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irculaire economie
… binnen de
ruimtelijke ordening
in Westas

Een onderzoek die de overheid inzicht geeft in de mogelijkheden voor circulaire economie
binnen de ruimtelijke ordening in de Westas door middel van een programma van eisen.
Hierin worden vanuit de circulaire economie eisen gesteld aan de ruimtelijke ordening.
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Voorwoord
Met heel veel vreugde en plezier heb ik mijn afstudeeronderzoek bij ‘het Kennislab voor Urbanisme’ uitgevoerd. Ik
wilde graag mijn afstudeeronderzoek doen binnen het Kennislab vanwege hun innovatieve karakter en andere
manier van denken en aanpakken. Vooral na twee projecten alleen gedaan te hebben, was ik ook wel toe aan
medestudenten om mij heen. Ik was toe aan een nieuwe omgeving met nieuwe prikkels. En waar kan je dit beter
vinden dan in de Westas, waar veel gebeurt door de aanwezigheid van de Amsterdamse haven en Schiphol.
Natuurlijk hoort bij dit bijzondere gebied een uitdagende opdracht. Toen Jan-Willem Wesselink vertelde over de
vraag die er lag, werd ik meteen enthousiast. Vooral door de raakvlakken van milieukunde en ruimtelijke ordening
en planologie, waar ik de afgelopen drie jaar erg geïnteresseerd in ben geraakt. Daarnaast is het een groot, actueel
en vernieuwend onderwerp waar veel vragen bij horen die bedrijven en gemeenten graag beantwoord zien. Het
heeft als groter doel een duurzaam, toekomstbestendig gebied te creëren, ook al neemt het aantal gebruikers de
komende vijfentwintig jaar met een miljoen toe. Hoe zorg je ervoor, binnen mijn vakgebied, dat dit gebied het
toenemende gebruik aan kan en op de huidige manier zijn functie kan vervullen, zonder chaos en gemis van
producten bij de gebruiker. Ik heb gedurende dit onderzoek veel nieuwe kennis en ideeën opgedaan. Ik hoop dat u
als lezer, ook tijdens het lezen van dit onderzoek nieuwe ideeën, inspiratie en/of kennis op zult doen. Mijn
onderzoek gaat over circulaire economie in ruimtelijke ordening in de Westas. Nieuwsgierig geworden? Ik hoop het
wel.
Maar voordat u verder leest zou ik graag een paar mensen in het bijzonder willen bedanken, want zonder hen was
dit onderzoek niet geworden zoals het nu is. Als eerste wil ik mijn opdrachtgever Jan-Willem Wesselink bedanken
voor het vertrouwen dat hij heeft gegeven door deze opdracht aan mij toe te vertrouwen. Daarnaast wil ik hem ook
bedanken voor de prettige begeleiding en de daarbij behorende gesprekken, waarin we snel op één lijn lagen. De
begeleidende gesprekken hebben erg geholpen dit onderzoek richting te geven. Verder wil ik iedereen achter de
schermen van het Kennislab voor Urbanisme bedanken voor het geweldige afgelopen jaar, voor de organisatie,
uitstapjes en het enthousiasme zowel binnen het lab als binnen de organisatie Elba-Rec. De studenten, Anne-Luz
Pijnenburg, Sabine Takken, Alex Maat en Santini Hijemans wil ik ook bedanken voor een gezellig en leuk half jaar
binnen het lab ‘Westas’. In deze periode hebben we vragen aan elkaar kunnen stellen en elkaar kunnen helpen.
Daarnaast wil ik het SeniorLab bedanken voor de inzichten, adviezen en de gedeelde ervaringen tijdens de
speeddate bijeenkomsten. Ik mag ook de Kennislab partner SADC niet vergeten waar we afgelopen half jaar hebben
mogen werken, gebruik mochten maken van de faciliteiten en mee mochten lunchen. Dus bedankt voor de
gastvrijheid, de openheid en de hulp bij dit onderzoek. Ik hoop dat dit onderzoek een mooie bijdrage kan leveren bij
jullie strategie voor de Westas. Verder wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de interviews of
overleggen. Ten slotte wil ik het Saxion ook bedanken voor de begeleiding in de vorm van intervisiegroepjes waarin
ik veel heb gehad aan de feedback van zowel de studenten als de begeleider.
Voordat u verder leest of bladert, zou ik u er op willen attenderen dat dit onderzoek ook digitaal te lezen is. Met het
digitaal lezen spaart u het milieu en voorkomt u dat dit onderzoek bijdraagt aan de weggooimaatschappij.
Ik wens u veel leesplezier.

Robin Wientjes

Samenvatting
Dit onderzoeksrapport is geschreven in opdracht van het Kennislab voor Urbanisme. Zij hebben als doel de stad
beter te maken door met realiseerbare oplossingen te komen. Dit onderzoek is geschreven voor de bedrijfspartners,
gefocust op de gemeentelijke partners, van Kennislab in de Westas.
De Westas neemt de komende jaren in gebruikersaantallen sterk toe. Naar verwachting zijn er in 2040 een miljoen
extra mensen die wonen of werken in het gebied. Dit betekent dat het verbruik van en de vraag naar producten ook
mee zullen groeien. Binnen de huidige lineaire economie zou dit ‘de druppel kunnen zijn die de emmer doet
overlopen’, omdat de regio de consumptie niet meer aan kan en overbelast raakt. Deze overbelasting kan onder
andere zorgen voor negatieve effecten op de stad en haar leefbaarheid. Daarom is het van belang dat de huidige
economie verandert naar een duurzamere en meer gebalanceerde variant om de ontwikkeling aan te kunnen.
Binnen dit onderzoek wordt gefocust op de kanteling naar een circulaire economie in de ruimtelijke ordening.
Hiervoor is de volgende passende probleemstelling geformuleerd:
Welke kansrijke mogelijkheden zijn er voor de overheid om de gebiedsontwikkeling van de Westas zodanig vorm te
geven dat deze in de toekomst beter aansluit bij de uitgangspunten van circulaire economie?
Om tot een antwoord op deze stelling te komen, is eerst een inventarisatie gedaan naar circulaire economie in een
ruimtelijke context. Hierbij is circulaire economie een systeemverandering die zorgt voor een duurzamere stad of
gebied.
Daarnaast zijn enkele recente rapporten verschenen waarin principes zijn opgesteld aan de circulaire economie
binnen een gebied. Deze hadden betrekking op de ruimte, de rol van de overheid of data- en kennisdeling. Voor
meer informatie over deze referentieprojecten wordt verwezen naar hoofdstuk 2. Na deze verdieping in de materie
zijn drie onderzoeken gedaan:
-

De huidige ruimtelijke situatie is door middel van een lagenbenadering in kaart gebracht waaruit
verschillende sterktes en zwaktes van het gebeid de Westas naar voren kwamen (hoofdstuk 4.1.).
De visie van belanghebbenden op de ruimtelijke ontwikkeling is beschreven door middel van het houden
van interviews en het raadplegen van visiedocumenten (hoofdstuk 4.2.).
De lineaire stromen in het gebied worden in beeld gebracht door datagegevens die zijn verzameld. Deze
geven inzicht in de toenames binnen de stroom, de hoeveelheden en de consumenten (hoofdstuk 4.3.).

Dit onderzoek heeft als doel de genoemde lineaire stromen (in hoofdstuk 4.3.) meer circulair te maken in de
ruimtelijke ontwikkeling. Daarvoor zijn in hoofdstuk 4.4. de effecten van de stromen op de huidige ruimtelijke
huidige situatie benoemd. Hierdoor zijn de lineaire stromen ruimtelijk fysiek gemaakt, waarna eisen vanuit de
circulaire economie opgesteld zijn per stroom. Het programma van eisen is een instrument voor gemeentes die als
basis voor een omgevingsvisie kan dienen. Daarnaast voorziet het programma van eisen de gemeentes ook van
nieuwe inzichten in hun rol binnen het meer circulair maken van de regio. De zeven eisen die zijn opgesteld, zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Heat-up the city
Het wonen in een(functioneel) tweedehandsje
De Uber onder de vrachtcontainers
De mini energiecentrale van de toekomst
Afval voor de voeding van de stad
Meervoudig ruimtegebruik in de compacte stad
Energielandschap Schiphol-Haven

Er kan worden geconcludeerd dat de ruimtelijke ordening een rol speelt bij het meer circulair maken van de regio.
Door de verschuiving in bezit en gebruik van producten en grondstoffen, waarin deze steeds meer openbaar of via
abonnementen te verkrijgen zijn, wordt steeds meer van de ruimte gevraagd.

Het is een ruimtelijke opgave naar een veranderende vraag. Hierop moeten de gemeentes het beleid aanpassen.
Straks zijn bijvoorbeeld minder parkeerplaatsen nodig, omdat auto’s bijna niet meer geparkeerd staan doordat de
auto’s door verschillende mensen gebruikt worden. Dit vraagt een andere invulling van de parkeerplekken en een
centraal verzamelpunt voor de auto’s. Door wetten en bestemmingsplannen in een vroeg stadium aan te passen,
wordt meer ruimte gegeven aan de veranderende economie. De gemeentes laten zien zich ook in te zetten voor een
meer circulaire economie, waarin men uiteindelijk gezamenlijk en openlijk gaan werken aan een meer circulaire
Westas.
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1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie beschreven in de eerste paragrafen. Hierna wordt een doelstelling en
probleemstelling geformuleerd. Ten slotte wordt nog een begripsomschrijving gegeven om bepaalde begrippen extra
in te kaderen binnen dit onderzoek.
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Figuur 1. De Westas wordt in dit figuur weergegeven met het blauwe vlak ten westen van Amsterdam. Het gebied wordt begrensd door Amsterdam (waarbij
Nieuw-West in de Westas ligt), Zaandam, Haarlem en Aalsmeer. Deze grenzen zijn niet heel hard: de Westas is in ontwikkeling en zoekt in die ontwikkeling
naar de grenzen (Elsinger, 2014).
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1.1. Verstedelijking en groeiende afvalstromen in Nederland
In Nederland laten de bevolkingsprognoses zien dat het aantal Nederlanders de komende jaren zal blijven stijgen. Zo
woonden er in 2014 16,8 miljoen mensen in dit land (CBS, 2014, b.). Naar verwachting wonen er in 2050 meer dan
18 miljoen mensen in Nederland (CBS, 2014, d.). Door de verstedelijking neemt het aantal inwoners in de Randstad
de komende tientallen jaren sterk toe (Meyer, 2014). In de vier grootste steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en
Den Haag) wordt een groei verwacht van 333.000 inwoners tot 2040 (CBS, 2013, a.). Al deze stadsbewoners plus de
andere gebruikers van een stad, zoals toeristen en de daar werkende mensen, moeten worden voorzien van eten,
energie en water, maar ook andere behoeftes zoals internet. Deze gebruikerstoename heeft grote effecten op het
milieu, leefbaarheid en beschikbaarheid van grondstoffen en energie. Dit komt doordat veel steden zich ontwikkelen
binnen een traditioneel lineaire economie. Hierin worden grondstoffen geconsumeerd en wordt afval geproduceerd.
Om een gezonde en toekomstbestendige stad te bieden voor haar gebruikers is het nodig om deze huidige economie
te veranderen (Reinhard, 2013).

1.2. Metropoolregio Amsterdam en de Westas
Voor de Metropoolregio Amsterdam ligt een overbelasting op de loer. Uit eerder onderzoek is gebleken dat deze
regio in 2040 rekening moet houden met een miljoen extra gebruikers (Leerling, 2015). Dit betekent dat het
verbruik, de vracht en het transport mee zullen groeien (figuur 2). Hierdoor zullen negatieve effecten worden
ondervonden op het leefkwaliteit, de concurrentiepositie en de groei in het gebied wanneer er niks verandert.
In de metropoolregio ligt het gebied de Westas (figuur 1) waarbinnen drie verschillende belangrijke knooppunten
liggen: Schiphol, Greenport en de Amsterdamse haven. De Westas zorgt voor onder andere (drink)water, gas,
elektra, internet, TV, consumptiegoederen, bloemen, hardware, auto’s, elektronica en allerhande producten en
diensten. Ook wordt het afval en rioolwater uit de metropoolregio grotendeels hier gerecycled en gezuiverd.
Daarnaast komen via Schiphol en de haven een grote hoeveelheid vrachtverkeer, kennis, toeristen en zakenlieden
binnen die de metropool ook hard nodig heeft (Kennislab voor Urbanisme, 2015, b.). Binnen een stedelijke
omgeving, zoals de Westas, liggen de product- en afvalstromen dichtbij elkaar. Het gebied heeft hierdoor grote
potentie om succesvol in te grijpen in deze lineaire stromen. Figuur 3 illustreert een lineaire stroom. Door deze
stromen ‘te buigen naar kringlopen’ ontstaat een gezonder en toekomstbestendiger ‘circulair’ gebied (Reinhard S.,
2013).
Figuur 2. Toename in de stromen (verder toelichting zie bijlage 3) binnen de thema’s verbruik, vracht en vervoer in percentages in 2040.
Hierin is 100% de situatie in 2014 (Kennislab voor Urbanisme, 2015, b.).
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1.3. Circulaire economie
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) (zie figuur 4). 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. Dit is in tegenstelling tot de huidige vorm van recycling die al toegepast wordt op vele producten. Deze vorm
van recycling wordt ook wel downcylcing genoemd. Binnen de circulaire economie wordt de economische waarde
behouden, waardoor de (grond)stof zowel ecologisch als economisch zijn waarde blijft behouden (Mc Donough,
2003).

Figuur 3. Lineaire economie (Eek, 2013)

Figuur 4. Circulaire economie, de biologische en technische
kringloop (Eek, 2013)

1.4. Van een lineaire naar circulaire economie in de Westas
Zoals in paragraaf 1.3 werd genoemd, is het principe van circulaire economie bedacht om producten en
bedrijfsprocessen te verbeteren, waardoor ze minder of geen milieudruk uitoefenen op de aarde. Binnen dit
onderzoek wordt het principe van circulaire economie leidend in de ruimtelijke ordening voor de Westas. Wanneer
bedrijven zich beperken tot zichzelf circulair maken, ontstaat een ‘gatenkaas’ aan circulaire bedrijven in het
landschap. Daarom is het belangrijk om dit op gebiedsniveau te benaderen om een ‘complete’ circulaire regio te
creëren. Daarvoor dienen meerdere actoren samen te werken. Alleen dan kunnen processen en kringlopen met
elkaar verbonden worden. Hierdoor kunnen de kringlopen mogelijk grotendeels gesloten worden. Binnen de Westas
streven al verschillende partijen naar een duurzamere regio, waarbij de insteek is gericht op de circulaire economie.
Een voorbeeld is de gemeente Amsterdam, die haar kringlopen globaal in beeld heeft gebracht in het document
‘Amsterdamse kringlopen in beeld’ (2012). De gemeente stelt hierin efficiënter en slimmer met haar gebruik van
grondstoffen om te willen gaan, door ze terug te brengen in een kringloop. Ook de gemeente Haarlemmermeer
realiseert zich dat circulaire economie urgent is, ‘want onze kinderen leven straks in een wereld waar steeds meer
grondstoffen schaars zijn of worden’ (Gemeente Haarlemmermeer, 2012). Een andere stakeholder is de haven van
Amsterdam, die ook haar streven uitspreekt om kringlopen te sluiten en hierin havenbedrijven wil stimuleren en
steunen (Port of Amsterdam, 2014, a.). Dit zijn enkele voorbeelden van partijen die een rol willen en kunnen spelen
om de economie in het gebied (meer) circulair te maken.
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Deze genoemde stakeholders en de gemeente Aalsmeer, de gemeente Zaanstad, SADC, de Greenport en Schiphol
hebben gezamenlijk een manifest (zie bijlage 1) laten opstellen waarin hun doelen en streven staan voor de Westas.
Elk jaar worden stappen gezet in het behalen van de doelen in het manifest. In het (dit jaar uitgekomen) manifest
wordt groots ingezet op circulaire economie. Er is vraag naar het inzichtelijk maken van de energie-, afval-,
materialen- en goederenstroom in de metropoolregio. Ook willen ze een gezamenlijke gebiedsvisie die verder gaat
dan de gemeentegrenzen. In deze visie moeten ook vragen van bedrijven komen die al bezig zijn met circulaire
economie (Kennislab voor Urbanisme, 2015, b.). Binnen SADC zijn Reinier Folkerts en Paul Jansen in samenwerking
met de haven, Schiphol en Amsterdam bezig met een vervolg stap op het uitgebrachte manifest. De vervolgstap is
een strategie voor de Westas opstellen, genaamd ‘hoe wordt de Westas realiteit?’ (Folkerts, 2015).
Door de economie van het gebied (meer) circulair te maken, wordt het meer zelfvoorzienend door bijvoorbeeld haar
energievraag op te wekken uit zonne-energie. Door kringlopen binnen het gebied te sluiten, wordt de economie
versterkt. Een voordbeeld is bedrijven die elkaar versterken doordat het afval van het ene bedrijf als grondstof voor
het andere bedrijf fungeert. De lokale economie wordt hierbij versterkt en daardoor wordt de concurrentiepositie
tegenover de rest van de wereld behouden of mogelijk verbeterd. Ook kan de nieuwe economische invulling nieuwe
bedrijven aantrekken die zich graag willen vestigen binnen de Westas. Hierdoor heeft de circulaire economie als
uitgangsprincipe voor de gebiedsontwikkeling ook indirect invloed op de andere doelen van het gebied.
Deze doelen zijn: het versterken van de economie, de concurrentiepositie behouden en een aantrekkelijk
vestigingsklimaat creëren (Kennislab voor urbanisme, 2014, a.). Met deze doelen hebben de stakeholders (Schiphol,
Port of Amsterdam, de Greenport en de gemeentes Amsterdam, Aalsmeer, Haarlemmermeer, Zaanstad) het
Kennislab voor Urbanisme benaderd om onderzoek te gaan doen naar oplossingen die kunnen bijdragen aan deze
doelen. De organisatiebeschrijving van het Kennislab is te vinden in bijlage 2.

1.5. Onderzoeksopzet betreffende de circulaire economie in de
Westas
Dit onderzoek is een vervolgstap op het eerder genoemde manifest (paragraaf 1.4.) voor de Westas. In het manifest
worden aan het einde punten genoemd die aangeven ‘wat ons te doen staat’. Hierin wordt een gebiedsvisie zonder
grenzen, een atlas van stromen en het koppelen van gedeelde belangen genoemd (zie bijlage 1). Dit onderzoek sluit
nauw aan bij deze punten door:
- in het onderzoek de huidige ruimtelijke ordening van de gehele Westas als uitgangspunt te nemen.
- stakeholders te benaderen over hun visie en ambities.
- de stromen in de Westas gedetailleerder in beeld te brengen.
- een programma van eisen op te stellen voor de ruimtelijke ordening in de Westas die gebruikt kan worden
voor een gebiedsvisie door de gemeente en de regio.
Om goed aan te sluiten op het vooronderzoek ‘het manifest’ wordt deze als leidend en basis gebruikt voor dit
onderzoek. Daarom wordt de focus gelegd op dezelfde stromen (figuur 2), binnen de thema’s verbruik, vracht en
vervoer, als in het manifest. Binnen het thema ‘verbruik’ vallen de stromen materiaal, energie, water en afval,
gefocust op het verbruik van de woningen en huishoudens. Het thema ‘vracht’ omvat de import en export van vracht
door de Greenport, Schiphol en de Amsterdamse haven. De stroom binnen het laatste thema ‘vervoer’ betreft het
personenvervoer per auto, het openbaar vervoer (OV) en het vliegverkeer binnen de Westas. Meer informatie en de
afbakening per stroom is te vinden in bijlage 3.
Ook richt dit onderzoek zich tot enkele stakeholders binnen de Westas. Na het houden van verschillende kenniscafés
en het spreken van verschillende partners is besloten om het onderzoek voor de overheid gerelateerde partners van
het Kennislab te schrijven.
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Deze partners gaven aan de kanteling naar een circulaire economie meer te zien gebeuren vanuit bedrijven en
burgers. Om te kijken welke rol de overheid moet innemen om tot een meer circulaire regio te komen, is dit
onderzoek zich daarop gaan focussen. Om aan te geven wat de overheid kan doen, binnen de ruimtelijke ordening,
wordt er in dit onderzoek een programma van eisen opgesteld. Deze geeft circulaire voorwaarden aan de ruimtelijke
ordening voor de overheid. De overheid kan deze eisen gebruiken in het opstellen van haar omgevingsvisie.

1.6. Doelstelling, probleemstelling en begripsomschrijving
In deze paragraaf zijn een doel- en een probleemstelling geformuleerd om antwoord te kunnen geven op de vraag
die is gesteld bij sommige partners en een bijdrage te kunnen leveren aan een oplossing. Om bepaalde begrippen te
operationaliseren en af te bakenen, eindigt deze paragraaf met een begripsomschrijving.

