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Voorwoord 

Voor u ligt een beschrijving van ‘Holland: a Sustainable Urban Delta’ waarin we duidelijk 
maken wat het is, voor wie het bedoeld is en op welke manier het in de praktijk toegepast 
kan worden. 

‘Holland: a Sustainable Urban Delta’ is een aanpak om Nederlandse duurzame oplossingen 
wereldwijd bekendheid te geven. 

‘Holland: a Sustainable Urban Delta’ is voortgekomen uit het Nationale Energieakkoord. 
Het geeft invulling aan de behoefte van het bedrijfsleven aan een ‘geïntegreerde 
internationaliserings-agenda’ waarbij (top)sectoren intensief samenwerken aan het 
internationaal vermarkten van ‘smart solutions for sustainability’.

‘Holland: a Sustainable Urban Delta’ is ontwikkeld in nauwe afstemming met de 
42 ondertekenaars van het Energieakkoord en de relevante (top)sectoren. 

‘Holland: a Sustainable Urban Delta’ is in april 2014 voor het eerst getest op ’s wereld 
grootse industriële vakbeurs, de Hannover Messe, waar Nederland partnerland was. 

‘Holland: a Sustainable Urban Delta’ is uitgewerkt door het Topteam Energie die als 
kwartiermaker optreedt van het onderdeel ‘stimulering commercialisering voor groei 
en export’ van het Nationaal Energieakkoord. De uitvoering is uitbesteed aan FME, 
ondernemers-organisatie voor de technologische industrie in Nederland. 

‘Holland: a Sustainable Urban Delta’ is net zo dynamisch als de delta zelf. Er kan wat bij 
komen en er kan wat af gaan. Het is een aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van 
zogenaamde ‘creative commons’, gezamenlijk creatieve oplossingen die door meerdere 
betrokken partijen worden bijeengebracht. 

Wij wensen u veel leesplezier,

Meiny Prins Hans van der Spek
Trekker Internationaliseringsagenda Kwartiermaker Energieakkoord
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Kernboodschap

Wereldwijd verhuizen iedere dag bijna 180.000 mensen van het platteland naar de grote 
stad. Op zoek naar werk, naar een bestaan, naar een goed leven. Over 15 jaar zal meer dan 
60% van de wereldbevolking leven in enorme grootstedelijke gebieden. Vandaag zijn er al 
ruim 30 grote wereldsteden zoals Tokyo, Manilla, Seoel, Mumbai, New York en Calcutta. 
Deze steden hebben één ding gemeen: ze liggen allemaal in een delta. De aanwezigheid 
van water geeft van oudsher mogelijkheden voor handel, logistiek en voedselproductie. 
En dat zal zo blijven. 

Binnen 15 jaar is dus 60% van de mensen op deze wereld op zoek naar een comfortabele 
en veilige leefomgeving in de stad, naar werk, naar meer gevarieerd eten, gezondheid en 
mobiliteit. De grote steden zullen dan ook de grootste aanjagers zijn voor verduurzaming 
en radicale innovaties. Lokale overheden zullen hun steden inzetten als proeftuinen 
voor nieuwe technologie, zolang hun grote problemen met de luchtkwaliteit, water, 
afval, energie, mobiliteit, veiligheid en voedsel maar opgelost worden. Circulaire water- 
en afvalstromen, schone energie, duurzame productie, groene en schone stadsdelen, 
decentrale en korte ketens, maken van deze steden Duurzame Stedelijke Delta’s.

“Our Struggle for Global Sustainability Will Be Won or Lost in Cities”.

UN Secretary-General Ban Ki-moon
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Nederland, wereldstad in de delta

Nederland is ook een ‘wereldstad’ in de delta. Als we Nederland wat meer op afstand 
bekijken, zie je een aaneengesloten gebied van stedelijke bebouwing en Mainports. 
Met daar tussen het ‘Groene Hart’ als ‘Central Park’ en glastuinbouwgebieden als 
‘Urban Farming’. 

Nederland is een inspiratiebron voor Duurzame Stedelijke Delta’s. Nederland kan prachtige, 
efficiënte en duurzame woon- en werkomgevingen laten zien, met slimme logistieke 
systemen, waar allerlei decentrale energie oplossingen worden toegepast en afvalwater uit 
de stad wordt hergebruikt voor onder andere het produceren van voedsel. 

De verwevenheid van industrie, steden, infrastructuur, tuinbouw, 
agricultuur, natuur en recreatie in Nederland is enorm. Met ruim 
16 miljoen inwoners zijn we, gemeten naar BNP, de 7e economie 
in Europa1. Dat kan alleen door slim samen te werken. Onze 
Chemiesector ontwikkelt samen met de Energie- en Watersector 
hoogwaardige Biobased grondstoffen en nieuwe vormen van 
recycling; Chemie en Tuinbouw zijn aan de slag met natuurlijke 

grondstoffen; de Energiesector realiseert samen met High Tech Systems de Smart Grids 
warmtenetten en slimme energiebesparing voor de bebouwde omgeving; de Creatieve 
Industrie ontwikkelt samen met Tuinbouw en Watersector nieuwe concepten rondom 
Urban Farming en nieuwe vormen van wonen en werken op het water. Afvalwater uit 
de stad wordt hergebruikt voor nieuwe waardevolle toepassingen en de Tuinbouw- en 
Energiesector gebruiken de kas als energiebron.

In Nederland werken we als Duurzame Stedelijke Delta voortdurend aan slimme, 
geïntegreerde oplossingen voor de vraagstukken van de toekomst!

Nederland is een 
inspiratiebron 
voor Duurzame 
Stedelijke Delta’s.

1 IMF, 2013
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Aanleiding: het Energieakkoord

Ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en 
milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen, hebben zich 
op 6 september 2013 verbonden aan het Energieakkoord voor duurzame groei. Kern van 
het akkoord zijn breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie 
en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en 
schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone 
technologiemarkten.

