
Circulair 
Wielwijk

Rijk en Wijk

€

W

W

€

€

Adviesbureau: 
Over Morgen 
Thijs Aarden 

Daniël van Staveren

Ontwerpbureau: 
URBANOS

duurzame stedelijke ontwikkeling
Camila Pinzon

Pepijn Verpaalen

College van Rijksadviseurs (Cra)
Opdrachtgever

29 januari 2018



2

1.     Voorwoord 3

2.     Inleiding  3

 2.1     Aanleiding 3

 2.2     Vraagstelling 3

 2.3     Aanpak en proces 4

3.     Wielwijk is een doorstroomwijk 5

4.     Wielwijk circulair: een visie op gebiedsvernieuwing  6

 4.1     Circulariteit vraagt om integrale aanpak.  6

  4.1.1   Sociaal en het economisch kapitaal  6

  4.1.2   Ruimtelijke vertaling 7

5.     Bevindingen en conclusies 13

Bijlage 1: Aanwezigen werksessie “de kracht van Wielwijk” 17

Bijlage 2: Resultaten workshop: Inventarisa  e talenten 18

Bijlage 3: Resultaten workshop: Ac  viteiten 19

Inhoud



3

1. Voorwoord
Voor u ligt de rapportage van het onderzoek dat stedenbouwkundig bureau URBANOS 
en adviesbureau voor de circulaire leefomgeving Over Morgen opgesteld hebben. 
Het rapport is ontstaan naar aanleiding van de vraag gesteld door het College van 
Rijksadviseurs (CRa): ‘wat is de ruimtelijke impact van een transi  e naar een circulaire 
economie in de wijk en wat kan ontwerpkracht bijdragen aan deze transi  e?’ 

2. Inleiding 

2.1 Aanleiding

Het College van Rijksadviseurs (CRa) hee   onlangs haar agenda 2017-2020 “Ontwerpen 
aan een rijker, hechter en schoner Nederland” gepubliceerd. Deze agenda formuleert de 
thema’s waarop het College het Rijk de komende jaren zal adviseren: energie en klimaat, 
mobiliteit en verstedelijking, en het Nederlandse landschap. Binnen deze thema’s wordt 
ook de circulaire economie genoemd. Het CRa ziet de transi  e naar een circulaire 
economie als een kans om met een hernieuwde blik na te denken over de produc  e en 
logis  ek in ons land. De ruimtelijke consequen  es van de transi  e naar een circulaire 
economie moeten helder worden gemaakt. Ontwerpkracht kan helpen om lessen te 
on  rekken die als input dienen voor beleid. Daarmee versnellen en faciliteren we de 
transi  e naar een circulaire economie. De na  onale ambi  e is een circulaire economie 
in 2050. CRa doet de observa  e dat er een ‘kloof’ zit tussen de na  onale opgave en 
ambi  es en de opgave en ambi  es op lokaal niveau. Ofwel: een kloof tussen Rijk & Wijk. 

De City Deal Circulaire Stad dient als verbindend element tussen de Rijksambi  es 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:

1. De Maten in Apeldoorn
2. Wielwijk in Dordecht

Deze rapportage betre   de studie en bevindingen voor het project Wielwijk in Dordrecht. 
Wielwijk is een woonwijk die momenteel geherstructureerd wordt. Er wordt gesloopt, 
nieuw gebouwd en centraal in Wielwijk wordt er een groen parklint aangelegd. De 
gemeente Dordrecht en woningbouwcorpora  e Woonbron zien de herstructurering van 
Wielwijk als kans om principes van de circulaire economie toe te passen. Aan de start 
van de herstructurering is er geen expliciete circulaire ambi  e benoemd. De gemeente 
Dordrecht hee   met name behoe  e aan inzicht in de mogelijkheden voor circulair 
Wielwijk en handelingsperspec  ef hoe zij hiermee aan de slag kunnen. Belangrijk is dat 
de gemeente dit niet alleen kan en ook andere stakeholders, waaronder bewoners, mee 
zal moeten krijgen in de transi  e.

2.2 Vraagstelling

De opgave is benaderd vanuit de lokale situa  e en urgen  e. Wielwijkers hebben 
vergeleken met andere wijken in Dordrecht een laag inkomen, lage koopkracht en een 
hoog aandeel personen levend in armoede. Er heerst rela  ef veel werkloosheid en 
bewoners hebben een laag opleidingsniveau. De veiligheid en lee  aarheid in Wielwijk 
worden als laagst van Dordrecht beoordeeld. De Wielwijkers hebben te maken met 
bovenstaande problemen en deze waren ook aanleiding om de wijk te herstructureren. 
Deze problemen sluiten niet aan op de vragen waar de circulaire economie een oplossing 
voor moet bieden: de eindigheid van grondstoff en. Kortom; het grondstoff enprobleem 
wordt in de wijk niet gevoeld. Toch is het relevant om circulaire principes op wijkniveau 
te testen in ontwerpend onderzoek. We zijn in de verkennende, experimenterende 
fase van de transi  e naar circulair. Er wordt gesproken over werkgelegenheid in nieuwe 
markten. Wellicht biedt het toepassen van circulaire principes meer kansen voor een 
lee  aarder Wielwijk, bijvoorbeeld het lokaal creëren van economische en sociale 
waarde en werkgelegenheid. Daarom richt dit onderzoek zich op de opgave om circulaire 
economie als middel in te ze  en om de sociale situa  e in de wijk te verbeteren. Dit 
resulteerde in de volgende vraagstelling:

Hoe kan sociaaleconomische waarde gecreëerd en behouden blijven in 
Wielwijk door circulaire principes toe te passen?

Daarom is het CRa op zoek naar:

1. Hoe kan het na  onale beleid 
handelingsperspec  ef bieden 
op wijkniveau?

2. Welke terugkoppeling kan er 
geboden worden aan het Rijk op 
basis van lessen op wijkniveau?
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2.3 Aanpak en proces

Er is gekozen voor een drietraps-aanpak, waarbij circulair als middel gezien wordt om 
een resultaat te bereiken en niet als doel op zich.