1.6.1. Doelstelling
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.
Hierbij levert het onderzoek een vervolg op het eerder opgestelde manifest en levert het ook een bijdrage aan de
nog uit te zetten strategie voor de Westas. Hiervoor wordt een programma van eisen opgesteld voor de Westas, die
als uitgangspunt kan dienen op bestuursniveau voor het maken van een regionaal beleid en visie.

1.6.2. Probleemstelling
Welke kansrijke mogelijkheden zijn er voor de overheid om de ruimtelijke ordening van de Westas zodanig vorm te
geven dat deze in de toekomst beter aansluit bij de uitgangspunten van circulaire economie?

1.6.3. Begripsomschrijving
Circulaire economie: is een economisch systeem waarin er naar gestreefd wordt de huidige waardevernietiging
binnen de biologische en technische kringloop zo minimaal mogelijk te maken. Hierbij wordt de huidige lineaire
economie doorbroken en wordt maximaal ingezet op hergebruik van producten en grondstoffen. Door kringlopen te
sluiten binnen een gebied worden de economische en ecologische waarden zoveel mogelijk behouden. Binnen het
onderzoek wordt circulaire economie als ruimtelijk uitgangspunt gebruikt. De thema’s die daarbij een rol spelen
vanuit het manifest, zijn verbruik, vervoer en vracht (zie bijlage 3 of figuur 2 voor de stromen binnen deze thema’s).
Kansrijk: betekent binnen dit onderzoek de mate waarin, of de manier waarop de overheid een rol kan spelen in de
Westas om deze meer circulair te maken. Ook kunnen hierbij referenties aangehaald worden om aan te tonen dat
het een realiseerbare ontwikkeling is voor de ruimtelijke ordening in de Westas.
Partners/stakeholders: binnen het gebied de Westas zijn drie stakeholders die veel invloed uitoefenen op de
stromen binnen de Westas. Dit zijn de drie ports: Schiphol airport, Port of Amsterdam (haven) en de Greenport (de
bloemenveilingen Aalsmeer). Vanuit de ruimtelijke ordening zijn vier gemeentes en de Provincie Noord-Holland die
het meest van belang zijn voor dit onderzoek. De vier gemeentes zijn: Aalsmeer, Amsterdam, Haarlemmermeer en
Zaanstad.
Programma van eisen: is een document waarin een omschrijving wordt gegeven van de eisen of randvoorwaarden
waaraan de ruimtelijke ordening binnen een gebied moet voldoen. Het programma van eisen wordt gebruikt bij het
ontwikkelen van het bestemmingsplan of visies voor het gebied door de gemeente.
Ruimtelijke ordening: is de inrichting van de ruimte in een gebied. Op verschillende schaalniveaus wordt deze
invulling vastgelegd in plannen door de rijksoverheid, provincies of gemeenten.
Westas: is het gebied tussen Zaanstad, Amsterdam, Aalsmeer en Haarlem met daarbinnen de Greenport, Schiphol
airport en de haven van Amsterdam.
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1.7. Leeswijzer
Het volgende hoofdstuk (2) geeft de informatie weer die is verkregen door het uitvoeren van een
literatuuronderzoek, waarin inhoudelijk dieper ingegaan wordt op de circulaire economie gericht op de ruimtelijke
ordening. Vanuit de opgedane kennis in hoofdstuk 2 zijn er onderzoeksvragen opgesteld in hoofdstuk 3, die
uiteindelijk leiden tot een antwoord op de probleemstelling in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 3 wordt ook de gebruikte
methodiek verantwoord en is het onderzoeksproces inzichtelijk gemaakt. Hoofdstuk 4 laat de onderzoeksresultaten
zien die verdeeld zijn over drie paragrafen. De vierde paragraaf (4.4) is de tussenstap waarin de resultaten worden
gevormd naar eisen. In hoofdstuk 5 worden de opgestelde eisen, die betrekking hebben op de circulaire economie
in de ruimtelijke ordening, beschreven. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de mitsen en maren aan dit onderzoek
toelicht. De discussie in hoofdstuk 6 heeft invloed op de hardheid van de conclusie in hoofdstuk 7. In dit laatste
hoofdstuk wordt ook een paragraaf gewijd aan de aanbevelingen.
Binnen dit onderzoeksrapport wordt naar de bijlage verwezen voor bepaalde details of belangrijke
achtergronddocumenten en gegevens. De geraadpleegde bronnen worden in de tekst genoemd en zijn voor meer
informatie terug te vinden in de bronnenlijst.
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2. Circulaire
economie in een
ruimtelijke context
Wat is er veranderd in de gebiedsontwikkeling vanaf vlak voor de crisis tot nu? Welke rol speelt circulaire economie
binnen het Nederlandse beleid? Vanuit welke perspectieven wordt al vanuit circulaire economie naar de ruimte
gekeken? Wat zijn interessante referentieprojecten met circulaire economie als uitgangspunt? Hoe wordt binnen de
Westas naar circulaire economie gekeken?
Dit zijn vraagstukken waar dit hoofdstuk antwoord op zal geven door dieper in te gaan op de kernonderwerpen van
dit onderzoek ‘circulaire economie’ door middel van het raadplegen van wetenschappelijke artikelen en andere
recente literatuurbronnen.
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2.1. Veranderingen binnen de gebiedsontwikkeling
Voor de crisis, die in 2008 begon, kenmerkte de gebiedsontwikkeling in Nederland zich met grootschalige projecten
en grote ambities, die aangedreven werden door een aanbodgerichte markt. Het verdienmodel voor de
gebiedsontwikkeling was vooral gebaseerd op de aankoop van grond om deze vervolgens door te verkopen aan
ontwikkelaars. De winst werd vooral gehaald uit de grond- en opstalontwikkeling. De exploitatiefase werd verder
uitgevoerd door bijvoorbeeld de nieuwe vastgoedeigenaren of de beheersorganisatie van de gemeente (Rijksdienst
voor ondernemend Nederland, 2012). Deze aanpak bleek niet crisisbestendig. Het sloot niet meer aan op de nieuwe
ontwikkelende trends waarin duurzaamheid en maatschappelijke participatie een grotere rol vervullen. De
gebiedsontwikkeling bevindt zich in een transitie naar een nieuwe aanpak van gebiedsontwikkeling. Deze
ontwikkeling vindt plaats op kleinere schaal en biedt meer ruimte voor bijzondere doelgroepen en thema’s,
bijvoorbeeld functiecombinaties in een herbestemming (Drogendijk, 2012). Hiermee wordt de oude werkwijze van
het eenmalige behalen van winst vervangen voor een aanpak die meer naar de toekomstwaarde en levensduur kijkt.
In ‘de gebiedsontwikkeling nieuwe stijl’ worden nieuwe aspecten in de werkwijze voor gebiedsontwikkeling na de
economische crisis omschreven, omdat het niet op dezelfde manier verder kan gaan als voor de crisis. Volgens het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu bestaat de kern van de nieuwe werkwijze uit het koppelen van vastgoed,
gebruik en stromen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012). Hierbij is het van belang dat betrokken partijen
vroegtijdig samenwerken om tot een duurzaam toekomstbestendig en gedragen plan te komen. Deze nieuwe
aanpak is door te vertalen naar circulaire economie, waarin het ten doel gesteld wordt stromen in kaart te brengen
en deze zo efficiënt mogelijk met de grondstoffen om te laten gaan. In de volgende paragraaf zal hier verder op
ingegaan worden.

Terugkoppeling: wat is er veranderd in de gebiedsontwikkeling vanaf vlak voor de crisis tot nu?
In de huidige gebiedsontwikkeling worden veel minder grootschalige projecten uitgevoerd dan voor de economische
crisis in 2008. De focus is meer komen te liggen op kleinschaligheid en initiatieven van onderaf, de overheid trekt
zich terug. Dit heeft gevolgen voor de rol van de stakeholders in dit onderzoek, vooral de gemeentes en de provincie.
Daarom is het relevant om de ambities van de stakeholders in beeld te brengen (hoofdstuk 4.2.). Hoe zien de
stakeholders de toekomst en wat is hun bijdrage in de toekomstige gebiedsontwikkeling? Ook heeft deze nieuwe rol
van de overheid invloed op het eindproduct het programma van eisen. Het programma van eisen moet op een
bepaalde manier omgaan met de nieuwe rol van de overheid. In het programma kan meer ruimte gegeven worden
aan bottom-up initiatieven en inspelen op kleine projecten.

2.2. Circulaire economie binnen de overheid
Doordat circulaire economie vooral wordt gebruikt binnen bedrijfsprocessen (zie paragraaf 1.3) zijn daarover al
verschillende uitgangspunten van de overheid te vinden. Hierin wordt circulaire economie als een economisch en
industrieel systeem gezien waarin herbruikbaarheid van grondstoffen en producten en de hernieuwbaarheid van
hulpbronnen als uitgangspunten worden genomen. In opdracht van de Rijkoverheid heeft TNO onderzoek gedaan
naar kansen voor de circulaire economie in Nederland. TNO ziet hierin 34 belangrijke stromen die samen een waarde
van 3,5 miljard euro hebben. Door nieuwe technologieën toe te passen kan de waarde op jaarbasis met 1 miljard
stijgen. TNO schat in dit onderzoek dat de circulaire economie kan zorgen voor een opbrengst per jaar van 7,3
miljard euro en een groei van 54.000 banen (TNO, 2013).
In plaats van het vernietigen van waarde is het streven naar het creëren van waarde binnen elke schakel in het
systeem het uitganspunt (Bastein, Roelofs, Rietveld, & Hoogendoorn, 2013). Deze uitgangspunten zijn bijvoorbeeld
terug te zien in de greendeals die zijn opgesteld. ‘Nederland Hotspot voor Circulaire Economie’ is een greendeal die
als doel heeft de transitie naar circulaire economie te versnellen door opschaalbare circulaire projecten uit te
voeren.
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Andere greendeals zijn ‘Circulair Inkopen: meer waarde voor de hele keten’ en ‘Duurzame Verwerking
Tapijtstromen’. Ook wordt in het greendeal overzicht een deal genoemd die meer in buurt komt van circulaire
economie als uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkeling: deze wordt de ‘Cirkelstad’ genoemd (Rijksoverheid, 2015).
De cirkelstad heeft als doel de materiaalkringlopen binnen de bouwsector meer circulair en economisch haalbaar te
krijgen. Hierbinnen zullen vooral nieuwbouw, verbouw en renovatieprojecten uitgevoerd worden vanuit de nieuwe
aanpak (Ondernemend groen, 2014). Binnen Rotterdam is dit al een gebruikte aanpak die de overheid ook wil
toepassen binnen andere steden (Slierings, 2012).
In het eerder genoemde TNO rapport geeft TNO nog enkele aanbevelingen in wat de overheid voor de circulaire
economie kan betekenen. TNO geeft hierbij aan dat de overheid meer uit moet gaan van een risicomijdende
houding. Ook zou de overheid meer kunnen doen aan het stimuleren van vernieuwende toepassingen. Als
belangrijkste advies geeft TNO mee dat de overheid een belangrijke rol moet spelen bij het verspreiden van kennis
en creëren van draagvlak bij burgers, want dat is nodig voor de ontwikkeling van een circulaire economie. Ten slotte
moet de overheid zorgen voor een ‘blijvend significant voordeel’ voor de koplopers (TNO, 2013).

Terugkoppeling: welke rol speelt circulaire economie binnen het Nederlandse beleid?
Binnen de Nederlandse overheid wordt circulaire economie nog niet als ruimtelijke ontwikkeling gebruikt voor een
gebied. Wel ziet de overheid in dat circulaire economie kansen en financiële voordelen oplevert. Eén uitgangspunt
kan hierin als uitzondering worden gezien, dit is de greendeal ‘Cirkelstad’. De ambities en het beleid kunnen als
voorbeeld gebruikt worden. Ook kan het programma van eisen voor de Westas hierop aansluiten, binnen
bijvoorbeeld de stroom ‘woningen’.

2.3. Circulaire economie in een ruimtelijk context
Binnen de overheid wordt circulaire economie vooral als uitgangspunt gebruikt om de (product)processen te
verbeteren. Dit onderzoek gaat het principe circulaire economie gebruiken als uitgangspunt voor de
gebiedsontwikkeling om een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige regio. Siemens (2011) beaamt dat
combineren van stromen in een stad de oplossing is om tot een duurzame stad te komen.
Een onderzoek van de Wageningen Universiteit sluit aan bij deze uitspraak. Zij stellen dat de stad grote potentie
heeft om in te grijpen in de kringlopen, omdat de product- en afvalstromen in een stedelijke omgeving dichter langs
elkaar lopen, om een duurzame stad te realiseren. Ook in de ‘gebiedsontwikkeling nieuwe stijl’ wordt geschreven dat
het essentieel is om de stromen energie, water, mobiliteit, voedsel en afval in de gebiedsontwikkeling mee te nemen
om een duurzaamheidsprestatie te leveren (Rijksdienst voor ondernemend Nederland, 2012). Sanderine van Odijk,
genomineerd voor de ‘Duurzame Jonge 100 lijst’, ziet circulaire economie als een nog groter geheel. Het gaat vooral
over het op zo’n manier inrichten van steden en landen dat de stad of het land een bepaalde rol vervult in de
circulaire economie’ (Odijk, 2014).
Maar binnen de meeste literatuurbronnen wordt circulaire economie nog niet concreet gemaakt naar een
gebiedsvisie of –ingreep. In de volgende paragraaf zullen er wel enkele referentieprojecten genoemd worden die
circulaire economie als leidend principe hebben gebruikt. Binnen deze paragraaf worden er nog enkele circulaire
voorwaarden voor de gebiedsontwikkeling genoemd die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van het
programma van eisen.
2.3.1. Cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebiedsontwikkeling
Binnen het onderzoek ‘Cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebiedsontwikkeling (2009)’ is er
geprobeerd vanuit een andere (circulaire) kijk naar een gebied te kijken. Hierbij is tijdens het onderzoek de insteek
veranderd door de vraag om te draaien.
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‘Vanuit het cradle to cradle principe, wat kan beter worden gedaan of niet worden
gedaan wanneer een nieuwe gebiedsontwikkeling wordt opgezet?’ (Tiel
Groenesteege, 2015). Om cradle tot cradle te introduceren in een gebiedsontwikkeling
is inzicht in het proces van de stromen een belangrijke focus. Het resultaat van het
onderzoek zijn vijf ‘noties’ die kunnen helpen om een andere mindset richting de
gebiedsontwikkeling te ontwikkelen (Boone, et al., 2009).
Hieronder worden de vijf noties genoemd. Voor de uitwerking van deze noties wordt
verwezen naar het onderzoek ‘Cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame
gebiedsontwikkeling’:
1.
2.
3.
4.
5.

Ontwerp schone kringlopen in tijd en ruimte.
Creëer meerwaarde in people, planet, profit en samenwerking.
Maak het ontwikkelingsproces is strategisch en operationeel.
Gebruik bestaand kapitaal: landschap en mens.
Zie gebiedsontwikkeling als duurzame revolutie.

Figuur 5. Normale gebiedsontwikkeling
en gebiedsontwikkeling vanuit de
circulaire economie (Boone P., 2009)

2.3.2. Het perspectief van de circulaire stad
In het document ‘Het perspectief van de circulaire stad’ heeft Ruimtevolk (2015) tien agendapunten geschreven voor
de stad van morgen. De circulaire stad wordt als een nieuwe manier van kijken en organiseren van de stad genoemd.
Dit wordt onderverdeeld in: de circulatie van kennis en vaardigheden en de circulatie van stromen. De lineaire
processen in gebruik en productie binnen een stad kunnen worden vervangen door circulaire processen, waarin
stromen gecombineerd kunnen worden in duurzame oplossing. Ruimtevolk maakt onderscheid in de stromen
goederen, mensen, voedsel, afval, water en flora en fauna binnen een stad. Volgens hen levert een circulaire stad
een manier van zelfstandigheid op. Door het inzicht in stromen ontstaan er nieuwe duurzame systemen met minder
reststoffen, vervuilingen en meer politieke onafhankelijkheid. De stad wordt zich ook bewuster van haar eigen
rijkdom, zoals de waarde binnen de stromen. Naast het benutten van de stromen in een stad, maakt de circulaire
stad slim gebruik van haar beschikbare ruimte. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verbind stad en omliggend (platte)land
Breng het stedelijk metabolisme in kaart
Realiseer lokale en regionale energienetten
Benader gebouwen als grondstoffen- en energiecentrales
Pas fiscaal stelsel en wet- en regelgeving aan
Geef lokale innovatiemilieus de ruimte
Deel data en kennis
Geef ruimte aan lokale productie
Vorm lokale of regionale coalities van ‘the willing’
Van circulair denken naar circulair doen

2.3.3. Stedelijk Metabolisme
De gemeente Rotterdam heeft samen met IABR (Internationale Architectuur Biennale Rotterdam) een onderzoek
uitgebracht die het stedelijk metabolisme van Rotterdam in kaart brengt. Passend bij de stromen: goederen,
mensen, afval, biota, energie voedsel, zand en klei, zoetwater en lucht, geven zij vier strategieën om de stromen
beter te benutten. Dirk Sijmons (2014) stelt in het document ‘Stedelijk Metabolisme’ een paar opgaves voor de uit te
werken strategieën. De eerste is de stadsbewoners te verzekeren van de toegang tot stromen van de eerste
levensbehoeften zoals water, voedsel, communicatie en energie.
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Een andere opgave is de samenhang tussen stedelijke stromen inzichtelijk maken. Ook moet het onderzoek
bijdragen aan een kwaliteitsverbetering voor de leefomgeving. Ten slotte moet de ruimtelijke ordening van het
stadslandschap benut worden. Met inzicht in het stedelijk metabolisme en deze opgaves zijn de volgende
strategieën uitgewerkt (IABR, Gemeente Rotterdam, FABRIC, TNO, 2014):
1. Collecting resources: het winnen van grondstoffen uit afval en voedsel. Concrete uitwerkingen bij deze
strategie zijn aquafarming, het terugwinnen van fosfaten bij huishouden in bijvoorbeeld de toilet en biobased grondstoffen gebruiken als bouwmaterialen.
2. Creating biotopes: een verbetering van stadsnatuur door lokaal gebruik van zoetwater, zand en klei. Deze
strategie kan worden uitgevoerd door ecologische verbindingszones en een zelfgroeiende Maasvlakte te
creëren.
3. Channeling (energy) waste: het gebruik van bijproducten voor energiewinning. Hierbij wordt ingespeeld op
een warmtenetwerk in combinatie met geothermie. Er worden zogenoemde ‘Head-Hubs’ in het landschap
geplaatst waarin verschillende warmte stromen samen komen. Ook hebben de Hubs een recreatieve functie.
4. Catalyzing reindustrialization: de kwaliteitsimpuls voor de goederen- en mensenstromen en luchtkwaliteit.
Een idee is om een nieuwe regionale OV-ring te creëren met hieraan verschillende kennisassen gekoppeld.
Een ander voorbeeld is een E-loop voor mensen en vracht met pick-up points en distributiecentra, waardoor
er minder verkeer door de stad hoeft.

Terugkoppeling: vanuit welke perspectieven wordt al vanuit circulaire economie naar de ruimte
gekeken?
De perspectieven die in deze paragraaf worden omschreven steunen het onderzoek en laten de relevantie ervan
zien. Ook bieden de genoemde vijf noties, de tien agendapunten en de vier strategieën een bron van inspiratie voor
een andere mindset die nodig is om een gebied vanuit de circulaire economie te benaderen. Deze kennis is nodig om
het programma van eisen op te stellen voor een meer circulaire gebiedsontwikkeling van de Westas. Daarnaast
bieden deze principes inzicht in de rol die de overheid vanuit hun perspectief moet innemen.

2.4. Voorbeelden van circulaire economie in de ruimtelijke ordening
Zoals in de vorige paragraaf al kort geïntroduceerd werd, gaat deze paragraaf in op enkele referentieprojecten die
betrekking hebben op een gebiedsontwikkeling waarbij circulaire economie als uitgangspunt is genomen. Het eerste
referentieproject is ‘de Ceuvel’ in Amsterdam, wat een project is van meerdere initiatiefnemers, waaronder
Sanderine van Odijk (eerder genoemd in 2.2). Binnen dit project wilde zij het sluiten van kringlopen fysiek maken
door het toe te passen in een gebied. Na het project ‘de Ceuvel’ wordt er een onderzoek gedaan naar de buurt
Buiksloterham, waar de Ceuvel in ligt. Er wordt onderzocht hoe deze buurt kan transformeren naar een circulair
woon- en werkgebied. Het laatste voorbeeld is ‘Haarlemmermeer beyond sustainability’ waarbij een
bedrijventerrein circulair wordt aangelegd.
2.4.1 Van een circulair Ceuvel naar een circulair Buiksloterham
In Amsterdam-Noord ligt de zwaar vervuilde scheepswerf de Ceuvel.
Dit stuk niemandsland is voor tien jaar weggegeven door onder
andere de gemeente Amsterdam, aan de partij die met het beste
idee voor het gebied kwam. Het beste idee moest bestaan uit een
bestemming voor deze scheepswerf waarbij er niet gegraven hoefde
te worden. Doordat de grond zo vervuild is mag er niet gegraven
worden, er kan dus geen riolering, fundering, gasaansluiting of
bekabeling worden aangelegd. Sanering was ook geen optie, omdat
hier de kosten veel te hoog voor waren. Het beste idee werd bedacht
door drie samenwerkende bedrijven.

