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VOORWOORD

De wereldbevolking groeit hard. Naar verwachting wonen er in 2050 meer dan 9 miljard mensen op onze aarde. 
Als al die mensen per persoon net zoveel energie, water, voedsel en andere grondstoffen zouden gebruiken als 
mensen nu gebruiken, dan is onze planeet in 2050 bij lange na niet groot genoeg.  Dit zou dan ook betekenen 
dat de klimaatverandering nog sneller gaat. Als we niets zouden veranderen… 

Waarom zouden we willen overschakelen naar een circulaire economie? 

In een circulaire economie werkt het als in de kringloop van de natuur. Grondstoffen die in producten zitten, 
worden onbeperkt hergebruikt; afval van het ene bedrijf, is grondstof voor het andere bedrijf. En iedere generatie 
laat de aarde met minimaal net zoveel natuurlijke rijkdommen achter, als ze hem gekregen heeft van de vorige 
generatie. 

De moderne mens is steeds verder van de natuur af komen te staan. Onze producten komen van over de hele 
wereld en bevatten onderdelen die elk ook weer grote afstanden hebben afgelegd om in het eindproduct 
te belanden. Zelfs ons verse voedsel heeft vaak al een lange reis achter de rug. We hebben geen idee wat er 
allemaal in de producten zit die we gebruiken of eten. Laat staan dat we weten wat de milieubelasting van deze 
producten is. 

Maar hierin komt verandering. Want steeds meer mensen realiseren zich dat het anders kan, anders moet. 
Immers, grondstoffen worden schaarser en milieubelasting leidt tot steeds meer schadelijke effecten op het 
klimaat met ingrijpende gevolgen voor mens, natuur en economie. De noodzaak wordt steeds duidelijker dat 
de economie een omslag gaat maken van een lineaire (‘take-make-dump’) naar een circulaire economie  die 
welvaart en welzijn ook op de lange termijn waarborgt.

Duurzaamheid, bedreiging of kans? 

Als bedrijf kun je de trend naar meer duurzaamheid als een bedreiging zien, omdat overheden steeds vaker 
via wet- & regelgeving bedrijven dwingen op een meer duurzame manier te gaan werken. Maar je kunt het 
ook als een kans zien. Want wie sneller inspeelt op deze trend door duurzaam te innoveren, ontdekt nieuwe 
businessmodellen waarmee je bedrijf toekomstbestendig wordt. Duurzame innovatie is een economische 
noodzaak aan het worden. Duurzaamheid wordt het nieuwe normaal. 
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Je speelt in op de wensen van een groeiende groep consumenten door slimmer om te gaan met grondstoffen, 
je productieproces slimmer in te richten en zo tot een lagere milieubelasting, lagere kosten en nieuwe 
mogelijkheden te komen. En je weet medewerkers aan je bedrijf te binden, want vandaag de dag is het geven 
van betekenis belangrijk. Er zijn steeds meer mooie voorbeelden van bedrijven die op nieuwe manieren 
duurzaam waarde toevoegen, en zo hun bedrijf succesvol maken. Een aantal van die voorbeelden treft u aan in 
deze regiostudie over de kansen die een circulaire economie het Groene Hart kan bieden.

Hoe maken we samen ’t Groene Hart circulair? 

Als Rabobanken in het Groene Hart, Provincie Zuid-Holland en Heineken Nederland geloven we dat we het 
Groene Hart circulair kunnen maken. We hebben deze regiostudie laten uitvoeren om de mogelijkheden in kaart 
te brengen. Deze studie laat zien dat er legio mogelijkheden zijn. 

Het Groene Hart kent veel familiebedrijven die vaak langjarig geworteld zijn in de regio, en een sterke 
verbondenheid met de regio kennen. Die verbondenheid in combinatie met de ondernemersgeest die het 
Groene Hart met haar talrijke familiebedrijven kenmerkt, zijn een goede basis om de mogelijkheden te gaan 
benutten. De overgang naar een circulaire economie past tenslotte bij uitstek bij de lange termijn focus die 
familiebedrijven kenmerkt. 

Nieuwe mogelijkheden vind je door nieuwsgierig te zijn naar hoe het anders kan. En door samen te werken; met 
partijen buiten je eigen bedrijf, buiten je eigen keten. Doe samen wat je alleen niet kunt. Zoek elkaar op en ga 
samen aan de slag met nieuwe oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Zo werken we samen 
aan een economisch sterk en duurzaam Groene Hart! 

Lex Hartholt, provincie Zuid-Holland
Jan Kempers, Heineken Nederland
Heidi van Woudenberg, Rabobank



6

SAMENVATTING

In het rapport “Groene Hart Circulair” is onderzocht hoe het Groene Hart de omschakeling kan maken naar 
een circulaire economie en waar de grootste kansen liggen. De circulaire economie biedt het perspectief 
om in het Groene Hart de balans tussen mens, economie en natuur te herstellen en tegelijkertijd op 
nieuwe manieren waarde toe te voegen en innovatie binnen de regionale economie te stimuleren. 

TRANSITIE NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE
Een veranderende samenleving vraagt om vernieuwing. Vernieuwing is nodig om de Nederlandse 
economie en het bedrijfsleven op een blijvend hoog niveau te laten excelleren. Een voorbeeld 
illustreert dat. Grondstofprijzen zijn tegenwoordig volatieler en over de hele linie hoger geworden 
dan pakweg twintig jaar geleden. Volatiliteit kan productiebedrijven kwetsbaar maken. Zij 
anticiperen daarop door methoden te ontdekken om grondstoffen en materialen meer dan 
één keer te benutten. Daardoor kan per saldo de winstgevendheid verbeteren. We zien steeds 
meer bedrijven die bij het productontwerp en in de bedrijfsvoering aandacht besteden aan het 
terugwinnen van grondstoffen en materialen. Vanuit een bedrijfseconomisch motief, maar ook 
vanuit het idee dat het model van ‘lineair’ ondernemen eindig is. Steeds meer bedrijven doen 
dat ook samen met elkaar. Het resultaat is dat de productie van een lineair systeem van ‘take-
make-waste’ verschuift naar een productiesysteem in kringlopen die gesloten worden en waarin 
waarde behouden en toegevoegd wordt. Een economie die draait op hernieuwbare energie en 
hulpbronnen.

Daarnaast ontstaan onder andere door technologische ontwikkelingen nieuwe marktsegmenten 
waar producenten en consumenten op een andere manier producten en diensten aanbieden 
en gebruiken. 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 slimmer omgaat met grondstoffen en het milieu minder belast, de 
kosten verlaagt, waarde toevoegt en een bedrijf beter positioneert in de markt.
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DE HUIDIGE KRACHT VAN HET GROENE HART
In het Groene Hart is een sterke economie opgebouwd waarin diverse sectoren goed vertegenwoordigd zijn. De 
kracht van de economie komt mede door haar ligging, centraal in de Randstad en omgeven door meer dan 7 
miljoen consumenten. Ook bevinden zich in de nabijheid de internationale vervoersknooppunten Schiphol en 
Rotterdam wat bijdraagt aan een sterke groothandel en logistieke functie. In de maakindustrie kent het Groene 
Hart een aantal sterke specialisaties, zoals de machinebouw, de bouwsector en de voedingsmiddelen - en 
genotsmiddelenindustrie (VGI). 

De agrarische sector is beeldbepalend voor het Groene Hart met haar open weidelandschap. Veehouderijbedrijven 
met een daaraan gelinkte kaassector (melk- en kaasproductie, -veredeling en -handel) zijn goed 
vertegenwoordigd. Ook kent het Groene Hart verschillende belangrijke Greenports, zoals Aalsmeer, Boskoop 
en Westland- Oostland; locaties waar sierteelt- en boomkwekerijen en kassentuinbouw een economische 
specialisatie zijn van het gebied met veel kennis over plantveredeling en kweek. Het Groene Hart is een open 
weidelandschap midden in de dichtbevolkte Randstad: een kwaliteit op zich voor recreatie en natuur(beleving). 
Dit biedt tevens potentie voor duurzame energieopwekking. Iets wat ook opvalt is dat publieke actoren en het 
bedrijfsleven al samenwerken op thema’s rondom de circulaire economie, zoals het Groene Cirkels netwerk en 
de werkgroep Groene Hart Circulair. 

VRAAGSTUKKEN IN HET GROENE HART
Een groot deel van de economie in het Groene Hart is momenteel lineair georganiseerd. Deze economische 
activiteiten hebben impact op het regionale natuurlijke systeem. Dit zien we terug in de volgende vraagstukken 
die het Groene Hart heeft: 

• Het huidige bodemgebruik voor landbouw op de veenweidebodem is op veel plekken niet 
toekomstbestendig. Het leidt tot hoge emissies van o.a. CO2, tot bodemdaling en kostbare verzakkingen in 
de gebouwde omgeving. 

• Het Groene Hart is voor 95% afhankelijk van fossiele brandstoffen. De fors aanwezige transport- en logistieke 
sector draaien vrijwel volledig op fossiele brandstoffen. 

• Reststromen in het gebied worden onvoldoende of laagwaardig benut. Zo komt er o.a. 180 kiloton organische 
reststromen vrij uit de agrarische sector en landschapsbeheer en meer dan 148 kiloton ongescheiden afval 
uit huishoudens en bedrijven. 

• In de maak- en bouwindustrie zijn nog veel materialen afkomstig van primaire, ruwe grondstoffen; deze 
industrietakken bieden veel potentie om met een ander grondstoffengebruik meer circulair te gaan 
ondernemen. 

CIRCULAIRE KANSEN IN HET GROENE HART
Als we kijken naar de sterke punten van het Groene Hart (ligging, open weidelandschap, specialisaties qua 
bedrijvigheid) in het licht van de hierboven genoemde vraagstukken, dan zien we een aantal kansen. Deze kansen 
kunnen als fundament dienen voor de transitie naar een circulaire economie en ontstaan vooral door keten- en 
sectoroverschrijdende samenwerking. We zien de volgende kansen: (1) circulaire landbouw, (2) wateradaptief 
en circulair bouwen en renoveren, (3) circulaire maakindustrie, (4) circulaire sierteelt, (5) duurzame logistiek en 
handel, en (6) energie zelfvoorzienendheid.
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Circulaire landbouw    
Landbouw en daarbinnen met name de veehouderij is een belangrijke economische motor in het Groene Hart. 
Deze activiteiten zijn gezichtsbepalend voor het Groene Hart als open veenweidegebied. De veenweidebodem 
– dalend en van nature drassig – vormt een grote uitdaging voor de landbouw en de gebouwde omgeving. 
Een urgent vraagstuk is dan ook op welke manier landbouwactiviteiten in het Groene Hart op een duurzame 
manier kunnen plaatsvinden. Er liggen verschillende kansen om de maatschappelijke kosten (op termijn) te 
beperken en nieuwe, duurzame verdienmogelijkheden voor de landbouw te creëren in het Groene Hart. We 
onderscheiden een drietal oplossingsrichtingen met daarbinnen verschillende mogelijkheden:

• Verduurzamen van de huidige veehouderij-activiteiten. Te denken valt aan (1) een meer extensieve 
veehouderij, (2) introductie van nieuwe technologieën om de bodem minder te belasten, zoals de 
Hovercraft-technologie en (3) gebruik maken van andere veerassen, zoals de Blaarkop en de Waterbuffel. 

• Vergroten draagkracht veenweidegebieden. Dit is onder andere te bewerkstelligen door 
onderwaterdrainage toe te passen of het land op te hogen met organische massa. 

• Omschakelen naar nieuwe vormen van landgebruik en landbouw: nieuwe (economische) functies voor 
het veenweidegebied. 

Wateradaptief bouwen en renoveren
Bouwen op een slappe bodem brengt ook schade en hoge kosten met zich mee. Het is een serieus vraagstuk in 
het Groene Hart dat om innovatieve oplossingen vraagt. Oplossingen die bedrijven in de bouwsector kunnen 
aandragen, zowel in termen van advisering en engineering, als in innovatieve bouwsystemen en producten 
die klimaatbestendige en circulaire woningbouw (en mogelijk ook utiliteits- en civiele bouw) mogelijk maken. 
Door te kijken naar de kosten van de totale levenscyclus van een gebouw of van infrastructuur (investerings-, 
beheers, en onderhoudskosten en restwaarde), kan een hoogwaardiger en goedkoper resultaat worden bereikt 
dan wanneer alleen de investeringskosten in ogenschouw worden genomen. 

Circulaire maakindustrie  
Door anders te kijken naar de vier fasen in de keten; van winning van grondstoffen, productie van materialen, de 
gebruiksfase en uiteindelijk end-of-life, kunnen op verschillende fronten besparingen en vernieuwingen worden 
gerealiseerd. Door te denken in termen van meerdere gebruikscycli in plaats van slechts één gebruikscyclus, 
kan meerdere malen waarde worden geproduceerd. Zo wordt denken in ‘design for disassembly’, ‘total costs of 
ownership’ en in het leveren van een dienst in plaats van product belangrijk. Een fabriek die bio-grondstoffen 
uit agrarische gewassen of  organische reststromen uit de regio gebruikt voor de productie van biobased-
materialen, kan deze materialen voor verschillende toepassingen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het maken 
van biobased verpakkingsmateriaal van vezels teruggewonnen uit gewassen zoals Miscanthus of organische 
reststromen. Hierbij kan de machinebouwindustrie een rol spelen door nieuwe verpakkingsmachines te 
ontwikkelen die deze verpakkingen maken. Biobased materialen kunnen ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld 
het interieur in jachten of bouwmaterialen voor in de nieuwbouw en utiliteitsbouw. 
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Circulaire sierteelt      
In de sierteelt kunnen nieuwe verdienmogelijkheden ontstaan door een vorm van combinatieteelt en gewasrotatie 
toe te passen: ‘polycropping’. Dit geeft minder milieudruk en kostenbesparing doordat bij polycropping minder 
inputs worden gebruikt  o.a. pesticide, herbicide, water en energie - ten opzichte van een monocultuur. En er  
ontstaan nieuwe inkomstenstromen uit verschillende gewassen. Doordat minder kunstmest en chemische 
bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, verbetert de waterkwaliteit die een belangrijke rol speelt in de sierteelt. 
Het opkomende zoute kwel in het grondwater en het tekort aan schoon zoetwater kan ook worden opgelost 
door een ondergrondse gezamenlijke wateropslag te realiseren. Energieopwekking en grondstoffenwinning 
(mineralen) uit organische reststromen door lokale installaties is ook kansrijk, zoals een aantal voorbeelden in 
de regio laat zien. 

Duurzaam verhandeld  
De sterke logistieke- en handelssector in het Groene Hart heeft de potentie om te schakelen naar een duurzame 
keten: een proeftuin waar nieuwe innovaties als voorbeeld voor de rest van Nederland en zelfs internationaal 
kunnen dienen. Als koploper in duurzame handel kan het gebied dan ook op de langere termijn competitief 
blijven. Kansen liggen o.a. in het verduurzamen en recyclen van verpakkingsmateriaal. 
Daarnaast is in het Groene Hart voldoende potentieel aan duurzame energie beschikbaar wat gebruikt 
kan worden als brandstof. Voertuigen rijdend op waterstof, elektriciteit of biogas uit mest zijn de toekomst. 
Het ontwikkelen van vervoer op basis van waterstof kan de logistieke sector in het Groene Hart naar een 
koploperspositie brengen. De effectieve CO2-emissie in het wegtransport kan daarmee verder tot 80% worden 
gereduceerd. 

Energiezelfvoorzienendheid
Voor energie is het gebied nu nog voor 95% afhankelijk van fossiele brandstoffen terwijl de wind stevig waait 
door het open landschap van het Groene Hart. Ook zijn veel daken geschikt voor het opwekken van zonne-
energie. De totale energievraag van het Groene Hart kan volledig worden ingevuld met lokaal opgewekte 
duurzame energie en energiebesparingen. Juist rondom bedrijventerreinen en bij wegen zijn windmolens meer 
geaccepteerd dan in het open weidelandschap. Bedrijven op bedrijventerreinen in het Groene Hart kunnen zich 
verenigen in energiecoöperaties om hun terrein energieneutraal te maken en op termijn kosten te besparen. 
Met ‘nul-op-de-meter’ renovaties kan al voor zo’n 35.000 euro een woning volledig energieneutraal gemaakt 
worden; een totale markt van meer dan 50 miljard euro, doorgerekend voor het hele Groene Hart. 

De hiervoor beschreven zes kansen bieden bedrijven goede aanknopingspunten om circulaire activiteiten te 
ontwikkelen die hen nieuwe verdienmogelijkheden bieden en kunnen bijdragen aan een sterke en duurzame 
economie in het Groene Hart. 



10

•  Verduurzaming huidige landgebruik door 
omschakeling naar extensieve veehouderij, 
innovatieve maaimachines en andere type vee

• Ondergrondse drains & ophoging toepassen voor 
vernatte gebieden

• Introduceren nieuwe vormen van agricultuur (zoals 
paludicultuur) om vernatte veenweide economisch te 
benutten op een bestendige manier

• Bestaande ketens gebruiken voor introductie nieuwe 
producten waar een groeiende vraag naar is, zoals 
buffelmelk en cranberries

• Vergroten toegang tot financiële middelen voor 
omschakeling business model en het uitvoeren van 
innovatieve experimenten

TOTAAL OVERZICHT CIRCULAIRE KANSEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN

CIRCULAIRE LANDBOUW

CIRCULAIRE BOUW EN RENOVATIE

CIRCULAIRE MAAKINDUSTRIE

• Ontwikkelen van innovaties voor klimaatbestendige 
nieuwbouw, zoals amfibisch wonen

• Levencyclus denken implementeren in GWW-sector: 
voor lagere kosten over totale levencyclus

• Circulaire bouwprincipes en- materialen introduceren 
en toepassen in nieuwbouw

• Werken aan oplossingen voor een stabiel waterpeil 
onder historische gebouwen 

• Inzetten (organische) reststromen en biobased 
grondstoffen (zoals miscanthus) voor nieuwe 
biobased producten zoals verpakkings- en 
bouwmateriaal

• Participeren in samenwerkingsverbanden zoals 
Groene Cirkels om cross-sectorale circulaire 
waardeketens te versterken

• Ontwerpen nieuwe machine’s die de circulaire 
economie faciliteren, zoals voor de productie van 
circulaire bouwmaterialen tot pompinstallaties voor 
circulaire toepassingen

• Omschakeling van product naar dienst om o.a. 
klantbinding te versterken, recyclebaarheid van 
producten te verhogen en grondstoffen efficiënter in 
te zetten
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• Reststromen inzetten in lokale energie/
grondstoffen installaties voor het creëren van 
meerwaarde 

• Samenwerking rondom duurzaam 
watermanagement om de lokale waterkwaliteit en 
beschikbaarheid te verbeteren

• Reduceren van impacts en inputs door toepassen 
polyculturele teeltmethoden

• Telen van planten met multifuntionele functies (b.v. 
luchtzuivering)

CIRCULAIRE SIERTEELT

DUURZAAM VERHANDELD

GROENE HART 
ENERGIEZELFVOORZIENEND

• Uitbreiden vervoer over water en synchromodaal 
transport

• Gebruik maken van biobased 
verpakkingsmateriaal, uit de circulaire 
maakindustrie

• Pilots starten rondom waterstof transport voor 
vrachtverkeer over weg- en waterwegen

• Bedrijventerreinen energieneutraal maken door 
koeling uit oppervlaktewater en realisatie van 
windmolens middels energiecoöperatie

• Vermarkten energieneutrale / nul-op-de-meter 
renovaties van de gebouwde omgeving

• (Co-)vergisting mest en organische reststromen 
voor energieproductie en meststoffen terugwinning 

• Zonneweides en smartgrids ontwikkelen om de 
energie transitie in het Groene Hart te versnellen
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INTRODUCTIE

Het huidige economische systeem, georganiseerd als een lineaire economie van 
‘take, make, waste’, loopt op z’n einde. De grenzen van grondstof voorraden komen 
in zicht en de draagkracht van het natuurlijk systeem wordt zwaar op de proef 
gesteld. Zowel wereldwijd, nationaal als regionaal ondervinden we de hinder van 
onder andere een veranderend klimaat, stijgende grondstofprijzen, en verlies van 
biodiversiteit. Dat vraagt om systeemverandering gestuwd door nieuwe innovaties 
en nieuwe verdienmodellen. De circulaire economie als paradigma vormt een 
prikkelend alternatief voor een economisch systeem dat wél houdbaar is voor een 
groeiende wereldbevolking binnen de grenzen van de gelimiteerde hoeveelheid 
grondstoffen en de draagcapaciteit van de aarde.

In dit onderzoek wordt middels een systemische analyse in kaart gebracht wat 
de kansen zijn voor actoren in het Groene Hart om de transitie naar een circulaire 
economie te bewerkstelligen. Hiervoor zijn eerst de gebiedskenmerken in kaart 
gebracht: de economie, context en stofstromen van het gebied zijn onder de loep 
genomen, te vinden in hoofdstuk 1. Op basis van deze analyse zijn de belangrijkste 
vraagstukken geïdentificeerd die, als ze worden aangepakt, als hefbomen kunnen 
dienen voor de transitie naar een circulaire economie, zoals beschreven staat 
in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 worden concrete oplossingsrichtingen en kansen 
aangedragen die het Groene Hart versneld in transitie kunnen brengen en ook 
nieuwe kansen voor ondernemers in het gebied creëren. 

In het Groene Hart borrelt het al circulair op vele plekken, zoals in Zegveld bij het 
Veenweiden Innovatiecentrum, of in het samenwerkingsverband Groene Cirkels: als 
één ding duidelijk wordt uit onze analyse is het dat het Groene Hart al voorbij de 
startblokken is. Nu is het zaak om de, in dit rapport beschreven circulaire kansen en 
oplossingsrichtingen aan te grijpen en de koers van de transitie uit te breiden en te 
versnellen. Wij wensen de lezers veel leesplezier en succes op deze weg!
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Wat is de circulaire economie?      
De circulaire economie kan worden samengevat in zeven centrale prestatiekenmerken:  

01
Materialen worden op zo’n 

manier toegepast in de 
economie dat ze continue 

kunnen worden gerecycled 
op hoog niveau zonder te 
verdwijnen in het milieu.

06
Menselijke activiteiten genereren 
een toegevoegde waarde die niet 
alleen in financiële waarde is uit 

te drukken.

07
Menselijke activiteiten dragen 
bij aan een veerkrachtige en 

adaptieve economie.

05
De gezondheid en het welzijn 

van de mens en andere 
soorten moeten structureel 

worden ondersteund door de 
activiteiten van de economie.

