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CIRCULAR
CITY 5
Lokaal en mondiaal, sociaal en ecologisch, fysiek en virtueel, in materiaal en
in data, een circulaire economie heeft
vele perspectieven nodig om succesvol te kunnen zijn. Amsterdam is een
pionier in het strategisch vertalen van
circulariteit naar feitelijke methoden,
instrumenten en projecten in de stad.
Locally and globally, socially and ecologically, physically and virtually, in
materials and in data – a circular economy needs many perspectives to be
successful. Amsterdam is a pioneer in
strategically translating the concept of
circularity into practical methods, tools,
and projects in the city.

Information as Actor for
a City and an Island
Juan Carlos Goilo
Monitor Circular City
Juan Carlos Goilo
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TREFWOORDEN IN DIT KATERN
Water: 160 (jap, tib, heb).
Materiaal: 162 (cyr,tif).
Balans: 164 (gre), 165 (tif).
Stad: 166 (dev).
Samen: 167 (arm, heb).
Gerechtigheid: 168 (han).
Sociaal: 168 (gre, ara).
Overleven: 174 (dev), 177 (cyr,
tif).
Adem: 175 (heb).
Wortels: 176 (arm, jap).
In kaart brengen: 180 (arm, ara),
181 (han, gre).
Bloeiend: 190 (han, tib, cyr, arm).
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In het eerste essay pleit Peter van Assche voor een
radicale circulaire architectuur als een choreografie van transities van materialen van vast naar
vloeibaar en gas en weer terug. Eveline Jonkhoff
introduceert vervolgens de redenen waarom een
circulaire strategie voor een stad als Amsterdam
noodzakelijk is en beschrijft hoe deze is gemaakt
met vele collega’s, bedrijven en bewoners van
Amsterdam. Voor het ontwikkelen van het raamwerk van deze strategie is samengewerkt met de
Britse wetenschapper Kate Raworth, auteur van
de Donut Economie. Raworth argumenteert in dit
hoofdstuk dat de onderlinge verbondenheid tussen
mensen, zowel lokaal als globaal, zowel sociaal
als ecologisch, de vorm van vooruitgang bepaalt.
Raworth toont vervolgens het eerste circulaire
portret van Amsterdam dat zij met Amsterdamse
en internationale partners heeft gemaakt. JuanCarlos Goilo analyseert vervolgens hoe informatie
als actor in een stad als Amsterdam of een eiland
als Curaçao heel anders functioneert dankzij de
mondiale data economie. Als vanzelf worden nieuwe koloniale verhoudingen geproduceerd. Goilo
toont ten slotte de eerste beelden van de Amsterdamse monitor circulaire economie die gemaakt
is in samenwerking met ontwerpbureau Beautiful
Minds. Caroline Nevejan
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KEWORDS IN THIS KATERN
Water: 160 (jap, tib, heb).
Material: 162 (cyr,tif).
Balance: 164 (gre), 165 (tif).
City: 166 (dev).
Together: 167 (arm, heb).
Justice: 168 (han).
Social: 168 (gre, ara).
Survival: 174 (dev), 177 (cyr,
tif).
Breath: 175 (heb).
Roots: 176 (arm, jap).
Mapping: 180 (arm, ara),
181 (han, gre).
Thriving: 190 (han, tib, cyr, arm).
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In the first essay, Peter van Assche argues
for radical circular architecture – a choreography of material transitions akin to solids
into liquids and gases and back again. Eveline Jonkhoff introduces the reasons why a
circular strategy is necessary for a city like
Amsterdam and describes how it was created
with many of the city’s colleagues, companies,
and residents. To develop the framework of
this strategy, she collaborated with British
scientist Kate Raworth, author of Doughnut
Economics, who follows with a new article in
which she argues that the interconnectivity
of people – both locally and globally, socially and ecologically – determines the form of
progress. Raworth then shows the first circular portrait of Amsterdam, made with the city
and international partners. Juan-Carlos Goilo
analyses how information as an actor in cities
such as Amsterdam or islands such as Curaçao
functions very differently thanks to the global
data economy, producing new colonial relationships as a matter of course. Goilo closes
by showing the first images of the Amsterdam
circular economy monitor made in collaboration with the design agency Beautiful Minds.
Caroline Nevejan
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Peter van Asche is architect en
oprichter van bureau SLA. Hij is
tevens voorzitter van de Commissie Welstand en Monumenten in
Utrecht en supervisor voor het
Utrechtse beurskwartier. Hij is
sinds 2019 aangesteld als lector
“Architecture & Circular Thinking”
op de Academie van Bouwkunst in
Amsterdam en in 2020 gastwetenschapper bij de Hochschule Erfurt
(Duitsland) en visiting critic aan
Cornell University (NY, Verenigde
Staten).
water/water
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1. De helft van het afval bestaat
uit afval uit de bouw- en
infrastructuur. Statistisches Bundesamt, Abfallbilanz 2016, p. 30.
2 .Peter van Assche, Architecture
& Circular Thinking. Amsterdam
Academy of Architecture 2019,
p. 31
3. Twee van deze werken, Konstruktion in Emaille 2 en 3, zijn te
zien in het MoMA in New York.
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ARCHITECTUUR EN CIRCULAIR DENKEN
Peter van Assche
Onze maatschappij maakt zich langzaam klaar voor de omwenteling naar een
economie waarin grondstoffen keer op keer hergebruikt worden en afval niet
meer bestaat: de circulaire economie. In het beloofde land van de circulaire
economie kunnen we er weer op los leven zoals we altijd deden, maar dan
zonder de onderhuidse jeuk dat we het welzijn voor de generaties na ons aan
het verpesten zijn.
Deze omwenteling betekent een radicale perspectiefwijziging voor al ons
denken en doen. Ook het denken over architectuur heeft nieuwe concepten,
nieuwe beelden en nieuwe principes nodig wil het vak een circulaire betekenis
krijgen. Dat gaat verder dan het toepassen van duurzamere bouwmaterialen
en intelligentere constructiemethoden: onze relatie met ‘materiaal’, de bouwsteen voor onze ontwerpgedachten en voor ruim de helft verantwoordelijk
voor de afvalberg,1 vraagt om nieuwe verhaallijnen.
Een eenvoudige manier om te kijken naar de dynamiek van het gebruik van
materiaal is door het lenen van het concept van aggregatietoestanden uit de
natuurwetenschap. Materiaal bevindt zich in één van vier verschijningsvormen: vast, vloeibaar, gas of plasma. Neem bijvoorbeeld water. We kunnen drie
aggregatietoestanden van water onderscheiden: water, ijs en stoom. Als ijs
smelt wordt het water. Water aan de kook geeft stoom. De schoonheid van de
overgangen is dat het geen kwaliteitsverlies oplevert. De kwaliteit van het water blijft, ook na miljoenen transities, precies hetzelfde. Idealiter zou hetzelfde
moeten gelden voor het gebruik van bouwmaterialen. Materialen zouden van
het ene gebruik (aggregatietoestand) naar het andere moeten gaan zonder
verlies van kwaliteit. Architectuur is in deze benadering niet het ontwerpen
van een star gebouw voor een gestolde gebruiksfunctie, maar de choreografie
van de transitie van het ene gebruik naar het andere.2
De meeste architecten werken als de conceptuele kunstenaar László
Moholy-Nagy, die in 1922 vijf kunstwerken maakte door de beschrijving ervan
door te bellen aan een drukkerij.3 Architecten maken een tekening en laten
het bouwen over aan anderen. In een circulaire economie zal een architect
zich rekenschap moeten gaan geven van de materialen die hij of zij toepast.
Materialen zijn niet meer anoniem ‘uit de catalogus’, maar krijgen een identiteit met unieke eigenschappen waar je beter goed voor kunt zorgen. Ook
Moholy-Nagy zag in dat een intiemere relatie met materiaal goed was voor
zijn kunst: hij liet zich later in het Bauhaus het liefst als ambachtsman in zijn
overall fotograferen.
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Peter van Asche is architect and
founder of SLA, an architecture
office. He is is also chairman of
the Commissie Welstand en Monumenten (welfare and monuments
committee) in Utrecht and supervisor for the Utrecht beurskwartier
(trade quarter). He is professor in
Architecture and Circular Thinking
at the Academy of Architecture in
Amsterdam, and in 2020 is a visiting scientist at Fachhochschule
Erfurt (Germany) and visiting
critic at Cornell University (United
States).

