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Een uitzondering daargelaten, iedereen heeft er op een bepaalde manier mee te maken: het woningtekort. Misschien ben 
je zelf naarstig op zoek naar een passende en betaalbare woning en/of zie je mensen in de omgeving met deze zoektocht 
worstelen. Het grondrecht wonen lijkt ten onder te gaan in een exploderende huizenmarkt. Om dit te voorkomen ligt er een 
grote opgave bij de bouw: er dienen circa 1 miljoen woningen bijgebouwd te worden. Maar dit is niet de enige opgave waar 
deze sector voor staat. In lijn met de gehele economie zal ook de bouwsector circulair moeten gaan werken. Deze ambitie 
ligt besloten in een wettelijke kader waarin gestreefd wordt naar een volledig circulaire economie in 2050. Een belangrijk 
kader, want grondstoffen raken dermate uitgeput en gewoonweg ‘op’. Naast het woningtekort, de bijbehorende  
bouwopgave en de grondstoffencrisis staat de sector derhalve deze immense opgave ook nog eens circulair op te lossen.

Wat is circulaire bouw?
Circulaire bouw houdt in dat de kringlopen – materialen, water en energie – gesloten worden. Het betreft alle inzet die  
het uitputten van grondstoffen en het vervuilen van de wereld als gevolg van de maakindustrie tegengaat. Circulaire 
strategieën richten zich op het voorkomen van materiaalgebruik, behouden van waarde van producten en hoogwaardig 
hergebruik bij afdanking van het product. 

Transitie in bouwen en ruimtegebruik: circulaire gebiedsontwikkeling
De hierboven beschreven transitie leidt vaak tot nieuwe productieprocessen of een efficiëntere en hernieuwde inzet van 
materialen. In onze optiek gaat circulair denken voor de bouw vele malen verder. Techniek en materialen zijn hierbinnen 
belangrijk, maar de overkoepelende proces- en ontwerpkeuzes zijn minstens net zo belangrijk om doelen te kunnen behalen.

Juist in een tijd waarin we kampen met een immense bouwopgave 
en druk op transitie ligt er een kans voor een circulaire ontwikkelstrategie. 

Door een circulaire ontwikkelstrategie te betrachten ontstaat uiteindelijk een aantrekkelijker woonklimaat. De ingrediën-
ten voor dit woonklimaat gaan verder dan hergebruik en meervoudige inzet van materialen, ruimte en kennis. Er is ook 
een belangrijke rol weggelegd voor toekomstige bewoners: zij dienen hun krachten en kennis te bundelen om het gebied 
zo aantrekkelijk mogelijk te maken en na oplevering volgens die waarden zo te houden. Hiermee ontstaat een adaptieve 
woonwijk waarin bewoners hun gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid delen. Juist deze aspecten - zowel sociaal 
als technisch van karakter - zijn uitstekende randvoorwaarden voor circulariteit. Als deze aanpak op grotere schaal wordt 
gestimuleerd of toegepast, is er een circulaire transitie mogelijk. Een omslag die een ieders woonwensen respecteert en 
het beste uit de collectiviteit haalt. Dit vormt de basis voor circulaire gebiedsontwikkeling.

Van individueel naar collectief
De overheid werkt via samenwerkingen, agenda’s en transitiepaden om de klimaat- en woonproblematiek aan te pakken. 
Als launching customer investeert de overheid ook in kansrijke circulaire innovaties. Maar oplossingen binnen ons huidige 
systeemdenken lijken niet afdoende om de efficiëntieslag waar deze opgave om vraagt te realiseren. De opgave is te 
complex en te groot om alleen met (technische) innovaties aan te pakken. 

Als reactie hierop zien we een tegenbeweging ontstaan: bewoners die het heft in eigen handen nemen; van Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) tot tiny houses. ‘Traditionele’ bouw en bezit, zoals een twee-onder-een-kap, 
appartement of vrijstaand huis en jarenlange hypotheek, is gezien bovenstaande uitdagingen, lang niet meer logisch. Laat 
staan dat deze invullingen ruimtelijk, klimaat-technisch of vanuit benodigde materialen in de toekomst nog mogelijk zijn. 

Meer doen met minder biedt kansen

Daarnaast is er, gezien het tekort en de urgentie, een groeiende behoefte aan ‘andere’ vormen van wonen. “Vooral col-
lectief wonen is in trek”, geeft Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, recentelijk aan (Vink, 2021). 
Dit is geen nieuw concept, maar meer een andere invulling aan eerdere innovatieve en meer collectieve woonvormen 
als bijvoorbeeld de tuinstadgedachte of de woongroep. Nieuw aan de invulling anno 2022 is dat burgers zich heel snel 
kunnen verenigen en zo ook aan spullen kunnen komen. Bovendien is veel kennis via internet te vinden. Denk aan nieuwe 
technieken, zoals wiki housing en de toepassing van nieuwe biobased materialen. Deze benadering – die gericht is op 
meer doen met minder, én dat in een collectief - biedt kansen. Zo ontstaat immers een integrale en intrinsiek gedreven 
aanpak van verschillende uitdagingen. Van woningtekort, materialentekort tot de druk op hergebruik en fossiele bronnen. 
Kortom: denk in samenlevingen in de strijd tegen verspilling en uitputting.

1. Inleiding
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Het is niet alleen de bewoner en het collectief dat dit initieert. Er ligt ook een geweldige opgave voor de bouwsector en 
publieke partijen om dit te stimuleren en collectieven professioneel terzijde te staan. 

Ecowijken als voorbeeld voor grootschalige gebiedsontwikkeling
In dit whitepaper belichten we deze bijzondere wooninitiatieven die afwijken van de norm, maar wel aansluiten bij en  
inspiratie bieden voor circulariteit. Ecowijken zijn in onze definitie wijken waarin duurzaamheid centraal staat en  
bewoners veel meer als gemeenschap met elkaar leven. Zij kennen daarvoor een intrinsieke motivatie. Deze gedrevenheid 
leidt tot het vermogen adaptief en op een andere wijze de leefomgeving vorm te geven. Daarmee is deze ecowijk anders 
dan een traditionele wijk waarvan de inrichting vooral bepaald wordt door wetten en financiële kaders. En toch ontstaat 
er ter plekke iets moois met duurzame waarde. Er zijn veel verschillende soorten ecowijken die we in deze whitepaper 
bundelen. We kijken ook naar verschillen ten opzichte van de norm. Deze analyse biedt daarmee inzichten en handvatten 
voor circulaire gebiedsontwikkeling. 