02
Alle energie is gebaseerd 

op hernieuwbare 
bronnen. 

04
Menselijke samenleving 

en cultuur worden 
versterkt door menselijke 

activiteiten.

03
Biodiversiteit wordt 

structureel ondersteund 
en versterkt door alle 

menselijke activiteiten in 
een circulaire economie.
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DE CIRCULAIRE ECONOMIE KAN 
WORDEN SAMENGEVAT IN 7 
CENTRALE PRESTATIEKENMERKEN:
De circulaire economie is een relatief nieuw begrip dat 
de laatste jaren flink aan populariteit heeft gewonnen als 
aanvulling op een duurzame economie en het concept 
van ‘people, planet & profit’. Een circulaire economie is 
een economie waarin grondstoffen of hun kwaliteit niet 
verloren gaan, maar oneindig kunnen worden gerecycled. 
Energie is niet meer afkomstig van fossiele bronnen, maar 
enkel uit hernieuwbare bronnen. Ook is zo’n circulaire 
economie zo ingericht dat ons natuurlijk kapitaal - het 
ecosysteem en biodiversiteit - worden ondersteund en 
versterkt in plaats van afgezwakt. Daarnaast biedt de 
circulaire economie de basis voor een gezonde en diverse 
samenleving. 

In tegenstelling tot de lineaire economie worden in de 
circulaire economie grondstoffen dus niet uit de grond 
gehaald, gebruikt en verbrand of uitgestoten met schade 
voor mensen en milieu tot gevolg, maar steeds zo goed 
mogelijk, met zo veel mogelijk waarde opnieuw benut. Om 
dit goed te doen is het vaak nodig om te kijken naar het hele 
systeem en ook om meer samen te werken met andere 
sectoren. Nieuwe coalities en nieuwe verdienmodellen 
zijn dan ook kenmerken van een circulaire economie.

HOE ZIET HET GROENE HART ER UIT 
IN EEN CIRCULAIRE TOEKOMST?
In dit rapport is gekeken naar de kansrijke sectoren, 
verdienmodellen en oplossingsrichtingen die het Groene 
Hart in de richting van de circulaire economie beweegt. 
In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste vraagstukken 
van het Groene Hart beschreven, voortkomende uit 
het huidige lineaire economisch systeem, met lineaire 
verdienmodellen en waardeketens. In zo’n economisch 
systeem verliezen de verschillende overheden en 
bedrijven grondstoffen en producten al snel uit het oog 
wanneer deze aan het einde van hun lineaire levensloop 
komen. Ze worden verbrand of weggegooid, terwijl het 
einde van de levenscyclus in de circulaire economie juist 
een nieuwe kans en een nieuw begin betekent. 
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DE STAND VAN ZAKEN 
IN HET GROENE HART

Om te bepalen waar de grootste kansen liggen voor (en noodzaak tot) een transitie 
naar een circulair en duurzaam Groene Hart is het belangrijk een goed beeld te 
hebben van de bestaande situatie in de regio. Hierbij gaat het er bijvoorbeeld om te 
bepalen wat de sterke en innovatieve economische sectoren in de regio zijn, wat de 
samenhang tussen economie en grote regionale vraagstukken zoals bodemdaling is, 
en wat grote, onbenutte of impactvolle grondstofstromen in het gebied zijn. 

In dit hoofdstuk worden eerst de geografie van het gebied, de bestuurlijke context 
en de regionale economie van het Groene Hart geschetst. Vervolgens worden 
deze karakteristieken gekoppeld aan de belangrijkste milieuvraagstukken en het 
‘metabolisme’ (grondstofstromen) van de regio. Uiteindelijk resulteert deze analyse 
in een selectie van regionale vraagstukken die kunnen worden aangepakt door de 
circulaire kansen in het Groene Hart te benutten.

H O O F D S T U K

01
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1.1 Ruimtelijke 
kenmerken van het 
Groene Hart 
Het Groene Hart is het agrarische hart van de Randstad: 
een uniek, open veenweide gebied, gelegen tussen de vier 
grote steden. Op enkele stedelijke kernen in het Groene 
Hart zoals Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden na, 
kenmerkt het Groene Hart zich vooral door een open, groen, 
en waterrijk landschap. De exacte grens van het Groene 
Hart is niet altijd even duidelijk: sinds het loslaten van de 
Rijkscontour Groene Hart in 2010 houden verschillende 
organisaties verschillende grenzen aan. In dit onderzoek 
definiëren we het Groene Hart volgens de afbakening van 
de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, zoals 
te zien is hieronder op de kaart: zowel het lichtgroene als 
het donkergroene gedeelte. In totaal zijn dit (delen van) 
43 gemeenten1. Het kerngebied behelst de gemeenten 

die voor meer dan 50% in het Groene Hart liggen, zoals 
ook te zien op de kaart in figuur 1. Tegelijkertijd ligt dit 
landelijke gebied rechtstreeks onder de invloedssfeer van 
de Randstad en haar 7 miljoen inwoners, en de Mainports 
Schiphol en Rotterdam. De combinatie van een landelijke 
omgeving in de nabijheid van de Randstad zorgt ervoor 
dat het gebied een gewaardeerde woonomgeving is, 
die tegelijkertijd ook in economische zin en wat betreft 
werkgelegenheid innig verbonden is met de Randstad (zie 
ook de sectie ‘De Economie van het Groene Hart’).

Momenteel wonen zo’n 698.000 mensen in het 
Groene Hart2. De demografische ontwikkeling van het 
gebied is divers; in sommige gemeenten is sprake van 
krimp in andere van groei. Over het algemeen zal het 
inwoneraantal in de Groene Hart gemeenten de komende 
jaren licht toenemen. De huidige woningvoorraad bestaat 
grotendeels uit grote eengezinswoningen gebouwd 
tussen 1970 en 1990. Door de lichte bevolkingsgroei en 
een toename in eenpersoonshuishoudens zal de vraag 
naar woningen stijgen (PBL, 2015). 

Zoals te zien is op figuur 2 is het grondgebruik overwegend 
agrarisch: in totaal bestaat 
het Groene Hart voor 67% 
uit agrarisch land (PBL, 
2015). De melkveehouderij 
is dominant waar het gaat 
om agrarisch landgebruik: 
alleen al in het kerngebied 
van het Groene Hart gaat 
het om 104 duizend hectare 
agrarische graslanden. 
Daarnaast is ook de 
tuinbouw een belangrijke 
agrarische sector: hier 
gaat het om 3,6 duizend 
hectare dat voornamelijk 
geconcentreerd is rond 
de Greenport Boskoop en 
de Greenport Aalsmeer.  
Al meer dan 500 jaar is 
het overgrote deel van de 
bedrijven hier actief in de 
(boom)sierteelt, zowel waar 
het gaat om productie, 
handel en zakelijke 
dienstverlening. Boskoop is 
een (inter)nationaal begrip 
binnen de sector. In totaal 
bevinden zich zo’n 600 

Figuur 1: het Groene Hart en haar directe omgeving. Eigen kaart

1 De afbakening van het studiegebied  ligt geheel in lijn met de gebiedsafbakening van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart 
(Groene Hart monitor 2014). In dit onderzoek wordt ook gebruik gemaakt van referenties en data op basis van een kleinere scope. Bij deze 
data staat de dan gebruikte scope aangegeven.  
2 Het aantal inwoners is gebasseerd op het aantal gemeenten dat voor meer dan 50% in het Groene Hart ligt, in lijn met de afbakening 
gehanteerd in de Monitor Groene Hart (2014). 
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Figuur 2: landgebruik in het Groene Hart. Bron: CBS, 2012.

1.2 Het 
Groene Hart 
Bestuur en 
Beleid
Het Groene Hart heeft in 
bestuurlijk opzicht iets weg van 
een lappendeken. Sinds 2010 heeft 
het Rijk de verantwoordelijkheid 
voor het beschermen van dit 
gebied overgedragen aan 
de provincies Zuid-Holland, 
Noord-Holland en Utrecht. Dit 
doen de provincies samen met 
gemeenten, waterschappen, 
bedrijven en burgers in het 
gebied. Deze decentralisatie 

heeft in bestuurlijke zin dus tot de nodige fragmentatie 
geleid. Zo beslaat het onderzoeksgebied zoals dit door 
Metabolic gedefinieerd is in dit rapport 43 gemeenten, 
3 provincies, en 5 verschillende waterschappen; al deze 
lokale overheden moeten hun beleid onderling zien af te 
stemmen en te coördineren. Aan de andere kant wordt er 
in het Groene Hart gewerkt aan een regionale identiteit en 
is de samenwerking tussen de verschillende overheden, 
bedrijven en burgers de laatste jaren op verschillende 
gebieden toegenomen.

PROVINCIAAL BELEID: FOCUS 
OP OPEN WEIDELANDSCHAP EN 
AFREMMEN BODEMDALING
De gezamenlijke beleidsdoelstellingen van de drie bij 
het gebied betrokken provincies omtrent de ruimtelijke 
ontwikkelingen in het Groene Hart staan beschreven 
in een gezamenlijk beleidsdocument: de ‘Voorloper 
Groene Hart 2009-2020’ (Stuurgroep Groene Hart, 2009). 
Hierin staat het behoud van het open karakter, de rust 
en ruimte van het veenweide landschap, het afremmen 
van de bodemdaling, het ontwikkelen van een robuust, 
klimaatbestendig en op de lange termijn betaalbaar 
watersysteem in het Groene Hart centraal. Dit laatste 
is in bestuurlijk opzicht van belang omdat de kosten 
van bodemdaling en klimaatadaptatie voornamelijk bij 
de verschillende overheden in het Groene Hart terecht 
komen (PBL, 2015). In de meest kwetsbare gebieden wordt 

(handels)kwekerijen in Boskoop en beslaat het areaal voor 
teelt in de open grond meer dan 1.200 hectare, aangevuld 
door meer dan 80 hectare glastuinbouw en circa 250 
hectare containerteelt (PBL, 2015). De kwekerijen bij 
Boskoop onderscheiden zich niet door de schaal waarop 
geproduceerd wordt: het gemiddelde kavel is typisch voor 
de slagenverkaveling in het Groene Hart: lang en smal, en 
met slechts 2 hectare relatief klein binnen de sector. 

De landbouw is niet alleen in economische zin een 
belangrijke pijler in het gebied, maar ook bepalend 
voor het in het gebied ontstane landschap. Het open 
(veen)weidelandschap van het Groene Hart is van 
unieke cultuurhistorische waarde: de ontwatering en 
ontginning van de landbouwgronden in het Groene Hart 
volgens vaste maatvoering (‘slagen’) heeft geresulteerd 
in een geometrisch patroon dat op wereldschaal uniek 
is. In combinatie met de daling van de veenbodems 
in het gebied heeft dit geleid tot een uniek en typisch 
Hollands landschap van diepe polders, smalle slootjes, 
windmolens en wegen langs de boezemwateren, hoog in 
het landschap.
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1.3 De Economie 
van het Groene Hart
Hoewel het Groene Hart met name bekend staat als 
een gebied met een sterke landbouwsector, heeft de 
regio in economisch opzicht nog een aantal sterke 
sectoren. Bovendien is het interessant om te kijken naar 
de economische relaties met de Randstad omdat deze 
mogelijkheden bieden voor het verder ontwikkelen en 
ondersteunen van verschillende economische sectoren in 
het Groene Hart.

OP EIGEN KRACHT: STERKE 
ECONOMISCHE SECTOREN IN HET 
GROENE HART
Als we kijken naar wat sterke economische sectoren zijn 
in het Groene Hart, dan zijn de specialisatiegraad en 
werkgelegenheid relevante indicatoren. Uit onderzoek 
van gemeente Alphen aan den Rijn voor een centraal deel 
van het Groene Hart3 blijkt dat de volgende sectoren sterk 
zijn in het gebied4 (Van der Hoorn, 2015): 

daarom gekeken naar herinrichting naar (natte) natuur, 
terwijl in de gebieden daarbuiten (waar eveneens een 
bodemdalingsopgave ligt) gekeken wordt hoe innovatieve 
landbouw en het afremmen van bodemdaling met elkaar 
kunnen worden gecombineerd.

 

GEMEENTELIJK BELEID EN 
SAMENWERKING
Met de decentralisatie van bestuur is de taak van 
de gemeenten in het Groene Hart waar het gaat om 
ruimtelijke ordening verzwaard. Sinds de invoering van 
de Wet Ruimtelijke Ordening (2008) is de afweging van, 
en ruimte voor, nieuwe ontwikkelingen in het gebied 
meer bij de gemeenten komen te liggen. De gemeentes 
hebben de, vaak oude, bestemmingsplannen voor 
het buitengebied moeten herzien en de discussie over 
nieuwe ontwikkelingen en bouw in het Groene Hart is 
weer toegenomen. Tegelijkertijd zien we dat het aantal 
gemeenten door herindeling afneemt, zoals bij de 
gemeenten Molenwaard (2013), Alphen aan den Rijn 
(2014) en Krimpenerwaard (2015) en dat samenwerking 
tussen gemeentes toeneemt. Zo kunnen gemeentes 
van elkaar leren waar het gemeenschappelijke thema’s 
en problemen betreft. Voorbeelden van dit soort 
samenwerkingen zijn het platform Slappe Bodem van 
(in 2015) dertien gemeenten met een slappe bodem; het 
Platform Nieuwe Regio van tien gemeenten rond Gouda; 
de vastgoedsamenwerking tussen zeven gemeenten, 
waaronder Nieuwegein; de bestuurlijke tafel Recreatie 
en Toerisme van achttien Groene Hart-gemeenten en de 
bestuurlijke Tafel Groene Hart Werkt!

Ook tussen de verschillende overheidsniveau’s vindt 
samenwerking plaats. Het beste voorbeeld hiervan is de 
Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, waarin 
de 3 provincies, de gemeenten en de waterschappen 
op bestuurlijk niveau samenwerken aan het borgen van 
de recreatieve en landschappelijke kwaliteiten van het 

Programmateam Groene Hart Circulair 
Groene Hart Werkt! Is een samenwerkingsverband 
van verschillende gemeenten in het Groene Hart om 
de regionale economie te versterken. Hier binnen 
lopen verschillende initiatieven en zijn verschillende 
organisaties actief om te werken aan vernieuwing 
op economisch gebied. Onderdeel hiervan is het 
project Groene Hart Circulair waarbinnen bedrijven 
en sectoren worden gekoppeld en wordt gewerkt 
aan o.a. het verwaarden van reststromen, het 
ontwikkelen van nieuwe toekomstbestendige 
landbouw en het verminderen van bodemdaling.

Groene Hart en het vergroten van de regionale identiteit 
en landelijke bekendheid van het gebied. 

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING 
IN HET GROENE HART
Naast de coördinatie tussen overheden zijn er ook tal van 
publiek-private samenwerkingsverbanden te vinden in het 
Groene Hart, die zorgen voor afstemming van beleid en 
acties van verschillende belanghebbenden in het gebied. 
Zo werken HEINEKEN Nederland, Alterra en de provincie 
Zuid-Holland sinds 2013 samen aan het initiatief Groene 
Cirkels. Hierin wordt de verduurzaming van de HEINEKEN 
Brouwerij in Zoeterwoude gekoppeld aan de kennis en 
expertise van Alterra en de provinciale ambities op het 
gebied van ruimte, water, mobiliteit en economie (Groene 
Cirkels, 2016). 

Ook op het gebied van de circulaire economie vinden er, 
naast dit onderzoek en de Circular Economy Challenge 
van de lokale Rabobanken, tal van andere initiatieven 
plaats, zoals het Veenweide Innovatie Centrum in Zegveld, 
het samenwerkingsverband voor Streekproducten van het 
Groene Hart en de Stichting Greenport Regio Boskoop.
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GROOTHANDEL EN 
DISTRIBUTIE
Binnen de handel kent het Groene 
Hart een economische specialisatie 
op het gebied van het verwerken en 
verpakken van kaas. Circa 25% van 
de landelijke werkgelegenheid in de 
handel van kaas bevindt zich in het 
Groene Hart: gezamenlijk is deze sector 
goed voor ongeveer 1.300 banen (Van 
der Hoorn, 2015). Zoals ook te zien is 
op de kaart in figuur 3 concentreren 
de kaasbedrijven zich in Bodegraven-
Reeuwijk en Woerden. Naast de 
verpakking en verwerking van kaas 
wordt er op veel boerderijen in het 
Groene Hart ook op kleinere schaal kaas 
geproduceerd, welke zich bevinden 
aan de rand van het onderzoeksgebied. 
In Schoonrewoerd bij Leerdam is een 
fabriek waar deze productie op grotere 
schaal plaatsvindt.

• Handel, groothandel en met name 
groothandel in zuivel, spijzen, oliën en 
vetten

• Landbouw: teelt van sierplanten en 
van eenjarige gewassen

• Bouwnijverheid, met name grond-, 
water- en wegenbouw

• Industrie: met name 
bouwmaterialenindustrie en 
machineindustrie

• Informatie technologie: IT 
dienstverlening

• Zakelijke dienstverlening: verhuur van 
roerende goederen en architecten-, en 
ingenieursbureau. 

Hieronder worden de verschillende 
relevante sectoren verder beschreven 
waarbij de focus ligt op de eerste 4 clusters 
vanwege hun directe relevantie  qua 
materiaalstroom en impact in het Groene 
Hart. 

 Figuur 3: kaasclusters in het kerngebied van het Groene Hart. Bron: Van der Hoorn, 2015.

Figuur 4: groothandelclusters in het kerngebied van het Groene Hart. Bron: Van der 
Hoorn, 2015

3 De scope van Van der Hoorn (2015) omvat een kleiner gebied dan de in dit onderzoek aangehouden scope te weten: Midden-Holland 
(Bodegraven- Reeuwijk, Waddinxveen, Zuidplas, Gouda, Vlist, Ouderkerk, Bergambacht, Schoonhoven en Nederlek - waarvan inmiddels 
de gemeenten Nederlek, Ouderkerk, Vlist, Bergambacht en Schoonhoven zijn samengevoegd tot gemeente Krimpenerwaard), de Rijn- en 
Veenstreek (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop) en de Utrechtse gemeenten (Woerden en Oudewater). Dit is de enige 
data die voor handen is en daarom is deze als zodanig gebruikt. Hierdoor kunnen enkele economische sectoren over- of ondervertegen-
woordigd zijn.  

4  Het gebruiken van de indicatoren locatiequotidient (specialisatiegraad) en werknemersaantallen kent wel kantekeningen: zo kan bijvo-
orbeeld de aanwezigheid van één groot bedrijf een vertekend beeld geven van de specialisatie.
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Verder zorgt de nabijheid van de Mainports Rotterdam 
en Schiphol in combinatie met de toegankelijkheid 
van snelwegen zoals de A2, A4, A12 en A27 voor dat het 
Groene Hart een zogeheten ‘draaischijffunctie’ heeft. Het 
gaat hier om de verwerking en verhandelingen van o.a. 
versproducten en Nederlandse consumentengoederen 
vanuit het buitenland voor het Nederlandse achterland en 
vice versa (Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, 2012; 
PBL, 2015). Uit onderzoek van zowel Buck Consultants 
International (2015) als Van der Hoorn (2015) blijkt 
dan ook dat er in het gebied een sterke economische 
specialisatie is op het gebied van logistiek en transport. 
Ook de aanwezigheid van grote distributiecentra en/
of hoofdkwartieren van supermarktketens als Jumbo 
en Hoogvliet en bijvoorbeeld Zeeman kan deels vanuit 
de verbinding met de Randstad worden verklaard. De 
Nederlandse logistieke sector is zeer internationaal 
georiënteerd; slechts 9% van het transporttonnage 
wordt enkel binnenlands vervoerd; met afstand het 
meeste transport bestaat uit aan- of afvoer van goederen 
uit of voor Nederland (68%) (CBS, 2016). 23% wordt 
direct doorgevoerd. Het transport in het Groene Hart 
bestaat vooral uit wegvervoer en binnenvaart, waarbij 
de binnenvaart grotendeels internationaal (70%) en 
wegvervoer grotendeels nationaal (82%) is. In totaal wordt 
meer dan 10 miljoen ton bulkgoederen overgeslagen in de 
binnenhavens van o.a. Alphen aan den Rijn, Gorinchem en 
Gouda (The Blue Road, 2016). 

Het Groene Hart kent relatief veel groothandelaren in 
de voedingsmiddelindustrie: alleen al in het kerngebied 
van het Groene Hart zijn de bedrijven uit deze sector 
gezamenlijk goed voor circa 3.800 banen. In dit gebied 
ligt het aandeel in de regionale werkgelegenheid van deze 
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Figuur 5: de logistieke sector in het Groene Hart. Eigen kaart.

bedrijfstak twee keer zo hoog 
als het landelijk gemiddelde 
(Van der Hoorn, 2015). De 
g r o o t h a n d e l s b e d r i j v e n 
concentreren zich met name 
rond de stedelijke kernen 
in het Groene Hart: Gouda, 
Woerden en Alphen aan den 
Rijn (zie ook figuur 4).