1. Construction and infrastructure
contribute to half of all waste.
Statistisches Bundesamt,
Abfallbilanz 2016.
2. Peter van Assche, Architecture
& Circular Thinking. Amsterdam
Academy of Architecture 2019.
3. Two of these works, Constriction
in Enamel 2 and 3, can be seen at
MoMA in New York.
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ARCHITECTURE AND CIRCULAR THINKING
Peter van Assche

Our society is slowly preparing for the circular economy revolution – an
economy in which raw materials are reused time and time again, and waste
no longer exists. In the promised land of the circular economy, we can live it
up again as we always did, but this time without the underlying itch that we
are ruining the well-being of generations to come.
This revolution means a radical change of perspective for all our thinking
and behaviour. Architectural thinking also needs new concepts, new images,
and new principles if the profession is to acquire a circular significance. This
goes beyond the application of more sustainable building materials and
more intelligent construction methods; our relationship with materials – the
building block for our design ideas and more than half responsible for the
mountain of waste1– requires new storylines.
A simple way of looking at the dynamics of material use is by borrowing
the states of matter concept from natural science, wherein materials take
one of four manifestations – solid, liquid, gas, or plasma. For example in
water, we can distinguish the three states of water, ice and steam. Solid ice
melts to become liquid water, and water boils to become gaseous steam. The
beauty of the transitions is that it causes no loss of water quality, even after
millions of transitions. Ideally, the same should apply to the use of building materials – they should go from one use (one state of matter) to another
without loss of quality. With this approach, architecture is not about designing a rigid building for a single function, but a choreography of transitions
from one use to another.2
Most architects work like the conceptual artist László Moholy-Nagy, who created five works of art in 1922 by calling a
printing company to describe them.3 Architects likewise make
a drawing and leave the building to others, but in a circular
economy, they will have to take account of the materials they
use. Materials are no longer anonymous and ‘off the shelf’,
but are given an identity with unique properties that can be
better taken care of. Moholy-Nagy also realised that a more
intimate relationship with materials was good for his art, and
preferred to be photographed as a craftsman in his overalls
later on in the Bauhaus.

Pretty Plastic: 100% recycled
gevelmateriaal. || Pretty Plastic:
100% recycled tile material. Photo
@ Jeroen van der Wielen
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Pretty Plastic: 100% recycled
gevelmateriaal. || Pretty Plastic:
100% recycled facade cladding.
Photo @ Jeroen van der Wielen
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Eveline Jonkhoff
Programmamanager Amsterdam
Circulair, directie Ruimte en
Duurzaamheid, gemeente
Amsterdam.

AMSTERDAM: EEN BLOEIENDE,
ZICHZELF VERNIEUWENDE
EN INCLUSIEVE STAD BINNEN
DE PLANETAIRE GRENZEN

Eveline Jonkhoff

ισορροπία

balans/balance
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Het is de ambitie van Amsterdam om
in 2050 een volledig circulaire stad te
zijn. Een stad waarin iedereen prettig
kan leven en verblijven, met oog voor
de grenzen die de aarde ons oplegt.
Dat is goed voor de economie, voor de
natuur én voor de Amsterdammers en
bezoekers.
Wat is er aan de hand?
Onze huidige manier van produceren en
consumeren heeft een enorme impact op de
voorraden van schaarse grondstoffen, op ons
klimaat en op onze leefomgeving. Zo wordt
een derde van ons voedsel verspild, vormen
consumptiegoederen de grootste milieubelasting waar we als stad verantwoordelijk voor
zijn en is ongeveer 40% van ons stedelijk afval
afkomstig uit de bouw. Zoals het nu gaat,
putten we de aarde uit. Het is confronterend
om te beseffen dat we 2,8 aardes nodig zouden
hebben om te voorzien in grondstoffen als de
hele wereld zou leven als Europeanen.
Nieuw is het inzicht dat ruim 60% van de
totale CO2-uitstoot waar Amsterdam verantwoordelijk voor is, afkomstig is van producten
en materialen die in de stad worden geconsumeerd, maar ergens anders zijn geproduceerd.

Deze CO2-uitstoot wordt dus elders in de
wereld uitgestoten, maar draagt wel significant
bij aan de wereldwijde klimaatverandering. Een
circulaire economie is dus ook cruciaal voor
het behalen van de internationale klimaatdoelstellingen. Het wordt namelijk tijd dat we
verder kijken dan onze stad- of landgrenzen en
ook de verantwoordelijkheid nemen voor de
milieu-impact die we op andere plekken in de
wereld uitoefenen.
Om te komen tot een bloeiende en inclusieve stad, zijn ingrepen nodig in de hele keten,
van productie tot consumptie. Wat betekent
dat? We gaan zo lokaal mogelijk kringlopen
sluiten door materialen en producten langer
te gebruiken en ze na gebruik zoveel mogelijk
opnieuw in te zetten. Dit betekent dat we meer
gaan repareren, spullen vaker gaan delen en
materialen zo hoogwaardig mogelijk gaan
verwerken voor dezelfde of nieuwe toepassingen. Daarvoor is het wel nodig dat de spullen
die we gebruiken slimmer worden ontworpen.
Bijvoorbeeld door bij het ontwerp al rekening
te houden met de losmaakbaarheid, reparatie
en hoogwaardig hergebruik. Dit geldt voor
bijvoorbeeld elektronica en kleding, maar ook
voor hele gebouwen.
Ook biedt de circulaire economie meer
werkgelegenheid dan de lineaire economie. Er
zullen in bepaalde sectoren banen verdwijnen,
maar netto komen er meer banen bij voor mensen uit alle geledingen van onze samenleving.
Bijvoorbeeld op het gebied van reparatie en de
verwerking van grondstoffen.
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Eveline Jonkhoff
Program manager Amsterdam
Circular, department for Urban
Planning and Sustainability
City of Amsterdam.

AMSTERDAM: A THRIVING,
REGENERATIVE, AND INCLUSIVE CITY WITHIN PLANETARY
BOUNDARIES.

Eveline Jonkhoff

balans/balance
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Amsterdam’s ambition is to be a fully
circular city by 2050. A city in which
everyone can live and stay comfortably, with an eye for the boundaries
imposed by the earth. This is good for
the economy, for nature, for the people
of Amsterdam, and its visitors.
What’s going on?
Our current way of producing and consuming has an enormous impact on the scarce
stocks of raw materials, on our climate, and
on our living environment. For example, a
third of our food is wasted, consumer goods
are the biggest environmental burden we are
responsible for as a city, and about 40% of
our urban waste comes from construction.
We are exhausting the earth in the way things
work now – it is confronting to realise that
we would need 2.8 Earths to provide enough
raw materials for the whole world to live as
Europeans do.
A new insight is that over 60% of the total
CO2 emissions for which Amsterdam is responsible originate from products and materials that are consumed in the city but produced
elsewhere. These emissions are therefore
emitted elsewhere in the world, significantly
contributing to global climate change. A
circular economy is therefore also crucial in
achieving international climate objectives.
After all, it is time that we look beyond our
city or country and take responsibility for the
environmental impact we have in other parts
of the world.
In order to achieve a thriving and inclusive
city, we need interventions throughout the
entire chain from production to consumption.
What exactly does that mean? We are going to
close cycles as locally as possible by using materials and products for longer, as well as reusing them as much as possible. This means
that we will repair more, exchange more, and
process more materials for the same or new
applications. To do this, however, it is necessary to design the items we use in a smarter
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way, by already taking into consideration a
product’s dismantling, repair, and highquality reuse. This applies, for example, to
electronics and clothing, but also to entire
buildings.
The circular economy also provides more
employment than the linear economy. Jobs
will disappear in certain sectors, but there
will be more jobs overall for people from all
sections of our society, such as in the fields of
repairing and processing of raw materials.
What’s our approach?
Amsterdam Circular 2020–2025
For the fundamental change of our current
way of producing and consuming, we need
everyone. Companies, residents, educators
and researchers, investors, and local governments. As a municipality, Amsterdam has set
a good example by setting clear ambitions,
developing policy, and realising concrete projects. There is no blueprint for the transition
to a circular economy, and that is why we learn
by doing, safeguarding our experiences for
ourselves and our partners in the city.
In order to give direction to this, we
have developed the Amsterdam Circular
2020–2025 strategy in collaboration with our
partners in the city. The core of this describes
concrete ambitions and lines of action within
the chains of food and organic waste flows,
consumer goods, and the built environment.
In all of the choices we have made in this
strategy, we have assessed their contribute
both to reducing environmental pressures and
to strengthening social values such as health
and housing.
Making use of expertise in the city
We had conversations in our city districts
with Amsterdammers who had the freedom
to raise sustainability and social issues. Important themes that emerged were – nature in
the city, biodiversity, social cohesion, and the
strengthening of local networks.
At the beginning of this year, we tested
the draft version of the strategy with a few
hundred companies and education institutions, sharpening it on the basis of broad and
diverse expertise. This assessment has led to
a sustainable and innovative public-private
partnership for the coming years.
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शहर

stad/city

Wat is onze aanpak?
Strategie Amsterdam Circulair
2020–2025
Voor de fundamentele verandering van
onze huidige manier van produceren en consumeren hebben we iedereen nodig. Bedrijven,
bewoners, onderwijs en onderzoek, investeerders en de (lokale) overheid. Wij geven als
gemeente het goede voorbeeld door duidelijke
ambities te stellen, beleid te ontwikkelen en
concrete projecten te realiseren. Er is geen
concrete blauwdruk voor de transitie naar een
circulaire economie. Daarom leren we door
te doen en borgen we onze ervaringen voor
onszelf en onze partners in de stad.
Om hier koers in aan te brengen hebben we
in samenwerking met partners in de stad de
strategie Amsterdam Circulair 2020–2025 ontwikkeld. De kern van deze strategie beschrijft
concrete ambities en actierichtingen binnen de
waardeketens Voedsel en organische reststromen, Consumptiegoederen en de Gebouwde
omgeving.

