
papier en karton: 7.270.000 €

organische stoffen: 14.300.000 €

hout: 2.840.000 €

plastic en rubber: 5.320.000 €

glas: 810.000 €

organische stoffen: 370.000 €

hout: 360.000 €

plastic en rubber: 1.250.000 €

papier en karton: 1.090.000 €

glas: 190.000 €

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

Totaal excl. afvalverwerking

producten: 2.060.000.000 €

materiaalwaarde: 330.000 € (2% van inkoop)

verwerkingskosten: 38.000 €

materiaalwaarde: 330.000 € (12% van inkoop)

verwerkingskosten: 30.000 €

materiaalwaarde: 1.210.000 € (23% van inkoop)

verwerkingskosten: 38.000 €

materiaalwaarde: 950.000 € (13% van inkoop)

verwerkingskosten: 140.000 €

materiaalwaarde: 170.000 € (21% van inkoop)

verwerkingskosten: 16.000 €

materiaalwaarde: 27.500.000 €

1,3% van productwaarde

grondstoffen

afval

producten

materiaalwaardestroom in de Binckhorst, Den Haag 2015

economische stromen in euro/jaar

aandeel materiaalwaarde in producten

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

Totaal alle sectoren, excl. afvalverwerking
8722 fte

METABOLISCHE ANALYSE BINCKHORST
Optimaliseren van in- en uitgaande stromen van

Industriegebied Binckhorst, Den Haag, 2016





De Binckhorst is momenteel in dynamische 
transformatie waarbij na het stopzetten van 
het masterplan door de Raad in 2008 is 
gekozen voor een methode van ‘organische 
gebiedsontwikkeling’. De gemeente bezit veel 
eigendom in het gebied en wil handvatten 
ontwikkelen om de milieudoelstellingen op het 
eigen vastgoed toe te passen. Om de ambities 
prioriteit te kunnen geven wordt de noodzaak 
gevoeld beter inzicht te krijgen in de stromen 
in het gebied. Op klein schaalniveau m.n. 
onder leiding van St. Optrek/Resource City 
Binckhorst zijn initiatieven op gang gekomen 
die de directe uitwisseling en wederzijds profijt 
tussen bedrijven onderling bevorderen en 
ontstaan nieuwe activiteiten die een positieve 
uitstraling van de Binckhorst bevorderen. De 
gemeente vindt dat deze activiteit ook door de 
ondernemers zelf dienen te worden geïnitieerd 
en gefinancierd. Den Haag zoekt tegelijkertijd 
naar een toetsingskader om de initiatieven te 
plaatsen in een groter geheel en zou de reeds 
ontstane initiatieven buiten de Gemeente 
meer bekendheid willen geven. Er wordt de 
kans gezien om slim gebruik van stromen als 
wervende kracht voor het gebied uit te buiten. 
Omdat er bovendien de behoefte bestaat om 
de ontwikkeling van circulaire Economie in het 
gebied te ondersteunen, inventariseert deze 
studie voor de gemeente Den Haag het volume, 
de kwaliteit en waarde van stromen die door het 
gebied stromen om overzicht te krijgen en lange 
termijn beleid te kunnen formuleren. 

Metabolische analyse Binckhorst

Colofon: Opdrachtgever: Gemeente Den Haag, DSO, 2016 
Onderzoek en rapportage : Superuse Studios, Jan Jongert en 
Lizanne Dirkx.  Ondersteuning: Merel Segers, Fabienne Goossens, 
Bart Lentze,  Met dank aan: St. OPtrek Sabrina Lindemann,  Van 
Gansewinkel, Florens Slob. Schema’s: Superuse Studios, Frank 
Feder en  Lodewijk Luken 

 Versie 1.1  juli 2016  





Metabolisme - of stofwisseling -  is ‘de gezamenlijke 
chemische veranderingen die in het organisme 
plaatsvinden om dit op te bouwen en te handhaven 
alsmede de omzetting (afbraak) van levende stof 
tot eenvoudige, uit te scheiden stoffen’ 1. Het is 
een enorm complex proces dat in de natuur tot op 
celniveau bij alle levende wezens plaatsvindt. Je 
kunt steden en wijken ook als een levend organisme 
beschouwen waarin dagelijks grondstoffen worden 
omgezet in producten, diensten en halffabricaten. 
Net  als naar levende organismen kun je kiezen op 
welk detailniveau je de stowisseling wilt beschouwen: 
De illustratie links toont het metabolisme van de stad 
Brussel in al zijn complexiteit. De illustratie rechts toont 
juist een enorm vereenvoudigd maar zeer leerzaam 
overzicht van de stofwisseling van mensen. Deze 
visualisatiemethode lijkt sterk op de visualisaties 
die Superuse Studios hanteert om het stedelijk 
metabolisme in beeld te brengen.

Metabolisme

Afbeelding links: Duvigneaud and Denaeyer-De Smet 1977. 
The urban metabolism of Brussels, Belgium in the early 1970s.   
Afbeelding rechts: Whole earth catalogue 1968. Apogee, Douglas 
Missile & Space Publication No. 4, 1961. p. 8,

 1. Encyclo.nl



BINCKHORST

plastic en rubber: 8.600 t

organische stoffen: 48.000 t

hout: 4.800 t

fossiele energiedragers: 16.000 t

overige delfstoffen: 150.000 t

aardolie- en chemische producten: 44.000 t

glas: 5.900 t

bouwmaterialen: 6.800 t

metalen: 9.100 t

textiel en leder: 340 t

papier en karton: 21.000 t

overige producten: 99.000 t

lucht (O2): 140.000 t gassen/waterdamp: 190.000 t producten: 350.000 t

organische stoffen: 910 t

metaal mix: 280 t

ijzer: 1.300 t

textiel: 20 t

hout: 720 t

plastic: 540 t

rubber: 50 t

papier en karton: 1.900 t

glas: 230 t

overige reststromen: 17.000 t

grondstoffen

afval

Volume materiaalstromen door de Binckhorst, Den Haag 2015

Statistische aanname gebaseerd op onderstaande bronnen:
Detailtabel Materialenmonitor 2012, door CBS; Nationale Rekeningen 2012, door CBS; Bedrijfsinformatie Binckhorst 2016, door 
Gemeente Den Haag; Kadaster - Basisregistratie Adressen en Gebouwen, van https://bagviewer.kadaster.nl (geraadpleegd op 16 februari 
2016)
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.

organische stoffen

anorganische stoffen

gassen

volumestromen in ton/jaar

Totaal alle sectoren
8967 fte

volumeaandeel ten opzichte van totaal Binckhorst



Deze studie beperkt zich tot de organische 
en anorganische materiaalstromen Daarbij is 
voor een onderzoeksmethode gekozen waarbij 
alleen de bij overheden beschikbare gegevens 
voor de analyse worden gebruikt. Het boven 
tafel krijgen welke gegevens de gemeente mist, 
oftewel welk gebrek aan inzicht in de stofstromen 
er bestaat, is bewust ook doel geworden van 
het onderzoek. Omdat er bij de gemeente geen 
gegevens verkrijgbaar waren over specifieke 
grondstoffen in Den Haag of de Binckhorst is 
er gekozen voor een statistische benadering 
van de stromen in het gebied. Hiervoor diende 
als uitgangspunt De Materialenmonitor van het 
CBS, een globale metabolische analyse van 
stofstromen door het Nederlandse bedrijfsleven 
op basis van het economisch handelsverkeer. 
Deze monitor moet al met de nodige slagen 
om de arm worden beschouwd en heeft een 
aanmerkelijke ‘Balanspost’ die stromen zonder 
economische waarde in het handelsverkeer 
representeert. De vertaling naar de Binckhorst is 
gemaakt door de totale bedrijfsomvang van de 
gehanteerde branches te vergelijken met die van 
De Binckhorst. In het volle bewustzijn dat deze 
eenvoudige deling geen accurate representatie 
van de werkelijke activiteit benadert, vorm dit 
een eerste basis voor onze benadering. Daarbij 
moet nog worden vermeld dat als rekeneenheid 
voor bedrijfsomvang het aantal fte’s wordt 
gehanteerd. Lopende het onderzoek bleek ook 
dit een weinig betrouwbare eenheid aangezien 
een aanstelling van meer dan 12 uur in de 
week door zowel CBS als in gemeentelijke 
cijfers als 1 fte wordt beschouwd. Een derde 
onnauwkeurige factor is dat bedrijven die in een 
bepaalde branche actief zijn op nationale schaal 
stofstromen veroorzaken die ter plekke van de 
Binckhorst alleen een kantoorvestiging hebben. 
Om de betrouwbaarheid hier te vergroten 
is met behulp van het bestemmingsplan de 
geregistreerde activiteit van productieve 
branches naar hun eigenlijke activiteit in De 
Binckhorst aangepast.