Missie: internationale groei Nederlandse Cleantech sector 

Het Energieakkoord formuleert een gezamenlijke ambitie voor de groei van de Cleantech 
sector. In 2030 neemt Nederland, op weg naar een duurzame energiehuishouding in 
2050, een top 10-positie in op de Mondiale CleanTech-ranking. Dit lukt door uit te blinken 
in ‘smart solutions for sustainability’ als resultaat van een uitnodigend investerings- en 
groeiklimaat voor bestaande en nieuwe innovatieve CleanTech-bedrijven. Hierbij hanteren 
we een brede definitie van CleanTech als al die activiteiten die betrekking hebben op de 
verduurzaming, met inbegrip van energie-efficiëntie, CO

2-opslag, adaptatietechnieken en 
-diensten.

In 2030 neemt Nederland, op weg naar een 
duurzame energiehuishouding in 2050, een top 
10-positie in op de Mondiale CleanTech-ranking.
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De ambitie is om de economische waarde van de schone energietechnologie-keten in 2020 
te verviervoudigen ten opzichte van 2010, gebaseerd op een groeiende nationale markt 

voor hernieuwbare energie en energiebesparing 
en verdubbeling van het marktaandeel op 
internationale CleanTech-markten door groei 
van export. Gegeven de bescheiden omvang van 
de thuismarkt, ligt in de internationale markt 
de kans om een echte substantiële bijdrage 
te leveren aan het verminderen van de CO

2 
footprint en een krachtige impuls te geven aan 
de Nederlandse economie in termen van groei en 

de creatie van werkgelegenheid. De internationale markt is immers groot en groeit, ook de 
komende decennia sterk. De thuismarkt vervult daarbij een belangrijk onderdeel van het 
innovatiesysteem als opstap naar de internationale markt. 

Het bovenstaande is de kernfilosofie van waaruit de afspraak over ‘smart solutions for 
sustainability’ uit het energieakkoord is vormgegeven. Deze afspraak uit pijler 9 van het 
akkoord luidt als volgt: 

Alle relevante Topsectoren en andere relevante sectoren, zoals bouwbedrijven, 
werken voor medio 2014 een geïntegreerde internationaliseringsagenda uit gericht 
op ‘Smart solutions for sustainability’ waarbij optimale samenwerking wordt gezocht 
met de Dutch Trade Board, grote bedrijven, relevante MKB branches, greendeals en 
kennisinstellingen.

Middel: een geïntegreerde internationaliseringsagenda 

De geïntegreerde internationaliseringsagenda omvat vier elementen:
– Een identificatie van markten met maatschappelijke vraagstukken die kansrijk zijn voor 

Nederlandse kennis en technologie;
– Een aanpak om vanuit Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen tot een 

geïntegreerd aanbod te komen dat de oplossing kan leveren voor deze vraagstukken;
– Bouwstenen voor marketingcommunicatie om deze oplossingen bij de decision makers 

in een specifieke markt bekend te maken;
– Borging om het geheel actueel te houden.

Gegeven de bescheiden omvang 
van de thuismarkt, ligt in de 
internationale markt de kans om 
een echte substantiële bijdrage 
te leveren aan het verminderen 
van de CO2 footprint
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De stakeholders uit het nationaal Energieakkoord hebben aangegeven belang te hebben bij 
een gestructureerde en gecoördineerde agenda om Nederland internationaal en met de 
gewenste uitstraling op de kaart te zetten. Dit leidt tot meer business, meer investeringen 
in Nederland en een betere profilering. Bedrijven worden door deze agenda actief gesteund 
in hun export inspanningen. 

In de ogen van de stakeholders is er een overaanbod van exportactiviteiten en -platforms. 
Versnippering moet worden tegengegaan, krachten gebundeld. De internationaliserings-
agenda streeft niet naar het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, maar juist naar het 
verbinden, focusseren en versterken van wat al bestaat en functioneert. Het verbindt 
innovatie, thuismarkt en export. Innovatie door aan te sluiten bij het Topsectorenbeleid 
en Horizon2020, de thuismarkt door gebruik te maken van de inzet van in Nederland 
aanwezige demonstratieprojecten, proeftuinen en Green Deals en export door inzet van 
het bestaande exportnetwerk, de strategische reisagenda’s en het exportinstrumentarium 
zoals PIB en Holland Branding. 
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Uitwerking: Holland, a Sustainable Urban Delta

Om ‘Smart soluti ons for sustainability’ te laten slagen is met alle stakeholders gezocht naar 
een inspirerend en overkoepelend thema dat inspeelt op wereldwijde maatschappelijke 
vraagstukken.

Op basis van de sterktes van de Nederlandse Topsectoren en de (verwachtt e) kansen in de 
wereldmarkt hebben de stakeholders gezamenlijk gekozen voor de volgende positi onering:

Nederland: Sustainable Urban Delta

Deze positi onering functi oneert als een overkoepelend thema waarbinnen ‘enabling 
technologies’ uit de (Top)sectoren de concrete oplossingen leveren voor de specifi eke 
vragen en uitdagingen van de markt. Deze oplossingen zijn concreet en innovati ef zodat ze 
voor business zorgen. Van kennis en kunde naar kassa. 
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De toegevoegde waarde van veel innovaties komt steeds vaker uit cross-overs. In de 
Sustainable Urban Delta tonen we een geïntegreerde aanpak met gedifferentieerde 

oplossingen. Een voorbeeld hiervan is de tuin-
bouwsector die gedeeltelijk in de energiebehoefte 
van een stad kan voorzien, of het (terug)winnen van 
energie en grondstoffen uit afvalwater. Nederland 
kan zich in het buitenland vooral onderscheiden 
door een multidisciplinaire aanpak en integrale 
oplossingen. 

Door deze positionering sterk te branden heeft de 
hele CleanTech sector er baat bij. Hierbij kan gedacht 

worden aan het inzetten van de Holland Toolkit voor ambassades, inschakelen van het 
postennetwerk en het exportinstrumentarium. 

