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Voorwoord
Voor u ligt de rapportage van het ontwerpend onderzoek dat steden-
bouwkundig bureau MUST heeft verricht met ondersteuning van ad-
viesbureau Over Morgen. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van 
het College van Rijksadviseurs (CRa) en de Gemeente Apeldoorn, met 
als centrale vraagstelling: ‘wat is de ruimtelijke impact van de transitie 
naar een circulaire economie op de wijk?’



Rijk&Wijk          |          Apeldoorn De Maten, Meten met vier maten



Rijk&Wijk          |          Apeldoorn De Maten, Meten met vier maten

Inhoudsopgave

1. Introductie
•  Aanleiding vanuit het Rijk
•  Aanleiding vanuit de Wijk
•  Vraagstelling
•  Aanpak en proces

2. Analyse De Maten
•  Een pure Bloemkoolwijk
•  Slijtage en veranderend gebruik
•  Van kostenpost naar verdienmodel
•  SWOT

3. Denkkader
•  Twee transities centraal
•  Vier scenario’s
•  Zeven thema’s

4. Vier scenario’s
•  Buur VVE
•  Koo-op
•  Business as usual
•  Online

5. Conclusies
•  Een breed palet

6
8
9
10
14

18
20
22
26
28

30
32
34
38

42
44
58
72
86

100
102



6

Rijk&Wijk          |          Apeldoorn, Meten met vier maten

1



7

Rijk&Wijk          |          Apeldoorn, Meten met vier maten

Introductie



8

Rijk&Wijk          |          Apeldoorn De Maten, Meten met vier maten

Inleiding
Aanleiding vanuit het Rijk
Het College van Rijksadviseurs (CRa) heeft onlangs haar agenda 
2017-2020 “Ontwerpen aan een rijker, hechter en schoner Neder-
land” gepubliceerd. Deze agenda formuleert de thema’s waarop het 
CRa het Rijk de komende jaren zal adviseren: energie & klimaat, mo-
biliteit & verstedelijking, en het Nederlandse landschap. Binnen deze 
thema’s wordt ook de circulaire economie genoemd. Het CRa ziet de 
transitie naar een circulaire economie als een kans om met een her-
nieuwde blik na te denken over de productie en logistiek in ons land. 
Een helder beeld van de ruimtelijke consequenties van deze transitie 
naar een circulaire economie ontbreekt echter nog. Zeker voor de 
ruimtelijke opbouw, de openbare ruimte en de sociaaleconomische 
structuren in bestaande wijken. Ontwerpend onderzoek kan helpen 
om onbekende paden te verkennen en lessen te trekken die als input 
kunnen dienen voor beleid om de transitie naar een circulaire econo-
mie te versnellen. 
De nationale ambitie is een circulaire economie in 2050. CRa doet de 
observatie dat er een ‘kloof’ zit tussen de nationale opgave en ambi-
ties en de opgave en ambities op lokaal niveau. Ofwel: een kloof tus-
sen Rijk & Wijk. Daarom heeft het CRa voor dit ontwerpend onderzoek 
de vraag gesteld welke lessen er getrokken kunnen worden die deze 
kloof helpen dichten:
1. Hoe kan het nationale beleid op het gebied van circulaire econo-

mie handelingsperspectief bieden op wijkniveau?
2. Welke terugkoppeling kan er geboden worden aan het Rijk op ba-

sis van lessen over circulaire economie op wijkniveau?
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Aanleiding vanuit de Wijk
Apeldoorn maakt deel uit van de City Deal1 Circulaire Stad. In deze 
City Deal  werken 9 steden, 3 ministeries en 3 kennispartners samen 
om uiterlijk in 2050 tot volledig circulaire steden te komen, analoog 
aan de ambitie zoals verwoord in het Rijks brede programma Cir-
culaire Economie. De City Deal Circulaire Stad dient als verbindend 
element tussen de Rijksambities en ingrepen op wijkniveau. Door 
het CRa en de deelnemende steden aan de City Deal zijn er twee 
wijken gekozen om het onderzoek op te richten. Dit zijn De Maten in 
Apeldoorn en Wielwijk in Dordrecht.
Deze rapportage betreft het ontwerpend onderzoek voor de wijk De 
Maten in Apeldoorn. De Maten is een woonwijk die gerevitaliseerd 
gaat worden. De wijk met haar bebouwing en openbare ruimte is aan 
slijtage onderhevig en sinds de realisatie, 50 jaar geleden, is de maat-
schappij aanzienlijk veranderd. De gemeente is nu op zoek naar een 
hefboom om de revitalisering van de wijk vlot te trekken en richting 
te geven. Eigentijdse opgaven, zoals de energietransitie, klimaatbe-
stendigheid, biodiversiteit en het streven naar een inclusieve samen-
leving zijn mogelijke aangrijpingspunten. Dit geldt mogelijk ook voor 
de transitie naar een circulaire economie. De gemeente heeft voor 
De Maten nog geen circulaire ambitie gedefinieerd. Daarom heeft de 
gemeente Apeldoorn deze wijk gekozen om beter in beeld te krijgen 
welke mogelijkheden de transitie naar een circulaire economie bieden 
voor de stedelijke revitalisering van de Maten.

1 City Deals zijn het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen: het versterken van groei, inno-
vatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken 
tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals 
moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bev-
atten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken.
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Vraagstelling
De Maten is een typische ‘bloemkoolwijk’, een woonwijk zoals die 
eind jaren ’70 werden opgetrokken in meerdere steden. In tien jaar 
tijd zijn er 11.000 woningen gebouwd in een comfortabele, groene 
en (verkeers)veilige omgeving. Het gemiddelde jaarinkomen van de 
wijkbewoners is ruim 34.000 euro. Slechts 537 van de 27.000 inwo-
ners hebben er een bijstandsuitkering. De bewoners zijn goed geor-
ganiseerd in wijk- en buurtraden. Zowel het vastgoed als de openbare 
ruimte vertoont na 50 jaar slijtageplekken, maar nergens leidt dit tot 
grootschalige verloedering. Eigenlijk heeft De Maten maar één pro-
bleem; er is geen groot probleem. Dit betekent dat er vanuit de wijk 
zelf bekeken geen aanleidingen zijn om te starten met een integraal 
vernieuwingsproces. En toch is het duidelijk dat de wijk aangepakt 
moet worden, simpelweg omdat bijvoorbeeld de openbare ruimte na 
50 jaar is afgeschreven, de inrichting en het gebruik van de openbare 
ruimte niet meer goed op elkaar aansluiten en het vastgoed ook toe is 
aan de eerste grote opknapbeurt.

Er is in Nederland veel ervaring opgedaan met de integrale vernieu-
wing van stadswijken. De vernieuwingsopgave ging daar eigenlijk 
altijd gelijk op met de aanpak van sociale en economische problemen. 
Daarom stelde het Rijk veel geld beschikbaar voor de structurele ste-
delijke vernieuwing van wijken uit de jaren vijftig en zestig. Met deze 
integrale wijkvernieuwing konden gelijktijdig diverse andere beleids-
doelstellingen gerealiseerd worden, zoals de aanleg van stadsverwar-
ming of een ingrijpende verbetering van de energieprestatie van de 
gebouwde woningvoorraad. Omdat de sociaaleconomische proble-
men in De Maten gering zijn en de ruimtelijke structuur wel wat slijta-
geplekken vertoond maar niet vervangen hoeft te worden ontbreekt 
er een hefboom om een integrale wijkvernieuwing op te starten. 
Tegelijkertijd is een wijk als de Maten ook weer niet zo goed georga-
niseerd dat een energietransitie of de ontwikkeling van een circulaire 
economie ‘vanzelf’ plaats zal vinden. 
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Althans, dat zou je op het eerste gezicht denken. Want als je vertrekt 
vanuit het concept van een circulaire wijkeconomie is De Maten mis-
schien wel kapitaalkrachtiger dan wij ons nu kunnen voorstellen. De 
overmaat aan openbare ruimte (55% van de totale wijk!) is namelijk 
ook een kapitaalreserve van grondstoffen. Denk aan de 250 miljoen 
slijtende betonklinkers, het volwassen bomenbestand dat opge-
schoond moet worden, het regenwater dat in de openbare ruimte valt 
en de 6 miljoen kuub Veluws kwelwater dat jaarlijks de wijk instroomt. 
De openbare ruimte van De Maten kent dus misschien niet zulke grote 
problemen, maar biedt vooral ook door de enorme omvang wel enor-
me kansen. Bovendien is de openbare ruimte bij uitstek het domein 
waar de sociale dimensie van een circulaire wijk beproefd kan wor-
den. Dit resulteert in de vraagstelling:

Hoe kan de wijk de openbare ruimte inzetten als hefboom om de slag 
naar een circulaire wijkeconomie te bespoedigen?
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Afb. De Maten 55% openbare ruimte (uitsnede)
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Aanpak en proces
Bovenstaande vraagstelling is in een ontwerpend onderzoek nader 
verkend. Daarbij zijn de navolgende zes stappen gezet die ook de 
opzet van deze rapportage hebben bepaald:

1. Definitie. Circulair is in dit onderzoek gedefinieerd als het zo veel 
mogelijk behouden en creëren van waarde voor De Maten door 
grondstoffen, materialen en producten hoogwaardig te laten cir-
culeren in biologische en technische kringlopen en dit alles met 
hernieuwbare energie. Openbare ruimte is gedefinieerd als alle 
ruimte in de wijk die in eigendom is van de gemeente en toegan-
kelijk is voor iedere bewoner, gebruiker en bezoeker van de wijk. 
De tijdshorizon van de studie is 2050. Dit is ver genoeg om vrij te 
kunnen denken en tegelijkertijd dichtbij genoeg om de huidige 
stand van zaken als maatgevend startpunt van het denken te kun-
nen nemen.

2. Analyse De Maten. Er is gestart met een snelle analyse van De 
Maten om voor twee aspecten een beter beeld te krijgen van de 
opgaven die spelen in de openbare ruimte van de wijk. De eerste is 
een SWOT-analyse van de openbare ruimte op basis van desktop 
research en locatiebezoek. Daaruit is een lijst gekomen met kans-
rijke thema’s die spelen in de openbare ruimte. De tweede is een 
snelle krachtenveldanalyse van de partijen die op dit moment een 
rol spelen in De Maten en mogelijk een bijdrage zouden kunnen 
leveren aan de circulaire agenda van de wijk.

3. Ontwikkeling van Denkkader. Om de resultaten van de analyse 
in te kunnen zetten in een ontwerpend onderzoek is er een Denk-
kader ontwikkeld die mogelijke scenario’s voor de ontwikkeling 
van circulaire economie in De Maten voorstelbaar maakt. Dit 
denkkader kent twee assen:

• Op de horizontale as wordt privatiseren gepositioneerd tegenover 
collectiviseren. Daarbij is rekening gehouden met het gegeven 
dat er sinds de Wederopbouw een trend is ingezet waarbij de pu-
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blieke sector steeds verder geprivatiseerd wordt. Deze trend kan 
zich doorzetten maar kan ook bijgebogen worden naar een trend 
waarbij er weer meer gecollectiviseerd zal worden. Tot 2050 is het 
echter onvoorstelbaar dat het merendeel van de publieke voorzie-
ningen weer volledig in handen van de overheid zal zijn.

• De verticale as brengt de snelheid van de transitie in beeld. Het is 
mogelijk om de transitie naar een circulaire economie geleidelijk te 
laten verlopen met kleine stappen. Daartegenover is het ook voor-
stelbaar dat er een aantal disruptieve grote stappen worden gezet 
die de wijk in een keer kunnen veranderen.

4. Ontwikkeling scenario’s. Binnen het bovengenoemde Denkkader 
zijn vier toekomstscenario’s uitgewerkt. De scenario’s zijn geladen 
met de resultaten van de analyse. Daarbij is telkens gezocht naar 
een ‘trekker’ van de verhaallijn die zich op dit moment al mani-
festeert in de wijk. In feite wordt zo per scenario een bestaand 
initiatief met een bijbehorend aspect van de circulaire economie 
radicaal geëxtrapoleerd om een beeld te krijgen van de mogelijke 
ruimtelijke impact. Iedere verhaallijn start met een trekker en een 
specifiek thema, maar verkent ook hoe deze dan verbindingen 
kan leggen met andere circulaire thema’s en partijen in de wijk. De 
scenario’s zijn uiteindelijk uitgewerkt in een verhaallijn met moge-
lijke actoren, een transitie pad en een mogelijk eindbeeld voor een 
deel van de wijk. 