LANDBOUW
Een andere sterke 
economische sector in de 
regio wordt gevormd door 
de landbouw, en dan met 
name de teelt van sierplanten 
en boomkwekerijen (zie ook 
figuur 6). Zo zijn alleen al 
Greenport Boskoop en delen 
van Greenport Aalsmeer 

(Nieuwkoop en Kaag en Braassem) en Westland-
Oostland (Zuidplas) goed voor circa 4.500 banen in 
de teelt van sierplanten (Van der Hoorn, 2015). De 
productiewaarde van de Nederlandse boomkwekerij 
sector ligt rond de 600 miljoen euro.  Dit is ongeveer 
6% van de totale productiewaarde van het gehele 
Nederlandse tuinbouwcluster. Met een export van € 456 
miljoen is Nederland het belangrijkste exportland binnen 
de Europese Unie als het gaat om boomteelt producten 
(Productschap Land en Tuinbouw, 2010). Het Nederlandse 
boomteeltcluster beslaat zo’n 40% van de wereldmarkt 
(Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, 2014).  
Van de totale Nederlandse boomteelt afzet, wordt bijna 
een derde verhandeld via Boskoop. Dit komt neer op een 
totale productiewaarde binnen de teelt van 200 miljoen 
euro (Van der Hoorn, 2015; Stichting Belangenbehartiging 
Greenport Boskoop, 2014). Naast de centrale positie in 
internationale handelsnetwerken en de nabijheid van de 
mainports Schiphol en Rotterdam, profiteert Boskoop 
ook van de nabijheid van miljoenen consumenten in de 
Randstad. Er wordt een zeer groot assortiment geteeld 
en verwerkt, met name bij de sierteelt, deels in de 
vollegrond en deels in containers (potten) (Rabobank, 
2012). In vergelijking met het Nederlands aandeel werken 
in het Groene Hart meer dan vier keer zoveel mensen in 
de sierteelt. Naast directe werkgelegenheid hebben de 
Greenports ook een belangrijk uitstralingseffect verder 
terug in de keten: ze zorgen voor werkgelegenheid in 
de zakelijke dienstverlening (denk hierbij bijvoorbeeld 
aan de keuring en controle van agrarische producten) 
en zijn bedrijven in de Greenports een belangrijke 
klant voor toeleveranciers in verpakkingsmateriaal, 
akkerbouwproducten, transporteurs en in sommige 
gevallen technische dienstverleners (o.a. kassenbouw en 
installatietechniek). Boskoop is onderscheidend op het 
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Figuur 6: sierteeltbedrijven in het kerngebied van het Groene Hart. Bron: Van der Hoorn, 2015.

gebied van kennis, innovatie en kwaliteit. Zo’n 35% van 
de noviteiten binnen de Nederlandse boomkwekerij is 
afkomstig uit Boskoop. De kwekers rond Boskoop hebben 
een breed assortiment in huis, waardoor de Greenport 
een sterke positie heeft als centrum voor kennis- en 
arbeidsintensieve, bijzondere teelten. Het cluster kent 
verder een sterke combinatie van handel, fijnmazige 
logistiek en hoogwaardige productie (Greenport Regio 
Boskoop, 2015). De meeste kwekerijen zijn midden- en 
kleinbedrijven met een beperkt aantal medewerkers. De 
grootste groep bedrijven valt in de categorie van 2 tot 4 
medewerkers (Stichting Belangenbehartiging Greenport 
Boskoop, 2014). Wel is er daarnaast sprake van een groot 
aandeel tijdelijke, seizoensgebonden arbeidskrachten 
(Van der Hoorn, 2015). 

DE MAAKINDUSTRIE
Naast de bovengenoemde sectoren kent het Groene 
Hart in mindere mate (en vaak op lokaal i.p.v. regiobreed 
niveau) een specialisatie in de Grond- Weg en Waterbouw 
(GWW), bouwmaterialen (m.n. beton en grindhandelaren 
(bijvoorbeeld: spanbeton, betonmortel)de machinebouw, 
de maritieme maakindustrie (de regio’s Alblasserwaard 
- Krimpenerwaard), en de bouw van sport- en 
recreatiejachten, en binnenvaartsschepen.

VOEDINGS- EN 
GENOTSMIDDELEN
INDUSTRIE
De voedings- en genotsmiddelen 
industrie in het Groene Hart komt 
niet naar voren als economische 
specalisatie in de analyse van 
Van der Hoorn (2015) maar 
speelt toch een belangrijke rol 
in het Groene Hart. In Nederland 
zijn ongeveer 6.340 bedrijven 
actief in de sector voedings- 
en genotsmiddelenindustrie, 
waarvan 41,4% gevestigd is in 
de provincies Noord-Holland 
(1.040), Zuid-Holland (1.150) en 
Utrecht (435) (Statline CBS, 2016). 
Hoewel er in het Groene Hart en 
omstreken een aantal grote en 
bekende spelers gevestigd is, zoals 
HEINEKEN of Refresco, gaat het in 
de meeste gevallen om kleinere 
bedrijven (Ecofys, 2011). 

Van de circa 70 bedrijven die in 
het Groene Hart gevestigd zijn, hebben er slechts enkele 
bedrijven meer dan 100 werknemers. Er zijn een paar 
bedrijven met ca. 70 werknemers, en rond de vijftien 
bedrijven met ca 30-50 werknemers. De grootste sub-
sectoren in het Groene Hart zijn de zuivelindustrie, brood- 
en banketbakkerijen en de (fris)drankindustrie. Verder 
wordt de VGI-sector in het Groene Hart gevormd door 
bedrijven werkzaam in vlees- en visverwerking, zoetwaren, 
veevoeder, ingrediënten en groenten- en fruitverwerking 
(Van der Hoorn, 2015).

Naast ambachtelijke zuivelboerderijen en ongeveer 300 
zelfkazers telt het Groene Hart nog een vijftiental grote 
zuivelfabrikanten. Binnen de zuivelsector is de productie 
van kaas het grootst, maar ook babyvoeding, yoghurt en 
toetjes worden op grote schaal geproduceerd.
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Grondstofstromen in het Groene Hart in beeld 

Figuur 7: De kaart van het regionaal metabolisme biedt houvast bij 
het herkennen van grote, schadelijke of onderbenutte grondstof- 
energie en waterstromen. Dit vormt een belangrijke basis voor het 
verkennen van het circulaire potentieel van de regio. Hierbij gaat 
het niet alleen om de afgebeelde massa’s en volumes maar kijken 
we ook naar een aantal contextuele factoren, zoals toxiciteit of 
schadelijkheid van de stroom en onbenut potentieel. 

GROENE HART STOFSTROMEN
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WATER
Huishoudens in het gebied gebruiken jaarlijks zo’n 30 miljoen 
liter drinkwater. Cijfers voor de industrie en de landbouw 
zijn wat het gebruik van drinkwater of industriewater op 
het niveau van het Groene Hart niet voorhanden. Het 
meeste afvalwater in het Groene Hart komt terecht bij de 
verschillende rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Ook 
zuiveren sommige industrieën hun eigen water, zoals in 
helofyten vloeibedden of via membraanfilterinstallaties 
om het proceswater keer op keer te kunnen inzetten 
(voorbeelden hiervan zijn de zuiveringsinstallaties zoals bij 
HEINEKEN en Croda). Meer specifieke details zijn hier niet 
over bekend. In het Groene Hart zijn 5 waterschappen actief, 
die samen in totaal tientallen waterzuiveringsinstallaties 
beheren. Van alle afvalwaterstromen in het Groene Hart 
is meer dan 40% van het totaal van bijna 74 miljoen m3 
afkomstig van de huishoudens, terwijl de industrie en 
landbouw samen het resterende deel van deze stromen 
voor hun rekening nemen. 

De waterstroom is niet alleen relevant vanwege haar 
volume maar ook vanwege de waardevolle nutriënten 
die in het afvalwater zitten en de in het water aanwezige 
microverontreiniging (bijv. hormoon- en medicijnresten). 
Een deel van deze in het water opgeloste stoffen blijft 
achter in de ruim 20 kiloton zuiveringsslib die jaarlijks als 
reststroom vrijkomt bij het zuiveringsproces. Het gaat dan 
bijvoorbeeld jaarlijks om zo’n 3,1 kiloton stikstof en 495 ton 
fosfaat.

GRONDSTOFFEN
Het in kaart brengen van grondstofstromen op een 
regionaal niveau is niet eenvoudig. Zo wordt de aanvoer 
van grondstoffen voor de verschillende industrieën en 
producten/materialen voor de handel nergens bijgehouden 
en is deze data vaak vertrouwelijk. 

Op verschillende manieren is echter wel een enig inzicht 
te krijgen in relevante grondstofstromen; hierbij wordt o.a. 
gekeken  naar:
• afvaldata
• kenschetsen van industrieën
• volumes/massa transport over weg en waterwegen, en 

nationale & internationale transport bewegingen 

 
HUISHOUDELIJKE GRONDSTOFSTROMEN
Als we kijken naar de afvalstroom van huishoudelijk 
reststromen dan zien we dat in het Groene Hart ruim 148 
kiloton afval per jaar nog niet gescheiden wordt ingezameld 

1.4 Het Regionaal 
Metabolisme van 
het Groene Hart5

Als een laatste stap in de analyse van de stand van zaken 
in het Groene Hart is de ecologische context en het 
metabolisme van de regio onder de loep genomen. De 
belangrijkste energie-, water- en grondstofstromen in de 
regio zijn in kaart gebracht. De resultaten van deze analyse 
van het Regionaal Metabolisme zijn weergegeven in 
figuur 7.

ENERGIE & CO2 EMISSIES
Het Groene Hart is momenteel voor haar energiebehoefte 
voor bijna 95% afhankelijk van fossiele brandstoffen 
en draagt daarmee bij aan de wereldwijde uitstoot van 
broeikasgassen en de verandering van het klimaat6. Het 
grootste deel van het totale energiegebruik van ruim 62 PJ in 
het Groene Hart, is toe te schrijven aan de sector mobiliteit 
(26 PJ). Daarbij gaat het zowel om personenvervoer als 
transport van grondstoffen en goederen: brandstoffen voor 
transport op weg en water zijn goed voor ruim 45% van de 
totale vraag naar energie in het gebied. Met bijna 36% van 
het totale energiegebruik zijn de huishoudens in het Groene 
Hart de tweede grootste energieverbruiker in het gebied, 
op afstand gevolgd door respectievelijke activiteiten in 
de landbouw en industrie. De aan dit energiegebruik 
gerelateerde CO2 emissies zijn te zien aan de rechterkant 
van metabolisme kaart; deze bedragen in totaal ruim 7 
miljoen ton. 

De landbouw heeft een kleiner aandeel aan energiegebruik 
gerelateerde CO2 emissies in het Groene Hart (5,7%). 
Het effect van de sector op klimaatverandering is echter 
groter dan deze energie-emissies alleen. In het kerngebied 
van het Groene Hart alleen al resulteert de oxidatie van 
veengronden in ruim 1.400 kiloton (1,4 miljoen ton) CO2 
emissies (PBL, 2015). Deze emissies zijn grotendeels 
aan de landbouwsector toe te schrijven als gevolg van 
grondwaterbemaling. 

Wanneer deze veenweide-emissies worden opgeteld bij 
de CO2 uitstoot gerelateerd aan energieverbruik in de 
landbouw, blijkt dat de landbouwsector in het Groene Hart 
verantwoordelijk is voor 1,8 miljoen ton, ofwel meer dan 
een kwart van de totale CO2 emissies in het Groene Hart.

5 Het grootste deel van de data in dit hoofdstuk is afkomstig van een analyse van Metabolic op basis van CBS data en andere census data voor 2016, op basis 
van het inwoneraantal van het studiegebied. 
6  Voor de middelen voor de productie van energie zijn we uitgegaan van de Nederlandse gemiddelden, aangezien de productie van energie in het Groene Hart 
zelf momenteel bij lange na de vraag naar brandstoffen, warmte en elektriciteit in het gebied niet dekt. Deze gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (2016).



27 DE STAND VAN ZAKEN  IN HET GROENE HART

(de donkerpaarse stromen). Van deze gemengde 
afvalstromen bestaat in het Groene Hart ruim één derde uit 
groente-, fruit-, en tuinafval: de potentie voor hoogwaardig 
hergebruik van deze zou aanzienlijk worden vergroot 
wanneer deze stroom bij de ruim 50 kiloton GFT afval zou 
kunnen worden gevoegd die naar schatting op dit moment 
al gescheiden wordt ingezameld in het Groene Hart. Dit 
geldt nog sterker voor de 25 kiloton kunststoffen die in het 
gemengde restafval zitten: deze fractie is ruim 4 keer zo 
groot als de hoeveelheid kunststoffen vanuit huishoudens 
die momenteel gescheiden ingezameld wordt op jaarbasis.

BEDRIJVEN
Voor het bedrijfsleven is de hoeveelheid gemengd afval 
relatief minder groot: naar schatting wordt ruim tweederde 
van de afvalstromen (totaal 211 kiloton) gescheiden. Het 
merendeel van deze reststromen wordt al op verschillende 
manieren hergebruikt (Ecofys, 2011). Voor bijna eenderde 
van de bedrijfsafvalstromen geldt echter dat ze niet worden 
gescheiden en zijn daardoor niet geschikt voor hergebruik: 
deze stromen worden momenteel verbrand. Hoewel er 
op deze manier wel energie gewonnen wordt uit deze 
reststromen, is dit een zeer laagwaardig restproduct.

INDUSTRIE
De maakindustrie in het Groene Hart is divers: zowel qua 
activiteiten, plaats in de keten (toeleverancier aan andere 
industrieën of productleverancier voor eindgebruik), alsook 
qua grondstoffen en ketens. Door middel van interviews 
en deskresearch van een selectie van industrie partijen 
op basis van data van de Kamer van Koophandel (2016) 
in het Groene Hart is generiek beeld ontstaan van de 
grondstofstromen voor de industrie in het Groene Hart.

Over het algemeen komt het beeld naar voren dat veel van 
de ketens niet specifiek regionaal gebonden zijn. In het 
Groene Hart gevestigde partije n bedienen een Nederlandse, 
Europese of zelfs wereldwijde markt. Grondstoffen 
worden van verschillende leveranciers ingekocht, soms 
op daghandel, soms bij partijen waar een langdurige 
samenwerking mee is aangegaan. De toeleveranciers zijn 
in sommige gevallen dichtbij de industrie gevestigd maar 
vaak ook niet. De verbinding met het Groene Hart voor deze 
partijen is in sommige gevallen daarmee ook toevallig, of 
slechts gericht op het Groene Hart als strategische locatie in 
verband met logistiek. 

Er zijn wat de aanvoer van grondstoffen en afvoer van 
afvalstromen betreft geen gedetailleerde cijfers voor de 
bedrijven in het Groene Hart bekend. Als we echter kijken 
naar landelijke statistieken dan zien we dat een groot deel 
van de grondstoffen die worden gebruikt in de maak- en 
bouwmaterialen industrie primaire grondstoffen betreft, 
dus geen gerecyclede grondstoffen. Voor bouwmaterialen 
is dit meer dan 95% en in de metaalindustrie is dit 85% 
(Bhageloe-Datadin & Delayahe, 2010). Ook wordt een groot 
deel van de grondstoffen voor de maakindustrie momenteel 
ingevoerd uit het buitenland: 100% van de metalen en 27% 

van de niet-metallische mineralen. De reststromen uit de 
maak- en bouwmaterialen industrie zijn te divers om daar 
een specifiek beeld van te schetsen. Het grootste deel van 
de reststromen uit de bouw wordt echter gerecycleld (97%), 
al is hier grotendeels sprake van laagwaardige recycling. 

Als we specifiek kijken naar de Voedings- en Genotsmiddelen 
(VGI) industrie komen daar ook grote hoeveelheid aan 
reststromen vrij. Deze bestaan voornamelijk uit afvalwater, 
(plastic) verpakkingsmateriaal, en plantaardig-  en dierlijk 
afval. De biomassa die vrijkomt binnen de gehele VGI 
in Nederland  is ongeveer 8.000 kiloton (Ecofys, 2011). 
Ook is de voedingsmiddelensector een grote warmte- 
en koudegebruiker, waarvoor momenteel veel energie 
verbruikt wordt. De VGI sector kent al geruime tijd 
samenwerking met andere ketens voor het hergebruik van 
reststromen. Zo wordt wei wat vrijkomt bij kaasproductie 
gebruikt in de frisdrank industrie en wordt bierbostel, een 
reststroom van bierbrouwerijen, verwerkt tot varkensvoer 
voor lokale veehouderijen. 

LANDBOUW & ORGANISCHE RESTSTROMEN
Met ruim 4.115 kiloton (4,1 miljoen ton) mest en een geschat 
totaal van ruim 180 kiloton organische reststromen uit de 
agrarische sector, het onderhoud van verkeersterreinen, 
natuurlijke landschappen en bossen in het gebied zijn 
organische reststromen de derde belangrijkte categorie 
van afvalstromen in het Groene Hart (Ecofys, 2011). 
In deze agrarische reststroom is het groenafval uit de 
sierteelt en boomkwekerijen zelfs nog niet meegenomen 
wegens een gebrek aan beschikbare data dus dat volume 
is in werkelijkheid nog groter. Waar het gaat om mest is 
de melkveehouderij dominant: meer dan 90% van alle 
meststromen in het gebied is afkomstig van melkkoeien 
(Ecofys, 2011). Voor zover bekend wordt het overgrote deel 
van deze mest momenteel nog uitgereden op het land, al 
loopt het Groene Hart wat dat betreft wel tegen haar limiet 
aan: volgens de gegevens van het CBS (2014) is er over het 
hele gebied genomen, zowel waar het gaat om de in de mest 
aanwezige stikstof als fosfor, een tekort aan plaatsingsruimte. 
Waar dit het geval is dient de mest te worden afgevoerd 
en verwerkt tegen betaling. De belangrijkste organische 
reststromen en hun massa’s zijn hieronder weergegeven: 

• Mest: 4.115 kiloton
• Organische restromen uit natuurlijk landschap (o.a. 

hout, heide, riet): 159,3 kiloton
• Rooi- en snoeihout fruitteelt: 9,9 kiloton
• Slootmaaisel: 48 kiloton
• Bermgras: 14,9 kiloton
• Overige agrarische restromen 11 kiloton

Organische reststromen zoals agrarische reststromen (denk 
aan aardappel loof en andere gewasresten die overblijven 
na de oogst) en sloot- en bermmaaisel worden doorgaans 
achtergelaten op het land. 
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VRAAGSTUKKEN IN 
HET GROENE HART

Op basis van de context analyse van het Groene Hart in hoofdstuk 1 zijn de 
belangrijkste regionale vraagstukken in relatie tot een transitie van de regio naar een 
circulaire economie in kaart gebracht. Deze vraagstukken zijn geselecteerd vanwege 
de volgende redenen:

• Er sprake is van een huidige economische relevante sector en/of potentieel 
voor bedrijfsleven om op het vraagstuk te ageren en nieuwe economische 
kansen te activeren;

• De huidige activiteiten liggen niet in lijn met de prestatiedoelen van 
een circulaire economie o.a. doordat er sprake is van een significante 
ruimtelijke of milieukundige impact, of van grote, impactvolle of onbenutte 
grondstofstromen;    

De volgende regionale vraagstukken worden in dit hoofdstuk nader beschreven:  

• Bodemdaling in relatie tot landbouw en gebouwde omgeving
• Waterbeheer in het Groene Hart
• Afhankelijkheid van fossiele brandstoffen
• Laagwaardige benutting reststromen
• Lineair grondstoffen management en business modellen

H O O F D S T U K

02
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Figuur 8: verwachte bodemdaling tussen 2010 en 2050 door veenoxidatie bij 
ongewijzigd beleid. Bron: PBL (2015)
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BODEMDALING IN RELATIE TOT 
BESTAANDE BOUW & LANDBOUW
Hoewel het veenlandschap nationaal en internationaal 
zeer wordt gewaardeerd kent het ook een aantal flinke 
beheersopgaven en uitdagingen. Dezelfde bodemdaling 
en ontwatering die aan de basis liggen van het unieke 
veenweidelandschap in het Groene Hart, vormen nu een 
van de grootste, en meest in het oog springende regionale 
uitdagingen. Ook nu nog bestaat het grootste deel van 
de bodem in het Groene Hart uit laagveen: op sommige 
plaatsen gaat het hierbij om een laag van meer dan vier 
meter dik (PBL, 2015). 

De veenbodem heeft weinig draagkracht en kan als 
ze zwaar wordt belast door bijvoorbeeld bebouwing 
of infrastructuur samendrukken. Bovendien wordt de 
veenbodem in grote delen van het Groene Hart ontwaterd 
voor de huidige landgebruiken. Door ontwatering kan 
de veenbodem dalen onder zijn eigen gewicht (PBL, 
2015). Als veen wordt ontwaterd oxideert het waardoor 
een deel van het veen ontbindt en de bodem verlaat in 
de vorm van CO2 emissies. Ook komen de, in het veen 
opgeslagen, nutriënten in het grond- en oppervlaktewater 
terecht. De veengronden die achterblijven worden verder 
samengeperst wat verdere bodemdaling tot gevolg heeft 
en vervolgens wordt het waterpeil weer verder verlaagd 
om de bodem voldoende droog te houden voor het 
huidige landgebruik: het is een vicieuze cirkel. 

WATERBEHEER IN HET GROENE 
HART
Wateroverlast, zoetwater beschikbaarheid en 
verslechtering van de waterkwaliteit vormen een 
belangrijke uitdaging voor het Groene Hart. Door de 
lage positie (en verdere bodemdaling) is het gebied 
gevoelig voor wateroverlast door hevige regenval, 
bodemwaterstijging en/of overstromingen. Daarnaast 
kunnen piekbuien, die als gevolg van klimaatverandering 
steeds vaker zullen voorkomen, minder snel worden 
afgevoerd, waardoor er nu al geregeld wateroverlast 
is in dorpen en steden. Ook is het onder andere te 
verwachten dat op de middellange termijn er steeds 
meer (vaak zoute) kwel opkomt, met name als gevolg 
van de bodemdaling. Verzilting van landbouwgrond kan 
leiden tot verminderde gewasopbrengsten en ecologische 
schade, bijvoorbeeld bij de Greenports, tenzij daar tijdig 
adaptatie of mitigatiemaatregelen worden getroffen. 
Tevens vindt een verslechtering van de waterkwaliteit 
plaats. Dit wordt veroorzaakt door de mineralisatie van 
het oppervlaktewater door veenafbraak ten gevolge van 
de drooglegging voor de landbouw. In cijfers veroorzaakt 
dit 180 - 280 kg N en 8-12 kg P per ha per jaar (van de Riet 
et al, 2014). 

Systeemdenken in de praktijk: feedback 
loops 

De bodemdaling in het Groene Hart is een goed 
voorbeeld van een verschijnsel dat binnen 
het systeemdenken doorgaans een ‘positive 
feedback loop’ wordt genoemd: een situatie 
waarin een aanvankelijk kleine verandering in het 
systeem resulteert in een vergroting van dezelfde 
verandering. Verandering A leidt tot B, wat weer 
tot verandering A leidt. In het Nederlands hebben 
we het over een vicieuze cirkel.

Dit soort processen komt veel voor in complexe 
systemen, zowel in natuurlijke systemen als door 
de mens ontworpen structuren. Meestal gaat het, 
net zoals het geval is voor de bodemdaling in het 
Groene Hart over een combinatie van de twee. 
Een kleine initiële verandering in het systeem - het 
omlaag brengen van de grondwaterstanden door 
de mens (verandering A) - leidt tot de oxidatie en 
daling van de veenbodem (verandering B). 

