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WAT IS DE CIRCULAIRE STAD?

De circulaire stad is een metafoor voor 
een nieuwe manier van kijken naar en 
organiseren van de stad. De circulaire 
stadbenadering kenmerkt zich door een 
brede en lokale waardeoriëntatie en 
is grofweg gebaseerd op twee pijlers: 
circulatie van kennis en vaardigheden 
en circulatie van stromen.

CIRCULATIE VAN KENNIS EN 
VAARDIGHEDEN
Aan de basis van de circulaire stad staat 
de ‘informationele samenleving’, het 
idee dat informatie- en de netwerk-
samenleving de basisgrondstoffen zijn 
voor een duurzame ontwikkeling van 
de stad. Verbindingen en circulatie van 
informatie en kennis maken de stad im-
mers slimmer, sterker en veerkrachtiger. 
Inzet op kenniscirculatie en de ‘lerende 
economie’ is dan ook een belangrijke 
aanbeveling van het breed gedragen 
WRR-advies ‘Naar een lerende econo-
mie’. In het verlengde hiervan vertrekt 
het concept vanuit de veronderstelling 
dat in een moderne economie, met de 
genoemde toenemende concurrentie 
tussen regio’s, zogenoemde agglome-
ra  tievoordelen (massa, dichtheid) en 
lokalisatievoordelen (specialisatie, 
nabijheid) doorslaggevend zullen zijn. 
Daardoor zijn de organisatievormen in 
de circulaire stad meer horizontaal en 
organisch dan de verticaal-hiërarchische 
en geplande sturing die we kennen uit 
de (post)industriële stad. 

CIRCULATIE VAN STROMEN
Het idee is bovendien dat in de circulaire 
stad lineaire processen in gebruik (con-
sumptie) en productie, van winning tot 
afval, (deels) vervangen kunnen worden 
door circulaire processen en dat er 
duur zame verbindingen kunnen worden 
gelegd tussen stromen in de stad. Deze 
stromen - zoals goederen, mensen, 
voedsel, afval, water, flora en fauna en 
lucht – zijn het metabolisme van de stad: 
de stofwisseling die de stad en economie 
laat functioneren. In tegenstelling tot 
wat vaak wordt verondersteld, staan in 
de circulaire stad ecologische aspecten  

niet los van de ontwikkelingen op de 
economische en sociaal-culturele 
terreinen van de stad. Door het circulair 
denken is het mogelijk om de inrichting 
van de economie, sociaal-culturele 
leefwijzen en de ontwikkeling van de na-
tuurlijke omgeving beter in hun onder-
linge wisselwerking te benaderen om 
van daaruit te komen tot een duurzame-
re manier van stedelijke ontwikkeling. 

DE WINST VAN DE CIRCULAIRE STAD
Een circulaire benadering maakt steden:

•	 Zelfstandig
Het circuleren van de aanwezige 
kennis en vaardigheden vergroot het 
aanpassings- en absorptievermogen 
van de stad. De verschillende stromen 
in de stad worden gezien en gebruikt 
als waardevolle grondstoffen voor de 
nieuwe, duurzame economie. Door het 
inzicht in de rol van deze elementen 
in het functioneren van de stad is het 
mogelijk om lokaal nieuwe koppelingen 
te maken die leiden tot systemen met 
minder reststoffen, vervuiling en afhan-
kelijkheid van geopolitieke verhoudingen.
Een goed voorbeeld hiervan is het win-
nen van groen gas uit afval of het nuttig 
toe passen van restwarmte.

•	 Veerkrachtig	
Deze zelfstandigheid en onafhankelijkheid 
maakt de circulaire stad veerkrachtiger 

en beter opgewassen tegen schokken 
in de economie en samenleving. Met 
een lokale focus op de stad of stedelijke 
regio kunnen kleinere, lokale systemen 
of kringlopen worden ontworpen die 
flexibeler zijn. De circulaire stad is 
minder de kwetsbare, consumerende, 
afhankelijke stad en meer de sterke, 
producerende en hergebruikende stad. 
Dankzij het inzicht in de beschikbaarheid 
van de stromen en informatie heeft de 
stad een groter herstellend vermogen. 

•	 Rijk
De circulaire stad is zich beter bewust 
van haar rijkdom door een bredere 
waarde oriëntatie. Ze is slimmer doordat 
ze haar zelf toegang geeft tot nieuwe 
bronnen en kapitaal. De intrinsieke 
waarde van (delen van) stromen wordt 
zo beter  benut. Restproducten van het 
ene proces kunnen dienen als grondstof 
voor het andere proces. Naast herge-
bruik van materialen en grondstoffen, 
maakt de circulaire stad slim gebruik 
van beschik bare ruimte en competenties 
in de stad. Daarnaast is er aandacht voor 
het leggen van nieuwe verbindingen die 
méér waarde creëren. Door bijvoorbeeld 
werkgelegen heid te realiseren, maar 
ook door bij te dragen aan waarden 
als gezondheid, geluk, gemeenschap, 
autonomie en verantwoordelijkheid. 
Grotendeels zelfvoorzienende, in-
clusieve woonwijken met een sterke 
lokale economie en een zeer betrokken 
gemeenschap waardoor de woonlasten 
relatief laag kunnen blijven zijn een 
voorbeeld van zulke waardecreatie. 

