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Inleiding & leeswijzer

Ruimtelijke strategie Circulair Zuid-Holland

In 2050 is de economie van Zuid-Holland 100% 
circulair. Dat heeft Provincie Zuid-Holland als doel 
gesteld. Circulariteit is cruciaal om klimaatdoelen te 
halen, de negatieve druk op het natuurlijk systeem 
te verminderen en om minder afhankelijk te zijn van 
grondstoffen uit het buitenland. De urgentie is hoog 
en het heeft grote ruimtelijke consequenties voor 
Zuid-Holland. In 2021 en 2022 wordt een verkennende 
studie verricht om dit in beeld te brengen. Het is een 
gezamenlijke zoektocht naar de ruimtelijke aspecten 
van de circulaire economie onder aanvoering van 
een team van de provincie, BVR adviseurs en Ecorys. 
We brengen de ruimtelijke aspecten in beeld van vier 
hoofdthema’s van de circulaire samenleving in Zuid-
Holland ten behoeve van handelingsperspectieven en 
beleidsvorming door de provincie. Dit mondt uit in een 
ruimtelijke strategie voor een circulair Zuid-Holland 
richting 2050. De ruimtelijke strategie is de uitwerking 
van het hoofdstuk ‘fysieke leefomgeving’ in de door 
GS en PS vastgestelde strategie voor een circulaire 
provincie: ‘Samen Versnellen’.
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Vier seizoenen

De verkennende studie is ingedeeld in vier stappen, 
vier seizoenen. Daarin zoeken we antwoorden op 
een aantal vragen. De twee hoofdvragen zijn: 1) 
wat betekent circulaire economie ruimtelijk? En 
2) hoe kan ruimtelijke verandering vanuit andere 
ontwikkelingen worden benut voor circulaire doelen? 
Uit deze hoofdvragen zijn verschillende subvragen 
afgeleid: Welke ruimte vraagt een circulaire economie? 
Waar bestaat die ruimtevraag uit? En waar landt die 
ruimtevraag? Welke ruimtelijke ontwikkelingen bieden 
kansen voor de circulaire economie? En wat heeft de 
provincie daarin te doen? 

Seizoen één was gericht op de circulaire ruimtelijke 
effecten rondom de transitiethema’s Bouw, 
Kunststoffen, Groene grondstoffen en Maakindustrie. 
In seizoen twee stonden de ruimtelijke kansen en 
dilemma’s vanuit drie strategische verhaallijnen 
centraal: Biobased, Re-frame: kringlopen en 
Mens&Milieu. Dat leidde tot een eerste contour van 
de ruimtelijke strategie. In het derde seizoen zijn de 

resultaten tot dan toe besproken in de regio’s van Zuid-
Holland. De lessen uit seizoen drie zijn vertaald naar dit 
product ‘Circulair Zuid-Holland; signalen uit de regio, 
lessen uit de praktijk’.

Seizoen drie omvat een reeks van zes gesprekken 
op locatie in Zuid-Holland, met steeds een selecte 
groep van zo’n tien tot vijftien experts uit de praktijk 
(overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
maatschappelijke organisaties). De plek voor het 
gesprek was steeds een aansprekend circulair initiatief. 
Hierbij bedanken we de initiatiefnemers voor hun 
gastvrijheid en alle deelnemers die enthousiast met 
ons meedachten. Deze rapportage is geen letterlijk 
verslag van de gesprekken maar een weerslag van wat 
we hebben geleerd.  
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De opzet van dit document is als volgt: 

1. Inleiding

2. Circulaire profielen en Ruimtelijke schakels. In dit 
hoofdstuk worden de vijf profielen beschreven met de 
meest relevante bijpassende Ruimtelijke schakels. Ook 
staan hier de kansen en kwesties per profiel.
Intermezzo’s met alle gevonden Ruimtelijke schakels 
en een handvol concrete voorbeeldprojecten.

3. Lessen uit de praktijk. In dit hoofdstuk worden 
de belangrijkste lessen uit de gesprekkenreeks 
weergegeven. Wat zijn overstijgende aandachtspunten 
en hoe zou de strategie behulpzaam kunnen zijn voor 
regionale verbanden? 

4. Op naar seizoen vier. In dit slothoofdstuk trekken we 
ook de conclusies voor seizoen vier, het opstellen van 
de ruimtelijke strategie.

Leeswijzer

De circulaire economie brengt een nieuw vocabulaire 
met zich mee (zie bijlage). Seizoen drie voegt daar een 
paar nieuwe begrippen aan toe. We hanteren in deze 
rapportage de term ‘Circulair profiel’ en ‘Ruimtelijke 
schakel’. 

Circulair profiel: een Circulair profiel is een zich 
ontwikkelend ecosysteem van circulaire functies 
in een grootschalig samenhangend en ruimtelijk 
geheel. We onderscheiden in Zuid-Holland 
vijf profielen: het Circulaire Stedelijke profiel, 
het Circulaire Greenport-profiel, het Circulaire 
Veenweide-profiel, het Circulair Haven-industrieel 
profiel en het circulaire Delta-profiel. Binnen elk 
profiel liggen circulaire kansen en (ruimtelijke) 
uitdagingen. Per profiel verschillen de passende 
ruimtelijke schakels. 

Ruimtelijke schakel: Een Ruimtelijke schakel 
is de ruimtelijke verschijningsvorm van een 
noodzakelijke circulaire functie in de circulaire 
economie. Ruimtelijke schakels worden 
typologisch beschreven en verbeeld. Ze helpen 
om de benodigde ruimtelijke plekken te 
selecteren en van groot tot klein gebiedsgericht te 
ontwerpen, ten dienste van de transitie naar een 
circulaire economie. 
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Foto’s van de bijeenkomsten
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Profielen & ruimtelijke 
schakels
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Circulair Greenportprofiel 

Circulair Veenweideprofiel

Circulair Haven-industrieel profiel 

Circulair Stedelijk profiel 

Circulair Deltaprofiel
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Welke kansen biedt dit profiel?
Het kenmerk van de greenportclusters met 
hoge toegevoegde waardes, vele ondernemers, 
kennisuitwisseling en scherpe concurrentie lijkt 
gunstig voor circulaire innovaties. Daarnaast biedt 
de circulaire transitie ook legio kansen om nieuwe 
verdienmodellen te creëren. Groeikansen liggen 
in het hergebruik van groene reststromen en B2B 
(plastic) verpakkingsmaterialen en in het zoeken naar 
innovatieve relaties tussen stad en land. Bijvoorbeeld 
de maakindustrie en greenport West-Holland, of 
Boskoop en de transitievragen van het nabijgelegen 
landelijk gebied, waar bijvoorbeeld gezocht wordt naar 
andere teelten die Boskoop kan leveren. 
Om productieketens circulair te maken zijn de 
kansrijke ruimtelijke schakels: gesloten kassystemen, 
reststromenverwerkingsplekken en retourhubs voor 
o.a. plastics (substraten, loopfolies, verpakkingen, 
potten).

Wat moet er gebeuren?
Circulaire kwesties zijn o.a. huidige afhankelijkheid van 
energie (nu nog aardgas) en waterbeschikbaarheid. 
Hergebruik wordt de maatstaf, maar ook reduce en 
refuse vragen keuzes. Een fundamenteel dilemma is 
of er in de toekomst in Zuid-Holland nog ruimte is 

Karakteristieken Greenportprofiel
In Zuid-Holland bevinden zich drie van de zes 
nationale greenports: West-Holland, Duin- en 
bollenstreek en Boskoop. Op deze plekken vinden 
verschillende vormen van gewas-, boom- en 
sierteelten plaats, gericht op zowel de Zuid-Hollandse, 
Nederlandse en internationale markt. Greenports zijn 
goed georganiseerde clusters met diverse functies 
zoals teelt, kennisontwikkeling, handel, logistiek. De 
greenports zijn belangrijke economische motoren 
binnen Zuid-Holland en mede-beeldbepalend voor het 
landschap. 

Waar staan we circulair?
In de greenports worden gesloten kringlopen al 
toegepast, met name op het gebied van meststoffen 
en water. Steeds meer wordt ook gekeken naar 
het hergebruiken van groene reststromen en de 
inzet van hernieuwbare energie. Zowel in West-
Holland, Boskoop als Duin- en Bollenstreek zijn hierin 
initiatieven te vinden. Voorbeelden hiervan zijn het 
hergebruik van plantenstengels voor de productie 
van groenbemesters en biochar, isolatiemateriaal 
of plantenpotten, de ontwikkeling van geothermie 
en benutting van restwarmte, meer efficiënte 
substraatteelten in Boskoop en het hergebruiken van 
voedingsstoffen uit gietwater. 

Circulair Greenportprofiel 
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is schaalvergroting en specialisatie in de teelten en 
veredeling, veilingen worden steeds meer onderdeel 
van digitale marktplaatsen en veranderen ook fysiek 
van vorm. Teeltgebieden worden compacter, terwijl 
vrijkomende kassen en gronden transformeren naar 
bijvoorbeeld woningen of natuur.

Mogelijke actie ruimte: de ruimtelijke dynamiek 
benutten om circulair te worden. Vrijkomende locaties 
kunnen (tijdelijke) ruimtelijke schakels zijn voor 
circulaire ketens waarin reststromenverwerking en 
(retour)hubs een plek krijgen. 

Mogelijke actie ruimte: Inspelen op de trend van 
hybride bedrijven en functie-dubbelingen als 
(lokale) hubs, waarbij verschillende functies op 1 
kavel of 1 cluster wordt uitgevoerd (bijv. teelt en 
waardetoevoeging of verwerken GFT-stromen naast 
kassen) om ongebruikte ruimte maximaal te benutten. 