In de Sustainable Urban Delta wordt de verbinding gelegd tussen de ‘uitdagingen’ van 
stedelijke delta’s en de daarbij passende integrale ‘oplossingen’. Smart Solutions for Global 
Challenges.

In de Sustainable Urban Delta 
wordt de verbinding gelegd 
tussen de ‘uitdagingen’ 
van stedelijke delta’s en de 
daarbij passende integrale 
‘oplossingen’. Smart Solutions 
for Global Challenges.
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Challenges van Sustainable Urban Delta’s

Met name steden zullen de komende decennia de grootste aanjagers zijn voor 
verduurzaming en radicale innovaties2, omdat de inwoners van hun stad hogere eisen 
(gaan) stellen aan hun kwaliteit van leven. Deltasteden kampen door hun groei en 
kwetsbare ligging in toenemende mate met complexe maatschappelijke uitdagingen 
op gebieden als energie-, water-, voedsel- en gezondheidsvoorziening. De elf grootste 
uitdagingen3 in de Sustainable Urban Delta’s zijn als volgt gedefinieerd: 

Figuur: met dank aan Schneider Electric

Om deze uitdagingen duidelijk weer te geven volgt hier een kort overzicht van deze 
vraagstukken, de ‘challenges’.

2 WBCSD, Urban Infrastructure Initiative, 2014
3 Appendix: Verantwoording keuze Challenges 

Transport &  
Logistics

Clean & Secure Energy

Resource Efficient 
Industry

Water

Waste & Resource 
Efficiency

Food Security

Energy Efficient 
Buildings

Air Pollution

Efficient Use of Land 
& Subsoil

Big Data

Safe Public Environment
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 Clean & secure energy 

Steden zijn verantwoordelijk voor 67% van het wereldwijde energie-
verbruik en dit zal in de toekomst stijgen. Om aan de energiebehoefte te 
voldoen worden momenteel overwegend fossiele brandstoffen benut. 
Vanwege geopolitieke redenen en de negatieve gevolgen van CO₂ uitstoot 
op klimaatverandering zijn steden op zoek naar schone, hernieuwbare 
energie bronnen. Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van een veilige 
en betrouwbare energievoorziening.

 Energy efficient buildings 

Energie-efficiëntie is cruciaal voor het verlagen van de stedelijke energie-
consumptie. Het besparen van energie verlaagt de impact op klimaat-
verandering en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. In delta 
steden zijn bedrijven en huishoudens grote energieverbruikers. Door de 
gebouwde omgeving energie-efficiënter in te richten kan de deltastad 
energie besparen. 

 Resource efficient industries 

De bedrijven in deltasteden, zoals de chemische industrie, zijn voor hun 
productie overwegend afhankelijk van niet-hernieuwbare grondstoffen. De 
groeiende bevolking van deltasteden en een stijgende welvaart zullen de 
vraag naar grondstoffen verder doen toenemen. Terwijl door de mondiale 
competitie schaarste toeneemt en het winnen van grondstoffen steeds 
duurder wordt, ook zijn er geopolitieke risico’s aan verbonden. Om in 
de toekomst competitief te blijven moeten industrieën verschuiven naar 
een minder grondstof intensief productieproces en naar hergebruik van 
grondstoffen. 

14
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 Waste & resource efficiency 

Vanwege de hoge bevolkingsdichtheid, groeiende consumptie, de 
schaarste aan land, gezondheidsredenen en de mondiale competitie om 
grond stoffen zijn deltasteden op zoek naar efficiënt (her)gebruik van afval 
en grondstoffen. Energie wordt in dit geval ook gezien als grondstof. Het 
terugwinnen van stoffen uit afval beperkt de impact op het milieu en 
waarborgt de beschikking over grondstoffen voor de toekomst. 

 Water 

Voor deltasteden is water de reden van hun bestaan, maar vormt ook een 
bedreiging. Vanwege de geografische ligging zijn deltasteden kwetsbaar 
voor overstromingen en wateroverlast. Door klimaatverandering ontstaan 
er situaties die invloed hebben op het watermanagement van de stad, 
zoals extreme regenbuien en langere periodes van droogte. Door deze 
verschijnselen rijzen vragen over onder andere de veiligheid van de 
inwoners en de langdurige voorziening van (schoon)drinkwater. Daarnaast 
is water ook een vorm van transport. Als wegen steeds meer dichtslibben 
is vervoer over water een interessant alternatief voor vervoer over de 
weg. Om in de toekomst op een duurzame en veilige wijze gehoor te 
geven aan de mondiale vraag zijn er in de scheepsvaart nog uitdagingen te 
overwinnen op gebied van o.a. schone schepen, veilig varen en het beter 
benutten van de binnenvaart.

 Air pollution 

Met veel inwoners die in drukke stadcentra of direct aan grote wegen 
wonen is lucht verontreiniging een serieus probleem voor deltasteden. 
Inwoners zijn bewust van de risico’s en eisen verbetering van de lucht-
kwaliteit. De grootste bronnen van luchtverontreiniging zijn transport, 
(energie)bedrijven, landbouw en huishoudens. Voor steden is het dus de 
uitdaging om alternatieven te vinden die schoner zijn.

15
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 Transportation & logistics 

Het slim organiseren van transport en logistiek is een uitdaging voor 
deltasteden. Door de economische groei, de groei van het aantal inwoners 
in de stad en urban sprawl (het fenomeen dat verschillende functionele 
gebieden van een stad ver uit elkaar liggen) groeit de behoefte aan 
mobiliteit. Hierdoor neemt de druk op de infrastructuur toe en wordt de 
stad minder goed bereikbaar. Daarnaast ontstaat er spanning tussen de 
wens van inwoners om in een gezonde, schone en aantrekkelijke stad te 
wonen en het belang van de economische groei van de deltastad. 