•	 Energiek	
De circulaire stad benut de in de 
maatschappij aanwezige creativiteit en 
innovatiekracht van burgers en bedrijven. 
In de circulaire stad staan stedelijke 
partijen en overheden open voor elkaar. 
Er komen nieuwe verbindingen tot stand 
tussen samenleving, overheid, instituties 
en bedrijfsleven, mede dankzij de beschik-
baarheid van data en informatie en de 
nieuwsgierigheid en wil om samen te 
werken. Dit is de motor voor innovatie. 
Een voorbeeld hiervan zijn lokale ener-
giecoöperaties.

In en rond onze steden vinden ingrij-
pende veranderingen plaats. Sommige 
zijn reden tot zorg, zoals de conditie 
van onze economie, demografische 
veranderingen, groeiende verschillen 
in welvaart en kansen, uitputting van 
grondstoffen en klimaat verandering. 
Andere geven nieuwe perspectieven, 
zoals een bredere waardeoriëntatie, 
de beschikbaarheid van informatie en 
kennis, technologische ontwikkelingen 
en het ontluiken van een energieke 
samenleving. In de steden komen al deze 
ontwikkelingen bij elkaar. En daarom 
moeten ze een manier zien te vinden 
om deze veranderingen op te vangen en 
te gebruiken voor het ontwikkelen van 
nieuwe oplossingen en strategieën. 

Dat begint met anders kijken naar het 
functioneren van de stedelijke regio’s en 
economie en het besef dat de transitie 
naar duurzaamheid bittere noodzaak 
is. Steden hebben een andere strategie 
 nodig die de ruimte en kansen benut 
van de moderne economie en de 
agglo meratievoordelen van de stad. De 
uitdaging is om daarbij efficiënt gebruik 
te maken van het aanwezige menselijk 
kapitaal, technologie en natuurlijke 
hulpbronnen. De circulaire stad biedt 
hiervoor interessante perspectieven.

De Nederlandse steden zijn historisch 
en internationaal gezien succesvol. Ze 
hebben een periode van gestage groei 
achter de rug en voeren verschillende 
internationale ranglijstjes aan. Zo staat 
Nederland in de top tien van de meest 
concurrerende landen volgens het 
World Economic Forum, vierde in de 
Human Development Index en volgens 
Bloomberg is Nederland na Hong Kong 
de beste plek om te ondernemen. Onze 
uitgangspositie is dus goed, maar de 
bovengenoemde ontwikkelingen zorgen 
voor nieuwe, uitdagende opgaven. Zeker 
omdat de Nederlandse steden en regio’s 
nog zwaar leunen op buitenlandse handel
en transport en nog erg afhankelijk zijn 
van grondstoffen en fossiele brandstof
fen. Ondertussen neemt de concurrentie 
tussen stedelijke regio’s verder toe. 
Opkomende economieën ontwikkelen 
zich bijvoorbeeld in rap tempo van lage

lonenland tot kenniseconomie. En waar 
uit andere landen vooral laagwaardige 
activiteiten naar het buitenland worden 
verplaatst, vertrekken uit Nederland 
juist veel kennisintensieve bedrijven. 

De Nederlandse steden zijn kwetsbaar der 
dan we vaak denken. De WRR waarschuwt
in haar advies ‘Naar een lerende econo
mie’ (2013) dat in een steeds verder 
globaliserende wereld de goede positie 
van onze economie en steden steeds 
verder onder druk komt te staan en dat 
vanzelfsprekendheden van de afgelopen 
eeuw in deze nieuwe context geen enkele 
garanties geven voor de toekomst. De 
beproefde strategie van schaalvergroting 
en kostenbesparing enerzijds en inzet 
op de kenniseconomie anderzijds, biedt 
in de nieuwe economie onvoldoende 
perspectieven. 

Steden en regio’s zullen om hun eigen 
positie te versterken daarom een om
slag moeten maken van het zoeken naar 
besparing en efficiency naar het (lokaal) 
toevoegen van waarde. Dit kan alleen 
vanuit een meer duurzame economische 
en maatschappelijke oriëntatie die start 
vanuit het menselijke, natuurlijke en 
economische kapitaal in de stad, zoals 
de materialen, energie, arbeid, kennis, 
relaties, infrastructuur en efficiënter 
gebruik van de fysieke omgeving. Het 

ontdekken van nieuwe verbindingen 
en meer circulaire processen hierin is 
 noodzakelijk om deze omslag te maken. 
Het perspectief van een lokaal geori
enteerde circulaire stad krijgt daarom 
steeds meer aandacht. Het circulaire 
denken biedt kansen om steden niet 
alleen duurzamer, maar ook onafhanke
lijker en veerkrachtiger te maken en 
geeft een interessante richting voor de 
zoektocht naar een nieuwe economie 
voor de stad én daarmee voor Nederland.