Figuur 6. De Ceuvel in Amsterdam-Noord (Wijk, 2014)
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Samen kwamen ze tot het idee voor een circulair geupcyclede woonboot met een kantoorfunctie. De woonboten
werden op het land gezet om te gaan fungeren als werkruimtes en daarnaast werd er bedacht hoe de kringlopen van
afval en energie gesloten konden worden. Deze kringlopen worden onder andere gesloten door de aanwezigheid
van een composttoilet, grijswaterfilter, helofytenfilter, biovergister en zuiverende planten. Veel bedrijven tonen
interesse en hebben zich gevestigd in de woonboten. ‘Het concept circulaire economie is hot’, zegt bedrijfskundige
Guido Braam (2014). Hij omschrijft circulaire economie als ‘ontzettend logisch’ en ‘een slimmere manier van omgaan
met onze grondstoffen en producten’. De Ceuvel moet een broedplaats worden voor nieuwe innovatieve en
duurzame initiatieven (Wijk, 2014). Uiteindelijk moet de hele wijk Buiksloterham, wat eerst een monofunctioneel
industrieterrein was, een bruisend circulair gebied worden, waar over twintig jaar gewoond, gewerkt en gerecreëerd
kan worden (van Odijk, 2014). In 2014 is er een onderzoek gestart door Universiteit Utrecht, DELVA Landscape
Architects en stakeholders om uit te zoeken welke gebiedsaanpak wenselijk is voor een circulair Buiksloterham
(Cityplot Buiksloterham, 2014).
Het bijeenbrengen van lokale inbreng is de ondergrond van het onderzoek. In de eerste fase worden ervaringen,
initiatieven, plannen en kennis uitgewisseld. Daarna wordt er een potentiekaart opgesteld waarin
onderzoeksgebieden worden gekozen. Dit gebeurt op basis van welk gebied de meeste potentie heeft om kringlopen
te sluiten, gedeelde belangen te behartigen en de grootste collectiviteitskans heeft. Hierna zijn de kansrijkste
ontwikkelingsrichtlijnen inzichtelijk gemaakt en kan de verdere uitwerking onderzocht worden in een
vervolgonderzoek (De Architect, 2014). Nu, in 2015, worden de circulaire plannen beloond met subsidies, met een
publicatie en worden er meerdere vervolgonderzoeken gedaan om het echt te gaan realiseren (Cityplot
Buiksloterham, 2015).
2.4.2. Haarlemmermeer Beyond Sustainability
Haarlemmermeer Beyond Sustainability is een regionaal project waarbij circulaire economie als uitgangspunt wordt
genomen voor de ruimtelijke ordening. Hierbij werken de Arizona State University, gemeente Haarlemmermeer,
park 20l20 en SADC samen om tot een visie en strategie te komen. Het doel is om binnen de grondstof-, water- en
energie(kring)loop de lekken zo duurzaam en efficiënt mogelijk te sluiten (Shandwick, 2014). Daarbij moet het ook
economisch haalbaar zijn. Haarlemmermeer hoopt hiermee een ‘duurzaam Silicon Valley’ te realiseren waar
bedrijven, onderzoek en onderwijs samenkomen en samenwerken (Hower, 2014).

Terugkoppeling: wat zijn interessante referentieprojecten met circulaire economie als uitgangspunt?
De ervaringen uit de genoemde referentieprojecten dragen bij aan de eerder genoemde mindset. Het onderzoek
over Buiksloterham is gebruikt als voorbeeldonderzoek voor dit onderzoek. Vooral de onderzoeksaanpak van het
onderzoek over Buiksloterham heeft geholpen bij het uiteindelijk vorm geven van het onderzoek.

2.5. Circulaire economie in de Westas
Uit de referentieprojecten blijkt dat in het gebied rondom de Westas al enkele experimenten en onderzoeken
worden gedaan naar circulaire economie als principe in de gebiedsontwikkeling. Dit betekent dat verschillende
partijen al ambities hebben gevormd op het gebeid van circulaire economie. In paragraaf 1.4 zijn al enkele ambities
van stakeholders in de Westas kort aangehaald. Deze paragraaf zal verder ingaan op deze ambities van zes
belangrijke stakeholders in de Westas.
De gemeente Amsterdam stelt in haar ambities voor 2040 een duurzamere bedrijvigheid in de gemeente te willen
hebben door kringloopsystemen te sluiten (Gemeente Amsterdam, 2011). Ook heeft de gemeente al een begin
gemaakt door de kringlopen in beeld te brengen in ‘Amsterdamse kringlopen in beeld’. Hierin werden deze twee
relevante vragen gesteld die raakvlakken hebben met dit onderzoek:
- Welk ruimtebeslag de kringlopen in de toekomst zouden vragen.
- In hoeverre dit een uitnodiging zou zijn voor een integrale benadering.
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Verder stelt de gemeente Amsterdam efficiënter en slimmer met haar gebruik van grondstoffen om te willen gaan,
door ze terug te brengen in een kringloop (Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB), de Dienst Ruimtelijke Ordening
(DRO), Waternet en de gemeente Amsterdam, 2012).
De gemeente Haarlemmermeer schrijft over een ‘overshoot’ waarin wordt verwezen naar de ecologische footprint,
waarbij de mensheid anderhalf keer meer gebruikt dan waar onze aarde in kan voorzien. ‘Op langere termijn gaat dit
niet goed waardoor het sluiten van kringlopen noodzakelijk is’. Haarlemmermeer ziet het sluiten van kringlopen als
duurzame oplossing voor een gezonde toekomst. De gemeente geeft verder aan dit niet alleen te kunnen en hier
samen met bedrijven, bewoners en de gehele metropoolregio Amsterdam aan te werken. Als missie heeft de
gemeente om de volgende generaties een goede toekomst te geven (Gemeente Haarlemmermeer, 2012).
De gemeentes Zaanstad en Aalsmeer laten in het manifest zien naar een circulaire regio te willen in samenwerking
met de stakeholders. Deze stakeholders hebben samen het manifest uitgebracht waarin hun uiterste doelen in
staan. De Westas moet een innovatieve en circulaire economische regio worden. Hierdoor hopen ze in de toekomst
economisch sterk te staan en nieuwe interessante bedrijven te trekken naar het gebied (Kennislab voor Urbanisme,
2015, b.).
De port of Amsterdam (Haven) is een andere actor in de Westas die ook in haar streven heeft om kringlopen te
sluiten en hierin havenbedrijven wil stimuleren en steunen. Ze zouden graag zien dat bedrijven gaan samenwerken
waardoor er gesloten kringlopen tussen bedrijven ontstaan. Een bedrijf kan een reststof produceren dat voor een
ander bedrijf de grondstof kan zijn. De haven wil zich vooral richten op het verduurzamen van de energie-, afval- en
waterkringloop (Port of Amsterdam, 2014, a.).
De Greenport is het grootste wereldhandels- en kenniscentrum voor sierteelt, met als hart de bloemenveilingen in
Aalsmeer. Om deze positie te behouden staan imago, duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel
(Programmabureau Greenport Aalsmeer, 2013). Binnen de greenport in Aalsmeer gaat economische ontwikkeling
altijd in combinatie met duurzame ontwikkeling. Hierbij wordt geprobeerd met het oog op people, planet en profit
kringlopen te sluiten (Greenport Aalsmeer, 2012).
Schiphol airport en SADC willen circulaire economie stimuleren. Ze sluiten zich met hun uitgangspunten aan bij de
eerder genoemde visies. Schiphol tradepark, SADC en Delta Development Group werken samen aan een onderzoek
om een nationale broedplaats voor circulaire economie in gebiedsontwikkeling te realiseren op Schiphol (Schiphol
Tradepark, 2014).

Terugkoppeling: hoe wordt er binnen de Westas naar circulaire economie gekeken?
Binnen de visies en ambities van de stakeholders is het zoeken naar een circulaire toekomstgedachte. Het sluiten
van kringlopen of circulaire economie wordt vaak wel aangehaald, maar verder niet concreet gemaakt. Hoe circulaire
economie kan aansluiten op de gestelde visies en ambities kan onderzocht worden door met stakeholders in gesprek
te gaan. Ook moet er gekeken worden wat de kansen zijn voor circulaire economie in het gebied en binnen welke
stromen.

2.6. De rol van het theoretisch kader in het onderzoek
Met de kennis die is opgedaan in paragraaf 2.1 is meer inzicht verkregen in de huidige vorm van
gebiedsontwikkeling. Een belangrijke verschuiving zijn kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen. Bij het opstellen van
het programma van eisen kunnen verschillende ruimtelijke trends betrokken worden. Hierdoor sluit het programma
van eisen aan op kleine ruimtelijke ingrepen en kan het bij elk project als basis gebruikt worden. Paragraaf 2.1 heeft
ook als inspiratiebron gediend voor de interviewvragen die zijn opgesteld. Met de informatie die is opgedaan uit
paragraaf 2.2 en het eerste kenniscafé ‘Circulaire economie’, is de focus voor dit onderzoek naar voren gekomen.
Het onderzoek zal zich meer toespitsen op de rol van de overheid. In paragraaf 2.3 kwamen drie rapporten met
voorwaarden voor de circulaire economie.
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Deze hebben als inspiratie en kunnen als houvast in het onderzoek gebruikt worden. Deze rapporten bevestigen ook
de keuze in de juiste stromen, zoals water energie en afval. Twee rapporten hebben overeenkomende stromen
gebruikt in het onderzoek. Deze stromen bleken duidelijke ruimtelijke effecten te hebben. Hieruit is deelvraag 3
opgesteld. Het project Buiksloterham is als voorbeeld onderzoek gebruikt. De onderzoeksstappen uit dit project,
hebben als uitgangspunt gediend voor de deelvragen (paragraaf 3.1) en de onderzoeksopzet (paragraaf 3.2). De
laatste paragraaf laat zien dat het onderwerp ‘circulaire economie’ speelt bij de stakeholders. Ze hebben nog geen
oplossing bedacht of aanpak opgesteld. Hierdoor wordt de interesse en urgentie van het onderzoek benadrukt. Ook
leiden de ambities van de stakeholders tot vragen. Een voorbeeld vraag is: hoe gaan de stakeholders deze ambities
waarmaken? Deze vragen hebben geleid tot deelvraag 2.
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3. Onderzoeksmethode
In dit hoofdstuk zal het doorgelopen proces tijdens het onderzoek in een aantal stappen worden beschreven. De
stappen die uiteindelijk in het proces zijn gemaakt hebben geleid tot een conclusie op de eerder gestelde
probleemstelling. Leidend tijdens het onderzoeksproces zijn de vooraf opgestelde onderzoeksvragen. Door antwoord
te geven op deze vragen is er uiteindelijk een antwoord gegeven op de probleemstelling (hoofdstuk 7). Dit hoofdstuk
begint met een overzicht van de onderzoeksvragen, waarna het onderzoeksproces wordt beschreven met de
gebruikte onderzoeksmethoden.
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Figuur 7. Het onderzoeksproces wordt in dit figuur schematisch weergegeven. Het gestreepte kader geeft aan waar de
onderzoeksaanpak betrekking op heeft binnen het onderzoeksproces.
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3.1. Onderzoeksvragen
De eerder genoemde probleemstelling is: in hoeverre kan de ruimtelijke ordening een rol spelen in het realiseren
van een meer circulaire Westas in de toekomst? De deelvragen die hieronder zijn opgesteld, hebben elk een bijdrage
geleverd aan het beantwoorden van de probleemstelling.
Deelvraag 1. Wat zijn de sterktes en zwaktes binnen de huidige ruimtelijke situatie van de Westas?
Deelvraag 2. Wat zijn de ambities van de belangrijkste stakeholder voor de ruimtelijke ordening in de Westas?
Deelvraag 3. Op welke manier hebben de (in- en uitgaande) stromen binnen de thema’s verbruik, vracht en vervoer
invloed op de ruimtelijke ordening in de Westas?
Deelvraag 4. Welke eisen kunnen vanuit het principe circulaire economie opgesteld worden voor de ruimtelijke
ordening in de Westas?
Deelvraag 5. Welke aanbevelingen kunnen naar aanleiding van het programma van eisen aan het Kennislab en haar
partners gedaan worden?

3.2. Onderzoeksaanpak en methode
Deze paragraaf geeft inzicht in de onderzoeksaanpak en de onderzoeksmethodes die tijdens het onderzoek zijn
toegepast. Het onderzoeksproces wordt in figuur 7 schematisch weergegeven, hierin wordt met een kader
aangegeven op welk gedeelte de onderzoeksaanpak betrekking heeft. De aanpak begint bij de dataverzameling, toch
wordt er een kleine toelichting gegeven over het manifest en het theoretisch kader. Het Manifest staat in figuur 7
omdat het een vooronderzoek en een aanleiding was voor dit uitgevoerde onderzoek. Het theoretisch kader
(hoofdstuk 2) geeft een verdieping in de circulaire economie binnen de ruimtelijke ordening. Deze theorie is als
voorkennis en basis gebruikt om de onderzoeksvragen op te stellen en het onderzoek op te zetten. In de alinea’s
hieronder wordt per fase van het onderzoek de aanpak en de methode toegelicht om de onderzoeksvragen te
beantwoorden.

3.2.1. Data-research
Huidige ruimtelijke situatie
Om een programma van eisen op te stellen voor de ruimtelijke ordening in een
bepaald gebied is het eerst van belang om de huidige ruimtelijke situatie in beeld te
brengen. Er kan per slot van rekening niet blanco een gebied ingekleurd worden terwijl
het gebied al is ingekleurd. Voor dit onderzoek is gekozen om een lagenbenadering te
gebruiken om de huidige situatie in beeld te brengen. De huidige situatie is verdeeld in
drie lagen: de occupatie-, netwerk en ondergrondlaag (figuur 8) (Ruimmettoekomst,
2014). Per laag is kaartmateriaal verzameld met bijbehorende data. Hiervoor is gebruik
gemaakt van online beschikbare materialen en is samengewerkt met de provincie om deze
data verder aan te vullen. Wanneer meer informatie nodig was dan wat uit de kaart af te lezen
was, zijn andere (online) bronnen gebruikt om gedetailleerdere gegevens te bemachtigen. Uit deze
informatie van drie lagen zijn vervolgens per laag de sterktes en zwaktes benoemd
Figuur 8. De lagenbenadering met
(hoofdstuk 4.1). Door de sterkte en zwaktes te benoemen is antwoord gegeven op
onderscheid in de occupatie-, netwerken ondergrondlaag
deelvraag 1.
(Ruimtemettoekomst, 2014)

Visie en ambities van de stakeholders
Binnen deze fase is vooral nieuwe data en informatie verzameld door stakeholders uit het gebied te interviewen. De
data en informatie die uit deze interviews zijn gehaald, geven voornamelijk inzicht in de visie en ambities van de
stakeholders (antwoord op deelvraag 2). Ook is er informatie ingewonnen voor andere deelfases.
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De diepgaande interviews zijn via persoonlijk contact afgenomen. Voor de interviews zijn voorafgaand vragen
opgesteld en zijn de vragen aangepast aan de persoon die geïnterviewd werd. Voor een bedrijf zijn bijvoorbeeld
bepaalde vragen minder relevant dan voor een gemeente. De geïnterviewde stakeholders zijn:
-

S. van Voorn, projectmanager Greenport Aalsmeer
R Folkerts, SADC
N. Gerdan, beleidsadviseur Duurzaamheid en Milieu
O. van de Ven, programmamanager Duurzaamheid Westpoort/Sloterdijk gemeente Amsterdam
E. Gorter, assistent-manager Sloterdijk gemeente Amsterdam
J. Tjarks, urban designer provincie Noord-Holand

Voor het programma van eisen is het belangrijk om de belangen van de stakeholder te weten, omdat deze invloeden
in het gebied en op de ruimtelijke ordening hebben. Wat de invloeden en belangen zijn, is gebleken uit de interviews
en de visiedocumenten. Ook hebben de kenniscafés en de partnervergaderingen, georganiseerd door het Kennislab
voor Urbanisme, geholpen om de meningen van de stakeholders te peilen. Door deze verschillende manieren van
contact en overleg met diverse contacten binnen een bedrijf of gemeente zijn meerdere perspectieven gehoord.
Door de stakeholders benaderd te hebben, is er meer draagvlak gecreëerd voor het uiteindelijke programma van
eisen die de stakeholders na dit onderzoek kunnen oppakken (Draaijer+partners, 2014).
Details van de stromen
In het eerder genoemde manifest zijn verschillende stromen (water, afval, vracht, etc.) benoemd die aangeven in
welk percentage deze groeien tot 2040. Doordat deze stromen bijna alleen maar toenemen in hoeveelheden is een
verandering nodig in het gebied om deze toename aan te kunnen. Het programma van eisen speelt in op deze
stromen door deze vanuit de ruimtelijke ordening anders te organiseren of te gebruiken, van een lineaire naar een
circulaire economie. Voor het programma van eisen was het belangrijk om een gedetailleerder beeld van deze
stromen te krijgen. Onder gedetailleerder wordt verstaan: meer gebied specifieke hoeveelheden binnen de stromen
op verschillende schalen binnen het gebied ‘de Westas’. De data die is verzameld, bestaat uit open data en
verkregen data-documenten van bepaalde stakeholders. De data is verwerkt in tabellen, diagrammen, grafieken en
kaarten. De daaruit te halen informatie en trends zijn beschreven en vervolgens geïnterpreteerd naar de gevolgen
voor de ruimtelijke ontwikkeling (in hoofdstuk 4.4), waardoor er een antwoord gegeven is op deelvraag 3.

3.2.2. Van data-research naar programma van eisen.
Om van de resultaten naar een programma van eisen te komen, is in paragraaf 4.4. beschreven vanuit welke
resultaten een bepaalde eis is opgesteld. Binnen het onderzoek gaat het om het meer circulair maken van de
ruimtelijke ordening van de Westas. Hierbij moeten de eerder aangegeven stromen meer circulair gemaakt worden
door middel van de ruimtelijke ordening. Daarom zijn de eisen vanuit de acht stromen opgesteld vanuit een bepaald
stappenschema per stroom. In paragraaf 4.4.
worden de ruimtelijke effecten per stroom
beschreven. Vervolgens wordt de circulaire
economie als uitgangspunt gebruikt per stroom wat
geleid heeft tot een beschrijving wat er wel of niet
binnen de stroom moest veranderen om deze circulair
te maken. Uit deze beschrijving is een eis opgesteld in
combinatie met andere resultaten en referentierapporten
uit hoofdstuk 2. Deze koppeling van resultaten wordt deels
in paragraaf 4.4. en deels in hoofdstuk 5 gemaakt.

Figuur 9. Het stappenplan om van de behaalde resultaten tot de
eisen te komen.
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3.2.3. Programma van eisen
Binnen het programma van eisen is er gebruik gemaakt van methode uit de ‘Golden Cirkel’ van Simon Sinek. Hierin
wordt uitgelegd dat veel bedrijven erg gefocust zijn op wat ze produceren en maar producten blijven produceren.
Hierbij vergeten ze vaak de waaromvraag. Deze vraag is juist belangrijk, want wanneer deze niet duidelijk is, kan de
actie ook niet relevant zijn. Binnen elke eis wordt de vragenlijst, dat is opgesteld in het boek ‘The Golden Cirkel’,
afgegaan om er zeker van te zijn dat elke eis een meerwaarde geeft. Hieronder zijn de vraagstellingen weergeven die
telkens bij elke eis wordt herhaald.
-

-

Waarom? Heeft betrekking op de aanleiding van de eis. Waarom is deze eis opgesteld?
Hoe? Heeft betrekking op een concrete maatregel die uitgevoerd kan worden binnen deze eis. Deze
maatregelen zijn vaak gebaseerd op referentieprojecten of –onderzoeken. Hoe kan deze eis uitgevoerd
worden?
Wat? Deze vraag richt zich op de gemeente. Wat kan de gemeente doen binnen haar machten om deze eis
te faciliteren en ruimtelijk mogelijk te maken?
Wie? Is gericht op welke partijen nog meer betrokken moeten worden bij het ontwikkelen en uitwerken van
de maatregel. Wie zijn er nodig om maatregelen binnen deze eis uit te voeren?

3.2.4. Concluderend
Door het beantwoorden van de deelvragen en het opstellen van het programma van eisen kan een antwoord
gegeven worden op de probleemstelling. Dit antwoord heeft vooral betrekking op welke mogelijkheden de overheid
de ruimtelijke ordening kan vormgeven om de Westas meer circulair te maken. In het programma van eisen wordt
per eis aangegeven wat de gemeente zou moeten doen. Uit het theoretisch kader en uit de interviews met onder
andere Haarlemmermeer is de huidige manier van aanpakken beschreven. Ook wordt er genoemd wat de ambities
zijn. In de conclusie wordt aangegeven wat de gemeentes kunnen doen om naar een meer circulaire
gebiedsontwikkeling te gaan.