Mogelijke actie ruimte: meer collectief de 
voorwaardelijke ruimtelijke systemen van energie, 
water en grondstoffen organiseren. Ruimte reserveren 
voor reststromenverwerking, (ondergrondse) 
waterbuffering en innovatieve warmtesystemen / 
hernieuwbare elektriciteit en daarmee versneld de 
afhankelijkheid van fossiele bronnen afbouwen. Het 
uitdenken van slimme logistieke aan-en afvoerroutes 
hoort hier ook bij.

Kernopgave hoofdstructuur: realiseer collectief duurzaam 
energie- en waternetwerk en organiseer reststromen hubs / 
routes 

voor on-duurzame teelten, zoals bepaalde vormen 
van sierteelt (van bloembollen terug naar vollegronds 
groenten?) of producten die elders in de wereld 
veel duurzamer kunnen worden geteeld (tropische 
vruchten). 

Voor de activiteiten in de greenports betekent 
de transitie naar een circulaire economie grote 
aanpassingen, zowel op productie- en logistieke 
processen, maar ook voor de ruimtelijke inrichting 
van de gebieden. Steeds meer druk ligt op de bodem-
waterbalans, die ook voor de greenports zeer bepalend 
is. Daarnaast is een goed vervoerssysteem van cruciaal 
belang van de greenports, waarbij de verschillende 
clusters onderdeel zijn van grote (inter)nationale 
productie- en consumptieketens. Goede logistieke 
verbindingen blijven dus ook voor de greenports van 
belang, maar de vraag is hoe stromen en schaal van het 
afzetgebied gaan veranderen en wat dit doet met het 
verdienmodel van huidige agrarische bedrijven in de 
greenports. 

Ruimte is in de greenports een belangrijke factor. 
Productie- en kassengebieden blijven in de toekomst 
van belang. Greenports zijn al een tijd ruimtelijk in 
beweging. We zien kenniscampussen ontstaan, een 
toename van industriële en logistieke functies, er 



Meest relevante ruimtelijke schakels
1. Gesloten kringloop-kas: glastuinbouwlocatie 

met nagenoeg gesloten kringlopen en 
combinaties van teelten zoals algen, 
visteelt, (aquaponics) planten en organische 
meststoffen. 

2. Verwerkingssite groene reststromen: een 
locatie waar organische reststromen worden 
verzameld en bewerkt/verwerkt tot bruikbare 
basismaterialen.

3. Retour hub: een op- en overslaglocatie 
voor retourstromen, zoals plastic 
verpakkingsmateriaal of groene reststromen 

4. Reststromenverwerkingslocatie: locatie 
om reststromen te verwerken tot bruikbare 
grondstoffen en producten

Handelingsperspectief – signalen uit de regio
 > Randvoorwaarden en kaders moeten gesteld 

worden om de markt de ruimte te geven bij de 
specifieke invulling van (circulaire) activiteiten: 
incentives moeten gecreëerd worden om 
creativiteit te bevorderen en belonen. 
Stimulerend beleid is dus van belang!

 > Een andere belangrijke (financiële) 
beleidsoptie is het (beter) gebruik van 
herstructureringsfondsen.  Momenteel ligt 
daar de focus voornamelijk op energie- en 
warmtetransitie. Circulaire economie moet 
daaraan toegevoegd worden.

 > Voor de ruimtelijke inrichting en de 
planologische bestemming moet ook meer 
gestuurd worden naar hybride functies, ook in 
de greenport gebieden.

Schematische weergave ruimtelijke schakels
Circulair Greenportprofiel

1
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Voorbeeld initiatief 
Dijkshoorn Recycling Bleiswijk

Sinds 1969 is Dijkshoorn actief in Bleiswijk. 
Oorspronkelijk een akkerbouwbedrijf 
(aardappelen) is Dijkshoorn uitgegroeid 
tot één van de bekendste bedrijven van 
Lansingerland in recycling van groene 
reststromen in de agrarische sector. Het 
bedrijf betrekt groene reststromen uit de 
omliggende regio: “Ik wil de kerktoren blijven 
zien”. Dijkshoorn (ca 25 ha groot) heeft zich 
inmiddels gespecialiseerd in het verzamelen, 
verwijderen en verwerken van het groenafval. 
Het grootste gedeelte is afkomstig van tuinders 
en kwekers. Al het groenafval wordt met 
hernieuwbare energie en in hallen gesorteerd 
op bruikbaarheid. Van het groenafval worden 
diverse vruchtbare grondsoorten en compost 
en structuurverbeteraar gemaakt, maar ook 

worden bijvoorbeeld tonnen paprikastengels tot 
plaatmateriaal geperst. Stroom wordt opgewekt door 
de zonnepanelen op de daken van de productiehallen 
die architectonisch zijn vormgegeven. Op het terrein 
is op initiatief van Stichting Innovatie Glastuinbouw 
Nederland ook het Living Lab gevestigd waar 
mycelium wordt onderzocht op de waarde als o.a. 
bouwmaterialen. Aandachtspunten voor Dijkshoorn, 
maar ook voor bijvoorbeeld afvalbedrijf Renewi 
en SIGN zijn de lastige vergunningstrajecten en 
knellende regelgeving op het gebied van afval en 
vestigingsruimte. De initiatieven verlangen van de 
overheid vooral inhoudelijke steun om te mogen 
innoveren, broodnodig voor de transitie.

‘‘
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innovatie. Hier wordt oa geëxperimenteerd met 
nieuwe teelten zoals vezelgewassen.

Welke kansen biedt dit profiel?
Het startpunt voor de circulaire transitie en kansen 
voor 2050 voor het Veenweidengebied is de 
wisselwerking tussen stad en platteland: wat gaat de 
stad vragen van het Veenweidegebied in 2050? De 
belangrijkste aspecten zijn voedsel, vezels, recreatie 
en energie. Tegelijkertijd zijn er reststromen uit 
de stad die ingezet kunnen worden in het gebied, 
bijvoorbeeld zuiveringsslib. Een circulaire kans in deze 
gebieden is de omslag naar duurzaam landgebruik 
met andere teelten gericht op duurzaam voedsel of 
groene grondstoffen, zoals lisdodde, miscanthus of riet. 
In plaats van huidige schaalvergroting, kan worden 
ingezet op kringlooplandbouw, nieuwe teelten en 
circulair economische activiteiten, als ook de rol van 
agrarische bedrijven in waterpeil- en natuurbeheer, 
mogelijkheden bieden voor (het inkomen van) 
agrarische bedrijven. Daarmee kan men weg bewegen 
van pure productielandschappen (reduce) naar het 
verhogen van natuurfuncties. Schakering biedt daarbij 

Karakteristieken Veenweideprofiel
De veenweidegebieden vormen een belangrijk, 
landschappelijk-cultureel erfgoed van Nederland. De 
veenweidegebieden bestaan uit bemalen polders 
en boezemgebieden met een hoog waterpeil. De 
ondergrond bestaat uit afwisselend veen, klei-op-
veen en meer zandige stroomruggen. De veenweides 
zijn vanouds in agrarisch gebruik door hoofdzakelijk 
melkveebedrijven. 

Waar staan we circulair?
Het benutten van mest voor de teelt van grasland 
als voedsel voor dieren is op zichzelf een circulair 
gegeven. In de huidige situatie is er een delicate 
balans tussen de melkquota, de hoeveelheid mest 
en het areaal waarop dat kan worden uitgereden en 
de productievoorwaarden zoals het waterpeil of de 
benodigde machines, gebouwen, wegen ed. Binnen 
de sector wordt al jaren sterk ingezet op innovaties. 
Daarmee is de ammoniakuitstoot bijvoorbeeld sinds 
de jaren ’90 al 30% verlaagd. Daarnaast zijn er tal 
van alternatieve biologische en natuur-inclusieve 
bedrijven die inzetten op duurzame teelten. Het 
Veenweideinnovatiecentrum initieert en stimuleert 

Circulair Veenweideprofiel
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Een belangrijke vraag – en randvoorwaarde- voor de 
toekomst is welke vraag en volumes er gaan komen 
en waar de hoogste toegevoegde economische 
waarde zal liggen per hectare om de business case 
te sluiten. Een belangrijke randvoorwaarde is dat het 
potentieel (volumes en economisch) wel voldoende 
aangeboord moet worden om kritieke massa te 
creëren voor grotere economische activiteiten en 
output. Vermoedelijk blijft de productie van vezels en 
biomassa een nichemarkt in Nederland.

Mogelijke actie ruimte: lokaliseer ruimte voor opslag 
en verwerking van biomassa op erven en centraal 
georganiseerde hubs. Bij de ruimtevraag is dubbel 
ruimtegebruik de norm en moet aandacht zijn voor 
ruimtelijke kwaliteit.

Mogelijke actie: onderzoek de mogelijkheid om rond 
kwetsbare natuur bufferzones te ontwikkelen voor 
natte teelten, en vormen van bosbouw, strokenteelt of 
andere extensieve bedrijfsvoering.