EEN NIEUW 
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LOKALE ENERGIECOÖPERATIES
In heel Nederland zijn er inmiddels ruim 100 
energiecoöperaties. Deze coöperaties bieden 
producten en diensten om (de huishoudens 
in) de regio zo goed mogelijk te helpen bij het 
opwekken van eigen energie en het verminderen 
van energieverbruik. De coöperaties dragen bij 
aan nieuw eigenaarschap, nieuwe verbindingen,  
kringlopen en investeringsprojecten in een schone 
en duurzame stad. De slag die nu gemaakt kan 
worden is het verbinden van de ‘stand alone’ ini-
tiatieven. Gezamenlijkheid in ontwikkeling van 
businessmodellen, in het bundelen van kleine 
projecten tot grotere portfolio’s die financier baar 
zijn en nieuwe samenwerkingen met overheden 
of het overnemen van overheids taken op lokaal 
niveau, bijvoorbeeld in het energie- en klimaat-
neutraal maken van gebieden, zijn voorbodes van 
een verdere ontwikkeling van de betekenis van 
deze coöperaties. 

REGIONALE ENERGIEPOTENTIE
Op verschillende plekken in Nederland wordt 
geëxperimenteerd met en gebruik gemaakt van 
restwarmte uit de industrie en landbouw voor 
het verwarmen van woningen en bedrijfsruimtes. 
In Amsterdam worden woningen bijvoorbeeld 
verwarmd met restwarmte uit de verwerking 
van afval en in Rotterdam wordt geothermische 
restwarmte uit de industrie toegepast in de 
verwarming van de stad en glastuinbouw. In de 
mijnstreek rond de Belgische, Nederlandse en 
Duitse grens wordt het door de aarde opge-
warmde grondwater gebruikt voor verwarming 
van kantoren en huizen. 

BIOGAS UIT BROOD 
In veel stadswijken ligt regelmatig brood op 
straat, omdat moslims vanwege hun geloofs-
overtuiging geen brood mogen weggooien. Zij 
laten het liggen voor de vogels, maar vaak komt 
er ook ongedierte op af. In de Kolenkitbuurt in 
Amsterdam-West is dit probleem omgezet 
in een energie-innovatie. Het bedrijf Pink 
Ponyexpress ontwikkelde in samenwerking met 
Gascoland een broodvergister. Hierin wordt het 
oude brood omgezet in biogas. De vergister kan 
genoeg gas produceren om acht huishoudens  
mee te laten koken. Zo’n vergister werkt niet 
alleen voor brood, maar er zouden allerlei 
voe dingsresten mee vergist kunnen worden. 
Een toekomstbeeld is dan ook dat er vergisters 
in straten of bij appartementencomplexen 
geplaatst worden. 

KOE	VOORZIET	ZEVEN	GEZINNEN	VAN	
ENERGIE 
In de nieuw te bouwen woonwijk Zuiderburen in 
Leeuwarden zullen 800 woningen hun energie 
(warmte en stroom) krijgen uit biogas. Het gas 
wordt opgewekt door de mest van 160 koeien 
van de nabijgelegen proefboerderij Nij Bosma 
Zathe te vergisten. Eén koe voorziet zeven 
gezinnen van energie. 

DE AUTOBATTERIJ ALS STEDELIJKE 
ENERGIEOPSLAG 
De batterij in elektrische auto’s kan slimmer 
worden gebruikt. In Amsterdam Nieuw-West 
loopt een project (Vehicle2Grid) waarbij bewo-
ners de batterij in hun elektrische auto kunnen 
gebruiken om lokaal opgewekte energie op te 
slaan. Bewoners kunnen nu zelf bepalen wat er 
gebeurt met lokaal opgewekte energie, bijvoor-
beeld van eigen zonnepanelen. De energie 
kan worden teruggeleverd aan het net, direct 
worden gebruikt, of opgeslagen worden in de 
batterij van een elektrische auto om later te 
gebruiken voor vervoer of in huis. 

PIONIERS IN DE 
CIRCULAIRE STAD

RIOOLWATER BETAALT DE 
WATERZUIVERING	
Het rioolwater in Amsterdam bevat fosfaat, een 
kostbare en schaarse meststof. Waternet wint dit 
fosfaat terug uit het rioolwater in opdracht van 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Dit levert een 
jaarlijkse kostenbesparing van 400.000 euro op. 
Waternet kan met een nieuwe fosfaatinstallatie 
tot wel 3.000 kilo fosfaat per dag uit het riool-
water halen. Dit fosfaat kan vervolgens gebruikt 
worden voor de voedselproductie, waarin een 
grote schaarste dreigt. In de toekomst is het 
wellicht ook mogelijk om zeldzame mineralen 
en metalen zoals nitraat, cellulose, plastics en 
wellicht hormonen te winnen. Zo kan waterzuive-
ring van in plaats van louter kostenpost ook een 
financiële drager van een stedelijk systeem en 
een oplossing voor de landbouwsector worden.