 Food security 

De toenemende urbanisatie zet druk op de voedselzekerheid en 
voedselveiligheid van deltasteden. Vandaag de dag wordt het grootste 
deel van het voedsel niet geproduceerd in de directe nabijheid van 
stedelijke gebieden, is er een gebrek aan kennis en capaciteit om 
hooggekwalificeerd voedsel in grote aantallen te produceren en bereikt 
veel van het geproduceerde voedsel de eindconsument niet op tijd 
vanwege gebrek aan geschikte infrastructuur. Daarbij komt de uitdaging 
om binnen vijftig jaar twee keer zoveel voedsel te produceren met de helft 
van de momenteel gebruikte grondstoffen.

 Big data 

Door het toenemende gebruik van informatie dragende apparatuur 
en soft ware, zoals smartphones, groeit de beschikbaarheid van zeer 
gevarieerde real-time data over deltasteden. Deze data kan omgezet 
worden naar informatie over de fysieke infrastructuur, diensten en 
interacties tussen mensen in deltasteden. Duurzame deltasteden hebben 
de ambitie deze informatie te gebruiken om hun infrastructuur, planning, 
management en diensten te verbeteren – met als doel de stad geliefder, 
leefbaarder en duurzamer te maken. Uitdagingen voor de digitale delta 
hebben betrekking op het managen, verkrijgen, analyseren en begrijpen 
van deze stroom aan big data. 
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 Efficient use land and subsoil 

Aangezien grond in deltasteden schaars is, is het voor de economische, 
sociale en milieu-gerelateerde duurzaamheid van een deltastad cruciaal 
om de beschikbare (onder)grond efficiënt in te zetten. Vanwege de 
beperkt beschikbare grond spelen er concurrerende belangen. Vandaar 
dat voor veel beleidsmakers het efficiënt gebruiken van ruimte, zowel 
boven als onder de grond, hoog op de beleidsagenda staat. Uitdagingen 
op dit gebied zijn gerelateerd aan urban sprawl, land schaarste, omgaan 
met bestaande infrastructuur en herontwikkelen van verouderde (bedrijfs)
terreinen. 

 Safe & secure public environment

De aanwezigheid van openbare ruimte is direct gerelateerd aan de 
kwaliteit van leven voor inwoners van deltasteden, omdat zij in een 
over wegend compacte stedelijke omgeving wonen. Voor deltasteden is 
het niet alleen een uitdaging om deze openbare ruimte te creëren, maar 
vooral om deze op een manier in te richten dat ze bijdraagt aan het gevoel 
van veilig heid, welzijn en de gezondheid van de inwoners.
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Smart Solutions

De maatschappelijke vraagstukken van stedelijke delta’s zijn zo complex en onderling 
samenhangend dat oplossingen vragen om een geïntegreerde, multidisciplinaire en vaak 
gebiedsgerichte aanpak. De uitdagingen van de toekomst worden niet opgelost met hokjes 
denken of ‘postzegel’ oplossingen, maar door slimme, integrale combinaties van kennis 
en technieken. Bovendien bieden geïntegreerde, cross-sectorale oplossingen ook de 
mogelijkheid om meerdere vraagstukken tegelijk aan te pakken.

Nederland bedenker van slimme geïntegreerde oplossingen

Nederland is onderscheidend1 in het bedenken van geïntegreerde 
oplossingen. Een relatief klein landoppervlak, een hoge 
bevolkingsdichtheid, een kritische samenleving met een hoge 
levenstandaard en onze onophoudelijke strijd tegen het water 
hebben de Nederlanders gedwongen om efficiënte, flexibele en 
slimme oplossingen te ontwikkelen. Sociale en fysieke integratie 
gaan daarbij hand in hand. Met onze poldereconomie hebben we 
internationale reputatie verworven. In dit hoofdstuk geven we 
vier voorbeelden van slimme, geïntegreerde, oplossingen: in de 
glastuinbouw, waterbeheer, haven en gebouwde omgeving.

Voor het realiseren van moderne infrastructuur in een bestaande omgeving is breed maatschappelijk 
draagvlak nodig

De uitdagingen van de 
toekomst worden niet 
opgelost met hokjes 
denken of ‘postzegel’ 
oplos singen, maar door 
slimme, inte grale  
combi naties van kennis 
en tech nieken. 

1 Gebaseerd op interviews met de 42 stakeholders Energieakkoord
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Nederland, wereldkampioen glastuinbouw

Steeds meer landen kijken naar duurzame oplossingen voor bijvoorbeeld voedsel, energie 
en water. Deze oplossingen worden steeds belangrijker omdat de bevolking blijft groeien 
en ook de vraag naar gezond, veilig en voldoende voedsel toeneemt. Daarnaast spelen 
ontwikkelingen als de toenemende verstedelijking, de klimaatverandering en het schaarser 
worden van natuurlijke hulpbronnen een rol bij de toekomstige voedselzekerheid.
De Nederlandse tuinbouwsector is ’s werelds efficiëntste voedselindustrie. Met kennis van 
gewasverbetering, zaadveredeling, moderne ICT-toepassingen en duurzame teelt kan de 
sector een belangrijke bijdrage leveren aan zorg voor voldoende veelzijdig voedsel in de 
toekomst.
Nederland loopt voorop in de ontwikkeling van gewassen die minder gevoelig zijn voor de 
weersomstandigheden of die minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. Naast 
ontwikkeling van gewassen investeert de sector in innovatieve oplossingen om met minder 
ruimte, water, energie en mineralen hoogwaardig voedsel en duurzame producten te 
kunnen produceren2.

De kas als energiebron
Een voorbeeld van een duurzame oplossing uit de sector is de Kas als Energiebron, waar 
een tuinbouwkas bijdraagt aan zowel voedselzekerheid als aan schone energieproductie. 
Het programma Kas als Energiebron ontwikkelt kennis en (teelt)technieken om in 
kassen energie te besparen en om meer duurzame energie zoals bio-energie, zonlicht 
en aardwarmte te gebruiken. Door de Kas als energiebron is de energie efficiëntie in de 
glastuinbouw verdubbeld t.o.v. 1990 (dankzij WKK, energiebesparing en productiestijging) 
en de CO

2-emissie teelt gedaald met 25%.

