METROPOOLREGIO

AMSTERDAM

CIRCULAIR

Samen met ondernemers &
partners kansen verzilveren
Een visie & routekaart

Een aandeel in elkaar

LEESWIJZER
Dit rapport beschrijft in hoofdstuk 2 een visie
en actieagenda om te komen tot een circulaire
inrichting van de bouwketen in Metropoolregio
Amsterdam (MRA). Hierbij worden strategieën
in een circulaire economie gegeven voor de
bestaande bouw en nieuwbouw. Voortbouwend op
de strategieën is er een routekaart en actieagenda
geformuleerd. In hoofdstuk 3 volgt een visie en
actieagenda om organische reststromen
hoogwaardiger te verwerken en de kansen voor
groter waardebehoud en toegevoegde waarde.
Hierna wordt een visie en strategieën in een
circulaire economie gegeven voor de retail en
industrie. Voortbouwend op de strategieën is er
een routekaart en actieagenda geformuleerd.
Achter in het rapport zijn de volgende bijlagen
opgenomen:
Bijlage A: Toelichting op “City Circle Scan
methode” waarmee materiaal- en energiestromen
en werkgelegenheid in de regio zijn geanalyseerd
en verwerkt in dit rapport. Pagina 62
Bijlage B: De status quo en het meten van de
toekomstige circulariteit van de MRA: de huidige
stand van zaken van de grondstof- en afvalstromen
in de MRA en het bepalen van een strategie naar
een circulaire economie en dat meetbaar te maken
met de status quo als nulmeting. Pagina 64
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MANAGEMENT
SAMENVATTING
Vijf lokale Rabobanken in de Metropool Regio Amsterdam (Amsterdam,
Almere, Amstel en Vecht, Zaanstreek en Schiphol) hebben opdracht gegeven
aan Circle Economy om een quick scan van de Metropool Regio Amsterdam
(MRA) te maken. Het doel hiervan is om goed inzicht te krijgen in de kansen
voor circulair ondernemen en met klanten hierover actief in gesprek te gaan.
De quick scan geeft inzicht in de meest materiële grondstofstromen en brengt
in beeld waar in de MRA nieuwe snijvlakken ontstaan tussen ketens voor
industriële symbiose. Rabobank beschouwt circulair ondernemen als één van
de speerpunten waarop de vernieuwing van de Nederlandse economie en
maatschappij gestalte zal krijgen in de komende jaren. Rabobank is ervan
overtuigd dat bedrijven die duurzaam en circulair ondernemen beter in staat
zijn om in te spelen op veranderingen in hun omgeving en commerciële
kansen te benutten.
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Onze lineaire manier van produceren
en consumeren staat onder druk.
Sinds het jaar 2000 zijn de gemiddelde
grondstofprijzen behoorlijk toegenomen en
hebben bedrijven in diverse sectoren steeds
vaker te maken met discontinuïteit in de
aanlevering van grondstoffen en plotselinge
prijsschommelingen. Deze grilligheden worden
veroorzaakt door onder meer de beperkte
beschikbaarheid van niet alleen grondstoffen,
maar ook van energie, schoon water en
vruchtbare grond en afnemende biodiversiteit.
Dit raakt multinationals, maar ook het midden- en
kleinbedrijf. Enerzijds zijn bedrijven kwetsbaar
voor hogere grondstoffen prijzen. Anderzijds
ontdekken zij de voordelen van een circulaire
economie. Steeds meer bedrijven besteden bij
het productontwerp en in de bedrijfsvoering
aandacht aan het terugwinnen van grondstoffen,
materialen en energie. Het resultaat is dat
grondstoffen opnieuw hoogwaardig worden
ingezet, het milieu minder wordt belast,
bedrijven lagere (inkoop)kosten hebben en een
toekomstbestendige bedrijfsvoering.
De quick scan voor de metropoolregio
Amsterdam laat in eerste instantie zien
waar de grootste impact te behalen is.
Een uitgebreide analyse van macro-economische
statistieken levert een lijst met ketens op die
geprioriteerd zijn aan de hand van 4 indicatoren:
ecologische impact, economische belangen,
behoud van waarde en transitiepotentieel.
Daarnaast is bekeken wat de bereidheid is van
alle betrokken partijen om met de ketens aan
de slag te gaan. In een ronde tafel bijeenkomst
is uiteindelijk gekozen om twee ketens verder
uit te diepen: de bouwketen- en de keten van
organische (rest)stromen.
DE BOUWKETEN
De bouwketen is onder te verdelen in bestaande
bouw en nieuwbouw. Daaronder zijn de
belangrijkste strategieën gehangen:
Strategieën bestaande bouw:
1. Ontmanteling
en
scheiding:
Efficiënt
ontmantelen en scheiden van reststromen om
hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken.
2. Hoogwaardige recycling en hergebruik: Het
hoogwaardig terugwinnen en hergebruik
van materialen en componenten.
Strategieën nieuwbouw:
1. Smart design: Slim ontwerpen van gebouwen
zodat deze beter uitgerust zijn wanneer de

bestemming van een gebouw verandert en
materiaal kan worden hergebruikt.
2. Online
marktplaats
en
grondstoffen
gebruik: Het uitwisselen van grondstoffen
tussen marktpartijen om zo in nieuwbouw
(hoogwaardige) restmaterialen te kunnen
gebruiken.
Uit deze strategieën is een lijst met ideeën
samengesteld, en geformuleerd in een
kansenkaart voor de bouw. De top 3 ideeën
voor de bouwketen zijn:
Idee #1: Start van een ‘Smart Design Platform’
en kennisbank.
Idee #2: Realiseren van een ‘materiaalshowroom’
om hergebruik van bouwafval te ondersteunen.
Idee #3: Start van een Praktijkcommunity
voor ontmanteling en scheiding bij nieuwe
sloopprojecten.
Impact voor MRA: strategieën in cijfers
Als deze bouwstrategieën op 70.000
nieuwbouwwoningen en 70.000 bestaande
woningen worden toegepast dan wordt
er jaarlijks 85 miljoen euro aan waarde
toegevoegd. De besparing in CO2-emissies
is 500 kiloton per jaar, wat neerkomt op een
reductie van 2,5% op de jaarlijkse CO2-uitstoot
in de regio. De totale materiaalbesparing komt
neer op 500 kiloton, 8% van de import in de
Metropool Regio Amsterdam. Daarnaast worden
er 700 extra banen gecreëerd. Wanneer deze
strategieën verder worden opgeschaald naar
totale bestaande bouw in de regio kan de impact
nog verder worden vergroot.
ORGANISCHE (REST)STROMENKETEN
De organische keten is onder te verdelen in
(rest)stromen uit industrie en retail/huishoudens.
Daaronder zijn de belangrijkste strategieën
gehangen:
1. Afvalscheiding en retourlogistiek: Slimme
afvalscheiding
en
retourlogistiek
om
logistieke hub van de regio slim in te zetten
en de waarde van reststromen te verhogen.
2. Terugwinnen van nutriënten: Essentiële
nutriënten terugwinnen om nutriëntencyclus
te sluiten.
3. Cascadering van organische stromen:
Organische reststromen op een zo slim
mogelijke manier inzetten.
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Impact
Als deze strategieën worden toegepast op
70.000 huishoudens, wordt er jaarlijks 110
miljoen euro per jaar aan waarde toegevoegd.
De besparing in CO2-emissies is 500 kiloton
per jaar, wat neerkomt op een reductie van
2,9% op de jaarlijkse CO2-uitstoot. De totale
materiaalbesparing komt neer op 875 kiloton,
15,9% van de import in de Metropool Regio
Amsterdam. Daarnaast worden er 800 extra
banen gecreëerd. Wanneer deze strategieën
verder worden opgeschaald naar totale
bestaande bouw in de regio kan de impact nog
verder worden vergroot.
Uit deze strategieën is een lijst met ideeën
samengesteld verdeeld over reststromen uit de
retail en uit de industrie, en geformuleerd in een
kansenkaart voor de regio: De top 3 ideeën voor
de keten van (rest)stromen zijn:
Retail/ Industrie idee #1: Het faciliteren
en stimuleren van lokale horeca en
voedselverwerkende bedrijven om grote stromen
organisch afval te verzamelen en te verwerken.
Industrie idee #2: Het stimuleren van de
synergie tussen industriële clusters rond de
‘Logistieke Westas’ om de cascadering van
organische reststromen te optimaliseren.
Retail idee #3: Het faciliteren van pilots
voor lokale terugwinning van voedingsstoffen,
bijvoorbeeld
via
afvalscheiding
door
particulieren, hergebruik van voedsel en
terugwinning op festivals en (tijdelijke)
tentoonstellingen.

ZIET U CIRCULAIRE KANSEN?
Ziet u kansen voor uw organisatie op het gebied van
circulair ondernemen? Bent u op zoek naar meer
kennis, partners, of financiële oplossingen? Neem dan
contact op met uw lokale Rabobank.
Op lokaal en regionaal niveau biedt Rabobank
verschillende mogelijkheden die kunnen leiden tot
nieuwe business en samenwerking. Door de stappen
in My Circular Economy Journal te doorlopen, ontdekt
u alvast uw kansen.
Zie www.rabobank.nl/duurzaamondernemen
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1. INLEIDING:
ONDERNEMERS SAMEN MET
RABOBANK ALS PIONIER
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De economie is onderhevig aan snelle
veranderingen.
Deze
veranderingen
worden mede veroorzaakt door de beperkte
beschikbaarheid van grondstoffen, energie,
schoon water, vruchtbare grond en een
vermindering van biodiversiteit. Tegelijkertijd
veranderen ook de voorkeuren en behoeften van
consumenten. Een veranderende samenleving
vraagt om vernieuwing. Vernieuwing is
nodig om de Nederlandse economie en het
bedrijfsleven op een blijvend hoog niveau te
laten excelleren. De Rabobank ziet steeds meer
bedrijven die bij het productontwerp en in de
bedrijfsvoering aandacht besteden aan het
terugwinnen van grondstoffen en materialen.
Steeds meer bedrijven doen dat ook samen met
elkaar. Zij delen producten met elkaar: bedrijven
onderling, consumenten onderling en bedrijven
met consumenten. Het ondernemen dat hier
invulling aan geeft, wordt aangeduid met de
term ‘circulair ondernemen’ en het economisch
systeem dat hierdoor ontstaat met ‘circulaire
economie’: een economie die gebruik maakt van
hernieuwbare grondstoffen en slimmer omgaat
met grond- en afvalstoffen en zo het milieu
minder belast, de kosten verlaagt en een bedrijf
beter positioneert in de markt.
De coöperatieve Rabobank beschouwt circulair
ondernemen als één van de speerpunten
waarop de vernieuwing van de Nederlandse
economie en maatschappij gestalte zal krijgen
in de komende jaren. De Rabobank is ervan
overtuigd dat bedrijven die duurzaam en
circulair ondernemen, beter zijn voorbereid
op veranderingen in hun omgeving en kansen
kunnen benutten. Zij zullen de marktleiders van
de toekomst zijn met business modellen die
houdbaar zijn in de toekomst. Deze bedrijven
heeft de Rabobank graag in haar klantportfolio.
Als financieel regisseur organiseren we de beste

financiële oplossing voor een goed circulair
business plan. Daarbij is het doel om met klanten
en partners binnen óf buiten de eigen keten
samen te werken. Samen met klanten die op het
gebied van circulair ondernemen koploper willen
zijn, pionieren we om oplossingsrichtingen te
vinden om hun bedrijf meer circulair,duurzamer
en vooral toekomstbestendiger te maken in een
steeds sneller veranderende omgeving.
Doel en opzet van de quick scan
metropoolregio Metropool Regio
Amsterdam (MRA)
Vijf lokale Rabobanken in de Metropool Regio
Amsterdam (Amsterdam, Almere, Amstel en
Vecht, Zaanstreek en Schiphol) hebben Circle
Economy opdracht gegeven om een quick scan
van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) te
maken.
Het doel van de quick scan is om
ideeën uit de circulaire economie te gebruiken
voor het creëren van nieuwe zakelijke kansen
voor het lokale bedrijfsleven, en daarmee ook
voor Rabobank.
Het rapport geeft inzicht in hoe grondstoffen
door de metropool bewegen, waar ze worden
verwerkt om waarde toe te voegen aan de
lokale economie en in hoeverre deze worden
hergebruikt. Het rapport richt zich op twee
stromen die een significante impact hebben
op de economie en ecologie en een bijdrage
kunnen leveren aan de totstandkoming van
een circulaire economie in de MRA. Er worden
strategieën uitgewerkt en vertaald naar een
op de metropool toegespitste kansenkaart met
concrete ideeën en aanbevelingen voor het
lokale bedrijfsleven en andere relevante partijen
in de MRA.

CIRCULAIRE ECONOMIE: WAT IS HET?
De circulaire economie is afvalvrij en veerkrachtig. Deze uitgangspunten hebben we gebruikt om de belangrijkste
kenmerken van dit economische model te benoemen. Bewust breed en ambitieus geformuleerd, als een ideaal,
theoretisch eindstadium. Hoewel het waarschijnlijk moeilijk te behalen doelstellingen zijn,bieden deze zes
stippen aan de horizon houvast om de juiste koers te bepalen:
•
•
•
•
•
•

Alle materialen worden – in theorie – oneindig gerecycled.
Alle energie is afkomstig van hernieuwbare of anderszins duurzame bronnen.
Menselijke activiteiten ondersteunen en versterken het ecosysteem en zijn natuurlijk kapitaal.
Menselijke activiteiten dragen bij aan een diverse maatschappij.
Menselijke activiteiten ondersteunen en versterken geluk en gezondheid.
Grondstoffen worden gebruikt om meer dan alleen financiële waarde te creëren,bijvoorbeeld ecologische
of maatschappelijke waarde.
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2. VISIE OP EEN
CIRCULAIRE
BOUWKETEN
Dit hoofdstuk presenteert een toekomstbeeld van hoe bouw- en
verbouwactiviteiten in de metropoolregio Amsterdam circulair kan worden
ingericht. Bijvoorbeeld door sloopafval hoogwaardig her te gebruiken en
in de ontwerpfase rekening te houden met herbestemming. Met input van
bedrijven en lokale overheden is verkend waar kansen liggen om op korte
termijn concrete stappen te zetten naar een circulaire economie.
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VISIE OP EEN CIRCULAIRE
BOUWKETEN
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In een ideale circulaire bouwketen worden de
gebouwen bij nieuwbouw zo ontworpen dat de
materialen een zo lang mogelijke levensduur
krijgen door middel van hergebruik of
herbestemming. Centraal in deze visie is dat er
meer samenwerking komt tussen ketenpartners,
waardoor meer duurzame langetermijnplannen
en ontwerpen kunnen worden gerealiseerd.
Daardoor
worden
de
economische,
milieutechnische en maatschappelijke prestaties
verbeterd.
Integrale planning is essentieel voor het realiseren
van een circulaire toekomst. Het bouwen en
slopen van gebouwen in de MRA moet op elkaar
worden afgestemd, zodat de bouwmaterialen uit
gesloopte gebouwen kunnen worden gebruikt
in nieuwbouwprojecten. Zo wordt het gebruik
van nieuwe materialen in nieuwbouwprojecten
tot een minimum beperkt. Nieuwe materialen
bestaan in de circulaire MRA uit biomaterialen,
duurzame, biobased materialen, welke kunnen
worden gewonnen uit lokaal geteelde gewassen
(biomassa).

In een circulaire MRA wordt meer ingezet op
slimmere sloop. Tijdens de sloop van gebouwen
worden herbruikbare producten en materialen
gescheiden, waardoor ze hun fysieke kenmerken
en economische waarde behouden. Tijdens de
scheiding is er een speciale plek ingeruimd voor
het opslaan van materialen die rechtstreeks zullen
worden gebruikt in de constructie van nieuwe
gebouwen. Hiervoor is een materialendatabase
nodig, die wordt gekoppeld aan een online
marktplaats, waar kopers gemakkelijk kunnen
beslissen op basis van gegevens over de
kwaliteit en kwantiteit. Materialen kunnen
worden bewaard in fysieke opslagplaatsen
(op bijvoorbeeld braakliggende terreinen) die
dichtbij sloop- of nieuwbouwprojecten liggen.
De beschreven visie is verwerkt in een visuele
weergave, zie pagina 14, die de stromen in de
MRA visueel weergeeft.

