identiteit van de actor en hoe de
actor zichzelf naar buiten toe wil presenteren
met daarin vaak toekomstperspectieven en
visies.
Websites
Een ideaal platform om gecommuniceerde
identiteiten te onderzoeken is websites. De informatie op een website wordt immers volledig
gecontroleerd door de actor en vormt zo een
goede afspiegeling van de gecommuniceerde
identiteit. Daarnaast hebben websites een natuurlijke hiërarchische structuur. De informatie
die de zender als meest belangrijk beschouwt,
zal waarschijnlijk ook het eenvoudigst te vinden zijn. Voor het identiteitsonderzoek in de
Westas zijn 23 websites geanalyseerd, waarvan
19 van betrokken actoren en 4 van andere regionale samenwerkingsverbanden.

Over de ontwikkelingen in de Westas

Thema’s
Eerst werd gekeken naar welke thema’s terugkomen op welke websites en hoe vaak. De
gecommuniceerde identiteiten van de actoren
concentreren zich rond een viertal thema’s:
1.
2.
3.
4.

Regionale Afstemming en Samenwerking
Duurzaamheid
Internationale Concurrentiepositie
Verbindingen en Bereikbaarheid

Deze vier thema’s springen er duidelijk uit
voor wat betreft de frequentie van voorkomen
op de websites van de actoren. Onder deze
thema’s bevindt zich een grote groep thema’s
die op de websites van vier, vijf of zes actoren
voorkomen (21,1% - 31,6%). Daaronder bevindt zich een groep thema’s die slechts twee
of drie keer voorkomen (10,5% - 15,8%) en een
groep thema’s die slechts eenmaal voorkomen
(niet opgenomen in de grafiek). Dit geeft een
goede eerste indicatie, maar het zegt nog niet
alles. Het feit dat een thema gecommuniceerd
wordt, hoeft immers nog niet te betekenen dat
dit thema ook een essentieel onderdeel vormt
van de identiteit van de actor in kwestie. Daarom is ook een meer inhoudelijke analyse gedaan naar de verschillende aspecten die bij de
thema’s genoemd worden. In het volledige onderzoek zijn ook de andere thema’s verder uitgewerkt., maar in dit boekje is de focus gelegd
op de vier thema’s die er duidelijk uitspringen.
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Gecommuniceerde identiteiten op websites: met welke thema’s verbindt men zich?

De thema’s ‘Regionale Afstemming en Samenwerking’ en ‘Internationale Concurrentiepositie’ zijn daarbij samengevoegd, omdat deze veel
overlap hebben.
1. De regio gaat voor het land
Opvallend is dat het regionale schaalniveau en
het internationale schaalniveau veel aangehaald
worden. De actoren in het gebied zijn dus
enerzijds sterk regionaal georiënteerd, maar
anderzijds ook sterk internationaal. Dit is een
trend die breed gedragen wordt en een pijler
vormt van het nieuwe regionalisme. Regionale
belangen en internationale belangen lijken elkaar te versterken. Het nationale schaalniveau
lijkt hiervan de dupe te zijn. Veel actoren zien
regiovorming en regionale samenwerking als
een middel om de internationale concurrentiepositie te versterken en wijze niet of nauwelijks naar een nationale concurrentiepositie.
Wanneer er gesproken wordt over concur-
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rentieposities is dit bijna altijd in relatie tot
regionale concurrentie dan wel internationale
concurrentie. Een eerste thema dat de actoren
in de Westas dus kan binden is het belang van
regionale samenwerking om de internationale
concurrentiepositie te versterken.
2. Het containerbegrip ‘duurzaamheid’
Een tweede thema dat de actoren in het gebied
kan binden, is duurzaamheid. Bij meer dan de
helft van de actoren komt het thema terug in de
gecommuniceerde identiteit. Uit de kwalitatieve
analyse komt echter heel duidelijk naar voren
dat er weinig overeenstemming is over de invulling van het begrip duurzaamheid. Duurzaamheid kan in relatie staan tot de ruimte en kan
dan thema’s als toekomstgericht bouwen omvatten, maar de term duurzaamheid wordt ook
gebruikt voor het beschrijven van een verantwoord arbeidsklimaat of voor energiebesparing.
De term duurzaamheid is dus verworden tot
een containerbegrip dat eerst nader toegelicht
De Westas in Beweging

moet worden. Toch heeft het thema wel de
potentie om actoren in het gebied te binden,
maar dan vanuit een paraplufunctie. Het thema
duurzaamheid kan een overkoepelende functie
hebben; een paraplu waaronder specifieke initiatieven als de circulaire economie en cradle-tocradle geschaard kunnen worden.
3.Verbinding en het belang van de ports
Het derde en laatste thema dat actoren in de
Westas met elkaar kan binden is het thema
‘Verbindingen en Bereikbaarheid’. Meer dan de

helft van de onderzochte actoren benadrukt in
hun gecommuniceerde identiteit het belang van
de multimodale verbindingen en de goede bereikbaarheid van de regio. Er wordt regelmatig
gerefereerd aan het belang van de vier ports
(airport, seaport, greenport, dataport) vanuit zowel een economisch perspectief als een
imagoperspectief. De ports zijn uiteraard van
economisch belang voor de regio, maar vervullen ook een zogenoemde ‘landmarkfunctie’.
Deze functie kan wellicht helpen om de regio
haar eigen gezicht te geven.

Er is dus een drietal thema’s dat veelvuldig naar voren komt in de gecommuniceerde identiteiten
van actoren in de Westas. Deze thema’s bieden wellicht een gemeenschappelijke grond om de
identiteit van de Westas op te bouwen. De volgende hoofdstukken zullen zich daarom richten
op onderzoeken en initiatieven die zich afspelen rond deze thema’s. Ieder thema wordt geïntroduceerd door middel van een themapagina met een sfeerbeeld door foto’s en kaarten., zoals ook
de verschillende actoren gebruik maken van beelden op hun websites. Een gecommuniceerde
identiteit bestaat immers niet alleen uit woorden.