Door energie uit kassen slim te gebruiken worden huizen van een comfortabel klimaat voorzien

2 Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen www.topsectoren.nl 
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Nederland waterland

Nederlandse kennis op het gebied van water-, delta- en maritieme technologie behoort tot 
de beste ter wereld. De Nederlandse watersector richt zich onder meer op de bescherming 
van land, energie uit water en technologieën voor waterhergebruik maar ook op slimme en 
veilige schepen.

De water sector blinkt uit in een aantal technologische gebieden. De sector water technologie 
bijvoorbeeld levert schoon water van de beste kwaliteit en houdt daarbij de druk op onze 
leefomgeving zo laag mogelijk. Daarom wordt de Nederlandse kennis en technologie om 
drink- en industriewater van het hoogste niveau te produceren wereldwijd verkocht en 
toegepast. Daarnaast is Nederland het maritieme centrum van Europa, die sterke positie 
is het resultaat van goede offshore dienstverlening en de ontwikkeling van complexe 
maritieme systemen. Tot slot heeft Nederland een sterke internationale reputatie als het 
gaat om Deltatechnologie. Het aanleggen van de zandmotor en de tweede Maasvlakte 
zijn geweldige showcases voor het buitenland maar ook het waterproof maken van New 
Orleans en het advies na de orkaan Sandy in New York hebben de internationale reputatie 
versterkt3.

Smart Polder
Smart Polder is een oplossing die 
watermanagement combineert met 
opwekking en efficiënt gebruik van 
hernieuwbare energie. In de Smart 
Polder wordt het wegpompen van 
oppervlaktewater gecombineerd 
met het onttrekken van warmte en 
kou aan oppervlaktewater. Via een 
warmtewisselaar wordt energie 
getransporteerd door middel van een 
‘Smart Thermal City Grid’ waarmee 
huizen, kantoren en andere gebouwen 
worden opgewarmd of gekoeld. 
Daarnaast kan de thermische energie tijdelijk worden opgeslagen in de ondergrond. De 
pompstations maken efficiënt gebruik van hernieuwbare energie door te draaien op tijden 
wanneer er veel en dus goedkope hernieuwbare energie beschikbaar is. Het onttrekken 
van warmte uit oppervlaktewater heeft nog een aantal bijkomende voordelen. Doordat de 
temperatuur van het water daalt heeft het water een verkoelend effect op de omgeving en 
zorgt voor het verminderen van urban heat stress. Daarnaast voorkomt een daling van de 
watertemperatuur de kans op botulisme en vissterfte.

Smart polder is een mooi voorbeeld van een geïntegreerde oplossing voor meerdere 
‘challenges’. Smart Polder combineert watermanagement met opwekking en efficiënt 
gebruik van hernieuwbare energie. Daarnaast heeft het verlagen van de water temperatuur 
in zomer een gunstig effect op de leefomgeving.

3 Topsector Water www.topsectoren.nl 
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Nederland, wereldhaven in de delta

Rotterdam is met een overslag van jaarlijks zo’n 450 miljoen ton goederen per jaar 
verreweg de grootste zeehaven van Europa. Als logistiek en industrieel knooppunt is de 
haven van Rotterdam de toegangspoort tot de Europese markt van meer dan 350 miljoen 
consumenten. Rotterdam dankt zijn positie aan de uitstekende bereikbaarheid via zee, de 
achterlandverbindingen en de vele bedrijven en organisaties, die in en voor het haven- en 
industriegebied actief zijn.

Green Industry & Transport
Nederland is, na Duitsland en Frankrijk, de derde chemieproducent van Europa. In de 
categorieën basischemie, voedingsingrediënten, coatings en high performance materialen 
behoort Nederland tot de wereldtop. Met meer dan 50 chemische bedrijven en 
raffinaderijen vormt Rotterdam een van de werelds grootste olie- en chemie centra.

Het Rotterdamse cluster van industrieën werkt onderling versterkend. Veel bedrijven 
binnen dit cluster leveren grondstoffen en halfproducten aan hun buren. De afvalstromen 
van het ene bedrijf vormen weer de grondstoffen of energie voor het andere bedrijf. Zo 
levert de industrie CO₂ voor de glastuinbouw en warmte voor de gebouwde omgeving 
en heeft Neste Oil een hernieuwbare biobrandstoffabriek opgestart op de Rotterdamse 
Maasvlakte. Daarmee is Rotterdam koploper in circulaire economie en energie efficiency.
De Rotterdamse haven is een logistieke hub met de ambitie om de binnenvaart te 
verduurzamen. Tussen Rotterdam en Ruhrgebied varen al 50 schepen op vloeibaar 
aardgas: LNG. Bij de productie van LNG worden vervuilende stoffen zoals fijnstof, 
zwavelverbindingen en andere gassen verwijderd. Dit maakt LNG een veel schonere 
brandstof dan diesel of stookolie. Daarnaast maakt Rotterdam gebruik van Walstroom dat 
het gebruik van fossiel gestookte scheepsgeneratoren in de haven overbodig maakt. Door 
het gebruik van walstroom is de luchtkwaliteit in de Rotterdamse haven sterk verbeterd.

Walstroom verbeterd de luchtkwaliteit in havens
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Nederland Hightech land

Nederland is wereldleider in het ontwerpen, ontwikkelen en maken van hightech 
equipment en micro en Nano componenten en heeft een sterke positie in specifieke niche 
markten zoals lithografie en medische apparaten4. Hightech systemen en materialen 
worden vanuit Nederland geleverd aan klanten over de hele wereld in uiteenlopende 
markten zoals gezondheidzorg, semiconductor productie, auto’s, vliegtuigen, satellieten 
en duurzame energiesystemen. Omdat de sector hightech een belangrijke ‘enabler’ is voor 
vele andere toepassingssectoren speelt de sector een essentiële rol in het zoeken naar 
oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, 
mobiliteit, energie, veiligheid en het klimaat.

