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1. INLEIDING
Het terugwinnen van grondstoffen en energie uit organische
reststromen wordt gezien als één van de prioriteiten om te

Dit document is een uitgebreide samenvatting van twee

komen tot een circulaire economie. Het organisch keukenafval

tussenrapportages van Re-Store.

wordt in veel Nederlandse steden echter nog nauwelijks

De eerste tussenrapportage beschrijft de achtergrond, keuzes

gescheiden ingezameld en verwerkt. Om het organisch

en onderbouwing van de te ontwikkelen meetmethode. Deze

afval zoveel mogelijk waarde te geven wordt een scala aan

meetmethode wordt ontwikkeld om de duurzaamheidsimpact in te

lokale oplossingen geïnitieerd, zoals lokale wormenhotels of

kunnen schatten van organische afvalverwerkingssystemen in een

schillenboeren die het gft aan huis ophalen. Hoewel er hiermee

stedelijke context.

meer gft gescheiden en apart verwerkt wordt is echter niet

De tweede tussenrapportage beschrijft de methodiek die

goed vast te stellen hoe groot de meerwaarde hiervan is voor

gehanteerd wordt bij de ontwerpstudies over waardesystemen

de maatschappij. Om deze waarde te kunnen beoordelen wordt

rondom stedelijke organische reststromen.

in Re-Store een meetmethode ontwikkeld om de impact van
deze initiatieven in te kunnen schatten. Daarnaast worden
ontwerpstudies met simulatiemodellen uitgevoerd om te
komen tot ontwerpregels voor de ontwikkeling van nieuwe
afvalverwerkingssystemen.

Re-Store

In Re-store wordt onderzocht wat de impact en
waarde is van afvalverwerkingssystemen voor stedelijk
organisch afval. Welke indicatoren zijn van belang om een
afvalverwerkingssysteem te beoordelen en hoe kunnen
die gemeten worden? Het doel is om een functioneel
meetsysteem en simulatiemodel te ontwikkelen.
www.hva.nl/restore
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2. MEETMETHODE GEBASEERD OP DRIE SOORTEN IMPACT
De meetmethode bestaat uit drie pijlers: milieukundige impact,

4. gedeeltelijke representatie van duurzaamheid: een indicator

economische impact en sociale impact. Allereerst zijn de

moet een van de duurzaamheidsdimensies (economisch,

indicatoren waarop gemeten gaat worden vastgesteld, aan de

ecologisch of sociaal) meten, zodat vergelijkingen tussen

hand van vier criteria (gebaseerd op Valenzuela-Venegas, 2016):

configuraties en over tijd mogelijk zijn.

1. relevantie: zijn de uitkomsten interessant voor de betrokkenen

Om de indicatoren op deze vier criteria te beoordelen hebben

en sluiten ze aan bij de gestelde doelen van de projecten.

gesprekken plaatsgevonden met experts en partners in het

2. pragmatisme: zijn er data beschikbaar en zijn metingen

onderzoek. Hieruit is een set van indicatoren gekomen met

praktisch en kostenefficiënt uit te voeren

subindicatoren:

3. begrijpelijk: zijn de uitkomsten en de totstandkoming van de
uitkomsten transparant en begrijpelijk voor de gebruikers.

IMPACT

INDICATOR

SUBINDICATOR

Milieu

Green House Gas potential in

-Transport (in kilometers)

CO2-equivalenten

-Fossiele brandstof (in liter)
-Energie (in kWh)

Economie

Netto financiële waarde in Euro

-Investeringskosten
-Operationele kosten
-Baten

Sociaal

Sociale cohesie

-Aantal nieuwe verbindingen
-Waarde nieuwe verbindingen

Samenwerkend participeren

-Inzet in de buurt

Educatieve ontwikkeling

-Kennis, Houding, Intentie en Gedrag rondom
afvalscheiding en verwerking

tabel 1. Indicatoren en subindicatoren
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2.1 ONTWERP EN SAMENHANG VAN DE
MEETMETHODE

onderzoek middels SLCA vaak gericht op het in kaart brengen
van negatieve impact en zijn veel van de indicatoren die hierin
gebruikt worden niet even relevant. Voor het meten van de