Meer weten?
Advies:

Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur (2014) Kwaliteit zonder groei.
http://www.rli.nl/publicaties/2014/advies/kwaliteit-zonder-groei
Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur (2014) De toekomst van de stad.
http://www.rli.nl/publicaties/2014/advies/de-toekomst-van-de-stad
Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur (2013) Sturen op samenhang:
governance in de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam.
http://www.rli.nl/publicaties/2013/advies/sturen-op-samenhang

Blog:

Wat is de relatie tussen de Westas en een Big Mac?
http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/relatie-tussen-westas-en-big-mac/

Over de ontwikkelingen in de Westas

13

Regionale samenwerking met
internationale allure
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2. Samenwerking in de Westas

Hoe is de Westas ontstaan?
Petra Bergsma
Het antwoord op bovenstaande vraag hangt af van hoe je het bekijkt. En vanuit welk
gezichtspunt. Bestond de Westas vanaf dat het een naam had, of kwam de naam om
ontwikkelingen die al lang aan de gang waren te duiden? En is het een vage notie, of
al een duidelijk verhaal? De verschillende partijen die op dit moment betrokken zijn
in de samenwerking in de Westas hebben daar verschillende ideeën over. Iedereen
denkt dat regionale samenwerking zin heeft, en dat het voordelen biedt. Maar de één
is wat meer betrokken bij regionale samenwerking dan de ander, en is op een ander
moment en op een andere manier de samenwerking in de Westas ingestapt.
De naam
Op 4 juli 2011 verscheen een brief in Het Parool. De auteurs van deze brief stelden dat de
logistieke sector in Nederland groeit, vooral
rond de metropool Amsterdam. Ze stellen dat
het belangrijk is om aandacht aan deze logistiek
te geven, en dan vooral aan de regio die zij zien
als logistiek knooppunt: De Westas. Hier werd
de naam voor het eerst geïntroduceerd.
Maar voordat er met de naam naar buiten
werd getreden was er natuurlijk al gesproken
over het onderwerp door verschillende mensen, vooral degenen die bezig zijn met regionale
ontwikkeling. Uit interviews met een aantal betrokkenen van het Kennislab voor Urbanisme
blijkt dat het begrip Westas voortkwam uit gesprekken over het gebied.

Quote
“We wilden kijken of we meer kunnen halen
uit regionale samenwerking dan dat er tot nu
toe wordt gedaan. Er zijn heel veel bestuurlijke
organen en iedereen doet wel een stukje, maar
ik had het gevoel dat je er veel meer uit kon
halen.”
- een partner van het Kennislab
over de reden voor samenwerking
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2. Samenwerking in de Westas
Elkaar versterken
Al een jaar of tien, misschien nog wel langer,
wordt hier over nagedacht: er liggen zoveel logistieke knooppunten zo vlak bij elkaar. Schiphol en de haven worden het vaakst genoemd,
maar ook Greenport Aalsmeer en nu voorzichtig ook de dataport. Al deze knooppunten, zo
belangrijk voor de economie van het gebied,
hoe kunnen die elkaar versterken? Vanuit die
gedachte: hoe kunnen we elkaar versterken, zijn
meerdere initiatieven in het gebied ontstaan,
zoals Amsterdam Connecting Trade en de Amsterdam Economic Board. Tussen verschillende
partijen die daarin samenwerken, voornameljk
binnen SADC, is de term Westas bedacht. Volgens verschillende spelers in de regio was dit
om als tegenhanger van de Zuidas te dienen,
zoals ook in de Ruimtelijke Economische Visie
voor de Schipholregio naar voren komt als Ycorridor met als rechterpoort de ‘airportcorridor’. Maar wat betekent die ‘linkerpoot’ dan,
die van de haven naar het zuiden loopt? Dat

is nog niet duidelijk, zeggen alle partijen. Mede
daarom is een Kennislab opgezet in 2013, om
kennis over het gebied te vergaren en te delen.
Verschillen in visie
Voor verschillende partijen is de Westas pas
gaan leven door de start van het Kennislab,
toen zijn zij betrokken geraakt bij het nadenken over dit gebied. Ook hier zijn verschillen
te zien in hoe ze die samenwerking zien. Hoe
de ontwikkeling van de Westas in de toekomst
zal gaan is nog spannend, geven verschillende
betrokkenen aan. Ondernemers moeten betrokken worden bij het proces, zij moeten er
ook wat in zien. Maar vooral wordt de rol van
de Metropoolregio Amsterdam benadrukt.
Aandacht voor de Westas als één regio moet
niet ten koste gaan van samenwerking op grotere schaal. Want samenwerking, zo vinden alle
partijen, maakt dat je ‘meer uit het gebied kunt
halen’.

Quote
“We zagen in zekere zin al dat er commercieel werd geanticipeerd
door ontwikkelaars, door logistieke dienstverleners, op iets wat er
nog niet was en een term die er ook nog niet was, dus er zat een
fundament vanuit de markt. Toen zijn we daarna met het concept
logistieke Westas gekomen en daar op door gaan denken: wat is dat
nou?”
- een partner van het Kennislab
over het onstaan van de Westas
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Visie op de Westas: de ‘linkerpoot’, de ‘blauwe as’ van de Y-corridor

Quote
“Het belangrijkste is dat er dus politieke steun was vanuit de wethouder om de regionale samenwerking
ook een keer op een andere manier vorm te geven. Dus niet via de bestaande regionale netwerken
zoals de Metropoolregio Amsterdam of de Stadsregio Amsterdam, maar een keer gewoon helemaal
met een frisse blik..”
- een partner van het Kennislab
over de reden voor samenwerking

Meer weten?
Brief:
Boekje:
Blog:

Ecorys (2014) Logistieke Westas harde kern van Amsterdamse economie.
http://www.ecorys.nl/nl/news/2011/07/logistieke-westas-harde-ker/53
Jan Rutten (2011) Brandpunt Logistieke Westas
http://www.janrutten.com/documenten/projecten/Logistieke%20westas.pdf
Petra Bergsma: De vier lessen van een sterk verhaal.
http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/4-lessen-over-een-sterk-verhaal/
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3. Internationale allure

Nieuw-West als Arrival City?
Marlot van Dijken en Bilal Amajjoud
Amsterdam Slotervaart wordt in het boek ‘Arrival City: How the largest migration in
history is reshaping our world’ van Doug Sanders bestempeld als een zogenoemde
‘Arrival City’. Inmiddels is Slotervaart gefuseerd met Overtoomse veld, Slotermeer,
Geuzenveld en Osdorp tot stadsdeel Amsterdam Nieuw-West. Al deze andere
stadsdelen zijn grotendeels vergelijkbaar met Slotervaart. Stadsdeel Nieuw-West is
een minimetropool. Het Stadsdeel heeft ongeveer evenveel inwoners als Arnhem
(ruim 140.000) en een bevolking afkomstig uit 145 landen. Twintig procent van de
studenten in Amsterdam woont in Nieuw-West.