5. Verrijking scenario’s. In twee werksessie is, samen met moge-
lijke stake holders, vertegenwoordigers van de gemeente en het 
Rijk en experts op het gebied van circulaire economie, per thema 
nagedacht en gediscussieerd over de vraag hoe de thema’s circu-
lair georganiseerd kunnen worden. Hieruit is een SWOT-analyse 
per scenario ontwikkeld en zijn de thema’s in detail ruimtelijk ver-
taald op diverse locaties waar die het meest typerend is voor een 
scenario.
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6. Conclusies en aanbevelingen. Gedurende het proces hebben 
de bevindingen en conclusies zich gevormd. Daarnaast zijn de 
resultaten uit de scenario’s langs de reeds lopende planvorming 
in De Maten gelegd. Het denkkader, de scenario’s en de stake 
holder analyse bieden voor de gemeente Apeldoorn verschillende 
perspectieven op de transitie naar de circulaire economie. Tege-
lijkertijd zijn er met de verkenning naar De Maten lessen geleerd 
die het Rijk weer handvatten geeft om samen met de gemeenten 
te kunnen sturen op een transitie naar een circulair Nederland in 
2050.
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Exploratie
Op  zoek naar nieuwe alianties

Consolideren
Verduurzamen en klimaat adaptief
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Analyse De Maten
Een pure Bloemkoolwijk
De Maten is een woonwijk in het zuidoosten van Apeldoorn met onge-
veer 11.000 woningen, vier winkelcentra, meer dan tien basisscholen, 
twee middelbare scholen en een bedrijventerrein. Met bijna 27.000 
inwoners huisvest De Maten bijna 20 procent van de Apeldoornse 
bevolking. Het gemiddelde jaarinkomen van de wijkbewoners is ruim 
34.000 euro, nagenoeg gelijk aan het gemiddelde van Apeldoorn. 
Slechts 537 inwoners hebben er een bijstandsuitkering. De soci-
aaleconomische problemen in de wijk zijn gering en de bewoners 
lijken goed georganiseerd te zijn in wijk- en buurtraden2.  

De wijk is gebouwd in de jaren zeventig en tachtig volgens een hel-
der stedenbouwkundig plan met zeven buurten, met elkaar verbon-
den door een centrale ontsluitingsring. Binnen de buurten zijn de 
woonblokken gesitueerd, rondom woonerven met parkeerhofjes en 
wandelpaden, waardoor een stratenpatroon nagenoeg ontbreekt. De 
woningadressen zijn dreven, velden, donken, gaarden en horsten met 
een huisnummering van 1 tot soms wel bijna 999. Daarmee heeft de 
wijk alle kenmerken van een ‘Bloemkoolwijk’, een type wijk die in de 
jaren zeventig op heel veel plekken in Nederland werden gebouwd. De 
structuur van een bloemkoolwijk kent een “boomstructuur” met een 
stam en verschillende zijtakken die vervolgens weer vertakken in tak-
ken en twijgen. De verkeersstromen zijn sterk hiërarchisch geordend. 
Het doorgaande verkeer wordt geleid over een beperkt aantal hoofd-
wegen of een ringweg, waar de bebouwing veelal van afgekeerd is. 
De straten en woonerven vormen aparte sub wijkjes, die als bloem-
koolroosjes op de hoofdwegen zijn “geplant” en doorgaans maar één 
toegang hebben. Deze sub wijkjes zijn meestal niet door wegen met 

2 Disclaimer. Gezien de beperkt beschikbare tijd voor dit ontwerpend onderzoek is de analyse beperkt 
gebleven tot een quick scan op basis van door de gemeente beschikbaar gestelde documenten, desktop 
bronnenonderzoek en twee korte locatiebezoeken. De analyse moet dan ook worden gelezen als een 
globale typering van de wijk De Maten grotendeels gebaseerd op kwantitatieve gegevens. Daarmee 
wordt geen recht gedaan aan de grote diversiteit binnen De Maten, het verschil tussen en binnen buur-
ten en de specifieke gewoonten en gebruiken in de wijk
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elkaar verbonden en bestaan dus vaak uit dood- of rondlopende stra-
ten. Dit concept zorgt voor autoluwe woongebieden.

Het ontwerp van de bloemkoolwijk was een reactie op de plannings-
doctrine en ontwerpgedachte van de wijken uit de jaren vijftig en zes-
tig met strokenbouw en stempelstructuren. In tegenstelling tot veel 
wijken uit de jaren vijftig en zestig is het merendeel van de woningen 
in bloemkoolwijken particulier bezit. Dit geldt ook voor De Maten. 
Hierdoor zullen de woningcorporaties nauwelijks een rol hebben in de 
stedelijke revitalisering van de wijk.

Het hart van de wijk is het zeer grote en centraal gelegen Matenpark. 
Dit park van 30 hectare is in een landschappelijke, natuurlijke stijl 
ontworpen door gemeentelijk landschapsarchitect Henk Barkhof. 
Centraal loopt een water dat uitmondt in een brede vijver bij het win-
kelcentrum de Egelantier. Het water wordt gevoed door kwelwater 
van de Veluwe dat in De Maten naar boven komt. Het gaat om grote 
hoeveelheden: jaarlijks 6 miljoen kuub kwelwater. Doordat de bodem 
ijzeroer bevat heeft het water een kenmerkende roestbruine kleur.

De Maten is een van de ‘groenste’ stadswijken in Apeldoorn. Dat wil 
wel iets zeggen, want Apeldoorn is ook al een van de groenste steden 
van Nederland. Naast het vele groen in de directe omgeving van de 
woningen en het grote centraal gelegen Matenpark is er ook nog het 
Kanaalpark (8 hectare) dat is aangelegd op een voormalige vuilnisbelt.

Slijtage en veranderend gebruik
Gezien het voorgaande klinkt het misschien wat zwaar op de hand 
om van problemen te spreken in De Maten. Toch zijn er wel een aantal 
vraagstukken die met de jaren steeds duidelijker zichtbaar worden. 
Door ouderdom en veranderend gebruik begint de openbare ruimte 
steeds meer slijtageplekken te vertonen. De straten zijn grotendeels 
aangelegd met betonklinkers. Deze blijken minder duurzaam dan 
gedacht en zijn grotendeels versleten. Ook leidt de uitstraling van 
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betonklinkers tot een grauw en onverzorgd straatbeeld. Het overvloe-
dige groen vraagt veel onderhoud wat heeft geleid tot een verschra-
ling van de groenstructuur. Een mooi voorbeeld van het veranderende 
gebruik is het grote aantal tafeltennistafels in de wijk. Deze sport was 
ten tijde van de realisatie van de wijk zeer populair door de prestaties 
van tafeltennisster Bettine Vriesenkoop, maar wordt inmiddels nau-
welijks nog beoefend, zeker niet in de buitenlucht.

Ook het autobezit is inmiddels aanzienlijk hoger dan in de tijd van de 
realisatie van de wijk. Dit heeft geleid tot steeds meer auto’s in het 
openbaar gebied en daarmee een aantasting van de verblijfskwaliteit 
van de woonerven. Ieder verzoek tot realisatie van een extra par-
keerplaats in de openbare ruimte wordt op dit moment gehonoreerd 
door de gemeente, aangezien er toch heel veel openbare ruimte is. 
De optelsom van al deze extra parkeerplaatsen leidt echter wel tot 
een aantasting van de kwaliteit van de openbare ruimte. Omdat de 
wijk volledig is opgebouwd rondom de logica van de auto ontsluiting 
ontbreken goede en heldere doorgaande fietsverbindingen terwijl de 
fiets op dit moment snel in opkomst is als gezond, duurzaam en be-
taalbaar alternatief. 

Het meest in het oog springende probleem is het aanzicht van alle 
schuttingen in de wijk. Omdat een groot deel van de woningen met 
de achtertuinen naar de hoofdstructuren van de wijk staan wordt het 
wijkbeeld gedomineerd door de achterkanten van schuttingen. De 
woningen zijn grotendeels particulier bezit, dus iedere schutting is 
anders en iedere schutting wordt anders onderhouden. Wat ze ge-
meen hebben is de flinke hoogte, zodat iedereen ongestoord in de 
achtertuin kan zitten, maar er nagenoeg geen sociale controle is in 
de openbare ruimte. De wijk oogt daardoor anoniem en onverzorgd. 
Bovendien leiden alle schuttingen ertoe dat het openbare groen op 
heel veel plekken niet toegankelijk is vanuit de woningen en daardoor 
niet gebruikt wordt en verloedert.
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Van kostenpost naar verdienmodel
De Maten is een gemiddelde Nederlandse wijk en heeft dus geen echt 
groot probleem. Daardoor mist er een sociaalmaatschappelijke ur-
gentie om de wijk ingrijpend aan te transformeren. Het is dus niet mo-
gelijk om de transitie naar een circulaire economie mee te koppelen 
met een urgente vernieuwingsopgave. Wel is het mogelijk om de tran-
sitie naar een circulaire economie in te zetten om de wijk op onderde-
len te verbeteren. En het meest voor de hand liggende aangrijpings-
punt is de openbare ruimte die met 55% een uitzonderlijk groot deel 
van het ruimtegebruik in de wijk bepaald. Bovendien is al deze ruimte 
in handen van één partij: de gemeente Apeldoorn. De gemeente heeft 
dus de sleutel in handen om de transitie naar een circulair De Maten 
vlot te trekken. De openbare ruimte is niet alleen een hele rijke grond-
stoffenbank met betonklinkers, houtopslag, water en meubilair, maar 
ook de ruimte die de logistiek en de ruimtevraag van de circulaire 
economie kan faciliteren. Door de openbare ruimte te denken als de 
bron van een circulaire economie kan de omslag gemaakt worden van 
een kostenpost naar een verdienmodel. Het vraagstuk van de open-
bare ruimte van de toekomst is niet langer een vraagstuk van beheer 
en onderhoud maar een vraagstuk van exploitatie en liquiditeit.
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Beheer en onderhoud
Kostenpost

Exploitatie en  liquiditeit
Verdienmodel
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Sterktes

Kansen

+ 55% openbare ruimte

+ Overgedimensioneerde profielen

+ Gescheiden vervoerssystemen

+ Afval recycling

+ Aangenaam wonen

+ Groene buurt

+ Buurt- en verenigingsleven

+ Revitaliseringsopgave

+ Opvangen en bergen van regenwater in o.r. 

+ Oude busbaan en kanaal

+ Meekoppelen van opgave ondergrondse infra

+ Hergebruik kwelwater
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Zwaktes

Bedreigingen

 Monocultuur, gebrek aan differentiatie en identiteit - 

Kwaliteit en gebruik van openbare ruimte -

Gesloten, in zichzelfgekeerd -

Versleten en autonome openbare ruimte -

Te veel verharding - 

Geen regie op snippergroen, claimen van o.r. -

 Slecht geisoleerde woningen -

 Vergrijzing -

Verloedering privaat domein -

Wooncarriere -

 Probleemloze wijk -

 Hoog aandeel particulier, weinig corporatiebezit-
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Denkkader
Twee transities centraal
Om het ontwerpend onderzoek naar een circulair De Maten te kun-
nen verrichten is er een Denkkader ontwikkeld die mogelijke scena-
rio’s voor de ontwikkeling van circulaire economie in De Maten voor-
stelbaar maakt. Bepalend voor de opbouw van het Denkkader is de 
mogelijke verandering in het denken over de rol van de overheid en 
de waarde van de openbare ruimte. Dit denken wordt bepaald door 
twee transities die nu al een rol van betekenis spelen:

1. De transitie naar het verdienmodel van de openbare ruimte. Tot nu 
toe is de openbare ruimte een kostenpost die gefinancierd wordt 
vanuit gemeentelijke middelen. Met de invoering van betaald 
parkeren is de afgelopen decennia al duidelijk geworden dat de 
openbare ruimte ook geld kan opleveren. Als je de openbare ruim-
te verder doordenkt als reservoir van grondstoffen komt er een 
volgende dimensie in beeld; de openbare ruimte verandert van 
een kostenpost naar een kapitaalreserve. Het is nu alleen nog de 
vraag wie deze reserve gaat activeren en in gaat zetten voor een 
circulaire economie.