Een veel gebruikte methode om de impact van producten of

sociale impact zal daarom gebruik gemaakt worden van andere

systemen in te schatten is een Life Cycle Assessment (LCA). Een

onderzoeksmethoden.

volledige LCA bestaat uit een Ecologische Life Cycle Analyses

2.2 MILIEUKUNDIG EN ECONOMISCH MODEL

(ELCA), een Life Cycle Costing (LCC) en een Social Life Cycle
Analyses (SLCA). Met bestaande LCA software en databases is
het echter niet goed mogelijk om de analyses uit te kunnen

Voor het bepalen van de milieukundige en economische impact

voeren die voor Re-Store gewenst zijn. Ten eerste is de software

wordt een integraal model ontwikkeld.

vaak teveel een black box waardoor resultaten niet goed te

Het model maakt het mogelijk om de impact te bepalen van een

beoordelen zijn. Ten tweede wordt met de software en data

afvalverwerkingssysteem. De totaliteit aan processen, producten

onvoldoende ingespeeld op het specifieke karakter van de te

en bedrijfsmiddelen die betrokken zijn bij het verwerken van

onderzoeken cases. Ten derde zijn de data vaak niet toepasbaar

afval wordt het afvalverwerkingssysteem (AVS) genoemd.

op de situatie in Nederland. Er is daarom besloten zelf een

Denk hierbij aan de manier van het aanbieden van afval, het

model te ontwikkelen.

inzamelen, de verwerking en de eventuele toepassing van
producten die uit het afval ontstaan.

Voor de milieukundige en economische impact is er besloten
om het model wel te baseren op de principes van ELCA en
LCC. Ten eerste biedt dit de mogelijkheid om consistentie te
bereiken tussen de milieu-impact meting en de economische
impact meting. Consistentie en transparantie in bijvoorbeeld
de functional unit en systeemgrenzen zorgen ervoor dat
zowel qua milieu als qua economie helder gemaakt wordt
wat er met elkaar vergeleken wordt. Ten tweede zijn ELCA
en LCC geschikt voor het analyseren en transparant maken
van processtromen, wat wezenlijk is voor het analyseren
van afvalverwerkingssystemen. Ten derde zorgt een model
gebaseerd op ELCA en LCC ervoor dat onderdelen van het
model ook in andere studies gebruikt kunnen worden. Juist
omdat afvalverwerkingssystemen per locatie/ land dusdanig
afwijkend zijn, is het haast nooit mogelijk om een model één op
één over te nemen. Door met ELCA en LCC te werken, wordt het
eenvoudiger om onderdelen van het model uit te wisselen.
De methode van SLCA is helaas weinig bruikbaar voor ons
onderzoek. Ten eerste vindt veel onderzoek naar de sociale
factoren via SLCA plaats met een grotere internationale scope
dan de cases in het huidige onderzoek. SLCA focust zich hierin
meer op internationale verschillen, bijvoorbeeld betreffende
arbeidsomstandigheid of gelijke rechten. Ten tweede is
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VOORWAARDEN AAN HET MODEL

gemodelleerd worden en zijn de uitkomsten beter toegesneden

Aan de hand van een literatuurstudie en interviews met

op dit AVS. De mogelijkheden tot het analyseren van de

stakeholders en experts is bepaald waaraan het te ontwerpen

resultaten moeten zo zijn dat verschillende scenario’s op een

model moet voldoen. Het model dient toegankelijk genoeg

eenvoudige manier met elkaar vergeleken kunnen worden.

te zijn om door non-experts gebruikt te worden maar

Ook moet het mogelijk zijn om te kunnen identificeren in welke

geavanceerd genoeg om specifieke situaties te beschrijven.