Naast verschillende bronnen zijn vier (mede-)initiatiefnemers van ecowijken geïnterviewd om te achterhalen welke  
succeskenmerken van hun wijk ook gelden voor grootschalige woningbouw. De initiatiefnemers en de desbetreffende 
wijken zijn: 
 
Iewan Strowijk  Mare Nynke Zijlstra
Eva Lanxmeer  Marleen Kaptein
Stad van de Zon Hans Peter van Schooneveld
Wickevoort   Geer Karman
Glind ecowijk  Nasja Geertjens
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2. Probleemstelling

Urgentie in cijfers
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) geeft aan dat de wereld in totaal nog maar 400 gigaton CO2 mag 
uitstoten om de opwarming van de aarde onder 1,5 graden Celsius te houden. Onlangs voerde het Dutch Green Building 
Council (DGBC) een onderzoek uit naar wat dit betekent voor de woningbouw (Dutch Green Building Council, 2021). 
Grofweg stelt de DGBC dat het CO2-budget voor de woningbouw in Nederland nog 100 megaton CO2 is. Tot 2050 moeten 
alle woningen die nog worden gebouwd en gerenoveerd uit dit CO2-budget worden gerealiseerd. Uit de scenario’s die DGBC 
opstelde, blijkt dat het een onmogelijke taak lijkt om de woningbouwopgave binnen dit budget te realiseren. Zelfs met een 
flinke bijdrage van biobased materiaal, een hoog aandeel hergebruik en een bouwmaterialenindustrie die continu zichzelf 
overtreft op innovatie, is het primair materiaalgebruik per woning simpelweg te groot (zie kader). Ook in de Integrale 
Circulaire Economie Rapportage 2021 (PBL, 2021) wordt bevestigd dat biobased bouwen en hergebruik van vrijkomende 
bouwmaterialen niet voldoen om de bouweconomie circulair te maken en dat andere oplossingen nodig zijn.

Het gat van 15% naar de doelstelling klinkt misschien niet erg groot, maar gaat als gezegd uit van een aantal heel 
optimistische ontwikkelingen voor wat betreft innovatie en materiaaltoepassingen. De werkelijkheid van nu geeft een
heel ander beeld. Tradities en beperkende normen staan circulaire oplossingen vaak in de weg. Daar komt nog bij dat 
andere ontwikkelingen, zoals de energietransitie, de vraag naar materialen doet toenemen. Het probleem wordt in de 
toekomst dus alleen nog maar groter. 

De circulaire transitie is urgent voor de gebouwde omgeving 
en de inrichting van ons land

De huidige oplossingsrichtingen, zoals biobased bouwen en toenemend hergebruik door urban mining, zijn 
volgens alle scenario’s nog niet genoeg om de bouw circulair te maken. Een andere blik op woningbouw is 
nodig om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen.

“Naast een best-of- class prestatie door de industrie, biobased materiaalgebruik en urban mining dient  
er overall 15% beter te worden gepresteerd om de doelstelling te behalen.”

Dutch Green Building Council, november 2021
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Een aantal belangrijke indicatoren laten zien dat deze omslag meer dan nodig is en versnelling verdient:

1. Materiaalgebruik wereldwijd neemt alleen maar toe
Cijfers laten zien dat het materiaalgebruik en de impact hiervan alleen nog maar is toegenomen. Elk jaar valt de 
zogenaamde world overshoot day op een eerder moment. Dit is de dag waarop we, als mensheid collectief meer van de 
natuur hebben verbruikt dan de aarde in één jaar kan vernieuwen. In 2021 vond deze dag plaats op 29 juli en in Nederland 
viel dit moment zelfs al op 27 april. The Circularity Gap Report signaleert ook dat circulariteit wereldwijd afneemt: waar de 
wereld vorig jaar nog 9,1% circulair was, is dit nu 8,6% (Circularity Gap Report Initiative, 2022). De gebouwde omgeving 
en de bouw leveren op mondiaal niveau een enorme bijdrage aan de CO2-uitstoot. Uit een VN-rapport dat eind 2020 werd  
gepubliceerd bleek dat gebouwen en de bouw verantwoordelijk zijn voor bijna 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot  
(United Nations, 2021). Daarbovenop komt de enorme impact die de bouwsector heeft op materiaalgebruik en 
afvalproductie. Zo’n 50% van alle gewonnen grondstoffen worden gebruikt als bouwmateriaal (Eurostat, 2016).

2. Afvalproductie neemt niet af, maar toe
Ondanks optimalisaties en strengere normen en wetgeving neemt de hoeveelheid afval in Nederland nog niet af 
(PBL, 2021). Het materiaalgebruik lijkt in de nabije toekomst niet makkelijk in te perken als gevolg van de verwachtte 
groei van materiaalgebruik (zie afbeelding 1 op pagina 7), in combinatie met het beperkte aandeel vrijkomende materi-
alen (zie afbeelding 2 op pagina 7), en de summiere inzet van hernieuwbare bronnen. Er worden namelijk nog steeds op 
zeer minimale schaal hernieuwbare, biobased materialen in de woningbouw toegepast. Dit bestaat uit ongeveer 2% hout. 
Andere biobased materialen leveren een aandeel van enkel 0,01% à 0,02% (NIBE, 2019).

Dit betekent dat we naast alle huidige inspanningen om de traditionele bouwmethoden te ‘circulariseren’ ook opzoek 
moeten naar radicaal andere manieren van wonen en bouwen om zo gestelde doelen te halen. Oplossingen worden sterk 
gezocht in materialen en technische prestaties, terwijl de waarde van gemeenschappelijkheid op gebiedsniveau een  
belangrijke omslag hierin ingeeft. Los een opgave niet per kavel of huis op, maar kijk naar het geheel en de kennis die 
daarin vrij kan komen. Zo ontstaat een route voor circulaire gebiedsontwikkeling. 
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Afbeelding 1: Delving van grondstoffen tussen 1990 en 2015, voorspelling tot 2050. Bron: The Circularity Gap Report, Circle Economy, 2018.

Afbeelding 2: Volumes bouwmaterialen per provincie tussen 2020 en 2050. Vrijkomende materialen bij sloop (links) tegenover vraag naar materialen voor 
nieuwbouw (rechts) (van Leeuwen, Schwarz en Endhoven, 2020)
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3. Vier kansen belicht

In dit hoofdstuk verkennen we de kansen die ecowijken bieden als oplossing voor het gat naar de circulaire ambitie  
(‘Nederland volledig circulair in 2050’). Wat zijn de lessen van deze ontwikkelingen? Kunnen we deze opschalen voor 
reguliere woningbouw en gebiedsontwikkeling? In dit whitepaper onderzoeken we de kansen voor nieuwbouw, omdat de 
ecowijken die onderzocht zijn ook nieuwbouw betrof. Voor circulaire gebiedsontwikkeling verwachten we echter dat de 
scheiding tussen nieuw en bestaand steeds kleiner wordt. Bovendien zijn de kansen die hier besproken worden ook voor 
renovatie relevant. 