DE WINST VAN SCHOON WATER 
Het Waterschoonsysteem in de wijk Noorder-
hoek in Sneek zamelt organisch afval samen met 
toiletwater (zwartwater) in met een vacuümsys-
teem. Het huishoudelijke afvalwater (grijswater) 
wordt gescheiden afgevoerd. Het zwartwater 
en het grijswater worden apart van elkaar in 
een lokale zuiveringsinstallatie schoongemaakt 
en geloosd op het hemelwaterriool. Schadelijke 
stoffen uit het water zoals stikstof, fosfaat en 
medicijnresten worden voor meer dan 90% 
verwijderd. In het systeem wordt niet alleen 
water gezuiverd, maar ook energie geproduceerd 
in de vorm van biogas. Ook wordt er warmte te-
ruggewonnen uit reststromen. Met vrijgekomen 
energie worden de woningen verwarmd. 

VAN AFVALBEDRIJF NAAR
GRONDSTOFFENHUB 
Het bedrijf Orgaworld haalt warmte en biogas 
uit organisch afval. Te denken valt aan producten 
van supermarkten die over de datum zijn, of oude 
plantaardige vetten en oliën. Onder meer in het 
Amsterdamse havengebied heeft het bedrijf 
vergistingsinstallaties staan. Daarin breken 
miljarden bacteriën het organische materiaal af. 
Dat vergisten duurt ongeveer dertig dagen en 
daarbij komt biogas vrij. Dat gas wordt omgezet 
in elektriciteit en CO2-neutrale restwarmte. 
Het digestaat dat in de tanks achterblijft, wordt 
gescheiden in water en slib. Van het slib maakt 
Orgaworld een ingedroogde meststof die onder 
meer stikstof, fosfor en kalium bevat. Van 100.000 
ton producten kan Orgaworld 5000 ton gedroog-
de mestkorrels maken. Die kunnen als voeding 
dienen voor groenten- en fruitplanten of andere 
gewassen. Daarmee is de kringloop rond.

METABOLISME VAN DE HAVEN 
Het Afval Energie Bedrijf (AEB), Waternet en het
Havenbedrijf Amsterdam werken samen om in
het Amsterdamse havengebied de productie van
groen gas uit afval te verhogen, plastic uit duur-
zame grondstoffen te produceren, stoom aan 
bedrijven te leveren, meer windenergie op te 
wekken en innovatieve en duurzame startende
bedrijven te stimuleren. Ook in Rotterdam is er
innovatie in de haven. Het Havenbedrijf Rotter-
dam, Rabobank Rotterdam, BIKKER & Company 
en Van Gansewinkel hebben samen het Circula-
rity Center opgericht om het hergebruik van 
grondstoffen en materialen te stimuleren, nieuwe 
verdienmodellen te creëren en de ontwikkeling 
naar een circulaire economie te versnellen. 

HERGEBRUIK VAN PLASTICS
In 2012 hergebruikte de Europese Unie 34,7 
procent van alle plastic verpakkingen. Nederland 
staat nummer 1 op de lijst van Europese landen 
die plastic recyclen, mede door het statiegeld 
en de bakken voor plastic afval. Ook hebben de 
afvalbedrijven een belangrijke rol in het scheiden 
en recyclen van plastic. Hierin wordt dus al een 
deel van de circulaire economie tastbaar. Ook 
ontstaan er verschillende commerciële initia-
tieven die gebruikt plastic als grondstof zien. 
Zo gebruikt het bedrijf Better Future Factory 
bijvoorbeeld gebruikte plastics als grondstof 
voor 3D-printers.
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MARKTPLAATS VOOR GRONDSTOFFEN
Het komt nog vaak voor dat het ene bedrijf 
materialen als afval beschouwt, terwijl dezelfde 
producten door een ander bedrijf goed gebruikt 
kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn mate-
rialen die versleten zijn, bouw- en sloopafval en 
onbruikbare voorraad in magazijnen. Oogstkaart 
is een marktplaats voor vraag en aanbod van 
dit soort materialen. Door deze te ‘upcyclen’ 
kunnen er weer nieuwe producten ontstaan. Zo 
veranderden oude autoramen in een winkelinte-
rieur en bouwafval in een speeltuin.

VERDUURZAMING	IN	DE	BOUW	
Op verschillende plekken in Nederland en ook 
in de bouw en bij de overheid wordt er al hard 
gewerkt aan een circulaire omslag. De Green 
Deal Cirkelstad is daar een goed voorbeeld 
van. Dit initiatief bouwt voort op het initiatief 
Cirkelstad dat zich inzet voor de afvalvrije stad. 
De Green Deal Cirkelstad is getekend door acht 
private en publieke koplopers, drie ministeries 
(Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu 
en Binnenlandse Zaken) en het Rijksvastgoed-
bedrijf. Een ander voorbeeld is het innovatiepro-
gramma Energiesprong met het doel om vraag 
en aanbod te laten ontstaan voor gebouwen die 
functioneren zonder energienota: woningen, 
kantoren, winkels en zorginstellingen.. 