processtappen de meeste emissie van broeikasgassen plaats

Derhalve wordt er een model gemaakt waarin de gebruiker op

vindt om zo andere strategieën binnen scenario’s te kunnen

basis van eenvoudige waarnemingen en voor-gedefinieerde

ontwerpen. Alle data moeten open-source aangeboden worden

proces-parameters een aantal voorspellingen kan doen over

aan de eindgebruikers om maximale transparantie te kunnen

het voorgestelde AVS. Tegelijkertijd moet het mogelijk zijn om

bieden.

proces-specifieke parameters, zoals energetisch rendement,

In lijn met de methodiek van LCA worden achtereenvolgens

aan te passen als de gebruiker over eigen data beschikt. Door

de volgende zaken gedefinieerd: doel, functionele eenheid en

eigen data te gebruiken kan het specifieke AVS preciezer

systeemgrenzen.
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DOEL

SYSTEEMGRENZEN

In overleg met de stakeholders in het project is besloten de

Het AVS zoals dat opgemaakt kan worden uit het doel en de

ecologische analyse te laten bestaan uit een analyse van

scope van het model is weergegeven in Figuur 1. Iedere stap

broeikasgassen die geassocieerd kunnen worden met de

(de rechthoekige elementen) is een apart te beschrijven sub-

verwerking van het organische afval; ofwel de Global Warming

model. Het afval wordt geproduceerd door huishoudens/

Potential in CO2-equivalenten. Het model heeft als doel om

bedrijven. Vervolgens wordt het opgehaald en getransporteerd

de dynamiek in broeikasgasuitstoot te kwantificeren, welke

naar de verwerkingsprocessen. In de processen wordt het

ontstaan door de verwerking van (huishoudelijk) organisch afval

afval omgezet in producten en emissies. De producten worden

in een scenario. De economische analyse heeft als doel om de

getransporteerd naar eindgebruikers. De toepassing van de

netto financiële waarde van het betreffende scenario te kunnen

producten door de eindgebruikers is het laatste te beschrijven

bepalen.

proces.

FUNCTIONELE EENHEID/ FUNCTIONAL UNIT
De uitkomsten van het model worden uitgedrukt t.o.v. de
functional unit. Er is besloten om de volgende functional unit te
hanteren: massa organisch afval in ton / jaar
Dit betekent dat de hoeveelheid CO2-equivalenten en de netto
financiële waarde berekend worden t.o.v. de totale massa te
verwerken organisch afval in een jaar.

figuur 1. Schematische weergave van de structuur van het beschreven AVS
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De cases die beschreven worden binnen RE-Store bestaan
uit de verwerking van organisch materiaal door middel van
compostering, vergisting en/of verbranding, zie Figuur 2.
De figuur toont alle mogelijke processtappen die doorlopen
kunnen worden en in het model gemodelleerd worden. Het is
daarbij mogelijk dat het AVS uit meerdere processen bestaat.

Ad etur aut repedici voluptasped et lande pratur,
ipsunt ped que ex eum ad ea voluptam fugit maximi,
quibusdae est, sequi repelibus, quod et laut qui ad
quidentiorro cum que aligene simagnis as modios
mosto ommolorum quo modiore ruptate vidersp
eribus eatur, quiam as et fugiae consequia volorro
temodis mod minis re apid quatur, nossi blat.

figuur 2. Schematische weergave model
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WERKING VAN HET MODEL
Het deel van de levenscyclus dat onderzocht wordt, is

Stap 2 Berekeningen

opgedeeld in vijf processtappen: 1. afvalproductie, 2.

Om zo transparant mogelijk te zijn is het vervolgens mogelijk

inzameling, 3. verwerking, 4. uitgifte, 5. toepassing. In elke

om in een tweede stap/ tabblad alle berekeningen in te zien.

processtap wordt het betreffende scenario (nieuwe situatie)

Zie het als een soort van “geavanceerde instellingen”. Voor

vergeleken met een referentiescenario (oude/ huidige situatie),

de berekeningen zijn data en formules gebruikt. Indien men

de zogenaamde baseline. In het scenario wordt (een deel van)

veel verstand heeft van het proces en eigen data heeft, is het

het gft apart van het overige restafval ingezameld en verwerkt.

mogelijk om in deze tweede stap data aan te passen in het

In de baseline wordt het gft afval niet apart ingezameld, maar

model.

wordt het gecombineerd met het restafval ingezameld en
verwerkt.

