
In de circulaire 
stad heeft elke 
boom een functie

Steden gaan groeien, dat is een gegeven voor de toekomst. Hoe zorg je ervoor 
dat die groei niet ten koste gaat van de leefbaarheid en het klimaat? Hoe 
richt je vanuit dat perspectief de stad optimaal in? Met die vragen hielden 
Deltares, TNO, Wageningen Research en ECN zich bezig in het gezamenlijke 
onderzoeksproject Adaptive Circular Cities. 
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HET ONDERZOEKSPROJECT
Ingrediënten 
Toen Marco Hoogvliet, strategisch project-
leider bij Deltares, de opdracht kreeg om 
een groot onderzoek naar resilient cities te 
leiden, ging hij in de eerste plaats op zoek 
naar contactpersonen bij de andere onder-
zoeksinstituten. Deltares was een vanzelf-
sprekende trekker vanwege de expertise 
op het gebied van water en ondergrond. 
TNO kwam in het vizier vanwege de kennis 
van innovaties in de bouw. Wageningen 
Research-WUR richt zich op circulariteit 
en groen, ECN weet veel van lucht- en 
milieukwaliteit. 
Hoogvliet: ‘Dan heb je een aantal heel 
belangrijke ingrediënten bij elkaar voor 

het onderzoeken van de steden van de 
toekomst. Bovendien heeft elk instituut 
niet alleen verstand van de techniek, maar 
ook van de manier waarop je die kunt im-
plementeren. Je kunt wel allerlei vernieu-
wende toepassingen bedenken, maar die 
moeten ook te realiseren zijn.’

Optimaal benut
Een ander uitgangspunt: het onderzoeks-
project moest met integrale oplossingen 
komen. Als je in een stad één aspect 
verandert, heeft dat invloed op heel veel 
andere aspecten. Groene daken zijn bij-
voorbeeld van belang voor de waterafvoer, 
maar hebben ook een isolerende werking 
en dragen bij aan de ontwikkeling van het 

ecosysteem. Dan moet je dus uitzoeken 
op welke schaal het renderend wordt om 
groene daken te stimuleren. Hoogvliet: 
‘Steden worden drukker en duurder, dat is 
een gegeven. Wil je het leefbaar en betaal-
baar houden, met inachtneming van milieu 
en klimaat, dan moet je de juiste keuzes 
maken. Door elke vierkante meter optimaal 
te benutten, door elke boom een functie 
te geven, kun je een inrichting bereiken die 
veel meer doelen dient.’ 

Ambitieuze cases
Een grootschalig, integraal onderzoek 
moet in thema’s worden verdeeld om het 
behapbaar te maken. Om de oplossingen 
zo dicht mogelijk bij de toepassing te 

ontwikkelen, werden cases gezocht uit 
de praktijk. Deze vielen onder één van de 
drie thema’s: Water, voedsel en energie; 
Veilige en gezonde leefomgeving; Bouw en 
ondergrond. Per case werd een passende 
combinatie gezocht van samenwerkende 
instituten. De afzonderlijke expertise en de 
manier waarop de instituten elkaar aanvul-
len, stond daarbij centraal.
Voorwaarde was dat de projecten al in 
gang waren gezet. Ook moesten ze ambiti-

euze doelen nastreven, zodat de betrokke-
nen daadwerkelijk zouden openstaan voor 
vernieuwende oplossingen. Bovendien 
moesten ze representatief zijn, ter inspira-
tie voor andere steden.

THEMA’S EN CASES
Water, voedsel en energie
Voor de Amsterdamse wijk Buiksloterham 
ontwikkelden de onderzoekers een tool 
om reststromen in kaart te brengen. Wil je 
weten hoe een stad of wijk presteert op 
het gebied van circulariteit, dan moet je 
inzichtelijk maken hoe de materiaalstro-
men lopen. Hoeveel textiel, papier, GFT en 
chemisch afval wordt ingezameld en wat 
gebeurt ermee? 

Ook willen inwoners in Buiksloterham hun 
eigen afvalwater zuiveren. De onderzoekers 
berekenden bij welke schaalgrootte het 
renderend wordt om het water decentraal, 
per woning, te zuiveren. Daar zijn heel wat 
huishoudens voor nodig, blijkt uit de bere-
keningen. Het geeft de gemeente inzicht 
om te kunnen anticiperen op het al dan niet 
aansluiten van huishoudens op het riool. 