SCHONE KRINGLOPEN IN EEN GEBIED
Op de creatieve broedplaats De Ceuvel in 
Amster dam wordt gewerkt aan een ontwerp van 
schone technologie dat kringlopen vergaand  sluit. 
Zo hebben woonboten – die worden gebruikt als 
kantoorruimte – geen aansluiting op het riool, 
maar een individueel grijswatersysteem en 
composttoiletten. Sensoren meten de elektrici-
teitsconsumptie en -opwek, het watergebruik, 
de temperatuur, de afvalproductie en andere 
parameters. Verder wordt geëxperimen teerd 
met decentrale afvalwaterzuivering, grondstof-
fenwinning en voedselproductie. De vervuilde 
grond in het gebied wordt gereinigd met speciale 
planten, net als het afvalwater. Zo wordt het hele 
gebied langzaamaan steeds schoner. De Ceuvel 
is een praktijklaboratorium voor een gezond en 
duurzaam stedelijk metabolisme. 

CIRCULAIRE GEBIEDS TRANSFORMATIE
Buiksloterham in Amsterdam is een gebied dat 
de komende jaren op zoek gaat naar de antwoor-
den op de vraagstukken van energie, klimaat en 
biodiversiteit. Meer dan 20 partijen scharen zich 
achter de visie om Buiksloterham te ontwikkelen 
tot proeftuin voor de circulaire stad. Het clean-
tech bedrijf Metabolic heeft de verschillende 
stofstromen in het gebied in kaart gebracht en 
een rapport gepubliceerd over wat er nodig is 
voor een circulaire ontwikkeling van het gebied. 
De wijk is een “living lab” waar experiment, onder-
zoek en innovatie actief worden aangemoedigd 
en toegepast; kennis wordt gedeeld binnen en 
buiten de wijk.

DUURZAME	WOONWIJKEN
Eigen Haard, ERA Contour, KOW architecten 
en Oranje hebben hun krachten gebundeld om in 
Amsterdam de eerste klimaatneutrale wijk te
realiseren: Stadstuin Overtoom. In het Overtoom-
se veld (Amsterdam Nieuw-West) worden 350 
woningen gesloopt, voornamelijk portieketage-
flats. Hiervoor in de plaats komen 470 nieuwe 
woningen in sociale huur, vrije sector huur en 
koop. De klimaatneutrale ambities zijn onder 
 andere om 90 procent van het recyclebare sloop-
materiaal te recyclen. De energie en het water 
die nodig zijn voor de sloop/bouw en bewoning, 
worden duurzaam opgewekt op locatie, zonder 
gebruik te maken van fossiele brandstoffen.

WIJKVERNIEUWING DOOR STROMEN 
IN DE WIJK 
In de wijk Bilgaard in Leeuwarden wordt gezocht 
naar nieuwe manieren en financieringsmodellen 
om de wijk te verbeteren en te verduurzamen. 
Het daarvoor opgerichte Wijkbedrijf Bilgaard 
drijft op een onorthodoxe financieringswijze. 
Het doel is dat de wijk steeds zelfvoorzienender 
wordt in energie, werk en groente. Het Wijkbe-
drijf richt zich op het opknappen van woningen, 
het verbeteren van de omgeving en de sociale 
binding in de wijk met als doel energie besparen, 
comfort verhogen, kosten reduceren en banen 
realiseren. Door zelf energie op te wekken 
besparen bewoners op energiekosten. Hierdoor 
kan er vervolgens geïnvesteerd worden in 
verdere verduurzaming. Met deze kleine lokale 
geldstromen wordt het initiële budget van de 
corporatie aangevuld en kan er opeens veel 
meer bereikt worden. 

LEASING	ALS	DUURZAAM	
VERDIENMODEL
Leasing kan de looptijd van een verdienmodel 
verlengen. Bedrijven worden geprikkeld om de 
waarde van hun product op peil te houden of 
geschikt te maken voor recycling. Daarnaast 
verstevigt het de relatie tussen producent en 
afnemer. Bedrijven moeten meer voorfinancieren 
en worden afhankelijker van de kredietwaardig-
heid van klanten. Een voorbeeld is verlichting 
leasen van Philips, waarbij de fabrikant de 
lampen kan terugnemen voor een tweede leven. 
Philips heeft samen met architect Thomas Rau 
een circulair businessmodel bedacht om verlich-
ting aan te bieden aan zakelijke klanten. Hierbij 
betaalt de gebruiker alleen voor de werkelijk 
verbruikte hoeveelheid licht. 

LOKALE VOEDSELPRODUCTIE MET 
RESTPRODUCTEN
RotterZwam is de eetbare paddenstoel uit 
Rotterdam die lokaal gekweekt wordt op de 
restproducten koffiedik en koffieschilletjes. De 
oesterzwammen zijn niet het eindstation.  Nadat 
het substraat is uitgewerkt, worden enzymen 
gewonnen uit het mycelium. Die zijn weer 
grondstof voor bioplastics, biobrandstoffen en 
biovergisters. Het restant wordt gecomposteerd 
met compostwormen. De RotterZwam is meer 
dan een paddenstoel: het is een symbool voor de 
kansen van het lokaal produceren van voedsel 
en het verkennen van nieuwe wegen in het 
stedelijk metabolisme.