De Arrival City?
De term ‘Arrival City’ is de titel van een boek van Doug Sanders met als
ondertitel ‘How the largest migration in history is reshaping our world’. Sanders stelt in dit boek dat migrantenwijken in eerste instantie veelal een soort
van probleemwijken zijn, maar dat ze gelijktijdig ook zogenoemde ‘transitional spaces’ zijn. Deze wijken bestempelt hij als wijken met veel potentie. In
deze jonge ‘kanswijken’ schuilt een enorme stedelijke dynamiek met mensen
die ondernemend, gedreven en ambitieus zijn om zich verder te ontwikkelen
en hogerop te komen in de maatschappij. Sanders bezocht 20 steden over de
hele wereld om deze ontwikkelingen te bestuderen. In zijn boek voorspelt hij
dat deze ‘special kind of urban places’ zich kunnen ontwikkelen tot bloeiende
economische en culturele centra.
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Ondernemend talent
Volgens Sanders leidt diversiteit tot meer economische kansen. Ondernemerschap vormt voor migranten de weg naar emancipatie; een manier om
het lot in eigen hand te nemen. De eerste tot en
met de derde generatie migranten zijn de pioniers
in dit fascinerende transitieproces. Steeds meer
Nederlanders met een niet-westerse achtergrond
zijn hoogopgeleid en/of starten een onderneming.
Dit proces dient versterkt te worden door zowel
de overheid als het bedrijfsleven. In Amsterdam
Nieuw-West bruist het van talent. Vanwege haar
relatief grote beroepsbevolking en de vele ondernemersinitiatieven vormt het stadsdeel een belangrijk onderdeel van de Westas. Dit talent moet
gekoesterd, versterkt en gefaciliteerd worden door
de stakeholders.
Een nieuwe benadering
De traditionele top-down-benadering werkt in
deze context niet meer. De stakeholders inclusief
de migranten dienen samen te werken in netwerkcommunities om te zorgen voor voldoende
stageplekken en meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook dienen de stakeholders (overheid
en gebouweigenaren) zich flexibeler op te stellen
door belemmeringen weg te nemen voor ondernemers. Daarnaast dient er meer professioneel onderwijs te komen op het gebied van
ondernemerschap. Er zijn tot nu toe nog teveel
startende ondernemingen die het niet redden of
niet doorgroeien.

Meer weten?
Boek: 		
		
		
Blog: 		
		
		

Doug Sanders (2011) The Arrival City: How The Largest Migration In 		
History Is Reshaping Our World.
http://www.arrivalcity.net/
Bilal Amajjoud: Van top-down naar bottom-up in Amsterdam Nieuw-West
http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/van-top-down-naar-bottom-upin-amsterdam-nieuw-west/
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4. Bedrijvigheid in Nieuw-West

Nieuwe economie op een
businesspark?

Marlot van Dijken en Bilal Amajjoud

Sinds de Tweede Wereldoorlog is functiescheiding in stedelijke gebieden vanzelfsprekend geworden. Via bestemmingsplannen, milieuhindercategorieën en zoneringen
werd de functiescheiding geïnstitutionaliseerd. Er werden monofunctionele woonwijken gebouwd om in te wonen en bedrijventerreinen aangelegd aan de randen
van de steden om op te werken. Zelfs bedrijven die weinig hinder voor bewoning
opleverden werden uit steden verbannen. Zo is ook Amsterdam Nieuw-West ontwikkeld. Nieuw-West heeft een grote verscheidenheid aan bedrijfsmilieus. Zo zijn er
winkelgebieden, bedrijventerreinen en kantoorlocaties te vinden in Nieuw-West. In
het noorden wordt Nieuw-West begrensd door het havengebied Westpoort, terwijl
in het westelijke deel het Businesspark Amsterdam Osdorp in ontwikkeling is.

Businesspark Amsterdam Osdorp
BPAO zou het bedrijventerrein van de toekomst moeten zijn. Het terrein ligt in een
inspirerende, groene omgeving aan de rand van de stad Amsterdam. Het DNA van het
businesspark bestaat uit de stad, luchthaven Schiphol, de haven van Amsterdam en de
natuur van de polder. Deze vier elementen maken het businesspark uniek. Het terrein
heeft een totale omvang van ca. 20 hectare, waarvan nog ruim 11 hectare beschikbaar
is en kavelgroottes zijn er vanaf 0,5 hectare. Het is een echte bedrijfslocatie met een
uitstekende bereikbaarheid per auto en een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer.
SADC en stadsdeel Nieuw-West, hebben ervoor gekozen om een nieuwe weg in te
slaan en om het gebied van een nieuwe impuls te voorzien. Het gebied moet een centrum worden voor bestaande ondernemingen en voor jonge ondernemers uit de wijk.
Allemaal anders, maar allemaal met een internationale oriëntatie en dynamiek. BPAO
verbindt de wereld met de wijk en globaal met lokaal. Het businesspark moet een proeftuin voor de economie van de toekomst worden en een proeftuin van de Arrival City.
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Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West
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4. Bedrijvigheid in Nieuw-West

Woon-werkcommunities
WAT: Een woon-werkcommunity met het concept van een georganiseerde samenlevingsvorm
gebaseerd op een ideologische, ecologische en/of economische verwantschap.
WAAR: Business Park Amsterdam Osdorp en/of elders in de Westas.
VOOR WIE: Pioniers op gebied van ondernemen en wonen. Dit kunnen hoofdzakelijk (creatieve) startende ondernemers uit Amsterdam Nieuw-West zijn. Focus op mensen met ecologische
belangen (duurzame ondernemers) en mensen met sterke economische belangen (sharing met
het oog op winst). Mensen met deze belangen die niet woonachtig zijn in Nieuw-West worden
niet uitgesloten.
WAAROM: Functiemenging brengt voordelen met zich mee voor het gebied en sterke communityvorming zal dit alleen maar versterken. Een woon-werkcommunity maakt specifieke regelgeving mogelijk (bijvoorbeeld DGVS).
HOE: Door de randvoorwaarden voor een dergelijk concept te bepalen. Door de trends
en randvoorwaarden te vertalen naar een ontwerp. Door de besluitvorming te ondersteunen.
Door een waterdicht businessmodel neer te zetten. Belangrijke succesvoorwaarde is dat de
omgeving niet af is of planologisch dichtgetimmerd. Er moet ruimte zijn voor nieuwe initiatieven.

Waar kunnen mensen wonen?
Door de grootstedelijke groei van steden in
de Randstad en met name Amsterdam hangt
er een enorme woningbouwopgave boven de
Randstad. Er wordt gedacht dat deze kwalitatieve en kwantitatieve opgave op diverse manieren kan worden aangepakt en beantwoord.
Allereerst door sterke verdichting en herstructurering van verouderde woon-werklocaties in
de steden en transformatie van in onbruik geraakte terreinen tot nieuwe stedelijke gebieden
met een woon-werkfunctie. Dit geldt ook voor
de werklocaties aan de randen van de steden.
Voor de Westas betekent deze ontwikkeling
dat deze uitbreiding steeds meer neigt naar het
hart van de Westas. De oplossing kan zijn door
meer te kijken naar bedrijventerreinen en kantoorlocaties waar gemengde functies kunnen
worden ontwikkeld.
22

Wonen - bedrijvigheid
Functiemenging? “Het voorkomen van minimaal twee in evenwicht verhoudende functies
met een rol van betekenis in een gebied. In
dit geval de menging van de functies wonen
en bedrijvigheid.” Dat is volgens ons de kern
van functiemenging in een gebied. Een van de
belangrijkste voordelen van functiemenging is
dat het de leefbaarheid van een buurt, wijk of
gebied kan vergroten. Met andere woorden,
het kan zorgen voor een prettiger woon- en
werkklimaat. Hierbij kan gedacht worden aan
een schone, nette en veilige omgeving. Maar
hoe kan functiemenging vormgegeven worden
in een gebied? Wellicht vormt de woon-werkcommunity een goede oplossing.

