Cyclifiers
Transitie naar een productieve
stad met meer interactie en
minder kilometers

februari 2022

Superuse heeft zich in deze studie
verwonderd en geïnspireerd
gevoeld in het zoeken naar een
hulpmiddel om de toegenomen
logistieke behoefte te helpen
beperken. Zonder daarbij de
doelen die mobiliteit heeft
(bereikbaarheid van werk en
vrienden, van producten/ voedsel
en economie) te frustreren, in
tegendeel...

Het boek ‘Het recht van de
snelste’ maakte ons duidelijk
dat de ruimtelijke planologie en
gekoppelde mobiliteitslogica
van de afgelopen eeuw heeft
geleid tot een onhoudbare
situatie die geen duurzaam
toekomstperspectief biedt. In
een vooronderzoek raakten we
gefascineerd door de kansen
die ontstaan bij het begrenzen
van mobiliteit en de ermee
samenhangende infrastructuur.
Kansen in deze aanpak om de
klimaatdoelstellingen voor 2050
haalbaar te maken én de kwaliteit
van leven van alle aardbewoners
te vergroten. Onze intensief
bereisde regio MRDH vormt
hiervoor een interessant canvas.

Uit ons vooronderzoek ontstond
voor ons de hoofdvraag:
Welke nieuwe kwaliteit
kunnen we onze fysieke en
sociale omgeving bieden om
de transportweerstand te
vergroten?
We borduren daarbij voort op een
door ons geformuleerd circulair
concept voor een andere vorm van
consumeren, wonen en werken.
Stedelijke innovatie die uitgaat
van de begrenzing van groei en
intensivering van programma
waardoor de lokale economie,
weerbaarheid en sociale interactie
wordt vergroot.
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Inspiratie voor onze visie op duurzame mobilitieit van de toekomst
vinden we in de steeds toegenomen mobiliteit als gevolg van onze
snellere vervoersmiddelen en de steeds verder uit elkaar gegroeide
afstanden waarin we onze activiteiten plannen. Bijgaande
illustratie van de wet van Brever toont ons het toegenomen aantal
reizigerskilometers per individu in dezelfde constante tijd. Als we deze
vermenigvuldigen met het toegenomen aantal inwoners van Nederland
is de groei nog veel extremer. Deze groei van mobiliteit vormt een eerste
belangrijk obstakel in het bereiken van de klimaatdoelstellingen voor
2050 voor Nederland.
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Schaduwkilometers
Veel onzichtbaarder zijn de schaduwkilometers van de producten
die we consumeren
Ook de producten die we gebruiken en consumeren zijn in de
afgelopen 70 jaar van steeds verder afkomstig. We importeren
spullen en grondstoffen van over de hele wereld, ons dieet is diverser
en exotischer geworden maar zelfs binnen Nederland liggen de
afstanden tussen consumptie en productie steeds verder uit elkaar.
Deze vervoersbewegingen vormen een tweede grote factor voor het
ruimtegebruik van onze omgeving èn van van onze emissies en impact
op het klimaat.
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Veel aandacht gaat uit naar het verduurzamen van mobiliteit elektrisch rijden, deelauto’s, verminderen uitstoot en groene energie
terwijl volgens de logica van de Trias Mobilica de prioriteit zou moeten
liggen bij het voorkomen van verplaatsing. Om dit te bewerkstelligen
zijn minder technologische en meer planologische innovaties nodig.
innovaties die meervoudig gebruik van onze ruimte maken.

Gebruik beschikbare
middelen efficiënter
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Impact
De verminderde verplaatsingsbehoefte kan een belangrijke bijdrage
leveren aan het realiseren van de klimaatagenda voor verschillende
sectoren. We richten ons in deze verkenning op vier sectoren: Bouw,
Voedsel, Industrie en Consumentenartikelen.
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Momenteel betrekken we een groot deel van onze goederen van
buiten de regio en zelfs buiten ons land. Ook de afvalstromen worden
vaak niet lokaal verwerkt, laat staan verwaard. Door stromen lokaal
kort te sluiten daalt het volume aan in-en export enorm. Dit leidt tot
een toenemen van werkgelegenheid in een grotere diversiteit aan
productieve en verwerkende beroepen zoals lokale bouwhubs, tuinbouw
en repaircafés.
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Afstand verkleinen en
snelheid vertragen
De toegenomen en diverser geworden lokale werkgelegenheid zal
ook de behoefte om woon-werk afstand af te leggen verkleinen. De
waarde van lokale infrastructuur zal daarom stijgen ten opzichte
van de regionale en landelijke infrastructuur. Kleinere en langzamere
vervoersmiddelen krijgen prioriteit boven snelverkeer.

Cyclifiers
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Cyclifiers als begin van
het transitiepad
In 2008 lanceerden we als Superuse het begrip Cyclifier. Stedelijk
programma dat lokaal van reststromen gebruik maakt en meervoudig
ruimtegebruik bevordert. We verzamelden ca 80 voorbeelden en werken
sindsdien mee aan de ontwikkeling van dergelijke initiatieven.
Op de volgende pagina’s geven we enkele voorbeelden van Cyclifiers
die voor de vier genoemde sectoren een bijdrage kunnen leveren aan de
mobiliteitstransitie.