Kikkerlandje leverancier van hoogwaardige zonne-energie technologie
Nederland was een van de eerste landen die volledig geïntegreerde PV systemen 
demonstreerde. Verschillende Nederlandse architecten passen building-integrated PV 
(BIPV) toe in hun ontwerp bijvoorbeeld in de ‘Stad van de Zon’ (Heerhugowaard).

Prêt-à-Loger, home with a solar skin, is een concept waarbij een tweede huid om een na-
oorlogs ruitjeshuis wordt gebouwd. Met het aanbrengen van een tweede huid kunnen deze 
bestaande woningen energieneutraal worden gemaakt. Hiervoor wordt aan de Noordkant 
een laag isolatie aangebracht en aan de Zuidkant een slimme kasconstructie die in de koude 
maanden een warmtebuffer vormt en heel het jaar door energie levert. Aan deze kant van 
het huis zijn zonnepanelen geïntegreerd in de kas constructie. De panelen zorgen voor het 
opwarmen van het kraanwater en verzorgen warm water voor het verwarmingssysteem.

Bijkomende voordeel is dat de kasconstructie extra woonruimte creëert. In de winter is het 
een tuinkamer waarin de bewoners nog kunnen genieten van het groen. In de zomer vouwt 
de constructie in zijn geheel open en wordt de ruimte weer onderdeel van de tuin.

Prêt-à-Loger, huis met een tweede huid

4 Holland High Tech http://www.hollandhightech.nl/int/ 
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De Sustainable Urban Delta toont concrete oplossingen

Bij de uitwerking van de Sustainable Urban Delta is een database aangelegd van 
Nederlandse oplossingen voor de uitdagingen van grootstedelijke delta’s die hier-en-
nu beschikbaar zijn. Het gaat om innovati eve technologie, kennis en projecten die door 

bedrijven en topsectoren zijn aangedragen en die hun nut 
in de prakti jk hebben bewezen. Criteria bij de selecti e van 
de ‘iconen’ in deze database zijn bewijslast (aantoonbaar 
en zichtbaar resultaat), exportpotenti eel en de mate waarin 
deze voorbeelden aansluiten bij de internati onale reputati e 
van Nederland.

De Sustainable Urban Delta is vraag gestuurd. Voor ieder voorbeeld in de database is 
aangegeven voor welke uitdagingen in de Urban Delta een oplossing wordt geboden. Zo 
kan vanuit een concreet vraagstuk van een land, regio of stad snel worden geschakeld naar 
de toonaangevende Nederlandse oplossingen.

Toepassingsvoorbeelden
‘Holland: a Sustainable Urban Delta’ is een aanpak om Nederlandse duurzame oplossingen 
wereldwijd bekendheid te geven. Maar hoe werkt dat in de prakti jk? Dat laten we zien aan 
de hand van een tweetal voorbeelden:
- Een presentati e op de internati onale vakbeurs ‘Metropolitan Soluti ons 2014’
- Een (fi cti eve) missie naar China
Het gaat hierbij vooral om de uitwerking van het gedachtegoed aan de hand van concrete 
voorbeelden en dient als inspirati e voor toekomsti ge promoti e, exportmissies en –projecten.

Oplossingen voor de uitdagingen 
van groot stedelijke delta’s die 
hier-en-nu beschikbaar zijn

24

FME Brochure SUD_2014_newSmart.indd   24 03-10-14   07:49



Vakbeurs Metropolitan Solutions

Van 6 tot en met 11 april 2014 vond de Hannover-Messe plaats, met dit jaar een speciale 
hal in het kader van Metropolitan Solutions. In deze hal kregen experts op het gebied van 
duurzaam stadsmanagement een kans om hun projecten te presenteren en kennis uit te 
wisselen.

Onder de vlag van Holland: Sustainable Urban Delta presenteerden negen Nederlandse 
bedrijven hun geïntegreerde oplossingen. Het ging in dit geval om innovaties die te maken 
hadden met duurzame energie en het efficiënt gebruik van energie en grondstoffen. De 
deelnemende bedrijven waren: Tocardo, Walstroom, Windchallenge, loniqa, Ecovat, Priva, 
Eneco, IF-Technology en Topell Energy.

In een centrale ‘visual’ op de stand werden de 
11 challenges uit de Sustainable Urban Delta 
uitgebeeld en verbonden met de oplossingen 
van de bedrijven.

Daarnaast was per bedrijf een kubus ontwikkeld 
waarop de geboden oplossing werd toegelicht en 
visueel verbonden met de uitdagingen waarvoor 
de technologie een oplossing biedt.

Tijdens de beurs bezochten meerdere 
internationale delegaties en personen uit overheid 
en bedrijfsleven de stand. Om feedback te krijgen op 
deze presentatie en om vraag en aanbod met elkaar in 
contact te brengen was een survey samengesteld. Op basis 
hiervan was het mogelijk om de waardering van het concept en 
de stand te peilen en directe leads te genereren voor de bedrijven.
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Uit de evaluatie bleek dat het presenteren van concrete oplossingen/producten goed werkt. 
Zo was de Urban Windmill van Windchallenge een eyecatcher die veel bezoekers trok. 

Onder de bezoekers van de stand is een klein marktonderzoek gehouden waaruit – met 
enige voorzichtigheid – de volgende conclusies kunnen worden getrokken:
• Het concept ‘Holland: A Sustainable Urban Delta’ en de getoonde innovaties werden 

goed ontvangen door de bezoekers doelgroepen.
• Veel bezoekers waren geïnteresseerd in het concept Sustainable Urban Delta en de 

geïntegreerde oplossingen of specifieke challenges.
• Vooral internationaal was er interesse over hoe het concept duurzame stad in 

Nederland wordt vormgegeven. Bedrijven en overheidsinstellingen uit bijvoorbeeld 
Korea, Turkije en Brazilië bezochten de stand opzoek naar geïntegreerde oplossingen.

• De geïntegreerde aanpak werd gewaardeerd maar het bleek ook lastig deze boodschap 
via een stand uit te dragen. De Sustainable Urban Delta is een ‘verhaal’ dat het beste 
verteld kan worden. Als dat gebeurt komt het sterk over.