OPEN DATA VOOR EEN SLIMME STAD
Ook nieuwe manieren van omgaan met data zijn 
een onderdeel van de circulaire stad. Zo wordt 
er nu al veel verschillende data verzameld door 
verschillende instanties. Als deze gebundeld 
kan worden in overzichtelijke applicaties of 
programma’s, is het mogelijk tot nieuwe inzich-
ten te komen door de data te combineren. Door 
mensen eenvoudige tools in handen te geven 
waarmee ze zelf onderzoek kunnen doen, kan 
de betrokkenheid bij de directe leefomgeving 
worden vergroot. Er ontstaan nieuwe, dynamische 
relaties tussen burgers, wetenschappers en be-
leidsmakers. En stedelijke vraagstukken kunnen 
vanuit verschillende perspectieven worden 
aangedragen, beargumenteerd en onderbouwd. 
Er zijn in Nederland verschillende pilots op dit 
gebied. Zo zijn er in Amsterdam al meerdere 
apps in ontwikkeling waarop real-time data uit 
de stad wordt weergegeven. Daarnaast zijn er 
zogenoemde deel-apps waarin mensen spullen 
en diensten eenvoudig kunnen ruilen. Dat 
intensiveert het gebruik en bevordert hergebruik 
in de stad.

PIONIERS IN DE 
CIRCULAIRE STAD
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ter te worden en nieuwe verbindingen 
te leggen. Voor het optimaal gebruiken 
van informatie is standaardisatie van 
data vereist. Dat data uit verschillende 
programma’s in hetzelfde format beschik-
baar is, dat duidelijk is wie de bron en 
wat de betrouwbaarheid is. Daarnaast 
kan gezamenlijke inspanning om een 
gemeenschappelijk lokaal of regionaal 
dataplatform te realiseren versnipperde 
beschikbaarheid van gegevens tegengaan. 
Open data vraagt om een slimme, actieve 
en bewakende overheid. 

8 GEEF RUIMTE AAN LOKALE
 PRODUCTIE

In de circulaire stad worden producten 
die we in de stad gebruiken in toene-
mende mate ter plekke geproduceerd, 
gerepareerd, opgewaardeerd of gerecy-
cled. Dit kan op basis van reststromen, 
gerecyclede en biobased materialen en 
met behulp van geavanceerde digitale 
fabricagetechnieken als 3D-printing en 
flexibele robots. Met deze fabricagetech-
nieken en 3D-technologie kunnen sterk 
gepersonaliseerde producten geprodu-
ceerd worden die zo toegesneden zijn 
op de gebruiker dat ze lang meegaan. 
Producten die niet meer werken, kunnen 
gerepareerd in lokale repaircafés en 
producten die we (tijdelijk) niet meer 
nodig hebben ruilen we in speciale win-
kels of verwerken we in nieuwe.

9 VORM LOKALE OF REGIONALE 
 COALITIES VAN ‘THE WILLING’

Een lokale coalitie van partijen die 
gecommitteerd zijn aan de gedachte van 
de circulaire stad kan een voortrekkers-
rol spelen in stad en regio. Een coalitie 

zal sowieso nodig zijn om de eigen 
ambitie te realiseren, aangezien er altijd 
andere partijen nodig zijn om ‘circulaire 
projecten’ van de grond te krijgen. Door 
zelf gezamenlijk projecten te realiseren 
die bijdragen aan een circulaire stad, 
daarover te communiceren, kennis en 
ervaringen te delen en andere partijen 
uit te nodigen mee te doen, kan lokaal 
een beweging op gang komen van steeds 
meer partijen die via slimme verbindin-
gen en voorbeelden van nieuwe duurza-
me businessmodellen bijdragen aan de 
circulaire stad.

10 VAN CIRCULAIR DENKEN NAAR 
CIRCULAIR DOEN

Circulair denken en handelen vraagt 
een aanpassing van alle partijen in 
de stad en van de overheid. Transitie 
naar een duurzamere economie is een 
taak van de consument en de markt en 
vraagt een omslag in politiek en beleid. 
Politici, beleidsmakers, ondernemers en 
bestuurders kunnen hun verantwoorde-
lijkheid nemen en kijken naar de potentie 
om circulair denken in de praktijk te 
brengen binnen de eigen organisatie, 
maar vooral in ketens en coalities. Dit 
kan onder andere door open te staan 
voor samenwerking, van elkaar leren 
en door het delen van data en infor-
matie. Zo komen nieuwe verbindingen 
tot stand en is er ruimte voor nieuwe 
initiatieven.

