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De gemeente Almere heeft de ambitie een circulaire stad te zijn. De innovatieagenda jaagt innovaties aan. Deze 

agenda stimuleert onder meer het creëren van waarde uit reststromen. Dit is een special over het verwaarden 

van reststromen en de competitie Upcycle City.

Met de competitie Upcycle City vragen we bedrijven en 
kennisinstellingen mee te denken over circulaire oplos-
sin¬gen voor onze reststromen. Hoe kunnen we onze 
biomassa, asfalt en beton en straatmeubilair dat vrij-
komt bij het onderhoud en beheer van de stad opnieuw 
gebruiken als grondstof voor producten? En kunnen we 
die vervolgens gebruiken in de stad? Die vraag zetten 
we uit in een aanbesteding in de vorm van een prijs-
vraag. De winnaar (of winnaars) heeft het recht om als 
eerste het plan in een overeenkomst met de gemeente 
vast te leggen. Daarin worden afspraken gemaakt over 
de co-financiering van maximaal 3 x 1 miljoen verspreid 

over drie jaar uit het Fonds Verstedelijking Almere  en 
bijdragen van andere partijen om het plan te realiseren.
De gemeente is op zoek naar een visie, concept en re-
alisatieplan, dat nieuwe zelfstandige economische ac-
tiviteiten genereert door het maken van producten met 
behulp van deze reststromen. Almere wil innovatieve 
ideeën ook echt laten realiseren. 

Meer informatie? 
Kijk op www.upcycle-city.nl en www.tenderned.nl
Bekijk ook de vlog-aflevering over de competitie op het 
Youtube-kanaal AlmereInnoveert

COMPETITIE UPCYCLE CITY IN HET KORT



KICK-OFF COMPETITIE UPCYCLE CITY 

De gemeente Almere zoekt een duurzame oplossing 
voor reststromen van afval dat nu nog niet hergebruikt 
wordt, zoals waterplanten, asfalt, beton en straatmeu-
bilair. We willen daarmee nog een stap verder gaan dan 
eenmalig hergebruiken; we willen ‘upcyclen’: deze af-
valstromen weer opwaarderen door er nieuwe, hoog-
waardige producten van te maken in plaats van ze te 
verbranden of weg te gooien. Daarom organiseert ze de 
competitie Upcycle City. De kick-off bijeenkomst op 11 
januari was druk bezocht door overwegend bedrijven.

Marijke Roskam, 
communicatie-
adviseur bij de 
Floriade BV, pre-
sen teerde de 
kick-off van de 
com petitie op 11 
januari op het 
hoogste punt van 
Almere, de 28ste 
verdieping van de WTC-toren in Almere. Als eerste no-
digde ze wethouder René Peeters, provinciaal gedepu-
teerde Jaap Lodders en programmamanager Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu Mari van Dreumel uit  op 
het podium. Met een gongslag markeerde wethouder 
Peeters de start van de competitie. 

De mogelijkmakers
“Dit is een stad waarin nog heel veel mogelijk is”, zegt 
Peeters. “Wij kijken wat de stad nodig heeft. Met de 
grootstedelijke reststromen doen we nog niet genoeg. 
Met waterplanten bijvoorbeeld willen we graag het 
nieuwste van het nieuwste. We maken er nu papier van 
en experimenteren met het maken van biobakjes. Er 
kan nog veel meer met biomassa. Wat kunnen bedrijven 
en instellingen nu doen om het op een goede manier 
reststromen te verwaarden? We (gemeente, provin-
cie Flevoland en het Rijk) reserveren een bedrag van 3 
miljoen euro als co-financier om een onrendabele start 
weg te werken. Banken zijn dan ook eerder bereid om 
geld te lenen.”
Deze middelen voor de co-financiering zijn beschik-
baar gesteld uit het Fonds Verstedelijking Almere 