1.  De kracht van Wielwijk: wat zijn de talenten, ambi  es en krachten in de wijk?
2.  De kracht van Wielwijk inze  en: welke kansrijke (circulaire) ac  viteiten kan de 

Wielwijk zelf ondernemen? Wat is hiervoor nodig?
3.  Ontwerpend onderzoek: op basis van de kracht van wielwijk, hoe kan deze 

worden ingezet om de bewoners van de wijk onderdeel te laten worden 
circulaire systemen?

Om deze informa  e op te halen is er op 14 november 2017 een werksessie 
georganiseerd met betrokken personen in de wijk (zie bijlage 1 voor de aanwezigen 
en impressie van de werksessie). Na deze werksessie is er een verdieping gemaakt 
op hoe de benoemde ac  viteiten circulair georganiseerd kunnen worden en is er 
een ruimtelijke vertaling gemaakt. Een voorlopige versie van het onderzoek is op 28 
november 2017 besproken met de CRa, Dordrecht en andere stakeholders. 

Circulair is in dit onderzoek gedefi nieerd als het zo veel mogelijk behouden en creëren 
van sociale waarde door grondstoff en, materialen en producten hoogwaardig te laten 
circuleren in biologische kringlopen en technische kringlopen. 

 Bron Ellen MacArthur Founda  on 

Aanpak en proces

kansrijke activiteiten identificeren

kansen en talenten in Wielwijk benoemen1.

2.

activiteiten koppelen aan grondstoffen, 

vertalen in business modellen voor circulariteit 

en ruimtelijke consequenties

3. W
€
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3. Wielwijk is een doorstroomwijk
Wielwijk is nu, net zoals het merendeel van de wijken, een doorstroomwijk. Energie, 
mobiliteit, water, mensen, alles stroomt door de wijk en voegt weinig waarde toe aan de 
wijk. Het waardeverlies is in Wielwijk zichtbaar en voelbaar. Op verschillende plekken ligt 
bijvoorbeeld zwerfafval en de bewoners zijn ontevreden over hun wijk. 
 
Het verlies van waarde kan met duurzaam gedrag verminderen. Waarde zou behouden 
kunnen worden door betere afvalscheiding, door zelf energie op te wekken of zelf 
werk en inkomen te regelen. Echter, Wielwijkers zijn hiervoor niet de meeste kansrijke 
doelgroep. Duurzaam bewust gedrag past minder goed bij het profi el van Wielwijkers 
omdat zij urgentere sociaaleconomische uitdagingen hebben zoals inkomen, veiligheid 
en educa  e. Er wordt dus geen urgen  e voor duurzaamheid gevoeld. Uit onderzoek 
van Kaleidos Research (Nederlanders en de Wereld 2016) blijkt dat deze groep vanuit 
noodzaak minder consumeert, en op deze manier bijdraagt aan minder vervuiling. Een 
aanpak gericht op gedragsverandering om de circulaire economie aan te jagen past dus 
niet bij de Wielwijker. Wat dan wel?

De grootste urgen  e in Wielwijk is de sociaaleconomische posi  e van de bewoners. Een 
te grote groep lee   met beperkte middelen, de verhuisgeneigdheid is het hoogste van 
Dordrecht, rela  ef veel bewoners hebben een uitkering en de sociale cohesie is beperkt. 
Er is ook een groep die andere zorg behoe   door problemen als verslaving en criminaliteit. 
Deze problema  ek  lost circulaire gebiedsvernieuwing niet op. Daarvoor is specialis  sche 
hulp benodigd. Wij richten ons op het verbeteren van de  sociaaleconomische posi  e 
gebaseerd op de talenten en ini  a  even in de wijk. Uit gesprekken met betrokkenen in 
de buurt blijkt dat in de wijk namelijk talrijke ini  a  even kent. Er is dus een basis om op 
voort te bouwen. Kenmerkende kwaliteiten zijn:

• Materialen rijkdom: Door de stedelijke vernieuwing en ruime opzet van de wijk 
zijn er veel grondstoff en beschikbaar, zoals bouw- en sloopmaterialen, water en 
groen.

• Verborgen ondernemerschap: de wijk herbergt veel ondernemerschap, maar deze 
ondernemers zijn niet zichtbaar in het straatbeeld en bestaat vooral uit kleine, 
vanuit thuis, werkenden ondernemers. Ini  a  even uit het verleden zoals de 
kansenfl at en sta  s  eken over bedrijvigheid tonen dat er veel ondernemerskracht 
is. Dit bleek ook uit de evalua  e van de kansenfl at die stelde dat het nodig is om 
plekken in de wijk te creëren voor het doorgroeien van startende bedrijven en dat 
er samenwerking moet zijn met het winkelcentrum. 

• Sociale waarden. In Wielwijk wonen veel jongeren, de toekomst ligt dus nog open. 
In de wijk zijn veel ini  a  even, zoals eten maken, elkaar helpen, wijkschouw en 

par  cipa  e in openbare ruimte. Bewoners worden bijvoorbeeld betrokken bij het 
beheer van het groen, maken gezamenlijk plantenvakken en leerlingen houden 
het park schoon. Bewoners doen vooral mee als zij gevraagd worden. Bewoners 
kunnen elkaar vinden in de buurtcentra of online via bijvoorbeeld Buurtbook. 

• Wielwijk hee   verschillende buurten. Sommige zijn volksbuurten met sterke 
sociale contacten en controle en waar bewoners de openbare ruimte gebruiken 
voor ontspanning en straa  eesten. In andere buurten leven bewoners meer 
langs elkaar heen. 

• In Wielwijk wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de wijk door bijvoorbeeld 
de aanleg van een groene as en vernieuwing van het Wielwijkpark. De vernieuwing 
van de wijk is een kans om materialen beter te benu  en of her te gebruiken om 
de waarde in de wijk te vergroten. Hierdoor kunnen ook bijvoorbeeld gebouwen 
die leeg komen te staan een nieuwe func  e krijgen voor het circulair maken van 
de wijk. 

Conclusie is dat nu veel verlies wordt geleden op de aanwezige materialen en kapitaal. 
Inze  en op duurzaam gedrag past niet bij het wijkprofi el. Daarom is gekozen voor een 
aanpak gericht op het verbeteren van de sociaaleconomische posi  e van de wijk door 
middel van de circulaire economie, zodat werkgelegenheid en inkomen s  jgen. Hierbij 
constateren wij ook dat in de wijk ook veel posi  eve ini  a  even bestaan en deze zijn 
het startpunt van de aanpak. We zoomen in het volgende hoofdstuk in op de kracht van 
wielwijk.

