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R E - O R G A N I S E
BENUTTEN VAN ORGANISCHE RESTSTROMEN BIJ  
STADSLANDBOUWGEBIEDEN

SCOPE VAN HET ONDERZOEK

Wat zijn de mogelijkheden voor de decentrale verwerking 
van organische reststromen? Levert het lokaal verwerken 
van materialen als gft, snoeiafval, horeca-afval en gewas-
resten meer op dan afvoer naar grootschalige verwerkers? 
Die vraag staat centraal in het project RE-ORGANISE, geleid 
door de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met 
de Aeres Hogeschool Dronten, verschillende andere  
kennispartners en ondernemers. Twee Amsterdamse 
stadslandbouwlocaties fungeren hierbij als onderzoeks-
cases: Tuinen van West (grenzend aan de wijken Geuzen-
veld en Osdorp) en NoordOogst (in Amsterdam-Noord).  
Er is gekozen voor stadslandbouwlocaties omdat hier  
organische reststromen vrijkomen, en er tegelijk behoefte is 
aan de producten die uit deze reststromen gemaakt  
kunnen worden.

CASE TUINEN VAN WEST
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AANPAK

Om in te kunnen schatten wat de mogelijkheden zijn om 
organisch afval decentraal te verwerken, worden in  
RE-ORGANISE 4 stappen doorlopen.

1. Er wordt onderzocht welke verwerkingstechnieken  
potentie hebben om decentraal toegepast te worden.  
Verwerkingstechnieken zijn bijvoorbeeld biovergisting, 
compostering, insectenkweek en paddenstoelkweek.  
Daarbij wordt geanalyseerd in welke vorm en op welke  
schaal de verwerkingstechnieken toegepast kunnen 
worden. Dit onderzoek vindt plaats m.b.v. deskresearch en 
interviews met experts.                 

2. De organische reststromen (gft, snoeiafval, maaisel 
en mest) worden geïnventariseerd bij 2 stadslandbouw-
gebieden door interviews met de lokale organisaties en 
middels berekeningen.

3. Samen met de ondernemers worden concepten bedacht. 
Hiervoor wordt een spel ontwikkeld. In het spel wisselen de 
ondernemers hun reststromen onderling uit en  
proberen hun eigen behoeften in te vullen (bijvoorbeeld 
aan diervoeder, bodemverbeteraar of energie; allemaal pro-
ducten die je kunt maken van organisch afval). Ze proberen 
door de inzet van verwerkingstechnieken zoveel mogelijk 
waarde te creëren.

4. De concepten worden uitgewerkt door technieken toe 
te passen die gebruikt worden bij business modelling. 
Daarmee worden de concepten vanuit meerdere  
perspectieven geanalyseerd en aangevuld.
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CASE NOORDOOGST RESULTATEN 
Er heeft een analyse plaatsgevonden van de mogelijke  
verwerkingstechnieken. Er heeft een selectie plaats-
gevonden van de technieken die binnen nu en enkele jaren 
decentraal toe te passen zijn. Per verwerkingstechniek is 
beschreven hoe het proces werkt, welke input- en  
output-variabelen van belang zijn en op welke schaal-
niveaus ze toe te passen zijn.

De organische reststromen van de 2 stadslandbouw-
gebieden zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Hiermee 
zijn databases gevormd per reststroom. Vervolgens zijn 
samen met de betrokken organisaties circulaire concepten 
ontwikkeld, zoals de grote illustraties op deze posters.  
Deze zijn aangevuld met concepten welke kansrijk lijken 
vanuit een analyse van de aanwezige reststromen,  
de behoeften op de lokaties en de mogelijke verwerking.

Deze resultaten zijn vastgelegd in publicaties, welke te vin-
den zijn op de website van Re-organise.

VERVOLG

De ontwikkelde concepten worden verder uitgewerkt en 
geanalyseerd. Er wordt o.a. gekeken naar verdienmodellen 
en samenwerkingsmodellen. Daarbij vindt voor elk con-
cept een grove inschatting plaats van de haalbaarheid: wat 
betekent dit economisch en ecologisch.
De uitgewerkte concepten worden eind 2017 samen met 
de betrokken organisaties in workshops aangescherpt. 
Waarna een laatste uitwerking, combinatie en analyse 
plaatsvindt.

Tenslotte wordt er een keuzekaart gemaakt waarmee  
organisaties een goed beeld kunnen vormen van wat ze 
met hun organische reststromen kunnen doen en wat  
daarbij de overwegingen zijn die gemaakt kunnen worden.


