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De Circulaire stad… 

Symposium Bodembreed 19-11-2014 2 

Bron: www.dezwijger.nl 



Inhoud 

• Wat is circulaire economie 

• Richten op kringlopen i.r.t. het bodem- en 

watersysteem in de stad: 

Water (en grondstoffen hieruit) 

Biomassa 

Ruimte/grond 

• Slotopmerkingen 
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De ladder van Lansink/Cascaderingspiramide 
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Bron: http://www.biobasedeconomy.nl/ 



Van lineaire naar circulaire economie 
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Een definitie van circulaire economie 

 

”De circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat de 

herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend 

vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en 

waarde vernietiging in het totale systeem minimaliseert en waarde 

creatie in iedere schakel van het systeem nastreeft”. 

 

 

Bron: TNO: Kansen voor de circulaire economie in Nederland, TNO 

R10864 (2013) (vrij naar) Towards a circular economy van de Ellen 

MacArthur Foundation  
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Bodem belangrijke schakel in circulaire economie 

• De bodem levert producten, zoals hout, zand en grind, en diensten, 

zoals waterzuivering en nutriëntenkringlopen die essentieel zijn voor de 

economie. Deze producten en diensten noemen we het natuurlijk 

kapitaal. 

 

• De ondergrond is dienstbaar aan de circulaire economie door zijn 

betrokkenheid in een aantal kringlopen voor een aantal basisstoffen en 

verbindingen daarvan (bijvoorbeeld water, koolstof, stikstof, fosfor).  

 (TCB, ‘Informeel advies Bijdrage grondwaterlaag en toplaag aan 

circulaire economie’, TCB A086(2013)) 
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Bron: Slimme Steden, PBL 

Hergebruik van materialen  
uit de gebouwde omgeving 
in Mton (Nederland 2010) 



Water (en grondstoffen hieruit) 

• Water op mondiale schaal  

• Water op lokale schaal 

 (hergebruik van afvalwater) 

•   Waterbekkens voor voldoende  

 drinkwater 

•    Waterberging in de stad 

• Afvalwater als grondstoffenfabriek  (fosfaat, 
stikstof, kalium, bouwstenen voor bioplastics, 
cellulose). 

 Maar ook energiewinning (riothermie) 
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Biomassa 

• Voorbeeld: Hergebruik van GFT afval of digestaat  

 als compost /bodemverbeteraar  

• De Compostmeesters 

• Aanbeveling van de TCB: De voordelen van het 

 hergebruik van reststoffen dienen te worden  

 afgewogen tegen risico’s van de accumulatie, 

 af- en uitspoeling van contaminanten naar 

 grond- en oppervlaktewater. (van belang bij  

 gebruik op grote schaal) 

 

•      Voorbeeld: Olifantsgras als grondstof voor  

 papier, bouwmaterialen en bio-plastics. 
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Ruimte/ grond 

• Hergebruik van ruimte voor ontwikkeling: 

 Opnieuw bebouwen:  bedrijven/ woningen (schaarste) 

 Terrein ligt (tijdelijk) braak: mogelijkheden voor tijdelijk andere 

bestemming 

 Definitief herbestemmen 

 

• Ten behoeve van herstructurering is grond nodig: Besluit 

Bodemkwaliteit (gebruik van bodemkwaliteitskaarten is een instrument 

dat hergebruik van grond vereenvoudigt). 
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(Tijdelijk) herbestemmen 
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(Tijdelijk) herbestemmen 
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Slotopmerkingen 
• Bodem, inclusief grondwater is een belangrijke 

schakel in de circulaire economie. 

 

• Bij het sluiten van kringlopen is de schaal belangrijk. 
Koppeling met zelfvoorziening. 

 

• Bij circulaire economie zijn initiatieven vanuit de 
maatschappij (De energieke samenleving) van 
bijvoorbeeld bedrijven, burgers erg belangrijk. 

 

• Soms hebben initiatieven op het terrein van circulaire 
economie ook een sociale component. 
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Nog vragen? 

 

 

 

 

        

 

 

 

       

       

      tenhove@tcbodem.nl 

       www.tcbodem.nl 
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