13

TOEKOMSTBEELD
CIRCULAIRE
BOUWKETEN

STRATEGIEËN VOOR EEN CIRCULAIRE BOUWKETEN
Vanuit de beschreven visie voor de bouwketen is
een vertaling gemaakt in strategieën en ideeën.
De strategieën voor de circulaire bouwketen zijn
onderverdeeld in strategieën voor de bestaande
bouw en nieuwbouw.
BESTAANDE BOUW:
1. Ontmanteling en scheiding: Efficiënt
ontmantelen en scheiden van reststromen om
hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken.
2.
Hoogwaardige
recycling
en
hergebruik: Het hoogwaardig terugwinnen
en hergebruik van materialen en componenten.
NIEUWBOUW:
3. Smart design: Slim ontwerpen van
gebouwen zodat deze beter uitgerust zijn voor
snelle en gemakkelijke aanpassingen wanneer
de bestemming van een gebouw verandert en
materiaal kan worden hergebruikt.
4. Online marktplaats en grondstoffen
gebruik: Het uitwisselen van grondstoffen
tussen marktpartijen om zo in nieuwbouw
(hoogwaardige) biobased en hergebruikte
materialen te kunnen gebruiken.

1
Demontage

Scheiden
Hergebruik
Opslag
materialen &
componenten

2

Open platform

Materialen database

Materialen opslag
Demontage

Nieuwbouw

3

Alhoewel de strategieën apart zijn geformuleerd,
zijn ze gedeeltelijk verweven met elkaar. Het
succesvol implementeren van hoogwaardig
hergebruik is bijvoorbeeld afhankelijk van
efficiënte ontmanteling en scheidingstechnieken.
Deze circulaire strategieën worden hierna
toegelicht aan de hand van relevante activiteiten
die momenteel in de MRA plaatsvinden.

straatmeubilair

teruggewonnen plastics

Mobiele 3Dprint faciliteit

4

Herbestemming
bestaand gebouw

starters &
studenten
nieuwe gevel

kantoor

Bouw
industrie
nieuw interieur

oude gevel
& interieur

Upcycling plant
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CONSTRUCT

MODULE A
SMART DESIGN

WAARDE

WAARDE
BANEN
CREATIE
GROEI

BANEN
MATERIAAL
GROEI
BESPARING

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

CREATIE strategieën op milieu en economie
Uitleg indicatoren De effecten van de circulaire
MATERIAAL
BANEN
WAARDE
€23
zijn doorberekend voorCREATIE
een bouwopgave van GROEI
70
duizend huizen inBESPARING
Amsterdam.
Hierbij
MILJOEN
€25
200 x Hiervoor zijn
MILJOEN
wordt de impact gerealiseerd over een periode
van vijf tot zeven jaar.
0 euro’s (2) Netto
€12
vier indicatoren gebruikt.
(1) Netto toegevoegde
100 xwaarde in miljoenen
KTONS
MILJOEN
banengroei in FTE (3) Materiaalbesparing berekend door waardebehoud in binnenlandse
materiaal consumptie en (4) Reductie in CO2-emissie. Deze zijn hieronder verder beschreven.
A
Netto MODULE
toegevoegde
waarde in euro’s De
SMART DESIGN
WAARDE
circulaire strategieën
stellen
een aantal sectoren
in
BANEN
WAARDE
CREATIE
GROEI
Amsterdam direct in
staat
om
meer
toegevoegde
CREATIE
MATERIAAL
BANEN
WAARDE
waarde te realiseren:
meer omzet en meer
winst.
€23
BESPARING
GROEI
CREATIE
MILJOEN
€25
Met “netto” wordt MILJOEN
bedoeld dat in sommige
200 x
gevallen ook een afname van toegevoegde
0
€12
100 x en via de ketenanalyse
KTONS
MILJOEN
waarde wordt berekend
ook de indirecte effecten van alle andere sectoren
zijn meegenomen.

Netto banengroei in FTE Een van de sociale
BANEN
aspecten van een WAARDE
toename van de circulariteit
MATERIAAL
BANEN
GROEI
WAARDE
WAARDE
CREATIE
BESPARING
wordt onder andereGROEI
vertegenwoordigd door
het
CREATIE
CREATIE
realiseren van banen€23
(FTE, Full Time Equivalent).
200
MILJOEN
0 xde
€25
€25
De banengroei wordt
geschat op basis van
200 x
KTONS
MILJOEN
MILJOEN
sectorale toename van toegevoegde waarde, de
salarissen in die sector en de vraag naar lager-,
middelbaar- en hoogopgeleide arbeidskrachten.
Netto banengroei betekent dat de de banengroei
een directe vermindering van werkloosheid inhoud.
WAARDE
van materialen
MATERIAAL
CREATIE
BESPARING
BANEN
wordt uitgedrukt in Domestic
Material
Consumption
GROEI
CREATIE
ook
(DMC)*, die naast het gebruik in een gebied
€30
500
€23
MILJOEN
x worden geïmporteerd
KTONSen
MILJOEN
kijkt naar materialen200
die
€25
200 x
MILJOEN
geëxporteerd. Afgezien van CO2-emissie (die al
expliciet is meegenomen) maakt DMC alle milieuimpactfactoren gerelateerd aan de circulaire
projecten kwantificeerbaar.

Materiaalbesparing
BANENGebruik
WAARDE
GROEI
WAARDE
CREATIE

CO2-reductie De bekendste impact van
WAARDE
economische activiteiten
is de emissie vanBANEN
CO .
GROEI2
CREATIE
BANEN
MATERIAAL
WAARDE
De impact van de modules
op
de
emissie
wordt
BESPARING
GROEI
CREATIE
uitgedrukt in Global €30
Warming Potential (GWP),
400
MILJOEN
een wereldwijd aangenomen
maatstaf die0 xde
€25
200 x
KTONS
MILJOEN
vermeden CO2-emissie in de komende jaren, door
een toename van circulariteit, over een periode
van 100 jaar uitdrukt. Om de impact vergelijkbaar
te maken met de jaarlijkse uitstoot in de regio, is
gekozen om de indicatoren om te rekenen naar
jaarlijkse CO2-uitstoot.
WAARDE

BANEN

MATERIAAL

CO2

REDUCTIE
200
0x

KTONS

300

KTONS

BANEN
MATERIAAL
GROEI
WAARDE
BESPARING

MATERIAAL
BESPARING
BANEN
2

CO

REDUCTIE
GROEI

CREATIE

CO2

500
100

REDUCTIE
200
0x
€..

KTONS
200
x
KTONS

€25

KTONS
MILJOEN

300

KTONS

CO2

WAARDE
MATERIAAL
CREATIE
BESPARING
BANEN
2

BANEN

CO
GROEI

GROEI
REDUCTIE
MATERIAAL
BESPARING

€30
500
100

75x
400

REDUCTIE

MILJOEN
KTONS

0

KTONS
KTONS

200
.. x
KTONS

CO2
GROEI
BANEN

MATERIAAL
BESPARING

CO2

REDUCTIE
MATERIAAL
BESPARING

REDUCTIE

25
25

400
75x

KTONS

0

KTONS
..
KTONS
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CO2

MATERIAAL
BESPARING

CO2

REDUCTIE

REDUCTIE

25
..
25

100

KTONS

KTONS

KTONS

MODULE B

SEPARATION AND COLLECTION

CO2

BESPARING
REDUCTIE
GROEI
*Domestic Material Consumption, afgekort als DMC, is een veelgebruikte statistiek dat de totale hoeveelheid
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MODULE B

SEPARATION AND COLLECTION

MATERIAL
REDUCTION

BESTAANDE BOUW:
1. ONTMANTELING EN SCHEIDING
Door bestaande gebouwen op efficiëntere
manieren te ontmantelen en de afvalstromen
hiervan te scheiden, kunnen de materialen
en componenten uit oude gebouwen beter
worden hergebruikt. Een belangrijke, maar
vaak genegeerde fase in de levenscyclus van
een gebouw is het einde van de levensduur
(Acceleratio, 2015). Tegenwoordig wordt er
soms in contracten voor vastgoedontwikkeling
een clausule over onderhoud opgenomen, maar
er wordt vrijwel nooit iets opgenomen over
de kosten van het einde van de levensduur.
Daardoor lijkt vernietiging met een kostprijs
van slechts €20 tot € 30 per vierkante meter
momenteel de goedkoopste optie (Circle
Economy, 2015). Door slimmer om te gaan met
de sloop van gebouwen kunnen materialen in
hoge kwaliteit worden gescheiden zodat ze niet
vervuild raken door andere grondstoffen. Vanuit
een circulaire benadering is het nodig om al in
het ontwerp van gebouwen rekening te houden
met ontmanteling. Het goed scheiden van
de afvalstromen kan namelijk hoogwaardige
recycling en hoogwaardig hergebruik van
deze materialen mogelijk maken. Met name bij
kleinschalige bouwprojecten zoals renovaties
wordt hier nog weinig aandacht aan besteed
omdat de kleine schaal het momenteel financieel
onhaalbaar maakt. Echter door regionaal
slimmer te gaan ontmantelen, en materialen
en componenten beter te scheiden, komen er
meer mono-stromen van materialen vrij, die
hergebruik de moeite waard maken waarbij
juist materiaalopbrengsten gerealiseerd kunnen
worden in plaats van sloopkosten.
Ontmanteling:
In
een
circulaire
bouwsector wordt door nauwe samenwerking
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de hele levensduur van een gebouw
georganiseerd, waarbij de kosten en baten
van een langere levensduur eerlijker over de
samenwerkingspartners
worden
verdeeld.
De kosten en tijd voor de sloop aan het einde
van de levensduur van gebouwen kunnen
worden getackeld in DBFMO-D (design, build,
finance, maintenance, operate) waarin niet
alleen clausules voor het ontwerpen, bouwen,
financieren, onderhouden en gebruiken van
gebouwen, maar ook voor hun sloop zijn
opgenomen (Algemene Rekenkamer, 2013).
Dergelijke contracten maken het mogelijk de
componenten en materialen in het gebouw
opnieuw te gebruiken. Deze componenten en
materialen kunnen vervolgens worden verkocht
om de sloopkosten te compenseren. In de
MRA zijn al bedrijven die zich specialiseren in
ontmantelings- en sloopmethoden. Voorbeelden
van deze bedrijven zijn VSM Sloopwerken,
Sloopbedrijf Concurrant, Demolition Support
Nederland, Oranje BV en Bentvelzen Jacobs.
Afvalscheiding: Door het beter scheiden van
bouw- en sloopafval kunnen materialen op een
hoogwaardige manier worden teruggewonnen
zodat de materialen niet zijn vervuild. Hybride
afvalbeheersystemen, die individuele en centrale
sorteermethoden combineren, kunnen leiden tot
betere business cases. Bedrijven als Icova en
Waltec BV bieden processen en technologieën
om bouw- en sloopafval te scheiden. Nieuwe
technologieën, zoals de Slimbreker van
SmartCrusher BV, maken het mogelijk om beton
te scheiden in zand, grind en cement. Daardoor
neemt de waarde van de afzonderlijke materialen
toe, waardoor betere recycling mogelijk is en
nieuw, goed beton kan worden geproduceerd.
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Visuele weergave van ontmanteling en scheiding: Gebouwen worden op een slimme en efficiënte manier gescheiden zodat
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BESTAANDE BOUW:

2. HOOGWAARDIGE RECYCLING EN HERGEBRUIK
De bouwketen is verantwoordelijk voor 40% van
de totale afvalstroom in Amsterdam (CBS, 2014).
Hoewel meer dan 90% wordt gerecycled, wordt
het overgrote deel van deze materialen gebruikt
als grind voor wegen. Dit is een laagwaardige
toepassing (Circle Economy, 2014). Hier ligt
een kans voor hoogwaardig hergebruik. Ook
kantoorpanden bieden mogelijkheden vanuit
circulair perspectief. Op dit moment staat
ongeveer een vijfde van de kantoorruimte in
Amsterdam leeg, wat inefficiënt is wanneer men
kijk naar de gebruikte (financiële) middelen en
grondstoffen (DTZ, 2015). Tegelijkertijd hebben
de panden een groot financieel potentieel. De
uitdaging is om de kansen voor hoogwaardig
hergebruik van onderdelen en materialen in
gebouwen en herbestemming van de gebouwen
zelf in de MRA beter te benutten.
Beter hergebruik: Bouw- en afvalmaterialen
kunnen worden omgewerkt tot nieuwe producten.
In de MRA kan daarvoor een speciale installatie
worden gebouwd die hoogwaardige recycling
van bouwmaterialen mogelijk maakt. In deze
installatie zouden verschillende bedrijven
uiteenlopende onderdelen van de stroom
bouwafval kunnen verwerken en recyclen.
Amsterdam kent al bedrijven, zoals Stonecycling,
die samenwerken met bouwafvalbedrijven
om steen en keramisch afval te recyclen tot
bakstenen.
Demo schone bouwmaterialen: Een ander
voorbeeld is AEB Amsterdam. Zij gebruikt de
inerte fractie-as die overblijft bij de verbranding
van restafval om hoogwaardige bouwstoffen te
produceren. Volgend jaar zal AEB op demoschaal een pilot starten om daarmee schone
bouwmaterialen te creëren in een proces waarin
CO2 permanent wordt vastgelegd. Op dit
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moment wordt deze fractie gedowncycled voor
gebruik in de wegenbouw, maar in de toekomst
kan dit geupcycled worden voor gebruik in de
bouw. Het gaat hier om een totale hoeveelheid
van 300 kiloton aan bouwmaterialen waarin 8
kiloton CO2 wordt vastgelegd (AEB, 2015).
Materialen
terugwinnen
uit
straatmeubilair
en
bestratingsmaterialen:
De
gemeente
Amsterdam is bezig met het verwerven van
kennis om door middel van aanbestedingscriteria
meer materialen uit straatmeubilair terug te
winnen. Struyk Verwo recyclet oude betonnen
bestratingen tot nieuwe producten die voor 75%
uit gerecycled of hergebruikt beton bestaan
(Struyk Verwo, 2015). Een dergelijke installatie
kan verschillende bedrijven samenbrengen en
in staat stellen om te experimenteren en hun
technologieën uit te breiden. In Almere wordt
gewerkt aan de bouw van een dergelijke
installatie, bedoeld om materialen op
hoogwaardige wijze te recyclen.
Herbestemmingen
voor
bestaande
gebouwen: Overtollige en leegstaande
gebouwen in de MRA hebben een groot aandeel
in de materiaal- en energiekosten van de regio.
Het wordt aangeraden om deze gebouwen
te optimaliseren en een nieuwe bestemming
te geven. Grote renovatieprojecten, zoals
‘Stroomversnelling’, tonen aan dat hoogwaardige
renovatie van bestaande woningen een
solide business case kan vormen. Dergelijke
uitbreidings- en renovatieprojecten leiden tot
aanzienlijk minder energieverbruik gedurende de
resterende levensduur. Herbestemmingsprojecten
in de MRA zijn bovendien aantrekkelijk voor de
inwoners omdat ze de mogelijkheid bieden voor
extra woonruimte.