Uit het onderzoek komen vier lessen die de basis vormen voor een substantieel meer circulaire en duurzame 
gebiedsontwikkeling.

Wat is een ecowijk?
In deze tijd waarin het belang van duurzaamheid eindelijk grootschalig herkend wordt en opgepakt wordt door de markt, is 
het soms lastig om te duiden wat een ‘duurzame wijk’ of ‘ecowijk’ precies is. Immers, alle nieuwbouw is inmiddels gasloos, 
de eisen voor materialen met een lage milieu-impact voor gebouwen worden steeds strenger en steeds meer gemeenten 
stellen eisen aan natuurinclusief bouwen en klimaatbestendigheid. Dit leidt de afgelopen jaren wereldwijd al tot minder 
energie-intensieve gebouwen (United Nations, 2021). Hieruit resulteren steeds duurzamere woonwijken. Toch ligt in het 
geval van een ecowijk de lat nog beduidend hoger.

Met het begrip ecowijk worden woonwijken of dorpen bedoeld waarin duurzaamheid echt tot de uiterste kansen wordt 
opgezocht. Een ultieme stretch. Dit zijn wijken met een innovatief en vergaand karakter op gebied van circulariteit en 
duurzaamheid. Grenzen zijn opgezocht en echt verlegd. 

Ecowijken stellen – naast het denken in het collectief in plaats van het individu - meervoudigheid van  
ruimtegebruik en hernieuwde inzet van materialen als uitgangspunt. Zo ontstaat letterlijk een ander  
systeem. Bovendien bieden ecowijken een ander perspectief op wonen waarbij niet alleen winstgevendheid 
maar juist de relatie van de bewoner met zijn omgeving centraal staat. Dat levert duurzame waarde op die 
zich ook uitbetaalt in geluk en gezondheid. Ecowijken zijn niet alleen een testcase voor de meest vergaande 
duurzaamheidsfanaten en koplopers, maar bieden aanknopingspunten die voor de hele woningbouw kunnen 
gelden. Van early adopting tot mainstream. 
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Gelet op dit kader, hebben ecowijken de volgende kenmerken: 

• Ze wijken duidelijk af van traditionele bouwmaterialen en -wijzen en kiezen voor duurzame alternatieven.
• De inrichting van de wijk gaat uit van duurzame principes, de lokale kenmerken van onder andere bodem en water  

en het sluiten van kringlopen.
• De wijken hebben een zeer sterke, inclusieve community: er is een nadrukkelijk ecosysteem waarin sociale en  

persoonlijke krachten zich ook hebben gebundeld. 

Deze optelsom leidt vervolgens tot een mix van materiële en immateriële aspecten die kenmerkend zijn. 

Overigens is het opvallend dat de onderzochte wijken Wickevoort en Eva Lanxmeer zich niet herkennen in de kwalificatie 
‘ecowijk’. Omdat zij wel voldoen aan de hierboven omschreven eigenschappen, worden zij in dit whitepaper wel genoemd 
als ecowijk.

Kansen uit Ecowijken Circulair voordeel Voordeel voor bewoners

Kans 1:  
Community en gedeeld 
eigenaarschap

- Deeleconomie 
- Meer met minder 
- Kringlopen lokaal en kleiner maken 

-  Binding en verantwoorde-
lijkheidsgevoel voor en met 
elkaar en de wijk

-  Eenzaamheid tegengaan, 
gezamenlijk kosten dragen

-  Kwaliteitbehoud/verbete-
ring van de wijk 

Kans 2: 
Organisch, dynamisch  
ontwikkelen van de wijk

-  Alleen materialen gebruiken die je op dat moment no-
dig hebt (hergebruik en behoefte aan elkaar koppelen)

-  Aanbod beter aansluiten op steeds veranderende 
vraag (bijvoorbeeld voorkomen kleine huishoudens in 
enorme woningen), passend in de lokale (dynamische) 
context

-  Bewoners ervaren de wijk 
als prettige en passende  
leefomgeving

-  Er is draagvlak voor nieuwe 
ontwikkelingen omdat die  
logisch volgen

-  Er blijven mogelijkheden 
voor bewoners om in de 
wijk te blijven wonen 
omdat die meegroeien met 
behoefte 

Kans 3: 
Sterke duurzame visie, 
ambitie en leiderschap 
vanaf de voorkant van het 
proces

-  Circulaire doelen zijn stevig verankerd in uitgangs- 
punten van de wijk

-  Duurzaamheid/circulariteit op productniveau wordt 
overstegen, er is meer focus op systeemniveau

-  Kans voor bewoners om 
(mede) ontwikkelaar te zijn 
van eigen droomwijk

Kans 4: 
Bewustwording en kennis 
bij bewoners over duur-
zaamheid en circulariteit

-  Minder materiaalgebruik en lagere milieuimpact
- de kans om houtbouw toe te passen 

- Gezonder wonen en leven
- Financiële besparing
-  Duurzaam leven zonder 

daar elke dag bij stil te 
hoeven staan

Tabel 1 Samenvatting van de succeskenmerken van ecowijken
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Kans 1: Community en gedeeld eigenaarschap

Ecowijken onderscheiden zich omdat ze minder anoniem en beduidend meer gezamenlijk zijn dan veel andere 
wijken in Nederland. Alle bewoners voelen een bepaalde mate van verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Ze zijn 
hecht en kennen elkaar. Vaak is deze verantwoordelijkheid ook vastgelegd in de koop- of huurovereenkomst, zoals 
in Wickevoort en Eva Lanxmeer. Een community met gedeeld eigenaarschap kan vele vormen aannemen. In som-
mige ecowijken heeft privéruimte plaats gemaakt voor gemeenschappelijke ruimtes. Zoals een dagelijks gebruikte 
keuken of woonkamer in Iewan Strowijk. In andere wijken zoals Wickevoort of Eva Lanxmeer heeft iedereen een 
woning met eigen voorzieningen, maar dragen zij gezamenlijk zorg voor een deel van de buitenruimte, zoals een 
gedeelde tuin of stadsboerderij. Wat een community maakt wordt niet bepaald door de voorzieningen die je al dan 
niet deelt, maar door de verbinding die je met elkaar en de wijk voelt. Dit kan op allerlei manieren tot uiting komen.