3.2.5. Aanbevelend
Er worden aanbevelingen gedaan aan de gemeentes hoe zij de eerste stappen kunnen zetten na dit onderzoek. Wat
kan er bijvoorbeeld ‘morgen’ al door de gemeentes gedaan worden om samen te werken naar een meer circulaire
regio? Hierbij worden de aanbevelingen gegeven op een chronologische volgorde.
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten uit drie deelonderzoeken beschreven. De eerste resultaten komen uit een dataen gegevensverzameling waarin de huidige situatie in kaart is gebracht door deze in drie lagen op te splitsen, de
ondergrond-, netwerk- en occupatielaag. De resultaten zijn de sterktes en zwaktes per laag. In de tweede paragraaf
zal de visie van verschillende stakeholders beschreven worden over de ruimtelijke toekomst van de Westas. Als
laatste zal er een beschrijving worden gegeven over de verplaatsing of de grootte van verschillende stromen in het
gebied, bijvoorbeeld de afval- of de energiestroom. Al deze resultaten samen zullen als voeding dienen voor
hoofdstuk vijf waarin een programma van eisen is opgesteld met circulaire ruimtelijke uitgangspunten voor de
Westas.
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4.1 Bestaande situatie in drie lagen – geografische benadering
In deze paragraaf zullen de sterktes en zwaktes binnen de huidige situatie in de Westas voor ruimtelijke ontwikkeling
worden beschreven. De huidige situatie in de Westas is uiteengezet in drie lagen (de lagenbenadering): de
ondergrondlaag (p. 4.1.1.), de netwerklaag (p. 4.1.2.) en de occupatielaag (p. 4.1.3.). Elke paragraaf zal bestaan uit
een korte samenvatting over de informatie die is opgedaan door data- en informatieverzameling. Voor de details
wordt er verwezen naar bijlage 4. Vervolgens worden de sterktes en zwaktes per laag genoemd en toegelicht.

4.1.1. Ondergrondlaag.
Deze laag is de basis voor alle andere lagen. De samenstelling van de bodem heeft invloed op wat bovenop deze
laag gebouwd kan worden en welke netwerken erover of doorheen kunnen gaan. In dit onderzoek vallen
bodemsoorten, landschapstypen, grondhoogtes en bepaalde watersystemen onder de ondergrond.
De ondergrond samenvattend:
De Westas bestaat hoofdzakelijk uit een droogmakerij landschap, wat betekent dat het gebied door mensen is
drooggemalen. Dit betekent dat de Westas een polder is die onder zeeniveau ligt, waardoor het grondwaterpeil
continu kunstmatig wordt bepaald en het gebied beschermd wordt tegen het water door middel van bijvoorbeeld
dijken en duinen. De bijpassende grondsoort van een polder is zeeklei dat ook sterk aanwezig is in het gebied.
Daarnaast zijn er plekken in dit zeekleilandschap met een verhoogd lutum gehalte. Dit zijn kreekruggen die stevig zijn
en als een soort heuveltje in het landschap gezien kunnen worden. Ook veel voorkomend zijn de laagveengebieden,
vooral rondom de steden. Deze laag bevat veel oude plantenresten die langzaam worden afgebroken. Wanneer er
zuurstof bijkomt wordt deze afbraak versterkt, waardoor de grond inklinkt. In een kleinere hoeveelheid komt zand,
in de vorm van duinen of zandplaat, voor in de Westas. Het grondwaterpeil is erg verschillend in het gebied. Op de
plaatsen waar zich veengrond bevindt, is het waterpeil een stuk hoger dan waar zich zeekleigrond bevindt.
Sterktes:
- De zeekleibodem rondom Schiphol is een erg vruchtbare grondsoort waardoor het gebied erg geschikt is
voor akkerbouw.
- De kreekruggen bestaan uit lutum en zand waardoor ze niet inklinken zoals de rest van het gebied. Dit maakt
deze ondergrond zeer geschikt voor bebouwing, omdat er minder heipalen en andere verstevigingen nodig
zijn.
- Het grondwaterpeil wordt kunstmatig op een bepaalde hoogte gehouden. Dit maakt het makkelijker van
functie boven de grond te veranderen, doordat het waterpeil aangepast kan worden naar behoeve van deze
nieuwe functie.
Zwaktes:
- Bijna het gehele gebied ligt onder zeeniveau, waardoor er risico’s zijn voor overstromingen. Met dit gegeven
moet er binnen de occupatielaag voldoende ruimte gegeven worden aan water. Dit is nodig zodat rivieren en
kanalen voldoende uittreedmogelijkheden hebben en bij zware regenval ook water opgevangen kan worden
in bijvoorbeeld plassen en meertjes.
- In het gehele gebied wordt de grondwaterstand kunstmatig bepaald. Dit betekent continu energieverbruik
en dat er veel gebouwen met waterregelsystemen in het landschap staan.
- Het polderlandschap is geheel door de mens aangelegd, waardoor het natuurschoon en bepaalde
cultuurhistorie mist.
- In het gebied tussen Haarlem en Amsterdam komt zout kwel naar boven. Dit kan beperkingen geven in de
functionaliteit van het gebied.
- Het inklinken van vooral de veenbodem is een zwakte, doordat de grond steeds verder onder zeeniveau
zakt. Hierdoor moet meer water weg gepompt worden weggepompt en moeten dijken verhoogd en
verstevigd worden. Ook heeft dit effecten op de bebouwing die op het veen staan. Deze kunnen verzakken
wanneer de palen waarop ze meestal gebouwd zijn verrotten of ook wegzakken.
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4.1.2. Netwerklaag
Binnen de netwerklaag liggen de verbindingen die nodig zijn om stad en land te laten functioneren, groeien en
doorstromen. In de netwerklaag kosten veranderingen veel geld en tijd, meestal 20 tot 80 jaar. Toch kunnen deze
veranderingen soms wel nodig zijn. De Westas heeft een rijk gevulde infrastructuur. In dit hoofdstuk worden de
volgende verbindingen verder uitgediept: autowegen, spoorwegen en vliegroutes. Binnen deze thema’s wordt er
onder andere aandacht besteed aan de mogelijke hinder die kan worden ondervonden door mensen. Buiten de
genoemde verbindingen kunnen nog meer verbindingen zijn. Zo is er naar een ecologische
hoofdstructurenverbinding gekeken. Deze was echter niet aanwezig in het gebied. De vaarwegen worden verder
buiten beschouwing gelaten.
Netwerklaag samenvattend:
Door de Westas lopen vier rijkswegen en een Europese weg. Verder lopen er ook verschillende provinciale wegen en
straten. De snelwegen hebben de meeste invloed op de omgeving, omdat hier het meeste verkeer overrijdt met een
hogere snelheid. Vooral de wegen door steden en langs woonwijken zorgen voor geluidsoverlast bij de bewoners.
Badhoevedorp was een goed voorbeeld. De snelweg loopt dwars door het dorp, maar hier is Rijkswaterstaat al bezig
met een oplossing. De weg wordt om Badhoevedorp heen gelegd. Ook is de A2 afgelopen decennium aangelegd
voor een betere doorstroom rondom Schiphol. De treinen veroorzaken vooral geluidsoverlast en trillingen bij
gebouwen die dichtbij het spoor zijn gelegen. Vooral de vrachttreinen veroorzaken veel geluidsoverlast. De
treinverbinding die langs Nieuw-West rijdt is al voorzien van geluidswanden, waardoor de overlast aanzienlijk is
verminderd. De geluidszone is vlak voor de Schipholtunnel het breedst, hier zijn dus minder geluiddempende
maatregelen getroffen. Hier zijn ook vooral bedrijven in de buurt van het spoor gevestigd, waardoor de geluidsnorm
lager is. Het vliegverkeer zorgt vooral voor geluidsoverlast en luchtverontreiniging, waaronder extreem kleine
fijnstofdeeltjes. Met de aan- en afvliegroutes worden Hoofddorp en Amsterdam zoveel mogelijk ontzien van de
vliegtuiggeluiden. De vliegtuigen komen vooral uit noordelijke, zuidelijke, oostelijke en zuidwestelijke richting.
Sterktes:
- Het gebied is door verschillende verbindingen ontsloten. Dit draagt bij aan de bereikbaarheid van het gebied
en zal het vestigingsklimaat voor bedrijven ten goede komen.
- De geluidshinder wordt bij veel woongebieden al verminderd doordat er geluidswallen of andere dempende
maatregelen zijn genomen.
Zwaktes:
-

De geluidshinder van de vliegtuigen zorgt ervoor dat Schiphol niet verder kan uitbreiden, maar ook dat
bepaalde woongebieden niet ontwikkeld of uitgebreid kunnen worden.
De dreiging van de volksgezondheid, bij de woonkernen waar de vliegtuigen wel overheen vliegen, door het
vrijkomen van fijnstof door vliegtuigen. Ook zorgen de snelwegen voor CO2 en ander uitstootgassen die de
leefkwaliteit van het omliggende woongebied kunnen verminderen. Op de meeste wegen worden daarom
de snelheden verlaagd om de uitstoot en de mogelijke geluidoverlast te beperken.

4.1.3. Occupatielaag
Binnen de occupatielaag wordt gekeken naar welke functie er op de ondergrondlaag worden uitgevoerd. Het
grondgebruik kan uiteenlopen van bedrijvigheid tot recreatieve invullingen. Het grondgebruik is verdeeld in vijf
verschillende thema’s: de haven en gedeelte van Zaandam, recreatie, water en bos, landbouw, bedrijventerreinen
(niet haven) en woningen.
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De occupatie in de Westas samenvattend:
Het ruimtegebruik in de haven is grootschalige bedrijvigheid waarin af en toe groen of een maatschappelijke functie
het gebied binnen sluipen. Dit is vooral het geval aan de noordzijde van de haven. Verder zijn er in totaal in de
Westhaven elf woningen. Er heerst dus een monocultuur aan bedrijvigheid in de haven. De groene gebieden in de
Westas kennen juist veel multifunctionaliteit. Er zijn drie grote groengebieden: de Bretten, de Tuin van West en het
Amsterdamse bos. In elk van deze gebieden komt recreatief oppervlakte voor, groen/natuur en een bepaalde
kleinschalige landbouwvorm. De grootschalige landbouw bestaat vooral uit akkerbouw die rondom Schiphol is
gepositioneerd op de zeekleibodems. Hoofdzakelijk worden er bieten, aardappels, graan en bloembollen verbouwd.
Ten zuiden van Schiphol neemt de glastuinbouw de overhand. Hier worden vooral bloemen en planten voor de
sierteelt verbouwd. De gehele landbouw neemt wel af in capaciteit, de hoeveelheid landbouwgrond daalt en het
aantal bedrijven daalt nog harder. De bedrijventerreinen groeien daarentegen wel. Opvallend is dat de nieuwe
bedrijventerreinen die ontwikkeld zijn/worden steeds duurzamer worden en daardoor het vestigingsklimaat
versterken. Dit heeft invloeden op de bestaande (verouderde) bedrijventerreinen. Er zijn vijf grote woonkernen in de
Westas, Amsterdam Nieuw-West, Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Aalsmeer en Zwanenburg. Amsterdam Nieuw-West is
de grootste woonkern met de dichtste bevolkingsdichtheid. De meeste woningen zijn voor 2000 gebouwd. Dit zijn
appartementen of kleine eengezinswoningen en worden verhuurd. Nieuw-Vennep is de ruimst opgezette woonkern
en bestaat voor een groot deel (43%) uit woningen die na 2000 zijn gebouwd. Zwanenburg heeft percentueel de
oudste woningvoorraad van voor 2000, waarvan meer dan de helft koopwoningen zijn. Hoofddorp en Aalsmeer zijn
redelijk gelijk verdeeld in de leeftijd van de woningen en in de verdeling koop- en huurwoningen.
Sterkte:
- Nieuwe duurzame bedrijventerreinen, die het vestigingsklimaat op dat terrein versterken. Hier wordt bij de
planvorming ook meer gelet op de milieudruk en is meer ruimte voor groen en water.
- De nabijheid van Amsterdam en Schiphol is een sterke motor voor bedrijventerreinen.
- Gebruik van de grondkwaliteit door op de eerder genoemde zeeklei vooral akkerbouw toe te passen en
daarbij de meest geschikte gewassen te gebruiken.
- De Tuinen van West zorgen voor multifunctioneel groengebruik, door het te koppelen met recreatie en
stadslandbouw, midden in de woonwijk.
Zwaktes:
- De leegstand op verouderde bedrijventerreinen zorgt voor een verslechtering van het vestigingsklimaat.
- De monocultuur, zoals in de haven en op bedrijventerreinen, kan als zwakte worden gezien. In een gebied
wordt soms alleen gewerkt, waardoor het alleen tijdens de werkuren wordt gebruikt. De levendigheid buiten
de werkuren is dan erg laag.
- De zware milieucategorie bedrijven in de haven zorgen voor milieucontouren waardoor er verschillende
vestigings- en ontwikkelingsvoorwaarden gelden.
- Veel woningen in Amsterdam worden verhuurd. Hierdoor kunnen de bewoners zelf de woning niet
aanpassen of onderhouden en moet dit via de woningcorporatie gedaan worden. Als gevolg daarvan kan de
ruimtelijke kwaliteit in de buurt verslechteren, omdat de corporatie onderhoud uitstelt. Ook kunnen de
bewoners niet zelf beslissen om bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak te installeren.
- De oudere woningvoorraad van Zwanenburg kan zorgen voor een verouderde uitstraling.
- Weinig groenstroken zijn geïntegreerd in de stad: ze liggen vooral aan de rand. Hierdoor wordt de kwaliteit
van het groen niet in de wijk benut. De afwezigheid van groen kan zorgen voor hogere tempraturen in de
stad in de zomer en verslechtert de afvoer van water in de wijk.
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4.2. Belanghebbenden en hun ambities op de ruimtelijke
ontwikkeling in combinatie met circulaire economie in de
Westas
In deze paragraaf wordt ingegaan op de ambities van de belanghebbende partijen voor dit onderzoek. Dit zijn op de
eerste plaats de overheden, waaronder de provincie Noord-Holland, de gemeentes Amsterdam, Haarlemmermeer,
Zaanstad en Aalsmeer. Daarnaast speelt SADC een grote rol, omdat zij in samenwerking met enkele van deze
stakeholders een strategie voor de Westas aan het formuleren zijn. Ook hebben de Greenport, Schiphol en de Port
of Amsterdam belangrijke invloeden. Voor deze paragraaf zijn zes interviews afgenomen, waarmee het grootste deel
van de stakeholders is aangedaan. Daarnaast zijn ook de ambities tijdens de kenniscafés en partnervergaderingen
van de stakeholders meegenomen in deze paragraaf.
4.2.1. De provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft vooral ruimtelijke invloeden binnen de infrastructuur en de bebouwing. De
provincie wil de komende jaren vooral onderhuids ingrijpen in de gebiedsontwikkeling. Ze willen het beleid en de
wetgevingen zo aanpassen dat bottom-up ontwikkelingen genoeg ruimte krijgen. Als voorbeeld kan hierbij gedacht
worden aan ‘vrije labs’ waarop vrijwel geen beleid of wetgeving van toepassing is. Daarnaast wil de provincie verder
stedelijke ontwikkeling voorkomen op het platteland en buiten de stadsgrenzen, door beleid te schrijven voor
compactere steden. Hierbij willen ze het gebruik van leegstand stimuleren, waarop de provincie haar beleid en
omgang moet aanpassen. De provincie ziet kansen voor de grond rondom Schiphol wat als energielandschap
ontwikkeld kan worden, door bijvoorbeeld het leveren van biomassa. Dit kan direct aan de stad gekoppeld worden.
Ook wil de provincie het fietsverkeer rondom Schiphol en de steden stimuleren en verbeteren. Hierbij willen ze
duurzame materialen gebruiken en kan er ook een fietspad aangelegd worden die energie opwekt.
De provincie benadert de circulaire economie vooral nog vanuit een manier die ketens efficiënter maakt en zegt
daarbij dat vooral het initiatief uit de bedrijven moet komen. Toch ziet de provincie dat zij ook een rol speelt bij de
circulaire ontwikkeling. Hiervoor heeft de provincie vijf rollen opgesteld die ze in kan nemen (zie bijlage 5). De vijfde
rol geeft vooral de ruimtelijke activiteiten die de provincie kan ondernemen weer.
Rol 5: De provincie geeft aan dat zij een rol kan spelen door het uitvoeren van een gebiedsanalyse en door het
scheppen van randvoorwaarden voor de ontwikkeling van ketens. Door per gebied grondstoffenstromen in beeld te
brengen en bedrijven eventueel ruimtelijk te clusteren, wordt er een basis gelegd voor een intensievere
samenwerking. Hierbij kan de provincie kiezen om zich te focussen op bijvoorbeeld twee specifieke ketens(bouw en
infrastructuur).
4.2.2. De gemeentes Amsterdam en Haarlemmermeer
De structuurvisie die is opgesteld, overstijgt de Amsterdamse gemeentegrenzen en heeft ook betrekking op de
gehele Westas. In de structuurvisie volgt de gemeente de visie van de provincie voor een compactere stad. De
gemeente wil graag binnen de stadgrenzen groeien. In het westelijke gedeelte ziet de gemeente graag dat de
inwoners van Nieuw-West werk vinden in de haven of Schiphol, die grote dichtbijgelegen werkgevers zijn. Binnen de
bestaande bedrijventerreinen ziet de gemeente een verschuiving in functie en functiemengingen, die zij graag
faciliteert binnen bepaalde kaders. De genoemde parken en groen in hoofdstuk 4.1 zien zij als multifunctioneel
ruimtegebruik in de toekomst. Hierin moet de burger het gevoel krijgen even uit het ‘stadse’ te zijn, kunnen
recreëren en activiteiten in bijvoorbeeld de stadslandslandbouw te ondernemen. De gemeente Haarlemmermeer is
de eerste gemeente die is aangesloten bij de Ellen MacArthur Foundation, die staat voor circulaire economie. De
duurzame gedachten zijn terug te vinden in de ambities van de gemeente. De gemeente Haarlemmermeer wil in de
toekomst (2050) duurzame energie opwekken, zodat zij energie aan Amsterdam kunnen leveren. Hiervoor hebben zij
al plannen voor het aanleggen van een windmolenpark in het zuiden van de gemeente en een zonnepanelenveld in
samenwerking met SADC.
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Ook kwam tijdens het gesprek met de gemeente naar voren dat de gemeente eigenlijk een ander, meer circulair
proces moet aannemen, waarin de overheid geen grote rol meer speelt in projecten maar één van de spelers is.
Daarbij wil de gemeente teruggaan naar waarom zij een project uitvoeren in plaats van het project direct uit te
voeren zonder goede (onderzochte) aanleiding. Ook wil de gemeente leren van oude projecten door vaker te
reflecteren op uitgevoerde project.
4.2.3. SADC en de strategie voor de Westas.
SADC is een verbindende partij die samen met Schiphol, de haven en de gemeentes Amsterdam en
Haarlemmermeer een strategie voor de Westas aan het uitwerken is voor het komende jaar. Deze strategie is het
vervolg van het manifest (bijlage 1) en dit onderzoek kan voor een deel invulling geven aan de strategie. In de
strategie zijn drie thema’s uitgezet die uitgewerkt moeten worden om de Westas te realiseren. De eerste is ‘de
verbindende community’, wat inhoudt dat partijen zich aansluiten binnen de community en ideeën genereren, delen
en ontwikkelen. Het platform dat hiervoor is gerealiseerd, is Dinalog Amsterdam. De tweede is ‘Circulaire: MRA
bewijzen’, waarin moet blijken dat circulaire economie werkt en in werklocaties binnen de Westas wordt uitgevoerd.
Hiervoor is bijvoorbeeld een Smart Logistics Hub opgezet die innovatieve en circulaire start-ups faciliteert. Het
laatste thema is ‘Ruimtelijke agenda Westas’, waarin dit onderzoek een rol speelt en die de meeste ruimtelijke
effecten heeft. Het doel is dat randvoorwaarden worden opgesteld in het ruimtelijke-economische beleid. Voor
meer informatie over deze strategie wordt verwezen naar bijlage 5.
4.2.4. De ports
Dit onderzoek is vooral gericht op de circulaire economie in de ruimtelijke ordening en de rol van de overheid hierin.
Daarom is weinig contact geweest met de ports, maar is wel een interview geweest met Sander van Voorn van de
Greenport. Binnen de net genoemde strategie en het manifest dragen de port of Amsterdam en Schiphol al sterk bij.
Ook de Greenport draagt graag bij aan een meer circulaire economie. Zo wil de Greenport haar reststromen in kaart
brengen om deze optimaal te benutten. Binnen de genoemde netwerklaag (hoofdstuk 4.1.) wil zij een leiding
aanleggen om CO2 uit de haven te gebruiken om aan de CO2 vraag van de bloemen te voldoen.
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4.3. Stromen in de Westas in beeld gebracht
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe bepaalde stromen door het gebied gaan en in welke hoeveelheden. De
stromen zijn opgedeeld in drie hoofdthema´s: verbruik, vracht en vervoer. Deze thema´s zijn in het manifest (bijlage
1) opgesteld. Om goed aan te sluiten bij dit vooronderzoek wordt deze indeling ook gebruikt binnen dit onderzoek
en hoofdstuk. De betekenis en omschrijving van deze stromen wordt beschreven in bijlage 3, zoals al eerder
genoemd in hoofdstuk 1. Elk thema bevat subcategorieën die in dit hoofdstuk verder worden uitgewerkt. Per
categorie wordt meer duidelijk over de bron, consument, producent en de af te leggen weg hiertussen. Aan het
einde van elke subcategorie wordt een link gelegd met (invloed op) de ruimte.