Herbestemming
bestaand gebouw

starters &
studenten
nieuwe gevel
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Visuele weergave van hoogwaardig hergebruik: Bestaande gebouwen krijgen een herbestemming voor nieuwe toepassingen.
Daarnaast wordt componenten (zoals interieur) terug gewonnen zodat deze door middel van een upcycling plant kan
worden hergebruikt. De effecten van de circulaire strategieën op milieu en economie zijn berekend voor de bouw van
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NIEUWBOUW:
3. SMART DESIGN

Het slim ontwerpen (smart design) van gebouwen
is belangrijk in de transitie naar een circulaire
regionale bouwketen (EMF, 2015a). Inwoners
verhuizen vaker en werkruimtes moeten
regelmatig worden aangepast om te voldoen
aan veranderende werkpatronen zoals mobiel
werken en flexibele werktijden. Daarnaast is
gebleken dat bedrijven sneller een ander pand
betrekken dan het huidige pand renoveren.
Deze factoren leiden tot een toenemende vraag
naar flexibele en aanpasbare ruimten die
aan de veranderende eisen van huurders en
eigenaren kunnen voldoen. Ter illustratie van het
concept gaan we dieper in op vier categorieën
van smart design, te weten: modulair en flexibel
ontwerp, 3D-printen, biobased materialen en
experimentele ruimte.
Modulair en flexibel ontwerp: Een van de
aspecten van smart design is een modulaire en
flexibele aanpak, waardoor gebouwen kunnen
worden aangepast op nieuwe gebruikers en
andere toepassingen zonder dat dit ten koste
gaat van de huidige veiligheidsrichtlijnen
(Schoenborn, 2012). Deze ontwerpen leiden tot
onroerend goed dat functioneler én duurzamer
is en daarmee een beter inkomstenmodel biedt
gedurende de gebruiksperiode. De flexibiliteit
van multifunctionele gebouwen zorgt ervoor dat
gebouwen een langere levensduur hebben, omdat
zij inspelen op de wisselende eisen van bewoners
en gebruikers en op lagere onderhoudskosten
tijdens en lagere ontmantelkosten aan het
einde van de levensduur van het gebouw.
Hierdoor wordt leegstand tegengegaan.
Dit onderstreept de rol van architecten en
projectontwikkelaars in het ontwerpen van
modulaire gebouwen die geschikt zijn voor
nieuwe gebruiksbestemmingen. Voorbeelden
van integrale modulaire ontwerpen zijn Solid
in Amsterdam van woningbouwvereniging Het
Oosten, studentenhuisvesting Keetwonen in
Amsterdam van TempoHousing en Park 20|20
dat Delta Development Group bij Schiphol
realiseert.
Flexibel
ontworpen
huizen
zijn
vaak
aantrekkelijker voor gebruikers omdat ze
dergelijke woningen kunnen aanpassen aan hun
veranderende levensstijl. Hubbel in Amsterdam
bouwt modulaire ruimtes voor particulieren.
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Ook bedrijven geven de voorkeur aan flexibele
kantoren omdat ze daardoor niet steeds hoeven
te verhuizen als hun bedrijfssituatie verandert.
Vooral start-ups en andere snelgroeiende
bedrijven kunnen hiervan profiteren. Huren of
kopen van flexibele kantoorruimte kan bovendien
resulteren in een kostenbesparing (Cushman &
Wakefield, 2013).
3D-printen: Nieuwe technologieën, zoals
3D-printen,
kunnen
een
baanbrekende
rol spelen bij het reduceren van kosten en
materiaalgebruik en kunnen de productie
van bouwmateralen en gebouwen ter plekke
mogelijk maken (EMF, 2015b). Dergelijke
technologieën leiden in verwachting tot minder
afval en bieden de mogelijkheid om nieuwe
(o.a. bio-based) materialen te gebruiken.
Het Amsterdamse architectenbureau DUS
Architects is in samenwerking met Heijmans
en Henkel het project ‘3D Print Canal House’
gestart om de mogelijkheden van 3D-printen
voor de bouwsector te onderzoeken. Het
onderzoeksproject
bekijkt
verschillende
bouwmaterialen, zoals gerecyclede constructie
materialen en steenafval (DUS, 2015).
Biobased materialen: Nieuwe duurzame
bouwmaterialen met een biologische herkomst
kunnen bijdragen aan het ontwerpen van
slimmere gebouwen. Door de meer dan 3 miljoen
ton biomassa en organische reststromen die
vrijkomen bij agrarische activiteiten en overige
stromen, bijvoorbeeld uit industrie in de MRA,
kunnen voldoende biocomposietmaterialen
worden geproduceerd om in ieder geval in
de materiaalbehoefte te kunnen voorzien van
de geplande woninguitbreiding met 70.000
woningen (CBS, 2014). Een interessant voorbeeld
van duurzame bouwmaterialen is het werk van
Waternet, die met belanghebbenden zoals
NPSP en Cityblobbio composietcomponenten
ontwikkelt. De gemeente Almere is al begonnen
aan projecten waarbij bioafval wordt gebruikt om
biocomposiet voor de bouwsector te genereren.
De 60.000 m2 aan gebouwen voor de Floriade
in 2022 kan zo circulair mogelijk worden
gebouwd door het gebruik van biomaterialen.
Een ander interessant voorbeeld is het traject van
Waternet waarin reststromen, zoals bijvoorbeeld
waterplanten omgezet worden in (bouw)

straatmeubilair
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meer ruimte om te experimenteren en meer
vrijheid om hun slimme ontwerpen in de praktijk
te testen (Acceleratio, 2015). Het succes van
WAARDE

BANEN

CREATIE

GROEI

€25

200 x

MILJOEN

Park 20|20 is mede te danken aan de gemeente
Haarlemmermeer, die flexibele voorschriften
MATERIAAL
creëerde
voor het terrein waarin
CO2 innovatieve
BESPARING
gebouwontwerpen konden worden getest. In
IJburg worden
de mogelijkheden verkend om
500
75
KTONS
een experimentele
zone te creëren
KTONS voor nieuwe
ontwikkelingen. Deze free zones bieden een
buitenkans voor start-ups, die met innovatieve
concepten bezig zijn, en dragen bij aan de
ambitie om van de MRA een start-up hub te
maken.
REDUCTIE

MATERIAAL
BESPARING

0

KTONS

CO2
REDUCTIE

25

KTONS

23

NIEUWBOUW:

4. MARKTPLAATS EN GRONDSTOFBANK
Elk gebouw in de MRA kan worden gezien als
een urban mine vol waardevolle materialen,
een moderne variant op de traditionele
mijnen (United Nations University, 2014).
Er bestaat echter nu nog een kloof tussen
vraag en aanbod na ontmanteling, scheiding
en recycling van de bouwmaterialen.
Sloop- en ontmantelingsprojecten bieden
belangrijke kansen voor de verwerking en
het directe hergebruik van de teruggewonnen
bouwmaterialen in nabijgelegen bouwprojecten.
Het is echter vaak onduidelijk welke materialen
er in bestaande of ontmantelde gebouwen
aanwezig zijn en welke kwaliteit deze materialen
hebben. Dat maakt hoogwaardig hergebruik een
grote uitdaging. Een integrale online marktplaats
en een ondersteunend logistiek systeem dat
de uitwisseling van bouwmaterialen tussen de
sloop-, bouw- en recyclingbedrijven in de MRA
faciliteren, kunnen een oplossing zijn. Een fysieke
locatie (een zogenaamde ‘Grondstofbank’) waar
deze materialen tussendoor kunnen worden
opgeslagen, maakt hier onderdeel van uit.
Online marktplaats: Via een online
marktplaats kunnen vraag en aanbod van
bouwmaterialen voor lokale bouwprojecten
op elkaar worden afgestemd (door middel
van GIS data) (Zhu, 2014). Los van
de
bouwinformatiebeheersystemen
en
gebouwpaspoorten kunnen dan de kwaliteit en
kwantiteit van de materialen die in een specifiek
gebouw zijn gebruikt en als sloopafval worden
aangeleverd, gedocumenteerd en inzichtelijk
gemaakt worden. Dit biedt mogelijkheden voor
handel en uitwisseling van bouwmaterialen
tussen partijen en moedigt meer hergebruik en
hoogwaardige recycling aan. In het Verenigd
Koninkrijk ontwikkelt het bedrijf Enviromate
een online marktplaats waar bouwbedrijven
afvalmaterialen van bouwprojecten kunnen
uitwisselen en verhandelen. Een dergelijk systeem
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kan ook in de MRA worden ingezet. Voor nieuwe
gebouwen in Park 20|20 bij Schiphol worden al
materiaalpaspoorten ontwikkeld. Deze kunnen
ook in de rest van de regio worden toegepast.
Logistiek voor inzameling: Alleen een online
marktplaats maakt het inzamelen en vervoeren
van bouw- en sloopafval niet noodzakelijkerwijs
makkelijker of goedkoper. Het materiaal is immers
zeer divers en omvangrijk. Een geavanceerd
inzamelingssysteem en intelligente logistiek is
dan ook nodig om bouwmaterialen gemakkelijk
uit te wisselen. Omdat veel ontwikkelingslocaties
in de buurt van waterwegen zijn gelegen, kan
de haven van Amsterdam een centraal punt in
dat logistieke systeem worden. Voor het vervoer
kunnen rederijen worden ingezet. Veel logistieke
bedrijven, zoals DHL en PostNL overwegen
het aanbieden van reverse logistics voor
uiteenlopende materiaalstromen. Bij reverse
logistics moet worden gedacht aan het gebruiken
van logistieke activiteiten voor het ophalen van
goederen. Hiermee wordt de doorgaans lege
vrachtwagen na levering benut voor het ophalen
van andere goederen en materialen.
Grondstofbank: Momenteel staan veel
sloopbedrijven afwijzend tegen het opslaan van
bouwafval, op hun bedrijfslocatie. Er is daarom
een centrale fysieke locatie nodig waar de
materialen voor de online marktplaats worden
opgeslagen - een zogenaamde ‘Grondstofbank’.
De Grondstofbank hangt samen met de online
marktplaats, waarop de opgeslagen grondstoffen
makkelijk
kunnen
worden
verhandeld.
Onbebouwde kavels rondom Amsterdam, zoals
in de haven van Amsterdam en in Westpoort,
Zaanstad en Almere, vormen ideale locaties om
tijdelijk bouwafval op te slaan. Verschillende
bedrijven, zoals Brink Industrial, Repurpose,
Turntoo en Icova, werken bovendien aan hun
eigen Grondstofbank.
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€1,7

MILLION

8x

BESTAANDE BOUW: IDEEËN
VOOR DE BOUWKETEN
Hieronder staan bij elke strategie enkele ideeën
beschreven die nu of binnen afzienbare tijd
kunnen worden uitgevoerd voor de gehele
regionale bouwketen. Idealiter zou een
onafhankelijke partij binnen de regio dit kunnen
oppakken zoals.
1.
IDEEËN
BIJ
DE
STRATEGIE
ONTMANTELING EN INZAMELING
1A. Start van Praktijkcommunity voor
ontmanteling en scheiding bij nieuwe
sloopprojecten. Sloopprojecten in de MRA
die al gepland zijn of overwogen worden, zoals
de Eigen Haard-flats aan de Acacialaan in
Amstelveen, het rechtbankgebouw in Amsterdam
en Verpleeghuis Oldenhove in Overveen,
kunnen testprojecten vormen voor sloop- en
scheidingstechnieken.
Bestaande
bedrijven
en start-ups kunnen in de praktijkcommunity
de voordelen van hun technologieën testen en
demonstreren. Dit gebeurde eerder al in project
Kringbouw.
1B.
Samenwerken
met
logistieke
bedrijven om de materialen te vervoeren
tussen de verkopers en kopers. Om een
winstgevende business case te ontwikkelen en
de uitwisseling van bouwafval via de online
marktplaats beter te faciliteren, moet een
efficiënt logistiek systeem worden gerealiseerd.
Ook bedrijven zoals DHL en PostNL kunnen
voor deelname aan een proefproject met de
online marktplaats uitgenodigd worden. En ook
vervoersbedrijven in de Amsterdamse haven die
de aan- en afvoer van grondstoffen en afval over
water verzorgen.
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2. IDEEËN BIJ STRATEGIE
HOOGWAARDIGHERGEBRUIK EN
RECYCLING
2A. Ontwikkelen van proefinstallaties
voor beter hergebruik van bouwafval.
In de upcyclinginstallatie, kunnen bedrijven zoals
Stonecycling, Struyk Verwo, AEB en Nijssen
Recycling samen met start-ups samenwerken en
verschillende concepten voor beter hergebruik
en hoogwaardige recycling testen. Er kunnen
extra installaties worden gevestigd in de haven
van Amsterdam, in Westpoort en Zaanstad en in
andere delen van de MRA waar braakliggende
kavels zijn waarop bouwafval kan worden
verwerkt.
Dergelijke
installaties
kunnen
worden gefaciliteerd via een publiek-privaat
samenwerkingsverband tussen de bedrijven in
de MRA en de gemeentes.
2B. Organiseren van uitdagingen
voor lokale start-ups om ideeën voor
hoogwaardige
recycling
en
beter
hergebruik te stimuleren. Amsterdam
organiseert het ‘Start-up in Residence’programma om oplossingen te implementeren
die start-ups hebben bedacht voor belangrijke
uitdagingen in de MRA. Er is een kans voor
het lokale bedrijfsleven om eenzelfde format te
gebruiken door lokale uitdagingen te bedenken
waarvoor start-ups en bedrijven een oplossing,
hulpmiddel of systeem kunnen bedenken. Denk
bijvoorbeeld aan een oplossing om simpel en
gemakkelijker lokaal gerecycled of afgeschreven
materialen in de MRA te gebruiken of om simpele
en gemakkelijk te implementeren toepassingen te
vinden voor leegstaande bestaande gebouwen.

NIEUWBOUW: IDEEËN
VOOR DE BOUWKETEN
3. IDEEËN BIJ STRATEGIE SMART DESIGN
3A. Start van een ‘Smart Design
Platform’ en kennisbank. Vergelijkbaar
met het Amsterdam Smart City-platform en
de Biobased Connections van de Amsterdam
Economic Board kan een ‘Smart Design Platform’
opgericht worden samen met organisaties
zoals Duurzaam Gebouwd, Innovatie Centrum
Duurzaam Bouwen, Duurzaam Bouwloket en
BiobasedBouwen. Het Smart Design Platform
is een platform voor samenwerking tussen
innovatieve organisaties, zoals DUS Architects,
Tempohousing, Daas Baksteen, TU Delft,
Wageningen UR, Delta Development Group,
BAM, Heijmans en anderen, om kennis en ideeën
voor het ontwerpen van slimme gebouwen te
delen.
3B. Initiëren van consortiums voor de
ontwikkeling en implementatie van
smart design in nieuwbouw projecten.
Voor nieuwe ontwikkelingsgebieden in de MRA,
zoals de IJburg in Amsterdam, Floriade in Almere,
Krommenie Gasfabriekterrein in Zaanstad,
Amsteleiland in Amstelveen en De Cruquiushoeve
in Haarlemmermeer, kunnen de deelnemers aan
de Smart Design Platform een consortium vormen
om nieuwe gebouwconcepten toe te passen op
deze ontwikkelingsgebieden in de MRA.
3C. Faciliteren van concepten voor
smart design (lange termijn). Wanneer
nieuwe ontwerp concepten in nieuwe
ontwikkelingsgebieden
worden
toegepast,
kunnen diverse partijen deze concepten faciliteren
middels contracten waarin langetermijndenken
en inachtneming van de volledige levenscyclus
van gebouwen worden beloond.
4.
IDEEËN
BIJ
STRATEGIE
MATERIAALSHOWROOM, MARKTPLAATS
EN GRONDSTOFBANK
4A.
Realiseren
van
een
‘materiaalshowroom’ om hergebruik
van bouwafval te ondersteunen.
Om de realisatie van een showroom voor circulaire
materialen mogelijk te maken zouden diverse
partijen in de bouwketen bij elkaar gebracht
moeten worden in een ronde tafel. Bijvoorbeeld

eigenaars van braakliggende kavels in de regio,
zoals in de haven van Amsterdam, Westpoort,
delen van Zaanstad en het zuiden van Almere
Pampus. In deze showroom kunnen sloop- en
bouwafvalbedrijven, zoals VSM Sloopwerken,
Sloopbedrijf Concurrant, Demolition Support
Nederland, Bentvelzen Jacobs en SmartCrusher
BV, hun afval aanbieden aan geïnteresseerde
kopers, zoals architecten, ontwerpers en
bouwbedrijven. De klanten kunnen de materialen
dan opnieuw gebruiken in nieuwbouwprojecten
of voor hoogwaardige recycling.
4B. Testen van een online marktplaats
om bouw- en sloopafval uit te wisselen.
Belangrijke actoren in de regio, zoals BAM,
Heijmans, AEB, Van Gansewinkel, Icova, en
Stonecycling, kunnen worden samengebracht
in een proefproject voor een online marktplaats
voor bouw- en sloopafval in de MRA. Een
dergelijk platform kan worden afgekeken van
het platform dat Enviromate in het Verenigd
Koninkrijk ontwierp.
4C.
Ontwikkelen
van
een
grondstofpaspoort dat is geïntegreerd
in de online marktplaats. Gemeenten
en het lokale bedrijfsleven kunnen de
ontwikkeling faciliteren van een database voor
gebouwpaspoorten à la het model dat Delta
Development Group en IBM gebruikten voor
Park 20|20. Dankzij het gebouwpaspoort
weten de bouwbedrijven precies welke soorten
bouwmaterialen beschikbaar zijn op bepaalde
locaties in de MRA. Zowel de vraag- als aanbod
zijde van marktpartijen is hierbij gebaat, doordat
er meer hoogwaardig herwonnen materialen op
de markt komen, en de restwaarde na sloop
hoger is.
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ROUTEKAART
KANSEN IN DE BOUW