De Westas in Beweging

Trends
Om een succesvolle woon-werkcommunity
te ontwikkelen moet er sprake zijn van collectiviteit en een gezonde dosis idealisme.
Het ontstaan van leefgemeenschappen is ver
in de geschiedenis terug te voeren. Er zijn talloze voorbeelden van leefgemeenschappen op
basis van gedeelde belangen, gelijkheid en collectiviteit. Denk bijvoorbeeld aan de Joodse
Kibboets die ontstonden rond 1910. Om in de
huidige tijd een community te kunnen ontwikkelen moet er gezocht worden naar trends die
nu en in de toekomst een rol zullen spelen.
Deze trends hebben invloed op de ruimtelijke
economie en vragen om een andere invulling
van de ruimte. We leven in een tijd van snelle
economische veranderingen. Er is een nieuwe
economie in opkomst. Onder deze overkoepelende term kunnen meerdere trends geplaatst
worden:

Meer weten?

•
•
•
•

•

•

Sharing: Bezit is minder belangrijk. Men
ziet steeds meer de voordelen van delen;
Circulaire economie: Het productieproces verandert van lineair naar circulair;
E-commerce: Gemak van producten
thuis kopen boven fysieke beleving;
Digitalisering; Technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken om praktisch achter je PC te leven;
The new way of working: Thuiswerken
is niet vreemd meer door de behoefte aan
flexibiliteit.
Bottom-up: Van top-down verandert de
samenleving steeds meer in een netwerksamenleving.

Wanneer er een woon-werkcommunity ontwikkeld kan worden die aansluit op deze trends
kan dit een impuls geven aan het hele gebied.

Bron: http://www.cartoonmovement.com/cartoon/5679

Blog:

Marlot van Dijken: Transformatie is hot
http://www
http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/transformatie-is-hot/

Product:

http://www
http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/producten-lab-westas-20141/
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Verbindingen
en bereikbaarheid
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5.Verbindingen in de Westas

Land, zee, lucht en data
Mark Vleij, Jesper van Tol en Renske Wammes
De vier ports (airport Schiphol, seaport Amsterdam, Greenport Aalsmeer en de
dataport) vormen een belangrijk onderdeel van de Westas.

De haven van Amsterdam is de vierde haven
van Europa en maakt samen met Schiphol deel
uit van de grootste airport-seaport-combinatie
van Europa. De Greenport Aalsmeer is het
grootste wereldhandels-en kenniscentrum
voor de sierteeltsector met in het hart bloemenveiling FloraHolland. Flora Holland is ontstaan doordat telers gezamenlijk hun producten
gingen aanbieden waardoor ze sterker stonden
tegenover de kopers. Sindsdien is Flora Holland
sterk gegroeid en heeft het nu een jaaromzet
van € 4,4 miljard. Per jaar worden 12,5 miljard
stuks bloemen en planten verhandeld via Flora
Holland. Naast Flora Holland opereren binnen
de Greenport teeltbedrijven, handelsbedrijven,
exporteurs, tuinbouwleveranciers en veredelaars in bloemen en planten. Deze bedrijven
zorgen met elkaar voor een omzet van 3 miljard euro per jaar. Met hun sterke marktposities en internationale allure zijn de mainports
van de Westas van essentieel belang voor de
economie en werkgelegenheid in de regio.

Over de ontwikkelingen in de Westas
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5.Verbindingen in de Westas
Top 10 Europese luchthavens op basis van aandeel in totale vrachtvervoer

Top 10 Europese luchthavens op basis van aandeel in totale passagiersvluchten

Facts and Figures: Amsterdam Airport Schiphol
323 		
52,6 miljoen
1,5 miljoen
425.565 		
650.000m²
5 		
€4 miljard
±500 		
€26 miljard

Bestemmingen
Passagiers
Ton vracht
Vliegtuigbewegingen
Terminaloppervlakte
Hoofdstart- en landingsbanen
Waarde vaste activa
Bedrijven gevestigd op Schiphol
Bijdrage aan Bruto Nationaal Product (BNP)

Bronnen: www.schiphol.nl / Schiphol Group jaarverslag 2013
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Facts and Figures: Port of Amsterdam
2.600 ha 		
±2165 		
59.000 		
95 miljoen
7292 		
1483 		
137 		
710.000 		
€6,2 miljard

Havengebied
Bedrijven gevestigd in de Port of Amsterdam
Arbeidsplaatsen
Ton vracht
Zeeschepen
Riviercruiseschepen
Zeecruiseschepen
Totaal aantal passagiers
Toegevoegde waarde

Bron: Port of Amsterdam
Aandeel per haven in totale vrachtvervoer

Meer weten?
Blog: 		
		

Mark Vleij: Binnenkijken bij Flora Holland.
http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/binnenkijken-bij-flora-holland/
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5.Verbindingen in de Westas

Wat is precies die vierde
port?

Esther Mulder en Petra Bergsma

Amsterdam Airport Schiphol, de Port of Amsterdam en de
Greenport Aalsmeer zijn zonder twijfel de bekendste drie
ports van de Westas. Maar de Westas heeft nog een vierde
port: de Dataport.Velen weten echter niet af van het bestaan
van deze port en wat deze port betekent. De dataport in
Amsterdam is door historische redenen gegroeid tot wat het
nu is.Toch heerst er nog veel onduidelijkheid over de betekenis van de dataport en wat deze kan betekenen voor de regio.
Maar daar gaat www.dataport-amsterdam.nl verandering
in brengen.
Naast de beschikbaarheid van de connectiviteit beschikt
Amsterdam ook over een internetknooppunt; de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX). Als een bedrijf zich
aansluit bij de AMS-IX, is dataverkeer met de andere partijen die ook lid zijn nog eenvoudiger en sneller. Ook is
Amsterdam een goede vestigingsplaats voor datacenters.
Mede dankzij de stabiele energielevering en het gunstige,
stabiele, politieke klimaat. Datacenters bieden op haar
beurt weer ruimte aan alle bedrijven in Amsterdam om
kostbare data veilig op te slaan en welk bedrijf wil dat
nou niet?
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Er zijn al vele datacenters gevestigd in Amsterdam en de
AMS-IX zit in twaalf daarvan. Waar deze datacenters gevestigd zijn, is te zien op de kaart op deze pagina’s.