2. Het doorzetten van de privatisering. We zien dat de afgelopen de-
cennia, met name door verwachte kostenverlagingen, overheid-
staken geprivatiseerd zijn. Vanuit de gedachte dat in een circulaire 
economie producenten langdurige verantwoordelijkheid nemen 
voor hun producten en materialen, is de aanname dat deze trend 
zich doorzet. Het speelveld in de openbare ruimte, dat nu beheerd 
wordt door de gemeente, zal gaan veranderen. Andere partijen 
pakken de rol die de gemeente nu heeft. Dit kan op verschillende 
manieren zoals toegelicht in de vier scenario’s.
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Afb. Transitie grafiek (collectiviseren vs. privatiseren)

Privaat

Collectief
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4 scenario’s
Om de reikwijdte en mogelijke impact van de opgave te verkennen 
zijn vier mogelijke ontwikkelscenario’s voor De Maten uitgewerkt. 
Deze kwalitatieve scenario’ zijn gebaseerd op een analyse van de 
bestaande situatie en de transitie opgaven die op de wijk afkomen. De 
vier scenario’s zijn gepositioneerd in een matrix met twee verschillen-
de assen:

1. Horizontaal worden de scenario’s gepositioneerd tussen collec-
tivisering en privatisering van de openbare ruimte. Uitgangspunt 
is dat de beschikbaarheid van diensten in de openbare ruimte en 
hoe deze worden georganiseerd, twee kanten op kan: enerzijds 
blijft de gemeente hoeder van de openbare ruimte en daarmee 
ligt er meer zeggenschap bij de burger over de inrichting van de 
openbare ruimte. We noemen dit het collectieve spectrum. An-
derzijds kan men kiezen voor ‘ontzorgen’ door de inrichting en 
exploitatie van de openbare ruimte uit te besteden aan een private 
onderneming die langdurige verantwoordelijkheid neemt voor de 
materialen en grondstoffen, maar mogelijk ook de openbare ruimt 
kan verrijken met nieuwe producten en diensten. Deze kunnen 
zeer goedkoop worden aangeboden aan bewoners, doordat com-
merciële partijen hiervoor specifieke verdienmodellen hanteren. 

2. Verticaal worden de scenario’s geplaatst tussen geleidelijke tran-
sitie of eenmalige systeemsprong.  Wijkbewoners en eigenaren 
van het vastgoed kunnen immers kiezen of ze in een keer een 
grote slag willen slaan, met alle bijbehorende risico’s en grote in-
vesteringen. Of ze kunnen juist kiezen voor kleine voorzichtige 
stappen die minder investeringen vragen en daardoor makkelijker 
realiseerbaar zijn. 
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In het ontwerpend onderzoek zijn de vier meest extreme posities 
in het Denkkader als vertrekpunt genomen om de maximale band-
breedte van de opgave te verkennen. Dit leidt tot de navolgende vier 
scenario’s:

1. Collectiviseren x gefaseerde transitie = Buur VvE. In dit scena-
rio staan begrippen als zelfredzaamheid, gemeenschap en lokale 
identiteit centraal. Dit scenario is het meest bottum up van de vier 
en geeft zoveel mogelijk ruimte aan lokale buurt- en wijkcollectie-
ven om de transitie naar een circulaire economie vorm te geven 
en te realiseren. Gezien de beperkingen in schaal, kennis en kapi-
taal zal dit scenario het moeten hebben van heel veel kleine stap-
jes die vaak gebruik maken van technieken die betaalbaar zijn.

2. Collectiviseren x disruptieve innovatie = Koo-op. In dit scenario 
staan begrippen als coöperatie, regionale solidariteit en inclusieve 
innovatie centraal. Dit scenario leunt op de wetenschap dat grote 
maatschappelijke veranderingen altijd hebben geleid tot nieuwe 
semipublieke instellingen die tegelijkertijd een grote sprong voor-
uit kunnen maken én het publiek belang kunnen dienen. Denk aan 
het ontstaan van de woningcorporaties of de hedendaagse ener-
gie coöperaties. Dit scenario maakt slim gebruik van de schaal-
voordelen van grotere systemen en de kennisnetwerken die een 
grote sprong mogelijk maken.

3. Privatiseren x gefaseerde transitie = Business as usual. In dit 
scenario staan begrippen als handelsgeest, marktconform, natio-
naal en schaalvoordeel centraal. Dit scenario bouwt voort op het 
‘marktdenken’ dat bang is om de klant van zich te vervreemden. 
Iedere innovatiestap is klein en wordt door het bedrijfsleven tot 
in den treure gecalculeerd om risico’s te vermijden. Immers, de 
consument is sturend en die is conservatief. Omdat de schaal van 
handelen groot is heeft iedere stap vooruit wel een heel groot 
bereik en navenant effect.  

4. Privatiseren x disruptieve innovatie = Online. In dit scenario 
staan begrippen als globalisering, platform economie, verleiding 
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en high tech centraal. In dit scenario wordt maximaal gebruik ge-
maakt van de innovatiekracht van de globale (tech)bedrijven. De 
wijk wordt uit handen gegeven aan specialisten die weten wat er 
moet gebeuren en ook de middelen hebben om dat te realiseren. 
Eigenaarschap wordt overgedragen aan de markt die het gebruik 
vervolgens als dienst terug levert. Lokale identiteit speelt geen rol 
meer en de burger is een consument die volop profiteert van de 
snelle vooruitgang.
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7 Thema’s
Circulaire economie is een breed begrip. Met de keuze om ons te 
richten op de openbare ruimte vallen een groot aantal onderdelen al 
af, zoals circulair bouwen, de grondstofstromen in een huishouden en 
de transformatie van bestaand vastgoed. Om het ontwerpend onder-
zoek hanteerbaar te maken hebben wij ervoor gekozen om slechts 
zeven thema’s te selecteren die een rol kunnen spelen in de circulaire 
economie van de openbare ruimte. Om deze selectie te kunnen ma-
ken is gekeken naar de thema’s die ons het meest kansrijk lijken en 
het best passen bij de situatie in de wijk De Maten:

1. Water. De openbare ruimte is een verzamelplaats van waterstro-
men uit de lucht, uit de bodem en uit de bebouwing. Water is een 
cruciale grondstof in onze economie en kan dus ook van grote 
betekenis zijn voor een circulaire economie. De specifieke situa-
tie met ijzerrijke kwelstromen uit de Veluwe maakt het water een 
extra interessant thema.

2. Mobiliteit. De openbare ruimte van De Maten is in de jaren zeven-
tig volledig ingericht op specifieke vormen van mobiliteit. Nu het 
erop lijkt dat de mobiliteit dankzij verschillende innovaties de ko-
mende jaren fundamenteel gaat veranderen is het een interessan-
te vraag hoe deze veranderingen kunnen leiden tot een circulaire 
mobiliteit economie.

3. Energie. De meeste initiatieven op het gebied van circulariteit 
vinden plaats in de energiesector. Dit thema biedt dus veel kansen 
om te kijken of reeds lopende initiatieven en bewezen concepten 
toegepast kunnen worden in De Maten. De grote vraag is natuur-
lijk wat de energietransitie voor effecten zou kunnen hebben op 
de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte in een woon-
wijk.

4. Flora. De Maten is ongekend groen en bezit dus in potentie een 
enorme bron van biotische grondstoffen. Er zijn al verschillende 
kleine experimenten gedaan om deze grondstoffen te gebruiken, 
maar wat kan het opleveren als de openbare ruimte van De Maten 
zo ingericht wordt dat het een echte grondstoffenfabriek kan wor-
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den?
5. Fauna.  Er is geen veestapel in De Maten, maar in een wijk met zo-

veel groen, water en de ligging op de gradiënt van de Veluwe naar 
de IJsselvallei heersen de optimale condities voor dierenpopula-
ties. Nu is er alleen een kinderboerderij en grazen er enkele scha-
pen. Straks is het wellicht mogelijk om een circulaire economie te 
realiseren waar de fauna ook een belangrijke schakel in is.

6. Meubilair en inrichting openbare ruimte. Als er veel openbare 
ruimte is, is er ook veel straatmeubilair en bestratingsmateriaal. 
Dit is het meest kapitaalintensieve deel van de openbare ruimte 
die nu vooral als kostenpost wordt gezien en veel beheer vraagt. 
Feitelijk is het echter de opslag van grondstoffen in de vorm van 
straatlantaarns, parkbanken en betonklinkers. Kan deze passieve 
post op de gemeentelijke balans weer geactiveerd worden in een 
circulair economisch model?

7. Huishoudelijk afval. Als er een sector al heel ver is met de circu-
laire economie, dan is het de afvalsector. Met ruim 11.000 huis-
houdens is De Maten een grote bron van huishoudelijk afval. De 
openbare ruimte speelt daarbij een belangrijke rol als plek waar 
het afval wordt ingezameld en afgevoerd. Wat gebeurt er met de 
openbare ruimte als de afvalinzameling een afvaltransactie wordt? 
En wat zal er in de wijk veranderen als het afval voortaan een eer-
ste bewerking krijgt in de wijk zelf?
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Water Mobiliteit Energie en nuts Flora

Afb. 7 onderzoeksthema’s openbare ruimte
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Flora Meubilair en inrichting Fauna Afval
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Afb. Wordcloud

kleine stapjes
eenvoudige technieken

betaalbaar

socialisme

collectiviseren

burgerinitiatieven

faciliteren
begeleiden

emancipatie

conservatief

inspraak

gemeenschap

gemeenschap en lokale identiteit

bottom-up
de burger

zeggenschap

coach

samen
buurt- en wijkcollectieven
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Buur VVE
Dit scenario gaat uit van het zoveel mogelijk collectiviseren van de 
circulaire economie. Burgerinitiatieven en buurtnetwerken spelen 
een cruciale rol. Daarom moet de gemeente deze partijen zoveel mo-
gelijk faciliteren en begeleiden in het woud van wet- en regelgeving. 
Emancipatie, zelfredzaamheid, gemeenschap en lokale identiteit 
zijn de kernbegrippen in dit scenario. Van de vier is dit het scenario 
dat het meest bottom-up is. De eenheid van handelen is de burger 
die zich verenigt in verschillende buurt- en wijkcollectieven om de 
transitie naar een circulaire economie te realiseren. Ze moeten dus 
ook veel zeggenschap krijgen over de inrichting en het gebruik van 
de openbare ruimte om hun doelen te kunnen bereiken. De overheid 
is een coach die ervoor zorgt dat de bewoners en lokale ondernemers 
er samen uit kunnen komen. Gezien de beperkingen in schaal, kennis 
en kapitaal zal dit scenario het moeten hebben van heel veel kleine 
stapjes die vaak gebruik maken van eenvoudige technieken die 
betaalbaar zijn.