4.3.1. Verbruik
Materiaal
Onder deze stroom worden alle woning nieuwbouwprojecten geschaard. In de Nederlandse steden zal het aantal
woningen met 10% a 15% stijgen door de verstedelijking en de toename in eengezinswoningen (CBS, 2013, b.). In de
Westas betekent dit er tot 2040 ongeveer 250.000 woningen bij gebouwd gaan worden (Leerling, 2015). Om deze
woningen te bouwen zullen er nieuwe materialen gebruikt worden die energie en grondstoffen hebben gekost. Op
kaart 15 in bijlage 6 is te zien dat de gemeente Amsterdam, zoals gezegd in hun visie, binnen haar stadsgrenzen gaat
bouwen. De bouwprojecten bestaan hier vooral uit kleine clusters. Voorbeelden zijn verschillende bouwprojecten in
het noordelijke gedeelte van Amsterdam Nieuw-West. Hier worden in 2021 in een blok 54 woningen of in een ander
blok 269 woningen bijgebouwd (zie kaart 15 bijlage 6). In Aalsmeer zijn de bouwplannen in enkele ruim opgezette
woonblokken van ongeveer 70 woningen per blok gepland om rond 2016 gebouwd te gaan worden.
Vooral Hoofddorp en Nieuw-Vennep zijn van plan buiten hun huidige bebouwingsgrenzen te gaan bouwen. Beide
plaatsen zijn van plan duizenden woningen te bouwen rond 2019 (zie kaart 15 bijlage 6).
Energie
In deze paragraaf wordt het energieverbruik van de
huishoudens in de Westas toegelicht. Dit energieverbruik
bestaat uit een warmte- en een elektriciteitsvraag. In grafiek 1
hiernaast is weergegeven wat het gas- en elektriciteitsverbruik
was van de Amsterdamse huishoudens in de afgelopen paar
jaar. Hierin valt op dat het elektriciteitsverbruik blijft stijgen en
het gasverbruik afhankelijk is van de weersomstandigheden
(tabel 1 bijlage 6), maar dat het over het algemeen afneemt.
Omdat een groot woongedeelte zich bevind in Amsterdam
(stadsdelen Nieuw-West en Westpoort), worden bij gebrek aan
meer gedetaileerde cijfers de gegevens van Amsterdam
gebruikt voor de gehele Westas.

Grafiek 1 Gas- en elektriciteitsgebruik woningvoorraad Amsterdam
(2008-2012) (Klimaatmonitor Rijkswaterstaat, 2014)

Warmte
Met het woord ‘warmte’ wordt bedoeld de warmtevraag om een gebouw te verwarmen. In de meeste gevallen
wordt dit door middel van gas gedaan (90% Nederlandse huishoudens), andere alternatieven zijn houtkachels,
warmtepompen en aardwarmte (9% Nederlandse huishoudens) of olie (1% Nederlandse huishoudens) (Nationaal
Expertisecentrum Warmte, 2013). Het gemiddelde energieverbruik van een woning om aan zijn warmtevraag te
voldoen ligt tussen de 30 a 35 GJ per jaar, dit is gelijk aan 1000 tot 1200 m3 gas (Nationaal Expertisecentrum
Warmte, 2013).
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In de Westas bleek uit de lagenbenadering dat de grootste
woonkernen bevonden in stadsdeel Nieuw-West (66.685
huishoudens), Hoofddorp (30.355 huishoudens), Nieuw-Vennep
(12.065 huishoudens) en Aalsmeer (5.200 huishoudens). Uit CBS
gegevens uit “Jouw buurt” blijkt dat woningen in deze
woonkernen een gemiddeld gasverbruik hebben van 1.500 tot
1.800 m3 (Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO), 2011). Het
gasverbruik verschilt per woning en is afhankelijk van de
hoeveelheid aangebrachte isolatie, het woningtype (zie tabel 2
bijlage 6) en de mensen die erin wonen.
Zoals eerder in deze paragraaf is gezegd, kan de warmte ook op
een duurzamere manier worden opgewekt door bijvoorbeeld
aangesloten te zijn op stadswarmte. In Amsterdam is 1% tot 5%
van de woningen aangesloten op stadswarmte. In de Westas
zijn in drie buurten (zie kaart 17 bijlage 6) in Nieuw-West
waarin woningen zijn aangesloten op stadswarmte. Dit zijn in
totaal ongeveer 1800 woningen in Amsterdam Nieuw-West. De
warmte van het stadsnet (zie kaart 16 bijlage 6) komt uit drie
warmteproducenten in Amsterdam. Eén daarvan is de
afvalverwerker AEB zie deelparagraaf ‘Afval’.

Figuur 10. De gas- en elektriciteitsstroom figuurlijk weergegeven,
gemaakt door Wientjes (2015)

Elektriciteit
Zoals in tabel 1 (bijlage 6) te zien is, is het elektriciteitsverbruik de afgelopen jaren toegenomen. Het gemiddelde
elektraverbruik van Amsterdam ligt tussen de 2500 kWh en 4000 kWh per jaar. Ook het elektriciteitsgebruik is
afhankelijk van het woningtype. In tabel 3 (bijlage 6) is het verbruik per woningtype in Amsterdam weergegeven.
Binnen de eerder genoemde vier grotere woningkernen in de Westas is het elektriciteitsverbruik gevarieerder dan
het gasverbruik. In Nieuw-Vennep is het gemiddelde verbruik het hoogst met 3750 tot 4000 kWh per jaar. In
Amsterdam Nieuw-West is het gemiddelde verbruik het laagst tussen de 1 kWh en 30000 kWh per jaar en Aalsmeer
en Hoofddorp gaan gelijk op met een gemiddelde van 3000 tot 3750 kWh per jaar.
De elektriciteit wordt afgenomen van het centrale energie netwerk die huizen met energieproducenten verbindt
(kaart 16 bijlage 6). In Amsterdam staan twee elektriciteitscentrales van Nuon die elektriciteit opwekken uit kolen en
gas (Nuon, 2010). Voor verdere details over de centrales wordt verwezen naar bijlage 6. De centrales samen wekken
3725 GWh per jaar aan elektriciteit op (Technischweekblad, 2011). Een andere manier van energieopwekking is op
een duurzamere manier met de wind of zon als bron. In de zee bij IJmuiden staat een windmolenpark (Prinses
Amalia Windmolenpark) met zestig windmolens die een opbrengst geven van 435 GWh per jaar (Technischweekblad,
2011). Het park voorziet 125.000 huishoudens in Noord-Holland van groene energie (Eneco, 2009). In de haven van
Amsterdam staan 37 windmolens die samen voor 40.000 huishoudens energie opwekken (Haven van Amsterdam,
2012). Ten slotte wordt op kleinere schaal energie opgewekt door zonnepanelen. In Amsterdam Nieuw-West hebben
ongeveer 260 huishoudens zonnepanelen op hun dak. In heel Amsterdam wordt 8.168.371 kWh opgewekt per jaar
door de zonnepanelen van particulieren en bedrijven (zie grafiek 2 bijlage 6) (Gemeente Amsterdam, 2015, a.).
Water
In deze paragraaf wordt gekeken naar het waterverbruik van de huishoudens in de Westas. Een gemiddeld
huishouden verbruikt per dag 119 liter water (Vitens, 2014). Dit water gaat vooral op aan de douche, het toilet en de
afwas. De hoeveelheid waterverbruik is sterk afhankelijk van het aantal personen in een huishouden, laat tabel 4 in
bijlage 6 zien.
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In Amsterdam Nieuw-West is de gemiddelde huishoudensgrootte 2,1 persoon, in Nieuw-Vennep is dit 2,6 en in
Hoofddorp en Aalsmeer is het 2,4 personen. Dit betekent dat waarschijnlijk het gemiddelde waterverbruik in het
gebied de Westas ligt tussen de 93 en 127 m3. Voor heel Amsterdam geldt het totale waterverbruik van 48000
(x1.000 m3) in 2014 door de huishoudens. Dit verbruik is meer dan de helft van het totale waterverbruik van
Amsterdam, zie tabel 5 (bijlage 6). Ook is in de tabel te zien dat het waterverbruik nog steeds toeneemt, terwijl
landelijk gezien het huishoudelijke waterverbruik lichtelijk daalt door waterbesparende maatregelen.
Deze watervraag wordt vervuld door twee verschillende waterbronnen die beheerd en geleid worden door het
Waternet. De eerste waterbron bestaat uit duin- en rivierwater in Leiduin ten westen van de Westas. Ook is er bij
Leiduin een zuiveringsinstallatie aanwezig. De tweede waterbron ’Weesperskarspel’ bestaat uit plassenwater en ligt
ten oosten van Amsterdam, onder Diemen. Hier wordt echter het water niet gezuiverd tot drinkwater maar tot
ongezuiverd of half gezuiverd water. Het gebied de Westas is dus afhankelijk van het drinkwater uit Leiduin. De
locatie en waterleidingen zijn weergegeven in figuur 22 (bijlage 6). In tabel 6 (bijlage 6) is een overzicht te zien van
de hoeveelheid kubieke meter water dat per jaar uit de bron wordt gehaald. Over de afgelopen vier jaar is te zien dat
de hoeveelheid water dat opgehaald wordt soms stijgt en soms daalt, maar over het grote geheel wordt er steeds
meer water opgehaald. Wanneer de totaal cijfers van tabellen 5 en 6 uit bijlage 6 worden vergeleken is te zien dat er
voldoende water uit de bronnen vrijgemaakt kan worden om heel Amsterdam in haar waterbehoefte te voorzien.
Leiduin kan alle Amsterdamse huishouden en nog meer voorzien van schoon drinkwater.
Afval
Deze paragraaf gaat verder in op het huishoudelijke afval dat vrijkomt bij elk huishouden. Huishoudelijk afval valt in
vele verschillende afvalsoorten onder te verdelen zoals rest-, gft-, papier-, plastic- en textielafval. Al deze
verschillende afvalsoorten kunnen gescheiden ingezameld worden om bijvoorbeeld hergebruikt te worden. Hoe het
afval ingezameld en gescheiden wordt, hangt af van de gemeente, de inwoner en de afvalverwerker. Zoals in
staafdiagram 1 (bijlage 6) te zien is, wordt binnen vele gemeentes in de Westas al afval gescheiden ingezameld. Wat
opvalt is dat het gft-afval in Amsterdam niet gescheden wordt, waardoor de hoeveelheid fijne restafval een stuk
groter is dan de andere gemeentes. In Amsterdam Nieuw-West kunnen inwoners hun papier, glas, plastic en textiel
(plastic en textiel containers in de minderheid) afval kwijt in daarvoor bestemde containers verspreid over de
woonwijk (Gemeente Amsterdam, 2014, a.). Over het algemeen produceert de Amsterdamse inwoner het minste
afval en de inwoner uit Aalsmeer het meeste afval. De afgelopen jaren is het huishoudelijke afval wel langzaam
afgenomen, zie tabel 8 (bijlage 6). Al het huishoudelijk afval gaat naar enkele afvalverwerkers in en rondom
Amsterdam. De Afval verwerkers zijn AEB, Icova Amsterdam, van Gansewinkel en Sita. AEB verwerkt hoofdzakelijk
het restafval uit Amsterdam en de omliggende gemeentes. Ook haalt het bedrijf afval uit het buiten, zie tabel 7 in
bijlage 6. Bij de afvalverbranding komt warmte vrij die AEB levert aan het stadswarmtenet.

4.3.2. Vervoer
Auto
Onder de auto wordt in dit onderzoek het personenvervoer gerekend per auto in de Westas. Door ontbrekende
cijfers uit de gehele regio worden de cijfers uit Amsterdam gebruikt. Wat opvallend is, is dat het aantal
personenauto’s in een stijgende lijn zit, maar het gebruik van de auto per dag per inwoner afneemt. De toename in
auto’s komt door de stijging van het inwoners aantal in Amsterdam (bijlage 3), want het aantal mensen dat in bezit is
van een (zakelijke) auto neemt af. Ook neemt het aantal kilometers die per inwoner gereden wordt af, maar de
mensen zijn wel steeds langer onderweg (tabel 19 bijlage 6).
Openbaar vervoer (OV)
Binnen deze paragraaf wordt ingegaan op de mensenstroom die gebruikmaakt van het openbaar vervoer (OV) in de
Westas. De gegevens die hiervoor gebruikt worden, hebben deels betrekking op het gehele gebied en deels op
Amsterdam. Deze worden allen gebruikt als uitgangspunt voor het gehele gebied. Binnen het OV worden in dit
onderzoek de trein, bus, tram en metro meegenomen.
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In tabel 17 (bijlage 6) is te zien dat het OV gebruik in Amsterdam afneemt. Ook neemt het aantal
abonnementhouders af. De gemiddelde reisafstand vanaf de woning naar het werk met het OV neemt ook af, samen
met het aantal minuten reistijd. Uit cijfers van het GVB (openbaar vervoer maatschappij in Amsterdam voor de bus,
tram, metro, veer en pont) blijkt dat het aantal reizigersritten hier weer toeneemt sinds 2011. Daarnaast nemen het
aantal dienstkilometers en diensturen langzaam toe. De GVB maakt op een normale werkdag gemiddeld 734.000
ritten: deze nemen sterk toe.
Dit betekent over het algemeen dat Amsterdamse inwoners minder vaak de trein pakken, omdat het OV gebruik
afneemt. Het GVB gebruik neemt daarentegen wel toe, dat ook onder het OV valt. Uit de vorige paragraaf is ook te
lezen dat ze minder vaak de auto pakken, dus of de inwoners verplaatsen zich minder dan vorige jaren of ze maken
gebruik van een ander vervoersmiddel, bijvoorbeeld de fiets.
Fiets
Het fietsgebruik van de Amsterdammer is redelijk constant. Soms zit er een kleine uitschieter naar boven of onder,
maar over negentien jaar gezien neemt het aantal mensen die in bezit zijn van een fiets langzaam toe: van 69% naar
72%. De gemiddelde fietsafstand die fietsers afleggen is nog constanter: die ligt eigenlijk de afgelopen vijftien jaar
rond de vier kilometer waar gemiddeld 22 minuten over gedaan wordt. Wel is in het laatste jaar (2013) tijdswinst
behaald over de fietsduur: sinds dit jaar doet de fietser over de vier kilometer gemiddeld maar negentien minuten,
te zien in tabel 23 in bijlage 6 (DIVV, 2014).
Vliegtuig
Omdat in deze paragraaf de menselijke beweging wordt bekeken, worden ook de passagiers die aankomen of
vertrekken van Schiphol meegenomen. Voor de vrachtgegevens van Schiphol wordt verwezen naar de volgende
paragraaf (4.3.3. Vracht). Over het algemeen groeit het aantal passagiers op Schiphol aankomen met een miljoen per
jaar, zowel in vertrek als in aankomst (sinds 2011). Wat wel opvallend is dat er duidelijk in 2010 en 2011 nog meer
passagiers aankwamen dan vertrokken: een verschil van 200.000 passagiers. Dit verschil is vanaf 2012 steeds kleiner
geworden en sinds 2013 vertrekken er meer mensen dan dat er aankomen, namelijk 20.000 passagiers (zie tabel 25
in bijlage 6). De meeste vluchten van Schiphol gaan naar Europese bestemmeningen (2.650.810 passagiersvluchten).
Dit aantal harder dan de internationale vluchten groeit (7,6% per jaar, ten opzichte van 2013-2014). Het aantal
internationale passagiersvluchten vanaf Schiphol is 1.323.852, en neemt ook toe met 0,4% per jaar (2013 vergeleken
met 2014) (Schiphol Amsterdam airport, 2014).

4.3.3. Vracht
Greenport
De greenport Aalsmeer is gevestigd ten zuiden van Schiphol en produceert en handelt binnen de sierteelt in
bloemen en planten. Hierin zorgen de bloemen voor 50% van de winst en nemen de planten 45% van de omzet in.
Voor de Greenport (en voor Schiphol) is het erg belangrijk dat de Greenport dichtbij Schiphol is gevestigd, omdat
veel bloemen worden geïmporteerd en geëxporteerd via de luchthaven. De kwaliteit van de bloemen gaat sneller
achteruit dan de planten daarom is snelvervoer belangrijk. De planten nemen veel meer volume in bij vracht,
waardoor vervoer over langere afstand (luchtvervoer) duurder is. Dit is ook te zien in tabel 12 (bijlage 6) De planten
worden minder geïmporteerd dan de bloemen. Daarom is er meer directe handel tussen kweker en afnemer bij de
planten. Deze planten worden vooral regionaal geproduceerd en verkocht in Oost-Europa (Bink, Dekker, & Schinkel,
2014). In tabel 13 in bijlage 6, die de top tien importlanden en importproducten laat zien, is te zien dat vooral
bloemen worden geïmporteerd uit intercontinentale landen, vooral uit Afrika. Van de totale importproducten gaat
24% naar de Greenport in Aalsmeer. Wanneer de bloemen in Nederland verkocht worden op de veiling wordt een
deel geëxporteerd naar vooral Europese landen. De roos is het meest geïmporteerde en best verkochte
sierteeltproduct van de Greenport. In totaal wordt 66% van de bloemen en planten die verhandeld worden, door de
Greenport, in Nederland geteeld.
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Schiphol
Schiphol is in vracht de derde grootste luchthaven van Europa. In 2014 werd er 1,6 miljoen ton aan vracht vervoerd.
Van deze vracht werd bijna 40% geïmporteerd en geëxporteerd vanuit Azië (Schiphol Cargo, 2014). Een groot deel
van de luchtvracht van Schiphol wordt ingenomen door de sierteeltsector (de Greenport). In 2004 vulde deze sector
45% van de importvolume van Schiphol op (Economic Development Board metropoolregio Amsterdam, 2011). De
afgelopen jaren (na 2012) is de hoeveelheid aangekomen en verzonden vracht gestegen met 6,7% in 2014 ten
opzichte van 2013 (Schiphol group, 2015), na een kleine daling tussen 2010 en 2012. Op Schiphol komt meer vracht
aan dan er verzonden wordt. Dit is te zien in tabel 10 in bijlage 6.
Port of Amsterdam
De haven van Amsterdam een van de grootste havens van Europa wordt in de stroom ‘vracht’ meegenomen. Binnen
deze stroom wordt gekeken in wat in welke hoeveelheden er de haven binnenkomt en wat de haven uitgaat. Zoals in
tabel 11 te zien is, groeit de haven in het laden en lossen van goederen, maar het aantal containers wat aankomt of
wordt afgevoerd maakt een lichte daling. Uit de cirkeldiagrammen 1 en 2 (bijlage 6) kan gehaald worden dat de
Amsterdamse haven erg groot is het in het op en overslaan van natte bulkgoederen, zoals olieproducten. De
Amsterdamse haven is gespecialiseerd in het mengen van benzine. Ook biedt de haven veel ruimte voor het opslaan
van diesel en kerosine. De natte bulk komt binnen uit Rusland, Engeland en Rotterdam en wordt na de bewerking
doorgevoerd naar het Europese achterland om vervolgens geëxporteerd te worden naar de Verenigde Staten en
West-Afrika. De helft van de kerosine die wordt aangevoerd naar de haven gaat door een ondergrondse pijpleiding
naar Schiphol. Naast de ‘oude’ brandstoffen is de haven ook aan het groeien op het gebied van biofuels, waarbij
landbouwgewassen en andere restproducten worden gebruikt om brandstof van te maken. Ook binnen de droge
bulk is de haven op sommige gebieden groot. Zo is de Amsterdamse haven de derde grootste kolenhaven. In 2007
werd er 14,7 miljoen kolen over en opgeslagen. In 2013 is vanuit Nederland 10 miljoen ton kolen vanuit de havens
vervoerd per trein naar Duitsland (CBS, 2014, c.). Tenslotte is de haven de grootste cacaohaven van de wereld (Port
of Amsterdam, 2008).