Onderzoek Materiaalvolumes

illustratie: verdeling van het 
aantal fte per branche in 
De Binckhorst.

Voeding- en genotmiddelen 29 Auto 253

Industrie overig 272 Groot- en Detailhandel 404

Bouw 482 Vervoer, opslag en Post 175

Energie 103 Afvalverwerking 245

Diensten 6921 Horeca 83

fte's in de Binckhorst 8967

Diensten

6921

Bouw

482

Groot- en Detailhandel

404

Industrie

272

Auto

253

Afvalver-

werking

245

Vervoer

 opslag en Post

175

Energie

103

Horeca

83

V&G 29



AFVALVERWERKING

plastic en rubber: 7.000 t

organische stoffen: 33.000 t

hout: 2.100 t

fossiele energiedragers: 1.300 t

overige delfstoffen: 120.000 t

aardolie- en chemische producten: 11.000 t

glas: 4.700 t

bouwmaterialen: 50 t

metalen: 6.700 t

textiel en leder: 60 t

papier en karton: 2.500 t

overige producten: 82.000 t

lucht (O2): 71.000 t gassen/waterdamp: 97.000 t producten: 230.000 t

organische stoffen: 490 t

metaal mix: 180 t

ijzer: 650 t

textiel: 0 t

hout: 370 t

plastic: 270 t

rubber: 0 t

papier en karton: 20 t

glas: 80 t

overige reststromen: 12.000 t

grondstoffen

afval

Volume materiaalstromen door de Binckhorst, Den Haag 2015

Statistische aanname gebaseerd op onderstaande bronnen:
Detailtabel Materialenmonitor 2012, door CBS; Nationale Rekeningen 2012, door CBS; Bedrijfsinformatie Binckhorst 2016, door 
Gemeente Den Haag; Kadaster - Basisregistratie Adressen en Gebouwen, van https://bagviewer.kadaster.nl (geraadpleegd op 16 februari 
2016)
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.

organische stoffen

anorganische stoffen

gassen

volumestromen in ton/jaar

Sector: afvalverwerking
245 fte

volumeaandeel ten opzichte van totaal Binckhorst

BOUW

plastic en rubber: 180 t

organische stoffen: 60 t

hout: 410 t

fossiele energiedragers: 140 t

overige delfstoffen: 9.900 t

aardolie- en chemische producten: 410 t

glas: 60 t

bouwmaterialen: 4.700 t

metalen: 530 t

textiel en leder: 1 t

papier en karton: 120 t

overige producten: 240 t

lucht (O2): 1.300 t gassen/waterdamp: 1.600 t producten: 16.000 t

organische stoffen: 110 t

metaal mix: 20 t

ijzer: 80 t

textiel: 0 t

hout: 60 t

plastic: 20 t

rubber: 0 t

papier en karton: 60 t

glas: 10 t

overige reststromen: 280 t

grondstoffen

afval

Volume materiaalstromen door de Binckhorst, Den Haag 2015

Statistische aanname gebaseerd op onderstaande bronnen:
Detailtabel Materialenmonitor 2012, door CBS; Nationale Rekeningen 2012, door CBS; Bedrijfsinformatie Binckhorst 2016, door 
Gemeente Den Haag; Kadaster - Basisregistratie Adressen en Gebouwen, van https://bagviewer.kadaster.nl (geraadpleegd op 16 februari 
2016)
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.

organische stoffen

anorganische stoffen

gassen

volumestromen in ton/jaar

Sector: bouw
482 fte

volumeaandeel ten opzichte van totaal Binckhorst

AUTO

plastic en rubber: 140 t

organische stoffen: 20 t

hout: 0 t

fossiele energiedragers: 220 t

overige delfstoffen: 0 t

aardolie- en chemische producten: 340 t

glas: 10 t

bouwmaterialen: 0 t

metalen: 0 t

textiel en leder: 0 t

papier en karton: 140 t

overige producten: 780 t

lucht (O2): 1.500 t gassen/waterdamp: 1.900 t producten: 830 t

organische stoffen: 8 t

metaal mix: 6 t

ijzer: 30 t

textiel: 0 t

hout: 20 t

plastic: 2 t

rubber: 40 t

papier en karton: 4 t

glas: 8 t

overige reststromen: 200 t

grondstoffen

afval

Volume materiaalstromen door de Binckhorst, Den Haag 2015

Statistische aanname gebaseerd op onderstaande bronnen:
Detailtabel Materialenmonitor 2012, door CBS; Nationale Rekeningen 2012, door CBS; Bedrijfsinformatie Binckhorst 2016, door 
Gemeente Den Haag; Kadaster - Basisregistratie Adressen en Gebouwen, van https://bagviewer.kadaster.nl (geraadpleegd op 16 februari 
2016)
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.

organische stoffen

anorganische stoffen

gassen

volumestromen in ton/jaar

Sector: auto
253 fte

volumeaandeel ten opzichte van totaal Binckhorst

VOEDING & GENOT

plastic en rubber: 50 t

organische stoffen: 5.700 t

hout: 40 t

fossiele energiedragers: 140 t

overige delfstoffen: 0 t

aardolie- en chemische producten: 30 t

glas: 0 t

bouwmaterialen: 0 t

metalen: 1 t

textiel en leder: 0 t

papier en karton: 80 t

overige producten: 6 t

lucht (O2): 510 t gassen/waterdamp: 630 t producten: 5.800 t

organische stoffen: 40 t

metaal mix: 1 t

ijzer: 4 t

textiel: 0 t

hout: 2 t

plastic: 1 t

rubber: 0 t

papier en karton: 7 t

glas: 0 t

overige reststromen: 100 t

grondstoffen

afval

Volume materiaalstromen door de Binckhorst, Den Haag 2015

Statistische aanname gebaseerd op onderstaande bronnen:
Detailtabel Materialenmonitor 2012, door CBS; Nationale Rekeningen 2012, door CBS; Bedrijfsinformatie Binckhorst 2016, door 
Gemeente Den Haag; Kadaster - Basisregistratie Adressen en Gebouwen, van https://bagviewer.kadaster.nl (geraadpleegd op 16 februari 
2016)
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.