Thema’s
In dit scenario is het thema energie het startpunt. Op verschillende 
plekken in Nederland is al aangetoond dat er binnen dit thema grote 
stappen gezet kunnen worden door individuele burgers en buurtver-
enigingen. Daarbij gaat het vooral om zonne-energie. Juist deze vorm 
van energieopwekking kan in een groene wijk als De Maten grote con-
sequenties hebben voor het hoge en volwassen bomenbestand. In de 
wijk heeft een bewoner al een boom in de openbare ruimte ingrijpend 
gesnoeid om voldoende zon op zijn zonnepanelen te kunnen krijgen. 
Daarom is fauna een belangrijk tweede thema in dit scenario. Als we 
uitgaan van een fundamenteel burgerrecht op zon dan wacht de wijk 
nog een flinke discussie over de mogelijke kap van bomen. Dit leidt 
dan vanzelf tot het derde thema: meubilair+inrichting. Hout is immers 
een mooie grondstof waarmee de vernieuwing van de verouderde 
zitelementen en speeltoestellen in de wijk kan worden gerealiseerd. 
Dit leidt vervolgens weer tot een afvalstroom van verouderd meubilair 
met veel aluminium, staal en kunststof. Dit is dan ook het laatste the-
ma dat in dit scenario een belangrijke plek heeft gekregen.
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Afb. thema’s scenario

Stakeholders
De Energieke Maten is een groepje bewoners van De Maten die zich 
inzet voor een beter klimaat in de eigen wijk. Zij zijn in dit scenario 
het voorbeeld voor een grote en diverse groep bewonersgroepen in 
De Maten die zich verenigingen om energie op te wekken en te be-
sparen. De binding met de buurt en de wijk is heel erg groot, zodat 
ze ook veel andere partijen in de wijk aan zich weten te binden, zoals 
de Sportschool Ten Tije, de winkeliersvereniging, Buurauto, Buurt- en 
Ontspanningsvereniging De Maten en Foenix Kringloop en Re-inte-
gratie. Gezamenlijk zetten zij de schouders onder een circulair De 
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ApeldoornRein

Gemeente Apeldoorn

Speeltuinvereniging

Don Bosco jeugdcentrum

Ondernemersvereniging

Winkeliersvereniging
TC de Maten

Loopgroep Matenpark

FOENIX

BOV De Maten

TenTije sportschool

Buurauto

De Energieke Maten

Afb. Bedrijven, instellingen en verenigingen

Maten dat ze met veel coaching en begeleiding van de gemeente 
uiteindelijk in 2050 zullen bereiken.
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20502040 2030
2045203520192018 2025

20202017

Zonrecht
Bewoners eisen zonrecht voor 
optimalisatie opbrengsten uit 
zonnepanelen. Bomen moeten 
plaatsmaken t.b.v. zonne-energie

Snippergroen beleid
Groene zones die op het Zuiden 
en Westen zijn georienteerd 
worden heringericht zonder 
bomen en in erfpacht uitgegeven 
aan buurtcollectieven

Stichting Derde Hands
Stichting Derde Hands verzameld 
en verscheept afgedankt 
meubilair uit openbare ruimte 
naar ontwikkelingslanden.

BOV De Maten
Kreaclub van BOV De Maten 
maakt straatmeubilair van 
gekapte boomstammen uit de 
openbare ruimte.

Dakakkers zonnepanelen 
De Energieke Maten start met 
gesubsidieerde zonnepanelen 
actie voor bewoners.

Laadpalen hub 
De Energieke Maten legt 
laadpalen aan op parkeerplaat-
sen van het buurtwinkelcentrum. 
Conform het nieuwe laadpalen-
beleid worden de palen nu op 
collectieve en zichtbare plekken 
in de wijk geplaatst.  

Wateropvang
Wijkraad Zuidoost Apeldoorn 
besluit schuttingen t.b.v. het 
opvangen van regenwater met 
geld van de overheid te 
stimuleren en  subsidiëren. 

Circulaire initiatieven
Het geld verdiend met de 
verkoop van duurzame energie 
uit de zonnepanelen wordt 
geïnvesteerd in lokale initiatieven 
die bijdragen aan een leefbare 
openbare ruimte.  

Stemrecht
Bewoners die actief deelnemen 
aan de collectieve circulaire 
initiatieven in de wijk krijgen 
meer stemrecht als het gaat om 
de herinvestering van het 
verdiende geld en de toekomst 
van de buurt.

Laadpalen beleid 
Door de overvloed aan goedkope 
energie uit de opbrengsten van 
zonnepanelen groeit het aandeel 
elektrische auto’s in de wijk 
explosief. Daarmee ook de 
frustraties omtrent de wildgroei 
aan laadpalen. Boze burgers 
dwingen de gemeente tot het 
maken van beleid op laadpalen. 

Schuttingenbeleid 
Een forse toename van het aantal 
waterschuttingen dwingt de 
gemeente regie te voeren op de 
uitstraling en kwaliteit van 
erfafscheidingen. Er wordt 
vastgelegd dat schuttingen 
alleen mogen worden geplaatst 
wanneer deze gemaakt zijn van 
circulaire materiaalstromen uit 
de buurt. 
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Afb. transitie pad
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20502040 2030
2045203520192018 2025

20202017

Zonrecht
Bewoners eisen zonrecht voor 
optimalisatie opbrengsten uit 
zonnepanelen. Bomen moeten 
plaatsmaken t.b.v. zonne-energie

Snippergroen beleid
Groene zones die op het Zuiden 
en Westen zijn georienteerd 
worden heringericht zonder 
bomen en in erfpacht uitgegeven 
aan buurtcollectieven

Stichting Derde Hands
Stichting Derde Hands verzameld 
en verscheept afgedankt 
meubilair uit openbare ruimte 
naar ontwikkelingslanden.

BOV De Maten
Kreaclub van BOV De Maten 
maakt straatmeubilair van 
gekapte boomstammen uit de 
openbare ruimte.

Dakakkers zonnepanelen 
De Energieke Maten start met 
gesubsidieerde zonnepanelen 
actie voor bewoners.

Laadpalen hub 
De Energieke Maten legt 
laadpalen aan op parkeerplaat-
sen van het buurtwinkelcentrum. 
Conform het nieuwe laadpalen-
beleid worden de palen nu op 
collectieve en zichtbare plekken 
in de wijk geplaatst.  

Wateropvang
Wijkraad Zuidoost Apeldoorn 
besluit schuttingen t.b.v. het 
opvangen van regenwater met 
geld van de overheid te 
stimuleren en  subsidiëren. 

Circulaire initiatieven
Het geld verdiend met de 
verkoop van duurzame energie 
uit de zonnepanelen wordt 
geïnvesteerd in lokale initiatieven 
die bijdragen aan een leefbare 
openbare ruimte.  

Stemrecht
Bewoners die actief deelnemen 
aan de collectieve circulaire 
initiatieven in de wijk krijgen 
meer stemrecht als het gaat om 
de herinvestering van het 
verdiende geld en de toekomst 
van de buurt.

Laadpalen beleid 
Door de overvloed aan goedkope 
energie uit de opbrengsten van 
zonnepanelen groeit het aandeel 
elektrische auto’s in de wijk 
explosief. Daarmee ook de 
frustraties omtrent de wildgroei 
aan laadpalen. Boze burgers 
dwingen de gemeente tot het 
maken van beleid op laadpalen. 

Schuttingenbeleid 
Een forse toename van het aantal 
waterschuttingen dwingt de 
gemeente regie te voeren op de 
uitstraling en kwaliteit van 
erfafscheidingen. Er wordt 
vastgelegd dat schuttingen 
alleen mogen worden geplaatst 
wanneer deze gemaakt zijn van 
circulaire materiaalstromen uit 
de buurt. 
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Het scenario
Zonrecht
De agenda van dit scenario start met een grootscheeps initiatief van 
de Energieke Maten. Er komt een aantrekkelijk aanbod om met sub-
sidie zonnepanelen aan te schaffen. Door de grote dakvlakken van 
de jaren zeventig architectuur hebben de woningen veel energie-
potentie, maar jammer genoeg kunnen veel mensen niet meedoen 
omdat het volwassen groen in de woonwijk veel zonlicht wegneemt. 
Daarom komt er een burgerinitiatief die het lukt om ‘Zonrecht’ te clai-
men, geïnspireerd op het windrecht van historische windmolens. De 
gemeente ziet zich daardoor genoodzaakt om een nieuwe groenvisie 
op te stellen waarbij niet alleen de kwaliteit en gebruikswaarde van 
het groen, maar ook de schaduwhinder serieus wordt meegenomen. 
Tevens wordt in de groenvisie van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om veel van de groenstroken die aan de achtertuinen van woningen 
grenzen in bruikleen te geven aan buurtinitiatieven. De verwaarloosde 
en ongebruikte groenstroken worden zo voor omwonenden belang-
rijke ontmoetingsplekken in de wijk. Uiteindelijk leidt de visie tot een 
groensaneringsplan waarbij een groot aantal bomen rondom wonin-
gen worden gerooid en vervangen door kleinere vruchtdragende bo-
men die geen schaduw geven. Partijen als BOV De Maten gebruiken 
de houtoogst om voor de wijk cursusprogramma’s meubelmaken 
te geven waardoor de hele wijk vol komt te staan met handgemaakt 
straatmeubilair.
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Opschaling
Het zonproject in combinatie met een goed georganiseerd ener-
gie bezuinigingsprogramma werpt zijn vruchten af. Er ontstaat een 
overvloed aan goedkope energie waardoor steeds meer bewoners 
besluiten over te stappen op elektrisch rijden. Om een wildgroei aan 
laadpalen op de woonerven te voorkomen neemt de Energieke Maten 
met goedkeuring van de gemeente het heft in handen en plaats sa-
men met Buurauto een netwerk van laadpalen HUB’s in de wijk waar 
voor een zeer lage prijs eigen elektriciteit getankt kan worden. Ook op 
andere vlakken krijgen de buurtinitiatieven steeds meer grip op cir-
culaire stromen. De Stichting Derde Hands verzamelt en verscheept 
afgedankt meubilair uit de openbare ruimte naar ontwikkelingslanden. 
De Wijkraad besluit om de uitstraling van de schuttingen aan te pak-
ken door een regeling in te stellen waarbij bewoners een vergunning 
krijgen om met subsidie van de gemeente circulaire schuttingen te 
plaatsen. Deze schuttingen zijn vormgegeven door een collectief van 
architecten uit Apeldoorn waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt 
van circulaire materiaalstromen uit de wijk. Door een dubbele wand 
zijn de schuttingen steviger en zijn ze geschikt als waterreservoir voor 
de opvang van regenwater waarmee de tuin kan worden gesproeid. 
Wie ervoor kiest om de bijbehorende berging te plaatsen krijgt ook 
nog eens extra dakoppervlak met zonnecellen.
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Vliegwiel
Het succes van de Buur VvE leidt tot steeds meer bewonersinitiatie-
ven. De gemeente krijgt steeds meer handigheid in het faciliteren van 
deze initiatieven waardoor het concept uitgerold kan worden over 
andere wijken in de stad. Door de lage kosten, het eigen beheer en de 
stijgende prijzen van grondstoffen en energie neemt de liquiditeit van 
de verschillende Buur VvE’s snel toe. Omdat er geen winstoogmer-
ken zijn kan het geld geïnvesteerd worden in lokale initiatieven die de 
leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Om 
meer zeggenschap te krijgen over de investeringen in de openbare 
ruimte wordt de Wijkraad verder geformaliseerd tot een overkoepe-
lende ledenorganisatie die de verschillende buurtinitiatieven contro-
leert. Je kan lid worden als je een bijdrage levert aan de circulaire eco-
nomie van de wijk en krijgt dan ook stemrecht om mee te beslissen 
over de investeringen die in de openbare ruimte van de wijk worden 
gedaan. De vraag is echter of de Wijkraad iedere bewoner van De Ma-
ten weet te bereiken en daarmee representatief is voor alle bewoners 
van de wijk.
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Sterktes

Kansen

+ Invloed en zeggenschap

+ Collectief eigenaarschap

+ Lokale waardencreatie, kringloop en economie

+ Geborgenheid, samenhorigheid en bewustzijn

+ Actief buurt- en verenigingsleven

+ Lokaal karakter en identiteit

+ Emancipatie vergrijzende samenleving

+ Marketing en branding
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Zwaktes

Bedreigingen

 Geen grote systeemveranderingen mogelijk - 

 Afhankelijk van zelforganiserend vermogen -

Tijd en energie -

Druppel op gloeiende plaat -

 Stilstand en achteruitgang -

Eigenbelang prevaleert -

 Uitsluiting van groepen die niet meedoen -

Desinvesteringen in oude technieken -

Kaalslag bomenbestand -

Niet 100% circulair in 2050 -
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Afb. Wordcloud

regionale collectivisering
schaalvoordelen

kennisnetwerken

verenigingsleven

disruptieve innovatie

publiek

groei

regionaal

businessclub

streek producten

collectiviseren

grote systeemsprongen

verplicht lid

kritische massa

coöperatie inclusief

participeert 

zonder winstoogmerk

stemrecht
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Koo-op
Dit scenario gaat uit van een organisatiemodel waarbij door regio-
nale collectivisering voldoende kritische massa ontstaat om grote 
stappen te kunnen zetten richting een circulaire economie. Dit organi-
satiemodel is professioneel maar zonder winstoogmerk, leden (bur-
gers en ondernemers) hebben stemrecht en kunnen zo de koers van 
de coöperatie beïnvloeden. Ieder huishouden en bedrijf in De Maten 
is verplicht lid en betaalt een bijdrage naar rato van het energie-
verbruik. Zo ontstaat er een inclusief circulair systeem dat niemand 
uitsluit. De regionale en lokale overheid participeert en zorgt ervoor 
dat de coöperatie de ruimte en de middelen krijgen om haar doelen te 
realiseren. Dit scenario maakt slim gebruik van de schaalvoordelen 
van grotere systemen en professionele kennisnetwerken. Hierdoor is 
het mogelijk om in een aantal grote systeemsprongen toe te werken 
naar een circulaire wijkeconomie. 