Om vicieuze cirkels te doorbreken is het van belang 
om daar waar dat mogelijk is de hoofdoorzaak 
van de verandering zodanig aan te pakken dat de 
effecten niet continue het zelfde blijven en weer 
vragen om dezelfde maatregelen.
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AFHANKELIJKHEID FOSSIELE 
BRANDSTOFFEN
Het Groene Hart is voor 95% afhankelijk van fossiele 
brandstoffen. De energie vraag komt vooral vanuit 
mobiliteit (42%), gevolgd door woningen (37%) en 
landbouw en industrie. De transport en logistieksector 
draait vrijwel volledig op fossiele brandstoffen. De 
mogelijkheden in het Groene Hart voor de opwekking 
van duurzame energie zijn groot; zoals in hoofdstuk 3 
nader is beschreven kan het Groene Hart met de huidige 
potentie voor o.a. zonne- en windenergie ongeveer 2 
tot 3 keer de huidige energievraag invullen. Tevens is 
een hoge mate van vraagreductie voor de bebouwde 
omgeving in het Groene Hart mogelijk. Een belangrijk 
vraagstuk voor het Groene Hart is dus om de kansen voor 
energievraagreductie te realiseren en de energievraag met 
de aanwezige duurzame energiebronnen in te vullen. 

LAAGWAARDIGE BENUTTING 
RESTSTROMEN 
Uit de analyse van het regionaal metabolisme is 
gebleken dat er in het Groene Hart verschillende 
organische reststromen onderbenut blijven. Het gaat 
hierbij om met name om groente-, fruit-, en tuinafval (50 
kiloton, ongescheiden reststromen niet meegerekend), 
bermgrassen en slootmaaisel (48 kiloton), en het 
onder andere uit de Greenports zelf afwezige rooi- en 
snoeiafval (9,9 kiloton). In totaal komt er zo’n 180 kton 
organische reststromen vrij uit de agrarische sector en 
landschapsbeheer en meer dan 148 kton ongescheiden 
afval uit huishoudens en bedrijven wat nu wordt verbrand, 
bijna 8.000 vrachtwagens vol. De huidige benutting 
van mest (uitrijden op het land) kan tevens zorgen voor 
negatieve effecten op de waterkwaliteit. 
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LINEAIR GRONDSTOFFEN 
MANAGEMENT EN BUSINESS 
MODELLEN IN INDUSTRIE
Door middel van deskresearch en telefonische gesprekken 
met bedrijven uit economisch sterke sectoren in het Groene 
Hart is nader onderzocht of, en op welke manier, principes 
van de circulaire economie worden geïntegreerd. Hieruit 
blijkt dat een groot deel van de onderzochte bedrijven wel 
een uitgesproken beleid op het gebied van duurzaamheid 
of maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft, 
maar hierin ligt de nadruk op efficiëntie verbetering 
(bijvoorbeeld van energiegebruik van de ontwikkelde 
producten) of op de reductie van CO2. Met name op het 
gebied van efficiënt en duurzaam grondstofgebruik en 
nieuwe businessmodellen (van product naar dienst) 
liggen er nog te ontplooien kansen voor ondernemers.

Zo zijn de maak- en bouwindustrie grotendeels afhankelijk 
van primaire, ruwe, grondstoffen. Weinig bedrijven 
hebben momenteel controle over de recyclebaarheid 
van hun producten omdat deze buiten de invloedssfeer 

verdwijnen na verkoop. Tevens wordt er nog minimaal 
gewerkt door bedrijven met biobased, gerecyclede of 
anderszins duurzaam grondstoffen. Ontwerpen voor 
eenvoudige demontage om de recyclebaarheid van 
componenten te verhogen is ook geen standaardpraktijk. 

In dat opzicht liggen er nog vele kansen voor bedrijven 
in het Groene Hart om op basis van circulaire busines 
modellen te werken en circulaire grondstoffen toe te 
passen (gerecycled, biobased, lokaal e.d.). Een groot 
aantal partijen is reeds actief aan het zoeken naar nieuwe 
oplossingen. Daarnaast kent het Groene Hart ook vele 
industrieën die met hun producten en diensten als 
enabler (facilitator) van de circulaire economie kunnen 
optreden (bijvoorbeeld ondernemingen die onderdelen 
of producten maken voor de duurzame energiesector of 
waterzuiveringen). 
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CIRCULAIRE KANSEN 
IN HET GROENE HART

In hoofdstuk 1 is het Groene Hart onder de loep genomen en in hoofdstuk 2 zijn de 
belangrijkste vraagstukken nader toegelicht. De circulaire kansen in het Groene Hart 
zijn ontwikkeld op basis hiervan: ze dragen bij aan het oplossen van de vraagstukken 
die spelen in het Groene Hart, creëren nieuwe kansen voor ondernemers en zetten 
de transitie naar een circulaire economie in het Groene Hart in gang. In dit hoofdstuk 
worden deze kansen en oplossingsrichtingen nader beschreven. Deze zijn ingedeeld 

in de volgende 6 categorieën: 
     

(1) Circulaire landbouw in het Groene Hart 
(2) Wateradaptief bouwen en renoveren

(3) Circulaire maakindustrie
(4) Circulaire sierteelt
(5) Duurzame handel

(6) Energieneutraal Groene Hart

H O O F D S T U K

03
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3.1
Circulaire landbouw in het Groene Hart

Landbouw en daarbinnen met name de veehouderij is een belangrijke economische motor in het Groene 
Hart. Deze activiteiten zijn gezichtsbepalend voor het Groene Hart als open veenweidegebied. De 
landschappelijke kwaliteiten maken het Groene Hart tot een gewaardeerd gebied  om te wonen.  Zoals we 
in hoofdstuk 1 hebben kunnen lezen, vormt de veenweidebodem - dalend en van nature drassig - een grote 
uitdaging voor de landbouw en de gebouwde omgeving. Het ontwateren van het veen leidt tot significante 
emissies van broeikasgassen, het verder dalen van de bodem, wateroverlast en andere maatschappelijke 
problemen met gerelateerde kosten. De landbouwfunctie is één van de activiteiten waarvoor een laag  
waterpeil belangrijk is. Een urgent vraagstuk is dan ook op welke manier landbouwactiviteiten in het 
Groene Hart op een duurzame manier kunnen plaatsvinden. Zoals we zullen zien in dit hoofdstuk, liggen 
er verschillende kansen om de maatschappelijke kosten (op termijn) te beperken en nieuwe, duurzame 
verdienmogelijkheden voor de landbouw te creëren in het Groene Hart.
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In dit hoofdstuk onderscheiden we een drietal 
oplossingsrichtingen met daarbinnen verschillende 
mogelijkheden:

• Verduurzamen van de huidige veehouderij-
activiteiten, o.a. door het niveau van ontwatering te 
reduceren en hiermee de maatschappelijke lasten de 
verlagen

• Vergroten draagkracht veenweidegebieden
• Omschakelen naar nieuwe vormen van landgebruik 

en landbouw: nieuwe (economische) functies voor 
het veenweidegebied

VERDUURZAMEN VAN DE HUIDIGE 
VEEHOUDERIJ-ACTIVITEITEN 

Ondanks het feit dat op het eerste gezicht een 
landbouwfunctie voor het Groene Hart niet het meest 
voor de hand liggend is vanwege de slappe en dalende 
veenbodem, blijkt het veen - vanuit een breed perspectief 
bekeken - juist niet ongeschikt voor veehouderij en/of 
grasproductie. De bodem is niet geschikt voor veel andere 
traditionele landbouwgewassen dan gras en andere 
landbouwgewassen kunnen juist weer beter op zand– 
en kleigrond worden geteeld (waar andere gebieden 
in Nederland rijk aan zijn). Ook voor bewoning en 
infrastructuur leent de bodem zich slecht. Daarom bekijken 
we allereerst wat de mogelijkheden zijn om de huidige 
veehouderij-activiteiten te faciliteren en te verbeteren. 
Hierbij gaat het om het vinden van een vorm die minder 
belastend is door het gewicht van de activiteit (leidend tot 
verdere bodemdaling), met voldoende plaatsingsruimte 
voor de mest om de bodem- en waterkwaliteit lokaal 
gezond te houden, en met een zo hoog mogelijk waterpeil 
om grootschalige veendaling en broeikasgasemissies te 
beperken. Idealiter wordt daarbij ook zoveel mogelijk de 
open kwaliteit van de veenweiden in stand gehouden. 

De oplossing ligt in het beperken van de bodemdaling; 
het volledig voorkomen van de bodemaling is vrijwel 
onmogelijk. Eén van de belangrijkste strategieën hiervoor 
is om het niveau van ontwatering te verminderen. Als 
het waterpeil van de gebruikelijke 40-50 cm onder het 
maaiveld naar 25-30 cm onder het maaiveld wordt 
verhoogd, vermindert de oxidatie van het veen - en 
daarmee de bodemdaling en emissies van broeikasgassen 
-  significant. Ook is het van belang om de druk op de 
bodem te verlagen. Er zijn verschillende manieren om 
met deze randvoorwaarden te werken, zoals hieronder 
beschreven. 

Van intensieve naar extensieve (biologische) 
veehouderij
De omschakeling van intensieve veehouderij naar meer 
extensieve veeteelt biedt meer mogelijkheden om op 

drassige gronden te ondernemen. Er is dan sprake van 
minder vee op het land en een verlaagde behoefte aan 
gras, wat de druk op het land verlaagt. Hierbij kan dan ook 
direct worden gedacht aan omschakeling naar biologische 
veeteelt, wat tevens vele voordelen oplevert op het 
gebied van onder andere dierenwelzijn, biodiversiteit 
en verbetering van de waterkwaliteit. Biologische 
landbouw beantwoordt tevens aan een groeiende vraag 
van Randstedelijke consumenten en levert voor boeren 
een veel betere prijs op dan de reguliere melk. Bij een 
omschakeling naar extensieve (biologische) veehouderij 
kan ook gekeken worden naar trends in voeding, zoals 
A2-melk die beter geschikt zou zijn voor mensen met een 
lactose-allergie. In Australië en Nieuw-Zeeland bestaat al 
zo’n 10% van alle verkochte melk uit deze A2-melk. 
Om de druk op het land te verminderen zou in plaats van 
voornamelijk het gras machinaal te oogsten met zware 
machines gekozen kunnen worden voor meer beweiding. 
Wanneer de koeien later in het seizoen het land op gaan 
wordt tevens de druk op de bodem, in een periode dat 
deze kwetsbaar is, verminderd. 

Nieuwe technologie
Door nieuwe technologie te introduceren, zoals lichtere 
machines voor het oogsten, of bijvoorbeeld met behulp 
van hovercraft technologie, kan druk op het land tevens 
verminderd worden. Deze nieuwe technologie staat veelal 
nog in de kinderschoenen dus deze oplossingsrichtingen 
vragen om verder onderzoek en ontwikkeling. 

Ander type vee
Om om te kunnen gaan met een drassige bodem kan er 
ook gekeken worden naar het introduceren van andere 
typen koeien, die beter gedijen op natte veenweiden. 
Blaarkoppen zijn daarbij een mogelijk alternatief ten 
opzichte van de veelal gebruikte Frisian Holstein koeien. 
Blaarkoppen kunnen het gras van drassige veenweiden, 
met een stevigere vezel, beter verteren. Onderzoek laat 
zien dat de business case voor dit type omschakeling 
haalbaar is onder bepaalde omstandigheden en 
afhankelijk van inkomsten en opbrengsten uit o.a. 
ecosysteemdiensten (Vogelzang & Blokland, 2011). Hierbij 
kan onder andere worden gedacht aan inkomsten van 
de provincie voor natuurbeheer, zoals het creëren van 
vochtig weidevogelgrasland. Waterbuffels zouden ook een 
kansrijke alternatieve veesoort kunnen zijn. Waterbuffels 
kunnen goed leven op drassige gronden doordat ze relatief 
licht zijn en brede poten hebben, en daarbij zijn ze minder 
gevoelig voor ‘zoute gewassen’. Ook kunnen waterbuffels 
ingezet worden voor het ‘economisch weiden’, waar 
de dieren de vegetatie in waterrijke en natte gebieden 
onderhouden. Ze produceren minder melk dan koeien, 
maar die bevat wel meer voedingsstoffen: een uitstekende 
bron voor premium-producten zoals buffelmozarella. 
Een belemmerende factor kan wel zijn dat deze buffels 
idealiter een groot deel van het jaar buiten lopen en dat is 
weer belastend voor de bodem. 



40

VERGROTEN DRAAGKRACHT LAND
Een alternatieve oplossingsrichting is het vergroten van 
de draagkracht van het land en het verminderen van de 
hinder van hoge waterstanden. Dit is onder andere te 
bewerkstelligen door onderwaterdrainage toe te passen 
of het land op te hogen met organische massa; beide 
oplossingen worden hieronder beschreven. 

Onderwaterdrainage
Onderwaterdrainage is een technische oplossing waarbij 
afvoerbuizen onder het waterpeil van de sloten in het 
veenweideperceel gelegd worden. In droge perioden 
wordt daarmee het grondwater op een constant niveau 
gehouden, omdat het water uit de sloten het grondwater 
direct aanvult als het peil onder slootniveau zakt. Als het 
veen nat wordt gehouden, kan het niet oxideren waardoor 
het minder inklinkt. In natte periodes voeren de drains juist 
water af naar de sloten, waardoor het perceel niet te zompig 
wordt. Het gebruik van drains is vooral essentieel bij de 
door klimaatverandering verwachte warmere en drogere 
zomers. Het is wel van belang dat de drains altijd onder 
water staan; als dat niet gebeurt, zorgen de drains er juist 
voor dat er meer zuurstof in de bodem beschikbaar is, wat 
zorgt voor meer oxidatie en veendaling (Jansen & Querner, 
2010). Onderwaterdrainage vertraagt de veenafbraak, 
maar brengt deze niet tot stilstand; er zal er op de lange 
duur veenbodem blijven verdwijnen. De productie van 
de weide wordt iets beperkt, maar dit financiële verlies is 

De Stoerderij - Waterbuffels
In het Brabantse Son en Breugel is een boerderij met 
een familiekudde van 37 waterbuffels die het hele jaar 
door kunnen kiezen of ze binnen of buiten in het weiland 
staan. De boerderij bestaat uit bijna 25 ha, waarvan bijna 
9 ha wordt gepacht van Staatsbosbeheer. De buffels eten 
vers gras en hooi en melkgevende buffels krijgen brokken 
waarmee ze naar de melkstal gelokt worden. Er wordt geen 
kunstmest of bestrijdingsmiddelen gebruikt en het gebruik 
van antibiotica wordt beperkt. De boerderij heeft een eigen 
webshop waar stoere melk, ijs, yoghurt, panir en vlees 
verkocht wordt.

te compenseren met lagere bedrijfsvoeringskosten (o.a. 
door verbeterde grasgroei) en carbon credits voor het 
voorkomen van CO2-uitstoot (Van de Riet et al., 2014). Bij 
een doorrekening van de business cases met en zonder 
drains door Landschap Noord Holland komt de hierboven 
beschreven variant er €500 per hectare per jaar positiever 
uit dan traditionele melkveeteelt.

Sturen met water

Bij Sturen met Water, een onderzoeksproject van het 
VIC, wordt de grondwaterstand per blok percelen of 
per perceel door de eindgebruiker geregeld (VIC, 2015). 
De oppervlaktewaterstand wordt op de gebruikelijke 
manier beheerd, en vervolgens met behulp van de 
onderwaterdrains doorgevoerd in de grond. Op deze 
manier wordt het grondwaterniveau aangepast aan de 
hand van wat geschikt is voor de bestemming, en kan het 
landschap meerdere functies ondersteunen. De veendaling 
wordt zo veel mogelijk teruggebracht al dat de functie 
toestaat, en de waterbergingscapaciteit van het gebied 
wordt vergroot (Joosten, 2015).

Een kanttekening is echter wel dat het voor een 
gecompliceerd waterbeheersysteem zorgt, met een 
landschap met veel dammen en buizen. Daarnaast 
blijven de bestaande verschillen in landschapshoogte 
in het veenweidegebied met Sturen met Water in stand. 
De natuurgebieden hebben altijd een hogere waterstand 
gehad, en zijn zodoende minder ingeklinkt dan de 
landbouwgebieden; hierdoor is het moeilijk om ze van 
voldoende kwalitatief goed water te voorzien (Jansen 
& Querner, 2010). Sturen met Water zal dit probleem 
opvangen, maar zorgt wel dat juist op de kwetsbare 
gebieden nog steeds landbouw wordt bedreven. Juist voor 
deze gebieden is het belangrijk om de veenweidedaling 
een halt toe te roepen, dus Sturen met Water is slechts 
een deeloplossing; er hoort ook een verandering in het 
landgebruik in het gebied bij.

Ophogen veen
Het ophogen van de veengebieden met organisch 
materiaal kan tevens als kansrijk worden aangemerkt om 
de draagkracht van het land te verhogen. Deze maatregel 
wordt idealiter in combinatie met een maatregel zoals 
onderwaterdrainage ingericht zodat het effect niet zomaar 
teniet gedaan kan worden. Een dergelijke oplossing kan 
wel zeer kostbaar zijn, tenzij het organische materiaal 
goedkoop of gratis te verkrijgen is. Elders in dit rapport 
is beschreven dat nog veel organische reststromen in het 
Groene Hart onbenut zijn. In het Groene Hart wordt door 
de organisatie Topsurf gewerkt aan het gebruiken van die 
reststromen voor het ophogen van de veenweiden. 
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Better Wetter: lisdodde voor een verbeterde 
waterkwaliteit én een hoog rendement

OMSCHAKELING NAAR NIEUWE 
VORMEN VAN LANDGEBRUIK EN 
LANDBOUW

Indien het waterpeil niet langer op het niveau kan worden 
gehouden waarbij veeteelt mogelijk is (bijvoorbeeld door 
stijgende maatschappelijke kosten van het waterbeheer), 
of in de meest kwetsbare delen van het veenweidegebied, 
dan kan er worden gedacht aan andere vormen van 
landgebruik en landbouw. Hierbij kan worden gedacht 
aan andere vormen van landbouw, zoals cranberry-teelt 
of paludicultuur, of zelfs totaal andere verdienmodellen 
buiten de landbouw zoals zorg of recreatie in combinatie 
met bijvoorbeeld het leveren van ecosysteemdiensten 
(die zich financieel o.a. kunnen vertalen in CO2 credits). 
Hieronder wordt een aantal van deze voorbeelden 
besproken. 

Paludicultuur
Bij paludicultuur worden gewassen als lisdodde, 
veenmos of miscanthus geteeld op bodems met een 
hoge grondwaterstand. De gewassen kunnen gebruikt 
worden als duurzame ‘biobased’ grondstof voor veel 
verschillende toepassingen en producten. Wet- en 
regelgeving stimuleert in veel bedrijfstakken het gebruik 
van duurzame grondstoffen, wat een toenemende vraag 
naar ‘biobased grondstoffen’ met zich meebrengt. Zo kan 
lisdodde onder andere gebruikt worden als constructie- 
en isolatiemateriaal, veenmos als turf, potgrond en 
orchideeën-substraat, en miscanthus (of olifantsgras) als 
grondstof voor beton. 

Binnen het programma Better Wetter – voor ecologie en 
economie- zijn lidoddeteeltsystemen aangelegd voor 
zowel het remmen van de veenbodemdaling en het 
bevorderen van de waterkwaliteit enerzijds, als het creëren 
van een hoogwaardige toepassing met hoog rendement 
anderzijds. Uit de pilot van de WUR-studenten blijkt dat 
lisdodde breed toepasbaar is vanwege de sterke homogene 
plantaardige vezels waardoor ze geen bindsysteem nodig 
hebben. Zo kunnen ze ingezet worden als isolatiepanelen, 
XOS prebiotica, fytosterol, en groene composiet. Het meest 
concrete voorbeeld is van Studio Tjeerd Veenhoven en 
HuisVeendam, die lisdodde omzetten in bio-laminaat.

NNRGY teelt miscanthus voor nieuwe biobased 
producten en grondstoffen
NNRGY plant en teelt olifantsgras op marginale grond en 
maakt daar een nieuw soort papier, plastic en 3D-printbaar 
beton van. Deze nieuwe materialen hebben een 
hoogwaardige kwaliteit en een lage ecologische voetafdruk. 
NNRGY zoekt boeren die land beschikbaar willen stellen 
voor het groeien van miscantus en garanderen een 
afname garantie en prijs. Miscantus kan groeien op grond 
die een paar weken per jaar onderwater staat. Een ander 
voorbeeld van de toepassing van miscanthus is de agrariër 
Hennie Henken uit Achterberg. In plaats van fossiele 
brandstoffen verwarmt hij het water dat hij nodig heeft 
voor zijn kalvenmesterij door miscanthus te verbranden in 
een biomassaketel.

Daarnaast hebben deze gewassen ook positieve functies 
voor het ecosysteem. Lisdodde zorgt voor uitmijning en 
afvoer van nutriënten uit de bodem, wat eutrofiëring helpt 
tegengaan, en miscanthus biedt dieren beschutting in de 
winter. Ook zijn er gewassen in opkomst met economisch 
interessante plantenstoffen met bijvoorbeeld medicinale 
werking; het Kenniscentrum Plantenstoffen in Poeldijk is 
een uitgebreide bibliotheek aan het opbouwen waar de 
chemische en farmaceutische industrie kan zoeken naar 
nieuwe biobased grondstoffen en ingrediënten. 

Cranberryteelt
Cranberryteelt is een mogelijk interessante, alternatieve 
vorm van agricultuur voor het veenweidegebied. Het is 
een relatief gemakkelijk te telen gewas dat zelfs periodes 
onder water kan staan en er is een groeiende markt voor 
de bessen in Nederland (VIC, 2015). Jaarlijks consumeren 
Nederlanders tussen de 250 en 400 ton verse cranberry’s 
wat momenteel niet volledig geleverd kan worden 
door productie van eigen bodem. Door de toenemende 
aandacht voor gezonde voeding, wordt een groei van 
naar schatting 10% per jaar verwacht van de consumptie 
van verse cranberry’s in Nederland, Duitsland en Groot-
Brittannië (Wageningen, 2007). Bij de teelt van cranberry’s 
kan de bestaande keteninfrastructuur van pas komen om 
dit nieuwe gewas te introduceren op land. Cranberryteelt 
vraagt in veel gevallen wel om grote oppervlakten om 
tot een rendabele oogst te komen en hiermee verandert 
op die plaatsen het karakter van het veenweidegebied. 
Tevens is de commerciële haalbaarheid van cranberryteelt 
in het veenweidegebied nog niet aangetoond. 
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Visteelt
Een interessante vorm van nieuwe landbouw is die 
van visteelt in de veensloten. Indien de waterkwaliteit 
toereikend is en er genoeg water beschikbaar is, kunnen 
lokale vissoorten geteeld worden in aanvulling op de 
hierboven beschreven teeltmethodes (VIC, 2016).

