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Inspiratiegids 
‘De circulaire stad komt tot bloei in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland’  
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Inleiding          
Nederland wil de transitie maken naar een duurzaam en circulair land. De Rijksoverheid heeft het doel 
om in 2030 voor de helft circulair te zijn en 100% circulair in 2050. Om dit voor elkaar te krijgen moet 
nog veel gedaan worden. De transitie naar een circulaire economie vraagt ons om huidige systemen 
opnieuw in te richten en integraal aan te pakken. Het circulair denken zal een rol krijgen binnen ver-
schillende sectoren waaronder economie, ecologie, ruimtelijke plannen, waterbeheer, landbouw en 
industrie.    
  
Naast het vormgeven van de circulaire economie, rust er een andere taak op de provincie Zuid-Holland. 
De provincie heeft een woningopgave van meer dan 75.000 woningen. Deze woningen moeten inge-
past worden met de aanwezig glastuinbouw binnen de provincie, er is dus een schaarste aan ruimte 
voor zowel woningen als de glastuinbouw. Het is een uitdaging om deze beperkte ruimte in te richten 
met oog op een circulaire en duurzame toekomst.  
  
In het Oostland spelen deze ontwikkelingen een belangrijke rol voor de toekomst van het gebied. De 
projectgroep heeft  zich gericht op de ruimtelijke indeling van  de gemeenten Pijnacker-
Nootdorp en Lansingerland om oplossingen te zoeken voor de vraag om op een duurzame en circulaire 
manier te wonen, produceren en te ondernemen.    
 
De projectgroep heeft gekeken naar de huidige staat van de twee gemeenten, hoe ver zijn ze al met de 
eerder genoemde doelen van de Rijksoverheid, welke actoren spelen een rol in de omgeving en welk 
beleid en regelgeving zijn hieraan gekoppeld. 
 
De inspiratiegids heeft zich binnen deze twee gemeenten gericht op de volgende onderwerpen: sociaal, 
water, tuinbouw en voeding, energie en wonen en werken. Aan de hand van deze onderwerpen heb-
ben de studenten een aantal circulaire oplossingen uitgewerkt, de oplossingen variëren van kleinschali-
ge oplossingen naar grote projecten die gemeente breed een verschil maken. 
 
Om een goed beeld te vormen zijn deze circulaire oplossingen weergegeven en gerangschikt op basis 
van: kosten, termijn en bereik. Door middel van dit systeem kan de lezer snel en overzichtelijk zien wel-
ke oplossing geschikt is voor uw probleem. Kiest u voor een oplossing die veel kosten met zich mee-
draagt, die veel tijd kost en een groot bereik heeft. Of kiest u toch voor een kleinere oplossing die wei-
nig kosten heeft, snel realiseerbaar is maar die dan wel een kleiner bereik heeft. De keuze is geheel aan 
de lezer! 
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Samenvatting 
Introductie 

De gemeente Lansingerland heeft als doelstelling om in 2050 volledig CO2 neutraal te zijn. Dit wil de gemeente bereiken aan de hand van drie pijlers: Energietransitie, circulaire econo-
mie en klimaatadaptie. De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft bij het realiseren van woningen ook oog voor duurzaamheid. Een voorwaarde is dat de gemeente gaat meewerken aan 
de Regionale Energie Strategie (RES). Daarnaast is de gemeente bezig met het creëren van een Energietransitieplan. 

Actoren en belanghebbenden 

De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland worden vertegenwoordigd door meerdere partijen. Om een circulaire woon-werkomgeving tot stand te brengen is het belangrijk 
dat deze partijen samenwerken. De partijen die zijn weergegeven in de inspiratiegids zijn de volgende: Gemeenten, Provincie, Ondernemersverenigingen (ondernemers), Glastuin-
bouw Nederland, Bewonersverenigingen/ -commissies (burgers), Energiecoöperatie, Natuur- en milieuverenigingen. Vrijwel alle partijen zijn voor het realiseren van een circulaire-
woonwerkomgeving, maar onder bepaalde voorwaarden. Het afstemmen van de voorwaarden met alle partijen kan een uitdaging vormen om een optimale samenwerking te kunnen 
garanderen. 

Beleid en wetgeving 

Het nationaal beleid is gericht op het behalen van de klimaatdoelen. Vanuit het nationale beleid ontstaat er ook lokaal beleid. De gemeenten moeten namelijk voldoen aan de eisen 
die de overheid stelt. De gemeente Pijnacker-Nootdorp geeft voorrang aan de volgende perspectieven: Thuis in Pijnacker-Nootdorp, het glas van Pijnacker-Nootdorp en energiek Pijn-
acker-Nootdorp. De gemeente Lansingerland heeft een duurzaamheidsvisie opgesteld. In deze visie wordt beschreven waar de gemeente wil staan in 2050. De gemeente richt zich op 
de thema’s: energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. De Omgevingswet zorgt ervoor dat er kansen ontstaan om circulaire vraagstukken regionaal op te lossen en de 
regels zo op te stellen dat deze aansluiten op de onderwerpen die gelden binnen de gemeentegrenzen. 

De circulaire stad in de praktijk 

In de praktijk zient de projectgroep al circulaire initiatieven op verschillende schalen. Van gebouw tot regionaal niveau. Enkele voorbeelden die genoemd worden zijn Kalundborg, een 
circulair bedrijventerrein in Denemarken, de woonwijk SolarCity in Linz en de invoering van een buurtbuik. De praktijkvoorbeelden bieden ons perspectief en laten zien wat er nu al 
mogelijk is. 

Toepasbare maatregelen om toe te passen 

De projectgroep ziet mogelijkheden om de circulaire stad vorm te geven in de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. De maatregelen zijn opgedeeld in verschillende the-
ma’s, namelijk: sociaal, water, tuinbouw, energie en wonen en werken. De kern van het thema sociaal is de rol van de inwoners van de gemeenten met betrekking tot het realiseren 
van een circulaire stad . Bij het thema water is voornamelijk gekeken naar circulaire mogelijkheden die worden toegepast in de praktijk en de kansen die deze creëren. Bij het thema 
glastuinbouw is gekeken naar de mogelijkheden om de glastuinbouwsector te betrekken in de circulaire stad. Bij het thema energie is aandacht besteed aan de mogelijkheden voor 
duurzame energie. Bij het thema wonen en werken is voornamelijk gekeken naar de mogelijkheden om een woon-werk omgeving te creëren in de gemeenten. De projectgroep heeft 
scores toegewezen per thema, de uitleg voor deze scores staat in het bijgevoegde bestand kosten en baten. 

Om nog over na te denken 

Deze inspiratiegids staat vol met inspirerende maatregelen betreft de verschillende thema’s om te zorgen dat de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland circulair worden. 
Deze inspiratiegids biedt een handvat om circulariteit toe te passen op verschillende niveaus. Nu is het de bedoeling dat deze inspirerende maatregelen worden opgepakt zodat wat 
momenteel op papier staat ook uiteindelijk werkelijkheid wordt. Er is gedragsverandering en bewustwording nodig om circulariteit toe te passen. Gedrag is namelijk lastig te verande-
ren en het is belangrijk dat voorbeelden worden toegepast zodat de mensen mogelijk van mening veranderen. En dat daarmee de circulaire stad daadwerkelijk werkelijkheid wordt. 
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1.1 Introductie gemeente Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland 

 
 

 

 

 

 

De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland liggen beiden in de Randstad. Ondanks de ligging in 

dit dichtbevolkte, stedelijk gebied zijn beide gemeenten gekenmerkt door een dorps karakter. De land-

bouw en groene plassen om de verschillende dorpen heen zorgen ervoor dat het landschap open blijft. 

Dit maakt deze gemeentes aantrekkelijke woonkernen. Het gebied wordt verder gekenmerkt door de 

vele kassen die verspreid staan over het landschap.  

De gemeente Pijnacker-Nootdorp telt 55.328 inwoners en kent een oppervlakte van 38,60 

km2  (Gemeente Pijnacker-Nootdorp, z.d.-a). De gemeente Lansingerland telt op dit moment 62.882 in-

woners. Het is de verwachting dat de gemeente zal gaan groeien naar ongeveer 70.000 inwoners. Dit  

heeft te maken met de woningopgave binnen de gemeentegrenzen. De gemeente heeft een oppervlakte 

van 56,36 km 2 .  

De gemeente Lansingerland heeft als doelstelling om in 2050 volledig CO 2 neutraal te zijn. Dit wil de ge-

meente bereiken aan de hand van drie pijlers: Energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptie. 

Deze drie pijlers moeten ervoor gaan zorgen dat de gemeente Lansingerland een duurzame gemeente 

wordt (Gemeente Lansingerland, 2019). 

In figuur 1 is de verdeling van wonen en werken binnen het plangebied zichtbaar. De oranje vlakken zijn 

de woonkeren van de twee gemeenten. Mensen willen graag in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland 

wonen, dat is te zien door de groei van het aantal inwoners en blijvende vraag naar woningen. Van de 

16.000 banen binnen Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland wordt meer dan 60% vervuld door werkne-

mers uit de regio. Dat laat zien dat de economie van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland deel uitmaakt 

van een regionale economie.  