Er ligt een 
geweldige uitdaging 

voor partijen en 
netwerken om 

elkaar te 
verleiden en 
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benadering 

AGENDA VAN DE 
CIRCULAIRE STAD

De manier van omgang met stedelijke 
ontwikkeling die nu vanzelfsprekend is, 
zal zichzelf opnieuw moeten uitvinden 
in de circulaire stad. Er ligt een geweldige 
uitdaging voor partijen en netwerken 
om elkaar te verleiden en stimuleren 
om het lineaire denken in te ruilen 
voor een meer circulaire benadering. 
Om partijen hierbij te helpen heeft de 
Innovatiekring een brede agenda van 
tien punten opgesteld. De bedoeling van 
deze agenda is om partijen in de stad, zo-
als beleidsmakers, bestuurders, politici, 
instituten, ondernemers, stadsmakers 
en burgers, handvatten te geven in de 
zoektocht naar die nieuwe benadering. 
Ook is het een startpunt om na te denken 
wat er nodig is om de circulaire stad te 
realiseren. 

1 VERBIND STAD EN OMLIGGEND 
 (PLATTE)LAND 
Waar stad en platteland vroeger nog te 
onderscheiden waren, hebben onder an-
dere de bevolkingsgroei, suburbanisatie 
en modernisering van landbouw stad en 
land steeds intenser ineen laten vloeien.
Gebieden zijn daarnaast verbonden en 
doorsneden door (spoor)wegen en pijp- 
en straalverbindingen. Als we de stad 
beschouwen als een ecologie, waarbinnen 
stofwisselingen plaatsvinden, moeten  
we kijken naar het groter stedelijk sys-
teem over de theoretische stads- en 
bestuursgrenzen heen. Op die manier 
ontstaat er ruimte voor nieuwe inzich-
ten, verbindingen en (financierings)stro-
men. In de circulaire stad bestaat geen 
harde grens tussen stad en platteland 
en vullen ze elkaar aan door verweving 
en complementariteit. 

2 BRENG HET STEDELIJK 
 METABOLISME IN KAART

Om de circulaire stad te realiseren is 
het nodig dat het metabolisme van de 
stad beter inzichtelijk gemaakt wordt. 
Het leggen van nieuwe verbindingen 
tussen stromen kan niet zonder dat er 
inzicht is in hoe de stromen lopen en in 
hun dynamiek. Steden moeten dus beter 
inzicht krijgen in hoe mensen de ruimte 
gebruiken, hoe goederenstromen lopen, 
hoe de afvallogistiek in elkaar zit, hoe de 

dynamiek in gebruik en toelevering van 
energie is, wat de waterstromen in de 
stad zijn, wat de grondconditie is, wat 
de ecologische structuur van de stad is 
en hoe het zit met de luchtkwaliteit. In-
zicht hierin staat nog in de kinderschoe-
nen en er zijn nog amper experts op dit 
gebied. Maar met de bril van de stad als 
organisme en grondstoffen- en kennis-
bank ontdekken we vanzelf de waarde.

3 REALISEER LOKALE EN 
 REGIONALE ENERGIENETTEN 

Een Nederlands huishouden verbruikt 
per jaar gemiddeld 466 gigajoule aan 
energie. De grondstoffen hiervoor 
komen van over de hele wereld. Dit 
zijn niet alleen vervuilende fossiele 
brandstoffen, maar ook inefficiënte 
processen. Er liggen mogelijkheden om 
gebruik van energie te verminderen en 
om restwarmte, afval en bijproducten 
van industriële processen slimmer te 
benutten. Er zijn in delen van Nederland 
warmtenetten denkbaar, al dan niet 
gekoppeld aan geothermische bronnen. 
De mogelijkheden hiertoe moeten wor-
den verkend en bij kleine, succesvolle 
voorbeelden moet gezocht worden naar 
mogelijkheden om deze te kopiëren of op 
te schalen.

4 BENADER GEBOUWEN ALS 
GRONDSTOFFEN- EN 

 ENERGIECENTRALES
Nieuwbouw kan nu al energieneutraal of 
zelfs energieopwekkend. Ook de bestaande 
Nederlandse gebouwenvoorraad biedt 
grote mogelijkheden. In potentie is een 
groot deel van de wonin  gen en kantoren 
een energiecentrale. De grondstoffen die 
nu in de gebouwen zijn vastgelegd kun-
nen worden gebruikt voor nieuwbouw 
en transformatie. Om deze ontwikkeling 
te faciliteren zijn een strategisch inves-
teringsprogramma en fiscale maatregelen 
voor verduurzaming van de gebouwen-
voorraad nodig, die zowel overheden, 
marktpartijen, woningcorporaties en 
particulieren verleiden om te investeren. 
Ook wetgeving, zoals het Bouwbesluit, 
kan hierin een rol spelen. 