Stap 3 Analyse en uitkomsten
In het tabblad ‘Analyse’ worden de uitkomsten van het AVS

Stap 1 Invoer scenario op hoofdlijnen

gepresenteerd. Hier kan op basis van cijfers maar ook op

In de eerste stap wordt op hoofdlijnen data ingevoerd over

basis van grafieken gezien worden hoe het AVS presteert.

het betreffende scenario. Vervolgens worden voor de vijf

De uitkomsten zijn altijd ten opzichte van de Baseline. Door

processtappen data ingevuld voor zowel het betreffende

in eerdere stappen aanpassingen te doen, is te zien wat de

scenario als de baseline. Het model zal voor verschillende

effecten daarvan zouden zijn op de kosten/ CO2-equivalenten.

onderdelen standaard waarden invullen. Dit is eventueel te
verfijnen of corrigeren voor de betreffende locatie en door

In deze impressie van de economische impact is te zien hoe de

eigen metingen/ data. Er wordt bijvoorbeeld ingevuld hoeveel

uitkomsten er uit zouden zien indien de kosten teruggerekend

huishoudens het te onderzoeken gebied betreft en hoeveel

worden naar 1 ton OFMSW per jaar.

huishoudens er meedoen met het project. Het model berekent
hoeveel GFT en restafval er verwacht wordt. Dit is aan te passen

Een impressie van de weergave:

op basis van eigen metingen/ data.

operationele kosten

figuur 3. Impressie weergave economische impact

investeringskosten
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2.3 MEETMETHODE VOOR SOCIALE IMPACT

gedrag van de deelnemers

De literatuur over duurzaamheid beschouwt sociale impact

TEST VAN DE MEETMETHODE VOOR SOCIALE IMPACT

inmiddels als belangrijke derde pijler naast ecologische impact

Voor het meten van deze indicatoren wordt gebruikt gemaakt

en economische impact. Ook uit de interviews voor dit project

van een perceptiemeting op basis van een enquête. De eerste

blijkt dat de beleidsmakers waarde hechten aan de sociale

versie van deze enquête is getest bij één van de cases. Naast

impact van initiatieven. Om deze redenen is het van belang

verbeterpunten voor de opbouw van de enquête geeft de

voor ondernemers om voor zichzelf en anderen in kaart

test meer inzicht in de relevantie van indicatoren. Zo werd

te kunnen brengen in hoeverre en in welke opzichten hun

in deze test effect gemeten op enkele elementen van de

duurzame initiatief sociale impact heeft. Voor de eerste meting

indicator sociale cohesie en op alle elementen van de indicator

is daarom een enquête uitgevoerd, die als doel heeft om voor

educatieve ontwikkeling. Op samenwerkend participeren

de initiatiefnemers en de financiers hiervan (zoals de gemeente),

worden minder duidelijke effecten gevonden.

inzicht te krijgen in de sociale meerwaarde die het initiatief
heeft boven de reguliere afvalverwerking.

Voortschrijdend inzicht is dat per project sociale doelen gesteld
zouden moeten worden en dat deze als indicator toegevoegd

Op basis van literatuurstudie en gesprekken met experts en

zouden kunnen worden. Zo kan naar een aantal aanvullende

praktijkpartners zijn drie indicatoren geselecteerd voor het

sociale indicatoren gekeken worden die vooraf makkelijker

evalueren van de sociale impact:

vast te stellen zijn. Zoals het effect dat het initiatief heeft op
werkgelegenheid (in vergelijking met traditionele inzameling)

1. Sociale cohesie:

of de deelname van vrijwilligers. Of de mate waarin deelnemers

• Het aantal (nieuwe) verbindingen dat tussen deelnemers of

inspraak hebben in het project of zelfs kunnen deelnemen

buren is ontstaan.

aan het initiatief. Ook kan vooraf aangegeven worden welke

• De steun/waarde die aan die (nieuwe) verbindingen met

inspanningen het initiatief doet om alle bewoners een gelijke

anderen wordt ontleend.

kans te geven om aan het project deel te nemen.