Stromen door WielwijkStStroromemenn dodooror WWieielwlwijijkk
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Kunnen:

• Ac  ef met buurtgenoten en 
sociaal contact

• Par  ciperen in georganiseerde 
ac  viteiten

• Hebben voldoende  jd om mee 
te doen 

• Aankaarten van ergernissen
• Hebben beltegoed en niet al  jd 

een abonnement
• Samen aanpakken

Doen:

• Volksbuurt gevoel en sociale 
controle. Weten veel van elkaar. 
Ouderen hebben aanzien. 

• De Wielwijker is een doorbijter, 
mondig en doorze  er en is trots

• Bezig met primaire 
levensbehoe  en en niet met 
duurzaamheid

• Ongezond eten (goedkoper) en 
eten uit eigen cultuur

• Tuineren in volkstuinen 
• Doen vrijwilligerswerk in de 

speeltuinvereniging of koken voor 
buurt

• Werken met name buiten de wijk
• Eigenen openbare ruimte toe
•  Slecht afval scheiden 

(gemakzucht of gebrek aan 
bewustzijn, kennis?)

• Vrije  jd: Voetbal, naar het park, 
spelen, honden trainen, vissen

Willen:

• Een deel wil werken en leren
• Mooier wonen en openbare 

ruimte (herstructurering) met 
speel- en sportplekken

• Minder/geen zwerfvuil en meer 
containers. Klein gedeelte wil 
meewerken aan een schone wijk

• Korte lijnen met gemeente en 
andere organisa  es en directe 
oplossingen. 

• Veiliger gevoel
• Ruimte voor openbare toile  en, 

BBQ, hangplek en drinkplek 

  

4. Wielwijk circulair: een visie op 
gebiedsvernieuwing 

4.1 Circulariteit vraagt om integrale aanpak. 

In Wielwijk zijn de talenten van de wijkbewoners dé kans om de waarde voor de wijk 
te behouden. In iedere buurt en straat zijn talenten aanwezig. Deze worden nu nog 
onvoldoende benut. Werkloosheid, verveling en onwenselijk gedrag is het resultaat. 
De eerste stap is het onderzoeken van de talenten. De tweede stap is ac  viteiten en 
middelen benoemen om hun talenten ruimte te geven. En de derde stap is om deze 
ac  viteiten en middelen circulair te organiseren. Door deze aanpak verandert de wijk 
ruimtelijk en organisatorisch. Het is dus een integrale aanpak die sociaaleconomisch, 
ruimtelijk en organisatorisch de wijk circulair maakt.   

4.1.1 Sociaal en het economisch kapitaal 

Tijdens de werksessie op 3 oktober 2017 is gezamenlijk met de stakeholders uit de wijk 
onderzocht wat Wielwijkers kunnen, willen en doen en wat zij nodig hebben om hun 
ambi  es te verwezenlijken.

Talenten 
Wielwijk hee   twee gezichten. Enerzijds is Wielwijk een volksbuurt met een grote 
sociale controle en met bewoners die in de wijk willen blijven wonen en zich met de 
wijk bemoeien. Deze bewoners zijn ac  ef en par  ciperen in georganiseerde ac  viteiten 
waarvoor zij ook voldoende  jd hebben. Zij weten elkaar of de gemeente te vinden als 
problemen spelen en verwachten direct concrete ac  es. Aan de andere kant is Wielwijk 
een wijk waar bewoners juist kort wonen en waarbij zij in beperkte mate betrokken 
zijn bij hun woonomgeving. Onderstaande tabel gee   inzicht in wat bewoners Kunnen, 
Willen en Doen. 

Werksessie over de talenten in Wielwijk
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Talenten grondstoff en en ini  a  even bundelen in hubs Hubs koppelen aan ruimtelijke situa  e

4.1.2 Ruimtelijke vertaling

In de circulaire economie krijgen producten en materialen 
een nieuwe rol in een nieuwe cyclus. Om deze nieuwe 
cyclus te starten zijn voldoende grondstoff en nodig. 
Van een klein beetje biomassa valt weinig nieuws te 
maken, maar kan je verschillende gelijksoor  ge stromen 
bundelen, dan ontstaat een kri  sche massa waarmee 
nieuwe producten ontwikkeld kunnen worden. 

Grondstoff en alleen is niet genoeg. Er is kennis en 
mankracht nodig om circulaire ac  viteiten te ontwikkelen 
en toegevoegde waarde aan de wijk te leveren. 

Hubs en feeders
Een passend beeld dat wij hebben om gelijksoor  ge 
grondstoff en te bundelen en hiermee economische 
ac  viteit te creëren is een systeem van Hubs en feeders. 

De straten en buurten zijn de feeders die grondstoff en, 
zoals groen, plas  c en talenten leveren aan de Hubs. 
Hubs zijn centraal gelegen verzamelplekken waar feed 
binnenkomt, verwerkt wordt en weggaat. A  ankelijk van 
de grondstof is de feed, de aanvoer, via het leidingstelsel, 
het openbare gebied of een inzamelsysteem. 
Naast de feed van grondstoff en zijn ook menskracht 
en voldoende kennis nodig om de grondstoff en te 
bewerken. Door de feed en talenten in hubs aan elkaar te 
knopen kunnen nieuwe circulaire ac  viteiten ontwikkeld 
worden. 

Deze hubs hebben als toegevoegde waarde dat 
ontmoe  ngen tot stand komen. Hier ontmoeten 
buurtbewoners elkaar bij het halen, brengen of bewerken 
van grondstoff en tot  circulaire producten. Zodoende 
leveren deze hubs een bijdrage aan de sociale cohesie. 
Mits goed ingepast kunnen de hubs ook de ruimtelijke 
kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren.  