4.4. Van onderzoeksresultaten naar een programma van eisen
In deze paragraaf worden de resultaten uit de vorige drie paragrafen vertaald naar een programma van eisen. In het
programma van eisen worden eisen aan de ruimtelijke ordening gesteld die richtlijnen geven aan de Westas voor
een meer circulaire economie. De stromen die hierbij meer circulair gemaakt worden zijn: materiaal, energie, water,
afval, vracht en het personenvervoer (genoemd in paragraaf 4.3). Deze stromen zijn als basis gebruikt voor het
programma van eisen. Dit betekent dat elke stroom minstens in één van de eisen vertegenwoordigd moet zijn. De
sterktes en zwaktes die uit lagenbenadering (paragraaf 4.1.) zijn meegenomen om de eis binnen de huidige
ruimtelijke inrichting in te passen. Dit wordt per eis verder toegelicht in deze paragraaf. De belangen en ambities van
de stakeholders (paragraaf 4.2.) worden meegenomen binnen de eisen. Hoofdstuk 5 geeft per eis aan welke
stakeholders betrokken moeten worden om verder te werken vanuit deze eis naar een daad of visie.

Eisen
1. Heat-up the city
2. Het wonen in een tweedehandsje
3. De mini energiecentrale
4. De Uber onder de vrachtcontainers
5. Afval als voeding voor de ruimte
6. Meervoudig ruimtegebruik in compacte stad
7. Energielandschap
8. Agenda overheid

Materiaal

Energie
X

X

Afval

Water

Vracht
Greenport
•

Vracht
Schiphol
•

Vracht haven P. vervoer
Amsterdam vliegtuig
•

P. vervoer
auto

P. vervoer
OV

X

X

X
X

X

X

•

•

•

X
X

X

X
X

•

X
•

•

•

•

•

•

Schema 1 Het schema met de opgestelde eisen die aangeeft: welke eis betrekking heeft op welke stroom.
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4.4.1. Stroom > verbruik > materiaal
Onder de materialenstroom wordt de vraag naar nieuwe bouwmaterialen als focus gebruikt. Binnen de Westas
neemt het aantal woningen tot 2040 met 10 tot 15%. Dit betekent dat er ongeveer 250.000 woningen nieuwbouw
gebouwd gaan worden. Binnen deze stroom kunnen verschillende ruimtelijke effecten geïnterpreteerd worden. De
nieuwe woningen nemen ruimte in die eerst niet bebouwd was indien er niks voor het bouwproject gesloopt is.
Binnen Amsterdam wordt gebouwd binnen de stadsgrenzen. Dit betekent dat braakliggende terreinen, groene
gebieden of bebouwde gebieden gesloopt gaan worden om de nieuwbouwprojecten te realiseren. In het geval van
Hoofddorp en Nieuw-Vennep zullen vooral eerdere landbouwgebieden bouwrijp gemaakt worden, omdat hier
buiten de huidige bebouwde grenzen wordt gebouwd. De materialen die gebruikt worden, zullen in veel gevallen uit
andere gedeeltes van het land of buitenland gehaald worden. De ruimtelijke effecten op de grondstofwinning zijn in
de Westas dus gering. Het bouwverkeer en de landbouwgrond of de andere functie van de grond zijn de grootste
ruimtelijke effecten.
Wanneer deze stroom circulair wordt gemaakt, kan in het bestemmingsplan geen ruimte vrijgemaakt worden voor
nieuw projecten, zodat er geen nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Deze beslissing kan grote negatieve
gevolgen hebben voor het vestigingsklimaat, wat de Westas juist wil versterken voor zowel mensen als bedrijven.
Een andere regel zou kunnen zijn dat de materialen voor de bouw van huizen uit regio gewonnen moeten worden.
Hierdoor wordt de keten korter en kleiner gemaakt. De vraag is echter of er genoeg lokale materialen aanwezig zijn.
De eis die hierop in speelt heet ‘Wonen in een functioneel tweedehandsje’ en gaat in op het gebruikmaken van
bestaand kapitaal in het gebied.

4.4.2. Stroom > verbruik > energie
Binnen het energieverbruik is de stroom gevolgd die leidde naar consument: de woning met zijn gebruikers die een
elektriciteits- en warmtevraag hebben. De totale energievraag van de woningvoorraad neemt toe, omdat het aantal
gebruikers van de stad toe blijft nemen. Ook neemt het elektriciteitsverbruik toe door de toename van onder andere
het gebruik van elektronica. Zowel de warmte als de elektriciteitsstroom hebben ruimtelijke effecten tot gevolg.
Voor warmte is er in de meeste gevallen gas nodig. De winning van gas, die niet plaatsvindt in de Westas, heeft
aardbevingen tot gevolg. Een recent voorbeeld zijn de bevingen in Groningen (NU.nl, 2014). Deze aardbevingen
hebben gevolgen voor de bebouwing in en rondom het gaswinningsgebied. Gas dat mogelijk wel gewonnen zou
kunnen worden is schaliegas. Op schaliegas is veel kritiek door de risico’s van bijvoorbeeld grondwatervervuiling.
Ook is schaliegas een fossiele brandstof, waardoor het verder niet behandeld wordt in dit onderzoek. De
gasleidingen liggen in de grond en zijn verder niet zichtbaar. Bij bouwontwikkelingen moet er wel rekening gehouden
worden met de gasleidingen onder de grond.
Elektriciteitswinning door middel van kolen en gas vind wel plaats in centrales in de Westas. Dit heeft vooral
gevolgen voor de bebouwde omgeving door de milieurisico’s. Hierdoor kan niet in de buurt van een centrale
gewoond worden en/of bepaalde andere functies. De verbinding van centrale naar huishouden gebeurt zowel boven
als ondergronds. Vooral bovengronds, de hoogspanningsmasten, hebben veel ruimtelijke gevolgen. Zo worden er
geen nieuwe huizen gebouwd in de buurt van of onder een hoogspanningsmast (NU.nl, 2013). Ook neemt de
ruimtelijke kwaliteit af. Verder zijn in de omgeving elektriciteitshuisjes per buurt die verder geen ruimtelijke functie
hebben. Wanneer de elektriciteit duurzamer wordt opgewekt door de wind, zon of biomassa zal dit meer zichtbaar
worden in de omgeving. Windmolens zijn niet erg populair onder de bewoners en ondervinden vaak veel weerstand
in de buurt van een woonkern. Rondom Schiphol kunnen ook geen windmolens komen te staan door de aan- en
afvliegroutes. Zonnepanelen zijn te bevestigen op bestaande daken en hoeven verder geen ruimte in te nemen. Wel
neem de grondwaarde af wanneer er een zonnepanelenveld aangelegd wordt op bruikbare landbouwgrond.
Wanneer een regio kiest voor biomassa zal deze regio meer planten en grassen laten groeien en deze beter
onderhouden, omdat het snoeiafval wordt vergist of verbrand. Dit geeft nieuwe ruimtelijke impulsen. Wel neemt de
grondwaarde af wanneer goede landbouwgrond gebruikt wordt om gewassen voor biomassa te verbouwen.
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Om de energiestromen circulair te maken, moet geen gebruik meer gemaakt worden van fossiele brandstoffen, want
deze zijn eindig en dus een duidelijk voorbeeld van een lineaire economie. Er moeten dus alternatieve
energiebronnen worden gevonden binnen het gebied. De drie eisen die hiervoor geformuleerd zijn, spelen in op
zowel de elektriciteits- als de warmtevraag. Deze eisen zijn:
- Heat-up the city
- De mini energiecentrale van de toekomst
- Energieland Schiphol-haven

4.4.3. Stroom > Verbruik > Afval
Het afval dat geproduceerd wordt neemt toe door de toename van gebruikers in Westas. Wel neemt de gemiddelde
hoeveelheid afval per persoon af. In de gegevens van paragraaf 4.3. is inzichtelijk gemaakt dat het afval inzamelen
verbeterd kan worden en de verwerking nu een typisch voorbeeld is van downcycling. De afvalstroom heeft
misschien meer effect op de ruimte dan wat van te voren gedacht kan worden. De bron van het afval zijn de
huishoudens die de gebruikte producten of verpakkingen weggooien. Binnen de huishoudens is de manier van
inzamelen ruimtelijk bepalend. Wanneer huishoudens een tuin hebben, is er meer ruimte voor verschillende
containers. In Amsterdam Nieuw-West is een hoge bevolkingsdichtheid (lagenbenadering) en wordt geen gft
ingezameld. Er is geen ruimte voor een gft-container. De bewoners gooien hun afval in de daarvoor bestemde
afvalcontainers die verzameld zijn op een plek in de straat of buurt. De manier waarop afval wordt ingezameld
afvalcontainerpunt, huishoudelijke containers of zakken heeft invloed op de ruimte. De weg moet bijvoorbeeld
breed genoeg zijn voor het afval ophaalvoertuig.
De afvalverwerker drukt ook invloeden uit op de omgeving door uitstoot van stoffen waardoor er een milieurisico
cirkel om de centrale wordt getrokken. In veel gevallen is dan het verhaal afgelopen van afval.
AEB in Amsterdam is aangesloten op en stopt de vrijgekomen warmte in het warmtenet waar huishoudens weer op
aangesloten zijn. Verder zou het afval dat goed gescheiden ingezameld wordt nuttiger gebruikt kunnen worden in de
regio. Hiervoor is misschien wel een andere inzamelwijze nodig, omdat de cijfers van het restafval (vooral in
Amsterdam) te hoog zijn. Om de stroom circulair te maken, mag er eigenlijk geen afval meer zijn. Wanneer afval
wordt geproduceerd, is het per definitie een lineaire weggooimaatschappij. De eis die binnen dit onderwerp past is
Afval als voeding voor de stad.

4.4.4. Stroom > verbruik > water
Binnen de waterstroom wordt de kringloop bedoeld die het drinkwater doorloopt van de bron naar de consument
en naar de zuivering. In Amsterdam is de afgelopen jaren het drinkwaterverbruik weer toegenomen, waardoor meer
water gewonnen moet worden uit de duinen. De waterwinning in deze waterbronnen hebben het meeste effect op
de ruimte. Wanneer er te veel water wordt gewonnen, is de kans op uitdrogingen van het gebied het grootst,
waardoor bepaalde biotopen bedreigd worden in het gebied. Het water wordt geleidt via waterleidingen in de grond
naar de huishoudens, deze zijn dus niet zichtbaar. De waterleidingen hebben een ruimtelijke invloed, wanneer
bepaalde activiteiten bovengronds niet plaatsvinden, omdat ondergronds een leiding loopt. Deze waterstroom krijgt
een meer ruimtelijke invulling wanneer gekozen wordt voor een lokale zuivering en opvang. Door grijswater en of
regenwater in wadi’s en helofytenfilters op te vangen kan het water lokaal gezuiverd worden en weer gebruikt
worden door de huishoudens. Ook zorgen deze wadi’s voor meer groen en water in de wijk, wat zorgt voor
verkoeling in de zomer. Dit is vooral toepasbaar op buurtniveau.
Door de geplande nieuwbouwprojecten en de visie die steeds meer steden in acht nemen om de stad compacter te
bouwen, staat de afvoer van water onderdruk. ‘Schoon’ regenwater belandt bij het vervuilde water. Binnen de
circulaire economie draait het om gebruik maken van bestaand goed in een regio waarbij de waarde van de stroom
in het gehele proces in de regio blijft. De stroom water krijgt daarom een rol binnen de eis: ‘meervoudig ruimte
gebruik in de compacte stad’.
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4.4.5. Stroom > vracht
Binnen de stroom vracht is eerder gesproken over de drie belangrijkste ports: Schiphol, de Greenport en de haven.
Tussen en vanaf deze drie ports worden veel producten geïmporteerd en geëxporteerd (cijfers). Dit betekend een
toename in het aantal vrachtbewegingen in de Westas. Deze vervoersbewegingen beïnvloeden de ruimtelijke
ordening. Neem bijvoorbeeld de toename in vliegbewegingen. Dit heeft gevolgen voor de (geplande) gebouwde
omgeving, zoals eerder genoemd in de paragraaf ‘vervoer’. De toename in vracht heeft verder ook invloed op de
overslagloodsen. Deze zullen meer moeten overladen en hiervoor is misschien uitbreiding nodig. Ook neemt het
aantal vrachtwagens en vrachttreinen toe die komen laden en lossen. Dit heeft gevolgen voor de hinder die wordt
ondervonden, maar ook de capaciteit die de (spoor)wegen hebben: deze kunnen hun capaciteitslimiet bereiken
waardoor er uitbreidingen nodig zijn.
De haven en haar vracht beïnvloed de ruimte door de aan- en afvoer via vaarwegen van containers en losmateriaal.
De waterwegen in de haven moeten om de zoveel jaar gebaggerd worden om de haven open te houden voor grote
containerschepen. Ook is in het havengebied een ruimtegebruik wat volledig gefocust is op de haven, waardoor dus
een monocultuur is gecreëerd. Door de aanwezigheid van erg milieubelastende bedrijven, wordt het ook niet
mogelijk binnen de huidige wetten andere functies in het gebied aan te brengen.
De Greenport heeft invloed op de ruimte door middel van het grondgebruik en de kassen. Doordat het produceren
van planten en bloemen steeds efficiënter wordt en ook steeds meer naar het buitenland trekt, neemt het aantal
vierkante meters kasgebruik af. Hierdoor is er te spreken over leegstand in de kassenwereld. Ook het vrachtverkeer
oefent invloed uit op de omgeving: drukte op de wegen, bredere aanrijroutes en overlast bij burgers.
Ten slotte bleek uit een eerder interview dat er lege vrachtwagens heen of terug rijden. Deze nemen dus onnodig
ruimte in. De eis die bij deze stroom is opgesteld, is ‘De Uber onder de vrachtcontainers’.

4.4.6. Stroom > personen vervoer
In deze stroom is de verplaatsing van de inwoner in cijfers uitgedrukt per verschillend vervoersmiddel. Door de
toename van de bevolking neemt het totaal aantal verplaatsingen toe. Ook doordat steeds meer mensen in stad
gaan werken en het toerisme toeneemt, stijgt het aantal verplaatsingen, te zien in tabel 18 (bijlage 6)waarin het
aantal reizigersritten toeneemt. Maar het gemiddeld aantal verplaatsingen per inwoner neemt af.
Het toenemende aantal auto’s heeft als ruimtelijke gevolg dat er steeds meer ruimte vrij gemaakt moet worden voor
parkeerplaatsen van auto’s. Deze toename in aantal auto’s heeft vooral te maken met het toenemende aantal
inwoners. Wanneer nieuwe woningen gebouwd moeten worden, moet ook een percentage van het ruimtegebruik
worden ingevuld door parkeerplaatsen. Wel neemt het autogebruik in algemene zin af in Amsterdam. Om mensen te
stimuleren meer gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets zijn verschillende ruimtelijke ingrepen
mogelijk. Voorbeelden zijn autoluwe wijken, betere verbindingen met OV, fietsverbindingen verbeteren en betaalde
parkeerplaatsen.
Het OV heeft verschillende invloeden op de omgeving, zowel in negatieve als in positieve zin. Negatieve invloeden
zijn het geluidsoverlast en de trillingen (lagenbenadering). Hierdoor kunnen erin een bepaalde geluidszone geen
woningen gebouwd worden en moet in bestaande situaties een geluidswal of –muur geplaatst worden. In positieve
zin zorgt het voor een beter ontsluiting en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de buurt van haltes. Wanneer het
OV goed is, hebben mensen minder behoefte aan een auto die ruimte inneemt. Rondom de haltes moet wel ruimte
gereserveerd zijn voor een fietsenstalling en parkeerplekken. Het gemiddelde fiets bezit neemt toe en de fietser is
steeds sneller op haar bestemming. De fietsverbindingen worden verbeterd. Dit kan verder doorgezet worden,
bijvoorbeeld door bij kruisingen fietstunnels aan te leggen. Ook kunnen faciliteiten in fietsenstallingen worden
aangebracht die het nemen van de fiets stimuleert.
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Het toenemende aantal vliegbewegingen op Schiphol heeft tot gevolg dat steeds meer landings- en vertrekbanen
tegelijk gebruikt moeten worden. Hierdoor komen de vliegtuigen vanuit meer richtingen en zullen de omwonenden
meer tot last zijn. Ook zal de groei van Schiphol meer bouwbeperkingen voor het gebied tot gevolg hebben. Dit
betekent dat steeds meer mensen van en naar Schiphol gaan met de auto, taxi of OV. Dit vraagt om ruimtelijke
maatregelen zoals meer parkeerplaatsen, taxipunten en meer of langere treinen.
Vanuit de circulaire economie mogen verplaatsingen van mensen geen afval/uitstoot produceren. Ook het in het
bezit hebben van een auto is niet circulair, omdat deze een groot deel van de tijd stilstaat en een parkeerplek
inneemt. Het verminderen en verkleinen van de afstand van de verplaatsing maakt de procesketen dus kleiner en
dunner. Hierin sluit de eis ‘het meervoudig ruimtegebruik in de compacte stad’ aan op de vermindering van de
verplaatsingen.

4.4.7. Eisen die hieruit volgen
Uiteindelijk is het programma van eisen uit acht eisen opgebouwd die staan voor ruimtelijke ontwikkelingen in de
Westas om de circulaire economie te bevorderen. De acht eisen zijn hieronder opgesomd en worden in hoofdstuk 5
verder inhoudelijk toegelicht aan de hand van drie vragen: waarom, hoe en wat?
1. Heat-up the city: maakt optimaal gebruik van vrijkomende warmte in de stad. Er mag geen onbenutte
warmte meer ontsnappen. In paragraaf 5.1 wordt deze eis verder toegelicht.
2. Het wonen in een(functioneel) tweedehandsje: betekent voor de Westas: gebruik maken van
bestaande gebouwen voor verdere uitbreiding door nieuwbouw. Hierdoor wordt er efficiënt en zuinig
omgegaan met de ruimte in de Westas. In paragraaf 5.2 wordt beschreven wat de rol van de gemeente
is binnen deze eis.
3. De Uber onder de vrachtcontainers: betekent dat er geen lege vrachtwagens meer rijden in de Westas.
Hierdoor worden vrachtwagens zo efficiënt mogelijk gebruikt. De overheid speelt een belangrijke rol in
het mogelijk van deze Uber variant. Dit wordt verder toegelicht in paragraaf 5.4.
4. De mini energiecentrale van de toekomst: huizen mogen geen energie meer kosten, maar moeten
energie opleveren. Hoe deze eis in de praktijk opgelost kan worden, wordt beschreven in paragraaf 5.3.
5. Afval voor de voeding van de stad: in de Westas mag geen afval meer bestaan. Al het ‘afval’ dient als
grondstof voor het gebied. In paragraaf 5.5 wordt deze eis verder toegelicht.
6. Meervoudig ruimtegebruik in de compacte stad: elke functie in de stad moet een dubbele functie
hebben. Hierdoor kunnen (groene) daken van gebouwen ook een recreatieve functie hebben. De
inwoner van een wijk moet alle nodige faciliteiten in de buurt hebben. Doordat alle gebouwen en
plekken dubbele functies hebben, zijn meer faciliteiten in de wijk aanwezig. In paragraaf 5.6 worden
meer praktische voorbeelden genoemd.
7. Energielandschap Schiphol-Haven: betrekt de grote energie vragende bedrijven om energie op te gaan
wekken voor de stad. Schiphol heeft bijvoorbeeld veel ruimte voor biomassa en zonnepanelen en kan
energie leveren. Waarom de haven en Schiphol energie moeten gaan leveren, wordt toegelicht in
paragraaf 5.7.

50

5. Programma van eisen
In dit hoofdstuk wordt het programma van eisen gepresenteerd dat aan de hand van de resultaten in dit onderzoek is
opgesteld. Per eis wordt beschreven waarom deze is opgenomen in het programma van eisen. Daarnaast wordt
toegelicht hoe deze eis toegepast zou kunnen worden. Dit wordt verwoord door middel van praktische voorbeelden.
Ten slotte wordt per eis aangegeven wat de overheid kan doen en wie daarnaast nog betrokken moet worden om de
ruimtelijke ordening vorm te na de eis.
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5.1. Heat-up the city
Deze eis heeft betrekking op de warmte die vrijkomt in de stad bij verschillende producenten en benut kan worden
bij de warmtevragers. Er moet optimaal gebruik gemaakt worden van vrijkomende warmte in de stad. Er mag geen
onbenutte warmte meer ontsnappen. De eis speelt daarmee in op de energiestroom genoemd in hoofdstuk 4.3 en
legt als het ware een nieuw netwerk binnen de netwerklaag hoofdstuk 4.1.

Waarom? Het gasverbruik voor het verwarmen van woningen is een lineaire economie, waarbij gas wordt
verbrandt om aan de vraag van warmte te voldoen. Om dit proces circulair te maken, moet het bij de bron
veranderen. Dus er moet op een andere manier voldaan worden aan de vraag naar warmte, door de warmte die in
de stad op grote schaal vrijkomt te benutten. Door huizen met deze warmte te verwarmen, wordt de vraag en het
aanbod met elkaar gekoppeld. Hierdoor wordt het gasverbruik in de stad teruggedrongen of geheel gestopt. Dit
maakt de regio minder afhankelijk van de gaswinningen in binnen- en buitenland.