organische stoffen

anorganische stoffen

gassen

volumestromen in ton/jaar

Sector: voedings- en genotmiddelen
29 fte

volumeaandeel ten opzichte van totaal Binckhorst

ENERGIE

plastic en rubber: 3 t

organische stoffen: 10 t

hout: 5 t

fossiele energiedragers: 30 t

overige delfstoffen: 0 t

aardolie- en chemische producten: 20 t

glas: 2 t

bouwmaterialen: 7 t

metalen: 5 t

textiel en leder: 0 t

papier en karton: 30 t

overige producten: 30 t

lucht (O2): 180 t gassen/waterdamp: 220 t producten: 2 t

organische stoffen: 2 t

metaal mix: 1 t

ijzer: 6 t

textiel: 0 t

hout: 0 t

plastic: 5 t

rubber: 0 t

papier en karton: 20 t

glas: 3 t

overige reststromen: 40 t

grondstoffen

afval

Volume materiaalstromen door de Binckhorst, Den Haag 2015

Statistische aanname gebaseerd op onderstaande bronnen:
Detailtabel Materialenmonitor 2012, door CBS; Nationale Rekeningen 2012, door CBS; Bedrijfsinformatie Binckhorst 2016, door 
Gemeente Den Haag; Kadaster - Basisregistratie Adressen en Gebouwen, van https://bagviewer.kadaster.nl (geraadpleegd op 16 februari 
2016)
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.

organische stoffen

anorganische stoffen

gassen

volumestromen in ton/jaar

Sector: energie
103 fte

volumeaandeel ten opzichte van totaal Binckhorst

HANDEL

plastic en rubber: 90 t

organische stoffen: 640 t

hout: 110 t

fossiele energiedragers: 460 t

overige delfstoffen: 270 t

aardolie- en chemische producten: 7.100 t

glas: 6 t

bouwmaterialen: 3 t

metalen: 150 t

textiel en leder: 7 t

papier en karton: 220 t

overige producten: 180 t

lucht (O2): 2.600 t gassen/waterdamp: 2.800 t producten: 8.100 t

organische stoffen: 60 t

metaal mix: 7 t

ijzer: 30 t

textiel: 0 t

hout: 50 t

plastic: 20 t

rubber: 0 t

papier en karton: 50 t

glas: 9 t

overige reststromen: 150 t

grondstoffen

afval

Volume materiaalstromen door de Binckhorst, Den Haag 2015

Statistische aanname gebaseerd op onderstaande bronnen:
Detailtabel Materialenmonitor 2012, door CBS; Nationale Rekeningen 2012, door CBS; Bedrijfsinformatie Binckhorst 2016, door 
Gemeente Den Haag; Kadaster - Basisregistratie Adressen en Gebouwen, van https://bagviewer.kadaster.nl (geraadpleegd op 16 februari 
2016)
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.

organische stoffen

anorganische stoffen

gassen

volumestromen in ton/jaar

Sector: groot- en detailhandel
404 fte

volumeaandeel ten opzichte van totaal Binckhorst

PRODUCTIE

plastic en rubber: 460 t

organische stoffen: 210 t

hout: 750 t

fossiele energiedragers: 4.400 t

overige delfstoffen: 22.000 t

aardolie- en chemische producten: 18.000 t

glas: 920 t

bouwmaterialen: 380 t

metalen: 660 t

textiel en leder: 190 t

papier en karton: 10.000 t

overige producten: 430 t

lucht (O2): 12.000 t gassen/waterdamp: 15.000 t producten: 57.000 t

organische stoffen: 50 t

metaal mix: 40 t

ijzer: 60 t

textiel: 20 t

hout: 90 t

plastic: 30 t

rubber: 0 t

papier en karton: 880 t

glas: 20 t

overige reststromen: 1.300 t

grondstoffen

afval

Volume materiaalstromen door de Binckhorst, Den Haag 2015

Statistische aanname gebaseerd op onderstaande bronnen:
Detailtabel Materialenmonitor 2012, door CBS; Nationale Rekeningen 2012, door CBS; Bedrijfsinformatie Binckhorst 2016, door 
Gemeente Den Haag; Kadaster - Basisregistratie Adressen en Gebouwen, van https://bagviewer.kadaster.nl (geraadpleegd op 16 februari 
2016)
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.

organische stoffen

anorganische stoffen

gassen

volumestromen in ton/jaar

Sector: industrie overig
272 fte

volumeaandeel ten opzichte van totaal Binckhorst

DIENSTEN

plastic en rubber: 520 t

organische stoffen: 7.100 t

hout: 1.400 t

fossiele energiedragers: 8.700 t

overige delfstoffen: 80 t

aardolie- en chemische producten: 5.400 t

glas: 190 t

bouwmaterialen: 1.600 t

metalen: 1.000 t

textiel en leder: 80 t

papier en karton: 7.100 t

overige producten: 16.000 t

lucht (O2): 48.000 t gassen/waterdamp: 60.000 t producten: 31.000 t

organische stoffen: 130 t

metaal mix: 30 t

ijzer: 400 t

textiel: 0 t

hout: 110 t

plastic: 180 t

rubber: 0 t

papier en karton: 790 t

glas: 80 t

overige reststromen: 2.000 t

grondstoffen

afval

Volume materiaalstromen door de Binckhorst, Den Haag 2015

Statistische aanname gebaseerd op onderstaande bronnen:
Detailtabel Materialenmonitor 2012, door CBS; Nationale Rekeningen 2012, door CBS; Bedrijfsinformatie Binckhorst 2016, door 
Gemeente Den Haag; Kadaster - Basisregistratie Adressen en Gebouwen, van https://bagviewer.kadaster.nl (geraadpleegd op 16 februari 
2016)
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.

organische stoffen

anorganische stoffen

gassen

volumestromen in ton/jaar

Sector: diensten
6921 fte

volumeaandeel ten opzichte van totaal Binckhorst

VERVOER, OPSLAG en POST

plastic en rubber: 70 t

organische stoffen: 10 t

hout: 7 t

fossiele energiedragers: 180 t

overige delfstoffen: 0 t

aardolie- en chemische producten: 1.600 t

glas: 0 t

bouwmaterialen: 0 t

metalen: 0 t

textiel en leder: 0 t

papier en karton: 20 t

overige producten: 20 t

lucht (O2): 6.000 t gassen/waterdamp: 7.800 t producten: 0 t

organische stoffen: 9 t

metaal mix: 3 t

ijzer: 20 t

textiel: 0 t

hout: 10 t

plastic: 4 t

rubber: 20 t

papier en karton: 30 t

glas: 8 t

overige reststromen: 60 t

grondstoffen

afval

Volume materiaalstromen door de Binckhorst, Den Haag 2015

Statistische aanname gebaseerd op onderstaande bronnen:
Detailtabel Materialenmonitor 2012, door CBS; Nationale Rekeningen 2012, door CBS; Bedrijfsinformatie Binckhorst 2016, door 
Gemeente Den Haag; Kadaster - Basisregistratie Adressen en Gebouwen, van https://bagviewer.kadaster.nl (geraadpleegd op 16 februari 
2016)
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.

organische stoffen

anorganische stoffen

gassen

volumestromen in ton/jaar

Sector: vervoer, opslag en post
175 fte

volumeaandeel ten opzichte van totaal Binckhorst



Op basis van de landelijke statistische gegevens is 
een inschatting gemaakt van de totale hoeveelheid 
organische en anorganische materiaalstromen door 
De Binckhorst. Doordat de gegevens per branche  
worden geverzameld door het CBS kunnen we voor 
de Binckhorst ook de stromen per branche inschatten.
Op de linkerpagina zijn alle sectoren weerggegeven. 
Behalve de organische stromen (groen) en 
anorganische stromen (donkergrijs) is in lichtgrijs ook 
het volume aan producten weeergegeven

Omdat het aandeel in volume van elke branche op het 
totaal nogal verschilt, is links bovenaan elk schema het 
volumeaandeel van die branche weergegeven als een 
percentage van het geheel. Daarbij valt meteen op dat 
de slechts drie ondernemingen in de afvalsector zo’n 
65% van het totale volume voor hun rekening nemen. 
Ook is er een duidelijk verschil te zien in het soort 
stromen door elke branche: Zo verwerkt de horeca 
vanzelfsprekend grote hoeveelheden organisch 
materiaal - voedsel en dranken. Meer industriele 
sectoren verwerken vooral niet-organische stromen 
als staal en kunststof. 