5

Bij alle keuzes die we in de strategie hebben
gemaakt, hebben we getoetst of ze zowel bijdragen aan het verminderen van de milieudruk
als aan het versterken van sociale waarden,
zoals gezondheid en huisvesting.
Expertise in de stad benut
We hebben in de stadsdelen gesprekken
gevoerd met Amsterdammers waarbij zij de
vrijheid hadden om duurzame en sociale
kwesties aan te kaarten. Belangrijke thema’s
die naar voren kwamen waren: de natuur in de
stad, de biodiversiteit, de sociale cohesie en de
versterking van lokale netwerken.
Begin dit jaar hebben we de conceptversie
van de strategie getoetst bij een paar honderd
bedrijven en kennisinstellingen, waardoor
we deze op basis van een brede en diverse
expertise hebben aangescherpt. Deze toetsing
heeft geleid tot een duurzame en innovatieve
publiek-private samenwerking voor de komende jaren.
Innovatie- en uitvoeringsprogramma
Amsterdam Circulair 2020–2021
De gemeente Amsterdam gaat vanuit de
ambities en actierichtingen de komende 2 jaar
concrete projecten uitvoeren, veelal in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen.
Deze projecten zijn opgenomen in het ‘Innovatie- en uitvoeringsprogramma Amsterdam
Circulair 2020–2021’.
We voeren projecten uit die bijvoorbeeld
meer regionale productie en consumptie van
duurzaam voedsel stimuleren. Of projecten
die een hoogwaardige verwerking van bepaald
huishoudelijk afval faciliteren, zodat materialen
opnieuw kunnen worden ingezet. Ook zijn er
projecten waarmee we kennis opbouwen over
de toepassing van (secundaire en hernieuwbare) materialen in zowel de nieuwbouw als de
renovatie van bestaande bouw. Zo creëren we
niet alleen nieuwe (bouw)normen. We krijgen
ook meer inzicht in de bijbehorende kosten en
de financiering ervan.
De komende twee jaar staan in het teken
van ‘leren door te doen’ en opschalen waar dat
kan. Eind 2021 weten we beter wat wel en niet
werkt, doordat we oplossingen hebben toegepast in de praktijk. Dit doen we zowel binnen de
gemeentelijke organisatie als daarbuiten.
Beweging in de stad
Zo creëren we een beweging in de stad en
binnen de gemeentelijke organisatie en realiseren we een van ’s werelds meest circulaire
steden. Een bloeiende, zichzelf vernieuwende,
inclusieve hoofdstad, binnen de natuurlijke
grenzen van de aarde.
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THE CIT Y
PORTRAIT AS A
T R A N S F O R M AT I V E
TO O L
The City Portrait is a tool – a starting point for new ways
of thinking, shared inspiration and transformative action
towards becoming a city that thrives for people and planet,
locally and globally.

C RE ATI N G TH R IVI N G C ITI ES
a t rans for mat i ve approach

LE VE L S O F ANALYS I S

Its potential as a transformative tool will be best realised
when put into practice:

G lob al

Nat ional

•

on multiple levels, connecting analysis and action from the
global level to the city through to the neighbourhood and
household

Cit y

•

using a wide range of tools and methods that continually
evolve through innovation and learning

Neighbor hood

•

as an iterative cycle of co-creation, instigating new action,
and amplifying what’s already working

•

in the spirit of the Doughnut principles for practice (see p.
18)

Միասին

by a network of changemakers, bringing government,
business and academia together with innovators from
SMEs, start-ups, the commons, and community networks
samen/together

•

14

ְביַ ַחד
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TO O L S AN D M ETH O DS
•

Integral T he or y

•

C i t y Doughnu t Wor k shops

•

Doughnu t Deal

•

Iceber g Model

•

C i t y Por t rai t

•

N ET WO RK O F C HAN G E MAKE RS
Commons

Household

C YC LE O F CO - C RE ATI O N
C i t y Por t rai t

Insight s

Ac t ion

Imp ac t

Innovation and Implementation
Programme for Amsterdam Circular
2020–2021
On the basis of its ambitions and directions for action, the City of Amsterdam will
carry out concrete projects over the next two
years, often in collaboration with companies
and education institutions. These projects are
included in the ‘Innovation and Implementation Programme for Amsterdam Circular
2020–2021’.
We will carry out projects that, for example, stimulate more regional production
and consumption of sustainable food, and
projects that facilitate high-quality processing
of certain household wastes so that materials
can be reused. There are projects that build on
knowledge of the application of secondary and
renewable materials in both new constructions and the renovation of existing buildings.
In this way, we not only create new building
standards, we also gain more insight into the
associated costs and their financing.

SME / St ar t ups

Cor porates

Communi t ies

G over nment s

Ace demia

The next two years will be all about ‘learning by doing’ and scaling up where we can.
By the end of 2021, we will know better what
works and what doesn’t, because we will have
applied solutions in practice. We will do this
both within the municipal organisation and
outside.
Movement in the city
In this way, we create movement in the city
and within municipal organisations. We can
realise one of the world’s most circular cities
– a thriving, self-renewing, inclusive capital,
working within the natural boundaries of the
earth.
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Kate Raworth
Senior Research Associate aan het
Environmental Change Institute
van Oxford University, waar ze de
Masters in Environmental Change
and Management doceert. Daarnaast is ze hoogleraar Praktijk aan
de Hogeschool van Amsterdam.
Ze is een dissident als econoom,
en richt zich op het verkennen van
een nieuwe economische mentaliteit die nodig is om de sociale en
ecologische uitdagingen van de
21e eeuw aan te pakken. Zij is de
auteur van de ‘Donut’ Economics’
waarin sociale en ecologische systemen in relatie tot elkaar worden
gewaardeerd.
Senior Research Associate at
Oxford University’s Environmental
Change Institute, where she
teaches on the Masters in Environmental Change and Management.
She is also Professor of Practice at
Amsterdam University of Applied
Sciences. Kate is a renegade economist who focuses on exploring
the economic mindset needed to
address the 21st century’s social
and ecological challenges, and the
creator of the concept of ‘Doughnut Economics’’ in which social
and planetary boundaries are
valued in relation to one another.

gerechtigheid/justice

正
義
اجتماعي

κοινωνικός

2 x sociaal/social
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A COMPASS FOR HUMANITY