Missie naar China (fictief)

Yixing is een provinciestad met 1,2 miljoen inwoners en ligt in de delta van de Chinese 
provincie Jiangsu. Yixing was een van de 10 steden die hebben meegedaan aan het Urban 
Infra structure Initiative5 van de World Council for Sustainable Development. Dit initiatief 
beoogt de verduurzaming in steden te versnellen door een intensieve publiek-private 
samenwerking.

In het UII rapport worden de uitdagingen van Yixing helder in beeld gebracht. De energie 
consumptie van zowel consumenten als de industrie nemen sterk toe. Het toenemend 
gebruik van fossiele brandstoffen levert problemen op voor de luchtkwaliteit. Yixing moet 
dus op zoek gaan naar alternatieve, schone energie bronnen en efficiënter gebruik van 
energie in de gebouwde omgeving. Daarnaast vormt transport een probleem. Een efficiënt 
openbaar vervoersnetwerk zou een uitkomst kunnen bieden.

Voor deze ‘challenges’ kunnen Nederlandse oplossingen uit de Sustainable Urban Delta 
worden ingezet.

Industriële restwarmte benutten voor het verwarmen van huizen

Het verwarmen van woningen met industriële restwarmte reduceert energie consumptie 
van huishoudens. In Nederland weten we dat duurzame energie steeds belangrijker wordt 
in de stedelijke energie voorziening. Daarom transporteert Eneco Energie restwarmte 
van de industrie in de Rotterdamse haven door een 16.8 km lange pijpleiding naar het 
stadsverwarmingssysteem. Door het gebruiken van restwarmte voor het verwarmen van 
huizen bespaart het warmtenet 95 ton aan CO₂ (en dus ook NOx en ander fijnstof) per jaar 
in Rotterdam. Door de aanwezigheid van meerdere industrieparken in de stad kan deze 
oplossing mogelijk ook in Yixing worden toegepast.

5 http://www.wbcsd.org/uiifinalreport.aspx
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Aanleg warmtenet in de haven van Rotterdam vergroot energie-efficiëntie industrie. Restwarmte 
wordt benut voor koeling en verwarming van gebouwen

Elektrisch busvervoer

Naast uitstoot van industrie vormt de toenemende mobiliteit in de stad voor verslechtering 
van de luchtkwaliteit. Op het gebied van transport heeft de Nederlandse CleanTech smart 
solutions die duurzaam openbaar vervoer mogelijk maken.

Elektrische bussen in combinatie met snelle laders kunnen zorgen voor afname van uitstoot 
van CO₂ en fijnstof, efficiënter vervoer en een bijdrage leveren aan het verminderen van 
de congestie. Bedrijven als VDL met hun hybride en elektrische Citea bussen en Proov met 
intelligente snellaadstations voor bussen bieden de fysieke oplossingen. De Stichting Zero 
Emissie Busvervoer beschikt over integrale kennis over de aanpak van vervanging van oude 
stadsbussen door elektrische concepten. Succesvolle pilots in diverse Nederlandse steden 
leveren de bewijslast.

Elektrische bus VDL

Het verhaal van de Sustainable Delta is bij een dergelijke (handels)missie het 
overkoepelende beeld van waaruit de locale uitdagingen worden verbonden met 
innovatieve Nederlandse oplossingen.
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With 16 million inhabitants in a relatively small 
area, the Netherlands is a ‘metropolis’ in the 
delta. The Netherlands is a source of inspiration 
for sustainable urban deltas. Due to the 
intermingling of industry, cities, infrastructure, 
agriculture, nature and recreation, the 
Neth erlands has examples of wonderful, 
effi cient and sustainable living and working 
environments with intelligent logistic systems.

In the Netherlands, as a sustainable urban 
delta, we continually work on intelligent 
integrated solutions for the challenges of the 
future!

HOLLAND: A SUSTAINABLE URBAN DELTA

The concept of the Sustainable Urban Delta was 
envisioned by the Dutch Top Sectors. It resulted from 
the Dutch National Energy Agreement, in which the 
stakeholders joined forces to advance clean-
tech as an international export theme. 
The concept of the Sustainable Urban 
Delta is powered by the Top Sector Energy.

KINETIC ENERGY FROM ‘FREE 
FLOW’ WATER CURRENTS 
Tidal energy can also be called 

‘moon energy’, because tidal fl ows are 

caused by the gravitational pull of the 

moon. One of the largest advantages 

of tidal energy is its predictability. 

Tocardo turbines generate electricity 

by converting kinetic energy from 

free fl ow water currents, such as 

rivers and tidal currents.

Urban challenges: Clean & secure energy, 
Water, Effi cient Use of land and subsoil

QUAYSIDE ELECTRICITY: CLEAN ENERGY, 
CLEAN AIR IN THE HARBOUR
More than 3,900 inland waterway vessels make 

daily use of the 1,100 quayside electricity connections 

linked to the Walstroom system. The electricity 

that participating ports buy is green, silent and an 

low-cost alternative for diesel. Walstroom’s services 

are based on remotely readable electricity meters, 

which are operated online.

Urban Challenges: Clean & secure energy, Air pollution, 
Transportation & logistics, Safe & secure public environment

INFINITE PET RECYCLING 
WITH RELATIVELY LITTLE 
ENERGY USE
The new chemical recycling 

process, developed by Ioniqa 

Technologies, makes it possible 

to use PET in bottles, textiles 

and carpets infi nitely. A smart 

magnetic separation process 

turns any kind of PET plastic into 

raw materials, from which new 

PET can be made. The process 

uses the city’s residual heat.

Urban challenges: Clean & secure 
energy, Resource effi cient industries, 
Waste & resource effi ciency

ENABLING LARGE SCALE USE 
OF TORREFIED BIOMASS
Torrefaction is a technology for the thermal 

pre-treatment of biomass which enables the 

large scale use of biomass for renewable energy 

production and for the production of bio-based 

chemicals as well as fuels. Topell Energy has 

built in the Netherlands the fi rst operational 

commercial-scale torrefi ed pellet plant worldwide.