HOOGWAARDIG
HERGEBRUIK &
RECYCLING
ONTMANTELING EN
INZAMELING

BESTAANDE BOUW

KORTE TERMIJN (1JAAR)

ONTWIKKELEN VAN PROEFINSTALLATIES VOOR BETER HER

ORGANISEREN VAN UITDAGINGEN VOOR LOKALE STA
VOOR HOOGWAARDIGE RECYCLING EN BETER HERGE

START VAN PRAKTIJKCOMMUNITY VOOR ONTMANTELING EN SCHEIDING BIJ NIEUWE SLOOPPROJECTEN
SAMENWERKEN MET LOGISTIEKBEDRIJVEN OM GRONDSTOFFEN TE VERVOEREN TUSSEN VERKOPERS EN KOPERS

START VAN EEN ‘SMART DESIGN PLATFORM’
EN KENNISBANK
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SMART
DESIGN
MARKTPLAATS
VOOR MATERIALEN

NIEUWBOUW

INITIËREN VAN CONSORTIUMS VOOR DE ONTWIKKELING
EN IMPLEMENTATIE VAN SMART DESIGN IN NIEUWBOUW

FACILITEREN V

REALISEREN VAN EEN ‘MATERIAALSHOWROOM’ OM HERGEBRUIK VAN BOUWAFVAL TE

TESTEN VAN EEN ONLINE MARKTPLAATS OM BOUW- EN S

ONTWIKKELEN VA
ONLINE MARKTPL

LANGE TERMIJN (20+ JAAR)

RGEBRUIK VAN BOUWAFVAL IN DE MRA

ART-UPS OM IDEEËN
EBRUIK TE STIMULEREN

BARRIÈRES

Top 3 strategie
Technologie
Markt
Regelgeving
Cultuur

G
W PROJECTEN

VAN CONCEPTEN VOOR SMART DESIGN

ONDERSTEUNEN

SLOOPAFVAL UIT TE WISSELEN

AN EEN GRONDSTOFPASPOORT DAT IS GEÏNTEGREERD IN DE
LAATS
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POTENTIËLE ECONOMISCHE EN MILIEU-IMPACT
VAN CIRCULAIRE BOUWKETEN IN MRA
De ideeën - en de overkoepelende strategieën
- kunnen in veel gevallen worden opgeschaald
naar het niveau van de metropool maar ook zeker
daarbuiten. De regiokaarten geven inzicht in het
opschalingspotentieel voor MRA voor elk van de
vier strategieën. Ook zijn de specifieke locaties
in de MRA geïdentificeerd waar opschaling kan
plaatsvinden.
Wanneer de vier strategieën om te komen tot
een circulaire bouwketen worden toegepast
op de bouw en verbouw van de geplande
70.000 woningen in de gehele metropoolregio,
dan kan er een significante economische en
maatschappelijke waarde aan de MRA worden
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toegevoegd: er wordt dan jaarlijks 85 miljoen
euro aan waarde toegevoegd. De reductie in
CO2 is 500 Kton per jaar, wat neerkomt op
een reductie van 2,5% op de jaarlijkse CO2emissie. De totale materiaalbesparing komt uit
op 500 Kton, 8% van de grondstoffenimport
in de MRA. Daarnaast worden er 700 extra
banen gecreëerd. Deze waardes kunnen
worden opgeschaald naar de totale bestaande
bouw in de MRA waardoor de economische en
maatschappelijke impact nog veel groter zullen
zijn. De “schaalbaarheidskaart” op pagina 32
geeft inzicht waar in de MRA welke strategie
kan worden toegepast en opschaling mogelijk
is.

WAARDE
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STRATEGIE

VALUE
CREATION
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15%
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492

KTONS
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2418

29%
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EN INZAMELING
TOTALE
WAARDE

29%

100% = €85 miljoen

Potentiële economische en milieu-impact van een circulaire keten in Amsterdam vergeleken met een lineair scenario
zijn doorberekend voor Amsterdam. Hierbij wordt de impact gerealiseerd over een periode van vijf tot zeven jaar.
Hiervoor zijn vier indicatoren gebruikt (1) Netto toegevoegde waarde in miljoenen euro’s (2) Netto banengroei in FTE
(3) Materiaal besparing berekend door waardebehoud in binnenlandse materiaal consumptie en (4) Reductie in CO2emissies. De waarden voor de vier indicatoren zijn weergeven in de vier cirkels. In de staafdiagram is de spreiding
in toegevoegde waarde weergegeven.
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SCHAALBAARHEIDSKAART
De schaalbaarheidskaart toont geografisch waar voor de bestaande bouw en nieuwbouw
kansen liggen om de vier circulaire bouwstrategieën toe te passen. De strategieën zijn
voor bestaande bouw: ontmanteling en scheiding, en hoogwaardig hergebruik. Voor
nieuwbouw gaat het om smart design en marktplaats en grondstoffenbank. De groene
plekken geven plaatsen voor nieuwbouwstrategieën aan. Roze representeert plekken waar
circulaire strategieën op de bestaande bouw kan worden toegepast. De witte cirkels zijn
braakliggende terreinen welke kunnen worden gebruikt voor opslag van materialen, of
nieuwe circulaire bouwprojecten. Deze zijn daarmee interessant voor zowel nieuwbouw
als bestaande bouw.

3. VISIE OP
ORGANISCHE
RESTSTROMEN
Dit hoofdstuk presenteert een toekomstbeeld van hoe organische
reststromen in de metropoolregio Amsterdam hoogwaardiger kunnen
worden verwerkt. Met input van bedrijven en lokale overheden is
verkend waar kansen liggen om op korte termijn concrete stappen te
zetten naar een circulaire economie.
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TITLE
VISIE OP ORGANISCHE
RESTSTROMEN
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In de ideale circulaire toekomst voor organische
(rest)stromen in de MRA worden organische
stromen zoals voedsel en water in de hoogste
kwaliteit aan consumenten geleverd. Organische
residuen worden op hoogwaardige wijze
teruggewonnen en hergebruikt in innovatieve
toepassingen. De kern van deze circulaire visie
wordt gevormd door integrale voedselproductie,
voedselverwerking en biologische processen,
waarbij nutriënten- en waterstromen efficiënt
worden geregisseerd en reststromen worden
gevaloriseerd. Dat leidt tot een meer
gevarieerdere keten voor organische reststromen
waarvoor minder energie, nutriënten, water
en grondstoffen nodig zijn. Daarbij wordt een
aanzienlijke economische, milieutechnische
en maatschappelijke winst behaald. Dit heeft
uiteraard zowel gevolgen voor de industrie als
voor retail/consumenten.
In een circulaire toekomst worden de porties en
samenstelling van voeding aangepast aan de
wensen van de consument, waardoor minder
verpakkingsafval wordt gegenereerd en er geen
onnodige resten ontstaan. Tegelijkertijd kunnen
hierop aangepaste (biobased) verpakkingen
zoals portieverpakking bijdragen aan langere
houdbaarheid, waardoor voedselafval wordt
verminderd. Door de directere schakels tussen
consument en producent wordt overproductie
voorkomen, omdat de leveringsketen razendsnel
kan worden aangepast. Dat heeft meer
economische stabiliteit en betere marges in de
gehele keten tot gevolg.
Consumenten krijgen in een circulaire toekomst
gemakkelijk toegang tot lokale voedselbronnen.
Lokale, coöperatieve boerderijen en kwekers
in de nabije omgeving van steden zullen
zorgen voor rechtstreekse levering van verse
seizoensproducten aan consumenten. De
voedselketen wordt hierdoor korter, terwijl
er ook sprake is van meer interactie tussen
lokale telers en burgers en van een groter
gemeenschapsgevoel. Door onderbenutte stads-,

dak- en gemeenschapsruimten te gebruiken
voor stadslandbouw en stadstuinen, krijgen
consumenten gemakkelijk toegang tot vers
voedsel.
Innovatieve
technologieën
voor
de
distributie en opslag van voedsel bieden
betere mogelijkheden voor documentatie
en beheer van voedselproducten. Nieuwe
logistieke oplossingen zullen voortdurend de
voedselkwaliteit bewaken en zorgen dat voedsel
binnen het juiste tijdsbestek van producenten
naar winkeliers en horecagelegenheden
wordt vervoerd. Tegelijkertijd zullen winkeliers
en
horecagelegenheden
beschikken
over systemen die informeren over de
kwaliteit en houdbaarheidstrajecten van
hun voedselvoorraad. Daardoor kunnen
ze hun verkoop optimaliseren voordat de
houdbaarheidsdatum van hun voedsel verstrijkt
en het voedsel moet worden weggegooid.
Voedsel dat nog bruikbaar is, maar bijvoorbeeld
vanwege de vorm of een overaanbod, dreigt te
worden weggegooid, kan worden aangeboden
op een virtuele voedselmarktplaats waar
producenten en retailers ‘voedselafval’ kunnen
verkopen en industriële verwerkers dat kunnen
kopen. Dit leidt tot een groei van bedrijven die
deze voedselafvalstroom kunnen benutten.
Het scheiden en verwerken van gemengde
en homogene afvalstromen van producenten,
consumenten en winkeliers biedt mogelijkheden
voor het terugwinnen van belangrijke nutriënten
die opnieuw kunnen worden gebruikt in de
agrarische sector. Het verwerken van deze
afvalstromen biedt daarnaast mogelijkheden voor
nieuwe verpakkingsoplossingen, biochemicaliën,
biobrandstoffen en biogasproducten die kunnen
worden geëxporteerd of die binnen de MRA
kunnen worden gebruikt.
De beschreven visie is verwerkt in een visuele
weergave op de volgende pagina.
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TOEKOMSTBEELD
ORGANISCHE
RESTSTROMEN

STRATEGIEËN VOOR ORGANISCHE RESTSTROMEN
Vanuit de beschreven visie voor hoogwaardige
verwerking van organische reststromen is een
vertaling gemaakt in strategieën en ideeën voor
de MRA. Deze staan hieronder beschreven.

Gootsteenmaler

1
Huishouden

inzamelsysteem
riolering

1. Afvalscheiding en retourlogistiek
Slimme afvalscheiding en retourlogistiek
om logistieke hub van de metropoolregio
Amsterdam hiervoor in te zetten en de waarde
van reststromen te verhogen.
2. Terugwinnen van nutriënten Essentiële
nutriënten terugwinnen om nutriëntencyclus te
sluiten.

boodschappen
GFT

Slimme straatcontainers

Hello Fresh - Hello Trash

2

Huishouden

Supermarkt

3. Cascadering van organische stromen
Organische reststromen op een zo slim mogelijke
manier inzetten.

bijna-over-de-datum voedsel
‘lelijke’ groenten

Restaurant

Alhoewel de strategieën apart zijn geformuleerd,
zijn ze gedeeltelijk verweven met elkaar. Het
succesvol implementeren van cascadering voor
organische reststromen is bijvoorbeeld deels
afhankelijk van een efficiënte scheiding en
retourlogistiek.
In de volgende sectie worden de drie strategieën
vertaald in een concrete kansenkaart en
ideeënlijst.

aparte verkoop
gereduceerde prijzen

Huishouden

3

GFT

Buurt
Nutrient hub

Supermarkt
verlopen voedsel

Landbouw

compost

voedingsafval

Veehouderij
Restaurant

eiwitten
algen

biogas
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MATERIAL
REDUCTION

STRATEGIE 1: SCHEIDING EN RETOURLOGISTIEK
Goede afvalscheiding en slimme retourlogistiek
is belangrijk in het optimaal valoriseren van
organische afvalstromen (Consonni, 2015).
Op dit moment is het gescheiden aandeel
van Amsterdam ver onder het Nederlands
gemiddelde (CBS, 2015c). Met name organisch
afval wordt weinig aan de bron gescheiden.
Oplossingen voor effectieve scheiding aan de
bron van huishoudelijk afval in dichtbevolkte
stedelijke gebieden vereisen een complexe
technologische aanpak, in het bijzonder voor
bestaande woningen.
AEB zal volgend jaar een scheidingsinstallatie
bouwen die naast plastics ook groente- en
fruitafval uit het restafval zal halen. Het groenteen fruitafval zal in eerste instantie worden
gebruikt voor de productie van groengas
wat geschikt is als o.a. transportbrandstof.
In een later stadium kan dit als grondstof
dienen voor de productie van biochemicaliën
zoals bioaromaten. Verwacht wordt dat deze
technologie over 5 á 10 jaar volwassen is
(AEB, 2015). De scheidingsinstallatie is een
tussenoplossing om de periode te overbruggen
waarin bronscheiding middels innovatieve
inzamelingssystemen volledig zijn ingevoerd
en ingeburgerd, zodat nascheiding niet meer
nodig is. Bronscheiding levert namelijk een
hoogwaardiger materiaal dan nagescheiden
materialen.
Gerenoveerde slimme straatcontainers.
Een mogelijke oplossing is het plaatsen van
afvalscheiders in de bestaande ondergrondse
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afvalinzamelingsystemen om de scheiding van
organisch en gemengd afval mogelijk te maken.
De ondergrondse containers kunnen worden
uitgerust met slimme sensoren voor de meting
van afvalstromen. Dit zorgt voor een betere
verwerking van afvalstromen en meer informatie
over de samenstelling van het afval, en voor een
betere logistiek rondom het afstemmen van vraag
en aanbod. Wanneer er geen ondergrondse
afvalcontainers beschikbaar zijn, kan de
gescheiden inzameling ook worden gerealiseerd
via de bestaande systemen, door het gebruik
gecodeerde zakken voor de scheiding van
allerlei soorten afval. Een pilot hiervan is gaande
in Reigersbos. Inwoners krijgen hier gekleurde
zakken die ze in speciale waardecontainer
kunnen doen (Gemeente Amsterdam, 2015c).
Smart reverse logistics. De markt voor
maaltijdboxen zoals de BeeBox groeit snel, en
recentelijk hebben ook andere grote retailers als
Albert Heijn deze markt betreden. De verwachting
is dat de markt voor maaltijdboxen sterk zal
groeien de komende jaren (Keuning, 2015). De
toenemende belangstelling voor retourlogistiek
door logistieke dienstverleners zoals PostNL in
combinatie met de maaltijdboxentrend biedt
kansen voor de ontwikkeling van oplossingen voor
de retourlogistiek van organisch restafval. Zodra
foodboxen zijn afgeleverd, kunnen dezelfde
vervoerders worden ingezet om organisch
afval in te zamelen. Voor een hoogwaardigere
verwerking kunnen de organische reststromen
vervolgens naar een hub voor bioraffinage
worden getransporteerd.