Kate Raworth

Kate Raworth

Hoe ziet vooruitgang eruit? In de twintigste
eeuw werd vooruitgang begrepen als een zich
voortdurend in een stijgende lijn bewegende
groei die werd gemeten in BBP. Hoe rijk een
land ook al was, succes betekende altijd:
nóg meer groei. De crises die zich sinds de
eeuwwisseling opstapelen – van financiële
ineenstorting en klimaatontregeling tot
quarantainemaatregelen vanwege het coronavirus – maken nu echter zichtbaar wat een
absurd smalle definitie van vooruitgang dat
eigenlijk is.
Deze begindagen van de eenentwintigste
eeuw hebben een diepe onderlinge verbondenheid van het leven onthuld: ieder mens is
verbonden met alle anderen en de hele mensheid is verbonden met de rest van de levende
wereld. Het is nu zonneklaar dat de mensheid
alleen kan hopen te gedijen als wordt voldaan
aan de behoeften van alle mensen en als
tegelijkertijd de integriteit van de levensinstandhoudingssystemen van de aarde worden
beschermd. Om in voedsel, water, onderdak,
gezondheid en veiligheid voor iedereen te
voorzien, zijn een stabiel klimaat, vruchtbare aarde, gezonde oceanen, een weelderige
biodiversiteit, voldoende zoet water en een
beschermende ozonlaag in de lucht nodig.
Deze onderlinge verbondenheid bepaalt
de vorm van de vooruitgang en hoe vreemd
het ook klinkt, dat is die van een donut. Het is
de bedoeling om enerzijds niemand in het gat
van de donut te laten vallen – waar niet kan
worden voorzien in de eerste levensbehoeften – terwijl anderzijds de hulpbronnen van de
levende planeet niet worden uitgeput. De rest
van de door maatschappelijke en planetaire
grenzen gevormde donut kan fungeren als het
kompas voor de mensheid van de eenentwintigste eeuw en de vorm van de vooruitgang
transformeren van eindeloos groeiend in
dynamisch evenwichtig. Ook de meeteenheid van de vooruitgang verandert dan: van
de gevaarlijke eenvoud van het enkelvoudig
monetaire BBP in een dashboard van maatschappelijke en ecologische meeteenheden,
plaatselijk zowel als mondiaal.
Op het gebied van deze transformatie is
de stad Amsterdam een pionier, die de donut
als concept en als meeteenheid heeft omarmd
en op basis ervan de stad van de toekomst wil
vormgeven. Zodoende inspireert Amsterdam
ook nu al veel andere plekken – van wijken tot
landen overal ter wereld – om haar voorbeeld
te volgen.

What is the shape of progress? The 20th
century defined it as an ever-rising line of
growth, measured as national GDP. No matter how rich a nation already was, its success
was seen to lie in yet more growth. But the
compounding crises since the turn of the
century – from financial meltdown to climate
breakdown to coronavirus lockdown – have
now revealed how absurdly narrow a definition of progress that turned out to be.
These early days of the 21st century have
revealed the deep interconnectedness of life:
each person with all others, and humanity with the rest of the living world. It has
become starkly clear that humanity’s hope
of thriving depends upon meeting the needs
of all people while protecting the integrity of
Earth’s life-supporting systems. Ensuring
food, water, shelter, health, and security for
all depends upon a stable climate, fertile
soils, healthy oceans, abundant biodiversity,
ample freshwater, and a protective ozone
layer overhead.
This interconnectedness redefines the
shape of progress and – odd though it may
sound – it looks like a doughnut. The aim
is to leave no one in the doughnut’s hole,
falling short on the essentials of life, while
staying within the means of the living planet.
The resulting Doughnut of social and planetary boundaries can act as humanity’s 21st
century compass, transforming the shape of
progress from endless growth into dynamic
balance. And the metrics of progress change
too: from the dangerous simplicity of GDP’s
single monetary metric to a dashboard of social and ecological metrics, local and global.
The city of Amsterdam is a pioneer in this
transformation, embracing the Doughnut as
a concept and metric for reshaping the city’s
own future. And in doing so it is already
inspiring many more places – from neighbourhoods to nations worldwide – to follow
its lead.
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The Doughnut of social and
planetar y boundaries

Gemeente Amsterdam, design:
Beautiful Minds, 2020
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PRINCIPE S VO O R HE T IN
DE PRAKTIJK BRENGEN
VA N D E D O N U T E C O N O M I E

PRINCIPLES FOR PUT TING
DOUGHNUT ECONOMICS
I N T O AC T I O N

Omarm het doel van de 21ste eeuw. Streef
ernaar aan de behoeften van alle mensen te
voldoen zonder de hulpbronnen van de levende
planeet uit te putten. Probeer het doel, de
netwerken, het bestuur, het eigendom en de
ﬁnanciën van alle organisaties op dit doel af te
stemmen. Het werk [aan deze doelen /-] moet
uitdagend, innovatief en transformerend zijn.

Embrace the 21st century goal. Aim to meet
the needs of all people within the means of the
living planet. Seek to align your organisation’s
purpose, networks, governance, ownership and
ﬁnance with this goal. Expect the work to be
challenging, innovative and transformative.

Zie het grote geheel. Onderken de potentiële
rol van huishoudens, de gemeenschap, de
markt en de staat – en de vele synergetische
eﬀecten die hieruit voortvloeien – bij het
transformeren van de economie. Zorg ervoor
dat geld het werk dient en niet stuurt.

See the big picture. Recognise the potential
roles of the household, the commons, the
market and the state - and their many synergies
- in transforming economies. Ensure that
ﬁnance serves the work rather than drives it.

Stimuleer de menselijke natuur. Bevorder
diversiteit, participatie, samenwerking en
wederkerigheid. Versterk gemeenschapsnetwerken en werk op basis van groot vertrouwen.
Zorg voor het welzijn van het team.

Nurture human nature. Promote diversity,
participation, collaboration and reciprocity.
Strengthen community networks and work with
a spirit of high trust. Care for the wellbeing of
the team.

Denk in systemen. Om continu te verbeteren
moet je experimenteren, leren, aanpassen
en ontwikkelen. Wees alert op dynamische
eﬀecten, terugkoppellussen en kantelpunten.

Think in systems. Experiment, learn, adapt,
evolve, and aim for continuous improvement,
Be alert to dynamic eﬀects, feedback loops
and tipping points.

Deel. Werk in de geest van ‘open design’ en
deel de gecreëerde waarde met iedereen die
eraan heeft bijgedragen. Pas op voor macht
en probeer deze opnieuw te verdelen, om zo
de kansengelijkheid van de betrokkenen te
verbeteren.

Be distributive. Work in the spirit of open
design and share the value created with all
who co-create it. Be aware of power and seek
to redistribute it to improve equity amongst
stakeholders.

Wees regeneratief. Probeer te werken met
en binnen de cycli van de natuur. Wees iemand
die deelt, dient, herstelt en regenereert. Reis
minder, vlieg zo weinig mogelijk, ga verstandig
om met het klimaat en energie.

Be regenerative. Aim to work with and within
the cycles of the living world. Be a sharer,
repairer, regenerator, steward. Reduce travel,
minimize ﬂights, be climate and energy smart.

Richt je meer op bloei dan op groei. Laat groei
niet een doel op zich worden. Weet wanneer
het tijd is om het werk te delen met anderen in
plaats van verder te groeien.

Aim to thrive rather than to grow. Don’t let
growth become a goal in itself. Know when to
let the work spread out via others rather than
scale up in size.
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FROM PUBLIC PORTR AIT TO CIT Y SELFIE
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existing policies, projects, initiatives and
start-ups
stories, histories and images from diverse
neighbourhoods
visions, proposals and new initiatives for
transforming the city.

The resulting and unique City Selfie would be a diverse,
lively, ever-changing, challenging, but also energising,
portrait of a city that is already in transformation.

Voor een Nederlandse versie van dit beeld kijk hier: https://
www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/
gezonde-duurzame-stad/amsterdam-circulair-2020-2025/
Gemeente Amsterdam,
design: Beautiful Minds, 2020

VFS_Cahier 1_FINAL.indb 169

16/06/2020 14:04

170

5

VALUES FOR SURVIVAL: CAHIER 1
W H AT W O U L D I T M E A N F O R A M S T E R DA M T O
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WHAT IS AMSTERDAM’S IMPACT ON
THE HEALTH OF THE WHOLE PLANET?
O C E A N AC I D I F I C AT I O N
CITY TARGET
Reduce the city's in-boundr y CO2 emissions
to 55% below 1990 levels by 2030, and to
95% below by 2050.
CO2 dissolved in seawater has increased the
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beginning of the Industrial Revolution.
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doubled in the Netherlands since 1990,
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Fish consumption has more than
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emissions, mainly caused by fertilizers.
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for 61% of the total amount of nitrogen
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The Dutch agricultural sector is responsible

putting the countr y in the top 25% of
fish-consuming nations in the world.
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The Netherlands has the highest water
footprint in Europe, with almost 90% of
total water consumption embedded in
imports such as meat, cotton and food.

Voor een Nederlandse versie van
dit beeld kijk hier: https://www.
amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/
gezonde-duurzame-stad/amsterdam-circulair-2020-2025/
Gemeente Amsterdam,
design: Beautiful Minds, 2020
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CITY TARGET
C L I M AT E C H A N G E

Reduce the city's total CO2 emissions to 55% below 1990 levels by 2030, and to 95% below by 2050.

T?