Zegveld Veenweide Innovatie Centrum

Zegveld biedt plaats aan het Veenweide Innovatie Centrum 
(VIC) een onafhankelijke stichting die wordt ondersteund 
door o.a. provincies en waterschappen in het Groene Hart. 
Het VIC is zowel een netwerk als onderzoeksplatform en 
fysieke broedplaats, waar verschillende experimenten 
lopen met nieuwe innovaties voor een toekomstbestendige 
teelt op het veenweidegebied. Knelpunten worden 
weggenomen door verder onderzoek en veehouders 
worden verleid om een innovatiestap te zetten door te zien 
dat het kan.

Teelt op substraat
Tot slot liggen er ook mogelijkheden voor het telen  op 
substraat, zoals het telen van paddenstoelen, insecten, 
of groente en fruit; bij deze teeltwijze wordt voedsel 
geproduceerd,  zonder daarbij de bodem te belasten. 
Hiervoor zouden leegstaande panden kunnen worden 
gebruikt of andere locaties in de gebouwde omgeving. 
Momenteel vindt er veel ontwikkeling en innovatie 
plaats op het gebied van deze vorm van agricultuur, 
waarbij ook de mogelijkheden om efficiënt om te gaan 
met water, meststoffen en energie toenemen. Zo kan 
bijvoorbeeld een deel van de meststoffen die in het 
afvalwater verdwijnt, worden teruggewonnen en weer 
in de lokale kringloop worden gebracht. In het licht van 
de (wereldwijd) groeiende vraag naar proteïne, kunnen 
nieuwe plantaardige alternatieven (zoals insecten of 
paddenstoelen) een mogelijk vernieuwend alternatief 
bieden voor de traditionele landbouw en veehouderij op 
de kwetsbare veenbodem.  

Visteelt in Veensloten
De veensloot biedt mogelijkheden voor een (extensieve) 
vorm van visteelt om in de toenemende vraag naar vis 
of visvoer te voorzien. Het gaat hier om het telen van 
poldervis die al van nature aanwezig is in de veenweide 
gebieden. Visteelt in veensloten biedt de melkveehouderij 
een extra inkomstenbron en stimuleert de economie van 
het veenweidegebied. Het Veenweiden Innovatiecentrum 
(VIC) startte, samen met ondernemers met belangstelling 
voor visteelt, een onderzoek ‘Visteelt in veensloten’, 
wat onderdeel is van het icoon Aquatische landbouw. 
Hierbinnen wordt onderzoek gedaan naar o.a. de 
economische, technische en juridische barrières van 
visteelt en wordt er gezocht naar oplossingen.

1 
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GrowUp Urban Farmers in London
Een goed voorbeeld van een commerciëel teeltsysteem 
op basis van substraat is dat van GrowUp Urban Farms. 
Dit jonge bedrijf realiseert aquaponics systemen in oude 
loodsen in Londen en werkt onder andere met mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt in onder andere de 
productie en levering. Door hoogwaardige kruiden, sla 
soorten en visproductie met elkaar te combineren wordt 
een symbiotisch systeem gerealiseerd waarin water, 
nutriënten en energie optimaal worden uitgewisseld. Door 
de productie dichtbij de eindgebruikers (veelal restaurants 
en horeca) een zeer verse levering wordt een commerciële 
business case gerealiseerd en is GrowUp momenteel 
opschaling aan het voorbereiden. 
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• Verduurzaming huidige landgebruik door omschakeling naar extensieve veehouderij, innovatieve 
maaimachines en andere type vee

• Ondergrondse drains & ophoging toepassen voor vernatte gebieden

• Introduceren nieuwe vormen van agricultuur (zoals paludicultuur) om vernatte veenweide economisch te 
benutten op een bestendige manier

• Bestaande ketens gebruiken voor introductie nieuwe producten waar een groeiende vraag naar is, zoals 
buffelmelk en cranberries

• Vergroten toegang tot financiële middelen voor omschakeling business model en het uitvoeren van 
innovatieve experimenten

Circulaire kansen en oplossingsrichtingen: Circulaire Landbouw

DE TRANSITIE FACILITEREN

De veehouderij op de huidige manier doorzetten is op 
de langere termijn geen houdbare oplossing voor het 
Groene Hart. De uitdagingen vragen om een transitie 
naar een meer duurzame vorm van landgebruik, waarbij 
oplossingen zoals in dit hoofdstuk beschreven, een rol 
kunnen spelen. Het anders omgaan met een drassige 
bodem is niet eenvoudig en vraagt om vernieuwende 
oplossingen waarbij de kosten voor de baat uitgaan. Ook 
het omschakelen naar andere vormen van landbouw 
verreist een lange adem. De barrières kunnen hoog zijn, 
vanwege het grotendeels ontbreken van gevalideerde 
verdienmodellen en het feit dat voor veel veehouderijen 
nieuw terrein wordt betreden. 

Het is daarom van groot belang dat financiële middelen 
beschikbaar zijn om onderzoek en innovatie, als wel als  
omschakeling naar, nieuwe vormen van landbouw te 
faciliteren. Ook zal het, voor het succesvol toepassen van 
sommige innovaties en technologieën, voordelig zijn om 
samenwerkingen aan te gaan zodat investeringskosten 
verlaagd kunnen worden. Daarnaast zal het creëren van 
meer transparantie en bewustwording over de indirecte 
en directe kosten (inclusief ook de maatschappelijke 
kosten van o.a. CO2-emissies) van het huidige landgebruik 
ook meer gedeeld draagvlak kunnen creëren tussen de 
verschillende stakeholders. 



44

3.2
Wateradaptief bouwen & renoveren

Zoals we hebben kunnen lezen in hoofdstuk 2 over de vraagstukken in het Groene Hart is bodemdaling in 
relatie tot de bestaande omgeving een serieus vraagstuk wat regiospecifiek maar ook elders in het land, en 
zelfs wereldwijd vraagt om innovatieve oplossingen. Daarmee ontstaat een economisch interessante kans 
voor bedrijven actief in de bouwsector, zowel in termen van advisering en engineering, maar ook als het 
gaat om innovatieve bouwsystemen en producten die klimaatbestendige woningbouw (en mogelijk ook 
utiliteits- en civiele bouw) mogelijk maken. Hierbij kan het zowel gaan om nieuwbouw als om renovatie. 
Door klimaatbestendige bouw en renovatie kan het Groene Hart voor veel mensen een aantrekkelijke 
leefomgeving blijven, op korte afstand van de Randstad. In dit hoofdstuk worden oplossingsrichtingen 
geschetst zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw en infrastructuur.
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Bouwen op een slappe bodem is niet uniek voor het 
Groene Hart. Ook op vele andere plekken in Nederland 
zoals rondom de Randstad en ten delen in Noord 
Nederland, waar in totaal zo’n 9 miljoen mensen wonen, 
is een groot deel van de bebouwing op slappe zand of 
veenbodem gerealiseerd. Wereldwijd zijn vergelijkbare 
situaties te vinden in Deltagebieden en steden waar ook 
sprake is van bodemdaling met alle gevolgen van dien. 
Steden als Bangkok, Ho Chi Minh, Jakarta, Manila, Tokyo 
hebben te maken met sterke bodemdaling, wat in relatie 
tot een stijgende zeespiegel veel problemen opleveren 
(Erkens & Stuurman, 2015). 

Oplossingsrichtingen zijn in twee categorieën te 
verdelen: mitigatie en adaptatie. Ofwel: het voorkomen 
van bodemdaling en wateroverlast of onderlast - of 
het aanpassen van de bestaande situatie aan de 
(veranderende) contextuele condities. Zowel in de 
nieuwbouw als bij renovatie van bestaande bouw 
liggen kansen voor beide manieren van omgaan met de 
contextuele uitdagingen.

KLIMAATBESTENDIGE NIEUWBOUW
Het Groene Hart heeft een lichte woningvraag de 
komende jaren die o.a. met nieuwbouw kan worden 
ingevuld. Een mooie kans voor een gebied als het Groene 
Hart is het ontwikkelen van nieuwe kennis, innovaties en 
technologieën om veilig wonen in laaggelegen gebieden 
en op slappe bodems mogelijk te maken7.

Wat betreft nieuwbouw zijn er een viertal mogelijkheden te 
verkennen voor gebieden met waterpeilfluctuaties zoals 
het Groene Hart (net zoals in uiterwaarden, waterwegen, 
dalende gebieden en (voormalige) polders). 
1. Ophoging van het te bebouwen oppervlak (boven 

het maximale peil), zoals door terpwoningen of 
appartement op een terp 

2. Omdijken van het te bebouwen oppervlak (elimineren  
van fluctuaties); dat kan maar vraagt nog wel ook 
bemaling van het gebied 

3. Bouwen op dijken (woningen/appartementen)
4. Bouwen op palen (rekening houdend met het 

maximale peil)
5. Drijvend (en amfibisch) bouwen (ongeacht de 

peilfluctuatie) bijvoorbeeld in woonarken en 
amfibische/drijvende woningen.

Door amfibisch of drijvend te bouwen wordt het tevens 
mogelijk om bijzondere en hoogwaardige woonruimte 
te creëren; wonen dichtbij water levert namelijk een 

belangrijke toegevoegde waarde aan vastgoed. Een huis of 
appartement wat over het water uitkijkt levert zo’n 8-10% 
meer waarde op (Luttik, 2000). Ook steden verdichten: 
wonen op water of amfibisch wonen maakt het mogelijk 
om hoogwaardige woonruimte te creëren in stedelijke 
omgevingen en biedt daarnaast extra export potentieel 
van kennis en innovaties. Geïnspireerd op de amfibische 
drijvende woningen van Dura Vermeer in Zaltbommel 
kunnen in voormalige droogmakerijen of buitendijkse 
gebieden in het Groene Hart ‘waterdorpen’ worden 
gerealiseerd: wonen in drijvende of amfibische huizen 
aan steigers. Het kan in permanente natte gebieden maar 
ook valt er te denken aan een polder die meestal droog 
ligt en waarin reguliere landbouw mogelijk is, maar die 
in tijden van wateroverlast kan worden laten volgelopen: 
een vorm van multifunctioneel landgebruik. Ook kan er 
worden gedacht aan het ‘floodproof’ inrichten van nieuwe 
stedelijke omgevingen, zoals in het Masterplan Hafencity 
in Hamburg is gedaan.

Hafencity in Hamburg: floodproof stedelijk 
ontwerp
Hafencity is een groot buitendijks ontwikkelproject in 
Hamburg, Duitsland, dat helemaal floodproof ontwikkeld 
is, vanwege het mogelijk overstromingsgevaar van de 
Elbe. Hier wordt in een oud havengebied een nieuw 
programma gerealiseerd met wonen, kantoorlocaties en 
andere functies. Het gebied is ingesteld op 7.5 m +NN, 
met wegen en woonlagen vanaf die hoogte. Daaronder is 
slechts parkeerruimte of opslag met eventueel openingen 
die goed afsluitbaar moeten kunnen zijn. Ondanks hogere 
kosten voor ontwikkelaars is het een zeer aantrekkelijk 
stedelijk gebied geworden en zijn de meerkosten niet 
vergelijkbaar met het eventueel indijken of ophogen van 
het gebied. De ervaring van Hafencity laat zien dat het 
goed mogelijk is om veilig en verantwoord buitendijks te 
bouwen zonder dat er dijken te hoeven worden aangelegd 
of te worden opgehoogd. 

7 Een interessante mogelijkheid is om de toekomstige woning vraag in te vullen met het herbestemmen en renoveren van leegkomend 
agrarisch vastgoed en kantoren, zoals ook door het PBL (2015) is uitgedacht.
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Circulair kantorenpark: Park 20 | 20
Park 20 | 20 in Hoofddorp is een ontwikkeling van 32.000 m2 
van Delta Development. Alle gebouwen op het bedrijvenpark 
zijn via de ‘Cradle to Cradle’-filosofie ontwikkeld. De 
gebruikte materialen zijn zorgvuldig geselecteerd en in 
een database opgeslagen. Er zijn afspraken gemaakt met 
materiaalleveranciers over restwaarde aan het einde van 
de levensduur. Door de materialen zo in te zetten dat ze 
kunnen worden herwonnen wordt er in plaats van 40 - 50 
euro per m2 sloopkosten, een opbrengst van 70 euro per 
m2 verwacht op basis van de materialen die weer uit het 
gebouw komen. Ook door leveranciers te betrekken bij het 
ontwerpproces is een hogere kwaliteit bewerkstelligd en 
is er sprake van veel innovatie in het proces en materialen 
waardoor de faalkosten tijdens de bouw aanzienlijk lager 
liggen.

Waterrijk Woerden: water als bouwgrond
Aan de Cattenbroekplas in Woerden is Waterrijk 
gerealiseerd, waar wonen aan of bij het water mogelijk is. 
Ook liggen er plannen voor vier drijvende waterwoningen, 
waar water wordt ingezet als bouwgrond. Ongeacht de 
diepte van het waterlichaam is Balance d’eau in staat 
drijvende woningen te realiseren. Dit is een innovatief, 
duurzaam bouwconcept met transparante, ruimtelijke 
architectuur. Voor de verwarming van de woning kan de 
benodigde energie door een innovatieve warmtewisselaar 
uit het water gehaald worden waar de woning op drijft.

Het nieuwbouwen op een circulaire manier is een 
belangrijke beweging in de bouw en GWW sector. Door het 
toepassen van circulaire ontwerpprincipes (zoals design 
for dissassembly ofwel demontage) en het toepassen 
van hoogwaardige lage-impact materialen wordt de 
recyclebaarheid van bouwmaterialen aan het einde 
van de levencyclus verhoogd. Door een grote mate van 
aanpasbaarheid van nieuwbouw na te streven kan de 
functionele levensduur van het gebouw worden verlengd. 
Hierdoor kunnen in een ‘total costs of ownership’ 
perspectief kosten worden bespaard ten opzichte van 
traditionele bouw, waarbij materialen aan het einde van 
de levenscyclus geen waarde meer hebben en het geld 
kost om een gebouw te slopen. Een mooi voorbeeld van 
een circulaire ontwikkeling is Park 20|20 in Hoofdorp, 
beschreven in de casus hieronder.

KLIMAATBESTENDIG RENOVEREN 
EN RECONSTRUEREN VAN 
BESTAANDE BOUW EN 
INFRASTRUCTUUR 
Een groot deel van de opgave voor het omgaan met de 
bodemdaling en wateroverlast in het Groene Hart zal met 
name liggen in de bestaande gebouwde omgeving. Daar 
waar mogelijk is het altijd relevant om eerst te kijken naar 
de mogelijkheden om verdere bodemdaling te voorkomen. 
Dat kan, indien mogelijk, inhouden om bijvoorbeeld 
lichter te bouwen, en in situaties waar menselijk handelen 
in de ondergrond een oorzaak vormt (bijvoorbeeld door 
gas of waterwinning) deze activiteiten te verminderen of 
vermijden. Tevens kan het aanpassen van peilbesluiten 
bijdragen aan het reduceren van veenoxidiatie. 

Als het gaat over adaptatie bij bestaande bouw zijn er 
verschillende mogelijkheden. Zo kan er allereerst meer 
ruimte worden gecreëerd voor wateroverlast door een 
buffer te creëren buiten de gebouwde omgeving. Door 
overtollig water op te vangen in een gebied waar dit water 
goed geborgen kan worden kan overlast in een stedelijke 
context beperkt worden. Een voorbeeld hiervan is de 
klimaatbuffer Dwingelderveld in Drenthe; tevens worden 
de natuurlijke waarden (biodiversiteit) versterkt en 
ontstaan nieuwe recreatiemogelijkheden. 

Daar waar al veel overlast is (verzakte wegen, trottoirs en 
ondergrondse buizen), kan door middel van reconstructie 
de overlast geëlimineerd te worden. Hierbij zijn 
verschillende opties:
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De Kanis - waterbestendig construeren openbare 
ruimte
Het Groene Hart kampt met bodemdaling wat grote 
kosten tot gevolg heeft o.a. in het beheer en onderhoud 
van wegen en kabels en leidingen onder de grond. In 
het dorpje de Kanis in de gemeente Woerden wordt met 
specialisten én bewoners gewerkt aan een oplossing 
voor de reconstructie van de openbare ruimte. Hierbij 
zijn verschillende oplossingsrichtingen met bewoners 
ontwikkeld en besproken, en zijn berekeningen gemaakt 
vanuit het levencyclusperspectief van 100 jaar waarin 
niet alleen de investering vooraf maar ook de beheers- 
en onderhoudskosten zijn meegenomen. Opties als 
drijvende wegen, lichtgewicht constructies, op palen en 
ook autarkische oplossingen zijn besproken. Door de 
vroege betrekking van bewoners is een gevoel van urgentie 
ontstaan.

• Traditionele reconstructie: het ophogen met zand, 
het eruit halen van kabels en deze weer terug leggen. 
Dit levert een hoge gewichstoename op waardoor de 
bodem nog sneller gaat verzakken.

• Bij vaste grondwaterstand: van EPS (piepschuim): 
drijvende lichamen creëren onder de grond waardoor 
de weg en kabels en leidingen niet kunnen verzakken.

• Paalmatras: een wegconstructie op palen met een 
doek of betonvloer er overheen wat kan dienen als 
fundering voor de weg of infrastructuur. 

• Vlonderconstructie: de weg als een bouwwerk op een 
vlonder dat rust op palen waar de weg en kabels/
leidingen in zijn opgenomen.

Als er vanuit een levencyclus perspectief wordt gekeken 
over 100 jaar in termen van aanleg-, beheer- en 
onderhoudskosten naar de verschillende mogelijkheden 
is de traditionele vorm van reconstructie het goedkoopst 
in de aanleg, maar winnen de andere mogelijkheden zoals 
de toepassing van EPS of de oplossing van een paalmatras 
het uiteindelijk bezien over de levencyclus (Visser, 2015).

Een meer spannende oplossing, maar op langere 
termijn mogelijk robuustere oplossing, is het renoveren 
van de bestaande bouw tot een hogere mate van 
zelfvoorzienendheid waardoor de noodzaak van 
kabels en leidingen voor bijvoorbeeld gas, water of 
afvalwater vermindert. Op energiegebied is wat dat 
betreft al veel mogelijk. Wellicht ook op water gebied 
kan in de toekomst zelfvoorzienendheid in drinkwater 
en afvalwater een oplossing bieden. Reeds zorgt het 
afkoppelen van hemelwater voor een verminderde 
noodzaak van ondergrondse hemelwaterinfrastructuur. 
Decentrale sanitatieoplossingen kunnen de noodzaak aan 
ondergrondse afvalwaterbuizen verminderen en daarmee 
worden ook de kosten van beheer en onderhoud van 
verzakkende infrastructuur beperkt. 

Interessant met name ook is het klimaatbestendig 
maken van de bestaande historische bouw, zoals in het 
centrum van Gouda. In de binnenstad zijn veel van de 
historische panden niet onderheid en dat zorgt voor 
nodige problemen zoals verzakkingen. Ook is er sprake bij 

wisselend grondwaterpeil van houtrot door blootstelling 
aan de zuurstofrijke buitenlucht wat tevens leidt tot 
schade door verzakking. In 2014 is een intentieverklaring 
ondertekend in Gouda door verschillende actoren 
zoals Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap Rijnland, 
Rijkswaterstaat en TU Delft. Door deze publiek-private 
samenwerking kan er onderzoek worden gedaan naar de 
mogelijkheden om deze verzakkingen tegen te gaan. Ook 
hier ligt een economische kans voor ondernemers om 
oplossingen te bedenken die niet alleen de historische 
steden in het Groene Hart kunnen bedienen maar ook 
elders in Nederland.

• Ontwikkelen van innovaties voor klimaatbestendige nieuwbouw, zoals amfibisch wonen

• Levencyclus denken implementeren in GWW-sector: voor lagere kosten over totale levencyclus

• Circulaire bouwprincipes en- materialen introduceren en toepassen in nieuwbouw

• Werken aan oplossingen voor een stabiel waterpeil onder historische gebouwen 

Circulaire kansen en oplossingsrichtingen: Circulaire Bouw en Renovatie
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3.3
Circulaire maakindustrie

De maakindustrie in het Groene Hart kent met name een specialisatie in de machinebouw, de maritieme 
sector en in bouwmaterialen zoals blijkt uit de contextanalyse. De circulaire economie brengt vele kansen 
voor deze industrie. Door anders te kijken naar de keten - van winning van grondstoffen, productie van 
materialen, de gebruiksfase en uiteindelijk end-of-life - kunnen op verschillende fronten besparingen 
worden gerealiseerd. Door te denken in termen van meerdere gebruikscycli in plaats van slechts één 
gebruiksfase kan meerdere malen waarde worden gerealiseerd met een product of onderdelen hiervan. Dit 
vraagt echter wel een verandering van de huidige processen in de keten: zo wordt ‘design for disassembly’ 
belangrijk, het denken in total costs of ownership en de verschuiving van product naar dienst. In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op de potentie voor de sectoren om circulair te worden, die er volop liggen. 
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CIRCULAIR ONTWERPEN & 
DUURZAME GRONDSTOFSELECTIE
Een eerste significante kans die veel waarde kan genereren 
en impact kan reduceren is om in de ontwerpfase 
circulaire ontwerpprincipes toe te passen. Een groot deel 
van de impact van een product en de mogelijkheden voor 
hergebruik aan het einde van de eerste gebruikscyclus 
worden in deze fase bepaald. Hierbij gaat het dan 
bijvoorbeeld over ‘design for disassembly’, oftewel het 
ontwerpen om materialen weer makkelijk te demonteren 
en ook om makkelijker componenten te kunnen vervangen. 
Daarbij gaat het ook over het expliciet ontwerpen voor 
meerdere gebruikscycli; niet uitsluitend het totaalproduct 
zelf, maar ook bijvoorbeeld componenten of onderdelen. 

Gerelateerd aan de ontwerpfase is de selectie van 
grondstoffen. Er zijn wat de aanvoer van grondstoffen 
betreft geen gedetailleerde cijfers voor de bedrijven in 
het Groene Hart bekend. Als we echter kijken naar het 
landelijk gemiddelde dan zien we dat een groot deel 
van de grondstoffen die worden gebruikt in de categorie 
maakindustrie en bouwmaterialen industrie primaire 
grondstoffen betreft: in de bouwmaterialen is dit meer 
dan 95% en in de metaalindustrie is dit 85%. Circulaire 
grondstofselectie gaat over onder andere het selecteren 
van hernieuwbare grondstoffen, gerecyclede grondstoffen 
of grondstoffen met een lage levencyclus impact 
(bijvoorbeeld aangetoond door een certificering zoals FSC 
in het geval van hout, of een cradle-to-cradle certificering). 