Gootsteenmaler

Huishouden

inzamelsysteem
riolering

boodschappen
GFT

Slimme straatcontainers

WAARDE

CREATIE
€50

MILJOEN

Hello Fresh - Hello Trash

BANEN

GROEI
200x

MATERIAAL
BESPARING

300

CO2
REDUCTIE

100

KTONS

KTONS

774

891

VUILNIS
WAGENS

AUTO’s

WAARDE

CREATIE
€30

MILJOEN

BANEN

GROEI
450 x

MATERIAAL
BESPARING

75

KTONS

CO2
REDUCTIE

300

KTONS

FOOD

Visuele weergave van scheiding en retourlogistiek: Straatcontainers, retour logistiek en digitale systemen
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STRATEGIE 2: TERUGWINNEN VAN NUTRIËNTEN
Over de gehele voedselketen genomen – van
veld naar vork – wordt uiteindelijk slechts
5% van de voedingsstoffen die in de bodem
worden gebracht ook daadwerkelijk gebruikt
om ons te voorzien van voedingswaarde (Circle
Economy, 2014a). De resterende 95% van de
voedingsstoffen gaat ergens in de cyclus verloren.
Gewassen absorberen bijvoorbeeld slechts
30 tot 50% van de toegepaste meststoffen en
gebruiken bijna 25% daarvan voor de groei van
de niet-eetbare delen, die in het huidige model
als afval worden afgevoerd. Er worden grote
hoeveelheden voedingsstoffen als mineralen,
meststoffen, voedingsmiddelen of diervoeding
in de MRA geïmporteerd die op een bepaald
moment in het milieu terechtkomen. Er is dus
een grote kans dat er enkel sprake is van de
verplaatsing van het winnen van grondstoffen,
wat tegelijkertijd elders in de wereld mogelijk
leidt tot de uitputting van de bodem. Bovendien
produceert de mens gemiddeld 500 liter urine en
feces in een jaar. Omdat het menselijk lichaam
niet alle voedingsstoffen van het voedsel dat
we consumeren ook opneemt, zit dit menselijk
afval vol voedingsstoffen uit ons voedsel. Een
belangrijke kans om de nutriëntencyclus in de
MRA te verbeteren is gelegen in de toepassing
van gedecentraliseerde, lokale processen.
Productie van meststoffen De globalisering
van het voedselproductiesysteem heeft geleid
tot de concentratie van veel grootschalige
voedselverwerkende
bedrijven
in
het
Amsterdamse
havengebied,
bijvoorbeeld
sojaverwerkende bedrijven als Cargill en
Ahold, Coffee Company, Starbucks, Olam
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international en ADM Nederland, waar koffie en
cacao verwerkt worden. Reststromen van deze
bedrijven kunnen worden ingezet bij de productie
van meststoffen, een proces waarin fosfaten
kunnen worden gerecycled. Een voorbeeld in
het Amsterdamse Havengebied van een bedrijf
dat voedingsstoffen uit reststromen van Cargill
recyclet is ICL Fertilizers Europe, dat reststromen
gebruikt met een hoog fosfaatgehalte. ICL
Fertilizers streeft ernaar om in 2015 15% van
de fosfaaterts te vervangen en tot 100% in
2025 (Langefeld, 2015). De eerste testen laten
veelbelovende resultaten zien voor het gebruik
van ‘secundaire’ fosfaten, maar aanvullend
onderzoek is nodig is om deze aanpak verder
uit te breiden.
Decentrale
verwerking
Lokale
samenwerkingsverbanden voor pilots kunnen
worden
ontwikkeld
om
voedingsstoffen
terug te winnen die in het voedselsysteem
worden gebruikt door middel van anaerobe
gistingsinstallaties en technieken om urine om te
zetten in waardevolle nutriënten, zoals stikstof en
fosfaat. Een huidig nadeel van deze technieken
is dat ze vaak nog niet financieel rendabel zijn
(AEB, 2015). Gedecentraliseerd beheer van
afvalwater kan gunstig zijn in gebieden die te
maken hebben met overmatige waterdoorvoer,
zoals
dichtbevolkte
stedelijke
gebieden.
Verdere investeringen in de cascadering van
afvalwater en procestechnologieën kunnen
grote verbeteringen opleveren. Er kan meer
energie, warmte en voedingsstoffen worden
teruggewonnen.
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Visuele weergave van terugwinnen van nutriënten:
De grote stroom aan nutrienten uit organische
reststromen worden teruggewonnen in lokale nutriënten hubs. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken of je
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STRATEGIE 3: CASCADERING VAN ORGANISCHE STROMEN
Hoewel er allerlei opties zijn voor de terugwinning
en het hergebruiken van organisch restafval
voor andere doeleinden, wordt 97% van het
organisch afval in Amsterdam verbrand voor
energieterugwinning en slechts 3% hergebruikt
of gerecycled voor andere doeleinden (Circle
Economy, 2014). De verbranding levert op
dit moment waardevolle energie en warmte
op, maar er zijn diverse methodes die de
potentie hebben om meer waarde te creëren.
Zo zijn er diverse nieuwe technologieën en
bedrijfsmodellen om nieuwe voedingsmiddelen
te produceren van wat nu gezien wordt als afval
(Biobased Economy, 2015). Uit een eerdere
ronde tafel bijeenkomst die Rabobank Nederland
voor bedrijven in de agri-food organiseerde in
het kader van de circularity challenge kwamen
enkele inzichten naar voren. De belangrijkste
barrière om tot succesvolle opschaling te komen
is vooral van financiële aard en niet zozeer
technologisch. Meer specifiek gaat het om 2
aspecten. Afnemers hebben duidelijkheid nodig
over volume, continuïteit van de stroom en de
kwaliteit. Ook is er meer transparantie nodig in
de markt wie, wat en waar beschikbaar heeft.
Wat een mogelijke oplossing kan zijn is een
onafhankelijke partij die over sectoren heen de
belangen kent en behartigt en kan sturen op
een gezamenlijke business case. Zo’n platform
moet meer doen dan alleen matchmaking
zoals het coördineren van zowel research and
development en implementatie trajecten. In
zo’n opschalingstraject is commitment nodig
van ketenpartners dat de basis legt voor
samenwerking. Als resultaat kan de financiële
haalbaarheid dichterbij worden gebracht.
Het terugwinnen van voedingsmiddelen
In de Metropoolregio Amsterdam ontstaan
nieuwe restaurant- en cateringconcepten
voor het behoud van eetbare voedselresten
uit opslagplaatsen en winkels. Veel van deze
bedrijven zijn goed opgezet met permanente,
goed ingerichte winkels en een verzorgde
winkelpui, zoals InStock. Ook zijn er bottomup gemeenschapsinitiatieven, zoals Guerilla
Kitchen. Bedrijven als Kromkommer verwerken
eetbare maar misvormde of beschadigde
voedingsmiddelen die niet geschikt zijn voor
verkoop in de winkel in soepen en andere
voedselproducten, waardoor ze een tweede
leven krijgen dat aansluit bij hun oorspronkelijke
doel.
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Cascaderen
van
voedselstromen
Voedselafvalstromen die niet direct kunnen worden
hergebruikt, kunnen worden gecascadeerd en
gerecycled in andere voedingsmiddelen (Welink,
2015). Additieven voor de voedselverwerkende
industrie, bijvoorbeeld bio-aromaten en reactieve
aroma’s, kunnen door bedrijven als Exter
worden gewonnen uit plantaardige eiwitten en
worden gebruikt als vervanger voor aroma’s op
chemische basis. Ook afvalwater en organisch
afval uit een verscheidenheid van gemeentelijke,
industriële en agrarische bronnen kunnen een
nieuwe bestemming krijgen in grootschalige
algengroei-projecten, en tegelijkertijd worden
behandeld (Loftus, 2013). GRO Holland gebruikt
weggegooid koffiedik van cafés en restaurants
voor het kweken van oesterzwammen, die
vervolgens direct worden verkocht of gebruikt
als ingrediënten voor nieuwe voedingsmiddelen.
Productie van hoogwaardige eiwitten
De opkomst van insecten als bron voor zowel
diervoeding als voedingsbron voor mensen
heeft geleid tot de groei van de productie van
insecten door bedrijven als Protix Biosystems,
gevestigd in Amsterdam. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van voedselafval. Ook algen zijn rijk
aan hoogwaardige eiwitten en kunnen verwerkt
worden in een breed scala aan producten
zoals diervoeding, meststoffen, brandstoffen,
chemicaliën en farmaceutische producten. Verder
kunnen algen worden gebruikt om de productie
van planten te verbeteren en ze minder gevoelig
te maken voor ziekten. De algen functioneren
dan als een natuurlijke pesticide.
Biomassa in de openbare ruimte
Openbare ruimten en ongebruikte ruimten in
bijvoorbeeld de havengebieden of bermen
van snelwegen kunnen slim worden gebruikt
voor de productie van biomassa. Verschillende
grassoorten zijn geschikt voor de winning
van vezels en eiwitten. Dit kan lokaal worden
gebruikt als grondstof voor de productie van
karton of als alternatief voor soja. Organisaties
als Meerlanden experimenteren met alternatieve
toepassingen van openbaar groen. Initiatieven
als Fruityourworld laten zien dat het mogelijk is
om de openbare ruimte met anderen te delen
en er fruit te kweken voor en door de lokale
bewoners.
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Visuele weergave van cascadering van organische stromen: Reststromen uit restaurants, huishoudens,
supermarkten worden op een zo hoog mogelijke manier verwerkt door bijvoorbeeld het terugwinnen van over
datum voedsel.
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3. IDEEËN BIJ STRATEGIE CASCADERING
ORGANISCHE RESTSTROMEN
Hieronder staan bij elke strategie enkele ideeën
beschreven die nu of binnen afzienbare tijd
kunnen worden uitgevoerd. Sommige ideeën
liggen meer in de sfeer van de retail en andere
ideeë meer in de sfeer van de industrie.
1. IDEEËN BIJ DE STRATEGIE SCHEIDING
EN INZAMELING
1A. Industrie: Meer synergie tussen
clusters rond de ‘Logistieke Westas’
voor
optimalisatie
cascadering
organische reststromen. Hiermee worden
de synergie tussen industriële clusters en crossover-mogelijkheden tussen de grote havens
(Airport / Seaport / Greenport) in de MRAregio versterkt. Een voorbeeld met betrekking
tot geoptimaliseerde cascadering (hergebruik in
andere processen) van organische reststromen
is een project waarbij organisch afval uit het
internationale luchtverkeer wordt verwerkt in het
Amsterdamse havengebied. Momenteel is het
wettelijk verplicht om dergelijke ‘afvalstoffen’ als
chemisch afval te behandelen, zodat deze tegen
hoge kosten moeten worden afgevoerd.
1B. Industrie: Pilot voor de opslag voor
het transport van voedsel. De haven van
Amsterdam kan mogelijkheden bieden voor de
opslag en transport van voedsel over water.
Daarnaast sluit het aan bij de circulaire Westas,
waar drie innovatieve, duurzame logistieke
bedrijventerreinen en nieuwe vastgoedconcepten
worden ontwikkeld aan de zuidkant van
Schiphol. Een lokaal uitgeronde programma
dat innovaties bewerkstelligd (ACT) vormde
de opmaat voor een brede samenwerking van
publieke en private partijen op de Westas.
1C.
Retail:
De
bezorging
van
voedingsproducten combineren met
de inzameling van afval. Hiermee
kunnen hoogwaardiger reststromen worden
verzameld. Dit zal tegelijkertijd leiden tot een
vermindering van logistieke bewegingen. De
snelgroeiende markt van de bezorging van
voedingsproducten (zoals Hello Fresh) kan
gecombineerd worden met de vraag naar een
betere inzameling van afval en naar scheiding
van (voedsel)afval aan de bron. Het initiëren
van rondetafelbijeenkomsten met logistieke
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bedrijven (bv. DHL) en detailhandelaren (Hello
Fresh, Jumbo, Albert Heijn) kan de partijen in
beweging brengen en tot een pilot leiden.
1D Retail: Een grotere betrokkenheid
van
de
gemeenschap,
en
meer
communicatie
over
afvalscheiding
stimuleren. Dit zijn belangrijke thema’s om
meer afvalscheiding aan de bron te bereiken.
Experimentele vrijzones, zoals de recentelijk
ingestelde vrijzone in de Jan Evertsenstraat, kan
inwoners en KMO’s de vrijheid geven die nodig
is om het afvalinzamelingssysteem beter te laten
aansluiten op hun behoeften en tegelijkertijd
zorgen voor meer gedeelde verantwoordelijkheid
voor het afvalprobleem. Overheden en bedrijven
kunnen haar burgers en medewerkers en klanten
meer betrokken maken met afvalscheiding. Door
dit te koppelen met bijvoorbeeld een marktplaats
voor grondstoffen, wordt er direct een oplossing
gezocht voor de vraag naar grondstoffen.
2. IDEEËN BIJ STRATEGIE TERUGWINNING
VAN NUTRIËNTEN
2A Retail: Faciliteren van pilot voor lokale
terugwinning van voedingsstoffen op
festivals en (tijdelijke) tentoonstellingen.
Hier kan bijvoorbeeld worden samengewerkt
met festivalorganisatoren voor de verwerking
van urine en feces van sanitaire systemen voor
de terugwinning van stoffen als stikstof en
fosfaat. Ook het installeren van een modulaire
waterzuiveringsinstallatie kan onderdeel zijn
van deze benadering. Er bestaat ook een
idee om een permanent – voor minimaal vijf
à tien jaar – festivalterrein aan de rand van
de stad te creëren. Op die manier kunnen
investeringen worden gedaan in een (off-grid)
gesloten-lus-infrastructuur. De Kop van Java, een
festivalterrein in Amsterdam, zal begin 2016
veranderen in een ‘off-grid stedelijke campus’
waar activiteiten zullen plaatsvinden rond het
Nederlands voorzitterschap van de EU. Dit
zal een zelfvoorzienend, circulair en levend
laboratorium zijn waar geëxperimenteerd
kan worden met innovatieve prototypes voor
circulaire en gedecentraliseerde oplossingen.

2B. Industrie: Realiseren van anaerobe
vergistingsinstallaties die heterogene
reststromen uit horeca en supermarkten
kunnen verwerken. Deze installaties
kunnen worden gebruikt voor onder meer
de verwerking van keukenafval en gebruikte
oliën en vetten van restaurants, kleinere
stromen van voedselverwerkende industrieën
en over-datumproducten uit supermarkten, om
voedingsstoffen voor landbouw en bodem te
produceren. De verbinding tussen marktpartijen
die grote organische reststromen hebben en hier
hoogwaardige toepassingen voor zoeken met
de partijen die verwerking van deze stromen
verzorgen zoals Orgaworld.
3.IDEEËN BIJ STRATEGIE CASCADERING
ORGANISCHE RESTSTROMEN
3A.
Industrie/
retail:
Afspraken
(voedselnormen) maken om alleen lokaal
geproduceerde en seizoensgebonden
voedingsproducten in te kopen. De grote
koopkracht van grote bedrijven in de MRA kan
een belangrijke en constante vraag creëren die
het voor lokale partijen mogelijk maakt om zich
verder te ontwikkelen en te professionaliseren.
Behalve besparingen op vervoer over lange
afstand (voedselkilometers) kunnen lokale
productie en de doorgaans fijnmaziger logistiek
een impuls zijn voor lokaal ondernemerschap en
de werkgelegenheid. Deze inkoopcriteria kunnen
deels betrekking hebben op de aankoop van
misvormde voedingsmiddelen, om te voorkomen
dat voedsel wordt verspild.

van slimme retourlogistiek worden toegepast
om ervoor te zorgen dat de goederen niet
bederven. Met de reststromen kunnen bedrijven
als GRO Holland en Provalor voorzien worden
van waardevolle voedingsmiddelen.
3C. Retail: Verdere opschaling van
het door Rabobank gestarte initiatief
VoedselverbindtAmsterdam,
waarin
ondernemingen in en rond de stad samenwerken
met het onderwijs, maatschappelijke organisaties
en de overheid aan een voedselsysteem dat de
kwetsbaarheid van het huidige voedselsysteem
compenseert en op innovatieve wijze winst
behaalt op sociaal, economisch en duurzaam
gebied. Een voedselsysteem waarin de
Amsterdammers zich betrokken voelen bij hun
voedsel en waarin voedsel bijdraagt aan de
gastvrijheid van de stad, de aantrekkelijkheid
van de openbare ruimte, de sociale cohesie
in de wijk en de multiculturele rijkdom. Vanuit
het Coöperatiefonds stimuleert Rabobank
Amsterdam initiatieven die bijdragen aan
deze ontwikkeling. Een actueel voorbeeld is
de productie van Rabosausen, sausen gemaakt
van overgebleven groente om medewerkers en
klanten van de Rabobank te attenderen op het
minder verspillen van voedsel en hergebruik van
organisch voedzaam restafval te bevorderen,
zoals Rabobank Amstel en Vecht dat heeft
gedaan.