Delen is het nieuwe hebben
In een ecowijk wordt er intensiever samengeleefd dan in een doorsnee straat, wijk of buurt. De gezamenlijke 
voorzieningen, fysieke- en sociale omstandigheden van de ecowijk resulteren in een woonvorm waar veel wordt 
gedeeld. Door het voorzien in deze gedeelde ruimte kan de eigen woning compacter gehouden worden. In woon- 
gemeenschap Vrijburgt in Amsterdam ontwikkelden de bewoners zelfs een gezamenlijk theater en restaurant.  
Voor zichzelf en voor de wijk. Of de stilte- en meditatieruimte van woongemeenschap De Eik in Lent. ‘Delen’ gaat 
in deze voorbeelden verder dan het delen van ruimte of andere tastbaarheden: zij draaien juist om het delen van 
inzichten om zo geestelijke verrijking te bereiken. En dus gewoonweg gelukkiger samen te wonen. Dat principe 
staat ook centraal in de verschillende ‘Knarrenhofjes’ in Nederland: woongemeenschappen die draaien om een 
sterke sociale binding en het delen van talenten. 

Door delen ontstaat een duurzaam perspectief op goederen en ruimte
Door meer samen te leven en verantwoordelijkheid te dragen voor gedeelde voorzieningen, ontstaan allerlei 
circulaire voordelen. Een voor de hand liggende is dat door een deeleconomie meer mensen gebruik maken van 
minder producten. Zo hoeft niet iedereen een klopboor, grasmaaier of auto aan te schaffen, maar deel je die met 
elkaar. Een ander voordeel is dat door ruimtes te delen, er minder leegstand en dus minder overbodige ruimte is. 
In Wickevoort verandert een vergaderzaal bijvoorbeeld ’s avonds in een yogaruimte. Daarnaast zorgt een hechtere 
community met gedeelde voorzieningen ervoor dat meer diensten en producten lokaal worden afgenomen, en 
kringlopen dus kleiner worden. Een prachtig voorbeeld is de stadsboerderij of moestuin die in Eva Lanxmeer en 
Wickevoort te vinden is. In plaats van aardappelen uit Egypte, die 3500 kilometer reizen, eet je gewoon de aardap-
pelen die je met je buren teelt in je eigen wijk.

Sociale hechtheid als antwoord op de tijdsgeest
Voor bewoners is het samenleven één van de hoofdredenen gebleken om in een dergelijke wijk te willen wonen, 
geven alle initiatiefnemers aan. Dat is, juist nu, niet gek. In de afgelopen twee jaar hebben we allemaal onze 
leefomgeving enorm zien krimpen. De coronacrisis heeft ons letterlijk en figuurlijk teruggeduwd in onze eigen 
bubbel. Dit heeft een groot deel van onze maatschappij doen laten beseffen dat puur individueel leven niet voor 
hen weggelegd is. De collectiviteit en sociale omgeving die een ecowijk biedt sluit mooi aan bij dit inzicht en 
bijbehorende sociale wensen. Daarnaast zijn we in de afgelopen jaren steeds meer waarde gaan hechten aan de 
kwaliteit van onze leefomgeving en de beschikbaarheid van groen hierin. Zo bleek het Vondelpark dagelijks te 
klein om Amsterdammers te kunnen voorzien van deze behoefte. Wonen in een ecowijk voorziet in de mogelijkheid 
om dit soort voorzieningen op kleine schaal in je directe woonomgeving te benutten. Zo is bij het stedenbouwkun-
dig plan voor Lanxmeer rekening gehouden met het ontwikkelen van ontmoetingsplekken, zoals gemeenschappe-
lijk onderhouden binnentuinen en autovrije straten. Door de gezamenlijke voorzieningen van een ecowijk kan er 
ingezet worden op kleinere woningen waardoor er meer fysieke ruimte overblijft voor andere faciliteiten en groen. 
In Lanxmeer kocht bijvoorbeeld elke bewoner een stuk van 55 m² van de gemeenschappelijke tuin. Toekomstige 
bewoners van de wijk kenden elkaar al goed omdat ze samen de tuin ontwierpen. Hiermee is de betrokkenheid al 
geborgd bij de uitwerking van de wijk. Deze betrokkenheid blijft bovendien ook lang nadat de wijk is opgeleverd. 
In Lanxmeer wordt momenteel weer opnieuw bekeken hoe de bouwblokken die het eerst gereed waren, weer een 
update kunnen krijgen.

Breed ruimtelijk zichtbaar in Nederland
Dit principe zien we op veel plekken in Nederland terugkomen. Denk aan de typische gesloten bouwblokken 
waarin de tuin niet meer individueel, maar collectief is. Zo ontstaan meer mogelijkheden. Of de als hoefijzer 
gepositioneerde woongemeenschap Ithaka in Almere. Hier bevindt zich de gemeenschappelijke heemtuin en 
natuurlijke zwemvijver. Of het collectieve woongebied Boschveld in hartje Den Bosch met een gemeenschappelijke 
tuin en kas. Deze kas doet zowel dienst als schuur en klusruimte, feestruimte en werkruimte. Al deze voorzieningen 
konden individueel niet ontstaan. Het samen delen levert bewoners dus meer op dan dat zij ieder voor zich zouden 
hebben bereikt.
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Kans 2: Organisch, dynamisch laten groeien van de wijk

De ecowijk blijft vanaf het eerste idee ontwikkelen en is nooit af. In plaats van een blauwdruk die gefaseerd wordt 
gerealiseerd, zijn vooraf alleen de belangrijkste uitgangspunten bekend. In elke fase wordt opnieuw gekeken waar 
behoefte aan is. Een school? Seniorenflats? Of juist meer gezinswoningen? Zo wordt optimaal flexibel ingespeeld 
op de behoeften die in de wijk zijn. Ook de circulaire bijzondere initiatieven zoals de moestuin of boerderij,  
werkplaats of gedeelde ruimte kunnen gaandeweg ontstaan en hoeven niet van tevoren al zijn ingetekend. Dit 
zorgt voor een optimalisatie en daar profiteren bewoners én de circulaire economie van. In Wickevoort werd  
bijvoorbeeld al ver voor de start van de bouw begonnen met het opstarten van de stadsboerderij. Die groeit lang-
zaam mee met de wijk. Uiteindelijk resulteert dit mogelijk in een 3 hectare grote stadsboerderij, met horeca om 
ook te kunnen werken, en een winkeltje. De stadsboerderij zorgt voor het sluiten van kringlopen door reststromen 
van de wijk weer te gebruiken voor nieuwe teelten. Maar ook faciliteert het een mooie samenwerking tussen  
(toekomstige) bewoners van de wijk en het al gevestigde epilepsiecentrum SEIN. Cliënten van SEIN en bewoners 
maken straks gezamenlijk gebruik van de al aanwezige en nieuwe voorzieningen, bijvoorbeeld een kinderboer- 
derij.