Figuur  1:  Wonen en werken in gemeenten (Damien Oosterom) 
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In figuur 2 zijn de geplande woningbouwprojecten binnen het plangebied weergegeven. De 

gemeente Pijnacker-Nootdorp verwacht dat er in 2040 meer dan 4.000 extra woningen 

nodig zijn. Dit boven op de bestaande woonplannen van de gemeente. Bij het realiseren 

van deze woningen heeft de gemeente ook oog voor duurzaamheid. Een voorwaarde is dat 

de gemeente gaat meewerken aan de Regionale Energie Strategie (RES) daarnaast is het 

bezig met het creëren van een Energietransitieplan voor de gemeente.  

Het is de verwachting dat de gemeente Lansingerland zal gaan groeien naar ongeveer 

70.000 inwoners. Dit alles heeft te maken met de woningopgave binnen de gemeentegren-

zen.  Op de bovenste kaart valt te zien dat er binnen deze twee gemeenten 13 woning-

bouwprojecten zijn die zeker zijn. Deze projecten zijn allemaal gericht op de bovengenoem-

de woningnood.  

In figuur 3 valt te zien dat binnen het plangebied het overgrote deel van het groen onder-

deel is van landbouw. Dit is vooral te danken aan het grote aantal kassen in het plangebied. 

Deze kassen zorgen voor de bekende aanblik van dit gebied en ze zorgen ook voor een aan-

trekkelijk economisch klimaat. De kassen en het omringende groen zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden en zijn van elkaar afhankelijk op het gebied van nutriënten en water. In 

de zuidoostelijke hoek van het plangebied is nog een bosrijke omgeving te vinden. Aan de-

ze rand is het kassengebied ook minder intensief.  

 

 

 

Figuur  2:  Woningbouwprojecten gemeenten (Damien Oosterom) 

Figuur  3:  Groen en recreatie gemeenten (Damien Oosterom) 
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1.2 Actoren en belanghebbenden 

De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland worden vertegenwoordigd door meer-

dere partijen. Om een beeld te krijgen van de partijen die actief zijn binnen de regio is 

een krachtenveldanalyse gemaakt. De spelers binnen deze regio zijn als volgt: 

• Gemeenten; 

• Provincie; 

• Ondernemersverenigingen (ondernemers); 

• Glastuinbouw Nederland; 

• Bewonersverenigingen/ -commissies (burgers); 

• Energiecoörperatie; 

• Natuur- en milieuverenigingen. 

Om een circulaire woon-werkomgeving tot stand te brengen is het belangrijk dat deze 

partijen samenwerken. De studenten hebben om deze reden een krachtenveldanalyse 

ontwikkeld, zie figuur 4. Dit helpt om een beeld te schetsen van de mogelijke samen-

werking voor een circulaire woon-werkomgeving. 

De eerder genoemde spelers zijn ingevuld in de krachtenveldanalyse, zie figuur 4. De 

toelichting die bij het figuur hoort is het volgende: 

• Grootte van de bol: hoeveel machtsmiddelen heeft de actor om het project te 
beïnvloeden? 

• Afstand bol tot het midden: hoe groot is het belang van de actor? 

 

In figuur 4 is te zien dat vrijwel alle partijen voor het realiseren zijn van een circulaire-

woonwerkomgeving, maar onder bepaalde voorwaarden. Het afstemmen van de voorwaar-

den met alle partijen kan een uitdaging vormen om een optimale samenwerking te kunnen 

garanderen. Het is dan belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan en samen naar oplossin-

gen te zoeken. 

 

Figuur 4:  Krachtenveldanalyse (Rosa Zweepe) 
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1.3 Beleid en wetgeving 

In dit hoofdstuk wordt er aandacht besteed aan het beleid van de Nederlandse overheid om de klimaatdoelen van 2050 te behalen. Het beleid van de regering heeft 
regionaal invloed, daarom wordt in dit hoofdstuk naast het beleid van de regering ook gekeken regionale en gemeentelijke beleid. 

Naast het veranderende beleid binnen Nederland is tevens een grote transitie gaande op het gebied van ruimtelijke wetgeving. De Omgevingswet is in aankomst. Deze 
wet zou eigenlijk in 2021 geïmplementeerd worden, maar is vertraagd tot 1 januari 2022. Volgens (Janssen, 2019) is dit de grootste wetswijziging sinds 1848. Op het ge-
bied van ruimte en milieu  worden namelijk 26 wetten samengevoegd om één wet te vormen. Omdat deze wet zoveel invloed gaat hebben op de huidige ruimtelijke wet-
geving besteed de projectgroep aandacht aan deze wetgeving en de gevolgen hiervan. 

 

Nationaal beleid 

Het nationaal beleid is gericht op het behalen van de klimaatdoelen. Deze doelen zijn 

vastgesteld volgens de klimaatwet. De klimaatwet is een wet die in procenten aan-

geeft hoeveel Nederland de C02 uitstoot moet reduceren. Deze wet geeft doormiddel 

van deze cijfers zekerheid voor burgers en bedrijven (Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, 2020). De doelen uit het klimaatakkoord zijn als volgt: 

• ‘’49% minder CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.’’ 

• ‘’95% minder CO2 uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990.’’ 

(Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2020) 

De Nederlandse overheid moet naast de bovengenoemde doelen ook in 2020 ten-

minste 25% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990 (Ministerie van 

Infrastructuur en Water- staat, 2020). In figuur 5 zijn de doelstelling eveneens beel-

dend weergegeven. 

Maar hoe behaal je deze doelen  als overheid? De klimaatwet geeft naast de hoeveel-

heid reductie van CO2 bovendien aan dat er een klimaatplan gemaakt moet worden. 

Dit heeft de overheid gedaan en is getiteld als ‘Het eerste Klimaatplan’. In dit eerste 

klimaatplan staat het beleid dat zicht richt op de periode van 2021 tot 2030 

(Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2020). 

De Europese Comissie heeft onlangs besloten dat de doelen in de klimaatwet worden 

aangescherpt. In 2030 moet de Europa 55% minder uitstoten, ten opzichte van 1990. 

(European Climate Law,2021) 

Het eerste Klimaatplan 

Binnen het eerste Klimaatplan wordt aandacht besteed aan de wetenschappelijke 

basis. In het klimaatplan wordt met het beleid een onderscheid gemaakt per sector. 

De sectoren zijn: elektriciteit, mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving en land-

bouw/landgebruik. In figuur 6 zijn de verhoudingen tussen de sectoren en het ver-

bruik te zien. Dit zijn verhoudingen uit het jaar 2017.  

Figuur 5: Klimaatdoelstellingen Nederland 

Figuur  6:  Verhoudingen tussen sectoren in Nederland en hun verbruik 
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Gemeentelijk beleid (Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland)  

Vanuit het nationale beleid ontstaat er ook lokaal beleid. De gemeenten moeten namelijk voldoen aan de eisen die de overheid stelt. Deze eisen worden door iedere gemeente anders aange-

pakt en opgelost. Het zwaartepunt ligt bij iedere gemeente toch bij een andere sector of er speelt een ander onderwerp dan bij de buurtgemeente. Vandaar dat er in inspiratiegids ook geke-

ken wordt naar het gemeentelijk beleid.  

Pijnacker-Nootdorp 

De Gemeente Pijnaker-Nootdorp heeft een begin gemaakt in het creëren van een Omgevings-

visie. Binnen deze visie worden een aantal zaken naar voren geschoven die van belang zijn 

voor het halen van de doelstellingen van 2050. De gemeente richt zich op 11 perspectieven. 

Binnen deze perspectieven geeft de gemeente aan waar ze nu staan en waar de gemeente in 

de toekomst naartoe wilt. Er is gekozen om aandacht te besteden aan de volgende perspectie-

ven: Thuis in Pijnacker-Nootdorp, het glas van Pijnacker-Nootdorp en energiek Pijnacker-

Nootdorp. De projectgroep zal van deze perspectieven de doelen weergeven die zijn opge-

steld door de gemeente (Gemeente Pijnacker-Nootdorp, 2019).  

 

1. Thuis in Pijnacker-Nootdorp: woonomgeving kwalitatief en kwantitatief verbeteren. Dit 

houdt in dat er wordt ingezet op het behouden en versterken van de type woonmilieus. Ook 

zet de gemeente een stap richting verdichting en herstructurering, dit betekent dat er minder 

nieuwe plekken worden aangewezen voor woningbouw maar dat huidige locaties anders wor-

den ingericht. De gemeente kijkt ook naar andere woonvormen, wat zeer interessant is in het 

licht van een circulaire omgeving (Gemeente Lansingerland, 2019).  

 

2. Het glas van Pijnacker-Nootdorp: de gemeente ziet de meeste in het moderniseren of waar 

nodig herstructureren van de meest omvangrijke glastuinbouw. Waar nodig dient de glastuin-

bouw omgebouwd te worden naar bijvoorbeeld woningbouw. De sector dient ook te kijken 

naar een efficiënter ruimtegebruik (Gemeente Lansingerland, 2019).  

 

3. Energiek Pijnacker-Nootdorp: de gemeente wil in 2050 energieneutraal zijn. Op dit moment 

zijn zonne-energie en geothermie de twee bronnen van duurzame energie. Vooral de vraag 

naar warmte is groter binnen deze gemeente dan overige gemeenten. De gemeente wil deze 

vraag vervullen door geothermie en restwarmte hiervoor moeten nog twee nieuwe bronnen 

worden aangeboord. Voor elektriciteit kijkt de gemeente vooral naar het plaatsen van zonne-

panelen op daken en het creëren van zonnepaneelvelden (Gemeente Lansingerland, 2019).  