De 5 grootste afvalstromen door het gebied zijn in 
onderstaande illustratie weergegeven en geselecteerd 
voor een kwalitatieve analyse op economische waarde 
en milieu-impact. De andere stromen zijn voor deze 
studie niet verder geanalyseerd en in de kwalitatieve 
anlayse als grijze tekst weergegeven. 

Stroomvolumes

Prijs  Vanaf €50,- per m2

BINCKHORST

plastic en rubber: 8.600 t

organische stoffen: 48.000 t

hout: 4.800 t

fossiele energiedragers: 16.000 t

overige delfstoffen: 150.000 t

aardolie- en chemische producten: 44.000 t

glas: 5.900 t

bouwmaterialen: 6.800 t

metalen: 9.100 t

textiel en leder: 340 t

papier en karton: 21.000 t

overige producten: 99.000 t

lucht (O2): 140.000 t gassen/waterdamp: 190.000 t producten: 350.000 t

organische stoffen: 910 t

metaal mix: 280 t

ijzer: 1.300 t

textiel: 20 t

hout: 720 t

plastic: 540 t

rubber: 50 t

papier en karton: 1.900 t

glas: 230 t

overige reststromen: 17.000 t

grondstoffen

afval

Volume materiaalstromen door de Binckhorst, Den Haag 2015

Statistische aanname gebaseerd op onderstaande bronnen:
Detailtabel Materialenmonitor 2012, door CBS; Nationale Rekeningen 2012, door CBS; Bedrijfsinformatie Binckhorst 2016, door 
Gemeente Den Haag; Kadaster - Basisregistratie Adressen en Gebouwen, van https://bagviewer.kadaster.nl (geraadpleegd op 16 februari 
2016)
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.

organische stoffen

anorganische stoffen

gassen

volumestromen in ton/jaar

Totaal alle sectoren
8967 fte

volumeaandeel ten opzichte van totaal Binckhorst



papier en karton: 2.200t

organische stoffen: 56.000t

hout: 970t

plastic en rubber: 24.000t

glas: 5.300t

organische stoffen: -20t

hout: -420t

plastic en rubber: 70t

papier en karton: -5t

glas: -50t

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

AFVALVERW

grondstoffen
afval

Sector: afvalverwerking
245 fte

CO
2
 impact materiaalstromen in de Binckhorst, Den Haag 2015

ecologische impact in t CO
2
 equiv. /jaar

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

papier en karton: 130t

organische stoffen: 60t

hout: 170t

plastic en rubber: 270t

glas: 40t

organische stoffen: -5t

hout: -60t

plastic en rubber: 5t

papier en karton: -20t

glas: -50t

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

BOUW

grondstoffen
afval

CO
2
 impact materiaalstromen in de Binckhorst, Den Haag 2015

ecologische impact in t CO
2
 equiv. /jaar

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

Sector: bouw
482 fte

papier en karton: 80t

organische stoffen: 20t

hout:

plastic en rubber: 80t

glas: 5t

organische stoffen:

hout:

plastic en rubber: 20t

papier en karton: -1t

glas: -5t

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

AUTO

grondstoffen
afval

CO
2
 impact materiaalstromen in de Binckhorst, Den Haag 2015

ecologische impact in t CO
2
 equiv. /jaar

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

Sector: auto
253 fte

papier en karton: 70t

organische stoffen: 7.500t

hout: 20t

plastic en rubber: 190t

glas: 920t

organische stoffen: -2t

hout: -3t

plastic en rubber:

papier en karton: -2t

glas:

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

VOEDING & GENOT

grondstoffen
afval

CO
2
 impact materiaalstromen in de Binckhorst, Den Haag 2015

ecologische impact in t CO
2
 equiv. /jaar

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

Sector: voedings- en genotmiddelen
29 fte

papier en karton: 40t

organische stoffen: 40t

hout: 3t

plastic en rubber: 10t

glas: 2t

organische stoffen:

hout:

plastic en rubber: 1t

papier en karton: -5t

glas: -2t

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

ENERGIE

grondstoffen
afval

CO
2
 impact materiaalstromen in de Binckhorst, Den Haag 2015

ecologische impact in t CO
2
 equiv. /jaar

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

Sector: energie
103 fte

papier en karton: 190t

organische stoffen: 1.300t

hout: 50t

plastic en rubber: 310t

glas: 6t

organische stoffen: -3t

hout: -50t

plastic en rubber: 5t

papier en karton: -10t

glas: -6t

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

HANDEL

grondstoffen
afval

CO
2
 impact materiaalstromen in de Binckhorst, Den Haag 2015

ecologische impact in t CO
2
 equiv. /jaar

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

Sector: groot- en detailhandel
404 fte

papier en karton: 7.200t

organische stoffen: 1.000t

hout: 260t

plastic en rubber: 1.700t

glas: 1.100t

organische stoffen: -2t

hout: -80t

plastic en rubber: 8t

papier en karton: -240t

glas: -10t

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

PRODUCTIE overig

grondstoffen
afval

CO
2
 impact materiaalstromen in de Binckhorst, Den Haag 2015

ecologische impact in t CO
2
 equiv. /jaar

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

Sector: industrie overig
272 fte

papier en karton: 6.500t

organische stoffen: 18.000t

hout: 960t

plastic en rubber: 1.800t

glas: 190t

organische stoffen: -6t

hout: -120t

plastic en rubber: -100t

papier en karton: -210t

glas: -60t

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

DIENSTEN

grondstoffen
afval

CO
2
 impact materiaalstromen in de Binckhorst, Den Haag 2015

ecologische impact in t CO
2
 equiv. /jaar

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

Sector: diensten
6921 fte

papier en karton: 3t

organische stoffen: 10t

hout: 1t

plastic en rubber: 20t

glas:

organische stoffen:

hout: -20t

plastic en rubber: 7t

papier en karton: -8t

glas: -5t

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

TRANSPORT OPSLAG& POST

grondstoffen
afval

CO
2
 impact materiaalstromen in de Binckhorst, Den Haag 2015

ecologische impact in t CO
2
 equiv. /jaar

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

Sector: vervoer, opslag en post
175 fte



De milieu-impact van de 5 grootste stromen die door 
de Binckhorst gaan zijn uitgedrukt in CO2e.
CO2e is een rekeneenheid om de bijdrage van 
broeikasgassen aan het broeikaseffect onderling te 
kunnen vergelijken. Het aantal tonnen CO2e is hier 
dus de som van alle broeikasgassen uitgestoten 
tijdens alle processen om het materiaal te maken. 
  
We zien hier dat de meeste afvalstromen een 
negatieve CO2e waarde hebben. Dat zou betekenen 
dat de productie van afval in de meeste gevallen CO2 
uitstoot voorkomt. Dit is te verklaren doordat er vanuit 
wordt gegaan dat afvalmaterialen worden verbrand 
ofwel gerecycled en hiermee het gebruik van nieuwe 
grondstoffen voor materiaal of energie voorkomen 
wordt. Dit geeft een vertekend beeld want wanneer de 
Binckhorst gebruik zou maken van volledig duurzame 
energie en volledig gerecyclede materialen dan zou 
de winst omslaan in een verlies op het gebied van 
duurzaamheid. Deze data neemt echter de huidige 
Nederlandse afvalverwerkingpraktijk als uitgangspunt. 