Thema’s
Waterbeheer is een thema met regionale impact. Vooral de kwelstro-
men uit de Veluwe (6 miljoen kuub per jaar) bieden grote kansen voor 
De Maten. Er is een overaanbod aan schoon ‘bronwater’ dat nu zo snel 
mogelijk wordt weggepompt om droge voeten te houden. Binnen een 
circulaire economie kan dit water echter een cruciale rol spelen als 
grondstof. In De Maten vormt het water een onlosmakelijk geheel met 
de groenstructuur van de wijk. Veranderingen in het watersysteem 
zullen dus ook direct gevolgen hebben voor de flora, het tweede the-
ma van dit scenario. Daarmee verandert ook de habitat van de fauna 
in de wijk, vandaar dat dit het derde thema is. Tenslotte biedt water 
verschillende kansen om als energiebron ingezet te worden. Daarbij is 
het hoge ijzergehalte in het water van De Maten een spannend speci-
fiek vraagstuk. 
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Afb. thema’s scenario

Stakeholders
Dit scenario leunt op de wetenschap dat grote maatschappelijke ver-
anderingen altijd hebben geleid tot nieuwe publieke instellingen die 
tegelijkertijd een grote sprong vooruit kunnen maken én het publiek 
belang kunnen dienen. Denk aan de woningcorporaties of heden-
daagse energie coöperaties. Het Waterschap Vallei en Veluwe is na-
tuurlijk de meest voor de hand liggende trekker binnen dit scenario. 
Het is een democratisch orgaan met een coöperatieve oorsprong die 
het watersysteem op regionale schaal beheert. 
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Duurzame energiecoöperatie Apeldoorn 

Julianatoren

Sparta

FrieslandCampina

Coop supermarktketen

Accress
Hanos

 WUR
 Vereniging BeZiG

Waterschap Vallei en Veluwe 

ANWB

Afb. Bedrijven, instellingen en verenigingen

Een andere belangrijke partij is Accress, een semi-publieke organi-
satie van de Gemeente Apeldoorn die verantwoordelijk is voor het 
beheer en de exploitatie van maatschappelijk vastgoed. In De Maten 
is Accress bijvoorbeeld eigenaar van de kinderboerderij. De Gelderse 
zorgboeren, die zich verenigd hebben in de Vereniging BEZIG, kunnen 
een rol van spelen in de exploitatie van de flora en fauna in de wijk. En 
het concept van supermarktketen Coop biedt de mogelijkheid om na 
te denken over de verkoop van voedselproducten uit eigen wijk.
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20502040 2030
2045203520192018 2025

20202017

Algenkweek DeA
Duurzame energiecoöperatie 
Apeldoorn start proef met 
algenkweek. Algen als grondstof 
voor duurzame energie. Ook 
algenkweek maakt onderdeel uit 
van het natuurlijk zuivering-
sproces.

DeA
Duurzame energiecoöperatie 
Apeldoorn gebruikt de waterbas-
sins voor opwekking hydro-elek-
trische energie.

Coop Voedselbos
De supermarktketen Coop start 
met een collectieve groente tuin 
en doebos met educatief 
programma

Waterlooppark
Het Matenpark wordt een 
experimenteel park op het 
gebied van water en zuiveren.

WUR Campus De Maten
Startups op het gebied van 
natuurlijk zuiveren vestigen zich 
in gebied.

Waterbewust wonen
Woningbouwcorporatie start met 
bouw en renovatie van 
waterbewuste woningen

WUR onderzoeksprogramma
Wageningen universiteit start 
onderzoeksprogramma naar 
natuurlijke waterzuivering in de 
bestaande stad. R&D water 
project in het MatenparkDrink met Maten

Waterschap Vallei en Veluwe 
start met zuiveren en verkoop 
van overtollig kwelwater i.p.v. het 
afpompen en lozen op 
oppervlakte water. Een hylofyt-
enfilter voor het natuurlijk 
zuiveren van het kwelwater 
wordt aangelegd.

Viskweekvijver
Accress start met kweek van vis 
en mosselen. Als nieuw 
verdienmodel. De visvijver is 
onderdeel van zuiveringsproces.

Grondstoffenfabriek
Waterschap Vallei en Veluwe 
start met implementatie van 
Grondstoffe fabriek bij aanvang 
van de vervangingsopgave van 
het riool. Decentraliseren van 
systeem, zuiveren op wijkniveau.

Waterkraan De Maten
De Maten produceert en 
recycled haar vuil- en grijswater 
geheel circulair.

Accress beheer
Accress neemt natuurlijk  beheer 
en onderhoud van Matenpark 
over in ruil voor uitbreiding van 
de kinderboerderij 

Vereniging BeZiG 
Zorgprogramma’ met dieren. 
Beheer en onderhoud van 
groente tuin / bos
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Afb. transitie pad
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20502040 2030
2045203520192018 2025

20202017

Algenkweek DeA
Duurzame energiecoöperatie 
Apeldoorn start proef met 
algenkweek. Algen als grondstof 
voor duurzame energie. Ook 
algenkweek maakt onderdeel uit 
van het natuurlijk zuivering-
sproces.

DeA
Duurzame energiecoöperatie 
Apeldoorn gebruikt de waterbas-
sins voor opwekking hydro-elek-
trische energie.

Coop Voedselbos
De supermarktketen Coop start 
met een collectieve groente tuin 
en doebos met educatief 
programma

Waterlooppark
Het Matenpark wordt een 
experimenteel park op het 
gebied van water en zuiveren.

WUR Campus De Maten
Startups op het gebied van 
natuurlijk zuiveren vestigen zich 
in gebied.

Waterbewust wonen
Woningbouwcorporatie start met 
bouw en renovatie van 
waterbewuste woningen

WUR onderzoeksprogramma
Wageningen universiteit start 
onderzoeksprogramma naar 
natuurlijke waterzuivering in de 
bestaande stad. R&D water 
project in het MatenparkDrink met Maten

Waterschap Vallei en Veluwe 
start met zuiveren en verkoop 
van overtollig kwelwater i.p.v. het 
afpompen en lozen op 
oppervlakte water. Een hylofyt-
enfilter voor het natuurlijk 
zuiveren van het kwelwater 
wordt aangelegd.

Viskweekvijver
Accress start met kweek van vis 
en mosselen. Als nieuw 
verdienmodel. De visvijver is 
onderdeel van zuiveringsproces.

Grondstoffenfabriek
Waterschap Vallei en Veluwe 
start met implementatie van 
Grondstoffe fabriek bij aanvang 
van de vervangingsopgave van 
het riool. Decentraliseren van 
systeem, zuiveren op wijkniveau.

Waterkraan De Maten
De Maten produceert en 
recycled haar vuil- en grijswater 
geheel circulair.

Accress beheer
Accress neemt natuurlijk  beheer 
en onderhoud van Matenpark 
over in ruil voor uitbreiding van 
de kinderboerderij 

Vereniging BeZiG 
Zorgprogramma’ met dieren. 
Beheer en onderhoud van 
groente tuin / bos
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Het scenario
Drink met Maten
Waterschap Vallei en Veluwe besluit om te stoppen met het weg-
pompen van overtollig kwelwater en zet in op het gebruik van het 
schone kwelwater als grondstof. Dit betekent wel dat het huidige 
watersysteem moet worden aangepast. De waterpartijen die jaarlijks 
gevoed worden met 6 miljoen kuub kwelwater worden via een dijkrin-
genstructuur gescheiden van het overige watersysteem in de wijk. 
Zo wordt voorkomen dat regenwater, dat vervuild raakt door onder 
andere meststoffen uit de tuinen en oliën en rubberresten van de 
straten, het zuivere kwelwater weer vervuild. Dit oppervlaktewater 
wordt met helofytenfilters op een natuurlijke wijze gezuiverd voor-
dat het toegevoegd wordt aan de bassins met kwelwater. Door deze 
ingreep in het watersysteem verandert de ruimtelijke structuur van 
de openbare ruimte en vooral de inrichting van het Matenpark. In het 
park komt een serie van zuivering bassins die het kwelwater zuivert 
tot drinkwaterkwaliteit.

Zuiver economisch
Het zuiveringssysteem in het Matenpark biedt verschillende partijen 
uit de wijk en de regio de kans om eigen activiteiten te ontplooien. 
Accress start met kweek van vis en mosselen als onderdeel van het 
zuiveringsproces én als eerste stap naar een lokale voedselproduc-
tie. Daarnaast neemt Accress het beheer van het gehele Matenpark 
over om werkgelegenheid te creëren voor lager opgeleiden in de 
wijk. De Duurzame Energie Coörperatie krijgt de concessie van het 
Waterschap om te experimenteren met energieopwekking binnen 
het waterzuiveringssysteem. Al vrij snel worden turbines geplaatst 
die hydro-elektrische energie opwekken op basis van het verval in het 
watersysteem. Daarnaast gebruiken ze een bassin om te experimen-
teren met algenkweek. Enerzijds om het water te zuiveren, anderzijds 
als grondstof voor duurzame energie.
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Grondstoffenfabriek
Na het succes van het waterzuiveringspark start het Waterschap met 
een ambitieuze aanpak van de noodzakelijke vervanging van het ri-
oolstelsel. De zeven buurten van De Maten worden afgekoppeld van 
het rioleringsnet en krijgen gezamenlijk een decentraal systeem van 
zuivering en terugwinning van grondstoffen. Samen met de residuen 
uit het waterzuiveringspark transformeert de hele wijk tot een grote 
grondstoffenfabriek. Denk bijvoorbeeld aan de productie van fosfa-
ten. Maar specifiek in De Maten is natuurlijk de winning van ijzererts, 
die het kwelwater de typische bruine kleur geeft en eruit worden ge-
filterd om drinkwaterkwaliteit te kunnen bereiken. 

Lokale voedselketen
De meest aansprekende grondstof is het natuurlijke drinkwater dat 
uiteindelijk gewonnen wordt uit het kwelwater. Het is van nature 
zuiver en geschikt om als lokaal drinkwater op de markt te brengen. 
Daarom gaat het Waterschap een alliantie aan met Coop supermark-
ten in Apeldoorn om miljoenen liters uniek Apeldoorns water in het 
assortiment op te nemen: Drink met Maten (rijk aan ijzer). Maar er zijn 
meer kansen voor de Coop-supermarkten. De vissen en mossels uit 
de zuivering bassins worden ook bij de Coop te koop aangeboden. 
En in samenwerking met de Gelderse zorgboeren, die zich verenigd 
hebben in de Vereniging BEZIG, wordt ruimte gemaakt voor een groot 
voedselbos in het Matenpark. Het beheer is grotendeels in handen 
van de snel vergrijzende bevolking in de wijk. De producten uit dit 
voedselbos zijn natuurlijk ook te koop bij de Coop.
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Watercampus
De experimenteerruimte in het Matenpark heeft ook aantrekkings-
kracht op kennisinstituten als de WUR. Eerst worden er door de WUR 
verschillende onderzoeksprogramma’s in De Maten opgestart. Gaan-
deweg ontwikkeld het park zich steeds meer tot een Waterlooppark 
waar veel kennis wordt opgedaan op het gebied van waterzuivering, 
voedselkweek, energieopwekking en het hergebruik van de residu-
en. Ook het sociaal-maatschappelijk effect op de wijk is de moeite 
van het bestuderen waard. De clustering van kennis leidt uiteindelijk 
tot de vestiging van een kleine kenniscampus op bedrijventerrein De 
Matenhoek, dicht bij het station en dus goed bereikbaar met de trein 
vanuit Wageningen.
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Sterktes