Mogelijke actie ruimte: maak een plan voor de 
herordening van het landelijk gebied en schakeer van 
extensiveren tot innovatief intensiveren voor een meer 
duurzame balans van landbouw-natuur en andere 
functies waarbij water en bodem vanuit een lange 
termijnperspectief sturend zijn (veen, klei-op-veen, 
stroomrug).

kansen: richting gemengde bedrijven (biomassa, 
veeteelt, tuin- en akkerbouw), die op basis van 
natuurlijke gradiënten in de bodem (veen, klei op veen 
en stroomrug/droogmakerij) georganiseerd zijn. Er kan 
aansluiting gezocht worden bij lopende initiatieven, 
denk aan de proefboerderij Boeren op Hoog Water en 
de Polderaanpak Klimaatslim boeren op Veen.
Om productieketens circulair te maken zijn 
de kansrijke ruimtelijke schakels: agriparken 
en kringlooplandbouwbedrijven, biobased 
productiegebieden en mining voor de teelt van 
vezels voor de bouw en bio-asfalt of om fosfaten 
terug te winnen, reststromenverwerkingsplekken en 
retourhubs voor biomassa.

Wat moet er gebeuren?
De circulaire opgave in dit profiel is een herordering- 
en systeeminnovatie door te voeren waarbij bodem en 
water meer sturend zijn voor het landgebruik en het 
hoofdsysteem voor water, bodem en hernieuwbare 
energie anders ingericht wordt. Dit is een lange 
termijnproces.

Deze unieke gebieden hebben een uitgekiend 
watersysteem dat mede door klimaatverandering 
steeds meer onder druk komt te staan, resulterend in 
wateroverlast, droogte, afname van waterkwaliteit en 
verzilting. Tegelijkertijd vormt de huidige bodemdaling 
een uitdaging. De urgentie is hoog om grote opgaven 
als klimaat, water, natuur(stikstof ) en landbouw in 
samenhang aan te pakken. Circulair denken kan 
daarmee een katalysator vormen voor onderdelen van 
het Nationaal Programma Landbouw Gronden (NPLG).

Kernopgave hoofdstructuur: realiseer toekomstbestendig 
circulair watersysteem



Ruimtelijke schakels
1. Reststromenverwerkingslocatie: locatie 

om reststromen te verwerken tot bruikbare 
grondstoffen en producten

2. Circulair biobased/plantbased 
productiegebied: plantaardig voedsel en of 
biomassateeltgebied voor bijvoorbeeld natte 
teelten als wieren, algen, houtteelt, korte 
omloopbos, vezelgewassen.

3. Watermining: het (her)winnen van grondstoffen 
zoals fosfaat of zout uit oppervlaktewater (niet 
uit rioolwater).

4. Agripark: duurzaam gemengd 
landbouwgebied met nabijgelegen stedelijk 
gebied, met oog op korte ketens, consument 
nabij en groenblauwe diensten.

5. Kringlooplandbouwbedrijf: water- en bodem 
adequaat agrarisch bedrijf.

Handelingsperspectief – signalen uit de regio
 > Stop met de functiescheiding natuur-

landbouw en ga op zoek naar combinaties in 
het landschapgebruik

 > Weg met het begrip verrommeling, het remt 
noodzakelijke ontwikkeling in het landelijk 
gebied

1

3

5

2

4

Schematische weergave 
ruimtelijke schakels
Circulair Veenweideprofiel

‘‘
‘‘
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Schematische weergave 
ruimtelijke schakels
Circulair Veenweideprofiel

Voorbeeld initiatief 
veenweide innovatiecentrum

Het Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld bestaat 
sinds 2012 en initieert en stimuleert innovatie en 
vergaart, bundelt en verspreidt kennis en kunde over 
de onderwerpen water, landbouw, bodem, natuur & 
biodiversiteit en klimaat & energie in het Nederlandse 
veenweidengebied.
Het VIC draagt bij aan veel onderzoekstrajecten 
met oog op systeeminnovatie in de landbouw in 
veenweidegebieden.

Vanuit circulair perspectief zijn met name de 
onderzoeken naar nieuwe teelten als cranberry en 
lisdodde interessant. Het VIC test diverse teelten uit. 
Ook blijkt dat teveel vernatten van veen leidt tot een 
toename van methaan (moerasgas) en dat te veel 
verlagen van het grondwaterpeil leidt tot verhoogde 
CO2 uitstoot en bodemdaling. De boodschap is dat 
per grondslag en waterpeil moet worden gezocht 
naar maatwerk. Grasland met een iets hoger waterpeil 
en met meer extensieve, innovatieve gemengde 
bedrijven, meer bomen in de bedrijfsvoering, kleine 
hoogteverschillen maken, slootkantenbeheer en het 
beter benutten van groene reststromen zijn sleutels 
voor kringlooplandbouw.

Afbeelding: veenweiden.nl
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Karakteristieken Haven-industrieel profiel
Zuid-Holland biedt plaats aan strategische 
internationale vervoersstromen van grondstoffen en 
materialen via de havens. De havens in Zuid-Holland 
strekken zich uit van het havenindustrieel complex van 
Rotterdam tot Drechtsteden, Moerdijk en regio Leiden.

Waar staan we circulair?
Het Haven-industrieel complex in Zuid-Holland 
is een unieke transport en verwerkingsmachine 
waarin door alle bedrijven inmiddels wordt gewerkt 
aan verduurzaming en emissiereductie.  Specifiek 
circulaire initiatieven treffen we aan in de innovatieve 
maakindustrie van Rotterdam (Innovation district 
M4H, RDM, Spaansepolder, Blue City) en de maritieme 
maakindustrie van Drechtsteden. Ook in de logistiek 
per weg, spoor en water zijn innovaties gaande 
zoals platooning of het gebruik van waterstof en 
hernieuwbare energie. De (petro)chemiecomplexen 
staan door de energietransitie voor grote 
markttransformaties naar biochemie en opschaling 
van recycling van kunststoffen. De waterstofeconomie 
krijgt daarnaast mede gestalte met de fabriek op de 
Maasvlakte. 

Welke kansen biedt dit profiel?
Dit profiel kent specifieke kansen voor de 
ontplooiing van grootschalige circulaire functies 
en kennisontwikkeling. De overlap met het 
Stedelijke profiel, Greenportprofiel en Deltaprofiel 
is een kans voor uitwisseling en kennisproductie. 
Huidige milieuruimte en de ontsluiting bieden de 
randvoorwaarden voor hubfuncties in waterstof, 
bouwmaterialen en biomassa. De aanwezige (bio)
chemie is ook in een circulaire economie nodig.

Naast de logistieke functies van de havens, zijn de 
omliggende industriegebieden en (watergebonden) 
bedrijventerreinen belangrijke locaties waar in de 
toekomst circulaire economische activiteiten zullen 
plaatsvinden. Vanwege de hoge milieucategorie zijn 
deze gebieden bij uitstek geschikt voor de circulaire 
functies met veel gevaar, geluid en geur. 

Om productieketens circulair te maken zijn hier 
de kansrijke ruimtelijke schakels: Materialen- 
en grondstoffenhubs, circulaire biochemische 
recyclingsgebieden, de Blauwe Cirkel van vaarroutes 
langs watergebonden bedrijven.

Circulair Haven-industrieel profiel 
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Wat moet er gebeuren?
De opgave voor de hoofdstructuur is in dit profiel 
gericht op het industriële gebruik en op de 
grootschalige productie en het vervoer naar het 
achterland van groene waterstof en andere materialen. 

De haven is in feite een superhub. Aanlanding van 
windenergie op zee zal vragen om trafo-stations. Voor 
het vervoer van vaste, vloeibare en gasvormige stoffen 
wordt een modal split gezocht met meer vervoer 
over water en via buisleidingen (bv. Deltacorridor 
naar Chemelot). Behalve energie is ook proceswater 
een basisconditie. Door klimaatverandering staat 
behalve de bevaarbaarheid ook de beschikbaarheid 
van zoetwater onder druk. Waterbuffering in 
het Havenindustrieel profiel is een mogelijke 
toekomstopgave. 

Voor de havengebieden spelen verschillende 
ruimteclaims, wat leidt tot een ingewikkeld speelveld. 
Er moet ruimte gecreëerd worden en geschikte 
omgevingen met de juiste milieucontouren waar 
nieuwe circulaire bedrijvigheid zich kan vestigen en 
doorgroeien. Daarnaast moeten ook de bestaande 
organisaties meegenomen worden, want “bedrijven 
zijn de veranderaars”. Regie, samenwerking en heldere 
industrie-politiek met effectieve sturingsmiddelen 
zijn noodzakelijk om de havengebieden de komende 
periode te bewegen naar 100% circulaire activiteiten. 
Ook bewegen de stad en haven steeds dichter naar 
elkaar toe met de huidige woningbouwopgave. Dat 
schuurt dikwijls. Er moet oog zijn voor de risico’s zoals 
brand of overlast.

Mogelijke actie ruimte: zorg voor schuifruimte 
en mogelijke nieuwe terreinen met hoge 
milieucategorieën, zodat circulaire startups kunnen 
opschalen.

Mogelijke actie: her-orden de havens en 
industriegebieden voor mogelijke circulaire functies.

Kernopgave hoofdstructuur: Beschouw de haven als megahub, realiseer 
hoofdstructuur energie en vervoercorridors met regionale meerwaarde



Handelingsperspectief – signalen uit de regio
 > Gebruik heffingen, mandaten en 

prijsmechanismen, maar vanuit een 
coherent en compleet beleidspakket. Het 
huidige beeld van beleid is zeer diffuus.

 > Gebruik omgevingsvisies en vergunningen 
om experimenteerruimte te creëren en de 
transitie te versnellen. Flexibiliteit – óók in 
beleidsruimte – is daarbij noodzakelijk

 > “Ruimte is nooit voor de eeuwigheid”, durf 
ook een andere gebiedsinrichting na te 
streven.

