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Het College van Rijksadviseurs (CRa) ziet de transitie naar een 
circulaire economie als een kans om met een hernieuwde blik 
na te denken over de productie en logistiek in ons land. Het CRa 
wil bijdragen door de circulaire transitie te versnellen. Daarbij 
constateert zij ten eerste dat de ruimtelijke consequenties van een 
circulaire economie nog niet inzichtelijk zijn en dat ontwerpkracht 
daarbij kan helpen. Ten tweede dat er een kloof is tussen het 
Rijksbeleid Circulair in 2050 en wat er speelt op het niveau van de 
wijk. 

Daarom is er door CRa een ontwerpend onderzoek gestart naar 
de ruimtelijke consequenties van een circulaire economie. Met 
als doel om lessen te trekken als input voor overheidsbeleid en 
handelingsperspectief te bieden in de wijk. In opdracht van het 
College van Rijksadviseurs heeft Over Morgen de stedenbouwkundig 
bureaus Must en Urbanos geadviseerd hoe circulaire economie toe 
te passen in ruimtelijk ontwerp op wijkniveau. Over Morgen heeft dit 
gedaan voor de twee cases, De Maten in Apeldoorn en Wielwijk in 
Dordrecht. De conclusies zijn gebaseerd op de twee rapporten per 
wijk, die ook te downloaden zijn.

Uit de twee trajecten zijn de onderstaande verbindende 
constateringen naar voren gekomen:
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• Circulair revitaliseren van een wijk is een manier van doen met 
als doel de druk op grondstoffen voorraden te beperken. Echter 
op wijk niveau is de urgentie van een grondstoffentekort beperkt 
voelbaar. In beide trajecten is daarom gestart vanuit de lokale 
urgentie. Wat speelt er in een wijk? Zonder een ‘waarom’ is het 
onduidelijk wat er precies verbeterd kan worden in een wijk. Per 
wijk, zelfs per buurt, kan de ‘waarom’ verschillen. Bijvoorbeeld 
werkgelegenheid creëren of meer (financiële) waarde genereren 
uit grondstoffen.

• De huidige lineaire systemen zijn kostentechnisch heel efficiënt 
georganiseerd. Maar dit gaat niet altijd samen met sociale en 
lokaal waarde creëren in een wijk. Waarde vloeit vaak de wijk uit. 
Als gemeenten een andere reden kiezen om met circulair aan 
de slag te gaan dan puur directe financiële waarde, bijv. lokale 
werkgelegenheid creëren, liggen er veel kansen voor circulaire 
systemen in de wijk. Dan moet je accepteren dat dit mogelijk 
minder geld oplevert, in ieder geval op korte termijn. De kosten 
gaan dus voor de baten uit.  

• De transitie naar circulair gaat niet vanzelf merken we. De markt 
pakt het nog beperkt op. Vanuit de overheid willen we beweging, 
dat betekent dat de gemeente nu in de wijk aan zet is: zij zijn 
immers (mede)initiator van wijk-revitalisaties. De gemeente 
kan daarom sturen en moet een strategie gaan bepalen. Intern 
bij gemeenten zal strategie bepaald moeten worden dat zich 
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door vertaalt naar aanbestedingen. De ‘waarom’ opzoeken helpt 
hierbij en de scenario’s die in dit traject zijn ontwikkeld. 

• Het huidige beeld van circulaire wijken is dat het in kleine 
stappen gaat, experimenterend, met lokale betrokkenen in 
buurthuizen. Er zijn echter vruchten te plukken van diensten 
van nationaal en globaal opererende bedrijven. Die kunnen 
een impuls geven aan de circulaire wijk. Het dilemma is dat 
gemeenten graag lokaal zo veel mogelijk economische activiteit 
willen creëren, terwijl met nationale en globale spelers, grotere 
stappen te zetten zijn. Het denkkader dat is ontwikkeld in dit 
traject helpt om keuzes hierin te maken en “best of both worlds” 
te kunnen benoemen en toepassen.

• Circulair revitaliseren gebeurt over een breed spectrum: thema’s 
als energie, klimaatadaptatie, waterhuishouding en inclusieve 
samenleving worden geïntegreerd. 

In opdracht van Atelier Rijksbouwmeester 
en College van Rijksadviseurs. 
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