Figuur  7: Pijnacker (Damien Oosterom) 
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Omgevingswet  

De Omgevingswet moet de nu nog verdeelde wetgeving en regels omtrent ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samenbrengen in een overzichtelijke en uniforme wet. De 

Omgevingswet is de omvangrijkste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet. Er worden 26 wetten en meer dan honderd AMvB’s en ministeriële regelingen op het gebied van wo-

nen, milieu, natuur, ruimte, water en infrastructuur samengevoegd. Dit zorgt ervoor dat er een integrale wet komt op het gebied van de fysieke leefomgeving die alle bestaande wetten op 

dat gebied vervangt. 

De wet vervangt 26 wetten en daarbij ook delen van wetten. De wet bevat ook een toedeling van taken aan het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Deze toedeling van taken 

hangt samen met de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Er zijn zes kerninstrumenten: Omgevingsvisie, Programma, Decentrale regelgeving, Algemene rijksregels, Omgevingsvergun-

ning en het Projectbesluit. 

Door deze enorme wetswijziging moeten de gemeenten zelf een omgevingsplan opstellen binnen dit omgevingsplan moeten de gemeentes zelf de regels opstellen die invloed hebben op de 

fysieke leefomgeving. Deze wordt door als volgt beschreven: het wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving of het gebruik daarvan, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, acti-

viteiten waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt en het nalaten van activiteiten. Door de aard van het omgevingsplan ontstaat er ruimte voor een gemeente om zelf regels 

te stellen omtrent de fysieke leefomgeving. Dit zorgt ervoor dat er kansen ontstaan om circulaire vraagstukken regionaal op te lossen en de regels zo op te stellen dat deze aansluiten op de 

onderwerpen die gelden binnen de gemeentegrenzen.  

Lansingerland  

De gemeente Lansingerland heeft een duurzaamheids-

visie opgesteld. In deze visie wordt beschreven waar de 

gemeente wilt staan in 2050. Vanaf 2021 zal duurzaam-

heid binnen de gemeente ook integraal onderdeel uit-

maken van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. De 

gemeente richt zich op de thema’s: energietransitie, 

circulaire economie en klimaatadaptatie (Gemeente 

Lansingerland, 2020).  De doelen zijn door de gemeente 

weergegeven in figuur 8 (Bron: Duurzaamheidsvisie 

Lansingerland). Deze doelen sluiten aan op de doelen 

die op nationaal niveau zijn opgesteld. De doelen zijn 

verdeeld over de thema’s: energietransitie, circulaire 

economie en klimaatadaptatie (Gemeente Lansinger-

land, 2020).  

Figuur  8: Doelen duurzaamheidsvisie Lansingerland 
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2.De circulaire stad 

in de praktijk 
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 De circulaire stad—trends en ontwikkelingen 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat de circulaire stad inhoudt en worden de verschillende trends van de circulaire stad besproken . 

Dit wordt voor dit onderzoek gedaan om de verschillende trends die van toepassing zijn op dit project in kaart te brengen.  

De circulaire stad 

Het belangrijkste aspect van de circulaire stad is het sluiten van stromen die door de stad 

gaan om zo verspilling van producten en grondstoffen tegen te gaan (Sharon Prendeville, 

2018). Het realiseren van een circulaire stad is niet los te zien van een circulaire economie.  

Het realiseren van een circulaire stad biedt kansen voor de Nederlandse economie, doordat 

steden met een circulaire economie minder afhankelijk zijn van het importeren van schaarse 

grondstoffen. Daarnaast dragen deze steden bij aan het behalen van het in 2050 circulair zijn 

van Nederland (Rijksbreed programma Circulaire Economie, 14-09-2016). De circulaire stad 

heeft oplossingen nodig om de lekken in de bestaande systemen te dichten.  

Dit geldt voor alle aanwezige stromen die de stad in en uit gaan zoals water, energie, afval en 

voedsel. In de circulaire stad wordt alles hergebruikt of verwerkt om opnieuw te gebruiken.  

Zo is de afvalstroom niet meer aanwezig, omdat afval in de circulaire stad geen afval meer is. 

Afval is in de circulaire stad een waardevolle grondstof of product (Sharon Prendeville, 

2018). Om dit voor elkaar te krijgen, zijn nieuwe technologieën en ideeën nodig. Een aantal 

voorbeelden van deze technologieën en ideeën die relevant zijn voor de gemeenten Pijnac-

ker– Nootdrop en Lansingerland worden in het volgende hoofdstuk verder behandeld. 
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2. Mogelijkheden voor een circulaire woon-werkomgeving 

Technologieën en trends  

Een interessante technologie om energie circulair op te wekken in de stad is het ge-

bruik van een warmwater pomp (zie figuur 9) of het gebruik van groene energie door 

middel van zonnepanelen. In de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland kan 

het gebruik van beiden technologieën toegepast kunnen worden. In plaats van een 

warmwaterpomp zouden kassen uit de omgeving restwarmte kunnen leveren aan 

huishoudens zoals is weergegeven in onderstaande afbeelding. Deze restwarmte kan 

een huis op een co2 neutrale manier verwarmen (Warmtenet zonder aardgas, 2020). 

Daarnaast zouden op de daken van huizen zonnepanelen aangelegd kunnen worden, 

zodat deze een deel van de vraag naar energie kunnen dekken. Naast zonnepanelen 

kan  gekozen kunnen worden voor het aanleggen van groene daken om water na 

piekbuien langer vast te houden en om biodiversiteit te stimuleren (Vijayaraghavan, 

2016). Verder is vertical farming een trend voor het verbouwen van voedsel in de 

stad. Hierbij worden gewassen in gebouwen in de stad verbouwd in plaats van buiten 

de stad (Mark Rogers, 02-10-2015). Voor de glastuinbouw in de gemeenten Pijnacker-

Nootdorp en Lansingerland kan vertical farming een toekomstbeeld zijn. 

 

Figuur  9:  Warmwaterpomp in woonwijk 
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2.1 Praktijkvoorbeelden voor de circulaire stad 

In dit hoofdstuk komen verschillende praktijkvoorbeelden van de circulaire stad aan bod. Deze praktijkvoorbeelden zijn gekozen, omdat de situatie uit de voorbeelden vergelijkbaar is 

met de situatie in de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. De voorbeelden moeten uitvoerbaar en haalbaar zijn binnen deze gemeenten. Om een voorbeeld te geven; 

een energie neutrale regio op basis van hydro-elektriciteit is niet haalbaar voor deze gemeenten omdat het reliëf ontbreekt in deze regio. 

 

 

 

Schaalniveau regionaal 

Kalundborg symbiosis – circulair bedrijventerrein in Denemarken 

Kalundborg is een stad in Denemarken met een uniek bedrijventerrein. Het bedrij-

venterrein is ingericht op een manier waarbij (vrijwel) alle reststromen worden her-

gebruikt door andere bedrijven op het bedrijventerrein.(zie figuur 10). Dit noemen ze 

‘Symbiosis’. Deze naam is geleend van het natuurlijk fenomeen waarbij twee organis-

men profiteren van elkaars aanwezigheid en daardoor efficiënter werken. Door het 

toepassen van alle reststoffen en warmte bespaart de aanwezigheid van de circulaire 

systemen 635.000 ton CO2. De restwarmte van dit systeem wordt vervolgens weer 

gebruikt om de stad te voorzien van energie (Sönnichsen & Clement, 2018). 

Gewest Brussel – Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie 

Een programma is opgesteld om de transitie naar een circulair bedrijfsmodel te stimu-

leren. Het programma moet zorgen dat Brussel op het gebied van de circulaire eco-

nomie in een stroomversnelling terecht komt (zie figuur 11). Dit resultaat wil Brussel 

aanjagen door een budget van €12.839.500 uit te besteden voor 111 verschillende 

maatregelen. In het programma worden deze maatregelen benoemd. Deze zijn breed 

in uitvoering en gericht op verschillende sectoren (Gosuin, Fremault, & Laanan, 

2016). 

De maatregelen zijn voor zowel bedrijven, overheden en burgerinitiatieven geïmple-

menteerd. De maatregelen moeten zorgen dat bedrijven willen investeren in circu-

laire bedrijfsvoering, de overheid de bedrijven hier in faciliteert en burgers geïnteres-

seerd worden in omscholingsmogelijkheden voor nieuwe banen binnen de nieuwe 

circulaire initiatieven (Gosuin, Fremault, & Laanan, 2016).  

 
Figuur  10: Kalundborg symbiosis, Denenmarken 

Figuur  11:  Gewest Brussel, België 
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Schaalniveau wijk 

SolarCity in Linz, Oostenrijk—Natuur en wonen in balans 

Het project SolarCity is gestart in 1990 in Linz, een stad in Oostenrijk. Linz had een woningopgave 

voor 12.000 woningen. De vorming van het project werd geleid door de vraag om een wijk te ont-

wikkelen met een minimale CO2 uitstoot. Daarnaast moest men rekening houden met de rivieren 

Donau en de Traun, beide vallen onder Natura 2000 natuurgebied. In het ontwerp is daarom re-

kening gehouden met gebruik van schone energie, biodiversiteit, nieuwe technologie, sociale 

integratie en recreatie (Breuste, 2012). De stad is te zien in figuur 12. 

De eerder benoemde ambities zijn gehaald door gebruik te maken van een combinatie van zon- 

en windenergie (Breuste, 2012). De doelen voor biodiversiteit zijn behaald door het planten van 

1500 nieuwe bomen en het creëren van wetlands in de woonwijk (Urban Green-Blue Grids, 

2020). Verder is door een systeem van wadi’s, vijvers en rivieren gezorgd dat het regenwater van 

de gebouwen wordt opgevangen. Dit heeft geleid dat de waterbalans in het gebied gewaarborgd 

bleef (Urban Green-Blue Grids, 2020). 