Voor veel industrieën komt de selectie van grondstoffen 
echter heel nauw en is een hoogwaardige grondstof 
een vereiste. In veel industrieën gelden ook hoge 
standaarden en product- en materiaalcertificatie die het 
niet zomaar mogelijk maken om een ander materiaal toe 
te passen. Ook worden reststromen onder de bestaande 
EU directives vaak nog geclassificeerd als afval wat 
belemmeringen vormt om deze secundaire grondstoffen 
weer opnieuw in te zetten. Het is daarom goed mogelijk 
dat er nog de nodige juridische, financiële en innovatie 
barrières te overwinnen zijn. Dit begint met onderzoek, 
ontwikkeling en pilots op kleine schaal die kunnen leiden 
tot succesvolle voorbeelden, zoals ook de cases laten zien.

Asfalt met biobased polymeer
LATEXFALT b.v. is een organisatie gespecialiseerd in 
de productie, applicatie, verkoop en ontwikkeling van 
bitumineuze, polymeer gemodificeerde en kunststof  
bindmiddelen. Latexfalt werkt samen met NettEnergy en 
de TU Delft om biomassa om te zetten in grondstoffen 
voor asfalt. Het gaat om hout- en gewasresten die omgezet 
kunnen worden in halffabrikaten, die mogelijk bitumen, 
afkomstig uit fossiele grondstoffen, in asfalt kunnen 
vervangen. Daarnaast vervult Latexfalt een brugfunctie 
tussen enerzijds de olieraffinage en chemische industrie en 
anderzijds de bouwnijverheid bedrijven.

Verbindingstechnologie voor circulaire bouw

Gebr. Bodegraven in Nieuwkoop is een goed voorbeeld 
van een bedrijf die duurzaam bouwen mogelijk maakt. 
Hun producten, met name verbindingstechnologie voor de 
bouw, maken het mogelijk om hoogwaardig en luchtdicht 
te bouwen waardoor veel hogere energieprestaties te 
behalen zijn. Dit type ‘enablers’ zijn belangrijk in het 
omschakelen naar circulaire bouwmethoden. 

Circulaire liftbouw in het Groene Hart

Orona, een liftenbouwer uit Alphen aan den Rijn, heeft 
duurzaamheid integraal meegenomen in het ontwerp van 
hun producten en systemen. Ze hebben het ISO 14006 
ecodesign label, als enige liftbouwer in de wereld, en 
dragen expliciete zorg voor de end-of-life phase van hun 
producten. Ook het bedrijf Otolift in Bergambacht, een 
aanbieder van trapliften, werkt voor een groot deel op 
basis van een dienstenmodel waarbij gebruikte producten 
weer worden ingezet voor nieuwe klanten.

NIEUWE BUSINESS MODELLEN: VAN 
PRODUCT NAAR DIENST
Het overgrote deel van producten, componenten of 
materialen die wereldwijd worden gefabriceerd verdwijnen 
na aflevering bij de klant buiten de invloedssfeer van 
de producent. Hierdoor worden veel producten aan 
het einde van hun levencyclus gedowncyclced ofwel 
niet hoogwaardig hergebruikt. Door circulair ontwerp 
wordt het ook mogelijk om vervolgens producten of 
componenten veel langer een hoogwaardige toepassing 
te geven en dus meerdere gebruikscycli te faciliteren. Niet 
alleen worden de grondstoffen dan in theorie oneindig 
ingezet, ook kan het bedrijf daar langere tijd financiële 
waarde mee genereren.
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LOKALE SAMENWERKING EN 
NIEUWE KETENS
Ondanks dat de industrie in het Groene Hart zich 
kenmerkt door een Europese of zelfs wereldwijde keten 
zijn er verschillende mogelijkheden om deze ketens 
juist lokaal te versterken. Zo kent het Groene Hart een 
belangrijke vraag naar verpakkingsmaterialen, o.a. 
voor de groothandel, distributie en logistieke sectoren. 
Ook bevinden zich in het Groene Hart partijen die zoals 
Blueprint Automation B.V. de machines bouwen voor 
verpakkingsindustrie, en tevens ook producten van 
verpakkingsmaterialen zoals Averny Dennison. Zo kan er 
dus worden nagedacht over samenwerkingen tussen deze 
partijen om bijvoorbeeld lokale reststromen/duurzame 
grondstoffen voor verpakkingsmateriaal in te zetten en 
daar ook de juiste productiemachines voor te ontwikkelen. 
Zo worden nieuwe circulaire waardeketens gerealiseerd. 
Samenwerkingsverbanden zoals Groene Cirkels (zie 
kader) kunnen dit soort nieuwe samenwerkingen sector- 
en keten overschrijdend faciliteren en stimuleren. 

CRODA - Gouda
CRODA in Gouda, in 1858 gestart als kaarsen fabriek, is een 
multinational op het gebied van chemische halffabricaten 
en een interessant voorbeeld voor circulair grondstoffen 
gebruik. Het bedrijf gebruikt geen minerale producten 
(fossiele grondstoffen) als grondstof. Alleen biobased 
grondstoffen (zoals koolzaad) en dierlijke vetten worden 
ingezet voor hun producten, zoals high performance 
grondstoffen voor in verf en oliën. Deze grondstoffen 
komen nu van de Europese daghandel voor grondstoffen, 
geselecteerd op beste prijs. Er zouden wel mogelijkheden 
zijn koolzaad lokaal als wisselteelt in te zetten en het 
van dichterbij te halen, evenals het slachtafval. Daarmee 
zouden lokale waardeketens kunnen worden opgezet en 
transport worden verminderd.

Groene Cirkels
Groene Cirkels is een samenwerkingsverband 
tussen HEINEKEN, Alterra Wageningen UR en 
de Provincie Zuid Holland wat zich richt op 
een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij, 
een duurzame economie én een aangename 
leefomgeving in de regio Zoeterwoude. Binnen 
Groene Cirkels wordt door een brede groep 
stakeholders gewerkt aan 5 thema’s: energie, water, 
grondstoffen, leefomgeving en mobiliteit, waarop 
nieuwe innovaties en ideeën worden ontwikkeld 
en geïmplementeerd. Een mooi voorbeeld van een 
regionaal platform waar vraagstukken in het gebied 
worden omgezet in nieuwe economische kansen en 
maatschappelijke meerwaarde.

ANTICIPEREN OP EEN CIRCULAIRE 
ECONOMIE
Het is belangrijk binnen de circulaire economie om verder 
te kijken dan de impact van het productieproces van 
een product of materiaal zelf. Uiteraard is het belangrijk 
om daarin ook de impact zoveel mogelijk te reduceren 
door efficiënties te realiseren (zoals het verminderen 
van snijafval of het reduceren van energieverbruik), 
maar uiteindelijk is de impact verder op in de keten ook 
van belang. Alhoewel dit per industrie verschillend is zal 
zowel aan de kant van toeleveranciers als ook aan de kant 
van de afzetmarkt een toenemende vraag ontwikkelen 
naar duurzame en circulaire producten en diensten. Het 
is dus een strategische kans om nu na te denken over 
het transformeren van het productportfolio zodat een 
koplopers positie in deze transitie wordt verzegeld. 

NIEUWE PRODUCT INNOVATIES
Gerelateerd aan het anticiperen op een circulaire 
economie door bestaande producten en diensten aan te 
passen voor nieuwe opkomende circulaire industrieën 
liggen er uiteraard ook kansen voor het ontwikkelen van 
nieuwe innovatieve circulaire producten en diensten.

Door op deze manier na te denken ontstaan ook kansen als 
het gaat om nieuwe samenwerkingen tussen producent 
en klant. Hierbij staat de invulling van de eigenlijke 
behoefte van de klant centraal: het ter beschikking 
hebben over zo’n hoog mogelijke kwaliteit. Daarbij is bezit 
dus mogelijk een achterhaald begrip. Er kan veel meer 
worden gedacht aan totale ontzorging van de klant door 
bijvoorbeeld een product te leasen met daaraan volledige 
service gekoppeld zodat het beste, meest efficiënte en 
altijd werkende product beschikbaar is. Ook kunnen 
terugkoopafspraken worden gemaakt met de verkopende 
partijen. Voor de producent wordt het daarmee relevant 
om de producten zo slim mogelijk te ontwerpen en ook 
een goede retourlogistiek op te zetten zodat de producten 
weer terug kunnen komen en met de grondstoffen 
opnieuw waarde gecreëerd kan worden. 
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Circulair plaatmateriaal uit organische 
reststromen en/of drankenkartons
Het Amerikaanse bedrijf Ecor, onderdeel van Noble 
Benelux Environmental Technologies, ontwikkelt cellulose 
materiaal van reststromen wat als vervanging kan dienen 
voor o.a. spaanplaat en ander plaatmateriaal in wijd 
uiteen lopende sectoren. Het materiaal wordt vervaardigd 
uit biobased reststromen of bijvoorbeeld melkpakken en 
drankkartons in lokale fabrieken. Het materiaal bevat geen 
lijmen, VOCs of andere schadelijke stoffen en het materiaal 
is daarmee zowel veilig als ook goed te recyclen. 

Zo kan de jachtbouw en het maritieme cluster 
bijvoorbeeld producten ontwikkelen en produceren op 
het gebied van duurzame recreatievaartuigen of voor 
de vrachtvaart. Hierbij valt te denken aan fluiterstille 
boten op elektrische aandrijving met duurzame energie 
opgewekt op het vaartuig zelf. Ook hierop kan een lokale 
keten gevormd worden met het cluster van maritieme 
bouwers en de potentiële afnemers in de transport sector 
(zoals van Uden) en hun klanten (zoals Heineken). Ook op 
het gebied van bouwmaterialen, waar het Groene Hart een 
aantal specialistische partijen kent, vinden razendsnelle 
innovaties plaats die circulair bouwen ondersteunen. 

Biobased hulpmiddelen vanuit bermgrassen en 
andere reststromen:
Er zijn inmiddels een groot aantal biobased hulpmiddelen 
ontwikkeld binnen de boomkwekerij. Een goed 
voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een bindbuis 
uit bioplastic, vanuit onderzoek PPO (het kenniscentrum 
Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) heeft deze bindbuis 
ontwikkeld in samenwerking met materiaaldeskundigen 
van Wageningen UR Food & Biobased Research en de 
producent van bindbuis (EcoXtrusion). Het product wordt 
momenteel bij 20 boomkwekerijen in de praktijk getest. Ten 
opzichte van de gebruikelijke PVC buizen levert dit product 
arbeids- en afvalbesparing op, omdat de bindbuizen niet 
los gesneden hoeven worden, en in hun geheel vergaan 
wanneer zij na te zijn geknapt op de grond terechtkomen. 

• Inzetten (organische) reststromen en biobased grondstoffen (zoals miscanthus) voor nieuwe 
biobased producten zoals verpakkings- en bouwmateriaal

• Participeren in samenwerkingsverbanden zoals Groene Cirkels om cross-sectorale circulaire 
waardeketens te versterken

• Ontwerpen nieuwe machine’s die de circulaire economie faciliteren, zoals voor de productie van 
circulaire bouwmaterialen tot pompinstallaties voor circulaire toepassingen

• Omschakeling van product naar dienst om o.a. klantbinding te versterken, recyclebaarheid van 
producten te verhogen en grondstoffen efficiënter in te zetten

Circulaire kansen en oplossingsrichtingen: Circulaire Maakindustrie

Een interessant voorbeeld is dat van Ecor, wat 
plaatmateriaal kan produceren op basis van verschillende 
type reststromen die kunnen worden ingezet in onder 
andere de bouwmaterialenindustrie, interieurbouw en 
verpakkingsketen.
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3.4
Circulaire sierteelt & glastuinbouw

Het Groene Hart kent een sterke economische specialisatie als het gaat om open sierteelt, boomkwekerij 
en glastuinbouw. Deze activiteiten concentreren zich rondom verschillende Greenports in het Groene Hart, 
zoals in de Greenport Boskoop en de Greenport Oostland. Greenport Aalsmeer valt grotendeels buiten het 
Groene Hart en is daarmee buiten beschouwing gelaten in dit kansen hoofdstuk. In deze Greenports liggen 
veel kansen liggen als het gaat om de circulaire economie; de vraagstukken en kansen zijn verschillend 
per gebied. In dit hoofdstuk worden de circulaire kansen voor deze sectoren nader besproken, specifiek 
voor de Greenport Boskoop.

Allereerst ligt er in de sector een grote potentie voor het beter benutten van organische reststromen, 
waarmee zowel de impact van de sector op het milieu als de kosten voor de ondernemer kunnen 
worden verminderd. Hier kan op verschillende manieren, zowel in termen van adaptatie als mitigatie 
mee omgegaan worden. Tevens hebben deze gebieden te maken met opkomend kwel in het grondwater 
waardoor het zoetwater verzilt. Tot slot kunnen de principes van polycultuur (combinatieteelt) bijdragen 
aan de reductie van gebruik van externe inputs zoals chemische bestrijdingsmiddelen, meststoffen en 
energie en zorgen voor een robuuster verdienmodel. 
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CIRCULAIRE KANSEN EN TRENDS
Er wordt al veel gedaan op het gebied van duurzame 
innovaties in de Greenports in het Groene Hart. In 
Greenport Boskoop is met het programma Kennis en 
Innovatie Impuls (2009-2014) veel onderzoek gedaan naar 
nieuwe innovaties die de sector kunnen verduurzamen. 
Een groot aantal onderzoeken en initiatieven op het 
gebied van duurzaamheid en de biobased economie 
zijn reeds van start gegaan. Hieronder bespreken we 
de initiatieven en oplossingsrichtingen die vanuit het 
perspectief van de circulaire economie de beste kansen 
bieden voor het verkennen van innovatieve en duurzame 
verdienmodellen, het adresseren van de knelpunten in de 
sector en het verder verduurzamen van de teelt. 

HET BETER BENUTTEN VAN 
ORGANISCHE RESTSTROMEN
Uit de analyse van het regionaal metabolisme is gebleken 
dat er in het Groene Hart verschillende organische 
reststromen onderbenut blijven. Naast mest gaat het 
hierbij met name om groente-, fruit-, en tuinafval (123,6 
kiloton, ongescheiden reststromen niet meegerekend), 
bermgrassen en slootmaaisel (63 kiloton), en het onder 
andere uit de Greenports zelf afwezige rooi- en snoeiafval 
(10 kiloton). De biomassa die vrijkomt in Boskoop bestaat 
in de grotendeels uit potgrond, dode gewassen, snoeiafval 
en uitval van onverkoopbare planten. Uit een onderzoek op 
regioniveau komt een meer gedetailleerde inventarisatie 
van de organische reststromen rond Boskoop naar voren 
(zie tabel hieronder).

De concentratie van de boomteelt en de daarmee gepaard 
gaande kansen rond Boskoop maken de Greenport 
geschikt voor het op grotere schaal experimenteren 
met de verwaarding van verschillende reststromen. In 
Boskoop lopen al verschillende initiatieven die, wanneer 
zij verder worden opgeschaald, mooie kansen bieden om 
van de reststromen geen afval (of kostenpost) te maken, 
maar een bron van grondstoffen en waarde. Bovendien 
wordt het met de schaalvergroting van de boomkwekerij 
in Boskoop makkelijker organische reststromen te 
benutten. Zelf wanneer het totale areaal (en daarmee het 
totale volume aan organische reststromen) niet verder 
zou toenemen, komt de controle over die reststromen 
bij minder verschillende bedrijven te liggen. Hiermee 
wordt de organisatie en coördinatie die nodig is voor 
het inzamelen en verwerken van deze reststromen ook 
minder. 

Naast de op handen zijnde schaalvergroting is het 
waarschijnlijk dat de totale hoeveelheid organische 
reststromen die vrijkomt in de Greenport in de toekomst 
verder toe zal nemen, door de toename van de 
containerteelt in het gebied. Vanuit pot- en containerteelt 
komt gemiddeld 22 ton per ha per jaar, terwijl uit 
vollegrondsteelt gemiddeld 6 ton/ha/jaar vrijkomt. Zoals 
ook in tabel 1 te zien is zal de toename van containerteelt 
naast een vergroting van de hoeveelheid vrijkomend 
snoeiafval en dode planten vooral een vergroting van 
de vraag naar potgrond, en een vergroting van de 
hoeveelheid vrijkomende potgrond betekenen. Wanneer 
de vrijkomende potgronden vrij worden gemaakt van 
ziekten en onkruid kunnen deze doorgaans worden 
hergebruikt als aanvulgronden (Graauw, 2013). Waar dit 
niet mogelijk is liggen er kansen voor het hergebruiken 
van GFT reststromen in het Groene Hart. Wanneer deze 

Totaal biomassa 
boomkwekerij 

(ton/jaar)

Biomassa 
vollegrondsteelt 

(ton/ha/jaar)

Biomassa pot- en 
containerteelt + kas 
teelt (ton/ha/jaar)

Total biomassa 
landschapsbeheer

(ton/jaar)

Potgrond 4.470 1,6 14 -

Dode planten 1.110 1,3 1,6 -

Snoeiafval 1.100 1,5 1,1 -

Onverkoopbare 
planten

2.300 1,7 5,2 -

Totaal: 10.000 - 13.000 6 22 300

Tabel 1: inventarisatie organische reststromen Greenport Boskoop (Graauw, 2013)
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Meer uit groen
Het project Meer Uit Groen (MUG) is een  initiatief 
van Greenport Boskoop en Wagro Groenrecycling in 
Waddinxveen, in samenwerking met verschillende andere 
projectpartners, dat eind vorig jaar is afgerond. De 
betrokken MKB-bedrijven hebben ieder kennis en ervaring 
met verschillende technieken om biomassa om te zetten, 
zoals vergisting, compostering, pyrolyse en verbranding. 
Het doel van het MUG project was om te kijken of deze 
verschillende technieken in één installatie konden worden 
gecombineerd, zodat verschillende organische reststromen 
op één centrale locatie hoogwaardiger kunnen worden 
verwerkt. Op de proeflocatie van DLV Plant in Boskoop zijn 
in 2014 in totaal tien proeven uitgevoerd voor het project 
MUG. Het ging daarbij om de toepassingsmogelijkheden 
van producten als biochar, houtazijn, houtteer en digestaat 
(zie ook casus “Natuurlijke gewasbeschermers”.

reststromen worden gebruikt in plaats van conventionele 
potgronden wordt er niet alleen een nuttige toepassing 
gevonden voor deze organische reststromen, maar wordt 
het afgraven van veengronden in Oost-Europa en elders 
voorkomen. Dit is een aanzienlijke verduurzamingsslag 
aangezien het droogleggen en afgraven van deze 
veengronden grote milieu-impacts met zich meebrengt in 
de vorm van de emissie van broeikasgassen.

In Boskoop is niet alleen een aantal reststromen met 
grote potentie aanwezig: vanuit het programma Kennis en 
Innovatie Impuls is de afgelopen jaren ook de kennis en 
technologie, die nodig is voor het hoogwaardig benutten 
van deze reststromen, volop ontwikkeld. Hoewel er zeker 
voor eventuele opschaling nog veel onderzoek en pilots 

VERBETEREN WATERHUISHOUDING 
Naast het beter benutten van organische reststromen 
liggen er in Boskoop ook mooie kansen als het gaat over 
het oplossen van de uitdagingen rond bodemdaling 
en de waterhuishouding in het gebied. Allereerst zou 
de waterbalans in het gebied kunnen worden hersteld, 
wanneer de telers in het gebied hun samenwerking 
rond waterbassins nog verder vergroten. Door de 
wateroverschotten in de winter op te slaan in gezamenlijke 
reservoirs kan de grotere vraag naar gietwater in de zomer 
beter worden opgevangen; wanneer de opslag van water 
ondergronds kan worden gerealiseerd kan bovendien 
worden voorkomen dat waardevolle landbouwgrond voor 
deze opslag moet worden gebruikt.

Een ander probleem is dat als gevolg van begieten van 
percelen en het vervolgens draineren van de teeltgronden 
een grote hoeveelheid nutriënten en pesticiden 
uitspoelen in het oppervlaktewater en op deze manier 
de ecosystemen in het water worden vervuild en de 
biodiversiteit afneemt. Door de organische reststromen 
uit de teelt te gebruiken als natuurlijke gewasbeschermers 
kan hier iets aan worden gedaan.

nodig zullen zijn lopen er dan ook een groot aantal 
initiatieven op het gebied van de biobased economie. 
Met behulp van verdere ondersteuning kunnen deze 
een sleutelrol spelen in het sluiten van de kringlopen in 
Boskoop zelf. Daarnaast zouden de reststromen uit andere 
sectoren (huishoudens, landschapsonderhoud) kunnen 
worden benut als waardevolle inputs voor de Greenport.

Ondergrondse waterberging in boskoop

Momenteel wordt relatief hoogwaardige grond gebruikt 
voor het plaatsen van waterbassins, maar ondergrondse 
wateropslag vormt mogelijk een economisch aantrekkelijk 
en duurzaam alternatief. Het idee is hierbij om de neerslag 
in de winter ondergronds op te slaan voor gebruik in 
het groeiseizoen. Hoewel de toenemende verzilting in 
de veenweidegebieden in eerste instantie een barrière 
vormde voor deze ondergrondse opslag is het door nieuwe 
kennis nu ook mogelijk gietwater op te slaan in brakke of 
zoute grondwater pakketten. 

Er is nog wel een aantal obstakels waar het gaat om 
ondergrondse opslag. Vanwege de relatief kleine percelen 
per bedrijf in Boskoop zullen meerdere telers moeten 
samenwerken om voldoende grote zoetwaterbellen te 
kunnen creëren. Bovendien is de hoeveelheid neerslag 
in de winter niet voldoende om de gehele vraag in 
de zomer op te vangen, en zijn de aanwezigheid van 
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het 
water problematisch. Desondanks lijkt het systeem een 
veelbelovend alternatief voor bovengrondse opslag. 
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Natuurlijke gewasbeschermers

In het Groene Hart kunnen natuurlijke gewasbeschermers 
circulair uit de reststromen van de Greenport Boskoop  
worden gewonnen, door middel van pyrolyse. Bij dit proces 
wordt biomassa met behulp van zeer hoge temperaturen 
en zonder zuurstof ontleed tot hoogwaardige producten 
als bio-olie, die als brandstof kan worden gebruikt. Naast 
de bio-olie komen bij dit proces bovendien een aantal 
restproducten vrij, zoals biochar (een soort houtskool) 
houtteer, en houtazijn. Biochar kan worden gebruikt als 
bodemverbeteraar, en daarnaast als afdekmateriaal om 
onkruid en mos in de pot- en containerteelt te voorkomen. 
Houtteer is na proeven geschikt gebleken als afdekmiddel 
voor wonden op bomen en planten. De mobiele PyroFlash-
installatie van NettEnergy is de eerste technologie in de 
wereld die de bovengenoemde 2e generatie pyrolyseolie 
kan produceren. De mobiele installatie van NettEnergy is 
compact gebouwd op een aanhangwagen en kan 50 tot 
100 kg biomassa per uur verwerken.