3B.
Industrie:
Het
faciliteren
en
stimuleren van lokale horeca en
voedselverwerkende
bedrijven
om
grote stromen organisch afval te
verzamelen en te verwerken. Vanwege
de schaalvoordelen die dit oplevert, liggen er
commerciële mogelijkheden om grote homogene
stromen te verzamelen. Bijvoorbeeld vetten
en oliën uit de horeca, brood uit bakkerijen
en sinaasappelschillen van supermarkten
kunnen worden gebruikt voor hoogwaardige
toepassingen. Verder kunnen er grote homogene
afvalstromen uit voedselverwerking bedrijven,
zoals Hessing en Coroos ,worden verzameld en
verwerkt. Samen met logistieke bedrijven, die
experimenteren op dit gebied, kan het concept
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ORGANISCHE STROMEN

TERUGWINNEN
VAN NUTRIENTEN

SCHEIDING EN
RETOURLOGISTIEK

HET ONTWIKKELEN EN STIMULEREN VAN PROJECTEN ROND DE ‘LOGISTIEKE WESTAS’
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DE BEZORGING VAN V

PILOT VOOR HET GEBRUIK VAN WATERWEGEN EN KANALEN
TRANSPORT VAN VOEDSEL.
EEN GROTERE BETROKKENHEID VAN DE GEMEENSCHAP, EN MEER COMMUNICATIE OVER
AFVALSCHEIDING STIMULEREN

FACILITEREN VAN PILOT VOOR LOKALE TERUGWINNING VAN VOEDINGSSTOFFEN OP
FESTIVALS EN (TIJDELIJKE) TENTOONSTELLINGEN.

REALISEREN V
RESTSTROMEN

OPNEMEN VAN VOEDSELNORM OM ALLEEN LOKAAL GEPRODUC
EN SEIZOENSGEBONDEN VOEDINGSPRODUCTEN IN TE KOPEN

HET FACILITEREN EN STIMULEREN VAN LOKALE HORECA EN VOEDSELVERWERKENDE BEDRIJVEN
OM GROTE STROMEN ORGANISCH AFVAL TE VERZAMELEN EN TE VERWERKEN
VERDERE OPSCHALING VAN HET DOOR RABOBANK GESTARTE INITIATIEF
VOEDSELVERBINDTAMSTERDAM

LANGE TERMIJN (20+ JAAR)

VOEDINGSPRODUCTEN TE COMBINEREN MET DE INZAMELING VAN AFVAL

N VOOR HET

BARRIÈRES

VAN ANAEROBE VERGISTING INSTALLATIES DIE HETEROGENE
N KUNNEN VERWERKEN

Top 3 strategie
Technologie
Markt
Regelgeving
Cultuur

CEERDE
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POTENTIËLE ECONOMISCHE EN MILIEUIMPACT VAN CIRCULAIRE ORGANISCHE
(REST)STROMEN IN DE MRA
De ideeën - en de overkoepelende strategieën
- kunnen in veel gevallen in meer of mindere
mate worden opgeschaald. In eerste instantie
naar het niveau van de MRA maar zeker ook
daarbuiten. De regiokaarten geven inzicht in
het opschaalpotentieel op regionale schaal
voor elk van de vier strategieën. Ook zijn de
specifieke locaties in de MRA waar opschaling
kan plaatsvinden geïdentificeerd.
In onze doorrekening voor een circulair scenario
voor de verwerking van organische reststromen
gaan we uit van bronscheiding van de
organische fractie over de tijd van 430 duizend
huishoudens. Dit kan een grote economische
een maatschappelijke waarde aan de MRA
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toevoegen: de totale toegevoegde waarde is
110 miljoen euro per jaar. De besparing in
CO2-emissies is 500 kton per jaar, wat neerkomt
op een reductie van 2,9% in de jaarlijkse CO2uitstoot. De totale materiaalbesparing komt neer
op 875 kton, 15% van de import in de MRA
(CBS, 2015). Daarnaast worden er 800 banen
gecreëerd.
Deze waardes kunnen worden opgeschaald
naar de totale hoeveelheid organische (rest)
stromen in de MRA waardoor de economische en
maatschappelijke impact nog veel groter zullen
zijn. De “schaalbaarheidskaart” op pagina 54
geeft inzicht waar in de MRA welke strategie kan
worden toegepast en opschaling mogelijk is.

WAARDE

BANEN

GROEI

CREATIE
€110

800 x

MILJOEN

INDUSTRIE

STRATEGIE

JOB

CREATION

8x

RETAIL

ON

WAARDE

BANEN

€85

700 x

MILJOEN

875

500

KTONS

KTONS

REDUCTIE

42%

500

500

KTONS

KTONS

27%

CASCADERING VAN
ORGANISCHE STROMEN
€85

CO2

MATERIAAL
BESPARING

TERUGWINNEN
VAN NUTRIËNTEN

MILLION

REDUCTIE

WAARDE

GROEI
CREATIE
SCHEIDING
EN
RETOURLOGISTIEK

VALUE
CREATION

CO2

MATERIAAL
BESPARING

JOB

GROWTH
714 x

31%
MATERIAL
SAVING

499

KTONS

CO2

DECREASE

492

KTONS

2418

TOTALE
WAARDE

100% = €110 miljoen

CO2

REDUCTION

Potentiële economische en milieu-impact van een circulaire keten in Amsterdam vergeleken met een lineair scenario
zijn doorberekend voor Amsterdam. Hierbij wordt de impact gerealiseerd over een periode van vijf tot zeven jaar.
Hiervoor zijn vier indicatoren gebruikt (1) Netto toegevoegde waarde in miljoenen euro’s (2) Netto banengroei in FTE
(3) Materiaal besparing berekend door waardebehoud in binnenlandse materiaal consumptie en (4) Reductie in CO2emissies. De waarden voor de vier indicatoren zijn weergeven in de vier cirkels. In de staafdiagram is de spreiding
in toegevoegde waarde weergegeven.
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SCHAALBAARHEIDSKAART
De schaalbaarheidskaart toont voor de organische restroom keten waar de kansen liggen
voor de drie circulaire strategieën: (1) afvalscheiding en retourlogistiek, (2) terugwinnen
van nutriënten en (3) cascadering van organische stromen. De grijs gearceerde plekken
tonen plaatsen waar veel huishoudelijke afval vrij komt, en daarmee het potentieel
voor scheiding en retour logistiek. Verder worden de supermarkten, straatmarkten en
voedselbanken aangegeven met witte, bruine en gele punten, waarmee het potentieel
voor cascadering in retail en industrie wordt weergegeven. Daarnaast zijn grote
multinationals en processing bedrijven weergegeven in de kaart om mogelijkheden voor
de industrie te duiden.
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CIRCLE ECONOMY is een coöperatie die
zich ten doel stelt om wereldwijd de praktische
implementatie van circulaire economie te
versnellen. Om de transitie richting een
wereldwijde circulaire economie te versnellen,
gebruiken we twee belangrijke hefbomen:
1) Praktische actie, gericht op de ontwikkeling
van praktische oplossingen;
2) Campagnes, communicatie en engagement,
gericht op het verspreiden van onze
boodschap. We richten ons op projecten en
activiteiten die zowel praktisch als schaalbaar
zijn.

duurzaamheidsthema’s: industrie, gezond
leven, energie, milieu en defensie en
veiligheid. TNO is een van de meest
internationaal georiënteerde onderzoeks- en
technologieorganisaties in Europa en beschikt
over een ongeëvenaarde kennisbank vol
informatie over innovatie, duurzaamheid en
beleidsvorming. Het handhaven en verbeteren
van deze kennisbank heeft hoge prioriteit
naarmate we ons verder ontwikkelen binnen
internationale kennisnetwerken.
FABRIC is een kennisintensief ontwerpbureau
onder leiding van Eric Frijters en Olv Klijn.
De betrokkenheid van de beide oprichters bij
architectuur, stedenbouw en onderzoek leidde
tot de oprichting van FABRICations. Ons motto
is: „Denken terwijl je doet.” Het motto drukt
de grondige aanpak uit die FABRIC kenmerkt.
Onze innovatieve oplossingen zijn geworteld
in een enorme technische, historische en
culturele kennis. We investeren bij elk project
in onderzoek om de beschikbare kennis nóg
verder te vergroten en om de kwaliteit van onze
voorstellen verder te verbeteren. Wij willen de
beste kennis bieden en de meest innovatieve
oplossingen bedenken. Daarom vormen we
vaak samenwerkingsverbanden met andere
soortgelijke kennisintensieve ondernemingen.

TNO werd in 1932 opgericht overeenkomstig
een wet van de Nederlandse regering om
wetenschappelijk onderzoek toegankelijk
en toepasbaar te maken voor bedrijven en
overheden. TNO is een non-profitorganisatie
die grondige wetenschappelijke principes
toepast op een breed scala aan disciplines.
TNO is actief binnen 5 belangrijke
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BIJLAGE A: DE CITY
CIRCLE SCAN METHODE
De City Circle Scan is een methode die steden richting geeft
bij de ontwikkeling van een routekaart en actieagenda voor de
praktische implementatie van de circulaire economie in de stad
en regio. De methode bestaat uit vier fasen.
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FASE

IN KAART BRENGEN VAN MATERIAALSTROMEN EN TOEGEVOEGDE WAARDE

Om een beter beeld te krijgen hoe circulair Amsterdam nu is, zijn de belangrijkste
materiaal- en energiestromen en werkgelegenheid in de economische sectoren
in de regio geanalyseerd. Amsterdam is geanalyseerd aan de hand van
gegevens uit (regionale en nationale) statistieken en bronnen, aangevuld
met interviews. De analyse levert inzichten op over de materiaalstromen
in de stad, de activiteiten en plaatsen in de regio waar de belangrijkste
ecologische impact behaald kan worden. Daarnaast geeft de analyse inzicht
waar en hoe in de regio waarde kan worden gecreëerd en waar kansen
liggen voor banengroei en economische ontwikkeling.

EVALUATIE EN SELECTIE VAN KETENS
In Fase 2 is een uitgebreide analyse uitgevoerd van de waardeketens die
meerdere sectoren binnen Amsterdam met elkaar verbinden. De uitkomsten
van Fase 1 vormden het uitgangspunt van deze analyse. Op basis van
macro-economische statistieken is vastgesteld in welke ketens de grootste
impact te behalen is vanuit circulair perspectief. Het resultaat was een
lijst met ketens die geprioriteerd zijn aan de hand van de volgende
indicatoren: ecologische impact, economisch belang en behoud van
waarde en transitiepotentieel. Deze indicatoren worden ook aangehouden
in het nationale programma Realisatie van Acceleratie naar een Circulaire
Economie.
VISIEVORMING
In Fase 3 hebben we verkend hoe de twee ketens in een ideale circulaire
toekomst zouden kunnen functioneren. Deze toekomstvisie geeft een
beeld van hoe de ketens (en hun interacties met andere ketens) op
dit moment anders zouden kunnen worden ingericht. Per keten zijn
vervolgens vier strategieën voor circulaire economie geformuleerd. De
toekomstvisie is getest in feedbacksessies en in gesprekken met diverse
experts en betrokkenen in Amsterdam. De feedback die hieruit naar voren
is gekomen is gebruikt om de toekomstvisie verder te verfijnen.
PROJECTSELECTIE EN FORMULERING VAN ACTIEPUNTEN
In Fase 4 is een actieagenda voor het starten van relevante circulaire projecten
opgesteld, voorzien van een planning en implementatiestrategie. Het zijn
allen projecten waarbij overheden, onderzoeksinstellingen, bedrijven,
ondernemers en burgers samenwerken aan het circulair maken van
de twee ketens. Er zijn tijdpaden voor de acties en beleidsinterventies
geformuleerd, waarbij is aangegeven welke betrokkenen onmisbaar
zijn voor een geslaagde transitie. Ook zijn de acties beoordeeld
op vier belangrijke effecten: (1) waardecreatie, (2) CO2-reductie, (3)
materiaalbesparingen, en (4) banengroei.

straatmeubilair

teruggewonnen plastics

Mobiele 3Dprint faciliteit
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BIJLAGE B: DE
STATUS QUO
Om tot een circulaire economie te komen, is er eerst inzicht nodig in wat
er in de huidige economie niet circulair is. Dit hoofdstuk geeft inzicht in
hoe grondstoffen door de stad bewegen, waar ze worden verwerkt om
waarde toe te voegen aan de lokale economie en waar grondstoffen
worden verspild, of, idealiter, al terug cascaderen in het systeem en worden
hergebruikt. Om dit inzicht te verkrijgen, is voor de regio gekeken naar de
omvang van materialenstromen, energiegebruik en werkgelegenheid. Het
verloop van de verschillende stromen werd onderzocht om als uitgangspunt
te dienen voor de beoordeling van de vraag op welke punten de prestaties
op het gebied van circulariteit, leefbaarheid en economische vitaliteit van
de stad kan worden verbeterd. Op welke plaatsen bijvoorbeeld ontstaat
nu afval? En waar liggen kansen op korte en langere termijn om deze om
te zetten in kansen voor de stad en de regio? Om een meer gedetailleerd
beeld te krijgen van de ‘niet-circulaire’ situatie op dit moment hebben we
een analyse uitgevoerd gebaseerd op regionale en nationale statistieken
aangevuld met specifieke organisatie data.
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CIRCULARITEIT GEMETEN
Een van de uitdagingen in het bepalen van een
strategie naar een circulaire economie is het
meetbaar maken circulariteit en het verkrijgen
van een goed inzicht in de status quo. Voor het
meten van de circulariteit van de stad, regio en
sectoren is het ‘circulaire indicatoren framework’
ontwikkeld door Circle Economy en TNO. Het
framework beschrijft vier hoofdindicatoren die
essentiële aspecten van circulariteit inzichtelijk
maken. De eerste drie indicatoren werden
geëvalueerd met behulp van kwantitatieve
gegevens van het CBS en TNO. De indicator voor
transitiepotentieel werd onderzocht door middel
van interviews en kwalitatieve beoordelingen
van specifieke bedrijven, organisaties en andere
belanghebbenden binnen de betreffende ketens.
Dit framework werd ook gebruikt door Circle
Economy en TNO voor de vaststelling van de
prioritaire ketens voor een nationaal project met
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De
vier hoofdindicatoren, met elk specifieke subindicatoren, zijn hier rechts weergegeven.
In het figuur hiernaast is een overzicht
gepresenteerd met de uitkomsten van het
framework toegepast op de dertig sectoren die
het CBS onderscheidt in de macro-economische
statistieken van de regio. Per sector is aangegeven
hoe groot de ‘economische toegevoegde
waarde’ is aan de regionale economie (y-as), de
‘ecologische impact’ is (x-as) en hoe groot het
potentieel is voor waardebehoud (grootte van de
bubbel).