 > Er is een rol voor provincie Zuid-
Holland om de contouren te schetsen 
voor de circulaire randvoorwaarden bij 
huidige gebiedsinrichtingen nieuwe 
gebiedsontwikkelingen, bijvoorbeeld door 
uitstoot- of andere milieueisen te stellen. 

Ruimtelijke schakels
1. Blauwe Cirkel: vaarroutes door en langs 

stedelijk gebied van Zuid-Holland met circulaire 
watergebonden bedrijvigheid. 

2. Materialen- en grondstoffenhub: een 
op- en overslaglocatie voor (droge of natte) 
materialen, multimodaal ontsloten. 

3. Circulair biochemisch industrieel 
recyclinggebied: fabrieksterreinen voor 
chemische omzetting, re-productie en 
verwerking zoals bioplastics of recyclaten. 3

1 2

Schematische weergave 
ruimtelijke schakels
Circulair Haven-
Industrieel profiel

‘‘

‘‘
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Voorbeeld initiatief 
M4H/RDM Innovation Dock en Du-
urzaamheidsfabriek Dordrecht

In het gebied van Merwe Vierhavens en de RDM werf 
te Rotterdam staat maakindustrie centraal. Het gebied 
wordt neergezet als een innovatiedistrict waar werken 
en wonen, haven en stad samengaan.  Het Innovation 
Dock op de RDM werf is een grote hal waarin vele 
initiatieven in de maakindustrie een plek vinden zoals 
3D printen en nieuwe materialen. Voor de periode 
van startup en R&D huren ze een deel van de vloer. 
In het Dock vinden partijen elkaar bij innovaties. 
Er is prototype expo, ontmoeting, kennisdeling en 
onderwijs. Onderwijsinstellingen als TU Delft, het 
Albeda College en de Academie van Bouwkunst zijn 
tevens gehuisvest bij RDM.

De duurzaamheidsfabriek in Dordrecht op de 
groeiende Da Vinci campus lijkt op RDM. Hier treffen 
toonaangevende bedrijven en praktijkgericht 
onderwijs elkaar. Een nieuwe generatie technici 
wordt hier opgeleid voor de transities. De link met de 
maritieme wereld is hier sterk, het past in de koers van 
regio Drechtsteden: Smart Delta Drechtsteden.

Schematische weergave 
ruimtelijke schakels
Circulair Haven-industrieel profiel

‘‘
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Waar staan we circulair?
In het stedelijke gebied zien we de meeste circulaire 
initiatieven. Veelal zijn het kleinschalige startups 
die de afgelopen 10-15 jaar zijn opgekomen. 
Ruimtelijk zien we deze vooral in de stadsranden 
en bedrijventerreinen of oude havengebieden 
en maakindustrie, repair- en deeleconomie in de 
stadscentra. De afvalverwerkende industrie en 
stadswerven ontwikkelen re-use en recycling.  Diverse 
gemeenten hebben eigen circulaire ambities gezet: 
in 2030 is circulair de maatstaaf in Rotterdam, Leiden 
doet mee in omslag naar volledig circulaire economie 
in 2040 en Den Haag zet de circulaire economie op de 
kaart. 

Karakteristieken Stedelijk profiel
Provincie Zuid-Holland is een sterk geürbaniseerd 
gebied, dat gecentreerd is rondom de stedelijke as 
Leiden – Den Haag – Zoetermeer – Delft – Rotterdam – 
Dordrecht. Dit grootstedelijk gebied wordt verbonden 
middels vervoer en infrastructuur en grenst aan 
de greenports, het veenweidegebied en de Haven 
van Rotterdam. De grote hoeveelheid inwoners en 
gevestigde bedrijven zorgen voor een breed palet aan 
binnenstedelijke activiteiten, met grote druk op de 
beperkte ruimte.

Circulair Stedelijk profiel 
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Welke kansen biedt dit profiel ?
Het stedelijke gebied is kansrijk voor startups in 
de circulaire economie, met name op (voormalig) 
bedrijventerreinen of mixgebieden zoals Binckhorst. 
De nabijheid van de greenports, de haven- en 
industriegebieden rondom de stedelijke as biedt 
kansen om stedelijke retourstromen en circulaire 
bedrijvigheid zo goed mogelijk bij elkaar te brengen 
via hubs en verwerkingslocaties. Daarnaast is de 
permanente nieuwbouw- en herstructureringsopgave 
in het stedelijke gebied een grote kans om te 
innoveren op het gebied van materialenpaspoorten 
of houtbouw.  Een paar grotere gebieden zijn in 
beeld waar kansen liggen: de bedrijventerreinen 
van regio leiden rond de A4/A44, CID te Den 
Haag, Spaansepolder, M4H en RDM-werf en de 
maakindustriegebieden van Drechtsteden en 
Merwede-zone. Tot slot is de maakindustrie goed 
vertegenwoordigd in dit gebied, met kansen voor 
circulaire R-centra van repair tot rcycling.

Om productieketens circulair te maken zijn hier de 
kansrijke ruimtelijke schakels: circulaire R-centra van 
repair tot rcycling, circulaire stadsrandzones waarin 
diverse circulaire functies samenhangend worden 
ontwikkeld, circulaire wijken (oa. houtbouw) en 
de vorming van stadsdistributie-, materialen-, en 
modulaire bouwhubs.

Wat moet er gebeuren?
Nu is het moment om de stap te zetten van 
kleinschalige startups (o.a. maakindustrie) naar de 
eerste scale-ups. Daar is ruimte voor nodig en het ligt 
voor de hand om die op bestaande bedrijventerreinen 
te zoeken. Dat vraagt om intensivering en herschikking 
zodat ruimte wordt gewonnen, bijvoorbeeld 10% op 
clusterniveau.

De komende jaren moet het grootste deel van de 
woningbouwopgave in de provincie Zuid-Holland 
een plek krijgen in de Verstedelijkingsas met de Oude 
Lijn als drager, wat ook invloed heeft op de verdere 

1

ontwikkeling van bereikbaarheid (OV, weg, water en 
spoor), bedrijvigheid en industrie (waar wat?) en de 
relatie tussen stad en platteland (voedsel en recreatie). 
Deze opgave is een belangrijk vliegwiel voor circulaire 
bouw en gebiedsontwikkeling, maar moet wel als 
zodanig worden aangegrepen.

Circulariteit in de wijze waarop we het stedelijk 
gebied inrichten is essentieel. Nieuwe gebied- en 
vastgoedontwikkelingen – waaronder de grote 
woningbouwopgave – moeten zo circulair mogelijk 
ontworpen worden. Bouwhubs, zero emission logistiek 
en hergebruikte of biobased materialen moeten 
zo snel mogelijk onderdeel worden van huidige 
ontwikkelingen.  

Het stedelijk gebied is afhankelijk van goede 
ruimtelijke basiscondities en ondersteunende 
systemen. Goede (woon-werk)bereikbaarheid en 
infrastructuur zijn cruciaal om circulaire stadsdistributie 
en andere vormen van hubs te ontwikkelen. TNO 
schat dat er circa 11 bouwhubs nodig zijn in Zuid-
Holland waarmee ca 37 productstromen voor 
hergebruik worden benut. Door de grote consumptie 
in het gebied moet opnieuw gekeken worden naar 
de retourlogistieke systemen, waarbij hoogwaardig 
hergebruik van consumptiegoederen, groenafval 
en kunststoffen en plastics wordt bevorderd. 
Omdat het gebied zo verstedelijkt is, wordt er bij de 
energietransitie flink ingezet op opwekking van zonne-
energie op daken.

Mogelijke actie ruimte: Maak ruimte op 
bedrijventerrein voor circulaire functies en de stap van 
startup naar scale-up.
Mogelijke actie ruimte: Ontwikkel een systeem van 
hubs (geclusterd en goed gepositioneerd zodat er 
gene wildgroei is) en realiseer circulaire hubs voor de 
bouw.

Mogelijke actie ruimte: Ontwikkel een aantal 
bouwprojecten als circulaire gebiedsontwikkeling.

Mogelijke actie ruimte: maak locaties voor 
afvalverwerking tot circulaire verwerkingslocaties.

Kernopgave hoofdstructuur: profileer circulaire bedrijventerreinen met 
ruimtelijke schakels (bouw, maakeconomie en distributie)



Handelingsperspectief – signalen uit de regio
 > Gemeentes en provincie moeten veel meer 

sturen op een visie wat nodig is en van daaruit 
bedrijven erbij halen. Dit betekent ruimte 
zoeken en locaties aanwijzen voor activiteiten 
die nodig worden geacht en bedrijven zónder 
toegevoegde circulaire waarde ook te durven 
laten gaan.

 > Creëer duidelijkheid over afspraken omtrent 
doelstellingen resultaten, zoals bijstellen 
MPG-eisen, grootschalige inzet op biobased 
materialen, urban mining, losmaakbaarheid en 
flexibiliteit. 

 > Convenanten zijn goede beleidsinstrumenten 
om partijen mee te krijgen, richt je 
bijvoorbeeld op een convenant circulair 
bouwen.

 > Door de grote diversiteit is het noodzakelijk 
dat de provincie het overkoepelend overzicht 
behoudt en optreedt als facilitator van 
samenwerking en uitwisseling.

3
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Schematische weergave ruimtelijke schakels
Circulair Stedelijk profiel

Ruimtelijke schakels
1. Circulaire stadsrandzone: een brede stedelijke 

overgangszone met samenhangende stad-
landrelaties waar circulaire functies een plek 
vinden.