Hoe? Een voorbeeld om de warmte die vrijkomt optimaal te gebruiken is gaat in op het verwarmen van woningen
of andere gebouwen. Door het aanleggen van een warmtenet kunnen warmteproducenten en warmtevragers
ingeplugd worden op het net en worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld. Een warmtenet moet uiteindelijk op
grotere schaal worden toegepast dan de Westas. Zo is het denkbaar dat elk warmtenet woonplaats gebonden kan
zijn. In Amsterdam is al een klein aantal woningen aangesloten op een beginnend warmtenet, waarbij de warmte
producent AEB (Amsterdam) is. Dit sluit aan bij agendapunt 3 ‘realiseer lokale en regionale energienetten’ die is
opgesteld in ‘het perspectief van de circulaire stad’ (Ruimtevolk, 2015), zie paragraaf 2.2. Wanneer de stad of de
regio overgaat op warmte in plaats van gas kan de gasleiding worden afgesloten en mogelijk hergebruikt worden als
warmteleiding. Andere bronnen voor warmte die ook aangesloten kunnen worden, zijn bijvoorbeeld geothermie,
biomassa en zonnecollectoren. Om de warmtevraag en -aanbod in goede banen te leiden, kunnen er heat hubs
worden gerealiseerd, zoals werd genoemd in één van de vier strategieën van ‘het stedelijk metabolisme’ (IABR,
Gemeente Rotterdam, FABRIC, TNO, 2014) hoofdstuk 2.2. Dit zijn koppelstukken die de warmtevraag in de directe
omgeving regelen. Dit kan gezien worden als een soort warmtekruispunt.

Figuur 11 Een kleinschalig warmtenet weergegeven met de warmtevrager (de woning) en de warmteproducent (de fabriek) (Roeselaredigitaal,
2015)

Wat? De gemeente kan in haar bestemmingsplan of in haar structuurvisie aangeven dat zij bij nieuwbouw geen
gasaansluiting meer willen op de nieuwe woningen. Binnen de gemeente Dalfsen is dit al toegepast en zijn er
woningen gebouwd zonder gasaansluiting (Bril, 2015). Ook kan de gemeente het voor bedrijven makkelijker maken
hun warmte af te geven aan het warmtenet door soepeler om te gaan met meldingen of wijzigingen die bedrijven
moeten doen wanneer binnen de bedrijfsactiviteiten wat verandert. Door de wetgeving binnen het
Activiteitenbesluit te versoepelen en versnellen binnen de gemeente wordt het voor bedrijven makkelijker zich aan
te sluiten op een warmtenet.
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Wie? Er zijn een aantal partijen die naast de gemeente ook betrokken kunnen worden bij het ontwikkelingsproces.
Ten eerste zijn dit de grote warmteproducenten die in de stad zijn gele gen, voorbeelden kunnen zijn: de Dataport,
havenbedrijven, Nuon, Alliander (nutsbedrijf) en AEB die haar ervaringen kan uitwisselen. Daarnaast kunnen ook
woningcoöperaties of burgerinitiatieven benaderd worden, om draagvlak bij de bewoner te creëren. Tenslotte moet
een netbeheerder benaderd worden.

5.2. Wonen in een tweedehandsje
Deze eis heeft betrekking op het beperken van het materiaalgebruik, maar toch te kunnen voorzien in de
woningvraag in de regio. Als uitgangspunt voor deze eis is de notie ‘gebruik bestaand kapitaal’ (Boone, et al., 2009)
uit hoofdstuk 2.2. gebruikt. Ook wordt met deze eis dieper ingegaan op het agendapunt ‘benader gebouwen als
grondstoffen- en energiecentrales (Ruimtevolk, 2015), waarbij het in deze eis gaat om de grondstoffen. De eis houdt
in dat de Westas gebruik moet maken van bestaande gebouwen, voordat het verder uitbreidt door middel van
nieuwbouw.

Waarom? Omdat grondstoffen in de toekomst steeds schaarser worden en het aantal bewoners in regio blijft
groeien, is het belangrijk optimaal gebruik te maken van de aanwezige materialen voor de (woning)bouw. De vraag
in de stad richt zich op woningen en deze hoeft niet per se opgelost worden met nieuwe materialen en gebouwen.

Hoe? Om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de aanwezige materialen in het
gebied, moet eerst de ruimtevraag opgelost worden binnen de huidige voorraad. Hierbij
kan de basis gelegd worden vanuit het trias energetica principe (Aardvast, 2013). Hierbij
wordt als eerste de vraag naar nieuwe materialen beperkt door de huidige leegstand
binnen gebouwen in te vullen met woningen. Wanneer er nieuwe materialen nodig zijn,
moeten deze zo duurzaam mogelijk zijn en indien mogelijk in de regio te vinden zijn.
Wanneer dan toch gekozen wordt voor het bouwen van nieuwe woningen en gebruik
van nieuwe materialen moet elke woning een materialenpaspoort krijgen. Hierin wordt
genoteerd welke materialen in een gebouw zitten, hoelang de materialen meegaan en
waarvoor ze hergebruikt kunnen worden. Hierdoor wordt voorkomen dat in de
toekomst weer nieuwe materialen gebruikt moeten worden. Wanneer de materialen
niet regionaal of duurzaam te vinden zijn moeten de materialen elders worden
ingevoerd. Deze kunnen nog steeds opgenomen worden in het paspoort.

Wat? De gemeente moet als eerste in haar bestemmingsplan geen ruimte meer

Figuur 12 Van een leegstaand
kantoorpand naar een levendig
woongebouw (Crowdbuilding, 2015)

bieden voor woningnieuwbouwprojecten. Zoals in hoofdstuk 4.3 binnen de stroom
‘materialen’ is te zien, staan er al verschillende projecten op de agenda. De gemeente
moet gaan kijken of deze wooneenheden binnen de huidige bebouwing opgenomen
kunnen worden, door middel van bijvoorbeeld een transformatie. Voor herbestemmingen en transformaties moet
de gemeente meer vrijheid geven in haar bestemmingsplan. Dit kan door gebouwen dubbele bestemmingen te
geven, bijvoorbeeld een kantoor- en woonfunctie. Om op grote schaal in te spelen op de gebouwde capaciteiten kan
het bestemmingsplan ook bestaan uit vlakken die de bestemmingen binnen het vlak aangeven, zoals een woon- en
werkfunctie, en niet gebouwgericht zeggen wat wel en niet mag. Hierdoor wordt de ruimte-invulling een stuk
flexibeler en kunnen meer gebouwen getransformeerd worden naar woningen. Ten slotte kan de gemeente binnen
de aanvraag of aanbesteding van een bouwproject of binnen het bouwbesluit het toevoegen van een
materialenpaspoort verplicht stellen, waarmee ze ook kunnen zien waar de bouwmaterialen vandaan komen. Zo kan
de gemeente beslissen of het bouwproject binnen hun circulaire visie past.

Wie? Naast de gemeente moeten ook gebiedsontwikkelaars gaan overleggen met bouwbedrijven en makelaars.
Samen moeten ze kijken naar de huidige vraag naar woningen of bedrijfsruimten en wat er op dat moment
leegstaat. Er kan dan gezocht worden naar matches tussen vraag en aanbod.
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Het bouwbedrijf kan dan meteen kijken wat er nog aan het gebouw aangepast moet worden om volledig aan de
behoefte te voldoen. Het bouwbedrijf speelt ook een belangrijke rol bij het opstellen van het paspoort (inhoudelijk)
wanneer er geen match wordt gevonden.

5.3. Mini energiecentrale van de toekomst
Deze eis heeft betrekking op het beperken van de energievraag bij de particuliere woningeigenaar en het
energieneutraal maken van de woningvoorraad. Huizen mogen geen energie meer kosten, maar moeten energie
opleveren. Deze eis speelt dus ook in op het eerder genoemde agendapunt ‘benader gebouwen als grondstoffen- en
energiecentrales’ maar speelt hierbij in op de energiestroom, genoemd in hoofdstuk 4.3.

Waarom? Het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen is een lineaire economie. De brandstof wordt
verbrand en is niet meer te gebruiken of terug te winnen. Het gebruik van fossiele brandstoffen heeft ook
verschillende negatieve effecten op het milieu zoals de uitstoot van broeikasgassen bij verbranding. Binnen de
Westas wordt veel energie nog gewonnen uit gas en kolen. Dit kan op een veel duurzamere manier gewonnen
worden bij de gebruiker. Hierdoor ontstaat er een lokaal en meer circulair energienet.

Hoe? Door op de daken van woningen zonnepanelen te leggen wanneer de daken
hiervoor geschikt zijn. Hiervoor moet er gekeken worden naar de oriëntatie van het
dak ten opzichte van de zon en de hellingshoek van het dak. Wanneer er daken niet
geschikt zijn kunnen ook bedrijfsdaken gebruikt worden om energie voor de woning
op te wekken.

Wat? De gemeente kan op verschillende manieren het gebruik van zonnepanelen
bevorderen. De gemeente zou een bepaalde belasting in het leven kunnen roepen
waarbij de hoogte van de belasting afhankelijk is van het energieverbruik van de
woning. Wanneer een woning zonnepanelen heeft zal de belasting omlaag gaan. Dit
kan ook ingevoerd worden voor bedrijven. Deze maatregel sluit erg aan op het agendapunt ‘pas fiscaal stelsel weten regelgeving aan (Ruimtevolk, 2015)’ waarin het belasten van afval of CO2 uitstoot wordt genoemd. Wanneer het
dak niet geschikt is voor zonnepanelen kunnen bewoners er ook voor kiezen de zonnepanelen op een ander dak te
leggen. Hier zitten nog strengere regels aan, want dit kan alleen wanneer de zonnepanelen en het huis binnen
dezelfde postcoderoos liggen. De gemeente kan de wetten hiervoor versoepelen, zodat dit toegankelijker wordt.
Ook kan de gemeente zelf energieproducent worden door haar eigen daken te bedekken met zonnepanelen.

Figuur 13 Een zelfvoorzienend huis met
zonnepanelen (Vermeer, 2015)

Wie? Om zonnepanelen op bestaande daken te leggen moet rekening gehouden worden met de particuliere
woningeigenaar en de woningcoöperatie. Ook is het verstandig de elektriciteitsproducent, bijvoorbeeld Nuon, te
betrekken in dit proces. Sommige huishoudens hebben niet voldoende vermogen om te investeren in duurzame
zonne-energie. Om voor iedereen zonne-energie aantrekkelijk te maken kan de energieproducent van nu (Nuon) een
afspraak maken met de woningeigenaren of woningcoöperaties . Nuon kan dan kiezen om de investering in de
zonnepanelen te doen en ze op de daken van de particulier te leggen. De bewoner betaalt in dat geval een bepaald
bedrag voor de zonne-energie aan de energieproducent als een soort energierekening.

5.4. Uber onder de vrachtcontainers
Deze eis heeft betrekking op het verbeteren van de vrachtenstroom binnen de Westas. Dit betekent dat er geen lege
vrachtwagens meer rijden in de Westas. Uit een interview met de Greenport (hoofdstuk 4.2.) blijkt dat er vaak lege
vrachtwagen tussen de greenport, haven en Schiphol rijden.

Waarom? Het aantal vrachtwagenbewegingen in de Westas neemt de komende jaren verder toe, tussen en
vanuit de haven, Greenport en Schiphol. De stijgende lijn in aantal vrachtbewegingen is duidelijk te zien in de
tabellen 9, 10 en 11.
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Deze toename heeft ook gevolgen voor de ruimtelijke ordening, omdat deze vrachtbewegingen extra ruimte
innemen op wegen en spoor. Dit kan zorgen voor meer weguitbreidingen, meer files en meer belasting van het
spoor.
Het tegenstrijdige van het verhaal is dat uit een interview met de Greenport (hoofdstuk 4.2) blijkt dat er veel
leegstand is onder de vrachtauto’s. Er rijden tussen bijvoorbeeld de greenport en Schiphol vaak lege vrachtwagens,
omdat ze alleen maar iets hoeven te lossen. Om de vrachtbewegingen efficiënter te maken, kan eerst de vrachtvraag
ingevuld worden met de ‘leegstaande’ vrachtwagens.

Hoe? De stroom kan meer circulair worden. Bijvoorbeeld door van het gesloten vrachtverkeer een soort
openbaarvervoer onder het vrachtverkeer te maken, als een soort Uber. Binnen de logistiek geeft dit een enorme
uitdaging, maar ook betreft ruimtelijke inpassing vraagt dit om veranderingen. Zo dienen er geen gesloten loodsen
per vervoerder of product meer te zijn, maar een soort loodshaltes die dus aangeven waar de vracht heen moet.
Hierdoor kunnen lege vrachtauto’s die op weg zijn naar ‘huis’ vracht meenemen, omdat deze in dezelfde plaats
afgeleverd moet worden. Een vergelijkbare strategie wordt genoemd in ‘stedelijk metabolisme’ waarin wordt
gesproken over cargo hubs op de buitenring van de stad, binnen de buitenring wordt de vracht op een
kleinschaligere manier vervoerd. Hierdoor wordt vrachtverkeer geweerd en de vracht duurzamer naar haar
eindlocatie gebracht (IABR, Gemeente Rotterdam, FABRIC, TNO, 2014).

Figuur 14 De loodshalte waar lege vrachtwagens vracht kunnen
ophalen die ze onderweg (op hun terugweg) kunnen afleveren
(Kennislab voor Urbanisme, 2015, c.).

Wat? De gemeente kan binnen haar bestemmingsplan verschillende dingen opnemen om een loodshalte te
ontwikkelen. Binnen het huidige bestemmingsplan worden ook plekken aangewezen waar bushokjes komen en waar
ruimte wordt gemaakt voor een buslijn. De gemeente kan dus binnen haar bestemmingsplan plekken aanwijzen
waar loodshaltes moeten komen. Ook kan de gemeente eigenaar worden van de loodshalte, omdat het
vrachtvervoer een openbaar vrachtvervoer wordt. Daarbij kan de gemeente ook in haar wetten opnemen: dat
bepaalde vrachtbewegingen gebruik mogen maken van de busbaan zodat de vacht sneller op bestemming is en
minder voor opstoppingen zorgt op de openbare weg. Ten slotte moeten er wetten aangepast of gemaakt worden
die betrekking hebben op het eigenaarschap van de vrachtcontainer en de verantwoordelijkheden tijdens het
vervoer.
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Wie? Om dit van de grond te krijgen, moeten er gedachtes en ervaringen uitgewisseld worden tussen Schiphol, de
haven en de Greenport. Maar ook loodseigenaren en vrachtvervoerder moeten mee praten, omdat zij de
praktijkkennis hebben. Verder zou een partij als Uber meekunnen praten om het achterliggende logistieke vraagstuk
digitaal in te vullen.

5.5. Afval als voeding voor de stad
Binnen de circulaire economie bestaat geen afval zoals in de huidige lineaire economie. Er wordt ook vaak gezegd
dat binnen het begrip circulaire economie het afval van de één voedsel is voor de ander. Om dit te bewerkstelligen
moeten stromen gecombineerd en uitgewisseld worden. Ook de ruimtelijke ordening moet hierop anticiperen en
speelt een rol in de afvalstroom. In de Westas mag geen afval meer bestaan. Al het ‘afval’ dient als grondstof voor
het gebied.

Waarom? Grondstoffen worden steeds schaarser en de afvalproductie neemt sterk toe. Hierdoor worden
potentiele grondstoffen weggegooid en blijven ze ongebruikt, terwijl er continu nieuwe grondstoffen in het
buitenland gewonnen moeten worden. Deze industriële milieubelastende processen ondergaan om vervolgens naar
de Nederland vervoerd te worden. Om dit proces te verduurzamen kan de afvalstroom circulair gemaakt worden,
waarbij er geen afval meer is omdat het telkens weer als grondstof wordt gebruikt. Deze grondstoffenstroom kan
lokaal gesloten worden, waardoor de grondstoffen als capaciteit in de regio blijft.

Hoe? Binnen de ruimtelijke ordening kan op verschillende niveaus de afvalstroom meer circulair gemaakt worden,
Op welk niveau de stroom een kringloop wordt en de efficiëntie hangen grotendeels af van de consument. In het
eerste scenario blijven de huishoudens consumeren (passief) en wordt de grondstof vooral door de bedrijven
teruggewonnen. Voorbeelden hiervan zijn een auto die volledig uitelkaar gehaald kan worden. De onderdelen
kunnen hergebruikt worden. Een ander voorbeeld is afval dat in de buurt gescheiden ingezameld wordt .Hierdoor
kan het gerecycled worden en gebruikt worden voor bijvoorbeeld een straatpaaltje. In het tweede scenario blijft de
consument materialistisch, maar is het product niet meer van hen, maar van de
producent. De consument sluit abonnementen af om gebruik te mogen maken van een
product. Hierdoor is de auto, wasmachine of boormachine van één consument, maar
blijft de grondstof in handen van het bedrijf. Ook krijgt afval in deze context waarde en
krijgen huishoudens geld voor hun afval. Het derde scenario, met de grootste ruimtelijke
gevolgen, gaat uit van een meer coöperatieve leefstijl waarin consumenten bijvoorbeeld
geen eigen kledingkast meer hebben, maar dat in een buurt of wijk een soort
kledingbibliotheek is. Ook wordt het concept van de ‘Greenwheels’ een algemeen
begrip. Het coöperatieve bezit, of eigenlijk geen bezit, vraagt om ruimtelijke inrichting
Figuur 15 Het proces van een
op een centrale plek in een buurt of wijk. Ook komt meer ruimte vrij wanneer niemand
kledingbibliotheek (Healthbeautymind,
meer standaard een auto voor de deur heeft staan. De auto wordt continu door iemand 2014)
anders gebruikt waardoor die haast geen parkeerplek meer inneemt (Dooghe, 2015).

Wat? Binnen de verschillende scenario’s speelt de overheid een grote rol. In het eerste scenario moet de overheid
haar afvaltaken verminderen en meer overlaten aan de recyclebedrijven. Deze bedrijven kunnen de inzameling bij de
consument toespitsen op hun verwerkingsproces. De gemeente moet de recyclebedrijven de ruimte geven binnen
haar wetgevingen om het afval op hun eigen manier in te zamelen en op te halen. In het tweede scenario ligt de bal
vooral bij nieuwe ondernemingen die ruimte in de wetgeving nodig hebben voor deze nieuwe economie. De
overheid speelt de grootste rol in het laatste scenario, die ook het meest circulair is. De overheid moet binnen haar
bestemmingsplan ruimte geven voor producten bibliotheken. De bibliotheekcoöperaties moeten in de toekomst
eigenlijk basisvoorzieningen in de stad zijn waar iedereen gebruik van en kan maken, de gemeentes moeten hierin
voorzien.
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Wie? De meeste partijen die een rol spelen om de afvalstroom te optimaliseren zijn al genoemd. De consument,
producent en/of het recyclingbedrijf en ondernemers kunnen betrokken worden om het proces te verbeteren,
omdat ze allemaal invloed uitoefenen op de stroom. Ook kunnen praktijk voorbeelden, zoals Greenwheels of Airbnb,
die al inspelen in deze nieuwe (circulaire) economie gebruikt worden als lering voor de stad en het proces.

5.6. Meervoudig ruimtegebruik in de

compacte stad
Deze eis speelt in op de visie van de steden van nu om binnen de
huidige stadgrenzen uit te breiden in woningen en de vraag naar
andere ruimtes. De steden zijn nu al dichtbevolkt en worden steeds
dichtbevolkter en dus meer volgebouwd en verhard. Elke functie in een
stad moet een dubbele functie hebben. Deze eis combineert het nodige
water en groen met de toenemende verharding in de stad.

Waarom? Door meervoudig ruimtegebruik wordt een eind gemaakt

Figuur 16. De compacte stad (Drawnscapes, 2014)

aan de monocultuur zowel in woonwijken, op bedrijventerreinen als in de haven. Deze monocultuur moet
veranderen, omdat het belemmeringen geeft in het combineren van stromen, bijvoorbeeld het afval van de één is
voedsel voor de ander. Dit kan bijvoorbeeld niet wanneer er alleen maar dezelfde bedrijvigheid in een gebied is.
Door meer combinaties te maken in functies worden minder verplaatsingen gemaakt, omdat de vraag van de
consument om bijvoorbeeld een park, kantoor en woonruimte in een gebouw of straat vervuld kan worden. De
ruimte wordt efficiënter gebruikt doordat er minder leegstaat en het gebouw minstens twee functies heeft. Dit
efficiënter ruimtegebruik is nodig, omdat de stad steeds compacter wordt. Dit komt omdat het aantal gebruikers
blijft toenemen, maar de stad niet wil groeien buiten haar huidige stadsgrenzen. De compactere stad is een
bedreiging voor groen en water, omdat daar minder ruimte voor is. Door meervoudig ruimtegebruik blijft echter
meer ruimte over en krijgt het groen en water, een tweede nuttige functie. Groen en water zijn erg belangrijk in de
stad om de stad te koelen in de zomer, waterpieken op te vangen en voor het leefklimaat in de stad.