CITY TARGET
Reduce the city's total CO2 emissions to 55%
below 1990 levels by 2030, and to 95% below
by 2050.
63% of the Amsterdam's total CO2 emissions
are produced beyond city boundaries
embedded in building materials, food,
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CITY TARGET
Amsterdam aims to have a 50% reduction in the

EXCESSIVE LAND USE
The amount of land required worldwide for Dutch
consumption in 2013 was around two and a half
times the area of the Netherlands.

use of primar y raw materials by 2030, and be fully
circular economy by 2050.
In 2018, the Amsterdam Metropolitan Area
processed 8.5 mt of industrial and commercial
waste and 1.1 mt of household waste - equivalent
to one and a half Eqyptian Pyramids.
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Amsterdam 219,49 km2

Juan-Carlos Goilo
Adviseur in het innovatieteam
van de Chief Technology Officer
bij Gemeente Amsterdam: Cluster
Dienstverlening en Informatie.
Goilo doet ook een promotieonderzoek naar het effect van het
monitoren van de dynamiek van
de transitie naar een circulaire
economy in Amsterdam en op het
eiland Curacao in het Caraïbisch
gebied.

ज़िंदा रहना

overleven/survival

1. zie De Stadsdonut voor
Amsterdam: een instrument voor
transformatieve actie van Kate
Raworth.
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INFORMATIE ALS ACTOR
VOOR EEN EILAND EN
EEN STAD
Juan-Carlos Goilo
Klimaatverandering lijkt soms een
Star Wars strijd tussen de Force en de
Sith. Informatie over de relatie tussen
mensen, dingen, de omgeving en de
ecologie is aan de kaak gesteld sinds de
Club van Rome het inzicht over de grenzen van materiële groei bekendmaakte
in 1972. Het argument is tot de dag van
vandaag kraakhelder: de huidige mate
van bevolkingsgroei, voedselproductie,
industrialisatie, uitputting van natuurlijke hulpbronnen; en de vervuiling in
het water, de lucht en aardbodem is
ernstig. Maar ‘the bigger picture’ is te
groot en informatie over verduurzaming heeft hierdoor een verlammend
effect. Door de bomen is het bos van
informatie niet meer te zien.

Momenteel onderzoek ik hoe een
informatiegedreven aanpak kan bijdragen
aan de verduurzaming van de economie. Ik
ontwikkel voor zowel de stad Amsterdam
als het eiland Curaçao een monitor voor
verduurzaming van de economie. Het idee
is dat met de monitor mensen en dingen
een identiteit krijgen, het laat zien waar ze
vandaan komen, naartoe gaan en weer
uit beeld verdwijnen. Hiermee worden
grenzen en relaties zichtbaar. In dit onder
zoek behandel ik informatie als een ‘actor’.

5

Informatie is dynamisch, een wezen weliswaar zonder waarnemingsvermogen, maar
wel met handelingsperspectief.
Het functioneren van een monitor in
Curaçao en in Amsterdam biedt een goede
vergelijking omdat ze naast hun verschillen, veel overeenkomsten hebben in de
manier waarop ze opereren binnen het
Statuut van het Nederlandse Koninkrijk.
Beide staan op de werelderfgoedlijst,
beide zijn toeristische trekpleisters en
beide hebben veel ervaring in maritiem
handelsverkeer. Maar wat een stad als
Amsterdam verduurzaamt lijkt wel het
tegenovergestelde van wat verduurzaming
voor een klein eiland als Curaçao betekent.
Waar de één groot en verbonden is, is de
ander klein en geïsoleerd. Waar de ene in
het centrum staat van de wereldhandel,
financiën, consumptie- en afvalpatronen,
staat de andere aan de rand.
Slechts bij enkele kleine eilanden is
in deze tegenstelling een ander patroon
te zien, denk aan bijvoorbeeld Singapore.
Deze redeneerlijn wordt voornamelijk
gevoed door financiële argumenten. In
de zogenaamde dataeconomie versmelten informatie en financieën, is data geld
geworden en vice versa. De complexiteit
en verwevenheid van de beide systemen is inmiddels zo groot dat het gebrek
aan transparantie van geld en macht op
wereldschaal de economie ontwricht.
Eén van de destructieve bijwerkingen van
deze ontwikkeling is dat als vanzelfsprekend oude koloniale machtsverhoudingen
opnieuw worden geproduceerd. Daarom
is transparantie van informatie van groot
belang en doe ik onderzoek naar hoe een
monitor dit tij mede kan keren.
Het concept van de monitor is te
vergelijken met de aanpak van de Fab City
Global Initiative, waarbij het industriële
paradigma van ‘Product-in / Trash-out’
verandert in een terugkeer van productie
naar steden. De terugkeer van productie
wordt ondersteund door een ‘Data-in Data-out’ stedelijk model. De monitor voor
de circulaire economie voor Amsterdam
is geïnspireerd door het principe van de
donuteconomie, waarin sociale en ecologische perspectieven in relatie worden
gebracht met lokale en globale effecten en
dynamiek.1 De monitor vertaalt de inzichten van de door Raworth ontwikkelde vier
lenzen naar een input-output-methode,
waarbij materiaalconsumptie de input
vormt en afval de output.
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Curacao 444 km2

Juan-Carlos Goilo
Advisor in the innovation team
of the Chief Technology Officer at
City of Amsterdam: Cluster Services and Information. Goilo is also
engaged in a PhD research trajectory in which he studies the effect
of monitoring dynamics of the
transition to a circular economy in
both Amsterdam and the island of
Curacao in the Carribean.

נְ ִש ָימה

adem/breath

1. See De Stadsdonut voor
Amsterdam: een instrument voor
transformatieve actie by Kate
Raworth.
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INFORMATION AS
ACTOR FOR A CITY AND
AN ISLAND
Juan-Carlos Goilo
Climate change sometimes seems
like a Star Wars battle between the
Force and the Sith. Information about
the relationships between people,
things, the environment, and ecology
has been denounced since the Club of
Rome announced their findings about
the limits of material growth in 1972.
Their argument is crystal clear to this
day – the current rate of population
growth, food production, industrialisation, depletion of natural resources,
and of pollution in the Earth’s water,
air, and soil is serious. The ‘bigger
picture’ is too big, though, and information about sustainability has a
paralysing effect. Because of the trees,
the forest of information can no longer
be seen.

I am currently researching how an
information-driven approach can contribute to making the economy more sustainable, as well as developing a monitor to
make the economy more sustainable for
both the city of Amsterdam and the island
of Curaçao. The idea is that this monitor
gives people and things an identity, it
shows where they come from, where they
go, and where they disappear from view
again. This, in turn, makes borders and

5

relationships visible. In this research, I
treat information as an ‘actor’ – as a dynamic being with a perspective for action,
though without the capacity to perceive.
Functioning monitors in Curaçao and
Amsterdam offer a good comparison
because, as well as their differences, they
also have many similarities in the way
they operate within the Constitution of
the Kingdom of the Netherlands. Both are
on the World Heritage List, both attract
tourists, and both have a lot of experience
in maritime trade. However, what makes
a city like Amsterdam sustainable seems
to be the opposite to what sustainability
means for a small island like Curaçao.
Where one is large and connected, the
other is small and isolated, and where
one is at the centre of world trade, finance, consumption, and waste patterns,
the other is on the edge.
Only in the case of a few small islands
on Earth, such as Singapore, do we see a
different pattern. This line of reasoning
is mainly fed by financial arguments;
in the so-called data economy where
information and finance merge, data
has become money, and vice versa. The
complexity and interconnectedness of
both systems is now so great that the lack
of transparency in money and power on
a global scale is disrupting the economy.
One of the destructive side-effects of this
development is that old colonial power
relations are being reproduced as a matter of course. That is why transparency
of information is so important, and I am
investigating how a monitor can help turn
that tide.
The concept of the monitor can be
compared to the approach of the Fab City
Global Initiative, in which the industrial
‘Product-in Trash-out’ paradigm alters
into a return to production in cities
supported by a ‘Data-in Data-out’ urban
model. The monitor for the circular
economy of Amsterdam is inspired by
the principle of the doughnut economy
wherein social and ecological perspectives are related to local and global effects
and dynamics.1 The monitor translates
insights from the four lenses developed
by Kate Raworth into an input-output
method in which material consumption is
the input and waste is the output.
Three aspects of information play a
role in the development of the monitor –
scale, speed, and visibility, the latter also
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2. zie bijvoorbeeld Open city
statistics: the first results with
open data in Amsterdam, Auteurs:
Bicknese, van der Oord).
3. ‘Orange economy’ is een
creatieve economie “whose main
purpose is the production or reproduction, promotion, dissemination
and/or the marketing of goods,
services and activities that have
cultural, artistic or patrimonial
content” volgens de UNESCO.