Tijdelijkheid en adaptieve vormen
Het circulaire voordeel van organische groei is enerzijds dat materialen in kleinere hoeveelheden tegelijk nodig 
zijn. Dat vergroot de kans om geschikte hergebruikte materialen te vinden en om kleinschalig geproduceerde 
duurzame alternatieven toe te passen. Voor houtbouw zijn er in Nederland bijvoorbeeld bijna alleen nog klein- 
schalige casussen te vinden. In het meest extreme geval kan organisch groeien voorkomen dat een nieuw 
(kantoor- of school)gebouw na enkele jaren al met leegstand te maken heeft. Een vergaand voorbeeld van deze 
flexibiliteit is bijvoorbeeld te vinden in Minitopia Poeldonk in Den Bosch. Tot 2023 kunnen bewoners hier in innova-
tieve woonvormen in een voormalige milieustraat wonen. Door de nadruk op kleinschaligheid en tijdelijkheid is het 
vermogen om in te springen op huidige woonwensen en ontwikkelingen veel groter. De community is hecht en een 
broedplaats voor innovatie. Maar ook in Stad van de Zon hield men expliciet rekening met veranderende woon-
wensen van bewoners. Door hier op de kavels ruimte voor te houden, kunnen bewoners met groeiende gezinnen 
eventueel extra benodigde ruimte in hun eigen huis vinden.

Omgevingswet proof
Voor ontwikkeling Oosterwold waar bewoners zelf hun wijk inclusief voorzieningen ontwerpen, stelde Sweco in  
het kader van de nieuwe Omgevingswet een flexibel omgevingsplan op. Door niet aan de voorkant alle functies al 
in het plan vast te leggen, blijft er vrijheid en verantwoordelijkheid voor bewoners om het plan naar eigen inzicht 
te blijven ontwikkelen. Ook helpt deze manier van ontwikkelen om goed in te spelen op de vraag naar woningen.  
Zo werd in Lanxmeer later een seniorencomplex toegevoegd, toen hier vraag naar bleek. Dat kan zorgen voor  
doorstroming vanuit bestaande gezinswoningen. Dat is voor materiaal- en ruimtegebruik veel efficiënter dan  
alleen het bouwen van gezinswoningen. Ook in Iewan Strowijk houdt men rekening met woonwensen van de  
huidige bewoners, zodat die kunnen blijven wonen in de wijk.

 

“In de zeven jaar dat ik bij dit project betrokken ben, zie ik hoe de organisatie alles in het werk stelt om 
de mensen in Oosterwold vrijheid en verantwoordelijkheid te geven binnen de vastgelegde kaders. Dit 
vraagt niet alleen van de gemeente om veel aanpassingen, maar ook bij de bewoners en andere partijen 
in het gebied, waarmee echt een andere verhouding tussen overheid en samenleving tot stand komt.”

Luuk Vranken, Strategisch adviseur omgevingsrecht bij Sweco, over Oosterwolde
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Kans 3: Sterke duurzame visie, ambitie en leiderschap aan de voorkant van 
het proces

Veel ecowijken zijn bottom up ontstaan. Dit werd ook recentelijk geconstateerd in een onderzoek van Milieu- 
centraal (2022). Dat heeft ook sterke samenhang met kans 1: Community en gedeeld eigenaarschap. Maar uit  
gesprekken met de initiatiefnemers blijkt dat voor het ontwikkelen van een vooruitstrevende wijk meer nodig is 
dan ambitie en gedrevenheid van toekomstige bewoners. Professioneel, communicatief sterk leiderschap met 
kennis en ervaring is cruciaal. Dit zorgt er vanaf de start voor dat de circulaire uitgangspunten ook blijven  
behouden zodra zich hobbels voordoen. Gemeente, ontwikkelaar, woningcorporatie en bewoners leveren daar 
allemaal hun bijdrage aan. 

Sterke uitgangspunten
Het belang van sterke duurzame uitgangspunten voor de circulaire economie heeft zich bewezen in Lanxmeer. Hier 
zijn op voorhand een aantal uitgangspunten bepaald waar alle toekomstige initiatieven aan moesten voldoen.

Deze uitgangspunten werden bepaald door de ambitie van de initiatiefnemers in combinatie met de ruimtelijke 
omstandigheden (bodem, water). Ook bedrijven die vooraf niet per se deze duurzaamheidsambities deelden, 
wilden zich hier graag vestigen. Vakbond de Unie heeft zijn kantoor bijvoorbeeld in Lanxmeer. De strenge uit-
ganspunten leidden ertoe dat het een duurzaam gebouw is geworden met veel houtbouw. Ook is een kleine vrije 
school opgericht, waarbij het gebouw samen met de community is gemaakt van lokale klei. Vanuit de ervaring 
van Lanxmeer blijkt goede communicatie in de planvorming essentieel. Duurzame gebiedsontwikkeling valt of 
staat met een projectleider die kan schakelen tussen verschillende disciplines. Zo wordt de integraliteit geborgd. 
De vertaalslag van kansen en mogelijkheden richting planvorming blijft complex. Dit proces hangt voor een groot 
deel af van individuele mensen en een gemeente die vóór dit soort type ontwikkelingen staat. Voorafgaand aan 
de planvorming is het van belang dat de belangrijkste spelers van de ontwikkeling met elkaar in gesprek gaan. 
Middels een aantal workshops kan in die groep het kader voor het plan ontstaan, voorafgaand aan de traditionele 
rompslomp van een gebiedsontwikkeling. Door deze pre-initiatieffase kom je sneller en scherper met elkaar in 
dialoog. Dat biedt een goede basis voor wat er op alle deelvlakken geregeld moet worden. 