We zien hier aan de input kant dat organische stoffen 
de meeste CO2e vertegenwoordigen: 56.000t. Dit is 
te verklaren doordat de volumestroom aan organische 
stoffen veel groter is dan die van hout, glas, plastic en 
rubber en papier en karton (zie ‘stroomvolumes’ vorige 
pagina). 
Aan de output zijde zien we dat plastic en rubber afval 
de meeste CO2e vertegenwoordigen. Daarna zorgen 
eerst organische stoffen en daarna glas voor de 
minste CO2e besparing. 

Milieu-impact

papier en karton: 2.200t

organische stoffen: 56.000t

hout: 970t

plastic en rubber: 24.000t

glas: 5.300t

organische stoffen: -20t

hout: -420t

plastic en rubber: 70t

papier en karton: -5t

glas: -50t

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

AFVALVERW

grondstoffen
afval

Sector: afvalverwerking
245 fte

CO
2
 impact materiaalstromen in de Binckhorst, Den Haag 2015

ecologische impact in t CO
2
 equiv. /jaar

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

organische stoffen: -40t

hout: -750t

plastic en rubber: 20t

papier en karton: -500t

glas: -200t

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

afval

organische stoffen: 370.000 €

hout: 360.000 €

plastic en rubber: 1.250.000 €

papier en karton: 1.090.000 €

glas: 190.000 €

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

materiaalwaarde: 330.000 € (2% van inkoop)

verwerkingskosten: 38.000 €

materiaalwaarde: 330.000 € (12% van inkoop)

verwerkingskosten: 30.000 €

materiaalwaarde: 1.210.000 € (23% van inkoop)

verwerkingskosten: 38.000 €

materiaalwaarde: 950.000 € (13% van inkoop)

verwerkingskosten: 140.000 €

materiaalwaarde: 170.000 € (21% van inkoop)

verwerkingskosten: 16.000 €

afval

METABOLISCHE ANALYSE BINCKHORST

Slechtst presterende stromen
1. Plastic en rubber 2. Papier en Karton 3. Organisch / glas

Afbeelding 1



papier en karton: 480.000 €

organische stoffen: 38.000 €

hout: 630.000 €

plastic en rubber: 590.000 €

glas: 110.000 €

organische stoffen: 9.800 €

hout: 99.000 €

plastic en rubber: 60.000 €

papier en karton: 120.000 €

glas: 19.000 €

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

Bouw

producten: 20.700.000 €

materiaalwaarde: 0 €

verwerkingskosten: 9.800 €

materiaalwaarde: 93.000 € (15% van inkoop)

verwerkingskosten: 5.500 €

materiaalwaarde: 58.000 € (10% van inkoop)

verwerkingskosten: 2.300 €

materiaalwaarde: 120.000 € (26% van inkoop)

verwerkingskosten: 4.600 €

materiaalwaarde: 18.000 € (17% van inkoop)

verwerkingskosten: 1.100 €

materiaalwaarde: 1.550.000 €

7,5% van productwaarde

grondstoffen

afval

producten

materiaalwaardestroom in de Binckhorst, Den Haag 2015

economische stromen in euro/jaar

aandeel materiaalwaarde in producten

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

Sector: bouw
482 fte

papier en karton: 240.000 €

organische stoffen: 12.000 €

hout: 0 €

plastic en rubber: 740.000 €

glas: 22.000 €

organische stoffen: 6.100 €

hout: 1.800 €

plastic en rubber: 220.000 €

papier en karton: 7.600 €

glas: 16.000 €

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

Auto industrie

producten: 32.700.000 €

materiaalwaarde: 5.400 € (44% van inkoop)

verwerkingskosten: 740 €

materiaalwaarde: 0 €

verwerkingskosten: 1.800 €

materiaalwaarde: 220.000 € (29% van inkoop)

verwerkingskosten: 4.800 €

materiaalwaarde: 7.300 € (3% van inkoop)

verwerkingskosten: 310 €

materiaalwaarde: 15.000 € (67% van inkoop)

verwerkingskosten: 820 €

materiaalwaarde: 780.000 €

2,4% van productwaarde

grondstoffen

afval

producten

materiaalwaardestroom in de Binckhorst, Den Haag 2015

economische stromen in euro/jaar

aandeel materiaalwaarde in producten

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

Sector: auto
253 fte

papier en karton: 11.000 €

organische stoffen: 3.070.000 €

hout: 22.000 €

plastic en rubber: 77.000 €

glas: 0 €

organische stoffen: 27.000 €

hout: 1.400 €

plastic en rubber: 2.500 €

papier en karton: 1.500 €

glas: 0 €

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

Voeding & Genotmiddelen industrie

producten: 5.200.000 €

materiaalwaarde: 23.000 € (1% van inkoop)

verwerkingskosten: 3.900 €

materiaalwaarde: 1.200 € (6% van inkoop)

verwerkingskosten: 200 €

materiaalwaarde: 2.300 € (3% van inkoop)

verwerkingskosten: 180 €

materiaalwaarde: 1.000 € (9% van inkoop)

verwerkingskosten: 510 €

materiaalwaarde: 0 €

verwerkingskosten: 0 €

materiaalwaarde: 3.150.000 €

60,6% van productwaarde

grondstoffen

afval

producten

materiaalwaardestroom in de Binckhorst, Den Haag 2015

economische stromen in euro/jaar

aandeel materiaalwaarde in producten

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

Sector: voedings- en genotmiddelen
29 fte

papier en karton: 51.000 €

organische stoffen: 11.000 €

hout: 10.000 €

plastic en rubber: 10.000 €

glas: 3.100 €

organische stoffen: 2.100 €

hout: 810 €

plastic en rubber: 19.000 €

papier en karton: 28.000 €

glas: 4.500 €

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

Energie

producten: 6.660.000 €

materiaalwaarde: 1.900 € (17% van inkoop)

verwerkingskosten: 190 €

materiaalwaarde: 780 € (8% van inkoop)

verwerkingskosten: 30 €

materiaalwaarde: 18.000 € (175% van inkoop)

verwerkingskosten: 590 €

materiaalwaarde: 27.000 € (53% van inkoop)

verwerkingskosten: 1.300 €

materiaalwaarde: 4.200 € (133% van inkoop)

verwerkingskosten: 290 €

materiaalwaarde: 34.000 €

0,5% van productwaarde

grondstoffen

afval

producten

materiaalwaardestroom in de Binckhorst, Den Haag 2015

economische stromen in euro/jaar

aandeel materiaalwaarde in producten

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

Sector: energie
103 fte

papier en karton: 310.000 €

organische stoffen: 460.000 €

hout: 83.000 €

plastic en rubber: 210.000 €

glas: 9.900 €

organische stoffen: 49.000 €

hout: 38.000 €

plastic en rubber: 40.000 €

papier en karton: 71.000 €

glas: 14.000 €

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

Handel

producten: 70.300.000 €

materiaalwaarde: 43.000 € (9% van inkoop)

verwerkingskosten: 5.500 €

materiaalwaarde: 34.000 € (42% van inkoop)

verwerkingskosten: 4.100 €

materiaalwaarde: 38.000 € (18% van inkoop)

verwerkingskosten: 2.000 €

materiaalwaarde: 67.000 € (22% van inkoop)

verwerkingskosten: 3.700 €

materiaalwaarde: 13.000 € (134% van inkoop)

verwerkingskosten: 880 €

materiaalwaarde: 870.000 €

1,2% van productwaarde

grondstoffen

afval

producten

materiaalwaardestroom in de Binckhorst, Den Haag 2015

economische stromen in euro/jaar

aandeel materiaalwaarde in producten

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

Sector: groot- en detailhandel
404 fte

papier en karton: 440.000 €

organische stoffen: 340.000 €

hout: 340.000 €

plastic en rubber: 1.440.000 €

glas: 420.000 €

organische stoffen: 88.000 €

hout: 48.000 €

plastic en rubber: 98.000 €

papier en karton: 100.000 €

glas: 12.000 €

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

Industrie overig

producten: 70.700.000 €

materiaalwaarde: 83.000 € (25% van inkoop)