Kansen

+ Instellingen en bedrijven zonder winstoogmerk

+ Oog voor sociaal maatschappelijke belangen 

+ Schakel tussen lokaal en nationaal/mondiaal

+ Ontwikkeling regionale kennis, innovatie en economie

+ Vertrouwde partijen met lokale affiniteit

+ Verdienmodel voor burgers en bedrijven

+ Ontwikkeling van locatiespecifiek economisch profiel

+ Maatschappelijke innovaties kunnen in omgeving koo-op       

    floreren [ minder hoog rendement nodig ]

+ Meekoppelen van revitaliseringsopgave



71

Rijk&Wijk          |          Apeldoorn De Maten, Meten met vier maten

Zwaktes

Bedreigingen

 Instellingen met weinig doorzettingsmacht -

 Grote investeringen noodzakelijk -

 Aantasting bestaande ruimtelijke structuur -

 Innoverend vermogen beperkt -  

Kennis en innovatie van buitenaf nodig  -

Regionale partijen in handen van mondiale spelers -

 Volledige systeemverandering roept weerstand op -

Het kan niet half uitgevoerd worden -
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Business 
as usual
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Afb. Wordcloud

innovatiekracht

bedrijfsleven

BV Nederland

geleidelijke veranderingen marktdenken

risico’s mijden

nationaal
wet van het grote getal

handelsgeest

digitalisering 

arbeidspotentieel

agglomeratiekracht
gezin

stabiel
klimaat adaptie

gezonde verstedelijking

energie transitie

cultuurlandschap
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Business as usual
In dit scenario is er veel vertrouwen in de innovatiekracht van het 
bedrijfsleven. Het is de BV Nederland die aan het roer staat en als 
geen ander weet hoe je met geleidelijke veranderingen de consu-
ment mee kunt krijgen. Centraal staat het marktdenken dat continu 
de angst heeft om de klant van het product te vervreemden. Er wordt 
dus continu gezocht naar het wankele evenwicht tussen risico’s mij-
den en transitie. Iedere innovatiestap is dus klein, maar omdat het 
handelingsperspectief grootschalig is hebben kleine veranderingen 
wel een nationaal bereik en een grote impact. Dit is het scenario waar 
de wet van het grote getal geldt en de Nederlandse handelsgeest 
domineert. De burger is een merktrouwe consument die niet graag 
verrast wil worden.

Thema’s
Afvalverwerking is een businessmodel dat al heeft bewezen dat er 
geld valt te verdienen met circulaire economie. Daarom staat in dit 
scenario het afval als grondstof centraal. Ook het beheer en onder-
houd van de openbare ruimte levert biotische afvalstromen op die 
weer ingezet kunnen worden als grondstof. Daarom is de flora een 
belangrijk tweede thema binnen dit scenario. Afvalverwerking is 
niet mogelijk zonder logistieke netwerken op nationaal en soms zelf 
mondiaal niveau. Daarom speelt mobiliteit ook een rol van betekenis 
in dit scenario. Tenslotte raakt dit scenario ook nog het thema meu-
bilair&inrichting, enerzijds een bron van afvalstromen, anderzijds de 
eindbestemming van hergebruikte materialen. Denk aan de recycle 
kunststoffen die worden toegepast in straatmeubilair.
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Flora Meubilair+inrichingMobiliteitAfval

Afb. thema’s scenario

Stakeholders
In de economie van de afvalverwerking zetten een aantal grote be-
drijven inmiddels de toon. In Apeldoorn verzorgt Circulus Berkel voor 
de gemeente het afvalbeheer. Dit is een bedrijf zonder winstoog-
merk met verschillende gemeenten als aandeelhouder. Maar in de 
keten van de afvalverwerking zitten verschillende grote regionale en 
nationale partijen, zoals de grote afvalverwerkers Attero en Renewi 
die onderdeel uitmaken van een mondiaal netwerk. Andere stakehol-
ders in dit scenario zijn grote bedrijven die nieuwe verdienmodellen 
ontwikkelen in de slipstream van de afvalstromen. Gamma kan slim 
gebruik maken van duurzame grondstoffen voor de producten in hun 
bouwmarkten. Albert Heijn bezorgt niet alleen boodschappen, maar 
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Afb. Bedrijven, instellingen en verenigingen

kan ook restproducten (met statiegeld) ophalen aan huis. En Achmea 
is een van de grootste investeerders van Nederland die vanuit hun 
campus in Apeldoorn voorzichtig kunnen experimenteren met inves-
teringen in de circulaire economie van de nabijgelegen wijk De Maten.
verdienmodellen ontwikkelen in de slipstream van de afvalstromen. 
Gamma kan slim gebruik maken van duurzame grondstoffen voor 
de producten in hun bouwmarkten. Albert Heijn bezorgt niet alleen 
boodschappen, maar kan ook restproducten (met statiegeld) op-
halen aan huis. En Achmea is een van de grootste investeerders van 
Nederland die vanuit hun campus in Apeldoorn voorzichtig kunnen 
experimenteren met investeringen in de circulaire economie van de 
nabijgelegen wijk De Maten.

Engie

Post NL

Marktplaats

Spereco

Renewi 

Attero

Ahold

BAM

Het Rijk NS

Keolis

GAMMA

CIRCULUS BERKEL
Achmea
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Afb. transitiepad

20502040 2030
2045203520192018 2025

20202017

WoonWerkWijk

Post drone delivery
Circulus Berkel brengt de post 
rond. Het nieuwe verdienmodel 
blijkt een hit. Afval ophalen en 
pakketjes brengen gebeurt nu 
tegelijkertijd.

Ahold distributiecentra
Online winkelen gaat viraal. 
Ahold bouwt een distributiecen-
trum voor De Maten. De 
traditionele supermarkt verdwijnt 
uit het straatbeeld. 

Circulair bedrijventerrein
Ondernemersvereniging 
bedrijventerrein De Matenhoek 
start initiatief voor circulair 
bedrijven park. Circulus Berkel 
bouwt fabriek en start met het 
lokaal verwerken van afval.

Gecodeerd afval
Afval wordt gecodeerd. De afval 
voetafdruk van de consument 
wordt gedocumenteerd. 
Producten en goederen worden 
bij aankoop geregistreerd. 

Biobased industrie
Start ups en MKB vestigen zich 
op bedrijventerrein Matenhoek. 
Van grond- en reststoffen 
worden nieuwe groene 
producten gemaakt. 

3d print straatmeubilair
Het nieuwe straatmeubilair in de 
wijk wordt 3D geprint van 
grondstoffen uit de wijk. 

Afval station
Circulus Berkel start met lokaal 
inzamelen en recyclen van  afval. 
Door het nieuwe belastingbeleid 
is het bewustzijn voor het 
inzamelen en hergebruiken van 
afval toegenomen. Afval 
scheiden wordt beloond!  De 
afvalhub wordt het buurtplein 
van de toekomst. 

Foenix
Foenix start met productie van 
halffabrikaten uit rest- en 
grondstoffen Bedrijventerrein wordt een mixed 

used milieu van wonen, werken 
en winkelen. 

Showcase
Nieuwbouwwoningen worden 
gebouwd met circulair materiaal 
uit de wijk. 

Grondstoffenpark
Gerecyclde grond- en 
reststoffen worden lokaal 
opgeslagen. Materialenbank De 
Maten

UP cycling station
Grond- en reststoffen worden 
verwerkt tot hoogwaardig 
materiaal.



79

Rijk&Wijk          |          Apeldoorn De Maten, Meten met vier maten

20502040 2030
2045203520192018 2025

20202017

WoonWerkWijk

Post drone delivery
Circulus Berkel brengt de post 
rond. Het nieuwe verdienmodel 
blijkt een hit. Afval ophalen en 
pakketjes brengen gebeurt nu 
tegelijkertijd.

Ahold distributiecentra
Online winkelen gaat viraal. 
Ahold bouwt een distributiecen-
trum voor De Maten. De 
traditionele supermarkt verdwijnt 
uit het straatbeeld. 

Circulair bedrijventerrein
Ondernemersvereniging 
bedrijventerrein De Matenhoek 
start initiatief voor circulair 
bedrijven park. Circulus Berkel 
bouwt fabriek en start met het 
lokaal verwerken van afval.

Gecodeerd afval
Afval wordt gecodeerd. De afval 
voetafdruk van de consument 
wordt gedocumenteerd. 
Producten en goederen worden 
bij aankoop geregistreerd. 

Biobased industrie
Start ups en MKB vestigen zich 
op bedrijventerrein Matenhoek. 
Van grond- en reststoffen 
worden nieuwe groene 
producten gemaakt. 

3d print straatmeubilair
Het nieuwe straatmeubilair in de 
wijk wordt 3D geprint van 
grondstoffen uit de wijk. 

Afval station
Circulus Berkel start met lokaal 
inzamelen en recyclen van  afval. 
Door het nieuwe belastingbeleid 
is het bewustzijn voor het 
inzamelen en hergebruiken van 
afval toegenomen. Afval 
scheiden wordt beloond!  De 
afvalhub wordt het buurtplein 
van de toekomst. 

Foenix
Foenix start met productie van 
halffabrikaten uit rest- en 
grondstoffen Bedrijventerrein wordt een mixed 

used milieu van wonen, werken 
en winkelen. 

Showcase
Nieuwbouwwoningen worden 
gebouwd met circulair materiaal 
uit de wijk. 

Grondstoffenpark
Gerecyclde grond- en 
reststoffen worden lokaal 
opgeslagen. Materialenbank De 
Maten

UP cycling station
Grond- en reststoffen worden 
verwerkt tot hoogwaardig 
materiaal.
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Het scenario
Afval met waarde
De ondernemersvereniging van het bedrijventerrein De Matenhoek 
start samen met kringloopbedrijf Foenix en een aantal andere cir-
culaire bedrijven het initiatief voor een circulair bedrijvenpark. Dit 
initiatief is voor Circulus Berkel de aanleiding om een fabriek op de 
Matenhoek te bouwen voor het lokaal verwerken van afval. Samen 
met de gehele afvalbranche start Circulus Berkel een lobby om een 
nationale codering en beprijzing van grondstoffen in te voeren. Dit is 
een belangrijk voorwaarde om de afvalvoetafdruk van de consument 
in beeld te krijgen, het eigendom van grondstoffen te registreren en 
dus ook een transparante eigendomsoverdracht mogelijk te maken. 
Na de invoering van dit stelsel is voor Circulus Berkel de weg vrij om 
te starten met het lokaal inzamelen en recyclen van afval. Afval schei-
den en aanbieden wordt beloond! De klassieke groene kliko’s maken 
plaats voor geavanceerde afvalpleinen waar bewoners hun afval te-
gen een vergoeding kunnen aanbieden aan Circulus Berkel. Een scan 
met de recycle pas is voldoende om de transactie te voltooien. Op de 
hoek van iedere buurt ontstaan zo nieuwe openbare ruimten, kleine 
marktplaatsen van afval waar bewoners elkaar ontmoeten.
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Oog voor de consument
Dankzij de regulering vanuit het Rijk heeft iedere afvalstroom ook 
een waarde. Daarom loont het de moeite om de klant zoveel moge-
lijk comfort aan te bieden. Partijen zoals Albert Heijn, die de bood-
schappen thuisbezorgen, bieden nu ook aan om verpakkingen met 
statiegeld aan huis op te halen. Circulus Berkel, die ook langskomt om 
waardevolle grondstoffen in te zamelen maakt gelijk van de gelegen-
heid gebruik om pakjes en post te bezorgen.

Lokale grondstoffenbank
Naarmate de afvalstromen naar bedrijventerrein De Matenhoek gro-
ter worden ontstaan er ook steeds meer kansen om de gerecyclede 
grondstoffen op te slaan in een lokale grondstoffenbank. Gevestigde 
bedrijven, zoals Foenix, maken van deze grondstoffen weer halffabri-
caten en nieuwe start ups grijpen hun kans om van grond- en rest-
stoffen nieuwe ‘groene’ producten te maken. Het nieuwe straatmeu-
bilair in de wijk, 3D geprint met gerecyclede grondstoffen, is een van 
de eerste zichtbare producten die teruggegeven kunnen worden aan 
de wijk en het oude straatmeubilair vervangen. Dit leidt vervolgens tot 
een nieuwe grondstoffenstroom naar de grondstoffenbank.
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Woonwerkwijk De Matenhoek
Afvalscheiding, recycling en de productie van halffabricaten wordt 
steeds schoner en slimmer. De Matenhoek ontwikkelt zich tot een ge-
varieerd bedrijventerrein waar steeds meer verschillende bedrijven, 
die gelieerd zijn aan de circulaire economie, een plek weten te vinden. 
Uiteindelijk wordt deze economie zo schoon dat er ook steeds meer 
ruimte ontstaat om op het bedrijventerrein ook een gevarieerd en 
levendig woonmilieu te realiseren, vlak bij het station. Syntrus Achmea 
ziet haar kans schoon om als belegger in te stappen en de ontwikke-
ling van de eerste circulaire Woonwerkwijk van Nederland mogelijk 
te maken. Omdat er nog uitsluitend met circulaire materialen wordt 
gebouwd wordt deze buurt in De Maten een belangrijke showcase 
voor circulaire wijkontwikkeling.
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Sterktes

Kansen

+ BV Nederland wordt aangesproken

+ Massa

+ Democratisch

+ Patriottisch, Nederland eerst!