ECOLOGISCHE IMPACT
Metaal uitputting
Fossiele uitputting
Abiotische uitputting
Verzuring
Eutrofiëring
Opwarming
Ozon laag uitputting
menselijke toxiciteit
Zoet-water aquatisch toxiciteit
Maritiem aquatisch toxiciteit
Land toxiciteit
Fotochemische Oxidatie
Land competitie
ECONOMISCH BELANG
Toegevoegde waarde
POTENTIEEL VOOR
WAARDEBEHOUD
Grondstof efficiëntie
Waardevolle afval opwekking
Dispersie factor
Recycling ratio
TRANSITIEPOTENTIEEL
Transitie bereidheid
Organisatie en cultuur
Zichtbaarheid en impact
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Ecologische impact

Economisch belang

Bovenstaand figuur geeft weer hoe de dertig sectoren in de metropoolregio Amsterdam scoren op ‘economie’, ‘ecologie’ en
‘waarde behoud’, de 3 hoofdindicatoren in het ‘circulair indicatoren framework’. (Bron: gebaseerd op CBS-gegevens met
analyse van TNO en Circle Economy team)
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STROMEN DOOR DE
METROPOOLREGIO
AMSTERDAM

De huidige staat van materialen en energie per sector
gebruikt in de metropool regio Amsterdam. Verder
worden de afvalstromen per sector in de metropool regio
Amsterdam weergegeven (Mton staat voor miljoenen ton)
(Bron: gebaseerd op CBS-gegevens met analyse van TNO
en Circle Economy team).
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Voor de MRA zijn de materiaalstromen geanalyseerd en gevisualiseerd in het onderstaande diagram.
Het figuur geeft inzicht hoe grondstoffen door de metropoolregio en stad bewegen, waar ze worden
verwerkt om waarde toe te voegen aan de lokale economie en waar grondstoffen worden verspild,
of, idealiter, al terug cascaderen in het systeem en worden hergebruikt. Uit dit overzicht komen
drie belangrijke aspecten naar voren die bepalend zijn voor de status quo - die grotendeels lineair
georiënteerd is - maar die mogelijkheden bieden om tot een circulaire economie te komen in de regio.
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ECONOMISCH PERSPECTIEF
De invoer, verwerking en doorvoer
van materialen en goederen is een
belangrijke economische activiteit in de
metropoolregio De Metropoolregio Amsterdam
beschikt over de grootste zeehaven en luchthaven
in Europa. Via deze twee havens samen
wordt jaarlijks ruim 100 miljoen ton goederen
geïmporteerd en 30 miljoen ton geëxporteerd
(Port of Amsterdam, 2013). De bruto toegevoegde
waarde van de zeehaven bedroeg in 2012
EUR 3,5 miljard, voornamelijk afkomstig van
bedrijfsactiviteiten en industrie, metaalindustrie
en de transportsector & logistieke sector, en voor
de luchthaven Schiphol is dit 5 miljard (Ministerie
van I&M, 2015). De totale rechtstreekse
werkgelegenheid van de Amsterdamse zeehaven
bedraagt 34.000 arbeidsplaatsen; voor Schiphol
is dat 65.000 (Port of Amsterdam, 2013).

MATERIAALGEBRUIK EN VERWERKING
VAN RESTSTROMEN
Materiaalgebruik in de maak- en
verwerkingsindustrie wordt gedomineerd
door biomassa en mineralen In het
metropoolgebied wordt jaarlijks meer dan 10
megaton materialen – waarvan 40% biomassa
en 40% fossiele brandstoffen – verbruikt
(CBS, 2015b). Biomassa wordt voornamelijk
gebruikt door de industrie (70%) en landbouwen voedselsector (20%). Een groot deel van
het biomassagebruik is gealloceerd aan de
omvangrijke voedings- en genotmiddelenindustrie,
die geproduceerde biomassa (van de agrarische
sector) als input gebruikt. Mineralen worden
vooral gebruikt in de nutssector (74%) en de
industrie (17%) bijvoorbeeld in de vorm van kolen
(CBS, 2015b). Metalen worden voor meer dan
90% gebruikt in de industrie.

De voedings- en bouwsector hebben
een relatief laag gebruik van circulaire
diensten Circulaire diensten zijn sectoren die zijn
gericht op productontwerp, verhuur, reparatie en
recycling. Het gemiddelde gebruik van circulaire
diensten in de metropoolregio Amsterdam
bedraagt 14%. De bouw- en de voedselketen
bevinden zich onder het gemiddelde; zij maken
respectievelijk gebruik van slechts 12% en 13%
circulaire diensten.

Grote stromen organische en minerale
afvalstoffen
zijn
afkomstig
uit
bedrijfsafval Van het afval dat in de MRA
wordt geproduceerd, wordt slechts een klein deel
ingezameld via het gemeentelijk systeem voor
huishoudelijk afval, zie figuur 4.3 voor verdere
detaillering van huishoudelijk en bedrijfsafval.
(CBS, 2015b). Ongeveer 1 miljoen ton van
de 6 miljoen ton is gemeentelijk vast afval,
voornamelijk bestaand uit mineralen en organisch
afval (in Amsterdam is 14% huishoudelijk en 86%
bedrijfsafval). Niet-gemeentelijk afval bedraagt
ongeveer 5 miljoen ton per jaar, en bestaat
vooral uit mineraal en organisch afval. Dit biedt
mogelijkheden voor bioraffinagetoepassingen
om hoogwaardig gebruik van reststromen toe te
passen op zowel gemeentelijk als niet-gemeentelijk
ingezameld afval.

LOGISTIEK KNOOPPUNT
De metropoolregio is sterk afhankelijk
van import van grondstoffen In de
metropoolregio wordt jaarlijks 10 miljoen
ton materiaal verbruikt, waarvan 60% wordt
geïmporteerd uit het buitenland, zie figuur 4.1
en 4.2 voor verdere detaillering van import- en
exportstromen in Amsterdam (CBS, 2015b).
Meer dan 50% van de import betreft fossiele
brandstoffen, die voornamelijk in de aardolieindustrie worden gebruikt voor de productie van
plastic.
De aanvoer van materialen is kwetsbaar
voor sterke prijsschommelingen en
verstoringen in geopolitieke context Het
hoge handelsvolume in de MRA biedt economische
mogelijkheden maar maakt de MRA tegelijkertijd
ook afhankelijk voor verstoringen van aanvoer.
Bovendien kan de import van biomassa uit het
buitenland aanzienlijke negatieve gevolgen voor
het milieu hebben, als gevolg van niet-duurzaam
landgebruik en landbouw in Zuid-Amerika en
andere regio’s.
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Afval in Amsterdam wordt voor een
groot deel relatief laagwaardig verwerkt
Een derde van het totale afval wordt verbrand,
waarbij elektriciteit en warmte wordt gegenereerd.
Hiermee wordt minder waarde uit afval gehaald
dan bijvoorbeeld door recycling of hergebruik..
Voor huishoudelijk afval bedraagt het percentage
‘nuttig hergebruik’ – zoals gedefinieerd door het
CBS – 85%. Dit omvat echter ook activiteiten
zoals het gebruik van gegranuleerd sloop- en
bouwafval voor wegfunderingen, wat in een
circulaire economie kan worden beschouwd als
een laagwaardige toepassing van recycling. Door
middel van hoogwaardig hergebruik, recycling
en compostering kan er meer waarde worden
gehaald uit deze reststromen.

Import en (lokale) extractie van grondstoffen
(kiloton)
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Figuur 4.2: Import en export van
materialen in de metropool regio
Amsterdam (Bron: gebaseerd
op CBS en haven amsterdam
gegevens met analyse van TNO
en Circle Economy team)
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Figuur 4.1: Extractie en import
van materialen in de metropool
regio van Amsterdam in 2014
(Bron: gebaseerd op CBS en
haven Amsterdam gegevens
met analyse van TNO en Circle
Economy team)
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Figuur 4.3: Reststromen in de
metropool regio Amsterdam.
(Bron: gebaseerd op CBS en
AEB gegevens met analyse van
TNO en Circle Economy team)
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SELECTIE VAN KETENS

PRIORITERING VAN AANKNOPINGSPUNTEN IN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE
Om te komen tot inzicht in de mate waarin
diverse ketens bijdragen aan de economische
en ecologische impact in Amsterdam is een
ketenanalyse uitgevoerd. Deze ketenanalyse geeft
inzicht in de verbindingen tussen sectoren in een
economie. Bijvoorbeeld de materialen (fysieke
stromen) en economische waarde (monetaire
stromen) die sectoren onderling aan elkaar leveren.
Een voorbeeld is de productie van aardolie,
de productie van plastic uit deze aardolie, het
gebruik van plastic verpakkingsmateriaal in de
voedselketen als verpakking en de afvalverwerking
ervan. Het verkennen van welke ketens tussen
sectoren grote economische en ecologische
impact tot gevolg hebben vormt een startpunt
om te prioriteren waar mogelijke interventies
deze impact zouden kunnen reduceren. De vier
gebruikte indicatoren uit het ‘circulair indicatoren
framework’ zijn in het begin van dit hoofdstuk
toegelicht. Voor de economische en ecologische
impact en waardebehoud is een uitgebreide
analyse uitgevoerd die honderden waardeketens
en sectoren met elkaar koppelt. De tien ketens
met de hoogste impact of het grootste potentieel
zijn geselecteerd. Daarnaast zijn stakeholder

ECONOMISCHE
IMPACT

interviews gebruikt om het transitiepotentieel te
beoordelen. De tien waardeketens zijn hieronder
in de tabel weergegeven waarbij blauwtinten
aangeven dat de impact of het potentieel hoog
is. Van de tien ketens zijn er zes in de analyse
meegenomen (daarmee alleen de metaal keten niet).
Na overleg met lokale stakeholders is besloten om
te focussen op de bouwketen en op organische
reststromen, aangezien deze de hoogste
economische impact, ecologische impact, en het
hoogste waardbehoud en transitiepotentieel hebben.
De analyse van de waardeketens dient niet alleen
om te komen tot een transparante selectie van
belangrijke ketens waarop circulaire initiatieven
gericht moeten zijn, maar biedt ook een overzicht
van economische sectoren en actoren die met die
bepaalde keten verbonden zijn. Deze actoren kunnen
een bron van inspiratie zijn bij het ontwikkelen van
concrete projecten met de actoren die feitelijk actief
zijn in de metropoolregio Amsterdam. Hiernaast
is een - niet uitputtende en selecte - groep actoren
weergegeven voor de bouwketen en de organische
restroom keten.

ECOLOGISCHE
IMPACT

WAARBEHOUD
POTENTIEEL

TRANSITIE
POTENTIEEL

BOUW
KETEN

BETON, STEEN, MINERAAL STROMEN
DOOR DE CONSTRUCTIE SECTOR
ARCHITECTUUR, DESIGN SERVICES
IN BOUWSECTOR
VASTGOEDONTWIKKELING EN
HERBESTEMMING VAN GEBOUWEN

VOEDSEL
KETEN

VOEDSEL PRODUCTIE EN AFVAL
VERWERKING
VERPAKKING IN VOEDSEL KETEN

INPUT IN LANDBOUW

METAAL
KETEN

METAALSTROMEN IN DE
TRANSPORTSECTOR
LOGISTIEKE SERVICES
IN VOEDSEL
ELEKTRONISCHE APPARATEN EN
AFVALVERWERKING
SCHROOT METAALVERWERKING
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GROOT
POTENTIEEL
GEMIDDELD
POTENTIEEL
LAAG
POTENTIEEL

Overzicht van tien ketens
in de MRA. In een analyse
ontwikkeld door TNO en
Circle Economy.

Slimbreker
VSM Sloopwerken
AEB
Loon op Zand
Struyk Verwo infra

Nijssen

Holderfin BV

Bellen

Decostone-natuursteen

Paro
Van Gansewinkel

Redstone

Icova

Cortlever

Putman

Langhout Betonfabriek
Miscanthusgroep
Stonecycling
Anci
Cebo

Arup Engineering

Omnya

PLP Architecture

BAM Group

Mondo Minerals

N3O

G&S Bouw

Eggerding

VolkerWessels

Fluor BV

ENZO Architectuur

AW Groep

Turntoo

UBA

Alliantie

RHDHV

Heijmans

SADC

Timpaan

Gemeente Almere

Delta Development
Group
OVG
Rabo Real Estate Group

3D Canal House
Ballast Nedam

Eigenhaard

Overzicht van een selectie en niet-uitputtende groep stakeholders in de constructieketen. De grootte van de cirkel
geeft het belang van de organisatie weer. (Inzichten uit interviews, literatuur en inschatting van het onderzoeksteam).

AEB
Voedselbanken
eerlanden
Meerlanden
Waste transformers
Nijssen Recycling

ADM Cocoa
Cargill Cocoa
AAK
Buteressence
Looije Tomaten
GRO Holland
Orgaworld
Biodiesel Amsterdam
NOBA
Rotie
Exter

Albert Keijzer
Greenery
Groenveld Vlees

Albert Heijn
Spar
Jumbo

ID&T

Aldi

Meerlive
Haarlemmermeer

Koole Amsterdam

New York Pizza

Meerjazz

Pieter Bon

Lidl

Westeinder

Marqt

Waterweek

Frigo
Beebox
Vokomokum

Ekoplaza

Instock
BinBang
FoodSharing

Vork & Mes
Qunis

Food Surplus
Entrepreneurs
Network
BuurtBuik

Overzicht van een selectie en niet-uitputtende groep stakeholders in de organische reststromen keten. De grootte
van de cirkel geeft het belang van de organisatie weer. (Inzichten uit interviews, literatuur en inschatting van het
onderzoeksteam).
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INDICATOREN
CIRCULAIRE ECONOMIE
Op deze pagina is gepresenteerd hoe de stad Amsterdam, de
metropoolregio en Nederland scoren op drie indicatoren: waardebehoud,
economische impact en ecologische impact. tezamen geven deze drie
indicatoren een eerste idee van hoe op het niveau van de stad circulariteit
zou kunnen worden gemeten. De drie indicatoren zijn ontwikkeld in het
kader van het programma RACE (Realisation of Acceleration towards a
Circular Economy) een programma mede geintieerd door het ministerie
van Infrastructuur en Milieu. Een samenvatting van de indicatoren is
gespresenteerd op pagina 76. Eerder berekende TNO en Circle Economy
deze indicatoren op nationaal niveau. Het waardebehoud wordt ingescht
op basis van de grondstoffenefficientie: de hoeveelheid afval die wordt
geproduceerd om 1000 euro toegevoegde waarde te genereren. De
economische impact is gemeten als de toegevoegde waarde per persoon
en het percentage circulaire diensten in de economie: het aandeel van
de toegevoegde waarde in een economie die wordt gegenereerd door
diensten gericht op productontwerp, verhuur, reparatie en recycling. De
ecologische impact wordt gemeten door de indicatoren milieukosten en
CO2- emissies.