Voorbeeld van een feeder

hub

grondstoffen

talenten ruimte

feeders

feeders

€ €
€

W

W

eten

water

groen

kleren

spullen

gebouwen
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Schaalniveaus van Hubs en feeders
Circulaire ac  viteiten hebben op verschillende schaalniveaus ruimtelijke, 
organisatorische en sociaaleconomische gevolgen. Als de keuze is om de 
circulaire economie lokaal te laten fl oreren met bewoners als inzamelaar, 
producent en verwerker, dan zijn de veranderingen in de wijk aanzienlijk 
omdat in de wijk alle systemen opgezet moeten worden om de waarde 
te behouden. Er moeten bijvoorbeeld installa  es komen die het water 
zuiveren en nutriënten uit afvalwater halen om weer geschikt te maken voor 
consump  e. Organisa  es moeten opgezet worden die het proces gaande 
houden. 

Sommige processen zijn meer kansrijk als de waarde op een ander schaalniveau 
en door andere par  jen worden gerealiseerd. De wijk verandert dan minder 
en is een schakel in de circulaire keten op een hoger schaalniveaus. In de wijk is 
bijvoorbeeld onvoldoende materiaal of kennis aanwezig om de nieuwe cyclus 
haalbaar te maken of Wielwijk levert alleen een onderdeel van de nieuwe 
cyclus. Er is dus samenwerking mogelijk/noodzakelijk met andere gebieden  in 
Dordrecht. Een voorbeeld is  de naastgelegen woonwijken met meer aanwezig 
economisch kapitaal waar diensten of producten afgenomen worden van 
Wielwijkers. Een ander voorbeeld is  het naastgelegen bedrijventerrein dat 
werknemers en grondstoff en nodig hee  . De hubs van Wielwijk kunnen op 
deze manier ook weer feeders zijn voor het omliggende gebied, de regio of 
het land. Pla  orms, zoals Oogstkaart, UberEats of Klusspot zijn de schakel 
tussen de hubs/ondernemers en de omliggende gebieden. Schaalniveaus van hubs en feeders

Verbinding tussen hubs

Verbinding tussen hubs
De hubs moeten goed toegankelijk zijn en daarom op centrale plekken in de wijk liggen. 
In Wielwijk is de centrale groene as in ontwikkeling. In de groene as worden de hubs 
gesitueerd met nieuwe ac  viteiten en func  es, hierdoor wordt deze groene as een logische 
verbinding in de wijk. Het wordt een noord-zuid verbinding in de wijk, rich  ng het centrum 
van Dordrecht en een oostwest verbinding rich  ng haventerrein en naastgelegen wijken. 
De groene as zelf kan ook een belangrijke feeder van biomassa worden van de hubs. De 
groene as krijgt dus een verbindende en voedende func  e in de wijk. 

Door verschillende hubs te maken ontstaan meer redenen om de groene as te gebruiken 
bijvoorbeeld om te wandelen en te fi etsen. In de wijk zijn al plekken aanwezig met een 
circulair poten  eel, zoals De Plint/Short Stay, winkelcentrum en het sportpark. Deze 
plekken gaan onderdeel uitmaken van de centrale groene as. Daarnaast zijn drie nieuwe 
hubs gepland waar verschillende soorten stromen en talenten tot circulaire business leiden 
die een (deel)oplossing zijn voor de uitdagingen waar de wijk voor staat. De hubs zorgen 
voor verbinding van de talenten, van de bewoners en de stromen in de wijk. 
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De hubs in Wielwijk 
Hubs zijn plekken waar talenten en grondstoff en samen komen waardoor sociale en 
economische waarde kan ontstaan. Door de wijk aantrekkelijker te maken met de hubs 
en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren zijn er meer redenen om in de wijk te blijven 
wonen en verwachten wij dat meer waarde wordt behouden voor de wijk. 

Tijdens de werksessie van 14 november zijn verschillende soorten talenten vertaald in 
ac  viteiten. Vervolgens is aangegeven wie die ac  viteit kan ini  ëren of trekken en wie 
de klant is. De laatste vragen waren wat de ac  viteit nodig hee   (hardware) en wat 
organisatorisch moet gebeuren (so  ware). In bijlage 3 is een overzicht van de resultaten. 
De genoemde ac  viteiten zijn gebruikt om voor Wielwijk drie hubs te ontwikkelen. 

Prikkel voor feeders
Bewoners en bedrijven zullen niet opeens zelf aan de slag gaan om grondstoff en en 
talenten te leveren aan de hubs. Om verandering op gang te brengen hebben zij een 
prikkel nodig. De prikkel kan zijn dat bewoners werk vinden, een maal  jd krijgen of 
kor  ng op lokale producten. Er zou hiervoor bijvoorbeeld een lokale munt gestart kunnen 
worden ondersteund door blockchain technologie of een Time-bank waar bewoners  jd 
met elkaar ruilen. Er zal nader onderzocht en geëxperimenteerd moeten worden welke 
prikkel goed werkt in Wielwijk.

Voor de lokale compensa  e zijn genoeg voorbeelden in Nederland die werken met een 
lokale munt of een database waar werk  jden worden geruild. In Amsterdam-Oost zijn 
de Makkies een lokaal betaalmiddel; bewoners worden betaald voor hun hulp aan buren 
en krijgen munten die lokaal besteed kunnen worden. Bewoners krijgen bijvoorbeeld 
kor  ng bij een winkelier, kinderen kunnen meedoen met naschoolse ac  viteiten of een 
oppas kan betaald worden. De Haagse Time-Bank is een soortgelijk voorbeeld; de bank 
registreert de  jd die iemand werkt en deze kan geruild worden tegen de ureninzet van 
iemand anders. 
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Hub - Hart van Wielwijk bij het Admiraalsplein

De hub Hart van Wielwijk is gesitueerd in het winkelcentrum. Dit is het sociale en 
ondernemershart van de wijk waar bewoners en ondernemers elkaar ontmoeten en waar 
de dagelijkse func  es zijn gesitueerd zoals de supermarkt. Het Hart is een goede plek om 
materialen te verzamelen. Meubels in de kringloopwinkel, sta  egeldproducten bij de 
supermarkten en de normale gescheiden inzameling. Daarnaast komt een inzamelpunt 
dat bijvoorbeeld plas  c, biomassa, e-waste, matrassen of andere grondstoff en kan 
leveren voor de andere hubs. Mochten lokale ondernemers uit ander Hubs behoe  e 
hebben aan een nieuw soort grondstof, dan kan in het Hart van de Wijk snel een nieuw 
inzamelpunt worden opgestart.  