verwerkingskosten: 4.700 €

materiaalwaarde: 40.000 € (12% van inkoop)

verwerkingskosten: 7.700 €

materiaalwaarde: 94.000 € (7% van inkoop)

verwerkingskosten: 3.600 €

materiaalwaarde: 37.000 € (9% van inkoop)

verwerkingskosten: 67.000 €

materiaalwaarde: 9.800 € (2% van inkoop)

verwerkingskosten: 2.200 €

materiaalwaarde: 2.700.000 €

3,8% van productwaarde

grondstoffen

afval

producten

materiaalwaardestroom in de Binckhorst, Den Haag 2015

economische stromen in euro/jaar

aandeel materiaalwaarde in producten

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

Sector: industrie overig
272 fte

papier en karton: 5.660.000 €

organische stoffen: 8.530.000 €

hout: 1.740.000 €

plastic en rubber: 2.050.000 €

glas: 230.000 €

organische stoffen: 170.000 €

hout: 140.000 €

plastic en rubber: 740.000 €

papier en karton: 690.000 €

glas: 110.000 €

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

Dienstensector

producten: 1.850.000.000 €

materiaalwaarde: 160.000 € (2% van inkoop)

verwerkingskosten: 12.000 €

materiaalwaarde: 130.000 € (8% van inkoop)

verwerkingskosten: 9.500 €

materiaalwaarde: 720.000 € (35% van inkoop)

verwerkingskosten: 22.000 €

materiaalwaarde: 630.000 € (11% van inkoop)

verwerkingskosten: 60.000 €

materiaalwaarde: 100.000 € (43% van inkoop)

verwerkingskosten: 8.300 €

materiaalwaarde: 16.500.000 €

0,9% van productwaarde

grondstoffen

afval

producten

materiaalwaardestroom in de Binckhorst, Den Haag 2015

economische stromen in euro/jaar

aandeel materiaalwaarde in producten

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

Sector: diensten
6921 fte

papier en karton: 20.000 €

organische stoffen: 9.100 €

hout: 13.000 €

plastic en rubber: 200.000 €

glas: 0 €

organische stoffen: 7.800 €

hout: 28.000 €

plastic en rubber: 60.000 €

papier en karton: 33.000 €

glas: 830 €

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

Vervoer, opslag, post

producten: 0 €

materiaalwaarde: 6.900 € (76% van inkoop)

verwerkingskosten: 860 €

materiaalwaarde: 27.000 € (198% van inkoop)

verwerkingskosten: 1.200 €

materiaalwaarde: 58.000 € (29% van inkoop)

verwerkingskosten: 2.400 €

materiaalwaarde: 31.000 € (153% van inkoop)

verwerkingskosten: 2.200 €

materiaalwaarde: 0 €

verwerkingskosten: 830 €

grondstoffen

afval

producten

materiaalwaardestroom in de Binckhorst, Den Haag 2015

economische stromen in euro/jaar

aandeel materiaalwaarde in producten

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

Sector: vervoer, opslag en post
175 fte



De materiaalvolumes vertegenwoordigen als 
grondstof zowel als afval een economische waarde. 
Deze hebben we per branche afgezet tegen de 
grondstofwaarde die in producten en diensten 
verwerkt wordt. Uit deze statistische analyse blijkt 
dat productiewaarde van de 5 grootste stromen 
in de Binckhorst als geheel €2mld per jaar zou 
moeten bedragen. Hiervan bedraagt de waarde 
van grondstoffen ca €28mln. Er wordt bij de 
ondernemingen aan de grondstoffen dus bijna 75x 
meer waarde toegevoegd. 
De grondstofwaarde van het afval - oftewel de 
kapitaalvernietiging - bedraagt €2mln. per jaar. 
Daarbij komen nog verwerkingskosten van 
€1,3mln. (afb. 1)

Indien de toegevoegde waarde op die afvalstoffen - 
voorzichtig geraamd - een factor 10 bedraagt, is de 
potentiele markt voor de Circulaire Economie in het 
gebied €20mln.
Van de vijf meest volumineuze stromen treedt 
het grootste economisch verlies op bij 1. plastic 
en rubber, 2. papier en karton en 3. organische 
materialen. (afb. 2)

Economische impact

papier en karton: 7.270.000 €

organische stoffen: 14.300.000 €

hout: 2.840.000 €

plastic en rubber: 5.320.000 €

glas: 810.000 €

organische stoffen: 370.000 €

hout: 360.000 €

plastic en rubber: 1.250.000 €

papier en karton: 1.090.000 €

glas: 190.000 €

fossiele energiedragers

overige delfstoffen

aardolie- en chemische producten

bouwmaterialen

metalen

textiel en leder

overige producten

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

Totaal excl. afvalverwerking

producten: 2.060.000.000 €

materiaalwaarde: 330.000 € (2% van inkoop)

verwerkingskosten: 38.000 €

materiaalwaarde: 330.000 € (12% van inkoop)

verwerkingskosten: 30.000 €

materiaalwaarde: 1.210.000 € (23% van inkoop)

verwerkingskosten: 38.000 €

materiaalwaarde: 950.000 € (13% van inkoop)

verwerkingskosten: 140.000 €

materiaalwaarde: 170.000 € (21% van inkoop)

verwerkingskosten: 16.000 €

materiaalwaarde: 27.500.000 €

1,3% van productwaarde

grondstoffen

afval

producten

materiaalwaardestroom in de Binckhorst, Den Haag 2015

economische stromen in euro/jaar

aandeel materiaalwaarde in producten

Bronnen voor statistische aannames in de bijlage
N.B. Lijndikten in dit schema geven de verhouding van stromen binnen de sector weer. De weergave kan verschillen met vergelijkbare 
volumes in een andere sector. Stromen met een relatief laag volume zijn als haarlijn weergegeven.
Materialen die als grijze tekst zijn weergegeven zijn in deze analyse niet onderzocht.

Totaal alle sectoren, excl. afvalverwerking
8722 fte

Stromen in mln Euro’s

METABOLISCHE ANALYSE BINCKHORST
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2830

poten&ele	  produc&e:	  €20-‐200	  mln	  

organische stoffen: -40t

hout: -750t

plastic en rubber: 20t

papier en karton: -500t

glas: -200t

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

afval

organische stoffen: 370.000 €

hout: 360.000 €

plastic en rubber: 1.250.000 €

papier en karton: 1.090.000 €

glas: 190.000 €

metaal mix

ijzer

textiel

overige reststromen

materiaalwaarde: 330.000 € (2% van inkoop)

verwerkingskosten: 38.000 €

materiaalwaarde: 330.000 € (12% van inkoop)

verwerkingskosten: 30.000 €

materiaalwaarde: 1.210.000 € (23% van inkoop)

verwerkingskosten: 38.000 €

materiaalwaarde: 950.000 € (13% van inkoop)

verwerkingskosten: 140.000 €

materiaalwaarde: 170.000 € (21% van inkoop)

verwerkingskosten: 16.000 €

afval

METABOLISCHE ANALYSE BINCKHORST

Slechtst presterende stromen
1. Plastic en rubber 2. Papier en Karton 3. Organisch / glas

Een metabolische analyse van de Binckhorst
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Afbeelding 1

Afbeelding 2



Wat is een Cyclifier?
optie a. 
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Een Cyclifier is een bijzonder nieuw proces 
met positief effect op het metabolisme van een 
stad. Ze creëert meervoudig profijt voor lokale 
belanghebbenden door het slim verbinden van 
bestaande onbenutte of waardeloze stromen. 
Hiermee ontstaat een stedelijk ecosysteem waar 
activiteiten niet langer opgedeeld en ruimtelijk 
begrensd zijn. Met Cyclifiers kunnen de steeds 
veranderende stromen van goederen, energie, 
water, voedsel en kapitaal meer profijt opleveren 
voor de plek waar ze gecreëerd worden.