TOPSURF Sierteelt

TOPSURF Nederland is opgericht door Mark Hensen 
(MH WaterZaken), Jan van Oord (Eurocem) en Loek van 
Kersbergen (Namicon) en probeert met haar producten 
verschillende organische reststromen uit het Groene Hart 
op een hoogwaardige manier in te zetten. Van verschillende 
reststromen die vrijkomen uit de agrarische bedrijfsvoering 
(zoals mest) in het Groene Hart en het onderhoud van 
het landschap (riet, baggerstromen, bermgrassen) 
kunnen producten worden gemaakt. Zo kan TOPSURF 
o.a. potgrond leveren voor het kweken van bomen en 
pootgoed. De huidige potgrond bestaat grotendeels uit 
hoogveen dat gewonnen is in onder andere de Baltische 
staten. Die winning leidt tot verschillende milieu effecten. 
De producten van TOPSURF kunnen dus en oplossing 
vormen voor het vervangen van deze grondstof. Tevens kan 
TOPSURF worden ingezet om bodemdaling tegen te gaan 
en gebieden op te hogen. 

• Reststromen inzetten in lokale energie/grondstoffen installaties voor het creëren van meerwaarde 

• Samenwerking rondom duurzaam watermanagement om de lokale waterkwaliteit en 
beschikbaarheid te verbeteren

• Reduceren van impacts en inputs door toepassen polyculturele teeltmethoden

• Telen van planten met multifuntionele functies (b.v. luchtzuivering)

Circulaire kansen en oplossingsrichtingen: Circulaire Sierteelt

POLYCULTUUR
Zowel in de Greenport Boskoop als ook in andere  
Greenports liggen kansen voor het toepassen van 
polycultuur, een vorm van biologische rotatie- en 
biodiverseteelt, ten opzichte van monoculturele 
productiemethodes. Hierbij wordt een vorm van 
combinatie- en wisselteelt toegepast met een mix 
van gewassen die symbiotisch met elkaar ‘diensten’ 
uitwisselen. Een speciale combinatie van gewassen 
kan er voor zorgen dat er minder input nodig is van 
chemische bestrijdingsmiddelen en gewassen kunnen 
elkaar ook onderling ondersteunen door bijvoorbeeld 
schaduwwerking of meststoffen uit te wisselen. Echinacea 
(rode zonnehoed) is zo’n voorbeeld, wat insecten 
weghoudt en tevens ook door de medicinale werking 
als ‘specialty crop’ kan worden verkocht. Hierdoor 
wordt tevens een gediversificeerder verdienmodel 
opgebouwd wat zorgt voor minder afhankelijkheid van 
de opbrengst van één type gewas. In Nederland zijn 
enkele haalbaarheidsonderzoeken en kleinschalige 
experimenten uitgevoerd, waarin de potentie van dit 
type teelt verkend is maar de economische en technische 
haalbaarheid dient nog verder te worden onderzocht in de 
praktijk voor opschaling (zie onder andere SIGN rapporten 
Symbioculture en Polydome uit 2013 en 2014.). 

INNOVATIEVE PLANTEN TELEN 

Er liggen ook mogelijkheden op het vlak van het telen 
van nieuwe typen planten, die naast een sier functie 
bijvoorbeeld ook nog luchtzuiveren of andere functies 
bieden. Hierdoor kan een onderscheidend product 
worden aangeboden en meerwaarde gecreëerd worden.   
Met name in kantoren en ziekenhuizen, maar ook 
bijvoorbeeld langs snelwegen zijn dit soor typen planten 
gewild. 
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3.5
Duurzaam verhandeld

Het Groene Hart is een natuurlijk knooppunt. De nabijheid van de Randstad en de mainports Schiphol 
en Rotterdam en haar eigen bedrijvigheid zorgen dat logistiek een belangrijke economische sector 
is. De regio heeft veel belangrijke knooppunten voor weg- en watertransport. Dit transport is echter 
energie-intensief en afhankelijk van fossiele brandstoffen, en bij het logistieke proces komt onnodig veel 
verpakkingsmateriaal kijken.

Een ideale logistieke sector gaat uit van zero-emissions in het distributie- en transportproces. 
Onder deze uitstoot valt niet alleen CO2, maar ook andere luchtvervuiling en de afvalstroom van het 
verpakkingsmateriaal dat in de logistieke sector gebruikt wordt. Juist vanwege de strategische positie 
van het Groene Hart biedt het gebied een uitgelezen kans om nieuwe innovaties en oplossingen te 
ontwikkelen om handel, distributie, overslag en transport veel duurzamer in te richten. 
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ENERGIENEUTRALE 
BEDRIJVENTERREINEN
Kantoren en industrie zijn verantwoordelijk voor een 
energieconsumptie van 5,2 PJ per jaar,  zo’n 8% van de 
totale energievraag van het Groene Hart. Veel van deze 
activiteit zit geclusterd in bedrijventerreinen, waarin 
er vaak een combinatie van warmte- en koeltevraag te 
vinden is. De levensmiddelenindustrie is bijvoorbeeld een 
belangrijke bedrijfstak in het Groene Hart die meestal een 
netto-koeltevraag heeft over het hele jaar. De warmte die 
de levensmiddelenindustrie wil afstaan kan in dit geval 
gebruikt worden door kantoorpanden of door andere 
industrie die juist een warmtevraag heeft. Op deze manier 
kan een industriële symbiose worden ingericht.

Daarnaast kunnen lokale warmte- en koudebronnen 
gebruikt worden om energievragen van de gebieden te 
dekken. Hieronder vallen WKO’s die gebruik maken van 
grondwater; een volwassen technologie die zichzelf in 
Nederland veelvuldig heeft bewezen. Maar daarnaast kan 
ook het alom aanwezige oppervlaktewater in het Groene 
Hart gebruikt worden, zowel voor verwarming als voor 
verkoeling (zoals in het onderstaande voorbeeld van de 
Koudekerkerplas) (de Boer et al., 2015).

(K)ouderkerkerplas
De Ouderkerkerplas is in de jaren ‘70 ontstaan door 
zandwinning voor de wegenbouw, en is nu in gebruik als 
natuur- en recreatiegebied. De diepste waterlagen van de 
plas blijven zelfs in de zomer koud, wat hem ideaal geschikt 
maakt als koudebron. Water wordt uit de diepste lagen naar 
een koudecentrale gepompt en via een warmtewisselaar 
gebruikt voor de koeling van kantoren in het nabijgelegen 
Amsterdam-Zuidoost, en vervolgens aan de oppervlakte in 
de plas teruggebracht.

De plas had in het verleden grote problemen met 
algengroei; normaal gesproken zou dit erger worden door 
het terugstromen van het voedingsrijke diepe water aan de 
oppervlakte. Om dit tegen te gaan is een zuurstofinjectie-
apparaat in de plas gezet, wat hem het hele jaar fris en 
algenvrij houdt.

Als de reststromen ten volste benut worden en gebruik 
wordt gemaakt van warmte-koudeopslag, kan de 
overgebleven energievraag vervuld worden met 
zonnepanelen op de daken, of met windturbines naast 
het bedrijventerrein.

VERVOER OVER WATER
De waterwegen door het Groene Hart worden zeer intensief 
gebruikt voor binnenvaart: door grote waterwegen 
als de Merwede en de Lek wordt jaarlijks alleen al 
voor containervervoer 50 miljoen ton aan goederen 
getransporteerd. Hoewel het meeste transport tussen de 
zeehavens Amsterdam en Rotterdam en hun achterland 
gaat, heeft het Groene Hart zelf ook een flinke binnenvaart-
overslag. Deze bestaat zowel uit de traditioneel belangrijke 
bulkoverslag als uit de groeiende containertransport. De 
twee belangrijkste knooppunten hiervoor zijn Alphen aan 
den Rijn, de grootste containeroverslag voor binnenvaart 
in Nederland, en de Drechtsteden, die een belangrijke 
ondersteunings- en distributiefunctie vervullen voor de 
haven van Rotterdam. Daarnaast zijn Gouda, Gorinchem en 
Loenen kleinere knooppunten voor binnenvaartoverslag. 
De totale binnenvaart-overslag van het gebied bedraagt 
naar schatting 10 miljoen ton, aan zowel containers als 
bulkgoederen.

Door de lagere energieconsumptie en uitstoot is 
binnenvaart in veel gevallen een duurzamere optie dan 
wegtransport. Een synchromodaal logistiek systeem, wat 
betekent dat voor elke bestelling apart wordt berekend 
wat de meest efficiënte en duurzame combinatie van 
vervoersmiddelen is, kan zorgen voor een verbeterde 
vervoersprestatie (Mes & Iacob, 2016), waarin de 
binnenvaart een veel grotere rol kan gaan spelen (The 
Blue Road, 2015). De knooppunten van het Groene 
Hart zijn uitstekend geschikt voor dit nieuwe systeem, 
omdat de binnenhavens in Alphen aan den Rijn, Gouda 
en in Gorinchem/Schelluinen dichtbij clusters van 
distributiecentra liggen. Synchromodaal transport wordt 
op dit moment in pilotprojecten geïmplementeerd in 
Nederland, met een nationale doelstelling van 850.000 
TEU (twintig-voet-container-equivalent, meer dan 18 
miljoen ton) in 2020 (Topsector Logistiek, 2016).

Technische innovaties maken binnenvaart ook steeds 
duurzamer: vrachtschepen gaan van stookolie naar diesel-
elektrische aandrijving (The Blue Road, 2015). Daarnaast 
varen in de haven van Rotterdam de eerste hybride 
sleepboten met lithium-ionbatterijen (KNVR, 2013). In 
de toekomst zou men nog een stap verder kunnen gaan 
met duurzame aandrijving, door de binnenvaart volledig 
elektrisch of op waterstof te laten plaatsvinden. In de 
zeevaart wordt daarnaast weer gekeken naar zeilen als 
hulpaandrijving.
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ZO MIN MOGELIJK UITSTOOT DOOR 
VRACHTVERKEER
Voor auto’s en bestelwagens zijn er met auto’s op 
elektriciteit en waterstof al fossielvrije alternatieven 
beschikbaar, maar voor vrachtwagens zijn die 
alternatieven nog minder aantrekkelijk. Elektriciteit is 
vooral geschikt voor toepassingen met een kleinere 
actieradius, zoals vervoer binnen een stad of regio. 
Waterstof zou een grotere actieradius hebben, maar dat 
wordt op dit moment te beperkt ontwikkeld om op korte 
termijn uitgerold te worden. Daarom stuurt de overheid 
momenteel aan op efficiëntere varianten van het huidige 
wegtransport, en een onderzoek van ECN en TNO beveelt 
vloeibaar gas aan als alternatief met een lagere uitstoot 
(Tankpro, 2014). Onze aanbeveling voor emissiebeperking 
in het wegtransport bestaat uit verdere experimentatie 
met elektrisch transport voor transport binnen de regio, en 
meer aansluiting op spoor- en scheepvaart door middel 
van synchromodale logistiek. Hiermee kunnen emissies 
zo veel mogelijk worden beperkt.

New Cool: elektrische koeling
De volledig elektrische koeltrailer van THT biedt 
mogelijkheden voor onder andere de grote kaassector 
in het Groene Hart. De trailer maakt geen gebruik van 
fossiele brandstoffen, waardoor er geen CO2, roet of fijnstof 
uitgestoten wordt. De trailer voorziet zichzelf geheel van 
zelf opgewekte energie. Deze energie wordt opgewekt door 
zonnecellen op het dak, én door teruggewonnen energie 
uit het remsysteem dat de accu aanvult.

Newlight is een bedrijf dat door middel van een 
bioconversie-techniek plastic kan maken uit lucht en 
methaan-houdende broeikasgassen van boerderijen, 
waterzuiveringen en energiecentrales. Methaan wordt 
opgevangen en ingebracht in het polymerisatiesysteem, 
dat anders in de lucht terecht zouden komen. Vervolgens 
worden er biokatalysatoren en lucht aan toegevoegd, 
waardoor vervolgens AirCarbon ontstaat: een PHA-
thermoplastic bestaande uit zuurstof, koolstof en water. 
AirCarbon is een hoogwaardig materiaal dat materialen uit 
fossiele grondstoffen kan vervangen.

GHG-to-Plastic

DUURZAME VERPAKKINGEN
Verpakkingsmateriaal dient voor het behouden van 
de kwaliteit en waarde van vervoerde producten. 
Verpakkingsmateriaal is een van de grootste vermijdbare 
afvalstromen in het huidige economische stelsel, dus 
veel circulaire economie initiatieven focussen op het 
verminderen en hergebruiken van verpakkingsmateriaal 
of het terugwinnen van de grondstoffen die ervoor 
gebruikt worden.

In Nederland wordt 738 kiloton verpakkingsmateriaal 
per jaar als hulpmiddel in de logistieke sector op de 
markt gebracht: 26% van het totale verpakkingsmateriaal 
(Afvalfonds, 2014). Dit vertegenwoordigt ongeveer 20% 
van de kosten van de logistieke sector (Logistiek.nl, 2011). 
De grootste stroom hiervan is hout, met 345 kiloton aan 
productie per jaar. Van de houtstroom wordt slechts 25% 
gerecycled; de rest van de stroom wordt verbrand (wat niet 
in lijn is met de afvalhierarchie) of niet apart ingezameld. 
Een oplossing om deze stroom terug te brengen is pallets 
meervoudig gebruiken, en te repareren indien mogelijk 
(Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, 2015).

9 Er moet goed gekeken worden naar de life cycle impact van de betreffende bioplastics, indien het productieproces te moeilijk of ineffi-
ciënt is kan het voordeel ten opzichte van petroplastic wegvallen. Het bioplastic moet de kwaliteit en waarde van het verpakte product 
nog altijd goed kunnen behouden. Sommige bioplastics zijn afbreekbaar en sommige niet, of dit wenselijk is is afhankelijk van de functie 
van het product. Daarnaast kan materiaalproductie voor de bio based economy concurreren met voedselproductie.
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Kunststof is zowel voor de verkoop- als voor de 
verzendverpakkingen een op twee na grootste stofstroom. 
Deze stroom is echter afhankelijk van olie als input, en is 
verantwoordelijk voor een groeiende CO2-uitstoot op 
wereldschaal (World Economic Forum, 2016). Om dit 
tegen te gaan kunnen in plaats van virgin polymeren 
ook organische stromen gebruikt worden als bron voor 
verpakkingsmateriaal; de kunststof verpakkingen worden 
dan gewonnen uit de biologische cyclus in plaats van 
uit de technische cyclus, wat - mits goed ingevoerd8 
- een duurzamere aanpak voor dit product is. In het 
Groene Hart zouden deze grondstoffen uit reststromen 
en uit biomassateelt gehaald kunnen worden, hierbij 
ook een nieuwe industrie opbouwend. Een voorbeeld 

• Uitbreiden vervoer over water en synchromodaal transport

• Gebruik maken van biobased verpakkingsmateriaal, uit de circulaire maakindustrie

• Pilots starten rondom waterstof transport voor vrachtverkeer over weg- en waterwegen

Circulaire kansen en oplossingsrichtingen: Duurzaam Verhandeld

hier van is PHA, PolyHydroxyAlkanoaten, of te wel 
biobased bouwblokken die onder andere uit afvalwater 
gewonnen kunnen worden. Deze kunnen als grondstof 
worden gebruikt voor verschillende toepassingen, van 
consumenten producten tot verpakkkingsmateriaal en 
hoogwaardige farmaceutische toepassingen. De variant 
die op dit moment geproduceerd kan worden is biologisch 
afbreekbaar en lost op in contact met water, en is daarom 
nog niet erg geschikt als verpakkingsmateriaal. Maar indien 
het gemengd wordt met andere vormen van (bio)plastic, 
kan het een geschikte vorm van verpakkingsmateriaal 
zijn. Wat biomassa betreft biedt de eerder genoemde 
paludicultuur met miscanthus een mooi voorbeeld voor 
de productie van hernieuwbare grondstoffen.
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3.6
Het Groene Hart energiezelfvoorzienend

Op dit moment is 95% van de netstroom afkomstig uit fossielbronnen terwijl het gebied een grote potentie 
heeft voor de opwekking voor duurzame energie. In dit hoofdstuk worden oplossingsrichtingen geschetst 
voor benutting van het duurzame energiepotentieel. Allereerst wordt toegelicht hoe de energievraag van 
het gebied terug kan worden gebracht, en vervolgens wordt onderzocht hoe de bestaande duurzame 
energiebronnen in het gebied (zon, wind en biomassa) benut kunnen worden en hoe door middel van 
opslag de productie aan de vraag gekoppeld kan worden. Uitgangspunt hierbij is zo veel mogelijk van 
de energievraag van het Groene Hart met duurzame bronnen te dekken. Bij deze plannen moet rekening 
gehouden worden met de economische haalbaarheid en met het behoud van de kwaliteit van het open 
weidelandschap.
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ENERGIENEUTRALE RENOVATIES 
ZORGEN VOOR NIEUWE 
VERDIENMOGELIJKHEDEN

WONINGEN

Uit de analyse van het regionaal metabolisme blijkt dat de 
huidige energievraag van de woningen in het Groene
Hart 21.117 TJ (terajoule, 10^15 joule) bedraagt, waarvan 
naar schatting zo’n 65%, ofwel13.726 TJ gebruikt wordt 
voor ruimteverwarming en warm water (Opstelten et al, 
2007). Deze woningvoorraad kan met nu al beschikbare
technologie veel duurzamer gemaakt worden. Voor de
huidige bebouwde omgeving is een totale vraagreductie
van 69% mogelijk (Opstelten et al, 2007).

De vraag voor ruimteverwarming en warm water van de 
Nederlandse woningvoorraad kan gemiddeld met 80% 
worden teruggebracht (Opstelten, 2013); afhankelijk 
van de vorm en de locatie van het huis zal de reductie 
groter of kleiner zijn. De vraag voor ruimteverwarming 
kan efficiënt worden teruggebracht door middel van 
betere isolatie en driedubbel glas, het verbeteren van de 
luchtdichtheid van huizen, het terugwinnen van warmte 
uit huizenventilatie en de toepassing van beschaduwing. 
De warmwatervraag kan teruggebracht worden door 
middel van warmtewisselaars in de douche, of zelfs 
met recyclende douches die het afgevoerde, nog hete 
douchewater schoonmaken met filters zodat het opnieuw 
gebruikt kan worden in dezelfde douchebeurt.

De elektriciteitsvraag in huishoudens is minder gemakkelijk 
terug te brengen, maar toch is een vraagreductie van 
50% in principe mogelijk (Opstelten, 2007). Voorbeelden 
van besparende maatregelen zijn energiezuinig 
witgoed, warmwateraansluitingen voor vaatwassers en 
wasmachines zodat ze hun waterinstroom niet elektrisch 
hoeven te verwarmen, LED-verlichting en stand-by killers 
op stopcontacten. Hier staat wel tegenover dat steeds 
meer toepassingen elektriciteit nodig hebben: koken 
verschuift bijvoorbeeld steeds meer van gasfornuizen 
naar elektrische- en inductiekookplaten, en verwarming 
wordt steeds minder met gas gedaan maar met elektrisch 
aangedreven warmtepompen.

De investeringen die hiervoor gedaan moeten worden 
zijn betaalbaar, en kunnen via allerlei  constructies 
voorgefinancierd of betaald worden vanuit de besparing 
op energiekosten (zoals ook Urgenda laat zien met 
hun nieuwe initiatief Thuisbaas). Het biedt een grote 
mogelijkheid om aannemers, installateurs en andere 
ondernemers in het Groene Hart geld te laten verdienen, 
in plaats van de energiekosten van huishoudens naar 
buiten de regio te zien verdwijnen.

Thuisbaas: energieneutrale renovatie voor 
35.000 euro
ThuisBaas is een initiatief van Urgenda wat een integrale 
oplossing faciliteert voor de renovatie van bestaande 
woningen. Deze renovatie kost gemiddeld 35.000 euro 
en kan in gemiddeld 15 jaar worden terugverdiend. 
Lokale installateurs en aannemers kunnen hun handen 
in een slaan en deze renovatiekansen aanpakken, in 
samenwerking met ThuisBaas en financiers die deze 
investering kunnen voorschieten.

MOBILITEIT

Naast de veranderende en verminderende energievraag 
van de woningvoorraad verwachten we ook grote 
veranderingen in de energiebalans van de mobiliteit. 
Momenteel rijdt de overgrote meerderheid van de 7,9 
miljoen auto’s in Nederland op fossiele brandstoffen, 
maar de verwachting is dat in 2025 1 miljoen elektrische 
auto’s zullen rondrijden (Rijksdient voor Ondernemend 
Nederland, 2015). Als een vergelijkbare fractie in het 
Groene Hart van fossiel naar elektrisch gaat, betekent 
dat dat 95.000 van de 730.000 auto’s in het Groene Hart 
elektrisch zullen zijn (CBS, 2014). Personenauto’s zijn 
verantwoordelijk voor 14 PJ van de totale energievraag 
van het Groene Hart. De switch naar elektrische auto’s 
vertegenwoordigt een vraagreductie van slechts 0.14 PJ, 
maar betekent, afhankelijk van of de auto wordt geladen 
met groene of grijze stroom, wel een emissiereductie van 
30 tot 70% per auto (TNO, 2014). Als 13% van de auto’s 
vervangen worden door elektrische modellen, betekent 
dat een extra belasting voor het stroomnet van slechts 1,6 
PJ. Deze vraag zal echter vooral ‘s nachts vervuld worden, 
en de adoptie van elektrische auto’s zal na 2025 verder 
toenemen. De infrastuctuur moet dus aangepast worden 
om aan deze extra vraag te kunnen voldoen. 

Na een reductie van vraag naar energie door de renovatie 
van de bestaande woningvoorraad kan de vraag die 
overblijft worden ingevuld met een van de vele duurzame 
energie bronnen die het Groene Hart rijk is. Op de volgende 
pagina wordt de potentie geschetst van zon, wind en 
biomassa in het Groene Hart. 
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Asbest eraf, Zon erop!
De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht 
willen, met het oog op de volksgezondheid, stimuleren 
dat asbestdaken op landbouwbedrijfsgebouwen 
worden gesaneerd. In de provincie Utrecht mag 
deze stimuleringsregeling worden gestapeld met de 
‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’. Agrariërs, 
voormalig agrarische ondernemingen en eigenaren van een 
voormalig agrarisch bouwblok kunnen gebruik maken van 
een subsidieregeling voor het verwijderen van asbest en 
het plaatsen van zonnepanelen. Deze stimuleringsregeling 
“Asbest eraf, zonnepanelen erop” wordt aangeboden door 
de Nederlandse provincies.