Het hart wordt versterkt door in te ze  en op repara  e, tweedehands verkoop en 
ontmoe  ng. Het bestaande wijkcentrum wordt de hub van waaruit bewoners - collec  ef 
aan de slag gaan om het groen te beheren, por  eken schoon te houden, om geschoold 
te worden, om geholpen met papieren en administra  e. In het Hart van de Wijk 
kunnen bewoners ook gezamenlijk ac  viteiten ondernemen, zoals voor elkaar koken, 
buurtevenementen organiseren of een markt. 

Het merendeel van de ac  viteiten kan vanuit de 
bestaande wijkvoorzieningen gestart worden. 
Bewoners die zich inze  en voor de wijk of 
mede wijkbewoner worden gecompenseerd 
met bijvoorbeeld een maal  jd, hulp van 
anderen of kor  ng bij een lokale winkel. In 
het Hart van Wielwijk kunnen kinderen ROC-
leerlingen onder begeleiding ervaring op doen 
met ondernemen. 

Er zijn voorbeelden genoeg  van soortgelijke 
hubs; ook in Wielwijk zijn al ini  a  even waarop 
kan worden voortgebouwd. Er zijn in Nederland 
al heel veel repair cafés en ontmoe  ngsplekken 
en deze kunnen extra waarde opleveren als 
de ac  viteiten bijdragen aan de circulaire 
economie in de wijk. 

Admiraalsplein

€

ondernemershuis

repair 
cafekringloop-

winkel

W
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Hub - Het ondernemershuis in het leegstaande ziekenhuis

Het leegstaande ziekenhuis wordt circulair opgeknapt met als nieuwe func  e het Ondernemershuis. In 
het Ondernemershuis kunnen startende en kleine ondernemers aan de slag. Ze kunnen faciliteiten delen 
zoals machines en  werkruimten, hun netwerk verbreden en er is ruimte voor opslag. Mogelijke ac  viteiten 
in de hub zijn het repareren van (huishoudelijke) producten, computerhulp en cateringbedrijven.  
In Wielwijk wordt veel verhuisd. Elke verhuizing zorgt voor vrijkomende materialen zoals meubels 
of vloeren. In het Ondernemershuis worden meubels en andere spullen opgeknapt en een tweede 
leven geboden. Verkoop vindt gedeeltelijk plaats in het Hart van de Wijk en gedeeltelijk bij het 
Ondernemershuis zelf. Nieuwe producten kunnen worden gemaakt van (rest)producten uit de wijk, 
kaphout wordt bijvoorbeeld een nieuwe kast en fi etswrakken racen weer door de wijk. De producten en 
diensten worden vervolgens afgezet in de wijk en de rest van de stad. 

Het Ondernemershuis richt zich ook op toekoms  ge technische ondernemers. Door kinderen en ROC 
leerlingen te laten werken met grondstoff en in een Techlab met 3-D printers worden zij bewust van de 
waarde van ‘afval’.

Het leegstaande ziekenhuis krijgt zo een 
zinvolle invulling. Voor het transformeren van 
het ziekenhuis worden materialen en krachten 
uit de wijk worden gebruikt. Er worden in 
Wielwijk namelijk veel gebouwen gesloopt. Met 
een centrale aansturing worden vrijkomende 
materialen uit omliggende sloopprojecten 
hergebruikt in het ondernemershuis. Lokale 
bouwlieden, startende ondernemers, kunstenaars 
en hobbyisten bewerken de materialen zodat 
deze opnieuw toepasbaar zijn. Na de verbouwing 
kan het Ondernemershuis verwarmd worden 
op biomassa dat in de wijk wordt verzameld. 
Voorbeelden van soortgelijke ini  a  even zijn in 
Nederland het Huis van de Wijk in Ro  erdam, het 
Ondernemershuis Vaillantlaan in Den Haag en Wij 
Zijn Nieuwland in Amersfoort. Het is uitgebreide 
Kansenfl at die eerder in Wielwijk stond. 

Het Ondernemershuis wordt gerund door de 
ondernemers. Buurtbewoners worden betrokken 
door hen een rol te geven in het beheer en de 
inzameling van grondstoff en. Op deze manier 
ontstaan sociaaleconomische kansen. Beloning 
voor hun inzet bestaat uit kor  ng op ruimtehuur 
of een product.  
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Hub - Wielwijk Beach en Kan  ne in Wielwijkpark

Water en groen stromen vooral door de wijk heen. Terwijl deze stromen juist waarde aan de wijk kunnen toevoegen. 
In Wielwijkpark zien we een natuurlijke plek waar water en groen samenkomen en beter benut kan worden. Het 
Wielwijkpark wordt niet uitgebreid gebruikt, maar hee   door haar centrale ligging wel veel gebruikspoten  e. Wielwijk 
Beach en Kan  ne is een recrea  eve hub in Wielwijkpark en biedt ac  viteiten en func  es om het park te bezoeken. 

Het water in Wielwijkpark is momenteel beperkt bruikbaar. Het nieuwe uitgangspunt is water omarmen en op  maal 
gebruiken. Dit doen we door schoon zwemwater te creëren met natuurlijke helofytenfi lters en decentrale zuivering. 
Het Wielwijkpark krijgt hierdoor een zwemplas met een strandje en wordt aantrekkelijker voor wijkbewoners. Naast 
de zwemplas vinden er andere sportac  viteiten plaats a  ankelijk van de behoe  e in Wielwijk. Er komt bijvoorbeeld 
een voetbalveldje waar toernooitjes georganiseerd worden door een lokale held. 

Naast de zwemplas komt een kan  ne om de zwemplas te beheren en sociale ontmoe  ngen faciliteren. De circulair 
gebouwde kan  ne wordt gerund door bewoners die las  g een plek vinden op de arbeidsmarkt. Het eten en drinken 
in de kan  ne wordt gemaakt door inwoners van Wielwijk. Rondom de kan  ne is voldoende ruimte om eetmarkten of 
andere kleine evenementen te organiseren voor de buurt.  