2. Circulaire wijk: een circulaire 
woongebiedsontwikkeling met lichte materialen 
(oa houtbouw) en ontwerp en realisatie gericht op 
het beperken van grondstofgebruik en emissies en 
het hergebruiken van reststromen.

3. Stadsdistributiehub: op en overslaglocatie met oog 
op zero-emissie stadslogistiek en bevoorrading 
voor de retail van consumentengoederen.

4. Repair- Refill- en Refurbishpoint / werkplaats: een 
servicepunt waar reparatie en  hergebruik centraal 
staat (inkt, autobrandstof, fietsreparatie).

Afbeelding: thefieldleiden.nl

‘‘

‘‘
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Schematische weergave ruimtelijke schakels
Circulair Stedelijk profiel

Voorbeeld initiatief 
the field leiden 

Een voorbeeld zagen we bij het Circulair Paviljoen te 
Leiden, dat volledig is gebouwd uit restmaterialen. Het 
is ontwikkeld door een groep innovatieve bedrijven, 
waaronder Bouwbedrijf Leiden en architectenbureau 
Popma en Ter Steege, onder leiding van PLNT en 
de universiteit Leiden. Tijdens de realisatie van het 
paviljoen zijn kansen en mogelijkheden voor circulair 
bouwen verkend en toegepast. De geleerde lessen 
stelden de betrokken architecten in staat om op het 
Leiden Bio Science park circulair ontwerp toe te passen. 

Afbeelding: thefieldleiden.nl

‘‘

The Field is onderdeel van de duurzaamste Kilometer 
van Nederland. Dit is een community bestaande uit 
bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs, 
provincie, waterschap & gemeente en bewoners. 
Wat The Field speciaal maakt is dat het opgebouwd 
is uit herwonnen materialen afkomstig uit o.a. deze 
‘Duurzaamste Kilometer’ van Leiden en omgeving. 
Op deze unieke plek kan je gebruik maken van het 
Circulaire Paviljoen, drie tiny offices en bovenal het 
exclusieve park. De Locatie wordt gebruikt voor 
vergaderingen en borrels.
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Waar staan we circulair?
De Zuid-Hollandse eilanden zetten zich al expliciet in 
voor de circulaire transitie: zo wil men in 2025 minstens 
25% minder primaire grondstoffen gebruiken in het 
regionale bedrijfsleven, streven Voorne-Putten en 
Goeree-Overflakkee naar een circulaire samenleving 
in 2040 en wil de Hoeksche Waard in 2050 geheel 
circulair zijn. Mooie initiatieven zijn de proeftuin van 
Pallandtpolder, de Praktijkschool en het Living Lab 
over herbenutting van slib en sediment in de delta. 
De ontwikkeling omvat inspanningen in de circulaire 
bouw, gesloten kringlooplandbouw, circulaire 
bedrijventerreinen en de transitie naar een biobased 

Karakteristieken Stedelijk profiel
De Zuid-Hollandse eilanden  vormen een uniek 
deltalandschap met vruchtbare landbouwgronden 
en grote wateren aan de rand van het grootstedelijk 
gebied MRDH. De directe ligging van het gebied aan 
het industriële havencomplex en aan het stedelijk 
gebied van Rotterdam zorgt ook voor dynamiek: 
veel mensen die op het eiland Voorne-Putten 
wonen, werken in (de havens van) Rotterdam. Het 
havengebied is sterk bepalend voor de vestiging 
van bedrijven en werkgelegenheid op het eiland. 
Tegelijkertijd biedt het de directe samenwerking 
omtrent handel en logistiek, innovatie en de rol van 
voedselmotor voor de Randstad. 

Circulair Deltaprofiel
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Wat moet er gebeuren?
In de delta zijn innovaties nodig voor landbouw op 
zilte gronden en natte teelten zoals zeewier en algen. 
De uitdaging is om korte ketens te organiseren zodat 
kennis en kapitaal ook op de eilanden blijft. Voor 
de logistieke bereikbaarheid van de delta zijn de 
bruggen en verbindingen en de belangrijke N-wegen 
van belang. Een aantal strategische infraknopen 
zoals bij Heinenoord of Stellendam zijn economische 
draaischijven.

Op lange termijn spelen vragen omtrent verzilting, 
vernatting en zeespiegelstijging in de delta. De 
vraag is hoe landbouw zich hier kan ontwikkelen 
naar een toekomstig, duurzaam en meer divers 
voedselproductielandschap. Randvoorwaardelijk 
zijn duurzame, circulaire verdienmodellen om een 
vitale circulaire landbouwsector op te zetten, met 
korte ketens naar de consument in de nabije steden. 
Ook bereikbaarheid naar en tussen de eilanden is 
van belang om dit mogelijk te maken. Zowel kansrijk 
als een risico voor de eilanden is de randzone van 
het Havenindustrieel profiel. Hier dreigt een afname 
van ruimtelijke kwaliteit. Mogelijk is de inzet van 
(productie)bos in deze overgang naar de havens en de 
binnenduinranden een circulaire kans voor het gebied. 

Mogelijke actie ruimte: Innovatieruimte voor zilte 
landbouw
Mogelijke actie ruimte: Ruimte voor bos in de delta als 
overgangsgebied tussen de Havens en de delta

economy. Tegelijkertijd vraagt de circulaire transitie  
om het integraal oppakken van vraagstukken zoals 
verzilting, natuurontwikkeling en stikstofproblematiek 
en (ruimte voor) de energietransitie.

Welke kansen biedt dit profiel
De kracht van de Zuid-Hollandse eilanden ligt in 
het landelijke gebied, met kennis van de water- en 
bodemsysteem, als moestuin voor de Randstad en 
NL. De circulaire economie biedt kansen om het 
landelijk gebied rijker en diverser maken, denk aan 
regeneratieve landbouw, wisselteelt, bosbouw in de 
kustzone en aan de zoom van de havengebieden en 
klimaatakkers. Circulaire landbouw op de vruchtbare 
gronden hier kan tevens vezelrijke productiegewassen 
voor de biobased bouw aanleveren. Maar dit blijft in 
volumes een niche ten opzichte van voedselproductie. 

Om productieketens circulair te maken zijn 
hier de kansrijke ruimtelijke schakels: biobased 
productie van vezelgewassen of aardappels 
(waarbij voedselproductie voorgaat)., circulaire 
bedrijventerreinen  en bouwhubs.

Kernopgave hoofdstructuur: realiseer grootschalige natuurlijke
 productieketens (water, voedsel, energie)



Quotes handelingsperspectief
 > Zorg dat je als provincie de gemeenten 

verleidt om met CE aan de slag te gaan. 
En dat de gemeente dit doorzet naar de 
gebruikers. 

 > Vind niet het wiel opnieuw uit per gemeente, 
maar leg ook niet teveel regels op als 
provincie.

Ruimtelijke schakels
1. Circulair biobased/plantbased 

productiegebied: plantaardig voedsel en of 
biomassateeltgebied voor bijvoorbeeld natte 
teelten als wieren, algen, houtteelt, korte 
omloopbos, vezelgewassen.

2. Circulair bedrijventerrein: bedrijventerrein 
dat zich circulair organiseert: tenminste 30% 
van de bedrijven wisselen onderling of met 
naburige terreinen afval/resources uit. 10% 
ruimte voor opslag en verwerking in het cluster, 
productieketens worden circulair gemaakt, de 
huisvesting en parkmanagement is circulair. 
Reductie van 50% tussen 2020 en 2030 van 
primaire grondstof in het cluster.

3. Circulaire bouwhub: een op- en 
overslaglocatie voor prefab of herbruikbare 
bouwelementen, multimodaal ontsloten

1

3

2

Schematische weergave 
ruimtelijke schakels
Circulair Deltaprofiel

‘‘
‘‘
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Schematische weergave 
ruimtelijke schakels
Circulair Deltaprofiel

Voorbeeld initiatief 
proeftuin van pallandtpol-
der

De proeftuin is een initiatief van Remco 
Wesdorp, Duibert Groeneveld en Martijn 
Groenendijk en wordt ondersteund (met 
grond) door de gemeente. De proeftuin 
is een combinatie van akkerbouw en 
melkveehouderij. Dit initiatief probeert 
kringlopen te sluiten door afvalstromen 
van akkerbouw, die niet geschikt zijn 
voor consumptie, te benutten op het 
melkveebedrijf. Daartegenover staat dat de 
produceerde mest van het vee kan dienen als 
voedingsstof voor de akkerbouwproducten. 
Hierdoor gaan deze agrariërs het verlies 
van nutriënten tegen, beperken ze de 
fossiele kunstmestgift en verhogen ze de 
bodemkwaliteit en daarmee het vermogen 
van de bodem om CO2 en water vast te 
houden.

Afbeelding: proeftuinpallandt.nl

‘‘ Afbeelding: Gemeente Goerree-Overflakke 
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Repair- Refill- en 
Refurbishpoint 

Modulaire 
bouwplaats

Circulair 
Value Chain

Gebiedsontwikkeling als 
Urban Mining Zone

Circulair economisch 
cluster

Reststromen-
verwerkingslocatie

AWZI als energie- & 
grondstoffenfabriek

Blauwe cirkel

Circulair 
ambachtscentrum

Zero-Emissie-wegRetour hub

DepotMaterialen- en 
grondstoffenhub

Biovergistings-
installatie 

Circulair 
innovatiedistrict 

Ruimtelijke schakels
Geordend op schaal (XXL - xxs)

In dit overzicht zijn alle Ruimtelijke schakels afgebeeld 
die tijdens seizoen drie zijn genoemd. De schakels zijn 
geordend naar schaalgrootte (xxl tot xxs) en de kleur 
geeft aan in welk circulair profiel de schakel vooral 
past.