+ Kleine verandering, grote gevolgen

+ Subsidie als stimulans

+ Handelsmissie, export van kennis en innovatie

+ Sterke rol voor het Rijk, provincies en gemeenten

+ Stimulans voor en sterke vertegenwoordiging van MKB

+ Nieuwe verdien- belastingsmodellen overheid



85

Rijk&Wijk          |          Apeldoorn De Maten, Meten met vier maten

Zwaktes

Bedreigingen

Oog voor de massa maakt blind voor de kracht van de -

 early adaptors

Echte innovaties worden opgeslokt en geneutaliseerd -

Consument kan alleen maar stemmen via de  -

portemonnee   

 Cultuur van regelgeving en rechten - 

De boot missen, log, groot, langzaam -

Chauvinisme, ogen sluiten voor modiale ontwikkelingen -   

 Kwaliteit en veiligheid voorop ten koste van innovatie -
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Afb. Wordcloud

comfort
plezier mondiale high tech

creativiteit

grote schaal

privatiseren

progressief

innovatiekracht

macht systeemveranderingen
ontzorgen

vloeibare identiteit

vernieuwen

uit handen geven

kapitalismeverleiden

groei

platform-economie

block chain technologie

exploitant

global players

vooruitgang

service
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Online
Comfort en plezier staan in dit scenario centraal. Circulaire economie 
wordt immers pas interessant als het ons leven leuker en makkelij-
ker maakt. Alleen de mondiale high tech industrie heeft voldoende 
creativiteit, innovatiekracht en macht om echte systeemver-
anderingen te forceren en ons te verleiden om mee te doen. De 
platform-economie is een belangrijke basis, evenals block chain 
technologie die het mogelijk maakt om de waarde van grondstoffen 
in te sluiten. De gemeente draagt delen van de openbare ruimte over 
aan een exploitant die onder voorwaarden alle ruimte krijgt om zijn 
circulair businessmodel uit te rollen. Eigenaarschap wordt dus over-
gedragen aan global players die het gebruik van de openbare ruimte 
vervolgens als service terug leveren. Lokale identiteit en lokale socia-
le structuren spelen een ondergeschikte rol. De burger is een consu-
ment die in dit scenario volop profiteert van de snelle vooruitgang.

Thema’s
Het lijkt erop dat de automobiliteit de komende decennia ingrijpend 
gaat veranderen door de innovaties op het gebied van elektrisch rij-
den en zelfrijdende auto’s. Deze ontwikkeling wordt gestuurd door 
een aantal dominante bedrijven die op mondiaal niveau een systeem-
sprong voorbereiden. Daarom is dit binnen het scenario online het be-
langrijkste thema. Elektrisch vervoer vraagt ook om nieuwe energie-
concepten. Vandaar dat dit het tweede thema is binnen dit scenario. 
Meubilair&inrichting en flora zijn twee andere belangrijke thema’s. Wij 
veronderstellen namelijk dat grote verandering van onze automobili-
teit ook zal leiden tot een aanzienlijke afname van het ruimtebeslag in 
de openbare ruimte. Er komt dus veel nutteloze verharding als grond-
stof beschikbaar en er ontstaat veel ruimte om de groenstructuur van 
de wijk te versterken.
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Stakeholders
Uitgangspunt is dat de mobiliteit van De Maten in handen wordt ge-
geven van een grote marktpartij. In dit geval bijvoorbeeld een con-
sortium van BMW en Google, die achter de schermen al jaren werken 
aan een totaalconcept voor mobiliteit. Maar er zijn meer gegadigden 
voor de exploitatie van de openbare ruimte denkbaar. In het belang 
van de gezondheid in De Maten krijgt Nike de concessie om een hard-
loopnetwerk te beheren, Shell krijgt de concessie om de energiehuis-
houding van de wijk te organiseren en Ikea gaat het bomenbestand 

Afb. thema’s scenario
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van De Maten exploiteren. Daartussendoor beweegt Uber met allerlei 
platform-concepten die het leven in De Maten makkelijker maakt en 
het mogelijk maken om steeds meer diensten en goederen met elkaar 
te delen.

Facebook Achmea

O-bike

Monsanto

MC Donalds

Virgin

Apple

Google

Uber

BMW

Nike

Ikea
Nestle

Shell

Afb. Bedrijven, instellingen en verenigingen
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20502040 2030
2045203520192018 2025

20202017

Achmea speelplekken
Achmea gaat pro actief 
investeren in de openbare ruimte 
om preventief 
gezondheidsproblemen 
aanpakken.

Ikea productiebos
Ikea start met het exploiteren van 
de overmaat aan openbare 
ruimte. Grote delen van De 
Maten worden duurzaam 
productiebos met onderhoud-
scontracten. 

Nike urban trail
Nike investeert in een recreatieve 
route/ netwerk in de buurt en rolt 
een agressieve commerciele 
campagne uit: just do it!

Woningbouw 
Stakeholders [ multinationals ] 
investeren in nieuwbouw 
projecten. De Ikea woning!

Zonpaneel abbonnement
Shell introduceert lucratieve 
zonnepaneel abbonnementen 
voor consumenten 

Carpoolplein 
Shell en BMW investeren in 
carpoolplek zelfrijdende auto. 
Het tankstation van morgen 
wordt elektrischiteitsknoop voor 
opslag en transport van energie. 
Het buurtplein van de toekomst.  

Pilot zelfrijdend vervoer
De Maten proeftuin voor 
zelfrijdende elektrisch vervoer. 
Google investeert in zelfrijdende 
infrastructuur op buurtniveau. 

Uber buurtauto
Zelfrijdende auto te duur voor 
consument. Zelfrijdend vervoer 
wordt onderdeel van deelecono-
mie, abonement op mobiliteit. 
Uber lanceert een buurtautopro-
gramma en collectieve parkeer-
plekken. 

O-bike elektrische fiets
O-bike introduceert elektrische 
fiets en legt fietspaden aan. 

Slimme infrastructuur
Slimme infrastructuur voor 
zelfrijdend vervoer wordt in 
navolging van Apeldoorn de 
maten uitgerold in heel Neder-
land

Functionele stedenbouw
Zelfrijdend vervoer leidt tot een 
ruimtelijke ordening met een  
sterke scheiding van zowel 
functie als infrastructuur. 

De auto verdwijnt uit het 
straatbeeld
Door het systeem van car 
sharing worden parkeerplaatsen 
in de openbare ruimte overbodig 
en verdwijnt de auto uit het 
straatbeeld.

Rijk&Wijk          |          Apeldoorn De Maten, Meten met vier maten

Afb. transitiepad
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20502040 2030
2045203520192018 2025

20202017

Achmea speelplekken
Achmea gaat pro actief 
investeren in de openbare ruimte 
om preventief 
gezondheidsproblemen 
aanpakken.

Ikea productiebos
Ikea start met het exploiteren van 
de overmaat aan openbare 
ruimte. Grote delen van De 
Maten worden duurzaam 
productiebos met onderhoud-
scontracten. 

Nike urban trail
Nike investeert in een recreatieve 
route/ netwerk in de buurt en rolt 
een agressieve commerciele 
campagne uit: just do it!

Woningbouw 
Stakeholders [ multinationals ] 
investeren in nieuwbouw 
projecten. De Ikea woning!

Zonpaneel abbonnement
Shell introduceert lucratieve 
zonnepaneel abbonnementen 
voor consumenten 

Carpoolplein 
Shell en BMW investeren in 
carpoolplek zelfrijdende auto. 
Het tankstation van morgen 
wordt elektrischiteitsknoop voor 
opslag en transport van energie. 
Het buurtplein van de toekomst.  

Pilot zelfrijdend vervoer
De Maten proeftuin voor 
zelfrijdende elektrisch vervoer. 
Google investeert in zelfrijdende 
infrastructuur op buurtniveau. 

Uber buurtauto
Zelfrijdende auto te duur voor 
consument. Zelfrijdend vervoer 
wordt onderdeel van deelecono-
mie, abonement op mobiliteit. 
Uber lanceert een buurtautopro-
gramma en collectieve parkeer-
plekken. 

O-bike elektrische fiets
O-bike introduceert elektrische 
fiets en legt fietspaden aan. 

Slimme infrastructuur
Slimme infrastructuur voor 
zelfrijdend vervoer wordt in 
navolging van Apeldoorn de 
maten uitgerold in heel Neder-
land

Functionele stedenbouw
Zelfrijdend vervoer leidt tot een 
ruimtelijke ordening met een  
sterke scheiding van zowel 
functie als infrastructuur. 

De auto verdwijnt uit het 
straatbeeld
Door het systeem van car 
sharing worden parkeerplaatsen 
in de openbare ruimte overbodig 
en verdwijnt de auto uit het 
straatbeeld.

Rijk&Wijk          |          Apeldoorn De Maten, Meten met vier maten
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Het scenario
Mobility as a service
De ringweg van De Maten leent zich bijzonder goed voor een pilot 
zelfrijdend elektrisch vervoer. Google krijgt de kans om de zelfrijden-
de auto’s te testen in een bestaande wijk. De test verloopt succesvol. 
Er zijn twee belangrijke conclusies: (1) om het zelfrijdend systeem 
optimaal te laten werken moet er een gescheiden en storingsvrij stra-
tennet komen voor zelfrijdende auto’s en (2) zelfrijdende elektrische 
auto’s zijn te duur om aan te schaffen. Een consortium van Shell, BMW 
en Google krijgt de concessie om De Maten volledig geschikt te ma-
ken voor zelfrijdend elektrisch vervoer. Het consortium transformeert 
de wijkring tot een storingsvrije mobiliteitszone, zoveel mogelijk afge-
schermd van ander kruisend verkeer. Per buurt wordt er een ‘carpool-
plek’ voor zelfrijdende auto’s gerealiseerd. Dit is een energieknoop-
punt voor opslag en transport van elektriciteit en opstapplek voor 
bewoners. Het buurtplein van de toekomst. Zelfrijdend vervoer wordt 
dus onderdeel van de deeleconomie. Uber is de grootste aanbieder 
van abonnementen op mobiliteit. Shell introduceert ‘mobiliteitspane-
len’. Dit zijn zonnepanelen die bewoners zelf kunnen plaatsen en kor-
ting geven op elektrisch vervoer. 
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Zeeën van ruimte
Door de ontwikkeling van car sharing en steeds verdere concentratie 
van zelfrijdend vervoer op de wijkring van De Maten komt er in de 
buurten steeds meer ruimte vrij in de openbare ruimte. In korte tijd 
zijn alle buurtontsluitingen, woonerven en parkeerplaatsen niet meer 
nodig. De auto verdwijnt letterlijk uit het straatbeeld. De ruimte kan 
echter verschillende andere nuttige functies krijgen. Om te beginnen 
wordt er door BMW en O-bike een robuust fietsnetwerk aangelegd 
dat ook volop ruimte biedt voor elektrisch fietsen. Maar ook partijen 
als Nike krijgen concessies om de recreatieve infrastructuur van de 
wijk ingrijpend te verbeteren. Nike legt bijvoorbeeld mooie hard-
looproutes aan. De ondergrond van gerecyclede grondstoffen is zorg-
vuldig afgestemd op de demping van bepaalde sportschoenen van 
Nike. En Achmea gaat als grootste financier van gezond Nederland 
proactief investeren in een gezonde openbare ruimte. Bewoners van 
De Maten kunnen korting op hun zorgpremie krijgen als ze aantoon-
baar regelmatig gebruik maken van alle voorzieningen die Achmea 
heeft aangelegd om beweging, goed eetgedrag en ontmoeting te 
stimuleren.
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Circulair productiebos
De meeste ruimte die vrij komt ligt in de buurten op de woonerven. 
Aangezien er al een overdadige groenstructuur is in De Maten is het 
niet nodig om nog meer speelplekken en heemtuinen aan te leggen. 
Daarom besluit de gemeente om alle vrijgekomen auto infrastruc-
tuur in concessie te geven aan bosbouw. Overal in de wijk komen 
bosplantages die bijdragen aan de CO2 opname en hout leveren 
voor woningbouw en meubilering. Ikea neemt de exploitatie van de 
bosplantages over van de gemeente en ontwikkeld een hele nieuwe 
meubellijn, ontworpen door Piet Hein Eek, met namen die verwijzen 
naar de buurten van De Maten. De oplage is klein, limited editions, 
maar door de circulaire oorsprong wereldwijd zeer gewild. Uiteindelijk 
ziet Ikea ook kansen om met de wereldwijde duurzame productie van 
hout een aantal praktische, zuinige en zeer goed betaalbare Ikea-wo-
ningen in productie te nemen. De Maten is de eerste plek ter wereld 
waar een buurtje gebouwd wordt met seriematige en volledig circu-
laire Ikea-woningen, met uitzicht op een bomenplantage die het hout 
voor de huizen heeft geleverd.
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Sterktes