Overzicht datacenters in Amsterdam

Over de ontwikkelingen in de Westas
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4.Verbindingen in de Westas
5.
www.dataport-amsterdam.nl
Wat is voor u dé dataport van Amsterdam?
Op welke manier kan er gebruik gemaakt
worden van deze dataport? En hoe wordt
het gebruik mogelijk gemaakt? Deze vragen
zullen beantwoordt worden op de website
www.dataport-amsterdam.nl: het platform
van D@T@POORT. Op deze website zal de
dataport van Amsterdam tastbaar worden.
Er gebeurt veel op het gebied van data, er
wordt tegenwoordig enorm veel data geproduceerd en die data is kostbaar. Deze data
moet zo veilig mogelijk worden opgeslagen
en dit is mogelijk in datacenters. Datacenters
die gevestigd zijn in Amsterdam. Amsterdam
heeft beschikt over een dataport, maar wat
houdt dit eigenlijk in?
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D@T@POORT zorgt er voor dat het begrip
dataport duidelijk wordt, voor overheden,
gemeentes en bedrijven; dus eigenlijk voor
iedereen. Door middel van het platform willen we eenvoudig en concreet uitleggen wat
de mogelijkheden zijn omtrent de dataport.
Daarnaast biedt dit platform een eenvoudige
mogelijkheid een connectie te maken met
de partijen die u nodig heeft om gebruik te
maken van de mogelijkheden die de dataport
biedt.
De D@T@POORT is niet alleen een platform voor kennis en connecties, maar ook
een manier om Amsterdam als dataport te
profileren. Door op deze manier de stad te
benaderen, wordt de dataport een begrip
voor Amsterdam, nationaal én internationaal.
Daarmee wordt Amsterdam als stad nog beter op de kaart gezet!

De Westas in Beweging

Datacenters maken de dataport van Amsterdam tastbaar. Hierin komen dus ook alle partijen samen die door het platform met elkaar
in contact raken. Maar naast de datacenters
ligt er nog een hele structuur achter de dataport, deze is alleen niet tastbaar, maar is
wel degelijk een toegevoegde waarde voor
de stad. Door middel van D@T@POORT
wordt ook dit concreet gemaakt.
Schiphol Airport, Greenport Aalsmeer en de
haven van Amsterdam zijn al concreet gemaakt. Waarom de dataport nog niet? Juist
omdat het niet tastbaar is. Door de dataport
betekenis te geven door middel van een platform kan de Westas ook met recht zeggen
dat het een gebied is met 4 mainports.

En welke voordelen kan de Westas hieruit halen? De Westas
vormt een goede vestigingsplaats voor datacenters, een markt
die exponentieel groeit. Er zijn al datacenters gevestigd in de
Westas. Bovendien is het ook al mogelijk om je als bedrijf aan te
sluiten bij de AMS-IX in de Westas. De AMS-IX is namelijk gevestigd in twee datacenters op Schiphol (Terremark en Interxion).

Meer weten?
Blog:

Esther Mulder: U vraagt, wij draaien.
http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/u-vraagt-wij-draaien/
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6. Nieuwe verbindingen

Vrije Economische Zones
in de Westas?
Mark Vleij, Jesper van Tol en Renske Wammes
“In heel de wereld worden Vrije Economische Zones (VEZ) gesticht.Waarom blijven
wij dan achter?” Dit was een vraag van een van de founding partners van de Westas.
Maar wat is eigenlijk een VEZ? En hoe kan een VEZ in de Westas de economie en
concurrentiepositie versterken?

Wat is een Vrije Economische Zone?
Een VEZ gebied dat speciaal ontworpen wordt om buitenlandse investeerders aan
te trekken. In dergelijke zones wordt het werkmilieu verbeterd door regelgeving
omtrent belastingen, milieu en arbeidsrecht te versoepelen. Er zijn twee typen zones:
1.Type I: deze zone is fysiek afgebakend door middel van een muur, hek of afrastering.
Alles wat het gebied in- en uitgaat, moet worden gecontroleerd;
2.Type II: deze zone is ruimtelijke afgebakend, maar omvat minder strikte regelgeving.

Een VEZ is, rekening houdend met Nederlandse
en Europese regelgeving, mogelijk in Nederland. Een VEZ Type II is momenteel al in gebruik
op Schiphol en valt onder het Documentloos
Goederenvolgsysteem (DGVS). Een VGS Type
I is daarentegen nog niet in gebruik. Dit heeft
er waarschijnlijk mee te maken dat het gebied
van een VEZ Type I afgebakend moet zijn door
middel van een afrastering, wat logistieke problemen kan geven.
Voor de Westas is het bovendien van belang
te achterhalen voor welke bedrijven een VEZ
32

interessant kan zijn. Uit onderzoek blijkt dat
de logistieke sector, financiële sector en industriesector het meeste baat kunnen hebben
van een VEZ en bovendien voor veel werkgelegenheid zorgen. Verder is uit onderzoek naar
vergelijkbare VEZ’s naar voren gekomen dat er
voornamelijk veel opslag van goederen plaatsvindt in VEZ’s. Ook zogenoemde Value Added
Logistics worden veel uitgevoerd in dergelijke
gebieden. Het advies is dan ook om bedrijven
aan te trekken die VAL-services aanbieden voor
hoogwaardige producten die snel verder getransporteerd moeten worden.
De Westas in Beweging

Duurzaamheid
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7. Economie en duurzaamheid

Een incubator voor de Westas?
Arno Nijhof en Peter Oosterloo
“De Westas moet economisch sterker en innovatiever worden.” Deze ambitie is
uitgesproken door de founding partners van de Westas. Men ziet kansen om deze
doelstelling te behalen door in te zetten op de circulaire economie.

Een vraagstruk over stromen
Circulaire economie is een benaming voor een nieuwe economie waar processen op een innovatieve manier geregeld zijn; op
een manier waarbij grondstoffen niet verloren gaan, maar op
een duurzame manier worden hergebruikt. Hierbij betaalt een
klant alleen voor de prestaties van het product en niet voor
het bezit. Het is een duurzame interventie die ook economisch
gewin oplevert voor bedrijven. De circulaire economie is een
vraagstuk over stromen van energie, water, voedsel en afval. Dat
de Westas, met haar sterke logistieke cluster, deze kans grijpt is
niet vreemd. Om te komen tot een circulaire economie is het
van belang om te innoveren. Innoveren betekent de ontwikkeling
van nieuwe producten doordat verschillende bronnen van kennis bij elkaar komen.
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Innovatieve bedrijven
Innovatie kan tenen eerste plaatsvinden op het gebied van businessmodellen. Bestaande en nieuwe bedrijven verbeteren hun
bedrijfsvoering om zo kosten te besparen en slimmer om te
gaan met grondstoffen en energie. Aanpassingen van de bestaande processen roepen nieuwe vragen op. Vragen van bestaande
en nieuwe hervormers bieden nieuwe kansen voor onderzoek.
Onderzoek heeft als doel nieuwe manieren te ontwikkelen om
processen uit te voeren. Dit biedt ook weer economische kansen. Kortom, de circulaire economie is een relatief nieuwe sector en er zijn start-ups nodig die inspelen op de kansen die deze
sector biedt. Door bestaande netwerken van kennisinstellingen,
overheden en het bedrijfsleven te binden onder de pijlers circulaire economie, logistiek en de netwerksamenleving, kunnen
nieuwe kansen benut worden. Kansen vertalen zich in kennis,
producten en nieuwe bedrijven. Deze startende bedrijven zijn
op zoek naar houvast, begeleiding en een groot netwerk van
afnemers en toeleveranciers.