(van gemeente, 
pro vin cie Fle-
voland en het 
Rijk). Ge de pu-
teerde Lodders: 
“We willen de 
innova tie kracht 
in Flevo land bun-
delen en hopen 
dat het mooie ex-

perimenten oplevert, die we ook elders kunnen toepas-
sen. Als overheid moet je proberen je zo min mogelijk 
te bemoeien met het bedrijfsleven, maar soms moet je 
ze een steuntje in de rug geven. Ik zie het als een stuk 
nieuwe economie, waarmee we een voorbeeld kunnen 
zijn voor de rest van Nederland. Ik hoop dat er veel com-
binaties zullen ontstaan met verschillende expertises 
die gezamenlijk de problemen gaan aanpakken.” 
Vorig jaar is de nota Nederland Circulair in 2050 naar 
de Tweede Kamer gestuurd, met de visie voor Neder-
land. Van Dreumel: “Om een slimmere maatschappij te 
maken heb je iedereen nodig, ook een visie waar je aan 
vasthoudt. We gaan een grondstoffenakkoord tekenen 
met een aantal koepels en honderden losse bedrijven. 
Die moeten elkaar gaan vinden in de regio’s. Almere is 
een van de koplopers in het land. Hier zit zoveel energie, 
ambitie en de wens om te dóen.” Omdat dit het eerste 
upcycle-evenement is in Nederland, roept Dreumel on-
dernemers op om te komen met ‘een droom met een 
goede businesscase en marktanalyse’. “Houd vast aan 
die droom!”

De ambassadeur
Hoogleraar duur zaam innoveren in Utrecht prof. dr. Jac-
queline Cramer is ambassadeur van de circulaire eco-

nomie. Zij bena-
drukt het nut en 
de noodzaak van 
het sluiten van de 
grondstofketens 
en de econo-
mische kansen 
die dat oplevert. 
“We moeten van 
een weg werp-
m a a t  s c h a p   p i j 

naar een circulaire maat schappij. Om dat we een enorm 
groot klimaatprobleem hebben, moeten we spaarzaam 
met onze producten en energie omgaan. Omdat we 
enorm veel grondstoffen verbruiken, moeten we meer 
gaan hergebruiken. En omdat onze ecologische voetaf-
druk te groot is, moeten we op kleinere duurzame voet 
gaan leven.”
Ze waarschuwt: “Een nieuwe economie kan ons veel 
opleveren, maar daarvoor moeten we wel eerst inves-
teren. Metropoolregio Amsterdam (32 gemeenten) wil 
wereldwijd voorloper worden op het gebied van slim-
me oplossingen voor de beperkte beschikbaarheid van 
grondstoffen. Dat gaan we waarmaken: in 2030 moet 
dit beleid zijn. De hoofdthema’s zijn energie en klimaat, 
grondstoffen en het creëren van bedrijvigheid.”
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is inmiddels be-
gonnen met de upcycling van negen afvalstromen, zoals 
biomassa, bouw- en sloopmaterialen, elektronisch afval 

Met de drukbezochte en inspirerende kick-off bijeenkomst is de publicatie van de competitie Upcycle City op Ten-
derned op 11 januari onderstreept. Driekwart van de deelnemers waren afkomstig uit het bedrijfsleven. 
We nemen, we maken en we gooien weg. Daarmee doen we een enorm beroep op onze grondstoffen en vergroten 
we de berg schadelijk afval. Hoe kunnen we met afval waarde creëren, zodat er geen waardevolle grondstoffen 
verloren gaan?



en oud textiel. Almere richt zich in de competitie onder 
meer op het afval bij bouw en sloop. Volgens Cramer 
kun je daarbij in de hele kringloop ‘vele malen circulair-
der’ werken. “Al vanaf het ontwerp kun je daar rekening 
mee houden.” Ook voor het hoogwaardig verwerken van 
biomassa, zoals waterplanten, is innovatie nodig van 
nieuwe ondernemers, al dan niet in combinatie met be-
staande partijen. “Je kunt deze initiatieven alleen maar 
van de grond krijgen in samenwerking met elkaar.”

De jury
De winnaar van de competitie krijgt het recht om als 
eerste in onderhandeling te gaan met de gemeente 
over hoe de cofinanciering beschikbaar komt. De ko-
mende drie jaar is jaarlijks 1 miljard euro beschikbaar. 
Daarmee mag maximaal een kwart van de innovatie 
gefinancierd worden. Gemeentelijk projectleider van 
de competitie, Yolanda Musson: “Heel belangrijk in het 
Programma van Eisen is een goed plan over hoe je de 
reststromen wilt omzetten in producten, die ook leiden 
tot betaalde banen voor laagopgeleiden en de reductie 
van CO2. We denken aan een consortium van bedrijven 
die zich ook verbinden met start-ups.” 
In de eerste ron-
de van de compe-
titie worden alle 
plannen geano-
nimiseerd aan de 
jury voorgelegd. 
De inzenders 
van de vijf beste 
plannen worden 
uitgenodigd voor 
de tweede ron-
de, waarin ze hun plan kunnen presenteren aan de jury. 
Twee van de juryleden zijn duurzaam ondernemer Ruud 
Koornstra en initiator ‘NL circular hotspot / Powered by 
Meaning’ Guido Braam. 