Kansen

+ De nieuwste technologieën en innovaties

+ De slimme buurt, alles in de cloud

+ Consumentgedreven ontwikkelingen 

+ Marktwerking en concurrentiekracht

+ Data verzamelen: meten is weten

+ Verleidingskracht

+ Deel- en platformeconomie

+ Disruptieve innovatie, grote systeemveranderingen

+ De abondenemer, alles in 1 pakket bij één provider

+ Waarde van vastgoed en openbare ruimte in diensten
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Zwaktes

Bedreigingen

 Onzichtbaarheid van circulaire economie - 

 Belang van individu wordt ondermijnd -

 Uitbesteden van kosten maar daarmee ook de baten -

Geen lokaal gezicht: one size does not fit all - 

 Gemakzucht en privacy - 

Afhankelijkheid en dominantie multinationals -

Uitverkoop openbare ruimte: liquiditeit en continuiteit -

Functionele ruimtelijke ordening -

Disruptieve innovaties / disruptieve samenleving -

Vloeibare identiteit: teloorgang van buurtgemeenschap - 



100

Rijk&Wijk          |          Apeldoorn De Maten, Meten met vier maten

5
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Een breed palet
Breed palet aan mogelijke routes
De revitalisering van de openbare ruimte in de wijk De Maten kent 
verschillende thema’s. Deze zijn met behulp van vier scenario’s verder 
verkend en doorgedacht naar een mogelijke toekomst. Op basis van 
de scenario’s kan per thema een strategie worden bepaald die bij De 
Maten het beste past: gaat de gemeente alles organiseren, krijgen de 
bewoners de regie gesteld, krijgen commerciële partijen de ruimte 
of is juist een combinatie van deze het beste? Er zijn oneindig veel 
mogelijkheden om stappen te zetten richting een circulaire economie 
voor de openbare ruimte. Iedere route heeft zijn voordelen. Sommige 
zijn snel en andere creëren bijvoorbeeld veel draagvlak. Maar er zijn 
ook altijd nadelen. Hoeveel openbare ruimte wil je uit handen geven 
aan commerciële partijen en weegt het private belang van de bewo-
ner zwaarder dan het publieke belang van een ruim opgezette groene 
wijk? Omdat de openbare ruimte volledig in eigendom is van de ge-
meente is het dus eerst noodzakelijk dat de gemeente haar eigen rol 
moet definiëren rondom de thema’s en de vier scenario’s. Er zijn veel 
vruchten te plukken, maar welke zijn wenselijk voor de gemeente, 
de bewoners en ondernemers in de De Maten? Welke leiden tot de 
meest kansrijke transitie naar een circulaire wijkeconomie? En waar 
wil je in 2050 als samenleving staan? Met de navolgende conclusies 
hopen wij al enige houvast te geven om deze moeilijke vragen te kun-
nen beantwoorden:

1. Circulaire revitaliseringsopgaven kunnen morgen beginnen. Er 
zijn voor de komende jaren flinke budgetten gereserveerd op de 
gemeentelijke begroting om te starten met een revitalisering van 
de openbare ruimte in twee buurten in De Maten. In reguliere pro-
jecten wordt dit ingezet om bestaande bestrating en straatmeu-
bilair te vervangen. Denkend vanuit een circulair concept liggen 
hier de komende jaren al kansen om het bestaande materiaal te 
beschouwen als grondstof en het nieuwe of hernieuwde materiaal 
te zien als investering in een verdienmodel. Dan wordt er niet al-
leen ieder jaar geld uitgegeven aan de vernieuwing, maar worden 
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er ieder jaar ook opbrengsten gegenereerd. Met het geld dat voor 
de komende jaren is gereserveerd voor vernieuwing en beheer en 
onderhoud kan in een paar jaar tijd al de eerste grote stap gezet 
worden naar investeringen in een exploitatie met een verdienmo-
del.

2. De bloemkool is geknipt voor een circulaire toekomst. De Ma-
ten is een wijk met relatief weinig urgente problemen. Maar de 
opzet van de wijk, met een systematische routing van hoofd- en 
sub wegen die leiden naar woonerven, maakt het mogelijk om een 
match te zoeken met de ruimtelijke logica van circulaire stromen. 
De logica van het wegennetwerk maakt het bijvoorbeeld goed 
mogelijk om een robuust mobiliteitssysteem te realiseren met 
zelfrijdende auto’s. De grote mate van repetitie in de bebouwing 
maakt het mogelijk om met kleine ingrepen, zoals zonnepanelen, 
schuren en schuttingen, grootschalige verbeteringen te realise-
ren in het gebruik van grondstoffen en de opwekking van energie. 
En het 30 hectare grote Matenpark heeft de afmetingen en de 
logische plek om een circulair watersysteem te realiseren. Er is 
schaalgrootte en in de wijk komen veel belangen samen om inte-
graal na te denken over de wenselijke toekomstige situatie. Ove-
rigens is De Maten niet uniek. Ongeveer 20% van de Nederlandse 
woningvoorraad staat in Bloemkoolwijken. Vrijwel al deze wijken 
kennen relatief weinig problemen en relatief veel openbare ruimte. 
Daarmee is de strategie voor de openbare ruimte van De Maten 
een opgave die op heel veel andere plekken in Nederland toepas-
baar is. Door de logica van de ruimtelijke opbouw moet het ook 
mogelijk zijn methodieken te ontwikkelen die opgeschaald kunnen 
worden om toe te passen in andere Bloemkoolwijken.

3. Balanceren tussen pragmatiek en ideologie. Denken over de 
toekomst van de openbare ruimte leidt al snel tot een ideologische 
vraag: van wie is de openbare ruimte? In het maatschappelijke 
en politieke debat leidt dit al snel tot stereotypen. Het denken in 
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scenario’s en thema’s helpt om aan deze stereotypen te ontsnap-
pen en te verkennen of het mogelijk is om een mooi evenwicht te 
vinden tussen pragmatiek en ideologie. Het Denkkader maakt het 
mogelijk om zowel met de politiek als met de mensen in de wijk 
een genuanceerd gesprek te kunnen voeren. Want de vraag die 
voorligt is groot: de openbare ruimte is een rijke grondstoffen-
bank, maar wie mag deze in exploitatie nemen?

4. Ieder thema kent een eigen schaal voor de meest effectie-
ve oplossing. Circulaire processen zijn wereldomvattend, dus 
het is een illusie dat een circulaire wijk zijn eigen circulaire broek 
kan ophouden. De scenarioverkenning laat zien dat ieder thema 
een eigen schaal kent voor de meest effectieve oplossing. De 
technologie voor de toekomstige mobiliteit wordt op mondiaal 
niveau ontwikkeld, afvalverwerking lijkt juist op regionale schaal 
het meest effectief te opereren. Bedenk dus eerst wat het meest 
effectieve schaalniveau van een thema is, voordat je op zoek gaat 
naar partners. En bedenk vooral ook op welk schaalniveau de im-
pact van een circulaire stroom moet landen. Wie mag meebeslis-
sen en wie mag eraan verdienen?

5. Iedere aanpak heeft een eigen doelgroep. De maatschappij 
bestaat uit verschillende soorten mensen die allemaal een eigen 
leefstijl hebben. Ook in de transitie naar een circulaire econo-
mie is een doelgroepenbenadering cruciaal. Op dit moment zijn 
de meeste oplossingsrichtingen gericht op de geëngageerde, 
hoogopgeleide 65-plusser die zelf graag aan de slag wil. Maar om 
echt op te kunnen schalen moeten veel meer doelgroepen aan-
gesproken worden. Hoewel het niet expliciet opgenomen is in het 
Denkkader kan gesteld worden dat ieder scenario ook een eigen 
doelgroep bedient: Buur VVE is voor de gemotiveerde 65-plusser, 
Koo-op richt zich op de hoger opgeleide tweeverdieners. Online 
zal veel meer de young professional en early adaptor aanspreken 
terwijl Business as Usual gericht is op Jan Modaal en het gezin. 
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6. Koo-op tegen circulaire bedreiging. De overheid moet keuzes 
maken, maar de kans is groot dat de overheid gaat afwachten en 
het initiatief aan de markt laat, ook in de openbare ruimte. Net 
als in alle andere internationale markten zullen er circulaire par-
tijen komen die de wereld volledig naar hun hand willen zetten. 
Als deze partijen het recht op circulaire grondstoffen weten te 
verwerven (zoals Nestlé wereldwijd het recht op drinkwater heeft 
geclaimd, Shell het recht op olie heeft gekocht en Facebook het 
recht op data heeft verworven) raak je als samenleving alle grip op 
de openbare ruimte kwijt. Maar wie kan voldoende tegenkracht 
organiseren? Het lijkt erop dat de Koo-op het enige model is met 
serieuze tegenkracht op verschillende schaalniveaus. Koo-op is 
sterk op de schaal van regionale stedelijke organisaties en heeft 
een sterk democratisch karakter. Tegelijkertijd heeft dit scenario 
voldoende schaalgrootte om normen te kunnen stellen. De gro-
te collectieven zijn letterlijk de schakel tussen multinationals en 
buurtverenigingen. Samen uit samen thuis, het scenario waar de 
baten en lasten eerlijk worden verdeeld.

7. Een integrale benadering voor een inclusieve revitaliserings-
agenda. De sociaalmaatschappelijke vraagstukken van nu en de 
kansen en bedreigingen die zich in de nabije toekomst aandienen 
verschillen per doelgroep. Het sociaal maatschappelijk vraagstuk 
van de hoogopgeleide 65-plusser is nu eenmaal anders dan dat 
van een twintiger die net de arbeidsmarkt op komt. Focus op een 
kwadrant van het Denkkader kan leiden tot het uitsluiten van ver-
schillende groepen. Regie op een integrale benadering is dus no-
dig om zorg te dragen voor een inclusieve en regeneratieve revita-
lisering van de openbare ruimte die niemand uitsluit.
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8. Overheid heeft de troefkaart in eigen hand. Zonder duidelijke 
lange termijnvisie van de overheid is er geen kader voor investe-
ringen in de circulaire economie en het verdelen van de toekom-
stige baten. Of er een heldere visie komt is nog maar de vraag, 
maar de overheid heeft met de openbare ruimte wel een belang-
rijke troef in handen om een hele grote stap vooruit te zetten rich-
ting een circulaire toekomst: het aanbesteden van circulaire eco-
nomie in de openbare ruimte. Circulair aanbesteden dwingt de BV 
Nederland na te denken over nieuwe verdienmodellen. Bedrijven 
zullen heel snel innoveren als ze worden uitgesloten van deelname 
omdat er alleen nog maar geld verdiend mag worden met circulai-
re businessmodellen. 
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Vruchten plukken
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Een sterke overheid 
is essentieel voor 

lange termijnvisie, 
voor investeringen en 

voor het delen in de 
baten van een regen-

eratieve toekomst!
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