• Het ontstaan van nieuwe sociale netwerken of uitbreiden van
bestaande netwerken.

CONCEPT DASHBOARD

• De mate waarin het vertrouwen in de buurt is versterkt.

De gegevens van de enquêtes leveren frequentieverdelingen op

• De mate waarin de deelname aan activiteiten in de buurt is

met percentages van de verschillende antwoordmogelijkheden.

toegenomen.

Een overzicht hiervan maakt niet in een oogopslag inzichtelijk
wat de belangrijkste uitkomsten zijn voor de verschillende

2. Samenwerkend participeren

indicatoren. Mogelijk is het daarom zinvol om per indicator een

• De mate waarin bewoners zich inzetten voor de buurt, of

stoplichtsysteem te maken waarbij bijvoorbeeld drie kleuren

anderen zien dit doen (Van Ginkel & Deben, 2002)

aanwezig zijn: wit (geen effect), licht groen (deels een effect) en

• De frequentie van buurtbewoners die actief (vrijwillig)

groen (een duidelijk effect)

betrokken zijn bij de duurzaamheidsoplossing.
3. Educatieve ontwikkeling
• Kennis over scheiden en composteren van GFT
• De houding ten aanzien van afvalverwerking
• De intentie om GFT en andere recyclebare materialen
gescheiden in te leveren
• Daadwerkelijk afvalscheiding zoals deze tot uiting komt het
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2.4 CONCLUSIE EN VERVOLG MEETMETHODE
Zowel bij de milieukundige als bij de economische modellen is
gebrek aan data of aan betrouwbare data een heikel punt. Om
toch te zorgen voor een bruikbaar model is er voor gekozen
zoveel mogelijk transparantie te bieden in de opbouw van
het model en de gebruikte databronnen. Daarbij wordt ook
aangegeven wat de kwaliteit is van de data. Door het model op
te bouwen uit processtappen, zijn de berekeningen en de data
eenvoudiger te gebruiken bij andere onderzoeken rondom AVS
of het meten op duurzaamheidsindicatoren.
De eerstvolgende stap die binnen Re-Store wordt genomen
is om het ecologische en economische model gereed te
maken, zodat het getest kan worden in de case-studies. Hieruit
verwachten we verbeteringen te vinden t.b.v. de inhoud en
bruikbaarheid van de modellen.
Om de sociale impact te meten wordt de methode van
perceptiemeting verder ontwikkeld en getest bij de case
Java-eiland. Daarnaast wordt gezocht naar andere (meer
kwantitatieve) indicatoren die inzicht kunnen geven in de
sociale impact.

11

3. ONTWERPSTUDIE RONDOM STEDELIJKE ORGANISCHE
RESTSTROMEN
De mkb-ers die deelnemen aan Re-Store willen - naast het

zij blijvend kunnen bijdragen aan de circulaire economie met

inzichtelijk maken van het circulaire waardesysteem en de

behulp van composteren en biovergisten – heeft daarom sterk

daarbij behorende mogelijke financiële, sociale en ecologische

te maken met de robuustheid en veerkrachtigheid van het

impact - ook weten op welke wijze zij kunnen handelen om

waardesysteem: blijft het waardesysteem in stand wanneer het

de beoogde impact te bereiken en te handhaven. Daarnaast

wordt beïnvloed door allerlei onverwachte interne en externe

blijkt uit gesprekken met verschillende afdelingen binnen

factoren? En blijft het waardesysteem dan ook in staat om

de gemeente Amsterdam, dat er ook een kennisvraag is

de beoogde financiële, ecologische en/of sociale impact te

omtrent de handelingsmogelijkheden van publieke instituten

realiseren?

om deze bottom-up transitie naar de circulaire economie
te ondersteunen. In dit hoofdstuk wordt omschreven welke
stappen er binnen Re-StORe gezet worden om te komen
tot kennis met betrekking tot het vormgeven van circulaire
waardesystemen.