Sommige schakels kunnen onderdeel zijn van een 
andere grootschalige schakel. Voorbeeld: een circulair 
ambachtscentrum past in een circulair makersdistrict.
Voor provincie Zuid-Holland zijn met name M tot XL 
schakels relevant. Deze ordenen de circulaire ketens 
op (boven) regionaal niveau waar de beleidsmatige 
handelingsruimte voor de provincie het grootst is.
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XXL

XXS

Slimme 
afvalcontainer

Her-bestemd 
gebouw of plek

Parkeerlocatie voor 
(e-)deelvervoer

Gesloten 
kringloop-kas

Kringloop-
landbouwbedrijf

Milieustraat 
van de toekomst

Circulair 
makersdistrict

Agripark

Watermining

Verwerkingssite 
groene reststromenStadsdistributiehubReshuffle 

gebied
Circulair 

bedrijventerrein

Verbrandingsinstallatie Circulaire 
productielocatie

Plantbased 
productiegebied

Circulaire 
stadsrandzone

Circulaire wijk

Circulair biochemisch 
industrieel recyclinggebied

Circulaire 
bouwhub

VervoerscorridorCirculair industrie- 
en havencomplex

Ruimtelijke schakelijks relevant 
voor de provincie Zuid-Holland
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Tegelijkertijd kunnen circulaire technieken en 
maatregelen (overmatig) watergebruik ook 
terugdringen (reduce en reuse). Naast water is 
ook de ondergrond een belangrijke startpunt 
van ontwikkelingen en de bodemkwaliteit een 
essentiële voorwaarde. Het voornemen om 
bodem en water meer sturend te laten zijn in 
de ruimtelijke ordening past bij het circulaire 
denken. Wat dit concreet betekent vraagt om 
gebiedsgerichte uitwerking.

 > Vervoer. Duidelijk is dat de circulaire transitie 
een sterke logistieke dimensie heeft. 
Het fysiek verkorten van grondstof- en 
materiaalketens, het vervoer van reststromen, 
de op- en overslag via hubs vragen niet 
alleen een eigen ruimte(typologie) en 
bijbehorende milieucontouren, maar vergen 
ook systeeminnovaties en ander gedrag van 
consumenten. Dit betekent bijvoorbeeld een frisse 
blik op de grote bovenregionale vervoerscorridors, 
waarin logistiek en ruimtelijke kwaliteit meer in 
balans moeten worden gebracht. Hier schuurt het 
ook tussen bovenregionale wens om robuuste 
corridors en superhubs te realiseren en de regio’s 
die kwalitatief willen ontwikkelen met waarde 
voor lokale economie. Een herziening van het 
vervoerscorridorbegrip met meer nadruk op 
maken en innovatie/kennis is gewenst. Ook het 
nader uitwerken van een hub-strategie (veel, 
weinig, specialistisch, centraal, decentraal?) is 
een opgave om de juiste condities voor circulaire 
economie te scheppen. 

Lessen uit de praktijk

In seizoen drie hebben we door gesprekken en 
gebiedsbezoeken verkend wat ‘circulair’ ruimtelijk 
betekent voor de regio’s van Zuid-Holland. Wat 
hebben we geleerd van seizoen drie, voortbouwend 
- en reflecterend - op de kennis van de eerste twee 
seizoenen? 

Test van het idee Hoofdstructuur 
 > Om circulair te kunnen worden zijn de fysieke 

basiscondities essentieel. De partijen die we 
hebben gesproken geven aan dat voor een 
succesvolle transitie de volgende basissystemen 
nodig zijn; en dat deze momenteel onder druk 
staan:

 > Energie. De beschikbaarheid van voldoende 
hernieuwbare energie en energiedragers 
is  cruciaal voor de transitie naar circulaire 
activiteiten. Om circulaire tuinbouw, schone 
industrieën en een adequate logistiek te 
ontwikkelen, is hernieuwbare energie en 
aansluiting op netwerken nodig. Het energienet 
kent momenteel grote beperkingen en het 
aandeel hernieuwbare energie moet de komende 
jaren groter worden. Ruimte maken voor 
hernieuwbare energie via de uitvoering van 
RES’sen, het versterken van de netwerken en de 
ontwikkeling van Energiehoofdstructuur is daarom 
essentieel voor de circulaire transitie in de regio’s 
van Zuid-Holland.

 > Water en bodem. Voor het wassen en spoelen 
van reststromen, het benutten van proceswater 
voor industrieën, voldoende schoon water 
voor kringlooplandbouwproductie én voor 
voldoende groene steden is de toekomstige 
waterbeschikbaarheid een zorgpunt. 

Voorbeeld initiatief 
Bouwhub Dura Vermeer 
te s’ Gravendeel
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De ruimtelijke betekenis van het versterken van de 
hoofdstructuur moet nog gebied-specifiek vorm 
krijgen. Opvallend is dat de samenhang in de structuur 
van het afval- grondstoffensysteem en voedselsysteem 
nauwelijks zijn genoemd in de gesprekken. Ze worden 
vooral  impliciet meegenomen als er over de transitie 
wordt gesproken; verwerking, retourlogistiek en 
nieuwe teelten zijn benoemd.  

Test van ruimtelijke principes
Generieke ruimtelijke principes kunnen behulpzaam 
zijn bij het letterlijk vormgeven van circulaire 
functies. In de gesprekken is de waarde van 
zulke principes onderstreept. De nationale 
omgevingsvisie (NOVI) kent bijvoorbeeld ook drie 
inrichtingsprincipes:

 > Combineren boven enkelvoudig;
 > Kenmerken en identiteit van een gebied staan 

centraal;
 > Afwentelen voorkomen.

Generieke ruimtelijke principes kunnen behulpzaam 
zijn bij het letterlijk vormgeven van circulaire functies. 
In de gesprekken is de waarde van zulke principes 
onderstreept. De nationale omgevingsvisie (NOVI) kent 
bijvoorbeeld drie inrichtingsprincipes:

 > Combineren boven enkelvoudig;
 > Kenmerken en identiteit van een gebied staan 

centraal;
 > Afwentelen voorkomen.

Ook voor circulariteit kunnen dergelijke generieke 
inrichtingsprincipes worden meegegeven. Seizoen 
twee agendeerde er zeven, waarvan de eerste drie 
goed lijken aan te sluiten bij de NOVI principes:

 > Combineer waar dat kan;
 > Zet het gebied centraal;
 > Focus op beschikbaarheid en passende schaal;
 > Zoek nabijheid;
 > Blijf compact;
 > Werk met de tijd;
 > Doe aan functiescheiding waar nodig.

Het principe gericht op combineren is herhaaldelijk 
teruggekomen in de gesprekken in seizoen drie. 
Ook zijn nieuwe opties genoemd: efficiëntie en 
duurzaamheid van de keten staat voorop; hoe meer 
gevaar, geur en geluid, hoe verder van de mensen; 
de vijf basiscondities (vervoer, grondstoffen, energie, 
bodem, water) zijn sturend. 

De aangedragen principes zoals nabijheid of tijd 
vragen nog een nadere aanscherping. Nabijheid 
betekent niet voor elke branche dichtbij en ‘korte 
ketens’ gaat bijvoorbeeld om het verminderen van 
tussenschakels en niet over afstand. Het vinden van 
passende principes is nog een stap die moet worden 
gezet in seizoen vier.



Wat vraagt circulair ruimtelijk in gebieden? 
Circulaire economie vraagt extra ruimte naast de 
bestaande economie. Zo wordt voorzien dat het 
circulair maken van bedrijventerreinen(clusters) 
wellicht 10% ruimte (als deel van bestaand terrein) 
vergt voor opslag en verwerking en vervoer van 
reststromen. Het verplaatsen van functies en 
bedrijven (re-shuffling) kan hierbij helpen. Dit is 
een vorm van ruilverkaveling tussen verschillende 
bedrijventerreinen, in combinatie met afbouw 
van lineaire en fossiele functies. Een mooi 
voorbeeld is gevonden in Drechtsteden. Hier is een 
papierrecyclingbedrijf verplaatst naar een betere 
locatie in de stadsrand (Alblasserdam), dat scheelt 
200-300 vrachtwagenbewegingen door de stad 
(Dordrecht) per dag, terwijl de vrijkomende ruimte 
plek bood aan een maakbedrijf dat beter past bij 
het maritieme karakter. Elders in Drechtsteden is 
het circulaire bedrijvenpark de Ambachtsezoom 
ontwikkeld vanuit een helder kader met voorwaarden. 
Maakindustrie is een wezenlijke branche om te komen 
tot circulaire producten, onderhoud en reparatie en 

slimme recycling. Gebieden als M4H, de RDM campus 
en Duurzaamheidsfabriek zijn voorbeelden voor 
innovatieve kennis- en productieclusters die voor een 
circulaire economie in elke regio van Zuid-Holland 
gewenst zijn. 