Veilige en gezonde leefomgeving 
In één van de projecten is een set ontwerp-
principes beschreven waarmee een stad op 
het gebied van groen en water functioneler 
kan worden ingericht. Zo kan groen hit-
testress tegengaan, wateroverlast beper-
ken en bijdragen aan de luchtkwaliteit. Nog 
bovenop de esthetische en recreatieve 
waarde van groen. Op deze manier kan in 
een stad of straat een inrichting gecreëerd 
worden die veel meer doelen dient. 
Met een simulatie van een dijkdoorbraak in 
Rotterdam hebben onderzoekers in kaart 

gebracht wat de gevolgen zijn van een 
overstroming voor vitale en kwetsbare net-
werken zoals het elektriciteitsnetwerk. De 
simulatie brengt niet alleen in kaart welke 
straten en gebouwen onder water komen 
te staan, maar laat juist het effect zien van 
bijvoorbeeld de uitval van de drinkwater-
voorziening voor een ziekenhuis. 

Bouw en ondergrond
Het dak is misschien wel het meest ver-
waarloosde onderdeel van onze gebouwen. 
Binnen het onderzoeksproject werd een 
tool ontwikkeld om te analyseren welke 
functie je kan geven aan je dak. Denk aan 
groene daken die de waterafvoer vertragen 
en bijdragen aan isolatie. De tool is in eerste 
instantie bedoeld voor grote bedrijven, die 
een behoorlijk dakoppervlak bezitten zoals 
de jaarbeurs in Utrecht. Hier kan met be-
hulp van zonnepanelen elektriciteit worden 
opgewekt, maar ook kunnen bijvoorbeeld 
groenten worden verbouwd voor in het 
eigen restaurant. 

Constructie- en sloopafval wordt vaak 
gebruikt als fundering voor de aanleg van 
wegen. Wanneer de aanleg van nieuwe 
wegen stagneert, zorgt dat voor een 
overschot van dit type restmateriaal. In 
dit deelproject werd onderzocht hoe 
constructie- en sloopafval kan worden toe-
gepast binnen stedelijke bouwprojecten. 
Niet alleen draagt dit bij aan een betere 
circulaire toepassing van de reststromen, 
ook de functionele eigenschappen van dit 
restmateriaal kunnen worden benut, zoals 
hittereflectie, wateropslag, waterdoor-
laatbaarheid, etc. Met modellen worden 
de stromen restmateriaal en benodigde 
bouwmaterialen in kaart gebracht. 

Wat: Adaptive Circular Cities. 
Wie: 30 onderzoekers en adviseurs, 
4 deelnemende onderzoeksinstituten 
(Deltarens, TNO, Wageningen Research 
en ECN).  
Doel: Innovatieve oplossingen voor grote 
stedelijke opgaven, daarbij gebruikma-
kend van de kennis, instrumenten en 
modellen van de deelnemende instituten.
Looptijd: februari 2015 tot februari 2016. 
Budget: 1,3 miljoen euro.  
Belangrijkste inzicht: Een grootschalig, 
integraal onderzoek moet in thema’s 
worden verdeeld om het behapbaar te 
maken. Organisaties, met name overhe-
den, moeten op hun beurt weer zodanig 
georganiseerd zijn dat ze kunnen om-
gaan met een integraal resultaat. Een ad-
vies over wateropslag heeft bijvoorbeeld 
betrekking op bouw, milieu, ruimtelijke 
ordening en economische zaken. 
Om thema’s te integreren doen overhe-
den voornamelijk drie dingen:
• Vertegenwoordigers van sectorale 

afdelingen worden bij elkaar gezet ten 
behoeve van afstemming

• Er zijn in de grote gemeenten strategi-
sche beleidsadviseurs aangesteld om 
sectoren en mensen te verbinden 

• Er worden visiedocumenten opgesteld 
om ambities voor het ‘grote geheel’ te 
schetsen. Daarvan verschijnen er steeds 
meer. 

Vervolg: Alle projecten worden voort-
gezet in een één op één samenwerking 
met een van de betrokken instituten. Een 
integrale visie moet worden vertaald naar 
concrete acties die op de werkvloer van 
de sectoraal georganiseerde afdelingen 
kunnen worden opgepakt, zonder dat de 
samenhang uit het oog wordt verloren. 
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