3.1 OPBOUW VAN HET WAARDESYSTEEM
Onder een waardesysteem verstaan we de samenwerking
van technologieën, actoren (burgers, bedrijven, overheden)
en instituties zoals wet- en regelgeving. Het circulaire
waardesysteem rondom stedelijke organische reststromen
bestaat enerzijds uit technologieën en organisatiestructuren
(die inzamelings-, transport- en verwerkingsstappen van
afval naar productafzet mogelijk maken binnen de wet- en
regelgeving), en anderzijds uit sociale actoren/ partijen (die
acties en interacties uitvoeren, zoals het onderling uitwisselen
van materialen, energie en informatie). De technologieën,
organisatiestructuren, businessmodellen en in zekere mate
ook (de interpretatie van) wet- en regelgeving kunnen in
meer of mindere mate worden (her)ontworpen door de
betrokken publieke en private partijen. De mate waarin deze
technologieën, organisatiestructuren en wet- en regelgeving

figuur 4. Impressie van de processen en actoren in een

functioneren volgens het beoogde doel, is echter niet alleen

circulair waardesysteem

afhankelijk van ontwerpkeuzes. Het gedrag van de betrokken
actoren bepaalt in sterke mate hoe het waardesysteem zichzelf
ontwikkelt en of de beoogde financiële, ecologische en/of
sociale impact bereikt wordt, of dat juist het tegenovergestelde
wordt bereikt.
De vraag van de mkb-ers in het Re-Store project – of en hoe
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3.2 ONTWERPEN EN TESTEN VAN HET SYSTEEM
MET SIMULATIES

Omdat we in het Re-Store project willen bijdragen aan
praktijkkennis voor deelnemende (mkb-)bedrijven en
overheidsinstellingen gebruiken we case-studies als

Een bekende methode om complexe sociaal-technische

uitgangspunt. We gebruiken de case NDSM-werf om in een

systemen zoals die in Re-Store te onderzoeken is agent-

bestaande situatie te onderzoeken welke systemen hierbinnen

gebaseerd modelleren en simuleren (Dam, Nikolic, & Lukszo,

zouden kunnen werken. Daarnaast passen we de ontwikkelde

2013). In deze modellen worden de acties en interacties tussen

modellen toe op een nieuw te ontwikkelen gebied Haven Stad.

zogenaamde agents (technologieën en sociale actoren) en de

In de case Haven Stad zullen we dezelfde waardesystemen

omgeving gemodelleerd volgens figuur 5.

modelleren, maar in de simulatiemodellen experimenteren met
verschillende samenstellingen van actoren.

Tijdens een simulatie wordt de status van elke agent geüpdate,

3.3 VERVOLGSTAPPEN

en ontstaat er een verandering in het netwerk. Deze verandering
heeft weer invloed op de volgende acties en interacties van elke
agent. Door deze status heel vaak te updaten (circa 10.000 keer),

Op dit moment is de ontwikkeling van de twee

ontstaat een beeld van welke uitkomsten er te verwachten zijn.

simulatiemodellen in volle gang. In hoofdlijn worden de

Bijvoorbeeld welke samenwerkingen ontstaan als de prijs van

twee modellen (zie figuur 4) ontwikkeld in de periode tot

afval verhoogd wordt.

en met oktober 2019. Daarna kan er worden begonnen met
experimenteren. Voor de case Haven Stad is het van belang om
van mei tot en met november de externe factoren in kaart te
brengen, zodat er in december 2019 kan worden overgegaan
op simulatie en data-analyse. In februari 2020 moet alle
verslaglegging zijn afgerond.

figuur 5. Structuur van een agent-based model, bron afbeelding: Dam et al. (2013)
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