5 PAS FISCAAL STELSEL EN WET- EN 
REGELGEVING AAN 

Het huidige stelsel van wet- en regel-
geving en fiscale stelsel zijn niet in lijn 
met de principes van de circulaire stad. 
De huidige wet- en regelgeving facili-
teert een lineaire economie, waardoor 
initiatiefnemers van circulaire benade-
ringen al snel tegen de grenzen van 
het wettelijk kader oplopen. Het fiscaal 
stelsel werkt de circulaire economie 
momenteel tegen, doordat het zwaar-
tepunt ligt op het belasten van arbeid in 
plaats van grondstoffen. Het belasten 
van grondstoffen, afval, restwarmte 
CO2-uitstoot en het gebruik van ruimte 
zou meer prikkels geven om duurzamer 
te produceren en consumeren. Ook 
heeft het goedkoper maken van arbeid 
voordelen op zowel economisch als 
sociaal vlak en biedt het nieuwe kansen 
voor lokale ondernemers. 

6 GEEF LOKALE INNOVATIEMILIEUS 
DE RUIMTE

We leven in een tijd met volop behoefte 
aan innovatie en experiment. In steden 
zijn start-ups gewild, net als broed-
plaatsen en fablabs. Plekken waar alles 
draait om circulatie van kennis en com-
petenties, om kruisbestuiving en creati-
viteit. Daarbij zijn nieuwe technologieën 
belangrijke motoren van innovatie. Ook 
grotere bedrijven experimenteren met 
prototypes. Wetgeving en beleid bieden 
steeds meer experimenteerruimte. 
Als ondernemers of bedrijven ruimte 
vragen voor innovatie, bijvoorbeeld op 
braakliggende gronden of in leegstaande 
panden, dan doen steden er verstandig 
aan zoveel mogelijk ruimte te bieden 
en ze eventueel verder te steunen met 
behulp van regelluwe zones.

7 DEEL DATA EN KENNIS
De gewenste circulatie en verbinding 
van kennis en stromen is gebaat bij de 
beschikbaarheid van informatie. Open 
data, realtime informatie van sensoren 
in de stad en via smartphone-applicaties 
gecrowdsourcete gegevens kunnen hier 
allemaal aan bijdragen. Open source 
 dataplatforms zijn onmisbaar voor het 
delen van data. Deze open data kan de 
stad gebruiken om slimmer en efficiën-

Foto · Pim Geerts
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INNOVATIEKRING 
DE CIRCULAIRE STAD

In het hele land, van Amsterdam tot Groningen 
en van Texel tot Bronckhorst, wordt door uiteen-
lopende partijen en in verschillende projecten, 
programma’s en onderzoeken en vanuit diverse 
disciplines geëxperimenteerd met en nagedacht 
over die nieuwe duurzame stedelijke economie 
en planning. Er wordt op verschillende plekken in 
Nederland veel ervaring opgedaan. Tegelijkertijd 
is er een brede behoefte aan kennis, inzichten 
en perspectieven, afstemming van (onderzoeks)
programma’s en verbindingen met (nieuwe) 
partijen en coalities die van waarde kunnen zijn 
voor de stad.

De Innovatiekring De Circulaire Stad van de 
Agenda Stad wil hierin een rol vervullen door 
het denkkader van de circulaire stad op verschil
lende manieren breder onder de aandacht te 
brengen, kennisuitwisseling en netwerkvorming 
rondom alle bestaande initiatieven, projecten 
en programma’s te bevorderen, veelbelovende 
innovaties, ontwikkelingen en perspectieven in 
de schijnwerpers te zetten en op verschillende 
manieren en momenten een plek te geven in het 
publieke debat en waar mogelijk perspectieven 
te genereren van nieuwe mogelijke verbindingen 
en coalities om deze te helpen verwezenlijken. 

De volgende mensen en partijen maken onder
deel uit van deze Innovatiekring en hebben een 
bijdrage geleverd aan dit pamflet: Aldert de 
Vries (Ministerie van BZK), Daphne Koenders 
(RUIMTEVOLK), Douwe Jan Joustra (IMSA), Eva 
Gladek (Circle Economy/Metabolic), Evert Schut 
(Rijkwaterstaat), Inge Oskam (Hogeschool van 
Amsterdam), Jan Heijns (Pakhuis de Zwijger), 
Jan Jongert (Superuse Studios/Rotterdamse 
Metabolisten), Jan Schouw (BRES Breda), Jasper 
van Rooijen (Ministerie van BZK), Jeroen Maas 
(Ministerie van BZK), Jeroen van Alphen (Rijks
waterstaat), Jeroen van der Kuur (Hogeschool 
van Amsterdam), Judith Lekkerkerker (RUIMTE
VOLK), Maarten Claassen (Waternet), Mari van 
Dreumel (Ministerie van I&M), Meine van der 
Graaf (MVO Nederland), Michel Schuurman 
(MVO Nederland), Onno van Sandick (Ministerie 

van I&M), Pieter Buisman (Geldstromen door 
de wijk), Rutger Buch (Cirkelstad), Sanderine van 
Odijk (Metabolic), Sjors de Vries (RUIMTEVOLK), 
Stephan van Dijk (Amsterdam Institute for 
Metropolitan Solutions (AMS)/TU Delft), Tjeerd 
Haccou (Space&Matter/De Ceuvel).
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