Wielwijk Beach en Kan  ne is een (deel)antwoord 
op het verlies van waarde van het water en de 
aanwezigheid van talenten in de wijk. Door het 
water te zuiveren en een nieuwe recrea  eve rol 
te geven maakt het de wijk aantrekkelijker wat 
de doorstroom van bewoners kan verminderen 
en sociale contacten kan versterken. 

Voorbeelden kunnen zijn dat in het 
Amsterdamse Westerpark kinderen zwemmen 
in een openbare zwemplek. Door de veelheid 
aan mensen mengen de groepen zonder dat dit 
overlast oplevert. Een ander voorbeeld rondom 
de horeca is de Amsterdamse Brasserie Up die 
gerund wordt door 20 ex-verslaafden. 

Wielwijk park

€

ondernemershuis

biogas

warmtecompost

Wielwijk
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5. Bevindingen en conclusies
Dit onderzoek hee   zich gericht op de vraagstelling: Hoe kan sociaaleconomische waarde 
gecreëerd en behouden blijven in Wielwijk door circulaire principes toe te passen? 

In het voorgaande hoofdstuk is toegelicht dat aan de hand van circulaire ac  viteiten bij 
Hubs op strategische plekken in Wielwijk sociale waarde toegevoegd kan worden. Het 
onderzoek hee   inzicht geboden in de volgende principes. We lichten ze toe aan de 
hand van lessen van Wijk rich  ng Rijk en vice versa. 

Van Wijk naar Rijk

Lokale toepassing van globale systemen

Door de vraagstelling en de aanpak van het onderzoek bleek dat de circulaire ini  a  even 
die  jdens dit traject door betrokkenen in de wijk geopperd zijn allen gekenmerkt kunnen 
worden als kleinschalig met kleine stapjes. Vaak gericht op betrokken bewoners met veel 
vrije  jd. Wij verwachten dat deze ini  a  even gaan bijdragen aan de transi  e naar een 
circulaire economie. Wielwijk moeten zich dan wel posi  oneren als onderdeel van een 
groter systeem. Enerzijds door stedelijke en regionale systemen te ondersteunen: zoals 
de schakel die Wielwijk al is bij oogsten van biomassa, anderzijds door van mondiale 
systemen de vruchten te plukken: denk aan een Uber eats. De verwach  ng is dat een 
combina  e van deze wereldwijde technieken met lokale toepassingen het snelste 
sociale waarde gaat opleveren voor Wielwijk. Bijvoorbeeld: cateraars die vanuit een hub 
in Wielwijk in de stad eten leveren via een Wielwijker die voor het bedrijf Thuisbezorgd.
com fi etst.  Mondiaal gezien zijn een aantal pla  orms die lokale kennis koppelen aan 
een lokale vraag; bijvoorbeeld Uber voor transport, Deliveroo voor thuisbezorging of 
Klusspot voor klusjes in huis. Zij bieden diensten aan en koppelen deze aan een lokale 
producent. Deze pla  orms kunnen lokaal sociaaleconomisch profi jt opleveren. Let 
wel: een deel van de winst van mondiale systemen vloeit niet lokaal terug. Bv. de 25% 
commissie gerekend door Uber per rit en de lage invloed hierop van werknemers. 

Sturing op schaalniveaus

Hubs zijn de verzamelplekken in Wielwijk die schaalniveaus verbinden. Op welke schaal 
circulaire systemen zich gaan organiseren hangt van meerdere factoren af. Waar is de 
afzet van een grondstof en hoeveel? Waar is de vraag naar de grondstof en hoeveel? 
Welke technologieën zijn nodig om grondstofstromen weer in het systeem te laten 
rondcirculeren? Circulaire systemen zullen zich automa  sch gaan organiseren volgens 
het economisch meest effi  ciënte schaalniveau. Soms betekent dit dat er vrijwel geen 
lokale waarde zal ontstaan in een wijk. De gemeente kan invloed uitoefenen op deze 
schaalniveaus vanuit andere mo  va  es dan economische waarde. Bijvoorbeeld sociale 
waarde of lokale werkgelegenheid. In dat geval gaat Wielwijk samen met de gemeente 

Organisa  e van hub Hart van de wijk

Organisa  e van hub Wielwijk park
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lokaal cirkels sluiten of bijdragen aan een cirkel. In dat geval wordt er bewust gekozen om 
‘in te grijpen’ vanuit sociale mo  va  e en niet vanuit economische mo  va  e. Hiervoor 
afgaand zal de gemeente Dordrecht een visie en doelen moeten bepalen wat zij wil 
bereiken met een circulaire economie en welk belang zij hechten aan sociale waarde t.o.v. 
economische waarde. Bijvoorbeeld: Het verwerken van sloopafval uit Wielwijk door het 
bedrijf New Horizons is nu op een centrale plek in Nederland omdat een groot volume 
aan sloopafval circulaire ketens mogelijk maakt. De lokale overheid kan sterker sturen op 
bijvoorbeeld meer lokale verwerking van sloopafval door programma’s, faciliteiten en/of 
aanbestedingseisen anders in te richten om lokaal sociale waarden te creëren. Het beste 
schaalniveau is dus a  ankelijk van de ambi  es van de gemeente.

Mogelijk zullen er in de toekomst door de geleerde lessen of innova  e economisch 
interessantere schaalniveaus ontstaan. Er zal met de kennis van nu gestart moeten 
worden.
 
De kosten gaan voor de baten uit

Circulaire ini  a  even die bijdragen aan de sociale waarde in Wielwijk mogen in eerste 
instan  e geld kosten als het ini  a  ef voldoende nut hee   en bijvoorbeeld bijdraagt aan 
de bewustwording. Nut en toegevoegde waarde moet uiteindelijk een businessmodel 
opleveren. Maar er moet ergens worden gestart en er is een speler nodig die dit 
faciliteert. In de prille fase waarin circulaire economie zich momenteel bevindt, is 
het las  g om investeerders te overtuigen van circulaire businessmodellen. Daarom 
zijn de gemeente, samen met logische partners, bij uitstek hiervoor de par  jen. Het 
chocolademerk Tony Chocoloney is een interessant voorbeeld. Het bedrijf is gestart 
vanuit een ideële gedachte met als doel slaafvrije chocola te produceren. Met een eerlijk 
product en bijpassend goed verhaal zijn zij marktleider in Nederland geworden. Met 
deze voorbeelden in het achterhoofd is het steunen van kleinere ini  a  even belangrijk 
voor de toekomst waarin zij mogelijk fl oreren.     