Uitgangspunt 1: ontwerp en ontwikkel met wat er is
Eén van de belangrijkste duurzame principes voor een ecowijk is dat je moet uitgaan van de omgevingsaspecten 
van een huidig gebied. Elke locatie heeft zijn eigen kansen en beperkingen, waar de duurzame principes vervol-
gens overheen gelegd kunnen worden. In Wickevoort wordt dit duidelijk door de aanwezigheid van epilepsie-
centrum SEIN, een champignonnenkwekerij en manege in de buurt en bovendien een bosrijke omgeving. Deze 
aspecten leidden tot de kernwaarden van de wijk die tien jaar later nog steeds robuust staan. Zo ontstaat een 
echt natuurinclusieve gebiedsontwikkeling. Voor Eva Lanxmeer was bijvoorbeeld relevant dat het ging om een 
waterwingebied. Hierdoor was heien niet of beperkt mogelijk en moest in de bouw rekening gehouden worden met 
lichtere materialen. Daarom was er veel focus op houtbouw.

Uitgangspunt 2: bied en behoud ruimte voor leiderschap
Een stevige visie en sterk leiderschap heeft ook voordelen voor bewoners. Zo kunnen bewoners zélf dit leiderschap 
oppakken en zo aan het stuur staan van hun eigen droomwijk. Maar ook wanneer zij een minder actieve rol hebben 
in het ontwikkelen van de wijk is het in het belang van bewoners dat kwaliteiten van het gebied worden gebruikt. 
Dit maakt de identiteit van het gebied sterker, de lokale verbinding groter en het levert een algemene kwaliteits- 
impuls.

“Bewonersinitiatieven en wat zij bereiken is wel een kleinere schaal dan wat wij hebben 
kunnen behalen. Met een bewonersinitiatief kom je niet op het niveau van een stedenbouwkundig 
plan. De koppeling is zo mooi en die is eigenlijk ook cruciaal. De combinatie van opdracht gevende 
partijen die openstaan voor het betrekken van mensen.”

Marleen Kaptein, EVA Lanxmeer
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Kans 4: Bewustzijn en kennis over duurzaamheid bij bewoners

Waar de fysieke uitwerking verschilde, was bij alle geïnterviewden en de onderzochte ecowijken te zien dat bewo-
ners zich sterk bewust zijn van duurzaamheid. En hier vervolgens eigen kennis over inbrengen. Voor bewoners  
was dit vaak gevoelsmatig ook een logische keuze. Niet alleen omdat de huidige manier van bouwen onhoudbaar 
is, maar ook omdat duurzaamheid en circulariteit zulke tastbare voordelen voor hen oplevert. Individueel en  
collectief, zowel financieel als in niet-tastbaarheden als geluk, innerlijke en geestelijke verrijking. 

Duurzaamheid krijgt vleugels
Het verbinden van al dit soorten duurzaamheidsvoordelen aan woonvoordelen voor bewoners is cruciaal. Door dit 
draagvlak en een hoger bewustzijn over de impact van onze alledaagse keuzes op duurzaamheid, voelen bewoners 
zich geïnspireerd om nog meer duurzame keuzes te maken. Nasja Geertjens, toekomstig bewoner van de Glind 
verwoordt dit als volgt: “Ja, sommige duurzaamheidsmaatregelen leveren een besparing op. Maar eigenlijk zetten 
we die besparing dan vaak weer in om nóg meer van onze (duurzaamheids)ambities waar te maken.”

Bewoners kunnen als initiatiefnemer én als afnemer (koper of huurder) sterke invloed uitoefenen op projectambi-
ties. De wens van bewoners om in hun dagelijks leven bij te dragen aan een circulaire economie is daarmee één 
van de krachtigste motoren achter een circulaire gebiedsontwikkeling.

“Ik zocht een wijk om duurzamer te kunnen wonen en leven. Ik had niet verwacht dat ik zó veel waarde 
zou hechten aan de community waar ik in terecht ben gekomen! Voor mij is dit nu het grote voordeel.”

Nasja Geertjens, mede-initiatiefnemer ecowijk de Glind en Adviseur Duurzame Gebouwen bij Sweco
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Wat levert het bewoners op? En wat kost het ze?
Door de duurzame uitgangspunten die worden gesteld binnen een ecowijk, leent het zich uitstekend voor de deelecono-
mie. Zoals bleek in Lanxmeer, is het uitlenen van spullen en het delen van auto’s makkelijk op gang gekomen waardoor 
men sneller af kan stappen van eigendom en bezit. Zo worden bijvoorbeeld materialen om de tuin te beheren gezamenlijk 
gebruikt. Financieel levert een ecowijk-aanpak bewoners zo mogelijk een besparing op. 

Echter, deze besparing wordt vaak direct weer uit gegeven aan het waarmaken van nog meer wensen. Zo vallen de baten 
van lage energiekosten en gedeelde voorzieningen weer deels weg tegen wat meer investeren in nieuwe technologie, 
duurdere materialen en opstartkosten die komen kijken bij een particulier collectief opdrachtgeverschap.

(Toekomstige) bewoners geven daarnaast aan dat de community hen veel oplevert. Doordat de wijk een hoge leefkwaliteit 
heeft, zien bewoners vaak minder de noodzaak om weer te verhuizen. Betrokkenheid levert dan meer op dan eventueel  
hogere kosten. Marleen Kaptein: “De sociale voordelen van Lanxmeer zijn bijna niet in geld uit te drukken. Dit zien we terug 
in een extreem hoge leefkwaliteit, sociale cohesie en het samen- en buitenzijn.” Dat wonen in een dergelijke wijk meer-
waarde heeft voor bewoners, zien we dan ook terug in de lange wachtlijsten en sollicitatieprocedures voor deze wijken.

Leidt dit tot een circulaire wijk?
In de ecowijken die we hebben onderzocht, is er sprake van een groot verschil in de mate van circulariteit. Toch vallen er 
verschillende leerpunten uit te halen die belangrijk zijn voor grootschalige woningbouw en gebiedsontwikkeling. En zo 
ontstaat meer perspectief op de benodigde circulaire transitie die nodig is. 

Leerpunt 1: er wordt nog volop geleerd en geëxperimenteerd met circulair bouwen
Sommige wijken stelden het gebruik van hout en andere biobased materialen centraal, zoals is vormgegeven in één van 
de ecologische principes van Lanxmeer. In andere wijken was duurzame energie of juist sociale binding belangrijker 
dan circulaire economie, zoals in Stad van de Zon of de ecowijk in de Glind. Dat laat zien dat een ecowijk-aanpak niet 
automatisch leidt tot minder grondstoffenverbruik. Dit is ook niet heel verrassend, omdat kennisontwikkeling en beleid 
op circulaire economie nog in de kinderschoenen staat. Dit werd bijvoorbeeld ondervonden in Iewan Strowijk, waar de 
woningcorporatie destijds als eis stelde dat een grote ervaren aannemer het complex zou bouwen. Doordat die nog niet 
erg veel kennis had over circulair bouwen, kwam deze taak bij toekomstige bewoners. Groepjes bewoners deden onder-
zoek en deelden dit met de aannemer. Zo is hier toch een eigen afvalwaterzuivering gerealiseerd en wordt het complex 
verwarmd met afval van de meubelfabriek. Mogelijk zouden anno 2022 meer aannemers hun eigen ervaring en kennis 
kunnen inbrengen.