In het ontwikkelen van de monitor
spelen drie aspecten van informatie een
rol: schaal, snelheid en zichtbaarheid,
waarbij het laatste ook enigszins te maken
heeft met nabijheid. Voor Amsterdam zijn
data op verschillende aggregatieniveaus
beschikbaar, snelheid van internet in de
stad is groot en resultaten kunnen in de
openbaarheid worden gedeeld en waargenomen. Amsterdam pioniert hierin sinds
het begin van afgelopen decennia.2
Curaçao heeft net als Nederland een
Centraal Bureau voor de Statistiek, maar
vooralsnog is er geen concreet beeld over
verduurzaming ontwikkeld. De Sustainable
Development Goals worden wel omarmd
en er bestaat een geromantiseerde publieke opinie rondom het concept van de
‘orange economy’.3 De data zijn verschillend van de data van Amsterdam en de
aanpak van de economie is dit ook. Of Curaçao een monitor voor het verduurzamen
van haar economie circulair gaat noemen
is nog niet duidelijk. Daar komt bij dat
Curaçao een aparte staat binnen het Koninkrijk der Nederlanden is sinds 2010. Ze
heeft haar nationale internetdomein heeft
veranderd van .an (antillen) naar .cw. Nu
blijkt echter dat Google deze verandering
na meerdere verzoeken van de Curaçaose
overheid niet in al haar toepassingen heeft
verwerkt. Sinds 2012 is .cw een officiële
ISO-landcode, maar door het gebrek aan
politieke erkenning (en dus de schaal en
zichtbaarheid die daarbij hoort) komt de
ontwikkeling van informatie voor Curaçao
stil te staan.
Net als vele andere kleine landen, wil
de overheid van Curaçao haar zichtbaarheid vergroten vanuit haar lokale authenticiteit. Uit haar relaties wil Curaçao een
unieke combinatie ontwikkelen van wat
ze weet en bezit en hoe ze zaken wil doen.
Om het concreter te maken is Curaçao
sinds 2018 haar handelsrelaties met
Colombia, de Dominicaanse Republiek en
Trinidad & Tobago aan het versterken
terwijl geopolitiek ervoor zorgt dat de
relatie met Venezuela vermindert. Deze internationale push en pull krachten zijn op
Curaçao voornamelijk extern. Amsterdam
heeft ook te kampen met externe factoren
maar door haar schaal is het voor Amsterdam makkelijker een balans te bereiken.
Airbnb zorgt er bijvoorbeeld voor dat woningen worden onttrokken voor toerisme
op beide plekken, maar een oproep van de
overheid van Curaçao om samen te werken

5

is in tegendeel tot een samenwerking
met de gemeente Amsterdam nauwelijks
opgemerkt door Airbnb.
“Back to local” betekent op Curaçao
niet voedsel export een lokale bestemming geven, zoals in Amsterdam, maar
voedselimport verminderen en een lokale
voedselproductieketen opzetten. Deze
behoefte van kleine eilanden als Curaçao
om zich te authentiseren op hun eigen
specifieke voorwaarden groeit vooral in
dit informatietijdperk waarin informatie
en financieën een digitale smeltkroes
vormen. Websites worden onzichtbaar en
landschappen verdwijnen tot een abstract
toeristisch oord, waar je op Google Maps
nog net kan inzoomen maar geen streetview kan gebruiken.
Door haar relaties kan Curaçao zichzelf
zichtbaar maken en ervoor zorgen dat ze
niet wordt benadeeld, gemarginaliseerd
of achtergelaten in de wereldeconomie.
In confrontatie met de grote uitdagingen van deze tijd zoals klimaat en grote
migratiestromen, is de afhankelijkheid van
deze relaties uiterst kwetsbaar en ontstaan
nieuwe koloniale verhoudingen als vanzelf.
Het huidige onderzoek wil aantonen dat
informatie als actor, via een monitor,
dergelijke vanzelfsprekendheid onderuit
kan halen.

根
源

wortels/roots

Արմատներ

wortels/roots
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2. See, for example, Open city statistics: the first results with open
data in Amsterdam by Bicknese
and Van der Oord.
3. ‘Orange economy’ is a creative
economy “whose main purpose
is the production or reproduction,
promotion, dissemination and/or
the marketing of goods, services
and activities that have cultural,
artistic or patrimonial content” –
UNESCO.

Through its relationships, Curacao
can make itself visible and ensure that it
is not disadvantaged, marginalised, or left
behind in the global economy. In confrontation with the major challenges of our
time such as climate and large migration
flows, dependence on these relationships
is extremely fragile and new colonial relationships arise as a matter of course. This
study aims to show how information as
actor contributes to bringing down these
taken-for-granted dynamics.

overleven/survival

Like the Netherlands, Curaçao has a
central statistics office, but for the time
being, no concrete picture of sustainability. However, sustainable development
goals are being embraced and there is a
romanticised public opinion around the
concept of the ‘orange economy’.3 The
data is different from Amsterdam’s, and
so is their approach to the economy; it is
not yet clear whether Curaçao would call
a monitor to make their economy more
sustainable and a circular one. In addition, Curaçao has been a separate state
within the Kingdom of the Netherlands
since 2010, changing its national internet
domain from ‘.an’ (Antilles) to ‘.cw’. It
appears that Google, however, despite
several requests from the Curaçao government, hasn’t incorporated this change
into all of its applications. ‘.cw’ has been
the official ISO country code since 2012,
but due to a lack of political recognition
(and the scale and visibility that goes with
it), the development of information for
Curaçao has come to a standstill.
Like many other small countries, the
government of Curaçao wants to increase
its visibility on the basis of its local authenticity. It wants to use its relations to
develop a unique combination of what it
knows and possesses, and how it wants
to do business. To make it more concrete,
Curaçao has strengthened its trade
relations with Colombia, the Dominican Republic, and Trinidad and Tobago
since 2018, while geopolitics reduces its
relationship with Venezuela. These international push-and-pull forces are mainly
external, and Amsterdam is likewise
struggling with external factors, though
its scale makes it easier for it to achieve
balance. For example, Airbnb ensures
that homes are available for tourism in
both places, but a call for cooperation
from the Curaçao government has, contrary to the City of Amsterdam’s appeal,
hardly been noticed.
‘Back to local’ on Curaçao does not,
like Amsterdam, mean giving food exports a local destination, but means
reducing food imports to establish a

local food production chain. This need of
small islands like Curaçao to authenticate
themselves on their own specific terms
and conditions is growing, especially in
this age where information and finance
form a digital melting pot. Websites become invisible and landscapes disappear
into abstract tourist resorts when you can
zoom in on Google Maps but cannot see a
street-view.

ⴷⴷⴻⵔ

Выживание

overleven/survival
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having something to do with proximity. For Amsterdam, data is available at
different aggregation levels, the city has
high-speed Internet, and results can be
shared and observed in the public domain
– a field in which Amsterdam has been a
pioneer in recent decades.2
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Wat we eten heeft invloed
op de aarde en de dieren
die erop wonen. Melk,
yoghurt en ijs leveren de
grootste bijdrage aan
de CO2-uitstoot van
voedselproductie, gevolgd
door kaas. De categorie
kippen- en kalkoen- vlees
scoort relatief hoog
ten opzichte van de
categorieën rundvlees en
varkensvlees, omdat voer
voor Nederlandse kippen
naar verhouding veel soja
uit Zuid-Amerika bevat.

The five parts
of the monitor

5 Indicators for
the social foundation
Indicators that provide insight into the
general welfare of a society, such as
housing, income and wealth inequality

d
in
ste
4 Wa

What we eat affects the
Earth and the animals
that live on it. Milk,
yoghurt, and ice cream are
the biggest contributors to
CO2 emissions from food
production, followed by
cheese. Chicken and turkey meat scores relatively
high compared to beef
and pork because feed for
Dutch chickens contains a
relatively high proportion
of soy from South America.
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us

and health.

4 Indicators for the waste
treatment processes of
regional industries6
General indicators for industrial
waste streams, broken down by
Voor een Nederlandse versie van
dit beeld kijk hier: https://www.
amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/
gezonde-duurzame-stad/amsterdam-circulair-2020-2025/

value chain and processing form.