Stad van de Zon in Heerhugowaard, Nederland— Waterberging, natuur en 

wonen 

Deze woonwijk lijkt veel op SolarCity, maar bevind zich in ons eigen land. Op 123 

hectare grond worden meer dan 2.800 huizen gebouwd. Deze woonwijk streeft om 

CO2 neutraal te zijn en rekening te houden met biodiversiteit en water. In deze 

woonwijk is ruimte voor meer groen en autovrije zones. Wat deze woonwijk bijzon-

der maakt is de combinatie tussen recreatie en natuurontwikkeling (Heerhugowaard

- Zuid, 2020). De zonnepanelen in de woonwijk zijn te zien in figuur 13. 

Figuur  12:  SolarCity in Linz, Oostenrijk 

Figuur  13: Stad van de Zon in Heerhugowaard, Nederland 



 

17 

Stadskantoor Venlo – Cradle to cradle en energieneutraal bouwen 

Dit is een voorbeeld van een circulair gebouw dat ook energieneutraal is. De 

energie die het gebouw gebruikt, is afkomstig uit een warmte-koude opslag 

(WKO), zonnepanelen en zonneboilers. Het gebouw is ontworpen met het 

Cradle to cradle concept, wat betekent dat het gebouw uit elkaar gehaald 

kan worden en de bouwstenen ergens anders gebruikt kunnen worden. Het 

gebouw functioneert dus als materiaalopslag voor de toekomst. Verder 

heeft het gebouw de grootste groene gevel van Europa (2150 m2) met maar 

liefst 42.000 planten. Afvalwater wordt gezuiverd door een helofytenfilter, 

wat weer gebruikt wordt voor toiletspoeling of bewatering van de groene 

gevels (Gemeente Venlo, 2016). Het kantoor is te zien in figuur 14. 

Schaalniveau gebouw 

  

Environmental dashboard in Oberlin, Amerika—Betrek inwoners bij 

de leefomgeving 

Het is lastig om inzichtelijk te maken wat de invloed is van menselijk gedrag op de 

fysieke leefomgeving. In Oberlin, in Amerika, is een dashboard ontwikkeld wat bij-

houdt hoeveel elektriciteit en water wordt verbruikt in openbare ruimtes, huizen en 

kantoren. Hierdoor wordt het inzichtelijk wat de invloed van de inwoners is op de 

leefomgeving. In een digitale, interactieve omgeving wordt weergegeven hoeveel 

CO2 er wordt bespaard, hoeveel kilowatt aan energie wordt verbruikt, hoeveel liter 

vervuild water wordt gereinigd en meer. Op de website staan tips om een dashboard 

te implementeren in eigen omgeving (Oberlin college, 2020). 

BIGH Farm – Tuinbouw op daken in Brussel 

Duurzaam en lokaal voedsel verbouwen is het idee achter dit bedrijf. Bij BIGH in Brussel zag men de mogelijkheid om onge-

bruikte ruimte op het dak van een markthal te benutten. In Brussel is een kas met een productieoppervlakte van 2000 m2 op het dak geplaatst. In het ge-

bouw zelf is een viskwekerij geplaatst die voedingsstoffen levert voor de gewassen. Tevens zorgen zonnepanelen op het dak voor compensatie van het elek-

triciteitsverbruik. Volgens de website van BIGH is de stadsboerderij Ferme Abattoir winstgevend genoeg en zoeken de ondernemers naar nieuwe locaties 

om uit te breiden (BIGH , 2018). Het project is te zien in figuur 15. 

Figuur  14:  Stadskantoor Venlo 

Figuur  15:  BIGH Farm  
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De Circulaire stad– Gemeente Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland 

“Er wordt vaak vanuit eigen perspectief gekeken, maar het is belang-

rijk dat men daar overheen gaat kijken om tot nieuwe inzichten 

te komen” – Ted Duijvestein  

“Zowel het Hoogheemraadschap als de glastuinbouw moet, op het 

gebied van water, veranderen. Eigen oude waardes moeten losgelaten 

worden en er moet ruimte worden gecreëerd om te experimenteren” – 

“Het watersysteem circulair maken is moeilijk, maar wel moge-

lijk, zoals bij het project Agrotopia is bewezen” – Jago van Ber-

gen  

“Vertical Farming is een belangrijke ontwikkeling naast het huidige 

systeem” – Ted Duijvestein 

“Vertical Farming moet gezien worden als een manier van het produceren van 

voedsel in een ander concept” - Gerard van Oosten  

“De glastuinbouw zal uiteindelijk verliezen door de ruimtelijke druk. Om 

dit voor te zijn moeten er projecten zoals dit gestart worden, om te zorgen 

voor inspirerende voorbeelden voor hoe het ook anders kan” – Woody Maijers  

“Als je de glazen bubbel weet te breken en de stad 

weet te verbinden, dan zijn er veel mogelijkhe-

den” – Woody Maijers  

“Een verandering doorvoeren is ingewikkeld. Door technolo-

gie te gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van gemeenteapps 

of buurtapps, kan er met burgers gecommuniceerd worden” 

– Hans Bossert  

“Jullie kunnen nadenken over een gemeentemunt, die uitgegeven kan 

worden binnen de gemeente voor verschillende producten “– Hans Bos-

sert  

“We moeten af van fossiele brandstoffen bij de verwarming van 

gebouwen én kassen. We moeten gaan voor duurzamere energie-

stromen, zoals aardwarmte, restwarmte of OKAP-leidingen voor de 

glastuinbouw” – Jago van Bergen  

“Gemeenten zouden eigenlijk energie mee moeten nemen in 

ruimtelijke plannen” – Fred Gardner  

“De energietransitie moet mensen ontzorgen en niet extra zorgen 

opleveren. Zo creëer je namelijk geen draagvlak en gaat het langer 

duren”– Fred Gardner  

“Tuinbouwreststromen kunnen goed gebruikt worden bij de bouw 

van huizen “– Peter Oei  

“Gemeenten mogen meer lef tonen bij  het inzetten van andere bouwmaterialen, 

zoals het hergebruik van paprikastengels als isolatiemateriaal” – Peter Oei  

“De drive is er zeker maar niet altijd de juiste midde-

len om dit te verwezenlijken” – Jongerenvereniging 

Tuinbouw  

“Het is belangrijk dat telers op de hoogte gebracht worden van kleine duurzame projecten. 

Dit maakt het makkelijker toepasbaar voor een tuinbouwbedrijf” – Jongerenvereniging 

Tuinbouw  

Quotes experts 

Tijdens het opstellen van deze inspiratiegids hebben de studenten verschillende experts, 

lectoren en mensen uit het projectgebied gesproken. Op deze quotepagina zijn de meest 

inspirerende quotes van de experts uitgelicht.  

“Circulariteit moet als sociale en economische 

zaak geregeld gaan worden vanuit gemeentes.” - 

Patrick Huntjes 

“Is het bewustzijn zich wel aan 

het ontwikkelen? Wel bij instan-

ties, maar nog niet bij burgers” - 

Richard Smokers 

“Als je meer circulair wil denken, op wat betreft 

water, moet je bedrijven, burgers en gemeenten 

inspireren om andere middelen te gebruiken.” - 

Peter Leendertse 
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3. Toepasbare maatregelen 

voor het gebied 

 

Ideeën en koppelkansen voor verschil-

lende thema´s in gemeenten Pijnacker

-Nootdorp en Lansingerland 
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Sociaal 

Water 

Tuinbouw en voeding 

Energie 

Wonen en werken 

Deze thema’s worden behandeld in de volgende pagina’s. 

Ieder thema heeft andere maatregelen die bij dat thema 

passen. 

  



Introductie 
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De projectgroep ziet mogelijkheden om de circulaire stad in vorm te brengen in de gemeenten 

Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. In dit hoofdstuk worden een aantal maatregelen geïntro-

duceerd. Deze maatregelen helpen het gebied om circulair te worden.  

Op pagina 18 is te zien wat er volgens inwoners en experts nodig is om de circulaire woon-

werkomgeving te realiseren. De projectgroep heeft hun expertise en advies toegepast bij het 

selecteren van de maatregelen. 

De maatregelen zijn opgedeeld in verschillende thema’s. De maatregelen hebben een score 

gekregen, deze scores helpen om in één oogopslag duidelijk te maken wat de waarde is per 

maatregel. Het wordt meteen duidelijk waar quick-wins te behalen zijn en welke maatregelen 

voor– of nadelen hebben op langer termijn. 

Wilt u meer informatie over de maatregelen? Lees dan de toelage van dit document. 

Kosten– en baten:  

Bereik: Het aantal personen waar de maatregel in-

vloed op heeft.  

Kosten: Hoe duur is de maatregel ten opzichte van 

andere maatregelen die benoemd zijn in de  inspira-

tiegids. 

Termijn: Hoe lang duurt het om deze maatregel te 

implementeren en hoe lang duurt het voordat de 

voordelen zichtbaar zijn van deze maatregel.  

 

Introductie voor de maatregelen en uitleg symbolen 

Bereik 

Schaal van 1 tot 5. 