Leerpunt 2: het hoge commitment maakt meer mogelijk 
Door het doorzettingsvermogen en de ambitie van initiatiefnemers van ecowijken slagen vele circulaire initiatieven die in 
een traditionele wijk onmogelijk zijn, hier alsnog. Dat is een belangrijke waarde. Zoals het wijkbeheerinitiatief Terra Bella 
in Lanxmeer of de Vrije School gemaakt van lokale klei. Die initiatieven laten zien dat er nog veel meer mogelijk is. Zowel 
wat betreft innovatieve ideeën, als de versnelling die vrijkomt door de krachtenbundeling. 
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4. Next step

Naar een circulaire gebiedsontwikkeling: 5 omdenkers voor een succesvolle ontwikkeling

Omdenker 1: Loslaten van langetermijnplanningen

Hoewel voor de meeste ontwikkelingen geldt dat plannen per fase worden uitgewerkt, staat toch vaak aan de voorkant al 
in hoofdlijnen vast voor welke doelgroepen een wijk ontwikkeld wordt, en welke voorzieningen al dan niet worden gerea-
liseerd. Dat biedt prettige voorspelbaarheid, maar is funest voor de mogelijkheid om te leren van de lokale behoeften en 
hierin mee te groeien.

Omdenken: wat is de randvoorwaarde voor circulaire gebiedsontwikkeling? De wijk groeit organisch en ademt mee met 
de behoefte door de tijd heen.

Om organische groei te bereiken, kunnen we een voorbeeld nemen aan de natuur. Evolutie vindt plaats door toevallige 
mutaties. Door een evolutionair voordeel worden deze mutaties langzamerhand dominant. Dit is een continu proces. Het-
zelfde zou moeten gelden voor hoe we naar gebiedsontwikkeling kijken: niet een blauwdruk die dé oplossing biedt, maar 
oplossing en initiatieven in gebieden toevalligerwijs laten ontstaan. Dat betekent dat het ontwerpproces en de ontwikkel-
strategie zich hier ook op moet baseren, en er meer ruimte aan de voorkant wordt gelaten. Bouw met wat voorhanden is en 
begin bij materialisatie en collectieve talenten. 

Om de kansen en leerpunten toe te passen op ‘normale’ woningontwikkelingen en ook op te schalen, biedt 
Sweco een aantal handvatten voor beleidsmakers en initiatiefnemers. Deze handvatten komen voort uit 
de belangrijkste obstakels die nu worden gezien voor deze ontwikkeling. De combinatie levert een nieuwe 
gebiedsontwikkelstrategie op.

Omdenker 2: Bewoners niet als risico maar als succesfactor

Vaak vallen constructies waarbij bewoners zelf deels verantwoordelijk zijn voor hun wijk al snel af. Dit komt  
omdat de gemeente de openbare ruimte zelf wil beheren of omdat het niet wenselijk wordt gevonden om bewoners deze 
verantwoordelijkheid te geven. Vaak terecht, want zonder goede organisatie en afspraken zijn alle goede intenties om 
samen voor plantsoenen en groene tuinen te zorgen, na een jaar of twee weer verdwenen. Ook is vaak geconstateerd dat 
wanneer eerste bewoners uit de wijk vertrekken, veel bewonersinitiatieven daarmee ook doodbloeden.

Omdenken: wat is de randvoorwaarde voor circulaire gebiedsontwikkeling? Waarborg de continuïteit en instandhouding 
aan de voorkant.

Het leggen van eigenaarschap bij bewoners is niet eenvoudig. Afhankelijk van de grootte en opzet van de wijk is dit toch 
de manier. Door al snel een (beheer)organisatie, stichting of andere vorm op te starten die verantwoordelijk is voor het 
reilen en zeilen in de wijk, ontstaat een robuuste basis van waaruit de wijk kan groeien. Aan deze basis kunnen dan steeds 
initiatieven worden toegevoegd. En bij de koop- of huurovereenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over financiële 
bijdrage en verplichtingen aan deze organisatie.



Omdenker 4: Abnormaal is het nieuwe normaal

De manier hoe we kijken naar ons droomhuis en droomwijk, worden heel erg beïnvloed door de tijdsgeest. Na de Tweede 
Wereldoorlog was het een openbaring om in een nieuw tijdperk van groei, welvaart en status te komen. Een groot huis, 
van alle gemakken voorzien, werd gezien als succes. En producten en voedsel uit het verre buitenland als exotisch, 
interessant. Nu zien we een groeiende beweging om weer terug naar het lokale te gaan. En weg van het individualisme en 
meer naar het collectief. Zou de tijd van ecowijken dan nu (weer) zijn aangebroken?

Omdenken: wat is de voorwaarde voor circulaire gebiedsontwikkeling? Van individu naar collectief

Iets delen met elkaar mag nooit voelen als ‘inleveren’, maar moet juist extra meerwaarde bieden die voor bewoners 
afzonderlijk moeilijk te behalen is. Een gedeelde pluktuin of moestuin, groot tuingereedschap of misschien een extra grote 
eetkamer/keuken voor feestjes? Door met enkele laagdrempelige initiatieven te beginnen, wordt het zaadje geplant om 
steeds meer samen op te trekken.

Omdenker 5: Standaardiseer experimenteerruimte voor innovaties 

De inzichten uit dit whitepaper zijn voor sommigen al gesneden koek: er wonen immers al tientallen jaren duizenden 
mensen op deze manier in Nederland. De technische mogelijkheden zijn er ook steeds meer. We zien echter dat er een ver-
traging is in het standaardiseren van duurzame en circulaire innovaties door de markt. Dit komt doordat in de bouw veel 
gestandaardiseerd is. Dit levert schaalvoordelen en betrouwbaarheid. Bovendien zijn de samenwerkingen vaak langdurig 
en sterk binnen gestandaardiseerde oplossingen en materialen. 