Gemeente Amsterdam,
design: Beautiful Minds, 2020
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1 Input indicators4
These measure the incoming
materials. The input indicators are

eco
log
ica
lc
ei
li

h
hroug put
2T

5
social foundation

2 Throughput indicators
Throughput refers to the way
materials are used and here
comprises the predicted reduction
of CO2 emissions based on circular
projects in the three selected value
chains5.
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based on life cycle analyses (LCAs) of
used materials in product groups with
the largest carbon footprint.

by

3 Indicators for waste
collection by public authorities
These indicators measure the public
authorities’ performance in regard
to waste collection (e.g. separating
waste and collecting bulk waste).
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Deze Monitor is een product van de
gemeente Amsterdam (Juan-Carlos
Goilo, Mersiha Tepic, Daan
Schmitz) en in nauwe samenwerking met TNO (Ton Bastein) en de
TU Delft (Arnout Sabbe en Rusné
Sileryté) opgesteld.
Ontwerp & datavisualisaties
Beautiful Minds

1. Zie De Stadsdonut voor
Amsterdam: een instrument voor
transformatieve actie by Kate
Raworth.

رسم خريطة
Քարտէսագրութիւն

2 x in kaart brengen/mapping
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MONITOR CIRCULAIRE STAD
Juan-Carlos Goilo

Hoe weet je waar je bent en wie je bent? Hoe weet je met wie en met wat je bent?
Om te weten of Amsterdam op de goede weg is naar een circulaire stad gaat de gemeente Amsterdam de voortgang meten. De monitor brengt in kaart in welke mate
de Amsterdamse economie circulair is en signaleert op welke gebieden er meer moet
gebeuren. Hiermee kan de stad meten of haar streven naar een halvering van het
gebruik van primaire grondstoffen in 2030 haalbaar is, net als de ambitie om uiterlijk
in 2050 100% circulair te zijn. De monitor draagt specifiek bij aan het genereren van
up-to-date inzicht in de grondstoffen en materialen die de stad verbruikt en in een
later stadium als afval produceert.
De monitor voor de circulaire economie is geïnspireerd door het principe van de
‘donut economie’1 en vertaald de inzichten van de ontwikkelde vier lenzen naar een
input-output-methode, waarbij materiaalconsumptie de input vormt en afval de output. Hiermee krijgen we grip op de mate van circulariteit in het grondstoffengebruik in
de Amsterdamse economie. Deze eerste versie van de monitor analyseert hoe de stad
zich verhoudt tot het ecologisch plafond van de wereld voor de drie geprioriteerde
waardeketens: voedsel & organische reststromen; consumptiegoederen; gebouwde
omgeving. Op de volgende pagina’s is een impressie van de monitor voor voedsel &
organische reststromen te zien (zie pagina 118–123).Tegelijkertijd heeft een overgang
naar een circulaire economie ook sociale gevolgen op lokaal en mondiaal niveau (zie
pagina 124–125). Daarom analyseren we ook hoe het sociaal fundament van de stad
is opgebouwd. De monitor heeft een bottom-up benadering. Dat wil zeggen dat de
monitor zoveel mogelijk gebruik maakt van stedelijke bronnen.
Doordat we nu data kunnen verzamelen, kunnen wij gaan zien hoe de ene verbinding een andere verbinding beïnvloedt. Zo kunnen wij uit dit overzicht meteen
achterhalen hoe voedselreststromen opnieuw in te zetten zijn in onze economie. Zo
wordt informatie een actieve actor die alles in verbinding brengt tot elkaar. Met hun
nieuwe identiteit kunnen materialen de gesprekken over hoe we leven en produceren,
transformeren naar circulariteit. De monitor gebruikt data om ook de taal over materialen te veranderen naar inzicht waar wij op kunnen handelen richting een duurzame
toekomst. We kunnen zien wat we zelf doen, maar niet wat wij bijdragen aan het
leven van een ander. Met sterke beelden kunnen wij achterhalen hoe wij ons tot elkaar
verhouden, wat we aan elkaar hebben en wat we voor elkaar kunnen betekenen. De
monitor maakt zo van informatie een actor.
Door de monitor wordt het duidelijk dat elk materiaal een andere taal spreekt en
zich op een andere manier verhoudt tot de mens, de stad en de planeet. Bijvoorbeeld
blijkt dat in de Amsterdamse regio de dienstensector (onderwijs, overheden, gezondheidszorg et cetera) verantwoordelijk is voor de grootste hoeveelheden consumptiegoederen. Ook is bijvoorbeeld te zien dat Amsterdam voedselreststromen trekt uit
heel Nederland. Reststromen van consumptiegoederen en de bouw trekt Amsterdam
aan uit de hele wereld.
De komende jaren zal de gemeente Amsterdam werken aan een dataplatform
voor uitwisseling van informatie om deze verbondenheid binnen de economie verder
te brengen. Dit platform wordt dé plek waar alle relevante gegevens voor de circulaire
economie op een veilige en efficiënte manier samenkomen. De monitor kan als
gids fungeren.
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This monitor is a product of the
City of Amsterdam (Juan-Carlos
Goilo, Mersiha Tepic, and Daan
Schmitz) and has been produced in
close collaboration with TNO (Ton
Bastein) and TU Delft (Arnout
Sabbe and Rusné Sileryté).
Design and data visualisations are
by Beautiful Minds.
in kaart brengen/mapping

製
圖
1. See De Stadsdonut voor
Amsterdam: een instrument voor
transformatieve actie by Kate
Raworth.

χαρτογράφηση

in kaart brengen/mapping
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MONITOR CIRCULAR CITY
Juan-Carlos Goilo

How do you know where you are and who you are? How do you know with whom
and with what you are? The City of Amsterdam is measuring its progress to see if it’s
on the right track to becoming circular. It monitors the extent to which the city economy is circular and identifies the areas where more needs to be done. This will en
able the city to measure whether its goal of halving the use of primary raw materials
by 2030 is feasible, as well as the ambition to be 100% circular by 2050. The monitor
specifically contributes to generating up-to-date insight into the raw and secondary
materials the city consumes and produces that become waste at a later stage. The
monitor gives people and things an identity, showing where they come from, where
they go, and where they disappear from view.
The circular economy monitor was inspired by the principle of the ‘doughnut
economy’1 and translates the insights from its four lenses into an input-output
method. Here, material consumption is the input and waste the output, giving us a
better grasp of the degree of circularity in raw materials in Amsterdam’s economy.
This first version of the monitor analyses how the city relates to the ecological ceiling
of the world (parts one to four of the monitor) for the three prioritised value chains
of food and organic waste, consumer goods, and the built environment. At the same
time, a transition to a circular economy also has social consequences at local and
global levels. This is why we also analyse how the social foundation of the city is
structured (part five of the monitor). The monitor takes a bottom-up approach, using
urban sources as much as possible.
We can now collect data, and therefore see how one link affects another. We can
immediately find out from this overview how food waste flows can be redeployed in
our economy, with information becoming the active actor that connects everything
together. With their new forms, materials can transform conversations of circularity.
The monitor also uses data to change the language of materials into insights with
which we can work towards a sustainable future. We can see what we do ourselves,
but not what we contribute toward someone else’s life. With powerful images, we
can find out how we relate to, and what we can do for, each other.
In this way, the monitor makes information an ‘actor’. Of the regional business
sectors, the public service industry (education, government, healthcare, etc) is responsible for the largest quantities of consumer goods. Food waste from all over the
Netherlands comes into Amsterdam, and residual flows of consumer goods and construction flows into it from all over the world. The monitor makes it clear that every
material speaks a different language, and relates to the Earth and its inhabitants in a
different way.
In the coming years, the City of Amsterdam will work on a data platform for the
exchange of information in order to further this connection within the economy. This
platform will be the place where all relevant data for the circular economy will come
together in a safe and efficient way, and the monitor can act as a guide on the road to
sustainability.
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Wereldwijd wordt de
voedsel- verspilling
geschat op 30%, in Nederland op 20%. Specifiek
voor vlees en zuivel zijn de
percentages verspilling
respectievelijk 10%
en 8%. Deze verspilling
wordt opgeteld bij de hoeveelheid geconsumeerde
producten.
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Food & organic
waste streams

Worldwide, food waste is
estimated at 30%, but in
the Netherlands at 20% –
of which 10% and 8% (respectively) are waste from
meat and dairy. This waste
is added to the amount of
products consumed.

Tourists contribute
around 5% to
the total food
consumption in
Amsterdam.

Amsterdam
* kt (kiloton) = 100,000 kg

Milk, yoghurt,
ice cream

117 kt

Da

Circular

Voor een Nederlandse versie van
dit beeld kijk hier: https://www.
amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/
gezonde-duurzame-stad/amsterdam-circulair-2020-2025/
Gemeente Amsterdam,
design: Beautiful Minds, 2020
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Input i

165 kt
annual
consumption of
meat and dairy
products
in Amsterdam

Cheese

12 kt

Dairy

Cream

2 kt

Beef

4,9 kt

Pork

4 kt

Chicken and
turkey

6 kt

Processed meat

19,1 kt

Meat

Monitor | Design: Beautiful Minds, 2020
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De grootste bijdrage van
kaas en rundvlees aan
de mondiale opwarming
komt van de koe zelf (methaan) en van de productie
van het veevoer. In deze
analyse is uitgegaan van
Nederlandse melkkoeien,
die relatief veel gras eten.
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CO2 2impact
impactper
per
CO
kiloofofproduct
product
kilo

The largest contribution of
cheese and beef to global
warming comes from the
cow itself (which produces methane) and the
production of their feed.
This analysis is based on
Dutch dairy cows that eat
a relatively large amount
of grass.