Incubator: een netwerk voor innovatie
Op kleine schaal kan de ontwikkeling van de circulaire economie
bevorderd worden in een incubator. Dit is een plek waar startups bij elkaar in één gebouw zitten. Zij nemen daar gezamenlijk
kennis en diensten af, wat een kostenvoordeel oplevert. Hierbij
moet worden gedacht aan reflectiemomenten met technische
en financiële experts en ondernemerschapexperts of het delen
van opslagruimtes. De incubator faciliteert niet alleen deze zaken maar is ook actief bezig de groei en levensvatbaarheid van
de bedrijven te versnellen door kansen te zoeken en te bieden.
In de incubator worden niet alleen start-ups, maar ook studenten gehuisvest die aan de slag gaan om vragen te beantwoorden
uit het regionale bedrijfsleven en de overheid. Zij worden hierbij aangespoord om bewezen technologieën toe te passen en
hiervoor businessmodellen te ontwerpen om zo tot nog meer
start-ups te komen.

Over de ontwikkelingen in de Westas
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8. Economie en duurzaamheid
7.
Van idee naar volwassen bedrijf in de incubator:

In een economisch tijdperk waar afgestudeerden moeilijk werk
kunnen vinden, wordt ondernemen een steeds aantrekkelijker
fenomeen. Ondernemen is niet risicoloos en het is van belang
dat startende ondernemers gestimuleerd worden om de juiste
keuzes te maken om hun groei te versnellen. Naast nieuwe ondernemingen ontstaat er een netwerk van belanghebbenden uit
de drie pijlers van het gebied. De Westas is een gebied waarin
het belang van netwerken het gebied bestaansrecht geeft. De
incubator is de fysieke plek die studenten, start-ups, kennisinstellingen en experts rond de thema’s circulaire economie, de
netwerksamenleving en logistiek samenbrengt, waardoor uitwisseling van ideeën en innovatie plaats kan vinden.
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Van incubator naar bedrijfscampus
De incubator is een katalysator voor bedrijvigheid in de circulaire economie en logistiek. Met deze bedrijvigheid is het een
middel op weg naar een duurzame, zelfversterkende, regionale
economie. Als resultaat van de nieuwe bedrijvigheid, opgebouwde relaties en een passend vestigingsklimaat ontstaat, de bedrijfscampus. Dit is een plek ingericht, niet alleen om te werken, maar
ook om mensen met elkaar in elkaar in contact te laten komen
en netwerken te laten ontstaan ten einde het innoverend vermogen van het gebied te versterken. Een campus die zich richt
op een combinatie van circulaire economie en logistiek kan een
fysieke uiting zijn van de ambitie van de Westas om circulaire
economie te integreren. Immers, als start-ups bijdragen aan een
innovatieve sfeer trekt dit ook weer aandacht van studenten,
investeerders en andere bedrijven. Binnen de pijlers van de Westas is de campus de hub. De rol van de incubator is een centrum
van interactie die de bedrijvigheid fysiek en sociaal bindt aan de
campus. De Westas bestaat uit netwerken, het zit in de identiteit
van het gebied om over de grens te kijken. Dit geldt ook voor
de campus, de activiteiten hier zijn gericht op een groter verzorgingsgebied dan de Westas en dus is de incubator ook een
ontmoetingsplaats voor een groter schaalniveau.

Meer weten?
Film: 		
Ellen MacArthur Foundation: Heroverwegen van vooruitgang: circulaire
		 economie.
		
https://www.youtube.com/ watch?v=2_orGl_s7UY
Documentaire:
		
		

Tegelicht: De kracht van water: de kansen benutten die afval- en water		
stromen bieden.
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/de-kracht-van-water.html
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Afsluiting

De Westas: verbinden en
onderscheiden

Mark Noordzij

Het mag inmiddels wel duidelijk zijn: in de Westas gebeurt veel! Dit boekje opende
met een vraag: “Hoe kunnen we een identiteit voor de Westas vormgeven?” We
kwamen erachter dat drie thema’s veel naar voren komen in de gecommuniceerde
identiteit van de actoren in de Westas: ‘regionale samenwerking met internationale
allure, duurzaamheid, en verbindingen en bereikbaarheid. Dit zijn de thema’s die de
actoren in de Westas met elkaar gemeen hebben, maar de vraag blijft of de Westas
zich op deze thema’s kan onderscheiden van de vele al bestaande regionale samenwerkingen in het gebied. En, misschien wel net zo belangrijk, kan de verbinding met
deze samenwerkingen op worden gezocht? En, zo ja, hoe dan?
Om deze laatste vraag te beantwoorden, is het
van belang eerst te achterhalen wat de gecommuniceerde identiteiten van de al bestaande
regionale samenwerkingsverbanden in het gebied zijn. Hiervoor is dezelfde methode gehanteerd als voor het onderzoek naar de gecommuniceerde identiteiten van de actoren in de
Westas uit het eerste hoofdstuk van dit boekje.

De vier onderzochte samenwerkingsverbanden zijn:
1.
2.
3.
4.
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Metropoolregio Amsterdam
Zuidas Amsterdam
De Zaancorridor
Greenport Aalsmeer
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Samenwerkingsverband

Belangrijkste thema

Metropoolregio Amsterdam

Economische vooruitgang in een internationaal
perspectief: sterke focus op de internationale positie
van de regio. Alles lijkt gericht op het verbeteren van de
(internationale) economische positie.

Zuidas Amsterdam

Duurzaam stedelijk milieu vormen: het ontwikkelen
van een internationale toplocatie voor werken, wonen en
recreëren.

Zuidas
Zaancorridor

Ruimte en mobiliteit: een kansrijke corridor, waarop
ruimte en mobiliteit elkaar kunnen gaan versterken

Greenport Aalsmeer

Clustering en innovatie: kennisdeling en innovatie is een
belangrijke pijler. Greenport gebruikt clustering als middel
om kennisuitwisseling en innovatie te bevorderen. Greenport beschouwt kennisdeling en kennisontwikkeling als de
motor voor innovatie in het bedrijfsleven.