Omdenken: wat is de voorwaarde voor circulaire gebiedsontwikkeling? Een nieuwe standaard ontwikkelen

Het langzaam aanpassen van de huidige standaard methoden en materialen blijkt niet snel genoeg te gaan. Bovendien 
blijven de mogelijkheden om met echt afwijkende woonvormen te experimenteren hiermee beperkt. Tegelijkertijd voldoet 
overal maatwerk en het wiel opnieuw uitvinden niet om de grote bouwopgave te vervullen. Het is daarom nodig dat partij-
en die nu kleinschalige ecowijken mede ontwikkelen zich samen inzetten voor nieuwe standaarden.
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Omdenker 3: Ambitie leidt tot financiële haalbaarheid

Een gebiedsontwikkeling is voor de betrokken partijen een groot financieel risico. Zeker in de initiatieffase waarin al snel 
geïnvesteerd moet worden terwijl winsten voorlopig nog niet in zicht zijn. Hierdoor is de gebiedsontwikkeling vooral een 
markt voor partijen met eigen kapitaal of een goed netwerk aan investeerders. Hoe meer zekerheid en betrouwbaarheid 
in deze fase beloofd kan worden, hoe meer kans om de financiering rond te krijgen. Dit drukt op de wens of ambitie van 
partijen om te innoveren, laat staan zich van te voren vast te leggen op hoge duurzaamheidsambities. 

Omdenken: wat is de voorwaarde voor circulaire gebiedsontwikkeling? In snel tempo bouwen om risico te verkleinen

Door de woningen versneld te realiseren, kunnen de woningen wat eerder worden opgeleverd. Hierdoor is de  
financiële investering kleiner en wordt deze eerder terug verdiend. Zo biedt houtbouw/modulaire woningbouw goede 
kansen om versneld te bouwen en zo deze randvoorwaarde in te vullen.
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5. Call to action

Gemeenten: Duizendpoot in gebiedsontwikkeling
Gemeenten zijn in onze ervaring al redelijk bedreven in het aannemen van verschillende rollen in gebiedsontwikkeling. 
Soms is een gemeente alleen de grondeigenaar en vergunningverlener, soms initiatiefnemer en soms stelt de gemeente 
de kaders. We willen gemeenten vooral oproepen om op zoek te gaan naar particuliere initiatiefnemers en particulier 
collectief opdrachtgeverschap actief aan te moedigen of zelfs te faciliteren.

Ontwikkelaars: Verbinding tussen idee en realisatie
In veel particuliere collectieven sneuvelen goede duurzaamheidsideeën, omdat de kennis en/of financiering niet  
rondkomt. Ontwikkelaars zitten in de positie dat zij beschikking tot veel kennis hebben én een netwerk van potentiële 
investeerders, exploitanten, en leveranciers. Door als spin in het web te fungeren tussen toekomstige bewoners met een 
goed idee en commerciële partijen die kunnen realiseren, vergroot de slagkracht van stadsboeren, deelauto-initiatieven 
en andere circulaire en sociale initiatieven.

Bewoners: Eigenaar van je woning, lid van je wijk
We horen in veel projecten dat bewoners steeds mondiger zijn en een sterke mening hebben over hun leefomgeving.  
Dit is het uitstekende moment om die kwaliteit in te zetten voor het ontwikkelen van je eigen droomwijk. Of je nu zelf 
mede-initiatiefnemer wordt of niet, het kopen van een huis en daar in en om alles tot je beschikking hebben, verdwijnt in 
de toekomst. In plaats daarvan ben je samen met je wijkgenoten een gemeenschap die voor elkaar zorgt, met elkaar deelt 
en zorg draagt voor een prettige leefomgeving. 

Tot slot 
Vaak leeft het idee dat we compromissen moeten sluiten om duurzaam te ontwikkelen. En bereid moeten zijn om onze 
levenswijze op zijn kop te zetten. Op basis van ons onderzoek blijkt echter dat duurzame gebiedsontwikkeling alleen 
werkt als dit overtuigende voordelen biedt voor bewoners. Deze voordelen manifesteren zich niet altijd op het traditionele 
materiële vlak, maar juist ook in woongeluk, onderlinge verbinding en persoonlijke groei. Daarnaast leveren de duurzame 
aspecten milieuwinst, potentieel lagere lasten tegen meer comfort. 

De ecowijk-aanpak leidt tot een verschuiving in verantwoordelijkheden, kansen en plichten tussen 
betrokken spelers in een gebiedsontwikkeling. We omschrijven in dit hoofdstuk met welke rollen 
stakeholders kunnen oefenen.



18 Van ego naar eco - Een nieuwe circulariteitsstrategie

Richard Koops
Business director circulaire economie bij Sweco

Het leiden en onderzoeken van de weg naar verandering, dat is wat Richard drijft. Als 
business director circulaire economie kan hij geen beter pad treffen. Dat het moeilijk is, 
is niet erg. Zo begint verandering. Van gedrag, van toepassingen én van onze waardering 
voor andere manieren. Met ruim 20 jaar projectervaring weet Richard teams mee te nemen 
naar een duurzaam perspectief. Duidelijk en effectief schetst hij mogelijkheden. Weer-
stand maakt ruimte voor enthousiasme, zo bouwt hij aan impact. Naast business director 
is Richard de Nederlandse link naar de chief sustainability officer van Sweco in Zweden. 

T +31 6 51193146 
E richard.koops@sweco.nl

Marieke Koomen 
Adviseur duurzaamheid

Niet dromen, maar doen, dat is Marieke in een notendop. Opgeleid met een volle gereed-
schapskist aan duurzaamheidsbeleid, kennis, en methodieken, was de stap naar het vak 
als adviseur duurzaamheid heel logisch. In de circulaire economie komt voor haar veel 
samen: het is de ultieme transitie die vereist dat we echt anders gaan denken en leven. 
Duurzaamheid op z’n best. Niet alleen via technische snufjes, maar ook vanuit de mens. 
Naast haar werk als adviseur is Marieke de komende twee jaar ook projectleider van het 
10-jarige en unieke kennisprogramma Urban Insight in Nederland.

T +31 6 12507253
E marieke.koomen@sweco.nl
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Verandering van de wereld om ons heen was nog nooit zo actueel, relevant, inspirerend en uitdagend.
Voor welke uitdaging dan ook: de samenleving kan rekenen op een oplossing van Sweco. Nu, morgen 
en in de toekomst. 

Samen met klanten en de kennis van 18.000 architecten, ingenieurs en adviseurs, creëren we slimme 
oplossingen voor het stedelijk gebied. Met oog voor de versnellende kracht van digitalisering en het
perspectief van een groene en duurzamere samenleving. 
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