Ook voorraadvorming is een belangrijk onderdeel van 
logistieke systemen en krijgt in de circulaire economie 
een (hoogwaardiger) verschijning in de vorm van 
grondstof- of sectorafhankelijke hubs. Hubs zijn er in 
allerlei soorten en maten. In de gesprekken blijkt dat 
kleine en gespecialiseerde hubs wellicht makkelijker 
ruimtelijk zijn in te passen en sneller van de grond 
komen dan complexe superhubs, waarin overheid en 
veel bedrijven samenwerken. De bouwsector zet al 
stappen om bouwhubs te realiseren, bijvoorbeeld in 
regio Rotterdam. Er zijn (re-use) onderdelenhubs, afval/
grondstoffenhubs, bouwmaterialen- en materieelhubs 
denkbaar voor zowel stromen naar-als uit stedelijk 
gebied. De multimodale bereikbaarheid van (kleine en 
grote) hubs is in alles een belangrijke randvoorwaarde.

Voorbeeld initiatief Bouwhub Dura Vermeer 
te s’ Gravendeel
De Urban Miner van Dura Vermeer is een circulaire 
bouwhub, die zich richt op het sluiten van ketens 
voor zowel de bouw- als de infra-activiteiten. 
De circulaire bouwhub is sinds 2021 de plek om 
gebruikte bouwmaterialen en onderdelen op te 
slaan en hergebruiken of te recyclen. De logistiek 
ervan is gecontroleerd. Door het inzetten van de 
bouwhub is de ambitie om CO2 en N2 uitstoot 
te verminderen en het materiaalgebruik te 
verminderen. Slopen wordt oogsten dankzij het 
toenemend aantal digitale materialenpaspoorten 
van gebouwen.
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Ook het uitgroeien van kleine innovaties naar 
schaalbare projecten zal de eerste tijd extra ruimte 
vragen. Pas wanneer bedrijven en branches succesvol 
circulaire businessmodellen ontwikkelen, kan de 
bestaande systeemwijze van productie en logistiek 
worden vervangen. Voorbeeld: In de wereld van 
plastics liggen grote kansen voor het organiseren 
van retourlogistiek en recycling van potentieel 
enorme hoeveelheden beschikbare restmaterialen. 
Plastic reststromen kunnen worden gerecycled, maar 
dat vergt ruimte voor inname, wassen, depots en 
fabrieksmatige verwerking. Dit is een technologie die 
nog moet worden doorontwikkeld. En dan rest nog de 
vraag of er in Zuid-Holland ruimte moet komen voor 
grootschalige plastic recycling. 

Biobased productie werd in de gesprekken door 
niemand als silver bullet gezien. De mogelijke 
stroom biomassa (bv. hout, vezelgewassen) van Zuid-
Hollandse bodem is simpelweg te klein in vergelijking 
wat nodig is voor biobased bouw of plastics. 
Biomassaproductie vraagt areaal en concurreert 
ook met grond voor voedselproductie. Het ‘refuse 
en reduce’ mantra is voor nu wellicht belangrijker 
bij bouwstoffen dan substitutie met biomassa. 
Er liggen wel kansen voor biomassaproductie uit 
groene reststromen of teelt voor een nichemarkt in 
de kringlooplandbouw. Watermining en de teelt van 
wieren en algen werd benoemd als kansrijk, omdat het 
kan groeien in volume op zee of in industriële plekken. 
Dat laatste geldt ook voor insectenteelt, dat potentieel 
een efficiënte vorm van eiwitproductie vormt. Ook de 

teelt van wintergewassen kan worden geoptimaliseerd 
voor een efficiëntere landbouwproductie en continue 
aanvoer van reststromen.

Terugkerende aspecten voor circulaire initiatieven 
zijn: schaal, de beschikbaarheid van ruimte (o.a. 
de prijs stuurt), de aanwezigheid van primaire, 
biobased grondstoffen en feedstock van reststromen, 
het benodigde verzorgingsgebied van klanten 
en de bereikbaarheid voor logistieke stromen, de 
benodigde (en soms al aanwezige) milieucontouren, 
vergunningen en regels en het ondernemerschap van 
de initiatiefnemer. Voor de haven is het belangrijk om 
te weten of wordt ingezet op veel kleine of weinig 
grote stromen.

Voor haalbare businesscases is schaalgrootte en 
mogelijkheid voor groei vaak nodig. Dat past 
niet zomaar in elk gebied. Het uitgroeien van een 
afvalverwerkingslocatie van enkele hectaren tot 
een circulaire verwerkingshub van ordegrootte 25 
hectaren, vraagt een vooruitziende blik van overheden 
en bedrijven. 
We hoorden soms ‘ik wil de kerktoren blijven zien’ 
als beeldspraak voor regionale gebondenheid. De 
typische radius van reststromen en klantenkring is voor 
een lokale recycler en groenverwerker bijvoorbeeld 
ca. 25 kilometer. In de Greenports Oostland en 
Boskoop zijn er momenteel 2 of 3 van dit soort groen-
afvalverwerkers met een omvang van enkele tientallen 
hectares. Een aandachtspunt is hoeveel van zulke 
initiatieven optimaal zijn in de dynamiek van vraag en 
aanbod rond 2050.



Regelgeving is nog vaak een belemmering. 
Planologische bestemmingen zijn meestal gericht 
op enkelvoudige functies in plaats van meervoudig 
ruimtegebruik waarin functies gecombineerd 
worden. Een toekomstig boerenbedrijf zou 
bijvoorbeeld ook een afvalverwerkende functie en 
een energiewinningsfunctie moeten krijgen. Ook de 
regelgeving rond afvalverwerking is nog sterk lineair 
gericht. Reststromen worden als afval betiteld en 
vallen meteen in een streng regime. Het belemmert 
innovatieve verwerking. Een voorbeeld is koffiedrab 
wat als afval geldt en niet zomaar gebruikt mag 
worden als substraat voor voedselproductie. Vaak gaat 
het in dit soort situaties om (verouderde) nationale 
wetgeving of Europese regels. De provincie kan bij 
het Rijk aandacht vragen voor dergelijke obstakels in 
innovatietrajecten en in haar verordening rekening 
houden met circulaire randvoorwaarden. 

Op de vraag wat de beoogde ruimtelijke strategie wel 
of juist niet moet zijn is uitgebreid gereageerd door 
de deelnemers in de gesprekken. Hierbij tien van de 
belangrijkste aandachtspunten:

 > Maak niet een top-down blauwdruk, dus nog niet 
juridisch maken, maar nu eerst uitnodigend en 
behulpzaam zijn en maatwerk voor gemeenten 
bieden

 > Neem kenmerken van gebieden en het eigen 
karakter van regio’s als vertrekpunt voor een 
kansrijk circulair profiel

 > Het moet geen losse strategie zijn, louter voor 
thema circulair, maar een ambitiedocument als 
bouwsteen voor een integrale ruimtelijke strategie 
met oog voor álle opgaven zoals klimaat, energie 
etc.

 > Onderstreep de urgentie: circulair is geen nice to 
have, het gaat om commitment en de strategie 
moet daarom wervend blijven.

Uit de bovenstaande overwegingen klinken een 
aantal Ruimtelijke schakels door die voor Zuid-Holland 
belangrijk zijn. Daarmee worden de ketens circulair 
gemaakt. Per profiel zijn er eigen schakels die passend 
zijn (en benoemd in H2). Voor de provincie als geheel 
zijn er een aantal Ruimtelijke schakels van overstijgend 
(boven)regionaal belang. In het overzicht met iconen 
zijn deze schakels apart gemarkeerd.

Over handelingsperspectieven en rollen
De overheid heeft een belangrijke rol als kick-starter 
van de circulaire transitie. Zo kan ze (ruimtelijk) 
zorgen voor de basiscondities door in te zetten op 
een robuuste hoofdstructuur. Ook het aanjagen 
van innovaties, het ruimte bieden aan opschaalbare 
proefprojecten en het circulair aanbesteden in 
bijvoorbeeld bouwprojecten is een aanjaagfunctie 
voor de overheid. De stimulerende, netwerkende en 
faciliterende overheid wordt beschouwd als essentieel 
bij het laten groeien van circulaire innovaties en 
bedrijvigheid.
In het geval van ruimtelijke ontwikkeling is het 
uitdragen van een visie op circulariteit en ruimte 
vanuit de provincie belangrijk, omdat het gemeenten 
helpt eigen beleid te ontwikkelen. Ook het verankeren 
in provinciale beleidsdoelen en uiteindelijk de 
verordening zijn sturingsmiddelen voor de provincie.
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 > Maak het concreet, liever 2 projecten dan een 
reeks abstracte doelen. Werk aan een goede 
onderbouwing en sprekende voorbeelden

 > Het is fundamenteel, begin met een 
toekomstbeeld en vertaal dat naar het nu. Geen 
heilige huisjes, geen scheiding van sectoren 
meer en weg met het begrip verrommeling, dat 
belemmert juist ontwikkeling van het landelijk 
gebied

 > Maak de tijdlijn helder, waarmee de provincie een 
basis biedt voor goede investeringen

 > De strategie moet doorwerken in echt beleid en 
korte termijnacties zoals NPLG, verbind het aan 
andere agenda’s

 > Zet mens en brede welvaart centraal: daar doen 
we het voor 

 > Zet aan tot actie

De zoektocht naar een integrale aanpak
Een veelgehoord verzoek is om de circulaire economie 
integraal op te pakken met andere opgaven zoals 
de energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, 
verzilting, woningbouw, landbouw en stikstof etc. De 
ruimtelijke ontwikkeling naar een circulaire economie 
heeft overlap met deze opgaven – denk aan de 
inrichting van de Hoofdstructuur. 