WAARDEBEHOUD
GRONDSTOFEFFICIENTIE
Grondstof efficientie geeft aan in hoeverre afval zo veel mogelijke wordt gereduceerd
bij productie van goederen, gemeten in kilogram afval per €1000 output
AMSTERDAM

MRA

NEDERLAND

N/A

39

N/A

€/kg

kg

€/kg

GEBRUIK VAN HERNIEUWBARE GRONDSTOFFEN
Hernieuwbare Grondstof Gebruik is het percentage import (netto en
binnenlands) dat bestaat uit biomassa vergeleken met de totale import
AMSTERDAM

MRA

NEDERLAND

N/A

66%

27%

€/kg

74

kg CO2

ECONOMISCHE IMPACT
BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE
Bruto Toegevoegde Waarde per persoon is
de economische waarde in € per persoon
AMSTERDAM

MRA

NEDERLAND

61295

33616

31256

€

€

€

CIRCULAIRE DIENSTEN
Circulaire Diensten is de percentage van diensten - gerelateerd aan de
circulaire economie - vergeleken met de Bruto Toegevoegde Waarde
AMSTERDAM

MRA

NEDERLAND

N/A

14%

N/A

ECOLOGISCHE IMPACT
MILIEUKOSTEN
Milieukosten zijn de kosten door uitputting, watervervuiling,
CO2-emissie, toxiciteit en landgebruik in € per kilogram
AMSTERDAM

MRA

NEDERLAND

N/A

52

63

€/kg

€/kg

€/kg

CO2-EMISSIE
CO2-emissie is de hoeveelheid koolstofdioxide dat vrijkomt in
de atmosfeer in kilogram CO2 per persoon
AMSTERDAM

MRA

NEDERLAND

5345

8575

9343

kg CO2

kg CO2

kg CO2
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BIJLAGE C: BARRIÈRES BOUWKETEN
Veel van de manieren om te komen tot een
circulaire economie kunnen op dit moment al
winstgevend zijn maar voor opschaling staan vaak
barrières in de weg. Beleid kan een belangrijke
rol spelen in het opheffen van deze barrières. We
onderscheiden vier typen barrières:
Wet- en regelgeving Bestaand beleid leidt
bij veranderende marktomstandigheden vaak tot
niet voorziene consequenties. Een voorbeeld is
de wet milieubeheer (art. 1.1) die definities en
mogelijkheden beschrijft wat in de wet als afval
wordt aangemerkt en wat niet (Overheid, 2015).
Cultuur
De circulaire economie vergt
verregaande samenwerking tussen sectoren
en ketens. Een gebrek aan brede netwerken
tussen sectoren en een conservatieve cultuur en
omgangsvormen kunnen een barrière vormen om
snel tot succesvolle samenwerking te komen. Ook
gevestigde belangen in sectoren kunnen hierin
een rol spelen.
Markt Het bestaan van ‘split incentives’; de
investeringen liggen bij een partij in de keten
terwijl de baten elders in de keten liggen.
Een andere marktgerelateerde barrière is
kennisasymmetrie tussen partijen, bijvoorbeeld
ten aanzien van het beschikbaar komen van
secundaire grondstofstromen en de kwaliteit

STRATEGIE

TECHNOLOGIE

ervan. Ook (het gebrek aan) beprijzing van
externaliteiten waaronder CO2 kan de markt zeer
beïnvloeden. De laatste barrière die we in deze
categorie willen benoemen is beperkte toegang
tot financiering voor circulaire initiatieven.
Technologie Technologische ontwikkeling kent
twee belangrijke uitdagingen. De opschaling van
een kleine pilot naar commerciële schaal is vaak
uitdagend. Ook de onderlinge afhankelijkheid en
complexiteit van technologieën die gezamenlijk
moet worden ontwikkeld kunnen een barrière
vormen.
De barrières hebben belangrijke implicaties voor
de mate waarin - vooral op korte termijn - enkele
van de strategieën succesvol kunnen worden
geïmplementeerd. Soms kunnen overheden
deze barrières overwinnen, soms kan de markt
de barrières slechten, maar in veel gevallen
vereist de oplossing samenwerking, experiment
en iteratie. Voor elk van de 4 hierboven
beschreven strategieën staat hieronder per
barrière aangegeven hoe groot de impact is.
De inschatting van de ernst van de barrière
komt uit inzichten verkregen uit de interviews
en is verder gebaseerd op inschattingen van het
onderzoeksteam. Voor de top 3 van voorgestelde
acties gaat de routekaart in op mogelijkheden
om deze barrières overwinnen.

MARKT

WET- &
REGELGEVING

CULTUUR

SMART DESIGN
ONTMANTELING
& INZAMELING
HOOGWAARDIGE
HERGEBRUIK
MARKTPLAATS EN
GRONDSTOFBANK

Deze tabel geeft voor elke van de strategieën aan hoe groot de barrière is om naar circulaire economie te komen. (Bron:
Inzichten uit interviews, literatuur (Acceleratio, 2015; EMF, 2015) en inschatting van het onderzoeksteam)
KLEINE
BARRIÈRE
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MIDDELGROTE
BARRIÈRE

GROTE
BARRIÈRE
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Beschrijving
Er zijn beperkte mogelijkheden om 3D-geprinte gebouwen of componenten te laten voldoen
aan huidige regelgeving voor gebouwen. Het bouwbesluit bevat geen richtlijnen waarin wordt
beschreven wordt dat ontwikkelaars moeten samenwerken met de stad, de huidige bewoners
en toekomstige bewoners om een flexibel ontwerp plan te ontwikkelen (Rijksoverheid, 2011).
Modulaire woningen zijn in de meeste gevallen alleen acceptabel voor sociale woningen.
Deze zijn moeilijk te financieren omdat het inkomen van de huurder bescheiden is vergeleken
met die van huurders van duurdere type woningen (Tempohousing, 2015).
Financiering is moeilijk en het kan duurder zijn om nieuwe systemen of duurzame materialen
te implementeren. Deze aanpak vereist een omslag van kostengericht denken naar een
levenscyclusbenadering (Buildings, 2009)
De snelheid waarmee technologische innovatie in de bouwsector plaatsvindt - vooral de
ontwikkeling en toepassing van nieuwe materialen - is hoog (Sinopoli, 2010). Het 3D-printen
is zo’n innovatie die in de bouwsector nog zeer beperkt wordt toegepast. De uitdaging bij
opschaling is vooral om door schaalvoordelen kostenreducties te reduceren.
Groene bouwmaterialen worden nu als nicheproduct gezien. Dit komt door een gebrek aan
schaalvoordeel: er is nog niet genoeg vraag naar de technologieën, die nodig zijn om de
kosten voor de productie te kunnen verlagen (Remodelling, 2008).
De bouw/constructie industrie is een conservatieve sector waarbinnen nieuwe methodes en
smart design voor gebouwen nog niet is geaccepteerd (Barkkume, 2008).
De kosten voor ontmanteling en inzameling kunnen 2.5 tot 3 keer zo hoog zijn als de kosten
die gemaakt worden voor sloop. De kosten voor ontmanteling en inzameling vormen daarmee
een barrière wanneer de meerwaarde van het terugwinnen van bouwmaterialen niet wordt
gewaardeerd (Chini, 2002).
Snelle en economische rendabele technieken zijn essentieel om ontmanteling en inzameling als
standaardtoepassing te accepteren (Groothuis, 2014).
Er is een gebrek aan informatie, ervaring en middelen om zowel voor ontmanteling als
inzameling te ontwerpen.
Veel gebouwen zijn ontworpen voor een levensduur van een aantal decennia. Hierbij is er
geen rekening gehouden met wat er met het gebouw gebeurt na deze levensduur.
Hoge belasting op arbeid en lage belasting op grondstoffen zorgt er voor dat het wordt
ontmoedigd om herwonnen grondstoffen te gebruiken en daarnaast worden vaak
arbeidsintensieve verwerkingsmethodes duurder (Rijksoverheid, 2011).
Het Bouwbesluit bevat geen richtlijnen waarin wordt beschreven dat hergebruik en
hoogwaardige recycling van bouwmaterialen verkozen zou moeten worden boven downcycling
of verbranding (Rijksoverheid, 2011).
Terugwinning van waardevolle materialen uit gebouwen is vaak niet economisch rendabel
door conventionele bouwmethodes waar materialen vaak gecombineerd en gemengd worden
wat terugwinning lastig of onmogelijk maakt. (Buildings, 2009).
Bouwconstructies hebben vaak unieke dimensies en worden aangevraagd voor specifieke
doeleinden waardoor het moeilijk is om deze voor andere doeleinden te gebruiken (Phys,
2015).
In sommige gevallen is wederopbouw en hergebruik van een gebouw duurder en is de impact
op de natuur groter dan het slopen en nieuw bouwen (Tempohousing, 2015).
Er is geen transparantie en afstemming in de markt over de vraag en aanbod van (herwonnen)
bouwmaterialen, waardoor er hoge transactiekosten worden gemaakt. Het is essentieel dat
alle informatie op het gebied van gebouwproductie en montage proces beschikbaar blijft
(Rijksoverheid, 2011).
Er ontbreek een markt voor herwonnen bouwmaterialen (Remodeling, 2008).

Overzicht van barrières in de bouwsector, gebaseerd op research, literatuur, interviews en inzichten van het onderzoeksteam.
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BIJLAGE D: BARRIÈRES ORGANISCHE RESTSTROOM
Veel manieren om te komen tot een circulaire
economie kunnen op dit moment al winstgevend
zijn, maar voor opschaling staan vaak barrières
in de weg. Lokaal beleid kan een belangrijke rol
spelen in het opheffen van deze barrières.

ervan. Ook (het gebrek aan) beprijzing van
externaliteiten waaronder CO2 kan de markt zeer
beïnvloeden. De laatste barrière die we in deze
categorie willen benoemen is beperkte toegang
tot financiering voor circulaire initiatieven.

We onderscheiden vier typen barrières:

Technologie Technologische ontwikkeling kent
2 belangrijke uitdagingen. De opschaling van
een kleine pilot naar commerciële schaal is vaak
uitdagend. Ook de onderlinge afhankelijkheid en
complexiteit van technologieën die gezamenlijk
moet worden ontwikkeld kunnen een barrière
vormen.

Wet- en regelgeving Bestaand beleid leidt
bij veranderende marktomstandigheden vaak tot
niet voorziene consequenties. Een voorbeeld is
de wet milieubeheer (art. 1.1) die definities en
mogelijkheden beschrijft wat in de wet als afval
wordt aangemerkt en wat niet (Overheid, 2015).
Cultuur
De circulaire economie vergt
verregaande samenwerking tussen sectoren
en ketens. De huidige relaties en de cultuur en
omgangsvormen kunnen een barrière vormen
om snel tot succesvolle samenwerking te komen.
Ook kunnen gevestigde belangen in sectoren
hierin een rol spelen.
Markt Het bestaan van ‘split incentives’; de
investeringen liggen bij een partij in de keten
terwijl de baten elders in de keten liggen. Een
andere marktgerelateerde barrière is kennisasymmetrie tussen partijen, bijvoorbeeld ten
aanzien van het beschikbaar komen van
secundaire grondstofstromen en de kwaliteit

STRATEGIE

TECHNOLOGIE

De barrières hebben belangrijke implicaties voor
de mate waarin - vooral op korte termijn - enkele
van de strategieën succesvol kunnen worden
geïmplementeerd. Soms kunnen overheden
deze barrières overwinnen, soms kan de markt
de barrières slechten, maar in veel gevallen
vereist de oplossing samenwerking, experiment
en iteratie. Voor elk van de vier hierboven
beschreven strategieën staat hieronder per
barrière aangegeven hoe groot de impact is.
De inschatting van de ernst van de barrière
komt uit inzichten verkregen uit de interviews
en is verder gebaseerd op inschattingen van het
onderzoeksteam. Voor de top 3 van voorgestelde
acties gaat de routekaart in op mogelijkheden
om deze barrières overwinnen.

MARKT

WET- &
REGELGEVING

CULTUUR

CENTRALE HUB VOOR
BIORAFFINAGE
SCHEIDING EN
RETOURLOGISTIEK
CASCADERING VAN
ORGANISCHE STROMEN
TERUGWINNEN
VAN NUTRIËNTEN

Deze tabel geeft voor elke van de strategieën aan hoe groot de barrière is om naar circulaire economie te komen.
(Bron: Inzichten uit interviews, literatuur en inschatting van het onderzoeksteam)
KLEINE
BARRIÈRE
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Beschrijving
Het aanbod van organische reststromen is zeer gespreid zowel geografisch als in de tijd
(onder andere door seizoensvariatie in groenafval zoals bermgras) wat een barrière opwerpt
om de business case rond te krijgen.
Hoogwaardige bioraffinagetechnologieën bevinden zich in een vroege fase van ontwikkeling.
Voor opschaling is aanvullend onderzoek en ontwikkeling (R&D) nodig. Een gebrek aan funding
hiervoor kan zowel desnelheid als succeskansen onzeker maken Er zijn bovendien significante
investeringen nodig om het commercieel rendabel te maken.
De marktvraag naar eindproducten van bioraffinage is momenteel laag o.a.door onwetendheid
van marktpartijen en een beperkte mogelijkheid om significant aanbod te realiseren. Ook is het
gebrek aan heldere kwaliteitscriteria een beperking.
De productie van hoogwaardige eiwitten door het kweken van insecten (larven) op organische
reststromen moet aan de huidige wet-en regelgeving voldoen ten aanzien van slacht van
levende dieren, hetgeen praktische en daarmee financiële barrières opwerpt.
Bij de voeding van groen gas in het aardgasnet wordt te weinig naar de belangen van de
invoer gekeken en meer naar de belangen van de (traditionele) netbeheerders.
Teruggewonnen nutriënten, zoals fosfaten (bijvoorbeeld door toevoeging van stuviet) uit
afvalwater mogen onder huidige wet- en regelgeving niet worden toegepast als meststof
op agrarische land en kan daarmee niet ten gelde worden gemaakt, hetgeen de business
case bemoeilijkt. Een recentlijke ondertekende green deal voorziet in een aanpassing in de
classificatie van afval onder VANG en REACH.(Sloover, 2014)
Volgens huidige regelgeving mag digestaat uit anaerobe vergisting niet worden gebruikt als
messtof op landbouwgrond (ter vervanging van kunstmeststoffen), hetgeen de winstgevendheid
van vergistingsinstallaties bemoeilijkt.
oor afvalstoffen is een ontheffing op de wetgeving nodig per afvalstof en per installatie. Dit is
een intensief en langdurig traject dat voor struviet in Amsterdam is doorlopen.
Europese regelgeving rondom de ‘uiterste datum’ en daarmee samenhangend regelgeving
rondom voedselhygiëne, creëert onduidelijkheid rondom de verantwoordelijkheid bij
voedseldonaties. Dit beperkt het nuttig hergebruik door bijvoorbeeld voedselbanken ten
opzichte van wat mogelijk zou zijn.
Diverse technologische mogelijkheden om te komen tot hogere bronscheidingspercentages voor
organische reststromen worden onderzocht. De technologische complexiteit (bijvoorbeeld de
koppeling van technologische installaties in huishoudens en de benodigde infrastructuur) van deze
oplossingen werpt uitdagingen op die verdere uitwerking vereisen zowel technologisch als ten
aanzien van de planning van ondergrondse installaties en infrastructuren.

(De bovenstaande tabel is een samenvatting van de meest relevante en significantie barrières, die van toepassing zijn op
deze keten, om een transitie naar een circulaire economie te bereiken. Dit is gebaseerd op research, literatuur, interviews
en inzichten van het onderzoeksteam.)
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BIJLAGE E:
RUIMTELIJKE VISIE
BOUWKETEN
De ruimtelijke visie kaart geeft aan hoe
circulaire strategieën voor de bouwketen in
Amsterdam kunnen worden toegepast en
hoe ze met elkaar verweven zijn in ruimtelijk
context. De volgende strategieën worden
beschreven: (1) smart design, (2) ontmanteling
en scheiding, (3) hoogwaardig hergebruik en
(4) marktplaats en grondstoffenbank.
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BIJLAGE F:
RUIMTELIJKE VISIE
ORGANISCHE
RESTSTROMEN
De ruimtelijke visie kaart geeft aan hoe circulaire
strategieën voor de organische reststromen in
Amsterdam kunnen worden toegepast en hoe ze
met elkaar verweven zijn in ruimtelijk context.
De volgende strategieën worden beschreven: (1)
centrale hub voor bioraffinage, (2) afvalscheiding
en retourlogistiek, (3) cascadering van organische
stromen (4) terugwinnen van nutriënten.
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Dit rapport is uitgevoerd in opdracht van de 5 lokale Rabobanken
in de Metropool Regio Amsterdam:
o Rabobank Amsterdam
o Rabobank Almere
o Rabobank Amstel en Vecht
o Rabobank Zaanstreek
o Rabobank Regio Schiphol
Ziet u kansen voor uw organisatie op het gebied van circulair ondernemen?
Bent u op zoek naar meer kennis, partners, of financiële oplossingen?
Neem dan contact op met uw lokale Rabobank.

Uitgevoerd door

www.rabobank.nl/duurzaamondernemen