Amelandse zonneweide
Op Ameland is in Ballum een zonnepark aangelegd van 
zo’n 24.000 zonnepanelen die tezamen zorgen voor een 
capaciteit van 6 megaWatt, wat per jaar ongeveer 5,5 
miljoen kWh aan stroom kan leveren. Hierdoor wordt 20% 
van de energiebehoefte van het eiland gedekt en is het 
eiland op weg om energieneutraal te worden in 2020.

DUURZAME ENERGIEBRONNEN IN 
HET GROENE HART

ZON
Er valt elk jaar maar liefst 1025 kWh aan energie op elke 
vierkante meter in het Groene Hart. Helaas kan deze 
potentie niet allemaal worden omgezet in elektriciteit, 
maar toch is het potentieel voor opwekking met zonne-
energie groot. Dit kan zowel op de huidige gebouwde 
omgeving als met zonneweides worden benut. Het 
potentieel van elektriciteitsopwekking op de gebouwde 
omgeving met PV-panelen is hier geanalyseerd. De 
gebouwde omgeving heeft een oppervlakte van 230 
vierkante kilometer, 10 procent van het totale oppervlak 
van het Groene Hart. De potentie van dit oppervlak is, na 
correctie voor ongeschikte daken en voor verminderde 
zoninval op wél geschikte daken, onderzocht voor twee 
soorten zonnepanelen: de op dit moment gangbare 
panelen met een efficiëntie van 15%, en hoog-efficiënte 
panelen met 21%. 

Hieruit volgt dat PV-panelen tot 73,2 tot 102,5 PJ per jaar 
kunnen opwekken, genoeg om de volledige energievraag 
van zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw te dekken 
en daarnaast de verschuiving naar elektrische mobiliteit 
op te vangen. Dit vertegenwoordigt met de huidige 
prijzen voor zonnepanelen een investering van €1,89 tot 
€3 per wattpiek. Doorrekening hiervan geeft een totale 
investeringsprijs van 46 tot 102 miljard euro. 

Dat er een grote energieproductie mogelijk is met 
zonnepanelen wil niet zeggen dat hiermee de 
energietransitie een feit is. Zonnepanelen hebben grote 
productiepieken en dalen: heel veel productie op het 
hoogtepunt van de middag en in de zomer, maar geen 
productie ‘s nachts en erg weinig in de winter. Om dit op 
te vangen is diversificatie van energiebronnen, en een 
infrastructuur die om kan gaan met variaties in productie 
nodig. Daarom worden hieronder de mogelijkheden uit 
wind en biomassa (met name mest), en de benodigde 
aanpassingen van infrastructuur besproken.

Zonnecollectoren, die straling direct omzetten in warmte, 
kunnen ook een rol spelen in het duurzaam maken van de 
energievoorziening. Er is echter gefocust op PV-panelen, 
omdat de warmtevraag van de gebouwde omgeving naar 
verhouding veel meer wordt teruggebracht. Daarnaast 
verschuift steeds meer van de totale energievraag van 
de regio naar elektriciteit. Daarom verwachten we dat 
de vraag naar elektriciteit groter gaat zijn dan die naar 
warmte, en wordt er dus vooral naar oplossingsrichtingen 
op dat vlak gekeken.
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LEGEND

Geschikte locaties voor nieuwe windmolens

Geschikte locaties volgens provincie Utrecht

Windpark (>10 molens)

Windpark (<10 molens)

Figuur 9: bestaande windmolens en potentiële nieuwe locaties in het Groene Hart

Sunfloat
Sunfloat levert drijvende zonnepaneel-velden om 
beschikbaar water optimaal te benutten. De effectiviteit van 
de systemen ligt 25-50% hoger dan op dak geïnstalleerde 
installaties doordat het vlot mee kan draaien met de zon, 
er passief gekoeld wordt door oppervlaktewater en door 
de reflectie van het zonlicht op het wateroppervlakte en 
een hoger aantal zonuren boven waterrijk gebied. Op de 
Slufter bij Rotterdam loopt een proef met 120 drijvende 
zonnepanelen en in 2015 heeft Groningen het eerste 
drijvende zonnepark geopend.

WIND
Windturbines zijn een bewezen energiebron, die 
zonnepanelen uitstekend complementeren omdat 
ze hun hoogste productie juist in de winter hebben, 
wanneer de beschikbaarheid 
van zonne-energie laag is. In dit 
onderzoek is het theoretische 
windmolenpotentieel onderzocht 
met behulp van de richtlijnen 
beschreven in de Handreiking 
Duurzame Energie Ruimtelijk 
Ingepast van de provincie Utrecht.

• De windmolens moeten in 
lijnopstellingen geplaatst 
worden langs grote, 
op afstand herkenbare 
maatschappelijke structuren. 
Hiermee hebben ze een 
aanknopingspunt in het 
landschap en worden ze dus 
als minder hinderlijk ervaren. 
In onze analyse is het 
potentieel onderzocht langs 
waterwegen, snelwegen en 
grote autowegen.

• De windmolens moeten 
binnen één kilometer van een 

bedrijventerrein geplaatst worden. Hierdoor sluiten 
ze visueel aan bij het bedrijventerrein, en kan hun 
productie gebruikt worden voor het energieneutraal 
maken van de bedrijventerreinen (zoals eerder 
beschreven)

• Het is niet mogelijk windmolens te plaatsen in 
bebouwd gebied dat geen bedrijventerrein is, 
recreatiegebieden, aanvliegroutes van Schiphol of in 
de Ecologische Hoofdstructuur.

• In de analyse wordt uitgegaan van grote windturbines 
(>60 m hoogte), omdat kleinere turbines nauwelijks 
bijdragen aan het behalen van energiedoelstellingen.

Het gebied dat volgens deze criteria theoretisch geschikt 
is voor windturbines is 13900 hectare, hierop kunnen 275 
turbines van 3MW geplaatst worden. Hiermee kan jaarlijks 
ongeveer 6,5 PJ aan elektriciteit opgewekt worden. 
Fors minder dan het totale zonnepotentieel, maar het 
vertegenwoordigt dan ook een minder grote investering: 
ongeveer €1,2 miljard. Dit betekent dat wind een ruwweg 
vergelijkbare jaarlijkse productie per geïnvesteerde euro 
heeft als PV. Daarnaast vindt opwekking met windmolens 
vaak plaats op andere momenten dan opwekking met 
PV-panelen, waardoor makkelijker aan de energievraag 
kan worden voldaan en een minder grote investering in 
infrastructuur nodig is.

Waar zonnenergie vaak zonder al te veel barrières kan 
worden gerealiseerd in de gebouwde omgeving op daken 
van woningen, is de realisatie van wind energie lastiger, 
zeker in het Groene Hart waarbij het karakter van het open 
veenweide gebied van hoge waarde is. Kansrijk is om met 
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name de energievraag van industrieën in het Groene Hart 
in te vullen  met door windmolens opgewekte elektriciteit, 
aan de randen van industrieterreinen. Hiervoor zou een 
energie coöperatie een goed vehikel kunnen zijn10. In 
Nederland zijn vele energiecoöperaties al succesvol in 
beheer en uitvoering, zoals de energiecoöperatie NDSM 
Energie. Deze coöperatie ontwikkelt met haar meer 
dan 60 leden duurzame energie projecten, waaronder 
windmolens aan de Noordelijke IJ-oever.

GROEN GAS
Er zijn verschillende kansen in het Groene Hart om lokaal 
groen (hernieuwbaar) gas te produceren. In vergelijking 
met het zon- en windpotentieel is het potentieel uit 
biomassa tamelijk klein: op jaarbasis kan er 2,08 PJ aan 
biogas uit de organische reststromen (mest, GFT) worden 
gewonnen (Nationaal Georegister, 2016). Desalniettemin 
is het de moeite waard om ook naar deze grondstofstroom 
te kijken, want het is een energiebron die met bestaande 
technologie gemakkelijk benut kan worden, bijvoorbeeld 
als transitiebrandstof voor vrachtverkeer (totdat volledig 
emissievrije opties voorhanden zijn, zoals op basis 
van waterstof of elektrische energie). Door slimme 
verwerking kunnen daarnaast de grondstoffen die in de 
reststromen opgeslagen zitten worden teruggewonnen, 
en tegelijkertijd enkele bestaande milieuproblemen in de 
regio worden aangepakt.

De grootste organische reststroom in het Groene Hart 
qua volume is mest. Melkvee is hiervoor de belangrijkste 
bron, daarnaast is er een relatief kleine hoeveelheid 
varkens- en kippenmest (Ecofys, 2011). Momenteel 
wordt de mest voornamelijk opgeslagen als drijfmest, 
en indien nodig uitgereden op het land. Dit zorgt echter 
voor ecologische problemen als de mest uitspoelt en in 
het oppervlaktewater terecht komt. Er kan ook op een 
andere manier met de mest worden omgegaan. Als de 
dunne en de dikke fractie op het bedrijf zelf gescheiden 
worden, kan het schaarser wordende fosfaat in de dunne 
fractie worden herwonnen, en kan de dikke fractie worden 
vergist voor biogasproductie. Dit vergistingsproces kan 
zelfs op het boerenerf plaatsvinden.

10 zie ook de Rabobank Coöperatieplanner over het oprichten van 
een energiecoöperatie: www.rabobank.nl/cooperatieplanner

Agrotransport op Groen Gas
Als onderdeel van het project ‘een energieneutrale 
zuivelketen’ ziet het Innovatienetwerk kansen voor 
agrotransport op groengas uit mest- en co-vergisters op 
boerenbedrijven. Biogas uit deze vergisters kan opgewerkt 
worden tot groengas wat gebruikt kan worden door 
RMO-transport, zuiveltransport tussen zuivelfabrieken, 
veevoedertransport, mesttransport en tractorgebruik op 
de boerderij. Een goed voorbeeld is Friesland Campina die 
producten van de productielocatie naar de containerhaven 
in Leeuwarden vervoert op groen gas opgewekt door 
leden-melkveehouders. Deze overschakeling zorgt voor 
een vermindering van de CO2-uitstoot van dit transport 
met 80 procent. Het is wel van belang is om zorgvuldig 
vervolgonderzoek te doen naar de potentie voor 
Agrotransport op Groen Gas in het Groene Hart vanwege de 
beperkte schaal van de veehouderijbedrijven. 

Mestverwaarding Proefboerderij de Marke
Knowledge Transfer Centre (KTC) De Marke heeft een 
melkveebedrijf met 85 koeien, 55 stuks jongvee en 
55 ha grond. Op deze proefboerderij is sinds 2012 de 
biogasinstallatie van Fermtech Systems in bedrijf. De 
monovergisting-installatie op proefboerderij de Marke 
ingericht voor het produceren van groen gas, maar ook alle 
andere eindproducten worden gebruikt: hierdoor ontstaat 
een gesloten bedrijfssituatie. Naast de biogaswinning 
wordt de drijfmest ontleed tot goed benutbare (kunst)mest. 
Uit de dunne fractie wordt struviet gewonnen, maar ook 
digestaat wordt gebruikt voor bemesting. Door digestaat 
te scheiden tot dunne en dikke fractie kan bemesting op 
maat plaatsvinden. De vrijkomende warmte wordt benut 
voor het verwarmen van de installatie.
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Lokaal smart grid Schoonschip, Amsterdam
In de duurzame drijvende woonwijk Schoonschip in 
Amsterdam Noord wordt een experimenteel smart grid 
aangelegd. Dit slimme stroomnetwerk zorgt ervoor dat de 
grote hoeveelheden zelf geproduceerde zonnestroom zo 
veel mogelijk in de wijk gebruikt kunnen worden en dat 
de energievoorziening van de wijk efficiënter kan worden 
geregeld.

Het systeem bestaat uit elektriciteitsopslag met lithium-
ionbatterijen, een centraal regelsysteem dat de stroom 
over de wijk verdeelt, en slimme meters en apparaten 
die het energieverbruik bijhouden. Met behulp van al 
deze onderdelen kan stroom worden opgeslagen om 
de productie overdag ‘s avonds en ‘s nachts te kunnen 
gebruiken, en kan met vraagsturing het energieverbruik 
van de apparatuur in de wijk aangepast worden op de 
beschikbaarheid van duurzame stroom. Schoonschip zal 
nog steeds aangesloten worden op het centrale stroomnet, 
als backup en om de wijk de mogelijkheid te geven om 
elektriciteitsoverschotten door te verkopen aan het 
centrale net. Omdat de centrale batterijen grote pieken in 
de elektriciteitsvraag kunnen opvangen, kan de aansluiting 
van Schoonschip veel kleiner zijn dan voor een normale 
buurt van dit formaat, wat zorgt voor kostenbesparingen.

NIEUWE ENERGIE MET EEN NIEUWE 
INFRASTRUCTUUR
De energie-infrastructuur van de toekomst staat voor grote 
uitdagingen. Door de verschuiving van gas naar elektriciteit 
als verwarmingsbron, en de toename van elektrisch rijden, 
is de verwachting dat de piekbelasting van het energienet 
anderhalf tot vier keer zo hoog wordt in 2040 (Peters, 2015). 
Daarnaast zorgt de variabele productie van zonnepanelen 
ervoor dat er op verschillende momenten veel te weinig of 
veel te veel energie beschikbaar is.

Om dit in de toekomst op te vangen zijn er slimme netten 
nodig, die in deze nieuwe context vraag en opwekking 
met elkaar kunnen matchen. Deze netten werken met een 
combinatie van demand side management (vraagbeheer), 
waarbij activiteiten die veel energie verbruiken (zoals 
wasmachines, warmtepompen en het opladen van 
elektrische auto’s) automatisch meer plaatsvinden als 
er energie beschikbaar is en minder of niet plaatsvinden 
als er weinig energie beschikbaar is. Daarnaast kunnen 
batterijen worden gebruikt om overdag opgewekte 
energie op te slaan, zodat ze ‘s avonds gebruikt kunnen 
worden; hiermee kunnen huishoudens hun zelf opgewekte 
energie gebruiken. Tenslotte zal warmte-koudeopslag 
(zoals hierboven uitgelegd) een grote rol spelen in het 
omgaan met het verschil in behoefte afhankelijk van het 
type seizoen. 

Alle ontwikkelingen toegelicht in dit hoofdstuk vereisen 
niet alleen veel handmatige arbeid maar ook nog 
eens veel denk- en rekenwerk. Architectenbureaus en 
ingenieursbureaus zijn een regionale specialisatie van 
het Groene Hart; die sectoren zijn bij uitstek geschikt om 
met deze uitdagingen in de eigen achtertuin aan de slag 
te gaan.

• Bedrijventerreinen energieneutraal maken door koeling uit oppervlaktewater en realisatie van 
windmolens middels energiecoöperatie

• Vermarkten energieneutrale / nul-op-de-meter renovaties van de gebouwde omgeving

• (Co-)vergisting mest en organische reststromen voor energieproductie en meststoffen terugwinning 

• Zonneweides en smartgrids ontwikkelen om de energie transitie in het Groene Hart te versnellen

Circulaire kansen en oplossingsrichtingen: Groene Hart Energiezelfvoorzienend
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CONCLUSIE

Dit onderzoek laat zien dat de potentie voor een circulaire 
economie groot is in het Groene Hart. Op basis van 
de regionale sterktes van het Groene Hart liggen er 
verschillende kansen liggen om nieuwe economische 
bedrijvigheid te creëren en koploper te worden met 
verschillende industrieën. Er liggen vele kansen om nieuwe 
ketens te vormen tussen de sterke economische clusters 
van landbouw, handel en industrie, en om nieuwe product 
innovaties te ontwikkelen. Niet alleen is de potentie 
hiervoor aanwezig: de transitie is al ingezet. Concrete 
projecten vinden plaats en netwerken organiseren 
zich rondom koplopers in het bedrijfsleven. Door deze 
beweging goed te kanaliseren en de geïdentificeerde 
kansen te verzilveren zet het Groene Hart zich op de kaart 
als het kloppende, circulaire hart van Nederland.

Een groot deel van de economie in het Groene Hart, net 
zoals de wereldwijde economie, is momenteel lineair 
georganiseerd. Deze economische activiteiten kennen hun 
weerslag op het natuurlijke systeem waar onze economie 
op is gebaseerd. Deze zijn terug te zien in de vorm van 
impacts op lokale waterkwaliteit, menselijke gezondheid 
of biodiversiteit en bijvoorbeeld in het inefficiënt omgaan 
met een gelimiteerde voorraad grondstoffen op de 
wereld. Deze negatieve effecten vinden niet alleen in 
het Groene Hart plaats. Juist een groot deel van deze 
effecten manifesteren zich verder op in de keten of dragen 
bij aan wereldwijde effecten (denk aan CO2 emissies in 
de atmosfeer en de daaraan gekoppelde effecten van 
klimaatverandering). 

De circulaire economie biedt het perspectief om de balans 
tussen mens, economie en natuur weer te herstellen, en 
tegelijkertijd op nieuwe manieren waarde toe te voegen 
en innovatie binnen de regionale economie te stimuleren. 
In het Groene Hart hebben bedrijven en bewoners door de 
eeuwen heen geïnnoveerd en het landschap aangepast 

op zo’n manier dat het mogelijk werd een sterke economie 
te realiseren (zoals door drooglegging). Omdat sommige 
gevolgen van de niet-duurzame, lineaire economie zo 
voelbaar zijn in het Groene Hart, zoals de bodemdaling en 
wateroverlast, is de regio bij uitstek geschikt om ook nu 
haar innovatiekracht aan te wenden om koploper te zijn in 
de vormgeving van de nieuwe economie. Het Groene Hart 
kan dienen als een proeftuin voor de circulaire economie 
omdat oplossingen hier meteen lokaal rendement en 
resultaat op kunnen leveren. Regionale problemen 
kunnen worden opgelost en tegelijkertijd kan (inter)
nationaal marktpotentieel worden ontsloten omdat er 
in Nederland en elders veel meer gebieden zijn waar 
de kennis die nodig is voor het oplossen van regionale 
vraagstukken in het Groene Hart kan worden toegepast. 

Als we kijken naar het natuurlijk kapitaal (stofstromen) en 
menselijk kapitaal in de regio (kennis en expertise) zien we 
dat het Groene Hart een aantal regionaal sterkte punten 
heeft die kunnen dienen als fundament voor de transitie 
naar Circulaire Economie. In termen van natuurlijk kapitaal 
kent het groene en waterrijke gebied grote hoeveelheden 
organische reststromen. Hier doen zich enorme kansen 
voor om deze stromen beter te benutten. Op basis van 
principes van de biobased economy kunnen chemische 
bouwstenen worden geproduceerd voor vele verschillende 
toepassingen. Het menselijke kapitaal in de regio zijn 
de sterke netwerken, waarin publiek-private partijen 
samenwerking zoals in het netwerk Groene Cirkels. Ook 
liggen er juist in verbinding van de specialistische clusters 
van het Groene Hart, zoals de kaasindustrie, handel en 
machinebouw, grote kansen. 

Zo kan de bouwindustrie nieuwe innovaties ontwikkelen 
voor wonen en werken op slappe bodems, dalende 
bodems, en/of gebieden met (toekomstig) wateroverlast; 
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zowel nationaal als wereldwijd hebben bebouwde 
omgevingen deze vraag. Door gelijk na te denken over 
het circulair toepassen van materialen en woning 
energieneutraal te maken kunnen installatiebureau’s en 
de bouwsector geïntegreerde oplossingen aanbieden. 
Nieuwe waardeketens ontstaan tussen industrieën en 
bedrijven die traditioneel gezien wellicht niet met elkaar 
samenwerken. De vleesverwerkende industrie in het 
Groene Hart kan vetresiduen gaan leveren aan partijen 
als Croda die daar hoogwaardige biobased grondstoffen 
van kan maken. Verpakkingsmachines kunnen worden 
ontworpen die met organische reststromen of gerecyclede 
drankenkartons uit het Groene Hart de, in het gebied 
gevestigde levensmiddelenindustrie, kan voorzien van 
verpakkingsmateriaal. Hierdoor ontstaan economisch 
robuuste clusters en teken de contouren van een nieuwe 
economie zich langzaam af. 

Door de circulaire kansen te verzilveren, anticiperen 
partijen in het Groene Hart op een groter wordende vraag 
in de toekomst kunnen zich dus als koploper manifesteren. 
Maar ook nu al vertegenwoordigen de circulaire kansen 
een significante financiële waarde. Alleen al als we kijken 
naar het vergroenen van de bestaande energievoorziening 
van het Groene Hart zijn miljoenen omzet voor 
bijvoorbeeld adviesbureau’s, installatiebedrijven en 
handelaren te realiseren. Ook kan er door te kijken naar 
een langere termijn (op basis van het principe ‘total cost of 
ownership’) geld bespaard worden, zoals bijvoorbeeld bij 
het renoveren van verzakkende infrastructuur. 
De circulaire economie in het Groene Hart biedt dus 

lonkende perspectieven. Maar wat is er voor nodig 
om dit voor elkaar te krijgen? De transitie naar een 
circulaire economie gaat niet vanzelf. Het vraagt om 
doorzetingsvermogen, out-of-the-box handelen, 
samenwerken en het opereren met een lange termijnsvisie. 
De verandering begint vaak bij een klein experiment, 
een idee, een zaadje dat wordt gepland. Het Groene 
Hart kent reeds vele voorbeelden waarin wordt getoond 
dat in pilots of op kleine schaal deze nieuwe circulaire 
verdienkansen mogelijk zijn. Opschaling is echter vaak 
nog een lastige stap. Daarbij is de juiste begeleiding en 
steun, bijvoorbeeld in het wegnemen van juridische 
barrières of financiële ondersteuning om een level 
playing field te creëren soms onontbeerlijk. Het vraagt 
om een actieve rol waarin overheden, bedrijfsleven, 
wetenschap en burgerinitiatieven samenwerken. De 
samenwerkingsnetwerken zoals Groene Cirkels en de 
economische tafel het Groene Hart Werkt! vormen hier 
een essentiële schakel in. Door dit soort samenwerkingen 
uit te breiden en de slagkracht van het bedrijfsleven in te 
zetten heeft het Groene Hart alle ingrediënten aanwezig 
om haar potentieel te verwezenlijken.
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