1:  0  tot 250 personen 

2:  250 tot 500 personen 

3:  500 tot 5000 personen 

4:  5000 tot 10.000 personen 

5: 10.000 + personen 

 

Termijn 

1: 0 tot 6 maanden 

2: 6 maanden tot 1 jaar 

3: 1 jaar tot 3 jaar  

4: 3 jaar tot 5 jaar 

5: 5 jaar of meer 

 

 

Een voorbeeld 

Deeleconomie, een platform om geld te verdienen 

en diensten en goederen met elkaar te delen. 

Kosten– en baten: 

Bereik: 

 

 

Kosten: 

 

 

Termijn: 

 

 

Deze maatregel bereikt 10.000+ personen, kost min-

der dan 10.000 euro en kan gerealiseerd worden 

binnen 0 tot 6 maanden, een quick win! 

Kosten 

1: <10.000 

2: >10.000—100.000 

3: >100.000—1.000.000 

4: > 1.000.000—100.000.000 

5: > 100.000.000  
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3.1 Sociaal 

Ideeën en koppelkansen voor verschil-

lende thema´s in gemeenten Pijnacker

-Nootdorp en Lansingerland 
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Sociaal 

Water 

Tuinbouw en voeding 

Energie 

Wonen en werken 

Sociale maatregelen voor de circulaire woon-

werkomgeving. 
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Deeleconomie 

Het bedrijf Floow2 speelt in op de deeleconomie en is actief bij meerdere projecten en 

in meerdere gemeenten in Nederland, waaronder de gemeente Zuidplas. Floow2 heeft 

een business-to-business platform gecreëerd, waarbij aandacht wordt besteed aan 

afvalvermindering, lage kosten en inkomsten opbouwen. Dit wordt gedaan door als 

bedrijven materialen, services, faciliteiten, kennis en vaardigheden te delen. Voorbeel-

den van projecten zijn Parkshare en Werflink, waarbij in beide gevallen spullen, materi-

alen en faciliteiten gedeeld kunnen worden. Hierdoor wordt niet alleen gebruik ge-

maakt van materialen, maar ook van diensten die anderen leveren. Dit zorgt voor meer 

verbondenheid en verhoogd de sociale cohesie.  

 

 

Wie:  

burgers, ondernemers 

Locatie:  

Stedelijk gebied 

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn:  

Wie:  

Burgers, ondernemers 

Locatie:  

Stedelijke gebied, platteland 

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn:  

 

Tuingrond delen 

Initiatieven zijn opgesteld waarbij mensen een deel van hun tuingrond beschikbaar 

stellen voor lokale tuinders. Zij krijgen dan de kans om bij mensen in de tuin hun 

groenten en fruit te telen. In ruil daarvoor ontvangen de bewoners een vergoe-

ding, bijvoorbeeld in de vorm van voedsel. Op deze manier wordt geen extra 

grond verbruikt voor de voedselvoorziening, maar gebeurt dit op al bestaande 

plekken zoals tuinen of bedrijventerreinen. De ondernemers en de bewoners wer-

ken samen en komen met elkaar in contact, wat goed is voor de sociale cohesie in 

een buurt. Daarnaast heeft het een educatieve functie en  zorgt het voor meer 

bewustzijn onder burgers op het gebied van circulariteit. Burgers komen er op 

deze manier achter hoe hun eten wordt verbouwd. Dit initiatief draagt dus ook bij 

aan de verbinding van het stedelijk gebied en de tuinbouw.  
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De Buurtbuik 

De Buurtbuik is een initiatief dat in steeds meer gemeenten in Nederland voet aan de grond 

krijgt. De Buurtbuik is een initiatief waarbij vrijwilligers maaltijden maken voor buurtbewo-

ners van overgebleven voedsel van bijvoorbeeld de lokale supermarkt. In het geval van Pijn-

acker-Nootdorp en Lansingerland, kan dit gekoppeld worden aan de tuinbouw. ‘Lelijke’ 

groenten en fruit kunnen door de Buurtbuik worden gebruikt om lekkere gerechten te ma-

ken voor buurtbewoners. Lokale glastuinbouwbedrijven hebben dan minder afval, omdat 

de onverkoopbare ‘lelijke’ producten worden gebruikt en de buurtbewoners profiteren van 

een gezonde maaltijd. Daarnaast  komen mensen samen, wat de sociale cohesie bevordert 

en dat mensen met een kleine portemonnee kunnen genieten van een gratis maaltijd.    

 

 

Wie:  

Gemeente, burgers, ondernemers 

Locatie:  

Stedelijk gebied, platteland  

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn:  

 

Wie:  

Burgers, ondernemers 

Locatie:  

Stedelijk gebied 

Kosten– en baten:  

Bereik:   

 

Kosten:  

 

Termijn:  

 

Lokale munteenheid 

Op verschillende plekken is aangetoond dat het invoeren van een lokale munteenheid, 

positieve gevolgen heeft voor de buurt en haar bewoners. Het invoeren van een lokale 

munteenheid vergroot de sociale cohesie en draagt bij aan de lokale bedrijvigheid. Door 

middel van een lokale munteenheid kan worden ingespeeld op de circulaire economie. 

Duurzame ondernemingen en initiatieven kunnen worden gesteund en mensen kunnen 

bewustere keuzes maken.  
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3.2 Water 

Ideeën en koppelkansen voor verschil-

lende thema´s in gemeenten Pijnacker-

Nootdorp en Lansingerland 
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Sociaal 

Water 

Tuinbouw en voeding 

Energie 

Wonen en werken 

Maatregelen omtrent water voor de circulaire woon-

werkomgeving. 
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Rainlever - tuinders voor droge voeten 

Met Rainlever is een slimme samenwerking bedacht tussen waterschappen en 

tuinders. Een waterschap kan via Rainlever een tuinder contacteren om de giet-

waterbasins, waar veel tuinders van in bezit zijn, alvast te legen zodat bij de 

komst van een piekbui ruimte is om het hemelwater op te vangen en vast te 

houden. Vervolgens kunnen tuinders via deze weg de waterstand van omlig-

gende sloten bepalen in overleg met het waterschap. Hierdoor kunnen over-

stromingen voorkomen worden en maakt het water een langere tijd door van 

regen tot afvoer.  

 

 

Wie: 

Burgers, ondernemers en gemeente 

Locatie: 

Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland 

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten: 

 

Termijn: 

Wie: 

Burgers, ondernemers en de gemeente 

Locatie:  

bij tuinders en in nieuwbouwwijken 

Kosten– en baten:  

Bereik:   

 

Kosten:   

 

Termijn: 

 

AquaReUse  

AquaReUse is een programma waarbij afvalwater wordt gezuiverd tot gietwater 

voor tuinders. De doelstelling van het project is het realiseren van een waterkring-

loopsluiting; een combinatie van decentrale afvalwaterzuivering en gietwaterpro-

ductie. Nieuwe  technologieën en combinaties van technieken worden ontwikkeld. 

Zo ontstaat een uniek samenwerkingsverband tussen tuinders, overheden, toeleve-

ranciers en kennisinstellingen t.a.v. afvalwaterzuivering en gietwatervoorziening 

met de bijbehorende technische en technologische kennis ten behoeve van andere 

glastuinbouwgebieden.  

De zuiveringsinstallatie AquaReUse is de eerste oplossing in Nederland die op gro-

tere schaal naast nutriënten ook gewasbeschermingsmiddelen uit afvalwater kan 

halen. Door de gesloten waterketen is het systeem uniek en breed inzetbaar. Te-

vens is het uniek dat dit project voor elf glastuinbouwbedrijven tegelijk een oplos-

sing biedt. Het systeem ondersteunt meerdere bedrijven tegelijk, is kostenneutraal, 

voorkomt het lozen van brijn in de bodem en leidt bovendien tot aanzienlijke maat-

schappelijke kostenbesparing, omdat minder afvalwater naar de afvalwaterzuive-

ringsinstallatie gaat en de milieubelasting afneemt.   
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Wie: 

Glastuinders en burgers  

Locatie: 

Warmoeziersweg, Wilgenlei, Overbuurtse Polder 

en Oosteindse Polder.  

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn: 

 

Wateropslag glastuinbouw 

Sinds januari 2018 is het voor glastuinbouwbedrijven ver-

plicht om restwaterstromen te zuiveren voordat het geloosd 

wordt op het oppervlaktewater of in het riool. Het is zonde 

om dit gezuiverde water te lozen, helemaal gezien de huidige 

klimaatveranderingen. Het is in de toekomst niet zo vanzelf-

sprekend dat toegang tot zoetwater mogelijk is.  

Glastuinbouwbedrijven kunnen dus een mogelijkheid bieden 

om zoetwater ondergronds op te slaan. De glastuinbouwbe-

drijven hebben een groot oppervlakte dak waar regenwater 

terecht komt zodat dit opgevangen kan worden. Daarnaast 

kunnen de restwaterstromen die gezuiverd zijn tevens in de-

ze wateropslag terechtkomen. Op deze manier is een moge-

lijk zoetwatertekort in de toekomst te voorkomen doordat dit 

zoetwater gedeeld kan worden met de omwonenden.  
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3.3 Tuinbouw 

Ideeën en koppelkansen voor ver-

schillende thema´s in gemeenten 

Pijnacker-Nootdorp en Lansinger-

land 
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Sociaal 

Water 

Tuinbouw en voeding 

Energie 

Wonen en werken 

Maatregelen omtrent tuinbouw en voeding voor een cir-

culaire woon-werkomgeving. 

  



Tuinbouw en voeding 
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Vertical Farming 

Vertical farming is het verbouwen van gewassen, waaronder bladgroenten, in 

stadgebouwen. Op deze manier wordt de ruimte in de steden optimaal benut. 