The term “cyclifier” is introduced to identify a type of actor that
improves the metabolic efficiency of an urban system. The research
investigated practical case studies of industrial ecology within
architecture, infrastructure, and planning. The definition of cyclifiers
is derived from patterns of starting conditions, roles, and material
flows found in analyzed case studies. Cyclifiers are defined as
metabolic processors that decrease system-level inputs and outputs
by operating in ecological niches, creating symbiotic connections,
and increasing resource efficiency
Cyclifiers: an investigation into actors that enable intra-urban metabolism
https://www.cyclifier.org/wp-content/uploads/Cyclifiers-paper-20151.pdf
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Huidige situatie
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Nieuwbouw

Sloop van gebouw

Locatie afhankelijk
van tijdelijke ruimte in stad
Bouwhub

Bouwhub
Een groot gedeelte van de logistiek over de
weg (25%) wordt door de bouw veroorzaakt.
Het lokaal hergebruiken van grondstoffen en
bouwproducten heeft behalve een positieve
impact op emissies bij productie en

afvalverwerking dus ook een groot effect op
de verkeersintensiteit in de regio.

Nieuwbouw
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Figuur: Metabolic, De urban mine van Rotterdam

Figuur: C Heuvelman & Zn

Superuse

Bouwhub Rotterdam

Grondbank

Voor het lokaal opwaarderen en hergebruiken
van materialen die bij sloop en renovatie
vrijkomen, wordt er in Rotterdam gewerkt aan
een Bouwhub. (door o.a. Superuse/Metabolic/
Blue City)

Grondbanken in Nederland zijn een goed
voorbeeld van het benutten van vrijkomende
sanerings- of bouwlocaties waarop
afgegraven worden gesorteerd en opgeslagen
in afwachting van benutting elders om de
transportafstand te minimaliseren.

De enorme stadsvernieuwingsopgave van
de stad kan zo haar milieuimpact flink
verminderen.
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Huidige situatie
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Foodhub
Door het slim combineren van productie
en logisitek programma kunnen beperkt
gebruikte locaties ingezet worden als foodhub
waarin consumenten onderdeel worden van
de logistiek.

Winkel

Gebruiker
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Van P+R naar P+R+G+D Reassemble the food chain
Door het toevoegen van voedselproductie opslag en verkoop aan bestaande Parkeergarages kan het gebouw intensiever gebruikt worden in een cyclifier zoals
PARK+RIDE+GROW+DISTRIBUTE.

In de studie Disassemble the Food Supply
Chain van Daniele Tanzi, TUDelft, 2017- wordt
berekend dat het lokaal winnen en circuleren
van grondstoffen, water en energie behalve

een beperking van transport, kan leiden tot
80% minder grondgebruik en 95% minder
waterverbruik.
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Huidige situatie
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Reparatie centra
Aan repareerbaarheid en onderhoudsvriendelijkheid worden steeds hogere eisen
gesteld in de producentenverantwoordelijkheid
van onze leveranciers van

consumentenartikelen. Hierdoor wordt het
voor de hand liggend om de inzameling,
reparatie opslag en verkoop te bundelen met
locaties die in de loop van winkelend publiek
liggen.
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Figuur: Superuse, Fernando van Teijlingen

Figuur: Retuna

Figuur: Nudge, Buurman rotterdam
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ReTuna

Buurman

Kringloop zuid

ReTuna is Een milieustraat waar bezoekers
spullen brengen die ondernemers daarna
weer gebruiken om producten van te maken.
Alle producten in het winkelcentrum in
het Zweedse Eskilstuna zijn tweedehands,
gerecycled, opgeknapt of duurzaam gemaakt.

In het M4H gebied in Rotterdam biedt
Buurman in een loods een bijzondere
mix van handel in secundaire
bouwmaterialen, ontwerperswerkplaatsen
en houtbewerkingscursussen waarmee
Rotterdams hout lokaal een tweede of derde
leven krijgt.

De gebouwen zelf kunnen natuurlijk ook met
lokale sloop materialen worden gebouwd zoals
dit voorbeeld van Kringloop Zuid in Maastricht
naar een ontwerp van Superuse. Zo kunnen
Bouwhub en reparatielokatie van elkaar
profiteren.

Transitiepad

2020

Infrastructuur voor auto’s en vrachtwagens legt op dit moment belangrijk beslag op ruimte
In een stedelijke omgeving loopt dit op tot 55%

2030

Gebouwen transformeren tot cyclifier en
het creëren van nieuwe lokale logistiek
Regionaal verkeer vermindert door lokale kringlopen

2050

Intensiveren van lokale netwerken en interactie tussen cyclifiers en wijken
Regionaal verkeer en snelheid van verkeer is drastisch verminderd.
Er ontstaat ruimte voor vergroening en nieuw stedelijk programma
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Beoogd resultaat van het transitiepad
De introductie van cyclifiers is geslaagd als:
- Gebouwd volume intensiever wordt benut.
- Meer banen lokaal zijn gegenereerd waardoor woon-werkverkeer krimpt.
- Gevoel van eigenaarschap en participatiegraad in de wijk en stad is vergroot.
- De productkilometers, van en naar de stad, van onze consumptie drastisch worden
ingekort.
- Bestaande verkeersruimte kan worden ingericht als ruimte om te verkeren en
vergroenen.
- De verkeerssnelheid is gedaald waardoor vervuiling en letsel wordt voorkomen
- De overgebleven mobiliteit meervoudig wordt benut.
- De lokale economie wordt versterkt en de beheerskosten van de infrastructuur lager
zijn geworden.
- De negatieve impact van ons handelen een positieve is geworden.
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