Afbeelding 1 toont op vereenvoudigde wijze 
het huidige lineaire productiemodel: een bedrijf 
consumeert grondstoffen en levert daarmee 
producten en diensten en scheidt afval uit.

In afbeelding 2 zien we een cyclifier die de 
afvalstroom weer nuttig maakt voor het eigen 
bedrijfsproces, zoals bijvoorbeeld productie-
energie uit organisch afval.

Afbeelding 3 toont een ander soort cyclifier: De 
afvalstroom wordt niet voor het eigen bedrijf 
benut maar vormt de grondstof voor een nieuw 
product dat als lokaal product op de markt wordt 
gebracht of een halfproduct of dienst oplevert 
waaraan behoefte is bij een ander bedrijf in de 
buurt.

Cyclifiers

Een groot aantal 
voorbeelden van 
cyclifiers is te vinden op 
www.cyclifier.org

Een metabolische analyse van de Binckhorst
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Wat is een Cyclifier?
optie a. 

METABOLISCHE ANALYSE BINCKHORST
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Wat is een Cyclifier?
optie b. 

METABOLISCHE ANALYSE BINCKHORST
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http://www.cyclifier.org








Omdat de statistische gegevens niet voldoende 
inzicht geven in de daadwerkelijk stofstromen 
door het gebeid is van drie grote bedrijven in De 
Binckhorst een nauwkeuriger analyse gemaakt. 
Dit is een voorbeeld van het soort gegevens 
dat ideaal gesproken voor alle bedrijven van de 
Binckhorst zou kunnen bestaan zodat bedrijven 
van elkaars activiteiten en reststromen kunnen 
profiteren. Voor deze drie actoren is meteen 
ook een suggestie gedaan hoe een huidige 
laagwaardige reststroom een waardevolle 
ingrediënt voor de Circulaire Economie van de 
Binckhorst zou kunnen worden.

Specifieke bedrijfsanalyse





KPN vormt met ca 4000 medewerkers op de 
locatie de grootste werkgever in het gebied. Ze 
neemt daarmee een groot deel van de stromen 
binnen de dienstensector voor haar rekening. 
Van KPN waren uit onderzoek alleen gegevens 
beschikbaar gesteld omtrent de afvalstromen.  
VAn de ongesorteerde afvalstromen zouden 
lokaal kunen worden omgezet in biogas. MAar 
de hoeveelheden koffiedik zijn een dankbaar 
volume voor de kweek van Oesterzwammen 
die weer als ingredient in de kantine kunenn 
worden verkocht. De reeds apart gesorteerde 
sinaasappelschillen kunnen een belangrijk 
bestanddeel vormen van per jaar 1000 liter 
schoonmaakmiddel. Dit schoonmaakmiddel kan 
binnen de binckhorst off de KPN worden gebruikt 
door hetzelfde paersoneel dat het materiaal 
inzamelt.
KPN en Sodexo hebben in het verleden 
aangegeven interesse te hebben in uitwisseling 
met lokaal producerende bedrijven en ook 
medewerking verleend aan een pilot van de 
KABK om met koffieafval oesterzwammen te 
kweken. De CEO van KPN heeft deze pilot 
in 2014 zelfs als voorbeeld gebruikt in een 
landelijke presentatie aan Sodexo. Door interne 
bewegingen bij Sodexo èn het ontbreken van 
ondernemingen die productie ter hand zouden 
kunnen nemen, is er nog geen opvolging 
geweest. Meer recent is de vermindering van het 
aantal werknemers en zelfs totale verhuizing ut 
de locatie in zicht waardoor op dit moment de 
continuïteit van de onderzochte stromen onzeker 
is.

KPN - Sodexo

 



BINCKHORST

DEN HAAG

NEDERLAND EN
INTERNATIONAAL

inzameling:

GFT: 5904 t
papier: 10541 t
glas: 6905 t
textiel: 990 t
kunststof: 740 t
KCA: 273 t
grofvuil: 15195 t
restafval: 144855 t

aanlevering:
puin: 1047 t
ijzer: 927 t
hout: 3720 t
grofvuil: 34415 t
veegvuil: 6093 t
kunststof: 78 t
mest: 305 t
takken: 496 t

AVR: verbranding

restafval: 144855 t
GFT: 5904 t

ASI: sorteer in Utrecht of Amsterdam

grofvuil: 49610 t

Reparco: recycling tot nieuw papier

papier: 10541 t

Maltha: recycling in Emmen of Heijningen

glas: 6905 t

Van Scherpenzeel

kunststof: 818 t

Re-share: recycling tot nieuwe garen

textiel: 990 t

takken: 496 t

Brabant
strooizout: 1500 t

strooizout: 1500 t

Reparco

KCA: 273 t

puin: 1047 t

ijzer: 927 t

hout: 3720 t

veegvuil: 6093 t

mest: 305 t

specifieke bedrijvenanalyse
 in de Binckhorst Den Haag  2015 

Bedrijf: Afvalbrengstation HMS

Bron: HMS, Den Haag, 2016

organische stoffen

anorganische stoffen

volumestromen in ton/jaar



HMS is momenteel de grootste doorvoer van 
organische en anorganische stromen met 
bijbehorende verkeersbewegingen zowel over 
de weg als het water. Er passeert momenteel 
jaarlijks 6000 ton organisch afval dat wordt 
afgevoerd naar AVR Rotterdam alwaar het wordt 
gecomposteerd. De Stroom organisch afval 
leent zich prima lenen voor het produceren van 
biogas.

In het gebied zijn verder genoeg bedrijven en 
instellingen gevestigd die de ontwikkeling van 
biogas voor De Binckhorst zouden kunnen 
helpen realiseren:

SimGas is een een bedrijf in de Binckhorst dat 
kennis levert vor de realisatie van biovergisters in 
ontwikelingslanden en heeft interesse om deze 
kennis lokaal in te zetten.

De Haagse Hogeschool heeft een doorlopend 
programma met o.a. studenten food- en 
processtechnology die kortlopende praktijk-
onderzoeksopdrachten in de Binckhorst 
uitvoeren. Deelstudies kunnen door hen worden 
uitgevoerd.

Shell tankstation Kerkhof heeft op steenworp 
van HMS recent een CNG installatie  aangelegd 
en heeft momenteel afname van 5000kg CNG 
per maand. Hij hoopt door te groeien tot een 
omzet van 10.000 kg/maand wat staat voor 
ca 120.000m3 per jaar. Voor de levering van 
groen gas werkt hij met certificaten waardoor 
zijn afname garant staat voor groene productie 
elders. Kerkhof geeft aan bij voorkeur de 
productie dichter bij te hebben om het verhaal 
beter te kunnen vertellen. 

HMS
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De Bam is een van de meest zichtbare 
industriële locaties in het gebied en is 
verantwoordelijk voor een groot deel van het 
vrachtverkeer binnen de Binckhorst zowel 
per schip als per voertuig. De locatie mengt 
primaire en gerecyclede grondstoffen tot asfalt 
en heeft daarbij geen materiële reststroom. Wel 
creëert het productieproces geluid, fijnstof en: 
warmte. Met name de warmte (100°C - 200 in 
onbekende hoeveelheid/jaar) vormt potentieel 
een interessante energiebron die bij de locatie 
kan worden hergebruikt. Bijvoorbeeld voor het 
verwarmen van zwemwater of reeds actieve 
bedrijven die warmte nodig hebben zoals 
Kompaan dat aan de overkant gelegen is.