De ruimte wordt zo ingedeeld dat meerdere etages boven elkaar gebruikt kun-

nen worden voor het telen van gewassen. Op deze manier kan per m2 driemaal 

zo veel gewassen geproduceerd worden. Het voordeel van vertical farming is dat 

speciaal kunstlicht gebruikt wordt, waardoor zonlicht overbodig wordt, dit zorgt 

ervoor dat vertical farming overal toepasbaar is.  

De kosten van vertical farming kunnen hoog oplopen, echter is het mogelijk om 

met meerdere glastuinders een vertical farm op te zetten. Op deze manier wor-

den onder andere de arbeids- en energiekosten verdeeld,  waardoor het haal-

baar is om een vertical farm te starten. Het is tevens mogelijk om in het gebouw 

andere bedrijven te vestigen, waaronder kantoorbedrijven. Daarnaast zorgt de 

hoge productie van gewassen voor een hoger inkomen wat tevens gunstig is.  

Wie: 

Glastuinders, burgers en ondernemers 

Locatie: 

Wijk Vlieland in Pijnacker 

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn: 

 

Wie: 

Glastuinders en burgers  

Locatie: 

Alle deelgebieden glastuinbouw 

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn: 

 

Glastuinbouw als service voor lokale voeding 

Het is een mogelijkheid om de kassen van glastuinders open te  

stellen voor de omwonenden. Het is dan mogelijk dat een  

glastuinder een deel van zijn/haar kas beschikbaar stelt voor de  

omwonenden die daar vervolgens zelf hun gewassen kunnen telen. 

Dit kan voor een klein bedrag. Een concept wat momenteel al bestaat 

is  

Heerenboeren, dit is akkerbouwgrond dat is opengesteld voor  

mensen uit de omgeving. Door het beschikbaar stellen van een stuk 

glastuinbouw wordt de boer-burgerverbinding geoptimaliseerd en is 

het voor de burger educatief. Omdat de burgers zelf hun gewassen, 

waaronder bladgroenten of tomaten telen is duidelijk waar deze pro-

ducten vandaan komen. De gewassen die geteeld worden, kunnen 

vervolgens thuis worden  bewerkt in een gerecht.  
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Wie: 

Glastuinders en burgers 

Locatie: 

Gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland 

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn: 

 

CO2 dosering in kas door groenafval 

Om de planten in de kassen te kunnen laten groeien is CO2 nodig. Momenteel 

wordt in de kassen extra CO2 gedoseerd door rookgassen die vrijkomen bij de ver-

branding van aardgas in de Warmte Krachtkoppeling of in de verbrandingsketel, 

wat zorgt voor de verwarming van de kas. De toepassing van extra CO2 is nodig om 

de plantengroei te optimaliseren. Naast de toepassing van CO2 door rookgassen 

wordt CO2 ook toegepast door het gebruik van kunstmest. Wat betreft circulair 

denken past kunstmest niet helemaal in dit plaatje. Daarom kan het mogelijk zijn 

om het groenafval van huishoudens te verzamelen en dit om te zetten naar com-

post. Compost is plantenvoeding en hieruit kan extra CO2 voor de planten gehaald 

worden. Op deze manier heeft het groenafval van de huishoudens een goed doel 

en dragen de burgers dus tevens bij aan de optimalisatie van de plantengroei in de 

glastuinbouw.  

 

Stadslandbouw 

 

Stadslandbouw kan de stedelijke footprint verkleinen door het toepassen van 

balkon- of daktuinen in de binnenstad, volkstuinen of professionele stedelijke 

voedselproductie en -verwerking aan de rand van de stad. Een voorbeeld van 

stadslandbouw is ‘The New Farm’ in Den Haag. Het is mogelijk om lokale voed-

selproductie in de stad te koppelen aan maatschappelijke doelen, waaronder 

ontspanning, zorg of educatiemogelijkheden. Op deze manier raakt de burger 

meer bewust van waar het voedsel dat geproduceerd wordt vandaan komt. 

Voor de glastuinder biedt dit mogelijkheden om kennis te verspreiden. Daar-

naast kan stadslandbouw ook een mogelijkheid bieden om maatschappelijk 

werk in de kas te bieden aan mensen die hier behoeften aan hebben.  

Wie: 

Glastuinders en burgers 

Locatie: 

Gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland 

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn: 
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´Alles lokaal en vers´ 

Op het moment wordt de lokale productie nog te weinig uitgevoerd doordat 

het prijs gerelateerd aantrekkelijker is om de producten te exporteren. Daar-

naast zijn niet-duurzame producten goedkoper en valt daar niet mee te con-

curreren omdat de consument niet snel in staat is om meer te betalen. Het is 

mogelijk om de prijs aan te passen voor lokaal voedsel zodat bijgedragen kan 

worden het realiseren van een duurzame manier van voedsel produceren en 

verkopen.  

Momenteel worden veel gewassen die verbouwd worden in dit gebied geëx-

porteerd naar supermarkten door het gehele land, maar een groot deel 

wordt geëxporteerd naar het buitenland. Het voedsel dat afkomstig is uit 

Nederland heeft vaak onvoldoende herkenning voor de consument uit welk 

deel van het land het product afkomstig is. Deze export heeft nadelige effec-

ten op het klimaat en is daardoor niet circulair. Door het gericht telen van gewassen voor het gebied blijven alle 

producten ook daadwerkelijk in het gebied. Zo is het mogelijk dat een glastuinder gaat samenwerken met een 

restauranteigenaar en allerlei producten specifiek voor dat restaurant gaat produceren. Dit kan tevens voor be-

drijfskantines. Hierbij is het belangrijk dat gekeken wordt naar de voedselvraag in het gebied.  

Wie: 

Glastuinders en burgers 

Locatie: 

Gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansinger-

land 

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn: 

 

 

Verwaarden van reststromen uit de glastuinbouw 

 

Momenteel worden de reststromen uit de glastuinbouw 

verwerkt tot compost. Het is eventueel mogelijk om deze 

reststromen hoogwaardiger in te zetten, door dit te gebrui-

ken als meststof voor de planten in de kas of juist als ver-

pakkingsmateriaal voor de gewassen die geteeld worden. 

Het is natuurlijk heel interessant om zelf duurzame verpak-

kingsmaterialen te produceren voor de producten die wor-

den geproduceerd in de kas. Eventueel kunnen deze verpak-

kingsmaterialen ook  hergebruikt worden. Een goed voor-

beeld van verpakkingsmateriaal is karton in combinatie van 

biologisch plastic. Eventueel kunnen deze reststromen ook 

verwerkt worden voor andere sectoren, waaronder de pro-

ductie van schoonmaakmiddelen en bouwmaterialen. Hier-

bij kan gedacht worden aan het produceren van constructie-

materiaal en isolatiemateriaal.  

Wie: 

Glastuinders en burgers 

Locatie: 

Alle deelgebieden glastuinbouw 

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn: 
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Wie: 

Glastuinders en burgers 

Locatie: 

Alle deelgebieden glastuinbouw 

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn: 

 

Semi transparante zonnepanelen 

Zijn zonnepanelen wel mogelijk op het dak van een kas? 

Licht is een belangrijke factor voor de glastuinbouw, zonnepanelen kunnen 

niet zomaar geplaatst worden. Het bedrijf Bright Solar heeft daar een oplos-

sing voor gevonden, namelijk zonnepanelen waarvan de cellen een groot deel 

van het licht doorlaten. Dit zijn dus semi-transparante panelen die op de kas-

sen geplaats kunnen worden. Op deze manier kan op een duurzame manier 

stroom worden opgewekt wat gebruikt kan worden in de glastuinbouwsec-

tor. Daarnaast is het doordat de glastuinbouw over zo´n groot oppervlak dak 

beschikt mogelijk om groene stroom voor de omliggende woningen te produ-

ceren.  

De ID kas 

De ID kas is het eerste hightech kasconcept dat zorgt voor een circulair 

teeltsysteem en een energiebesparing van 60%. Het is een duurzaam 

systeem waarbij de gevels en het dak bestaan uit dubbelglas met een 

reflectie laag. Daarnaast is de staalconstructie, ventilatie en scherming 

zo ontworpen dat een beter klimaat ontstaat. In de kas wordt gebruik 

gemaakt van laagwaardige warmte, een verminderd watergebruik. 

Daarnaast wordt in de kas meer licht toegepast door een speciaal licht-

systeem. Dit systeem wordt al veelvuldig toegepast. In de gemeente 

Pijnacker-Nootdorp wordt dit o.a. al toegepast door Duijvestijn Toma-

ten.  

Wie: 

Glastuinders  

Locatie: 

Warmoeziersweg en Wilgenlei  

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn: 
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3.4 Energie 

Ideeën en koppelkansen voor verschillende  

thema´s in gemeenten Pijnacker-Nootdorp 

en Lansingerland 
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Sociaal 

Water 

Tuinbouw en voeding 

Energie 

Wonen en werken 

Maatregelen op het gebied van energie voor een circu-

laire woon-werkomgeving. 
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Zonnepanelen 

Iedereen is momenteel wel bekend met zonnepanelen. Deze platen kunnen geplaatst 

worden op daken, maar ook samen gegroepeerd worden in grote zonnevelden. Een 

groter aantal zonnepanelen levert meer stroom. De zonnepanelen leveren het meest 

op gedurende de zomer en minder in de winter. Een groot voordeel van de panelen is 

dat ze weinig ruimte in beslag nemen als ze slim worden toegepast. In de praktijk wor-

den zonnepanelen veel toegepast, zie onder andere de eerder benoemde woonwijken  

Stad van de Zon in Heerhugowaard en Solar City in Linz. Onze suggestie is dan ook om 

daken te voorzien met zonnepanelen. 