“Het is lef dat 
jullie ons ge-
vraagd hebben”, 
zegt Koornstra. 
Hij tipt de deel-
nemers: “Durf 
groot te dromen! 
We moeten aan-
pakken. Het zijn 
niet altijd groot-

se en meeslepende producten, maar vooral creatieve 
ideeën. We zitten in de fase van mobilisatie. Jullie doen 
ertoe!” Braam beaamt: “Nu weten we het, nu moeten 
we het ook gaan doen. Eigenlijk bestaat massapro-
ductie niet meer. 
Het is bijna altijd 
procesinnovatie. 
Ideeën zijn er ge-
noeg: wat ga jij 
doen om ervoor 
te zorgen dat het 
gaat werken?” 

Partijen kunnen tot 15 maart een plan indienen. Op 12 
april maakt de jury de vijf beste inzenders bekend. In 
mei volgt de tweede ronde, waarna de jury een advies 
uitbrengt aan het college van Almere. Voor de zomer 
maakt de gemeente de winnaar bekend. 

De kansen
‘Het kan in Almere’ luidt de slogan, dus er is ook ruimte 
voor ondernemen in Almere. De overheid is initiator en 
co-financier, de Economic Development Board Almere 
(EDBA) ondersteunt dit door partijen bij elkaar te bren-
gen. “Als je iets wilt, kan het ook”, zegt directeur EDBA 
Arthur Bouvy, tevens jurylid van de competitie. “Inno-
vatie betekent letterlijk ‘vernieuwing’. Je zult het met 
elkaar moeten gaan doen. De EDBA is een aanjager van 
nieuwe banen. We werken aan een 2.0-versie om de in-
novaties in de stad op het gebied van de circulaire econo-
mie op een hoger 
plan te brengen. 
In 2025 wil len we 
geen af val stoffen 
meer in Almere, 
maar ‘urban mi-
ning’: ga op zoek 
naar die afval-
stoffen en doe 
daar iets mee.”  

De voorbeelden
Ten slotte ne-
men drie onder-
nemers plaats 
op de bank. Zij 
hebben van up-
cycling een suc-
cesvol business-
model gemaakt. 
Het bedrijf New 
Marble van Daan Levy maakt sanitairtegels van gere-
cycled pet-plastic. Hij begon ooit met een recyclingsop-
dracht in Angola, maar ontdekte dat het hier ook kon. 
“Je kunt het relatief eenvoudig en goedkoop maken. 
Kijk vooral waaraan je product moet voldoen voor je de 
markt betreedt en wie je daarbij nodig hebt, want het 
moet ook gecertificeerd worden. Je moet het doen om 
te zien of het kan. En het kan.”
Marketingmanager Rob Kragt van Desso vertelt over 
de ‘cradle to cradle’ tapijten en tapijttegels van het in-

Het doel van upcycling is nieuwe producten maken van 
gerecycled materiaal. Bijvoorbeeld tassen van oude 
leren banken of parkbankjes van gemaaide water-
planten. Sinds de term ‘upcycling’ voor het eerst ge-
bruikt werd door Reinier Pilz in 1994, is het woord zelf 
ook ‘ge-upcycled’. Gunter Pauli en Johannes F. hart-
kemeyer gebruikten het voor hun Blauwe economie, 
William McDonoug en Michael Braungart begonnen er 
hun theorie over cradle to cradle mee. 

UPCYCLING



novatieve bedrijf. Desso maakt ze met “gezonde ma-
terialen, hernieuwbare energie, watermanagement 
en maatschappelijke verantwoordelijkheid”. Ze halen 
de grondstoffen voor de tapijten terug: van de vezels 
worden weer garens gemaakt, maar de bitumen rug-
gen worden meestal gebruikt in zoab-beton. Kragt: “De 
ruggen maken we nu zelf van recyclebaar materiaal 
dat je wél weer in tapijten kunt gebruiken. De kalk die 
we daarvoor nodig hebben halen we uit ontkalkt water 
van waterzuiveringsbedrijven. We zoeken telkens naar 
nieuwe samenwerkingsvormen. Bij cradle to cradle is 
consumeren niet meer erg. Het gaat erom dat je de goe-

de dingen doet.”
Projectleider MVO Mark Spetter organiseerde een Be-
tonakkoord om de hele keten voor 2030 fors te verduur-
zamen. “De Almeerse onderneming Stone Paper maakt 
papier van steenresten. Er is heel veel materiaal be-
schikbaar. ‘Out of the box’ denken, daar liggen de kan-
sen. Een van de uitdagingen is vraag en aanbod koppe-
len. Er wordt heel veel met beton gesleept, misschien 
is het wel de grootste materiaalstroom van Nederland. 
Een lokale of regionale grondstoffenbank en –planning 
zou wel handig zijn.” 