Belangrijk is dat er bij de Hubs middelen beschikbaar moeten worden gesteld om de 
circulaire ac  viteiten uit te voeren. Extra middelen kunnen worden gevonden door 
partnerschappen te creëren. Een partner zoals een schoolinstelling kan extra fi nanciering 
beschikbaar stellen, als we een leer/stageplek faciliteren in de Hubs.

Ac  veren en faciliteren, in plaats van organiseren

Bewoners van Wielwijk zullen zelf aan de slag moeten met ini  a  even. Dat gaat hen 
vervolgens waarde opleveren in de vorm van werk, inkomen, leerervaringen en 
(versterkte) sociale contacten en netwerk. Als Wielwijkers zich eigenaar gaan voelen van 
de ini  a  even is dit een duurzamer model dat langere termijn waarde oplevert dan dat 
bijvoorbeeld de gemeenten alles voor hen organiseert. Ter voorbeeld: A-garden richt 
met bewoners de openbare ruimte in en maakt hen verantwoordelijk voor het beheer. 

Het wordt daarom aanbevolen om de Hubs, die in dit onderzoek geopperd worden, door 
bewoners vorm te laten geven en niet voor hen een Hub ontwikkelen waar zij vervolgens 
uitgenodigd worden om aan deel te nemen. Een Hub moet organisch groeien bij de 
bewoners en door de bewoners. De gemeente Dordrecht kan hen daarbij ondersteunen. 
Bewoners moeten wel beloond worden voor hun inzet. Een beloning draagt bij aan de 
kans dat een ini  a  ef op de langere termijn func  oneert. Een lokale munt of ander 
ruilmiddel zou een prikkel kunnen zijn en de beloning is dan bijvoorbeeld kor  ng bij 
lokale winkeliers, andermans  jd of een maal  jd. 

Regionale hubs zijn kans voor lokale feeders en hubs in Wielwijk 

In Dordrecht en de Drechtsteden wordt beleid gemaakt voor onder andere klimaatadapta  e, 
verkeer, energietransi  e en recycling. Door dit beleid blij   bijvoorbeeld het water langer 
in de wijk, wordt met warmtenetwerken en decentrale energieoplossingen de wijken 
gasloos gemaakt en word ingezet op fi etsen en het scheiden van afval. Dit beleid past 
goed in de gedachte dat volgens de circulaire economie waarde lokaal wordt behouden 
en gecreëerd. Een regionale circulaire economie maakt het systeem van feeders en hubs 
in Wielwijk mogelijk; beide systemen zijn complementair aan elkaar. Het bovenwijkse 
beleid is veelal technisch; het zorgt voor de juiste infrastructuur voor de wijken, maar 
de wijkbewoners hebben geen of een beperkt rol in deze transi  e of ervaren niet de 
baten. Door in te ze  en op lokale hubs en feeders wordt de circulaire economie in de 
wijk voelbaar en profi jtelijk. 

Organisa  e van hub Ondernemershuis
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Aan de slag, Negen ac  es voor het vervolg

Gemeente Dordrecht hee   aangegeven om concrete projecten te willen starten. De 
onderstaande ac  elijst gee   handva  en om in ac  e te komen.

1. Het projec  eam van de herstructurering moet circulariteit bij elke beslissing in 
acht nemen. Bij het opze  en van ac  viteiten, het inrichten van de openbare 
ruimte, het bestellen van de materialen, het beheer en onderhoud, etc. is 
circulariteit het uitgangspunt.

2. Dieper onderzoeken van haalbaarheid van de verschillende Hubs door gebouw/
gebiedseigenaren, afvalverwerkers, bewoners en andere stakeholders. Het 
is interessant om voor het leegstaand ziekenhuis een  jdelijke of permanente 
nieuwe invulling te zoeken. 

3. Gesprek aangaan met New Horizons en Woonbron over circulair renoveren of 
amoveren met lokale sociale baten

4. Waterschap betrekken bij de mogelijkheden om lokaal water te zuiveren en laten 
bijdragen aan ruimtelijke en func  onele kwaliteit van de wijk. 

5. Groen benaderen als bron van grondstof en bron van arbeid in plaats van 
kostenpost. Met groenbeheer werkgelegenheid creëren. 

6. Start met een ini  a  ef GFT inzameling door bewoners, met lokale vergis  ng naar 
biogas. 

7. Start gesprek met enthousiaste trekker voor starten gezonde voedselmarkten – 
en stalletjes

8. Technisch lab opze  en met lokaal ROC/Leerpark in de Ondernemershub waar 
afval bewerkt wordt tot grondstof. 

9. Contact kringloopcentrum OPnieuw & CO voor dependance in de Hubs van 
wielwijk. 
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Van Rijk naar Wijk

Het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ richt zich 
op de ontwikkeling en realisa  e van een circulaire economie voor 2050. Het beleid 
biedt beperkt handelingsperspec  ef voor Wielwijk. Het na  onale beleid richt zich op 
de urgen  e van schaars wordende grondstoff en. Zoals in de inleiding omschreven wordt 
deze urgen  e lokaal niet gevoeld. 
Het na  onale beleid benoemd samengevat belemmeringen, interven  es en een 
prioritering van type grondstoff en. Er zal nog moeten blijken welke belemmeringen 
ervaren gaan worden bij het ontwikkelen van de Hubs. De interven  es die het Rijk 
geformuleerd hee   zijn: s  mulerende wet- en regelgeving, slimme marktprikkels, 
fi nanciering, kennis en innova  e en interna  onale samenwerking. Het Rijksbeleid biedt 
als volgt perspec  ef voor Wielwijk:

• Bij belemmeringen in regelgeving kan de gemeente Dordrecht namens Wielwijk 
de belemmering agenderen bij het Rijk en tot gezamenlijk tot oplossingen komen. 

• De slimme marktprikkels werken door in de wijk en kunnen ook op het niveau van 
de wijk bepaald worden. Zoals sta  egeld verschillende typen afval/grondstoff en, 
waardoor de inzameling aantrekkelijker is en lokaal nieuwe producten gemaakt 
kunnen worden met Wielwijkers.