Wie: 

Glastuinders, burgers en ondernemers 

Locatie: 

(Nieuwbouw) wijken in de Pijnacker-

Nootdorp en Lansingerland 

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn: 

 

Wie: 

Glastuinders, burgers en ondernemers 

Locatie: 

(Nieuwbouw) wijken in de Pijnacker-Nootdorp en 

Lansingerland 

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn: 

 

Zonneboilers/zonthermie 

Zonneboilers lijken enigszins op zonnepanelen. Ze wekken echter geen stroom op, maar 

verwarmen water door de warmte van de zon. Het verwarmde water kan daarna ge-

bruikt worden in woningen om te douchen of voor de centrale verwarming. De zonne-

boilers hebben echter hetzelfde probleem als de zonnepanelen en dat is dat ze in de 

winter minder opleveren. Het water wordt wel opgewarmd door de zonneboilers, maar 

zal alsnog door middel van aardgas extra verwarmd moeten worden. Een voordeel van 

de zonneboilers is dat warm water in de zomer opgeslagen kan worden in een voor-

raadvat. Deze techniek wordt grootschalig toegepast om warmte te leveren voor het 

warmtenet, bijvoorbeeld in Denemarken. Sinds kort heeft  Heerhugowaard ook een 

zonthermie veld. De overproductie van dit zonthermisch systeem in de zomer wordt 

opgeslagen in de zomer, zodat het warme water later kan worden toegepast. Deze 

techniek wordt nu in Groningen toegepast op grote schaal en is al geïntegreerd in ver-

schillende nieuwbouw wijken. 
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Warmte Koude Opsag (WKO)/Geothermie 

Geothermie is lokale warmte uit de ondergrond. Warm water dat verwarmd is door 

de bodem wordt naar boven gepompt waarmee woningen en kassen verwarmd 

kunnen worden. Als het water is afgekoeld wordt het teruggepompt in dezelfde 

plek in de bodem als waar het eerst vandaan kwam, waardoor het water weer op 

kan warmen. Hoe dieper de bron, hoe warmer dat het water zal zijn. Deze methode 

kan dan ook op verschillende niveaus worden toegepast (gebouw, wijk, regio). On-

diep is WKO, dieper is geothermie. Deze techniek wordt in Pijnacker-Nootdorp al 

toegepast door Ammerlaan Green Innovators en Ted Duivestijn. De gemeente Lin-

gewaard is met het project ‘NEXTgarden’ grote stappen aan het nemen om geo-

thermie op te schalen.  

Wie: 

Glastuinders, burgers en ondernemers 

Locatie: 

(Nieuwbouw) wijken in de Pijnacker-

Nootdorp en Lansingerland 

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn: 

 

Wie: 

Ondernemers, glastuinbouw en gemeente 

Locatie: 

Langs de snelweg, platteland 

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn: 

 

Windturbines 

De windmolens ofwel windturbines zijn niet onbekend voor de meeste mensen. 

Door de rotatie van de bladen van de molens wordt elektriciteit opgewekt. Ze moe-

ten geplaatst worden op locaties waar men zo min mogelijk last heeft van de wind-

turbines. Zo zijn kleine en grote windturbines beschikbaar, de grote windturbines 

kunnen energie leveren voor meerdere huishoudens maar nemen meer ruimte in 

beslag. De kleinere windturbines kunnen vrijwel overal geplaatst worden, maar leve-

ren energie voor slechts één gebouw. De grote windturbines kunnen meer gezinnen 

voorzien van elektriciteit. De nadelige effecten van de grote windturbines kunnen 

beperkt worden door ze strategisch te plaatsen. Bijvoorbeeld op plekken waar men-

sen niet of weinig wonen. Zoals het platteland en langs de snelweg. Eén windmolen 

levert namelijk energie op voor minstens 2000 huishoudens en ze gaan ongeveer 15 

jaar mee. 
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Kleine windmolens 

Kleine windmolens bestaan in veel soorten en maten. Kleine windmolens zien eruit als de 

grote windmolens, maar dan kleiner. Naast de gangbare windmolens bestaan tevens kleine 

windmolens met een unieker ontwerp. De energy ball is bijvoorbeeld één van de kleinste 

molens, maar heeft een apart ontwerp. De wieken van deze windmolen zijn gecurved, wat 

zorgt voor de optimale beweging van de windmolen ondanks het kleinere formaat. Deze klei-

nere windmolens kunnen goed geplaatst worden op daken van gebouwen.  Op het figuur 

hiernaast is het model ‘Turby’ te zien. De kleine windmolens kunnen goed geplaatst worden 

op bedrijventerreinen en parkeerplaatsen. Ze maken minder geluid dan de grote windmo-

lens. Eén Skystream (een klein windturbine model) levert al genoeg stroom op voor één ge-

zin. 

Wie: 

Ondernemers, gemeente en burgers 

Locatie: 

Bedrijventerreinen, woonwijken en kasgebieden 

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn: 

 

Biomassa 

Organisch materiaal zoals hout, gft afval en mest vallen onder biomassa. Het gebruik van 

nieuw materiaal voor warmte uit biomassa levert weinig voor het milieu op. Biomassa kan 

echter in de juiste omstandigheden voordelen opleveren. Door slim om te gaan met organi-

sche reststromen kan dit restproduct omgezet worden tot warmte. Dit kan door de biomassa 

simpelweg te verbranden of door de biomassa om te zetten tot biogas. Biomassa levert al-

leen een CO2 winst op als het slim wordt toegepast. Omzetten tot biogas levert namelijk 

schonere warmte dan simpelweg het verbranden van biomassa.  In Duitsland  zijn er verschil-

lende dorpen die over zijn gestapt naar biogas. 

Wie: 

Gemeente, glastuinbouw en ondernemers 

Locatie: 

Kassengebied, bedrijventerrein 

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn: 
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Wie: 

Glastuinbouw, gemeente, ondernemers en burgers 

Locatie: 

Alle deelgebieden glastuinbouw 

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn: 

 

Restwarmte uit de tuinbouw 

De tuinbouw heeft veel warmte nodig om de planten in de kas 

goed te laten groeien. Momenteel is het bij veel bedrijven zo dat 

deze warmte uit de bedrijven ontsnapt en verder niet wordt toe-

gepast. Enkele pioniers hebben aangetoond dat het de moeite 

waard is om de restwarmte te gebruiken om woningen te voorzien 

van warmte. Hier wordt bij NEXTgarden in Lingewaard veel geïn-

vesteerd. De kleinere gemeente gaat zich aansluiten op het warm-

tenet van Nijmegen en Arnhem. Op deze manier profiteren meer-

dere partijen van de maatregel. 
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3.5 Wonen en werken 

Ideeën en koppelkansen voor verschillen-

de thema´s in gemeenten 

Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland 
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Sociaal 

Water 

Tuinbouw en voeding 

Energie 

Wonen en werken 

Maatregelen voor een circulaire woon-werkomgeving op 

het gebied van wonen en werken. 
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Wonen in de kas 

Het is mogelijk om de kassen die buiten de duurzame plannen van de 

gemeente en de Greenport vallen om te laten bouwen tot woningen.  

‘’Wonen in een kas is hot. Letterlijk, zou je denken. Maar dat is een ver-

gissing: juist het aangename binnenklimaat is de reden om voor een 

huis van glas te kiezen.‘’ - BP Nieuws. Door het creëren van woningen in 

een gebied dat rijk is aan een economische aantrekkingskracht is het de 

bedoeling dat ruimte wordt gecreëerd  voor de tijdelijke arbeiders, star-

ters en studenten. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor deze doel-

groepen op de woningmarkt. En zo krijgen zij meer binding met de om-

geving en de gemeenschap.  

 

 

 

Wie: 

Gemeente, burgers en ondernemers  

Locatie:  

Plangebied breed 

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten: 

 

Termijn:   

Wie:   

Gemeente en burgers  

Locatie:  

Komkommerweg (Pijnacker) , Dwarskade 

(Nootdorp) 

Kosten– en baten:  

Bereik:   

 

Kosten: 

 

Termijn:   

Parksharing 

 Het meedoen met het project Parksharing binnen de gemeente Zuid-

plas zorgt ervoor dat in de gemeente zeer ruimtebewust omgegaan 

wordt met de omgeving. Niet alleen lege ruimtes kunnen ingevuld 

worden maar ook het vervoersprobleem kan zo opgelost. Dit kan op-

gelost worden door het aanbieden van vervoersmiddelen die niet 

worden gebruikt.  ‘’ Het belang van lokaal samenwerken, samen delen 

en het matchen van vraag en aanbod werd de afgelopen maanden 

extra duidelijk, volgens gemeente Zuidplas en ondernemersverenigin-

gen. Bij steeds meer bedrijven groeit de vraag naar materialen, hulp-

middelen of extra mankracht, terwijl er bij andere bedrijven materieel 

stil staat of personeel beschikbaar is. ‘Parksharing moet zorgen voor 

minder verspilling, meer hergebruik en een extra verdienmodel.’’ - 
Groenehartwerkt, 2020 
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Concept circulaire samenleving 

Het ontwikkelen van een totaal concept van een circulaire samenleving. Op de plaats 

waar woningbouw is gerealiseerd (Dwarskade Nootdorp), kan een volledig zelfvoor-

zienende wijk verrijzen. In dit voorbeeld uit Almere wordt gesproken over het invul-

len van de vraag naar voedsel en dat dit dorp zelfvoorzienend moet zijn. Dit concept 

kan deels worden ingevuld in het plangebied omdat al sprake is van kassen en op 

sommige plaatsen een duurzaam energie netwerk.  Tevens kan bij dit soort plannen 

gekeken worden naar nieuwe innovaties op het gebied van bouwmaterialen. Denk 

bijvoorbeeld aan bouwmaterialen die bestaan uit houten dozen van I-Joist: een balk 

die in het midden is vervangen door houtspaanders, vol slimme details voor installa-

ties. Na afloop kun je het demonteren en elders inzetten. Van de bouwmaterialen 

voor de woning bestaat 75% uit gedroogde paprikastengels. Door het gebruik van 

duurzame materialen is dit in de ogen van de studenten het ideale alternatief tegen-

over huidige bouwmaterialen. 