Verbinden en Onderscheiden
De Metropoolregio Amsterdam maakt zich
hard voor het verbeteren van de internationale concurrentiepositie van de regio. Dit is een
thema dat ook veelvuldig naar voren komt in
de gecommuniceerde identiteit van de actoren in het Westasgebied. Hieruit kan geconcludeerd worden dat dit thema een ‘hot topic’
is waar grote waarde aan gehecht wordt. Het
is voor de identiteit van de Westas dus van
belang in te spelen op deze gemeenschappelijke deler en op dit punt aan te sluiten bij de
Metropoolregio Amsterdam. Samen streven
naar een internationale topregio!
Over de ontwikkelingen in de Westas

Duurzaamheid
Een tweede thema dat in zowel de gecommuniceerde identiteiten van de actoren als de
samenwerkingsverbanden naar voren komt,
is duurzaamheid. Veel regionale samenwerkingsverbanden in het gebied doen al “iets”
met duurzaamheid. Zo behandelt de Metropoolregio Amsterdam duurzaamheid als een
mogelijkheid om de economische positie te
verbeteren en ziet Greenport Aalsmeer duurzaamheid als een mogelijkheid om zich in internationaal perspectief te onderscheiden. De
Westas kan op deze trend inspelen. Echter,
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zoals ook in het eerste hoofdstuk gesteld is,
is duurzaamheid een zogenoemd containerbegrip. Iedereen geeft er zijn of haar eigen draai
aan, waardoor het begrip op zich weinig betekenis over heeft gehouden. Het is dus belangrijk dat de Westas specificeert wat duurzaamheid is en wat het voor de regio kan betekenen.
Dus niet de ‘Duurzame Westas’, maar bijvoorbeeld wel de Westas als voorloper in cradle-tocradle-onderzoek of circulaire economie. Op
deze manier kan aan worden gesloten bij een
belangrijke trend en kan de Westas zich op een
positieve manier onderscheiden.
Verbindingen en bereikbaarheid
Het derde en laatste thema dat belangrijk
is voor de ontwikkeling van de identiteit van
de Westas is het thema ‘Verbindingen en Be-

reikbaarheid’. Dit is een thema dat voor veel
actoren in het gebied van belang is, maar niet,
of slechts ten dele, terugkomt in de gecommuniceerde identiteiten van de al bestaande
regionale samenwerkingsverbanden. Dit geldt
met name voor het thema ‘Verbinden’. De regio heeft het unieke comparatieve voordeel van
vier (!) ports en de Westas kan wellicht dienen
als de regio die deze ports met elkaar verbindt.
Daarbij is het van belang dat de bottom-upontstaansgeschiedenis van de samenwerking
veel meer wordt benadrukt. In tegenstelling
tot veel andere regionale samenwerkingen is
in de Westas de samenwerking namelijk niet
van hogerhand opgelegd, maar ontstaan uit een
gemeenschappelijke behoefte. En dat is best
uniek! De Westas: het gebied dat ports, organisaties en mensen verbindt!

Wanneer op deze punten in wordt gezet, kan de Westas niet alleen haar identiteit aanscherpen,
maar ook haar legitimiteit vergroten. Men laat immers zien dat er aangesloten wordt bij trends in
de regio, andere samenwerkingsverbanden en behoeftes en wensen die leven bij de actoren, maar
ook dat men unieke elementen toevoegt aan het palet van regionale samenwerkingsverbanden in
het gebied. Deze unieke combinatie kan helpen in het nog economisch sterker en innovatiever
maken van dit gebied!

Meer weten?
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Boek: 		
		

Simon Anholt (2007) Competitive identity: The new brand management for
nations, cities and regions. New York: Palgrave-MacMillan.

Onderzoek:
		
		

Mark Noordzij (2014) Conceptualisering van de Westas: de wisselwerking
tussen de identiteiten van regionale samenwerkingsverbanden en stakeholders
in het gebied ten westen van Amsterdam.
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Bronnen
Kaartlagen:
•
•
•
•

Kadaster (2014) Basisadministratie Gebouwen (BAG). http://www.kadaster.nl/bag
Kadaster (2014) Top10NL: Digitale topografische basisbestand. http://www.kadaster.nl/
web/artikel/productartikel/TOP10NL.htm
Nationaal Georegister. http://www.nationaalgeoregister.nl/
Open Street Map (2014). http://www.openstreetmap.org/

Alle kaarten in deze atlas zijn gemaakt met behulp van het QGIS Open Geospatial Foundation Project (http://qgis.osgeo.org/).
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Founding partners van het kennislab: betrokken bij de Westas

founding partners
Amersfoort

AmsterdAm
m West
WestA s

Dit project wordt mede
mogelijk gemaakt door
het Europees Fonds
Regionale Ontwikkeling

knowledge partners
AmsterdAm
m West
WestA s

Amersfoort

MARK

VERHIJDE

42

Het Kennislab voor Urbanisme in de Westas
Hoe houden we de stad fit en vitaal? Dat is al sinds de oprichting in 2012 de hoofdvraag van het Kennislab voor Urbanisme. In Amersfoort en de Amsterdamse Westas doen studenten onderzoek naar die vraag met als doel om concrete antwoorden te leveren. Maar wat is het Kennislab voor Urbanisme precies?
Het Kennislab is een extern R&D-lab
Binnen het Kennislab voor Urbanisme werken ondernemingen, kennisinstellingen,
overheid, media en overige organisaties samen aan het ontwikkelen en ijken van
nieuwe kennis voor de stedebouwkundige vragen van vandaag. Het Kennislab
voor Urbanisme is een extern R&D-lab. Deelnemende bedrijven mogen hun vragen voorleggen aan het lab, de studenten in het lab komen met creatieve oplossingen die worden getoetst in de praktijk.
Het Kennislab beantwoordt de hoe-vraag
In Nederland denken we graag na over het ‘waarom’ van veel problemen. Dat is
nuttig en soms noodzakelijk. Van fouten kun je leren. Maar aan de vraag ‘hoe’ we
het probleem oplossen, komen we vaak niet toe. Het Kennislab voor Urbanisme
doet dat wel. Wij vinden de hoe-vraag de enige écht relevante vraag. Daarom
verwachten we dat de studenten die deelnemen aan het lab die vraag zo concreet mogelijk beantwoorden. Met verdienmodel en al.
Het Kennislab werkt met topstudenten
Het Kennislab is de meest interessante leerplek voor de beste studenten die bezig
zijn met een opleiding in de richting van urbanisme. Samen met topstudenten van
andere opleidingen en onder begeleiding van topmensen uit het vak werken studenten aan concrete problemen, en dragen zo bij aan het vinden van oplossingen niet alleen voor Amersfoort of de Westas, maar ook voor vergelijkbare vraagstukken in andere steden. Het stage- of afstudeerproduct zal bij moeten dragen
aan een betere toekomst van de stedelijke samenleving. Het verdwijnt niet in een
la, maar wordt actief onder de aandacht gebracht van die geledingen in de samenleving die er wat mee kunnen doen.
Het Kennislab gaat over stedelijke vitaliteit
‘Hoe houden we de stad fit en vitaal?’ Die vraag staat altijd centraal in het Kennislab voor Urbanisme. We leven immers in een interessante tijd. Als gevolg van
de economische crisis, gecombineerd met de krimp in de grensgebieden, is groei
voor steden niet meer vanzelfsprekend. Steden die toch willen overleven, moeten
nieuwe manieren vinden om dynamiek te creëren. De oude wetten in de ruimtelij43