• Het Rijksbeleid benoemt dat ondernemers ondersteund worden bij het 
ontwikkelen van circulaire verdienmodellen. Dit kan een belangrijke bijdrage zijn 
bij de ontwikkeling van de Hubs. Echter is vanuit het Rijk momenteel nog niet 
duidelijk benoemd hoe ondernemers ondersteunt kunnen worden. De gemeente 
Dordrecht kan dit concre  seren voor ini  a  efnemers in Wielwijk. 

• Digitalisering kan een belangrijke rol spelen in het verbinden van grondstoff en 
en mensen. Het kan het eenvoudiger maken om duurzaam gedrag te belonen. 
Hoe dit exact gaat werken in Wielwijk is nog niet bekend, maar het kan helpen 
bij het opze  en van de verdienmodellen van de Hubs. Het is dan wel zaak dat de 
Wielwijker niet in “digitale armoede” komt te verkeren: er wordt in de wijk nog 
gewerkt met beltegoed. Vraag is of iedereen toegang hee   tot wifi . 

• Voorbeelden van verwaarding van grondstoff en elders in Nederland kunnen 
inspira  e bieden voor ac  viteiten in de Hubs in Wielwijk.

• Verbeterde huishoudelijk afvalscheiding door Rijksbeleid dat zich vertaald naar 
gemeentelijk beleid. 

Circulair Dordrecht 2035
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Bijlage 1: Aanwezigen werksessie “de kracht van Wielwijk”

- Pieter Fokkens 
- Johan Heijboer
- Chris Hoogerwaard. 
- Angelique Meijer 
- Rik Heinen 
- Evelien Stehouwer 
- Anne-Marie Godinho Nunes 
- Mirjam Kiewiet 
- Joske van Breugel
- Jan-Willem Kanters
- Gerrit Slijkhuis 
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Bijlage 2: Resultaten workshop: Inventarisa  e talenten

Kunnen:

• Ac  ef met buurtgenoten en sociaal contact
• Par  ciperen in georganiseerde ac  viteiten
• Hebben voldoende  jd om mee te doen 
• Aankaarten van ergernissen
• Hebben beltegoed en niet al  jd een abonnement
• Samen aanpakken

Willen:

• Een deel wil werken en leren
• Mooier wonen en openbare ruimte (herstructurering) met speel- en sportplekken
• Minder/geen zwerfvuil en meer containers. Klein gedeelte wil meewerken aan 

een schone wijk
• Korte lijnen met gemeente en andere organisa  es en directe oplossingen. 
• Veiliger gevoel
• Ruimte voor openbare toile  en, BBQ, hangplek en drinkplek

Doen:

• Volksbuurt gevoel en sociale controle. Weten veel van elkaar. Ouderen 
hebben aanzien. 

• De Wielwijker is een doorbijter, mondig en doorze  er en is trots
• Bezig met primaire levensbehoe  en en niet met duurzaamheid
• Ongezond eten (goedkoper) en eten uit eigen cultuur
• Naast winkels zijn er een garage, voedselbank, meubelbewerkingsbedrijf en 

Bouman verslavingshuis.
• Hebben volkstuinen met groente
• Doen vrijwilligerswerk in de speeltuinvereniging of koken voor buurt
• Werken met name buiten de wijk
• Zijn weinig ini  a  efrijk
• Eigenen openbare ruimte toe
• Slecht afval scheiden (gemakzucht of gebrek aan bewustzijn, kennis?)
• Vrije  jd: Voetbal, naar het park, spelen, honden trainen, vissen

Overige opmerkingen:

• Minder faciliteren en meer ac  veren
• Gemeente kan in bestekken opnemen dat mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt ingezet moeten worden
• Er is een grote groep verslaafden
• In het Dordtse Hout woont de werkende gemeenschap
• Zeehavenbuurt schoonste straat verkiezing eventueel wedstrijd breder trekken 

in de wijk
• Kenniscentrum fysiek, educa  e of tentoonstelling over circulair. Of onderdeel 

van natuur en milieu educa  e
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Bijlage 3: Resultaten workshop: Ac  viteiten

Ac  viteit Ini  a  efnemer Klanten Hardware So  ware

Kleine winkels of voor elkaar 
koken op een foodcourt met 
standjes

Trekker samen met de 
buurt

Buurtbewoners Fysieke plek, bijvoorbeeld 
leegstaand pand, 
marktplek 

Verbinding leggen bestaande 
ini  a  even.
Aanbieden via facebook of pla  orm

Herbestemmen Albert 
Schweizer en de Compas 
school voor ondernemers 
(veel zzp’ers in wijk)

Grondbedrijf/ projecten bij 
gemeente

Wielwijkse 
ondernemers

Ondernemershuis Uitnodiging om Wielwijkers in te 
laten schrijven voor hun ideeën + 
lokaal kringloop dependance starten 
van Opnieuw & co

Grofvuil wegbrengen voor de 
buurt

Buurtbewoners Buurtbewoners Vervoersmiddel

Right to Challenge 
buurtplannen openbare 
ruimte e.d.

Gemeente en 
buurtoudsten

Buurtbewoners Buurtbudget inze  en als 
buurt plan hee  .

Contact met gemeente en 
geïnformeerd zijn.

Groen en speelplaats 
onderhoud

Gemeente en 
buurtoudsten, A-garden

Buurtbewoners Materieel lokaal 
beschikbaar

Prikkels, zoals een lokale munt die in 
de wijk uit te geven is

Por  eken onderhoud Woonbron en 
buurtoudsten

Buurtbewoners Materieel Prikkels, zoals een lokale munt die in 
de wijk uit te geven is

Technisch lab met 3D printer 
en plas  c verwerk machine

Vastgoed van gemeente Buurtbewoners, 
ondernemers, 
onderwijs

Ruimte, geld Beheer, ontwerpen, verkoopkanaal, 
marktonderzoek/haalbaarheid,  jd.

Buitenschoolse ac  viteiten 
koppelen aan lee  aarheid 
verbeteren in de wijk

Buitenschoolse opvang Kinderen en ouders Ac  viteiten waar kinderen circulaire 
economie proeven 