•	Refuse:	weigeren/voorkomen	gebruik
•	Reduce:	gebruik	minder	grondstoffen
•	Redesign:	herontwerp	met	minder	grondstoffen
•	Re-use:	product	hergebruik	(2e	hands)
•	Repair:	onderhoud	en	reparatie
•	Refurbish:	product	opknappen
•	Remanufacture:	nieuw	product	van	2e	hands
•	Re-purpose:	hergebruik	product	maar	anders
•	Recycle:	verwerking	en	hergebruik	materialen
•	Recover:	energie	terugwinning

DE TIEN NIVEAUS VAN 
CIRCULARITEIT: DE 10 R’S

Mogelijk gemaakt door Fonds Verstedelij-
king Almere 

De co-financiering voor de Competitie Upcycle City 
komt uit het Fonds Verstedelijking Almere. Dat 
fonds is in het leven geroepen om naast het bouwen 
van huizen ook nieuwe voorzieningen op het gebied 
van cultuur, sport, economie, groenblauw en duur-
zaamheid te stimuleren. Deze zorgen samen met de 
mensen, gebouwen en wegen voor groei van de stad 
op sociale, leefbare, aantrekkelijke en gezonde wij-
ze. In het Fonds Verstedelijking Almere worden de 
bijdragen van het Rijk, de provincie Flevoland en de 
gemeente Almere samengevoegd.  
www.youtube.com: Almere 2.0 

CIRCULAIRE AMBITIES METROPOOLREGIO 
AMSTERDAM: SLUITEN VAN KRINGLOPEN

De MRA zet in op:
•	Het	 ontwikkelen	 van	 een	 ‘circulaire	MRA	 economie’	

vermindert de afhankelijkheid van schaarse en kost-
bare grondstoffen

•	Terugdringing	 van	 energiegebruik	 en	 vergroten	 van	
productie van duurzame energie onder andere met 
behulp van warmtenetten en smart grids

•	Inzetten	 op	 energieneutraal	 bouwen	 en	 verduurza-
men van de bestaande woningvoorraad

•	Investeren	 in	 duurzame	 mobiliteit	 zoals	 elektrisch	
vervoer

•	Werken	 aan	 een	 robuuste	 inrichting	 om	de	 regio	 te	
wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverande-
ring

www.amsterdameconomicboard.com
www.metropoolregioamsterdam.nl 

De MRA wil wereldwijd voorloper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor de beperkte beschikbaarheid 
van grondstoffen door het herontwerpen en sluiten van kringlopen. De MRA  realiseert daarmee ook innovatie en 
nieuwe bedrijvigheid in de eigen regio. Steeds breder wordt onderschreven dat het huidige productiesysteem zijn 
grenzen heeft bereikt, ook in de MRA. Inzetten op de energie- en de grondstoffentransitie is cruciaal voor verdere 
versterking van de internationale positie van de MRA.

Colofon

Vragen? Neem contact op met: 
Yolanda Musson, programmamanager
jhmmmusson@almere.nl

Deze nieuwsbrief is voor alle stakeholders die 
betrokken zijn bij de Innovatieagenda Almere en 
innovatieve ontwikkelingen in Almere in het bijzonder. 
De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. 
U kunt zich aan- of afmelden via 
https://www.almere.nl/ondernemen/innovatieagenda/ 

foto’s: Anja de Graaff 

https://www.almere.nl/ondernemen/innovatieagenda/


CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE PRAKTIJK

Programmamanager Sabine Strijbos werkt samen met  
Tjibbe Winkler aan het transitieprogramma Stedelijke 
Grondstoffen van de gemeente Almere.  Dit is een pro-
gramma dat valt onder de innovatieagenda van René 
Peeters en wordt gefinancierd door het Fonds Verste-
delijking Almere. De focus ligt op het verwaarden van 
reststromen naar grondstoffen en het creëren van 
werkgelegenheid. 
Om aan te tonen dat van ‘afval’ iets waardevols gemaakt 
kan worden,  begonnen ze met één afvalstroom. “Wa-
terplanten zijn een probleem in Almere en daarbuiten. 
Boten lopen vast, ondernemers aan het water lijden 
verlies, gemeente, provincie en Rijkswaterstaat moeten 
telkens maaien. De kosten zijn enorm. Naast een flink 
bedrag voor het maaien betaalden we ook voor het leg-
gen van boeien langs de vaarroutes, het extra maaien 
voor evenementen, het informeren van alle betrokkenen 
en ga zo maar door. Dat geld en die uren zitten echter 
allemaal in verschillende potjes.” Zo lopen de contacten 
met de ondernemers via Economische Zaken, terwijl de 
beheertaak bij Stadsbeheer ligt. 