1KG1KG

1KG1KG

Milk,
yoghurt, Processed
Processed
Milk,
yoghurt,
cream
meats
iceice
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1KG1KG
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Cream
Cream

Chicken
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and
turkey
turkey

CO2 2emissions
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kilobeef
beef
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OtherPolluted
Polluted
waterChemicals
Chemicals Energy
Energy Cattle
Cattle
feed
Other
water
feed

Cow
Cow

Beef
total:
9.9
CO
eq/kg
Beef
total:
9.9
kgkg
CO
eq/kg
2 2
Voor een Nederlandse versie van
dit beeld kijk hier: https://www.
amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/
gezonde-duurzame-stad/amsterdam-circulair-2020-2025/
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Circular
Amsterdam
Circular

Gemeente Amsterdam,
design: Beautiful Minds, 2020

VFS_Cahier 1_FINAL.indb 182

16/06/2020 14:04

P

G

en
and
and
key
y

CIRCULAR CITY

183

5

Input
Input
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1KG1KG

1KG1KG

1KG1KG

Pork
Pork

Beef
Beef

Cheese
Cheese

CO2 2emissions
emissions
CO
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cheese
for

Other
Other

Chemicals Energy
Energy Cattle
Cattle
feed
Chemicals
feed

Cow
Cow

Cheese
total:
10.7
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Cheese
total:
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kgkg
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eq/kg
2 2

Gemeente
Gemeente
Amsterdam
Amsterdam
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Voedesel organische resttromen

Food & organic waste
streams

Materials

Index

material

non-specified
probably clean

Materials

material

020399: not o

020304: unsu

020301: sludg

401 kt of food & organic waste
streams were produced and/or
processed in the Amsterdam
Metropolitan Region in 2018.

401 kt
food & organic
waste streams

centr

020502: sludg

020305: sludg

specified
contaminated
98 tons

80 kt

specified
mixed

non-specified
probably mixed

60 kt

specified
pure

6,817 kt
built
environment

40 kt

specified
composites

20 kt

specified
products

indirectly
reusable
products

directly
reusable
Indicators for waste processing in regional industry
products
21 tons

& organic waste

ganic waste
duced and/
he Amsterdam
ion (MRA)

unknown

Amsterdam Circular

A01 Store

Outside MRA

Waste management/
secondary waste

A02 Transhipment/bulking

Pure

B03 Use as construction material
B04 Use as fuel

Directly usable product

B05 Other use as fuel
C01 Breaking up
C02 Shredding/cutting

Indirectly usable product

C03 Sorting/separating
D01 Chemical/physical separating

Composite
Route collection

E01 Digesting

E03 Composting, aerobic

Industry, storage
and trade

Unknown
E04 Biological treatment (water)

Contaminated
Other

VFS_Cahier 1_FINAL.indb 184

F01 Incineration in grate incinerators
F07 Incineration with energy generation (co-firing)
G01 Direct landfill
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Indicators for waste processing in regional industry

Materials and products that exist in identified classes of waste.

Index
materials in specified composite

unknown

materials in indirectly reusable products

specified pure

020399: not otherwise specified waste-food sector
020304: unsuitable for consumption or processing
020301: sludge from washing, cleaning, peeling,
centrifuge and separation

222 kt

020502: sludge from the dairy industry
020305: sludge from the food industry

80 kt

56 kt

60 kt

fat organic material cocoa bentonite other contains paper & plastic contains organic material contains unknown contains fat contains paper & water contains bentonite contains water other contains oil & fat other 20399 20304 20301 20502 20305 other -

20 kt

0

Food and organic waste
streams often occur in
combination with other
waste materials (plastics,
cardboard packaging
containing food waste, for
example). This flow chart
shows that these organic
streams do not end up in
the incinerator or disposed
of in a special way. However, it is not known what
quantity of food waste is
mixed with other waste
materials and incinerated.

34.3 kt

88.5 kt

40 kt

Specifiek voor voedsel &
organische reststromen
is dat ze vaak voorkomen in combinatie met
andere afvalmaterialen
(bijvoorbeeld verpakkingen van plastic/karton
met voedselafval). Uit het
stroomdiagram valt af te
lezen dat deze organische
stromen niet in de verbrandingsoven belanden
of op een bijzondere
manier worden gestort.
Maar het is niet bekend
welke hoeveelheden
afvalstromen van voedsel
gemengd raken met andere afvalmaterialen en wel
verbrand worden.

Voor een Nederlandse versie van
dit beeld kijk hier: https://www.
amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/
gezonde-duurzame-stad/amsterdam-circulair-2020-2025/
Gemeente Amsterdam,
design: Beautiful Minds, 2020
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Amsterdam in 2012-2013 compared
with Amsterdam in 2017-2018.
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Amsterdam Circular
Amsterdam Circular

Hoe relateren mensen aan dingen. Het sociaal
fundament van de monitor laat verbindingen zien
tussen mensen, dingen. Mensen vormen de basis
voor de omgeving en de ecologie. Hoe wij leven,
wat wij gebruiken, wat wij weggooien krijgen.
Zo wordt informatie een actor. Als je het verbeeld
voel je het. Daarom gebruikt de monitor zoveel
mogelijk beelden. Zo is hier te zien dat het goed
gaat met Amsterdam ten opzichte van zichzelf een
paar jaar geleden, maar het minder goed doet in
relatie tot haar nabije omgeving (de regio).
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Amsterdam compared with the MRA
in 2012-2013 and in 2017-2018.
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Slightly better than the region

Voor een Nederlandse versie van dit beeld kijk hier: https://
www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/
Better than the region
gezonde-duurzame-stad/amsterdam-circulair-2020-2025/

VFS_Cahier 1_FINAL.indb 187

using

of ho

on
cti e
a
f
om
tis
Sa ith h
w

16/06/2020 14:04

in

(More or less) the same as the region

g

Slightly worse than the region

t
nmen
o
r
i
env

Worse than the region

dation of the monitor shows connections between
people
Acce and things. People form the basis for the
ssibi and ecology – how we live, what we
environment
lity
use, what we throw away – and that’s how information becomes an actor. If you imagine it, you
feel it, and that’s
Experience
of why the monitor uses as many
images
as
possible.
You can see that Amsterdam is
housing costs
doing well in relation to a few years ago, but less
well in relation to its immediate surroundings (the
ity
larger region).
Qual

2012-2013

Monitor | Design: Beautiful Minds, 2020

Loneliness

e
nc
rie h
pe alt
Ex he

of

|

W

Avera
ge
st

Avera
g
stand e
ardis
ed
incom
e

t
nmen
o
r
i
env

ent
onm
r
i
v
en

|

Soci
al
d
o
ma
in

n
tio e
c
a
f om
tis compared
Amsterdam
with the MRA
Sa ith h
w
in 2012-2013 and in 2017-2018.

Satisfaction
on
ity
green
Qual space
using
of ho
Incom
n
ineq e ctio e
uasfliaty m
o
ti
Sa ith h
Ine
w
of qual
ass ity
ets

Environment & climate

f
ion o
port bs
o
r
P
Experiencelaof
jo
cu r
circosts
housing

|

2012-2013

ork tion
Accw
e
ss a
t
Ne rticipibility
pa

ity
Qual g
usin
of ho

Amsterdam Circular

a
g
in ime
Be f cr
o

Co
m
tra mut
ve
l ti ing
me

ss(More
ibilit or less) the same as the region
y

Slightly better than the region
Experience of
Better than the region
housing costs

im

Acce

ct

a
g
in ime
Be f cr
o

im

ct

Co
m
tra mut
Worse
than the region
ve
l ti ing
me
Slightly worse than the region

e
nc
rie nce
pe
Ex nuisa
of

Work
and
inc
om
e
vi

ings
Feel ity
r
secu

of in

vi

e
nc
rie nce
pe
Ex nuisa
of

2017-2018

|

ings
Feel ity
r
secu
of in

|

2017-2018

|

VALUES FOR SURVIVAL: CAHIER 1

188

5

VFS_Cahier 1_FINAL.indb 188

Բարգաւաճում
Процветающий
འཕེེལ་རྒྱས་འགྲོོ་བཞིིན་པ།

4 x bloeiend/thriving

繁
榮

16/06/2020 14:04