De transitieopgaven vragen stuk voor stuk ruimte. 
Het is zaak om dit niet als separate ruimteclaims te 
blijven zien, maar de ruimtevragen samen te laten 
vallen in meervoudige oplossingen. De Ruimtelijke 
schakels uit hoofdstuk 2 moeten dus meervoudig 
worden uitgewerkt tot zulke ruimtelijke transitie-
oplossingen. Een voorbeeld: herontwerp een aantal 
bovenregionale bedrijventerreinen tot circulaire 
terreinen met hubs en maakbedrijven voor de isolatie 
en duurzame nieuwbouwopgave in de stad. Of: 
richt natte buffergebieden (stikstof/klimaat) in rond 
kwetsbare natuur en benut die voor andere (biobased) 
landbouwteelten of multifunctionele bossen. 

De circulaire transitie biedt zelfs de kans om als 
middel andere opgaven te versnellen en win-win 
meekoppelkansen te identificeren. Verminderen 
(refuse, reduce, repair, re-use) en kringlopen 
maken (re-design, recycle) van grondstof- en 
materiaalstromen verkleint de footprint en emissies 
en is een manier om energie te besparen of stikstof en 
CO2-uitstoot te verminderen. Die kwesties liggen aan 
de basis van veel opgave van vandaag.

De ruimtelijke, circulaire strategie zou daarbij 
geen extra opgave moeten vormen, maar bij elke 
beleidsopgave vanzelfsprekend meegenomen moeten 
worden. Tegelijkertijd wordt erkend dat het nog een 
zoektocht is hoe dit het beste integraal  op te pakken; 
voor diverse partijen is dit een worsteling. 
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als een gereedschapskist die een beeld schept 
van hoe circulariteit ruimtelijk kan worden 
gefaciliteerd;

 > Profielen voor Zuid-Holland, waarin het draait 
om de verdere ontwikkeling van het circulaire 
ecosysteem, maar ook agendavorming, 
samenhang en samenwerking, kansen en kwesties 
en rollen;

 > Een handreiking met ruimtelijke principes, de 
generieke of soms specifieke ruimtelijke spelregels 
die uitmonden in beleidsopties en speerpunten 
voor de overheid;

 > Ontwikkelpad(en), waarin het korte (2030) 
en lange termijnperspectief (2050 en verder) 
worden verbonden, de ruimtelijke mijlpalen 
benoemd en duidelijk wordt hoe om te gaan met 
onzekerheden. 

Tot slot. In een tijd van versnellende 
klimaatverandering, afname van biodiversiteit, 
grondstofschaarste, hoge prijzen en ongewenste 
afhankelijkheden, is een circulaire economie urgenter 
dan ooit. De provincie Zuid-Holland nodigt iedereen 
uit om mee te denken en bij te dragen aan een 
circulaire samenleving.

Op naar seizoen vier

Seizoen vier staat in het teken van het maken van de 
ruimtelijke strategie. Alle opgedane kennis en lessen 
uit de voorgaande seizoenen zullen hiervoor worden 
benut: zowel de inzichten over de transitiethema’s 
en productieketens, de kennis van lopende circulaire 
initiatieven, resultaten uit het ontwerpende onderzoek, 
de drie strategische narratieven en alle reflecties 
op ruimtelijke principes, de hoofdstructuur en 
gebiedskansen.

Een ruimtelijke strategie is de wijze waarop 
planmatig gestuurd wordt op ruimte en de manier 
waarop doordoor lange termijn circulaire doelen 
zijn te behalen en hoe daarbij wordt ingespeeld op 
onzekerheden in de tijd.

Geleidelijk wordt duidelijk uit welke onderdelen een 
ruimtelijke strategie voor Circulair Zuid-Holland kan 
bestaan. Als pijlers benoemen we in elk geval:

 > De strategische doelen voor circulaire economie, 
gekoppeld aan andere beleidsdoelen;

 > De benodigde ruimtelijke hoofdstructuur circulaire 
economie van Zuid-Holland, waarin het gaat over 
de (ruimtelijke) basiscondities voor een succesvolle 
transitie;

 > De toepasbare Ruimtelijke schakels in de provincie, 
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BIJLAGE: Voor het VOCABULAIRE: 
Een nieuwe taal voor een nieuwe economie

Afval: grondstof

Biobased: Van biologische, organische 
oorsprong 

Biodegradable: biologisch afbreekbaar

A

H

I
J
K

L
M

B

C

D
E
F
GBlauwe Cirkel: de vaarroute door / langs 

stedelijk gebied Zuid-Holland met circulaire 
watergebonden bedrijvigheid

Circulair: in een kringloop

Controlltower: een logistiek concept waarin 
vervoersdata van verschillende bedrijven wordt 
uitgewisseld en centraal wordt beheerd

Circulair Profiel: een Circulair Profiel is een 
ecosysteem van circulaire functies in een 
grootschalig samenhangend en ruimtelijk 
geheel. 

Circulair ambachtscentrum: een locatie gericht 
op reparatie, hergebruik en recycling van 
consumentengoederen waar handwerk wordt 
verricht en de opleiding en ontwikkeling van 
skills centraal staan

Circulaire hub (Materialen- en 
grondstoffenhub): een op- en overslaglocatie 
voor (droge of natte) materialen, prefab of 
herbruikbare bouwelementen, multimodaal 
ontsloten

Circulair innovatiedistrict / innovatiecluster: 
een concentratie van innovatieve bedrijven, 
overheden, kennis- en onderwijsinstellingen 
gericht op circulaire economie – kennis staat 
centraal.

Groene cirkel: samenwerking tussen bedrijven, 
overheden en kennisinstellingen in de provincie 
Zuid-Holland, waar Wageningen University & 
Research onderdeel van uitmaakt, met als doel 
verduurzaming. 

HMC terrein: Hoge Milieu Categorie 
bedrijventerrein met industriële activiteiten, 
vanaf categorie 4 en hoger.

Hub: knooppunt

Kritieke Grondstof: een weinig voorkomende 
grondstof die noodzakelijk is voor de productie 
zoals zeldzame metalen voor elektronica 
(digitalisering en energietoepassingen)

Maakindustrie: dat deel van de 
maakbedrijvigheid dat materialen tot nieuwe 
producten verwerkt zoals machinebouw, 
scheepsbouw, elektronica, apparaten en 
hightech equipment.

Depot: voor opslag, na-scheiden en sorteren, 
wassen. Goed bereikbaar voor zwaar materieel. 

-

-

-

-

-

(e-)Deelvervoer: plek voor deelauto, swappfiets 
ed. 
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BIJLAGE: Voor het VOCABULAIRE: 
Een nieuwe taal voor een nieuwe economie

R ladder: Hergebruiksconcept, hoe lager het 
getal hoe meer circulair: R1. Refuse en Rethink  
(afwijzen en heroverwegen), R2. Reduce 
(verminderen), R3. Re-use (hergebruiken), 
R4. Repair, Refurbish, Remanufacture en 
Repurpose (repareren, opknappen, reviseren 
en hergebruiken), R5. Recycling, R6. Recover 
(terugwinnen)

Ruimtelijke schakel: Een circulair ruimtelijke 

N
O
P

Q
R

S

T
U
V

W
X

Y
Z

schakel is de ruimtelijke verschijningsvorm in 
woord en beeld van een circulaire functie in de 
circulaire economie. 

Recyclaat: tussenvorm van gerycycled materiaal
Reststroom: een continue stroom van 
overblijvend afval uit een poductketen

Reststroom: een continue stroom van 
overblijvend afval uit een productketen

Retourstroom: de stroom restproducten of 
restmaterialen die terug komt

Scale up: het groter worden van een bedrijf

Systeem: het geheel van onderling verbonden 
onderdelen die in een proces van wisselwerking 
zijn gericht op doelen 

Transitie: overgangsperiode van een 
fundamentele verandering

Urban mining: sloopafval en elektronica 
verzamelen om te herbenutten

Vaatwasvalley: figuurlijke aanduiding van 
gebied met industriële vorm van spoelen en 
wassen van afval

Verwaarding: economische waarde halen uit 
een restproduct 

Xcurve: een schematische aanduiding van de 
opkomst van nieuwe technologieën gelijktijdig 
met de neergang van oude technologieën

-

Profielen: We onderscheiden in Zuid-Holland 
vijf profielen: het Circulaire Stedelijke profiel, 
het Circulaire Greenport-profiel, het Circulaire 
Veenweide-profiel, het Circulair Haven-
industrieel profiel en het circulaire Delta-profiel.

Natte teelt: gewas telen in water of op natte 
grond, bijvoorbeeld wier, riet of cranberry

-

Watermining: het (her)winnen van grondstoffen 
zoals fosfaat of zout uit (oppervlakte)water.

-

Zero-Emissie-weg: weg van gerecycled 
materiaal zoals bioplastics, gebruik van 
bermmaaisel, opwek van eigen energie en 
waterzuivering/opslag, gericht op zero-emissie 
voertuigen.
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BIJLAGEN: Initiatievenkaart
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Colofon
Circulair Zuid-Holland; signalen uit de regio, 
lessen uit de praktijk is het product van seizoen 
drie op weg naar een Ruimtelijke Strategie voor 
een Circulair Zuid-Holland.

Meer informatie: Jeroen van Schaick, provincie 
Zuid-Holland – j.van.schaick@pzh.nl

Dit product is gemaakt door BVR adviseurs / 
Ecorys in opdracht van en met Provincie Zuid-
Holland. Aan dit document kunnen geen rechten 
worden ontleend. Alle beelden en teksten zijn vrij 
te gebruiken mits de bron wordt vermeld.

Rotterdam/Den Haag, 
september 2022