 

 

Wie:  

Burgers en ondernemers 

Locatie:  

Plangebied breed 

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:   

 

Termijn: 

Wie:  

Gemeente en burgers  

Locatie:  

Dwarskade (Pijnacker)  

Kosten– en baten:  

Bereik:  

 

Kosten:  

 

Termijn:  

Functiemenging in kassengebieden 

Lange goed zichtbare kasgevels langs openbare wegen kunnen ook gebruikt wor-

den voor andere functies dan tuinbouw. Zo ontstaat er veel waardevolle ruimte 

voor bijvoorbeeld ateliers, kleine bedrijfjes, etalages of hobbykasjes. Er kan slim 

gebruik gemaakt worden van warmte en water en wellicht kunnen er ook omge-

keerd nuttige diensten of voorzieningen ontstaan zoals toezicht.  Als er een situa-

tie ontstaat waarin deze ruimtes leeg komen te staan is het mogelijk om deze op 

te vullen met lokale ondernemers. Daarnaast zijn deze ruimtes ook geschikt voor 

het verkoop van lokale producten uit de kassen zelf. Dit zorgt ervoor dat er een 

lokale markt ontstaat waarbij bewoners uit de regio producten kunnen kopen uit 

de regio, zo kan er een lokaal markt ontstaan en krijgen de bedrijven nog meer 

binding met de omgeving.   

Dit is een maatregel die vergeleken met de andere woon en werk maatregelen op 

een veel kleinere schaal kan worden uitgevoerd. Dit houdt ook in dat de kosten 

lager zijn en dat het effect sneller gemeten kan worden. De projectgroep heeft 

specifiek voor een kleinere maatregel gekozen zodat ondernemers/bewoners ook 

iets uit zichzelf kunnen ondernemen. Dit versterkt de circulaire samenleving en 

maakt de drempel hier naar toe een stuk kleiner.  
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Samenvatting  

Maatregelen 

 

In dit hoofdstuk  zijn alle maatregelen samengevat  

die eerder in deze inspiratiegids aan bod zijn geko-

men. Zo is in één oogopslag te zien welke maatrege-

len het best inzetbaar zijn qua investering in tijd, 

geld en in het aantal mensen die het bereikt. 

Uitleg voor de symbolen is benoemd op pagina 21. 
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Vertical Farming    

Glastuinbouw als service voor lokale voe-

ding 

   

CO2 dosering in kas door groenafval    

Stadslandbouw    

´Alles lokaal en vers´    

Verwaarden van reststromen uit de glas-

tuinbouw 

   

Semi transparante zonnepanelen    

De ID Kas    

VOEDING EN TUINBOUW 

Deeleconomie    

Tuingrond Delen    

De Buurtbuik    

Lokale munteenheid    

SOCIAAL 
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Rainlevelr    

AquaReUse    

Wateropslag glastuinbouw    

Wonen in de kas    

Parksharing    

Totaalconcept circulaire samenleving    

Functiemenging    

THEMA WONEN EN WERKEN 

THEMA WATER 

THEMA ENERGIE 

Biomassa    

Zonnepanelen    

Zonneboilers/zonnethermie    

WKO/geothermie    

Windturbines    

Kleine windturbines    

Restwarmte uit de tuinbouw 
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Om nog over na te denken.. 
 

Deze inspiratiegids staat vol met inspirerende maatregelen betreft de verschillende thema’s om te zorgen dat de gemeenten Pijn-

acker-Nootdorp en Lansingerland circulair worden. Deze inspiratiegids biedt een handvat om circulariteit toe te passen op verschil-

lende niveaus. Nu is het de bedoeling dat deze inspirerende maatregelen worden opgepakt zodat wat momenteel op papier staat 

ook uiteindelijk werkelijkheid wordt.   

Het is belangrijk om de mensen binnen de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland te blijven stimuleren en te informeren 

over de gang van zaken. Wij hebben veel informatie gekregen van experts, helaas  door de coronamaatregelen hebben wij geen 

contact kunnen leggen met deze gemeenten tijdens het opstellen van deze inspiratiegids dus als eerste stap is het belangrijk om 

bewustwording te creëren bij de gemeenten. Gezamenlijk kan met de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland gekeken 

worden welke maatregelen op korte termijn haalbaar zijn en waar deze gemeenten affiniteit bij voelen.   

Vervolgens gaat het om het creëren van bewustwording bij de consument/burger. Er is gedragsverandering en bewustwording no-

dig om circulariteit toe te passen. Gedrag is nou eenmaal lastig te veranderen en het is belangrijk dat voorbeelden worden toege-

past zodat de mensen mogelijk van mening veranderen. Je kan kijken naar initiatieven die daar bij aansluiten. Voorspelbaar is dat 

op meerdere thema’s de burgers/consument niet kan worden meegenomen, in hun context krijgen ze te weinig kennis mee. Het is 

belangrijk om deze mensen te informeren en vooral niet te pushen in het realiseren van de genoemde maatregelen. Het creëren 

van bewustwording is nog lastiger dan het realiseren van de technologische ontwikkelingen.   

Deze inspiratiegids is grotendeels gericht op het realiseren van een duurzaam en circulair voedselsysteem. Het is belangrijk dat Ne-

derland hierin een koplopende positie inneemt omdat Nederland anders uit de markt wordt gedrukt. De ideeën komen uit Neder-

land maar de productiebedrijven zijn niet in Nederland gevestigd en dat is natuurlijk vreemd. Het is niet geloofwaardig dat wij deze 

initiatieven bedenken maar niet verwezenlijken. Nederland concentreert zich sterk op de technologische ontwikkelingen, steeds 

meer ICT bedrijven spelen een grote rol bij de productie. Het onderscheid naar de overige stappen die komen kijken bij de tuin-

bouw, waaronder communicatie ontbreekt grotendeels en daar valt nog veel te behalen. 
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Dankwoord 

De afgelopen vijf maanden is onderzoek gedaan naar de mogelijke kansen betreft circulariteit in de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Dit onderzoek 

hebben wij niet alleen gedaan. Daarom willen wij bij dezen de personen bedanken die tijdens dit onderzoek wijze raad hebben gegeven, hebben geholpen en on-

dersteund.  

Ten eerste willen wij Ineke Lemmen bedanken voor de goede begeleiding gedurende het opstellen van deze inspiratiegids en de feedback op de inspiratiegids. Te-

vens willen wij haar bedanken voor het aandragen van experts op het gebied van circulariteit , die geholpen hebben met het opstellen van deze inspiratiegids.   

Daarnaast willen wij Karin van Beckhoven bedanken voor het geven van de feedback op de inspiratiegids. De afgelopen vijf maanden heeft zij ons vanuit Hogeschool 

Inholland Delft zo goed mogelijk begeleiding geboden en ons sturing en wijze raad gegeven over de vormgeving van de inspiratiegids. Tevens willen wij haar bedan-

ken voor het aandragen van experts zodat wij het optimale hebben kunnen halen uit dit onderzoek. 

Naast de hulp van de opdrachtgever en projectbegeleider willen wij de experts die wij gedurende dit proces hebben gesproken, over de mogelijke kansen die be-

schreven staan in deze inspiratiegids, bedanken. Met de verkregen informatie hebben wij deze inspiratiegids kunnen opstellen en de mogelijkheden kunnen toet-

sen. Het gaat hierbij om de volgende experts: 

Pieter Ammerlaan van Tuinbouw Jongeren Oostland 

Jago van Bergen van Van Bergen Kolpa Architecten 

Hans Bossert, Lector Domein Finance & Accountancy, Hogeschool Inholland 

Ted Duijvestijn van Duijvestijn Tomaten BV 

Fred Gardner, Lector Domein Innovatiemodellen Duurzame Energie, Hogeschool Inholland 

Patrick Huntjens, Lector Domein Sociale Innovaties, Hogeschool Inholland 

Peter Leendertse van Centrum Landbouw en Milieu, Onderzoek en advies BV 

Woody Maijers, Lector Domein Integrale Voedsel- en Productieketens, Hogeschool Inholland 

Peter Oei van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN)  

Gerard van Oosten van Van Oosten Bestuur & Advies  

Kim Oosterom van Tuinbouw Jongeren Oostland 

Richard Smokers van Natuurvereniging Pijnacker-Nootdorp 

Bedankt namens, Damien Oosterom, Kenneth Peperkamp, Marlies Smit, Sancia Vergunst en Rosa Zweepe.  

Delft, 12 januari 2021  
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