Hoe? Een voorbeeld is door groen en water te combineren met de verharding en/of dubbele functies te geven.
Groen en water gaan goed samen, want planten vangen water op en houden het water vast. Door op de verharding
van een gebouw groen aan te brengen in de vorm van een groene wand, daktuin of sedumdak zorgt dit voor een
beter opvang van water en verkoeling van de stad. Ook kan gekozen worden voor een dak moestuin of dakkas
waarin bijvoorbeeld groente verbouwd kan worden. Hierdoor krijgt het groen en het gebouw een extra functies. Ook
kan verharding in de vorm van parkeerplaatsen vervangen worden voor een groene parkeerplaats. Dit zorgt voor een
aantrekkelijk aanzicht van de straat en water kan beter de grond in stromen. Ten slotte kunnen parken of ander
groen dat aangelegd wordt gecombineerd worden met bijvoorbeeld een vijver. Een vijver is recreatief aantrekkelijk
en zuivert ook het water, wat daarna gebruikt kan worden door huishoudens. Het groen kan ook nog gecombineerd
worden met stadslandbouw en bijvoorbeeld fruitbomen. Ten slotte kan het park ook plek bieden voor werknemers
met verschillende flexwerkplekken.

Figuur 17 Links een voorbeeld van multifunctioneel ruimtegebruik in een kantoorpand (gemaakt door Wientjes (2015)) ,midden een voorbeeld van een
groene wand in de stad (Filius, 212) en rechts een voorbeeld van multifunctioneel parkgebruik, als bijvoorbeeld vergaderruimte (Inofec, 2013). 58

Wat? De gemeente moet de dubbele of meerdere functies opnemen en als eis stellen in haar bestemmingsplan.
Ook moet in de omgevingswetten voor bewoners of bedrijven meegenomen worden dat er op een manier groene
invulling moet worden gegeven aan de bebouwing. Ook kan de gemeente in haar beleid de groene parkeerplaatsen
meenemen en uitvoeren. Binnen het bestemmingsplan moeten nieuwe ruimtes voor groen aangewezen worden en
moeten oude groenstroken en parken voorzien worden van meerdere functies en waterberging. Bij aanleg van
pleinen kan de gemeente ook een eis stellen van een minimale en groen- en water percentage binnen het grond
gebruik.

Wie? Verdere betrokken partijen zijn ontwikkelaars en de gebruikers en eigenaren van de gebouwen en huizen.
Ook waterschap moet betrokken worden voor de beste opvang en zuivering van water op locatie en hoe deze
gekoppeld kan worden met de huishoudens.

5.7. Energieland Schiphol en haven
Vroeger diende de haven als grote energieproducent van de stad, maar nu is het een doorgeef luik voor fossiele
brandstoffen. De haven van Amsterdam is zoals in hoofdstuk 4.3 is gezegd de één na grootste kolenhaven van
Europa en faciliteert hiermee de lineaire economie: het gebruik van fossiele brandstoffen en de milieueffecten
hiervan in andere steden en landen. De grote energie vragende bedrijven worden opgeroepen om energie op te
gaan wekken voor de stad. Binnen deze eis gaat de haven in samenwerking met Schiphol terug naar haar eerder
vervulde functie als energieleverraar voor de stad, maar nu een stuk duurzamer.

Waarom? Het energieverbruik neemt sterk toe in een steeds moderner, technologische en groter wordende
samenleving in de Westas. Het is niet voldoende als alle huizen energie opwekken (eis..) om de stad te voorzien in
haar energievraag. Ook is de zonne-energie alleen maar overdag beschikbaar, wat een beperking voor het hoge
energieverbruik in de avonden oplevert. Het grootste gedeelte van de elektriciteit wordt momenteel opgewekt in
een centrale door middel van gas en kolen. Dit zijn grondstoffen die opraken en de regio afhankelijk maakt van het
buitenland. De economie van de Amsterdamse haven wordt grotendeels bepaald door de fossiele brandstoffen. Dit
betekent dat wanneer de haven geen alternatief vindt deze straks in de toekomst geen economie meer heeft.
Daarom moet de haven ‘weer’ als energieleverancier gaan fungeren. Deze keer echter wel door middel van
hernieuwbare bronnen waardoor een meer circulaire economie ontstaat. Schiphol heeft veel grond in bezit in de
omgeving, verbruikt veel energie en is een goede partner om mee samen te werken in dit vraagstuk.

Hoe? Schiphol, de haven en mogelijk de omliggende Greenport moeten een gevarieerd kleurenpalet van
verschillende energiebronnen gaan vormen om de stad dag en nacht te voorzien van energie. Een voorbeeld is het
gebruiken van biomassa, bijvoorbeeld olifantengras, dat kan groeien op landbouwgrond dat ongeschikt is door
opkomend kwel (hoofdstuk 4.1) en tussen de landingsbanen van Schiphol. Hierdoor wordt ‘nutteloze’ grond toch
nuttig gemaakt. De biomassa kan verbrand of vergist worden in de haven (deze ligt dichterbij de huishoudens dus
minder rendementsverlies) voor energie. Een ander voorbeeld is het windmolenpark in de haven dat zorgt voor
energie. Er staan al windmolens in de haven: deze kunnen verder uitgebreid worden in en voor de haven. Op
Schiphol kunnen geen windmolens staand door de aan- en afvliegende vliegtuigen. Hier is wel veel ruimte voor
zonnepanelen. Stilstaande vliegtuigen en auto’s zouden kunnen dienen als accu. De kassen van de greenport kunnen
aangesloten worden op het eerder genoemde warmte net. Ook zouden er zonnepanelen op de kassen bevestigd
kunnen worden. De Greenport en de haven werken al samen om een buisleiding aan te leggen van de haven naar de
Greenport, om de kassen te voorzien van hun CO2-vraag.
Figuur 18. Een
voorbeeld van
Schiphol als
energielandschap
(Partij voor de
Dieren, 2009)

Figuur 19. Olifantengras
(Gemeente Almere, 2015)
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Wat? De overheid moet accepteren dat de haven en Schiphol ook een energieproducent kan zijn en wettelijke
vrijheden bieden om duurzame energie op te wekken voor de stad. De gemeente moet deze stroom inkopen en
gebruiken voor bijvoorbeeld de stadverlichting. Ook moeten enkele wetten aangepast worden met betrekking op
het biologische afvalbeleid, zodat dit geen hindernis vormt voor het vervoeren en gebruiken van de biomassa als
energiebron. Verder moet de overheid investeren in duurzame energie, dit zou kunnen als aandeelhouder.

Wie? De belangrijkste partijen zijn al genoemd, namelijk Schiphol, de haven en de Greenport. Ook moet Nuon en
andere bedrijven in de haven betrokken worden. Verder kan kennis en ervaring gedeeld worden met andere havens
zoals de Rotterdamse haven.
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6. Discussie
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek en de behaalde resultaten ter discussie gesteld. Dit betekent dat de mitsen en
maren van de resultaten worden benoemd en weerlegd, waardoor de hardheid van de conclusie geïndiceerd kan
worden. Ook wordt in deze discussie de huidige impact van het onderzoek meegenomen. Hierin wordt beschreven
wat het onderzoek heeft losgemaakt in het werkveld: wat wordt er al aangepakt door het onderzoek?
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Discussiepunt 1: De grootte van het onderzoeksgebied ‘de Westas’.
In dit onderzoek kan de grootte van het onderzoeksgebied ‘de Westas’ ter discussie worden gesteld. Door de
grootte, die gemeentegrenzen passeert, is er op gebiedsniveau onderzoek gedaan. Deze schaalgrootte maakte het
moeilijk om gedetailleerde resultaten te verkrijgen. Wanneer meer ingezoomd werd op één gebied in de Westas
zouden de resultaten, bijvoorbeeld in de lagenbenadering, gedetailleerder kunnen zijn voor dit deelgebied. Dan
werd er echter niet worden aangesloten op de vraag van de stakeholders in het manifest. Hierin werd gevraagd om
een visie die gemeentegrenzen overstijgt. Nu levert dit onderzoek geen visie op, maar wel een programma van eisen
die een stap dichterbij de op te stellen visie komt en gebruikt kan worden als uitgangspunt voor deze visie.
Discussiepunt 2: De betrouwbaarheid van de gegevens.
Een ander discussiepunt kan een deel van de gebruikte gegevens zijn, om de stromen meer in beeld te krijgen.
Doorat in sommige gevallen niet de regio specifieke cijfers bekend waren, zijn gegevens gebruikt uit de gemeente
Amsterdam. Deze gegevens zijn toen gebruikt als geldende cijfers voor de regio ‘de Westas’. Wanneer dit het geval
was, staat het aangegeven bij de desbetreffende tabel of grafiek in bijlage 6. Dit betekent dat sommige cijfers
kunnen afwijken van de realiteit in de hele Westas. Wel is het zo dat binnen de stromen de woningen en
huishoudens centraal staan als bron/consument. Hierin is Amsterdam Nieuw-West met uitstek van de andere
woonkernen in de Westas de grootste waardoor de gebruikte cijfers uit Amsterdam zeker betrekking hebben op
meer dan de helft van de woningen/huishoudens in de Westas. Uiteindelijk is dit onderzoek wel een sprong vooruit
gekomen met het in beeld brengen van de stromen in de Westas vergeleken met de uitgangspunten van de stromen
die zijn gesteld voor het manifest (bijlage 2).
Discussiepunt 3: de haalbaarheid van de uitkomsten
Ook kan de haalbaarheid en de tijd van de uitkomsten van dit onderzoek een discussieonderwerp vormen. Het
programma van eisen dat is opgesteld heeft pas waarde als partijen het gaan oppakken. Doordat er uitgangspunten
worden genoemd die een omschakeling vragen in de huidige situatie en dit een lange ontwikkelingsduur heeft,
zullen partijen deze niet direct accepteren. Het gevaar bestaat dat het onderzoek dan in een lade belandt als het bij
praten blijft en geen partij zich verantwoordelijk voelt of de eerste stap durft te zetten. Een praktisch voorbeeld is de
discussie die telkens aanwakkerde tijdens de partnervergaderingen en kenniscafés waarin de voortgang van dit
onderzoek werd gepresenteerd. Het uitgangspunt van de discussie was nooit wie iets moest doen maar wat ‘we’
moesten om de Westas meer circulair te maken. Telkens kwam de rol van de overheid naar voren en de overheid die
haar handen er vanaf trok. Naar aanleiding van onder andere deze discussies is dit onderzoek zich gaan richten op de
overheid, de gemeenten en provincie, en wat zij moeten gaan doen.
De gevolgen van het onderzoek
Zoals net is aangegeven, heeft het onderzoek al verschillende goede discussies tot gevolg gehad. Niet alleen binnen
de door het Kennislab georganiseerde kenniscafés en partnervergaderingen, maar ook op Linkedin. In de beginfase
van het onderzoek is binnen de groep ‘stichting circulaire economie’ een discussie gestart waarop veel response is
geweest. Verschillende tips en meningen zijn meegenomen, maar ook is er draagvlak gecreëerd. Naar aanleiding van
de discussie is er een gesprek geweest met de gemeente Haarlemmermeer. Zij is erg nieuwsgierig naar de
resultaten. Ook hebben verschillende bedrijven interesse getoond in de scriptie. Andere al ondernomen acties naar
aanleiding van dit onderzoek zijn:
1. Een uitnodiging om de resultaten te presenteren tijdens de Dutch Design Week (oktober) binnen het
thema de ‘Circulaire Hotspot’ in Eindhoven.
2. Een interview en artikel over het onderzoek in Binnenlands Bestuur, een vakblad.
3. De voorpagina en een artikel over de resultaten van het onderzoek in het magazine Vitale Stad.
4. Een column geschreven door Jan-Willem Wesselink over de overheid en de rol die zij nu innemen
wanneer het gaat over circulaire economie. Deze column is gepubliceerd op de website van het
Kennislab voor Urbanisme en gedeeld op verschillende socialmedia platforms.
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5. SADC die al concrete voorbeelden uit de eisen gebruikt hebben bij de aanvraag ‘gebiedsontwikkeling van
de logistieke Westas’ voor MIRT-programma (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en
Transport) van de rijksoverheid.
Al deze aandacht draagt bij aan het draagvlak, dat nodig is om het programma van eisen onder de aandacht te
brengen bij de overheid. De overheid moet dit op haar agenda zetten en vervolgens toepassen in haar wetten en
regels ten aanzien van ruimtelijke ordening.
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7. Conclusie en
aanbevelingen
Dit hoofdstuk begint met het antwoord geven op de deelvragen die zijn gesteld in hoofdstuk 3.1. De antwoorden op
deze deelvragen leiden uiteindelijk tot de conclusie die antwoord geeft op de probleemstelling. De probleemstelling
die is opgesteld in hoofdstuk 1.6. is: ‘Welke kansrijke mogelijkheden zijn er voor de overheid om de
gebiedsontwikkeling van de Westas zodanig vorm te geven dat deze in de toekomst beter aansluit bij de
uitgangspunten van circulaire economie?’. Na de conclusie worden aanbevelingen gedaan richting de overheid die zij
als vervolgstappen kunnen implementeren in hun beleid.
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7.1. Conclusie
De Westas is een omvangrijk gebied met daarin Schiphol, de haven en de Greenport als de drie belangrijkste ports
van Amsterdam. De aanwezigheid van deze ports zorgt voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Veel
bedrijven willen zich vestigen in het gebied. Daarom is er zelfs in de crisistijd geïnvesteerd in nieuwe
bedrijfsterreinen. Deze nieuwe duurzame innovatieve bedrijventerreinen hebben echter wel hun keerzijde. Ten
eerste vestigen veel bedrijven zich in deze nieuwe aantrekkelijkere gebouwen. Hierdoor komen de oudere
gebouwen leeg te staan, een fenomeen dat goed zichtbaar is in de dorpen rondom Amsterdam. Ook is er een
verschuiving in het landbouwgebied te zien. Door intensievere tuinbouw en de import van producten zijn er minder
kassen nodig. Binnen de landbouwsector neemt het grondgebruik ook af en het aantal eigenaren nog sterker: de
boeren die blijven hebben dus meer grond in bezit. Wat ook een bedreiging is voor de landbouw in
Haarlemmermeer is het zoute kwel dat naar boven komt. Hierdoor is er in de toekomst op sommige plekken geen
landbouw meer mogelijk. Er zijn verschillende restricties op de bouw van woningen rondom Schiphol, vanwege het
veroorzaakte geluidsoverlast en luchtverontreiniging door de vliegtuigbewegingen. Daarom is de bouw van huizen
rondom de aanvliegroutes geen mogelijkheid. Ten slotte valt op dat het landgebruik vooral in gebieden is ingedeeld.
Elk gebied heeft een belangrijke hoofdfunctie. Hierdoor is er minder plek voor functiemenging of andere
bestemmingen in een gebied.
De belangrijkste stakeholders die uiteindelijk het programma van eisen moeten gaan omarmen zijn de gemeentes.
Ook de provincie zou een rol kunnen spelen. De gemeente Haarlemmermeer omvat een grootgebied van de Westas
en de gemeente Amsterdam heeft veel invloed binnen de Westas. De gemeente Haarlemmermeer is als eerste
gemeente lid geworden van de Ellen MacArthur foundation, die staat voor circulaire economie. Wanneer nu binnen
gemeentes wordt gesproken over circulaire economie, gaat het duidelijk over (bedrijfs)processen. Daarbij wordt
geen link gelegd met de ruimtelijke ordening ook een rol kunnen spelen. Wel willen ze verduurzamen binnen
ruimtelijke ordening. De gemeente Amsterdam en de provincie staan open voor zo genoemde ‘labs’.
Binnen elke stroom worden in hoofdstuk 4.4. de ruimtelijke effecten benoemd. De stromen: energie, materiaal en
water hebben nu binnen de lineaire economie nog niet direct grote invloed op de Westas, doordat ze ergens anders
worden gewonnen. Wel zorgt het verbruik van fossiele brandstoffen voor milieukringen en uitstoot van onder
andere CO2. De grootste negatieve invloed op de ruimte heeft Schiphol door het vracht- en passagiers vliegverkeer.
Wanneer stromen meer circulair benaderd worden, is een verschuiving te zien naar een belangrijke rol voor
ruimtelijke ordening. De stromen worden lokaal gesloten, waardoor minder stoffen het gebied in en uitkomen en de
effecten ook binnen het gebied blijven. Duurzame energie is bijvoorbeeld veel zichtbaarder in ruimtelijke ordening
dan één energiecentrale of de import van gas uit Groningen.
Uit de behaalde resultaten valt te concluderen dat:
 De ruimtelijke ordening een belangrijke rol kan spelen bij het circulair maken van de Westas. Binnen de
circulaire stromen is ook een verschuiving in bezit en gebruik te zien, waardoor meer producten openbaar
of via lease te verkrijgen zijn. Deze vragen om ruimtelijke inpassing.
 Van de gemeentes vraagt dit onderlinge samenwerking om gezamenlijk een omgevingsvisie op te stellen.
 Een regio circulair maken vraagt om verschillende schaalperspectieven en het benaderen van een extra
grote dimensie in de onderzoeks- en planvorming. Een regio zoals de Westas kan niet op die schaal volledig
circulair worden gemaakt. Om sommige stromen meer circulair te maken, moet op een grotere ruimtelijke
schaal gekeken worden naar veranderingen of aanpassingen in deze stromen. Andere stromen vragen juist
om in te zoomen op buurt of zelfs op woningniveau (de mini energiecentrale).
 Naast de omgevingsvisie moeten bepaalde wetten worden aangepast om een andere economie mogelijk te
maken. Deze worden per eis in hoofdstuk 5 genoemd. Door wetten op de ontwikkelingen aan te passen
ontstaat meer ontwikkelingsruimte voor bedrijven en andere initiatieven van onderaf.
 De bottom-up initiatieven en bedrijven zijn ook noodzakelijk voor een circulaire economie.
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Uiteindelijk wordt een circulaire economie alleen bereikt wanneer gezamenlijk en openlijk acties
ondernomen worden.

7.2. Aanbevelingen
Binnen deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan richting de gemeentes van de Westas. Deze aanbeveling zijn
gericht op de vervolgacties die de gemeentes kunnen ondernemen na het lezen van dit rapport.
Circulaire economie is een keuze die duurzaamheid overstijgt en sterk ingeplugd moet worden inplannen. De
gemeentes moeten als eerste kiezen voor circulaire economie, zoals de gemeente Haarlemmermeer al heeft gedaan
door zich aan te sluiten bij de Ellen MacArthur Foundation.
Wanneer de gemeentes kiezen voor circulaire economie moet het principe sterk verankerd worden in de visies van
de gemeentes. Hierbij moeten de gemeentes al in fase nul van de plannen een circulaire insteek hebben. Wanneer
dit niet gebeurt, is circulaire economie geen leidend principe. Hierdoor is aan het einde van projecten meestal nog
weinig over van de duurzamere ambities. Om de circulaire economie sterk te verankeren in de visie en plannen moet
het programma van eisen opgenomen worden in het beleid. Hierbij is het belangrijk dat de gemeentes dezelfde
uitgangspunten hebben waardoor het programma van eisen een regionaal uitgangspunt is.
Wat kan de gemeente morgen doen?
De gemeentes kunnen een gezamenlijke bijeenkomst organiseren waarin ze ervaringen uitwisselen en kunnen
discussiëren over dit programma van eisen. Hierbij kunnen ook gemeentes van buiten betrokken worden die al
ervaringen hebben met circulaire economie in het ruimtelijke perspectief, zoals de gemeente Rotterdam met
betrekking op het stedelijk metabolisme. Naar aanleiding van dit gesprek kan het programma waar nodig aangepast
worden door eisen toe te voegen. Hierbij is wel van belang dat vanuit een ander (circulair) perspectief ruimtelijke
vraagstukken benaderd worden.
De gemeentes kunnen ook na samenkomst circulaire tafels oprichten, die verdeeld zijn in de verschillende stromen
of de verschillende eisen. Binnen een tafel kunnen betrokken bedrijven aansluiten om samen de stroom
gedetailleerder in kaart te brengen door te focussen op één stroom. Ook kan de tafel ontwikkelingen uitvoeren.
Hierbij is het wel belangrijk dat de overheid haar wetten en beleid bijstelt.
De overheid heeft gaandeweg het onderzoek aangegeven kennis en informatie te willen delen. Door iemand in
dienst te nemen die het programma van eisen presenteert en cursussen geeft over circulaire economie zal het
begrip binnen de gemeente meer algemeen bekend worden en is er meer draagvlak. Ook kunnen er voor workshops
en cursussen bedrijven uitgenodigd worden.
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