Voor een drijvend zwembad is in Rotterdam 
reeds een uitvoerige studie verricht en 
bedrijfsplan uitgewerkt dat tweede werd bij het 
zgn Stadsinitiatief. Deze Urban Hotspring wordt 
uiteindelijk niet in Rotterdam  gerealiseerd. Het 
plan kan door een lokale ondernemer worden 
opgepakt en zo van de Binckhorst haven 
(tijdelijk) een bijzonder industriële verblijfslokatie 
maken.

BAM

Urban Hotspring 
Concept en ontwerp: Iris 
De Kievith Architect
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Aanbevelingen

a. Om in een dynamische veranderende maatschappij 
sturing te kunnen geven is het noodzakelijk over een 
goede nulmeting èn monitoring van de activiteiten in de 
stad te kunnen beschikken en deze vanuit verschillende 
perspectieven te kunnen benaderen en interpreteren. 
In Den Haag ligt er een kans om een inhaalslag te 
maken door data en statistische gegevens zodanig te 
organiseren dat deze (evt. als open data) toegankelijk kan 
worden gemaakt voor verschillende afdelingen waarbij 
naast materiaal, ook economie, energie en water. op een 
eenduidige manier worden verbeeld.

b. Ook al strookt de gemeentelijke arbeidsstatistiek 
met die van het CBS, om echt inzicht in de lokale 
werkgelegenheid te krijgen is ons inziens een 
meer exacte registratie van de werkzame uren per 
arbeidsplaats noodzakelijk. Zo kan bijvoorbeeld worden 
gemeten of een stijging van arbeidsplaatsen ook 
daadwerkelijk meer werkzaamheid oplevert en hoe hoog 
de arbeidsproductiviteit werkelijk is.

c. Door het initiëren van gegevensverzameling rond 
grondstoffen en productstromen kunnen bedrijven zelf 
meer inzicht krijgen in hun individuele prestatie en kan de 
gemeente beter inzicht krijgen in de prestatie en interactie 
van het gebied. Het is daarom aan te bevelen om van 
alle bedrijven die zich in De Binckhorst vestigen een 
gedetailleerde analyse te maken van de stromen door 
het bedrijf. De aanwezige kennis zorgt er voor dat in de 
toekomst ook de niet circulair opererende ondernemingen 
een aantrekkelijk vestigingsbasis kunnen vormen 
voor nieuw te vestigen bedrijven die als cyclifier willen 
optreden.
d. Om meer zicht te krijgen op actuele bedrijfsprocessen 

en grondstofstromen is het aan te bevelen een manager 
van materiaal en energiestromen voor het gebied te 
installeren. Het is belangrijk dat deze persoon ook 
binnen de gemeente zelf bruggen kan slaan tussen 
verschillende diensten. Op het moment dat het gedeelde 
belang duidelijk wordt, kan deze resource manager 
door gezamenlijke ondernemers op bedrijventerrein zelf 
worden aangesteld. Het is belangrijk dat deze persoon 
vertrouwen van zowel gemeentelijke diensten als 
bedrijven geniet.

e. Omdat REsource City Binckhorst reeds is begonnen 
met het onderzoeken van restsromen van bedrijven is het 
aan te bevelen de samenwerking met deze organisatie te 
vergroten en hiervoor een vorm te vinden die de belangen 
van Gemeente, bedrijven en Resource City behartigt. 
Hiervoor stellen wij de oprichting van een Kamer van 
Uitwisseling voor.(zie hiervoor structuurschema op 
linkerpagina)

f. Ookal kan met de uitkomst niet direct worden 
gestuurd, de gehanteerde methode kan worden ingezet 
om de uitgangspunten voor beleid te formuleren: op 
welke aspecten wil de gemeente sturen en welke 
uitgangspunten worden daarbij gehanteerd?. Door ons is 
nu een voorzet gedaan maar ze kunnen nog beter worden 
gekoppeld aan bestaande uitgangspunten en methoden 
indien aanwezig. Zodra daadwerkelijke gegevens bekend 
zijn kan het beleid verder worden ingevuld.

g.1. De benchmark voor de Binckhorst als geheeld kan 
worden gebruikt om de gewenste prestatie van het gebied 
ten opzichte van het landelijk gemiddelde te formuleren.
g.2. De benchmarks van branches kunnen worden 

gebruikt om de prestatie van huidige of in de toekomst 
zich te vestigen bedrijven te meten en prestatie eisen te 
stellen.

g.3. Het onderliggende model kan met enkele 
aanpassingen worden gebruikt om toekomstige 
bedrijfsspecifieke data te verwerken en daarmee een 
steeds nauwkeuriger beeld te genereren en bij te houden.

h. Om snel concrete resultaten te boeken verdient het 
aanbeveling met elk van de drie onderzochte grote 
partijen uit de binckhorst een concreet circulair proces 
voor product of dienst uit te helpen werken in een 
investeringsbeslissing. Bij KPN en HMS kan dat op 
redelijk korte termijn van 6-12 maanden. Voor de BAM is 
daarvoor wellicht wat meer voorbereidingstijd benodigd.

I. Op basis van de statistische gegevens stroomt 
er voldoende materiaal voor een toegevoegde 
Circulaire Economie van ca. €20 mln. per jaar. Deze 
reststromen worden op dit moment volledig onbenut 
en de laagwaardige verwerking ervan heeft negatieve 
milieuimpact en kost de huidige bedrijven bovendien 
geld. Bovenstaande aanbevelingen zullen helpen om de 
onbenutte waarde in de Binckhorst te ontginnen.

Jan Jongert en Lizanne Dirkx, juli 2016



Bronvermelding

Volumestromen:
Statistische aanname gebaseerd op onderstaande 
bronnen:
- Detailtabel Materialenmonitor 2012, door CBS.
- Nationale Rekeningen 2012, door CBS.
- Bedrijfsinformatie Binckhorst 2016, door Gemeente Den 
Haag.
- Kadaster - Basisregistratie Adressen en Gebouwen, van
https://bagviewer.kadaster.nl (geraadpleegd op 16 
februari 2016).

Economische analyse:
Statistische aanname gebaseerd op onderstaande 
bronnen:
- Detailtabel Materialenmonitor 2012, door CBS.
- Nationale Rekeningen 2012, door CBS.
- Bedrijfsinformatie Binckhorst 2016, door Gemeente Den 
Haag.
- Kadaster - Basisregistratie Adressen en Gebouwen, van
https://bagviewer.kadaster.nl (geraadpleegd op 16 
februari 2016).

CO2 analyse:
Statistische aanname gebaseerd op onderstaande 
bronnen:
- Detailtabel Materialenmonitor 2012, door CBS.
- Nationale Rekeningen 2012, door CBS.
- Bedrijfsinformatie Binckhorst 2016, door Gemeente Den 
Haag.
- Kadaster - Basisregistratie Adressen en Gebouwen, van
https://bagviewer.kadaster.nl (geraadpleegd op 16 
februari 2016).
Ecocosts2012_V3.3_LCA_data_on_products_and_
services_EI_V3_Idemat2015bb, gedownload op 22-03-
2016, Joost Vögtlander, TU Delft.
- Nationaal afvalrapport wAARDEvol, van Gansewinkel 
2015.
- Waardevol boekje, van afval naar grondstof, van 
Gansewinkel 2015.
- Bio-energie – Input. Groente-, fruit- en tuinafval (gft), 
Agentschap NL.
- Groene groei met GFT als grondstof, uitgave vereniging 
afvalbedrijven, juni 2013.
- Afvalverwerking en CO2. Quick scan van de 
broeikasgasemissies van de
afvalverwerkingsector in Nederland 1990 – 2004, CE 
Delft, J.T.W. Vroonhof, H.J. Croezen, maart 2006.
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