Blauwe economie
De kwestie kwam in een stroomversnelling nadat Strij-
bos en Winkler een congres met Gunter Pauli, voor-
malig directeur van Ecover, een bedrijf dat biologisch 
afbreekbare schoonmaakmiddelen maakt organiseer-
den.  Pauli is de bedenker van de ‘Blauwe economie’. 
Behalve de groene economie, die uitgaat van ‘afval is 
grondstof’  gaat de blauwe economie ervan uit dat ach-
ter iedere overvloed (bijvoorbeeld afval) een geldstroom 
zit, waardoor nieuwe verdienmodellen ontstaan. Na dit 
congres (op 28 november 2016) organiseerde wethou-
der René Peeters een collegespecial om na te denken 
over nieuwe verdienmodellen in de stad en de regio, 
waarbij de betrokkenen elkaar versterken. 

Hoe zijn ze waterplanten 
gaan inzetten op de Gun-
ter Pauli-manier? Strijbos: “De Economic Development 
Board Almere (EDBA) heeft 20.000 euro beschikbaar 
gesteld voor een businesscase. Die verdienen we te-
rug als we bijvoorbeeld besparen op het maaien van de 
planten..” Wat levert het ons op? “Omdat we de water-
planten niet meer hoefden te transporteren en te laten 
verwerken, konden we dit budget inzetten om de wa-
terplanten te verwerken in bijvoorbeeld papier of een 
biocomposiet voor buitenbankjes. 

Bakjes en bankjes
Ze vonden een bedrijf in Raamsdonk dat ‘recepturen’ 
maakt voor producten van dit soort grondstoffen. Daar-
na betrokken ze Antalis en Staples bij de ontwikkeling 
van papier en bankjes van biocomposiet. Ze hielden 
brainstormsessies met chef-koks uit Flevoland om een 
complete lijn biologische ‘disposables’ te bedenken. 
Met Marfo onderzoeken ze nu de mogelijkheden voor 
biobakjes voor vliegtuigeten en voor zorginstellingen. 
Strijbos: “Het is voor de luchtvaart interessanter, want 
goedkoper, om gft-afval aan te bieden dan restafval.”  

Hierdoor krijgen ze meer vragen uit de markt. Bijvoor-
beeld van Eosta, de op een na grootste distributeur van 
biologische groente en fruit ter wereld. “Hun verpak-
kingen worden nu van rietsuikerplantenafval uit Colom-
bia gemaakt. Zij zijn zeer geïnteresseerd in biomassa 
uit Flevoland. We hebben nog geen productiefaciliteit in 
Almere en willen graag tegen dezelfde kostprijs leve-
ren.” Ze kijken nu welke bestaande ondernemer dit kan 
en zijn van plan een grondstoffencollectief  op te zetten 
van bedrijven en kennisinstellingen.

Warmte en werkgelegenheid
“We zoeken ook bestaande projecten die we hiermee 

kunnen verbinden”, zegt Strijbos. 
“Rondom het Weerwater zien 
we bijvoorbeeld kansen om de 
warmte die het Flevoziekenhuis 
produceert terug te winnen voor 
de woningen in de stad of voor 
een drijvend zwembad.” De bo-
men die gekapt worden om de A6 
te verbreden, kunnen ze gebrui-
ken voor speeltoestellen, hekken 
en een houten brug. De zagerij 
en timmerwerkplaats leveren 
dan weer werkgelegenheid voor 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.
Meer weten? Kijk op waardeuit-
reststromen.edba.nu 

Bernadet Timmer
Communicatie

“Het bestuur vond dit meer een kwestie voor commerciële partijen, maar het gaat ook 

over anders omgaan met reststromen uit de stad  en het scheppen van werkgelegen-

heid.”

http://waardeuitreststromen.edba.nu/
http://waardeuitreststromen.edba.nu/