ke ordening kunnen daarbij overboord. Het Kennislab voor Urbanisme gelooft dat
steden die dit integraal aanpakken, vanuit de fysieke, sociale en economische
invalshoek, hierin het meest succesvol zijn.
Het Kennislab is een uniek netwerk
Het Kennislab voor Urbanisme wordt mogelijk gemaakt door de (financiële) bijdragen van partners. Zij vinden het belangrijk dat dit onderzoek wordt gedaan. En ze
willen aan de slag met de uitkomsten. Maar ze profiteren ook van de vele andere
voordelen die het Kennislab hen biedt. Zoals de constante mediacampagne in
de vakbladen van Elba Media, de bijeenkomsten die het Kennislab organiseert en
het unieke netwerk dat erbij hoort.
Westas
Het Kennislab voor Urbanisme kent twee vestigingen, in Amersfoort en sinds september ook op de Amsterdamse Westas.
Initiatiefnemers voor het Kennislab voor Urbanisme - Westas zijn Schiphol Area
Development Company (SADC) en de projectorganisatie Westpoort/Sloterdijken
(Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam). De gemeenten Haarlemmermeer,
Zaanstad en het Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West hebben zich inmiddels bij dit
initiatief aangesloten, net als Transforte, GreenPort Aalsmeer, Schiphol Cargo, Port
of Amsterdam en Siemens Nederland. Het Kennislab wordt empowered door de
Economic Board Amsterdam en Dinalog Amsterdam.
Economische motor
Met ‘De Westas’ wordt het gebied aangeduid dat grofweg ligt tussen Zaanstad,
Amsterdam, Aalsmeer en Haarlem. Voor de Amsterdamse metropoolregio is het
een belangrijk gebied. Niet alleen omdat Schiphol, de Amsterdamse Haven en
Greenport Aalsmeer er liggen, maar ook omdat er honderden bedrijven zijn gevestigd en omdat er duizenden mensen werken. De Westas is daardoor een belangrijke economische motor voor de hele metropoolregio en de rest van Nederland. Een belangrijk kenmerk van het gebied zijn de belangrijke logistieke functies:
het gebied is door alle modaliteiten ontsloten, maar die zijn uiteindelijk slechts een
middel, geen doel.
Dat doel, een sterke economie, verdient momenteel extra aandacht, vinden de
founding partners. Lange tijd werd er relatief weinig aandacht aan de Westas besteed. Dat was ook niet nodig, het ging er goed en er waren gebieden die meer
aandacht verdienden. Maar nu economische groei niet meer vanzelfsprekend is,
willen de partners van het Kennislab voor Urbanisme - Westas dat het gebied extra
aandacht krijgt. De partners constateren ook dat ze de handen waarschijnlijk het
best ineen kunnen slaan om die aandacht te generen. Dit alles met als doel om
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de internationale concurrentiepositie te behouden. Om aan de top te blijven. En
daarvoor de juiste vestigingsvoorwaarden te scheppen.
De kennisvraag voor het lab op de Amsterdam Westas luidt daarom: Hoe kun je
de Westas versterken zodat het economisch en innovatief een nog sterker gebied
wordt?
Brede studentenmix
De vraag wordt beantwoord door topstudenten, afkomstig van verschillende universiteiten en hogescholen in Nederland. In het eerste lab (september tot februari)
zaten negen studenten, evenals in het huidige lab. Ze volgen daar een breed
palet aan opleidingen:
Integrale Veiligheidskunde, Airport Seaport Logistics, Ruimtelijke Ordening en
Planologie, Vastgoed & makelaardij, Bestuurskunde en Overheidsmanagement,
Economische geografie, Stadsgeografie, Landschapsarchitectuur en ruimtelijke
planning, Geo-communicatie en Urban Design. Een mooie brede mix die past bij
het karakter van de vraag.
Aan de studenten wordt niet alleen gevraagd om met een passend antwoord te
komen op de vraag van de founding partners, maar ook om nieuwe producten
en verdienmodellen te ontwikkelen op basis van de vraag.
Partnerships
Het Kennislab voor Urbanisme wordt gefinancierd door partners. Wij kennen twee
soorten partners: founding partners en knowledge partners.
Founding partners
Founding partners zitten in de stuurhut van het Kennislab voor Urbanisme.
Het partnership houdt het volgende in:
>> Als founding partner denkt u actief mee over de kennisvraag die het Kennislab
onderzoekt. U wordt uiteraard uitgenodigd voor de maandelijkse vergaderingen
die daarover gaan. U wordt ook uitgenodigd om gedurende de looptijd van het
lab regelmatig een bezoek te brengen aan onze studenten in het lab en hen inhoudelijk bij te sturen. De studenten komen ook bij u langs om kennis op te doen
en uit te wisselen.
>> U wordt uitgenodigd om de maandelijkse evenementen van het Kennislab
(gratis) te bezoeken samen met twee collega’s en een aantal relaties. Als partner
kunt u desgewenst een van deze evenementen in uw bedrijf organiseren.
>> U kunt zitting nemen in de jury van de Urbanisme Award van het Kennislab.
>> We nemen u actief mee in de communicatie over het Kennislab, in alle nummers van de vakbladen van Elba Media zijn twee pagina’s gewijd aan het Kennislab. Daar staat uw logo bij.
>> Als partner ontvangt u – gedurende uw partnerhsip – een abonnement op het
vakblad Vitale Stad.
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Knowledge partners
Knowledge partners vinden het belangrijk dat het Kennislab bestaat. Als knowledge partner van het Kennislab voor Urbanisme geeft u aan dat u de toekomst
van de stad en de rol van urbanisme daarin een warm hart toedraagt. Ook u vindt
dat het anders moet in onze steden en u wilt daar als knowledge partner een bijdrage aan leveren. Wij zullen u daar zo veel mogelijk bij betrekken. Daarom wordt
u uitgenodigd om alle evenementen van het Kennislab (gratis) te bezoeken. De
studenten die in het lab actief zijn zullen u echter ook ongevraagd betrekken bij
hun werkzaamheden. En u bent natuurlijk ook van harte welkom om met ons te
praten over de voortgang van het lab. We nemen u mee in de communicatie
over het Kennislab. Als dank voor uw lidmaatschap krijgt u – gedurende uw partnerhsip – een abonnement op het vakblad Vitale Stad.

KENNISLAB
VOOR URBANISME
Kennislab voor Urbanisme
Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort
www.kennislabvoorurbanisme.nl
+31 (0) 33 8700 100
j.wesselink@kennislabvoorurbanisme.nl
@KLvoorUrbanisme
Ons lab in de Westas is gehuisvest bij SADC op Schiphol.
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