Urban Challenges: Clean & secure energy, 
Waste & resource effi ciency

STORING ENERGY 
OVER SEASONS
Independence from the existing grid can 

be reached by storing heat at times of 

energy surplus and using it in times of 

scarcity. The building system, patented 

by Ecovat®, makes that possible with 

an underground heat buffer, a modular 

integration of various wall sections and 

a system for energy exchange.

Urban challenges: Clean & secure energy, 
Energy effi cient buildings, Effi cient use of 
land and subsoil

WIND ENERGY ON 
YOUR ROOF
Feathered blades like leaves 

of a tree and a mast that 

bends as a grass haulm. As 

such Windchallenge’s patented 

blade pitch system is soundless 

and prevents damage due to 

high wind loads. The turbine 

has a diameter of 1.7 meters 

and weighs 10 kg, so ideal 

for installation on roofs.

Urban Challenges: Clean & secure 
energy, Energy Effi cient Buildings, 
Effi cient use of land and subsoil

DISTRICT HEATING 
NETWORK USES 
RESIDUAL INDUSTRIAL 
HEAT FOR HOMES
Eneco’s pipeline across 

Rotterdam-Noord moves 

residual heat from the 

Port of Rotterdam region 

through a 16.8-kilometre long 

underground pipeline to the 

city’s district heating network. 

This enables Eneco to save 

as much as 95 kilotonnes in 

CO
2
 emissions per year for 

the Rotterdam region.

Urban challenges: Clean & secure 
energy, Energy effi cient buildings, 
Resource effi cient industries

RENEWABLE ENERGY THROUGH 
WATER MANAGEMENT
In SMART polder by IF Technology surface water 

pumping stations with the primary tasks of fl ood 

protection and freshwater supply can produce 

renewable heating and cooling. With a heat 

exchanger, heat or cold are extracted from pumped 

water in summer and winter. Also, the cooled 

ponds reduce urban heat stress in summer. 

Urban challenges: Clean & secure energy, Water, Effi cient 
Use of land and subsoil, Safe & secure public environment

Powered by Dutch Technology

is an initiative of Association

GREENHOUSES AS URBAN 
ENERGY SOURCE
In a Dutch residential district 800 

homes were built that use residual 

heat from tomato greenhouses, 

developed by Priva and partners. 

Next to fl oor heating and cooling, 

the houses have individual heat pumps 

which also produce warm tap water so 

no natural gas is needed. 

Urban challenges: Clean & secure energy, 
Resource effi cient buildings, Waste & 
resource effi ciency, Food security, Effi cient 
use of land and subsoil

Resource-effi cient industries
Companies still depend heavily on non-
renewable and often scarce resources 
to produce their products. Three out 
of four multinationals fear that the 
scarcity of resources will affect their 
business operations in the coming fi ve 
years. The growing population of urban 
deltas and rising prosperity will result 
in a growing demand for resources. 
To be able to remain competitive, 
industries must switch to less resource-
intensive production, more reuse and 
the use of residual energy fl ows. 

Effi cient use land and subsoil
Land is scarce in urban deltas. Often 
there are competing interests for the 
use of space. Therefore, the effi cient 
use of space - both above and below 
ground, and on water - is high on the 
agenda of policy makers. Challenges 
in this area relate to urban sprawl, 
land scarcity, coping with existing 
infrastructure and the redevelopment 
of dated business and other estates, 
the location of wind farms and the 
use of underground opportunities for 
energy generation and storage.

Air pollution 
With millions of inhabitants in 
busy city centres, air pollution is 
a serious problem for urban deltas. 
The inhabitants are becoming 
increasingly aware of the risks and 
demand improvements in air quality. 
The largest sources of air pollution 
in cities are transport, companies, 
agriculture and households. 
Promoting cleaner alternatives is 
a major challenge for many cities.

Big data 
Because of the rapid growth of 
intelligent equipment (including 
smartphones, smart meters, battery 
charging points, and road and water 
management systems), the availability

of very varied real-time data in urban 
deltas grows. These data can be 
converted into information about the 
physical infrastructure, services and 
interactions between people in urban 
deltas. Sustainable urban deltas have 
the ambition to use this information to 
improve their infrastructure, planning, 
management and services – with the 
objective to make the cities safer, more 
attractive, liveable and sustainable. 

Safe & secure public environment
The quality of the public environment 
is directly related to the living and 
working quality of inhabitants and 
businesses in urban deltas. Urban 
deltas are not only faced with the 
challenge to create this public 
environment, but, in particular, 
to create it in such a way that it 
contributes to the feeling of security, 
wellbeing and health of the citizens.

Food security
Increasing urbanisation puts pressure 
on food security and food safety 
in urban deltas. Nowadays, the 
majority of food is not produced in 
the direct vicinity of urban areas. In 
many countries, there is insuffi cient 
knowledge and capacity to produce 
high-quality food in large quantities. 
The food that is produced does not 
reach the consumer in time or in the 
correct condition due to a lack of 
suitable infrastructure and storage 
facilities. The global challenge to 
produce twice as much food in the 
coming fi fty years using only half of 
the resources currently used puts 
additional pressure on food production. 

Energy-effi cient buildings 
Saving energy reduces the impact of 
climate change and the dependency on 
fossil fuels. In urban deltas, buildings 
are major energy consumers. By making 
the built-up environment more energy-
effi cient, the urban delta can save 
energy. By investing in innovative and 
energy-saving technologies and smart 
grids, energy can be used in a more 
intelligent way and the energy bills 
of households and companies can be 
reduced.

Waste & resource effi ciency 
Due to growth in consumption, the 
scarcity of land, health reasons and 
global competition for resources, 
urban deltas are searching for ways 
to make better use of waste fl ows. 
The (expected) high population 
densities of urban deltas and the 
growing patterns of consumption of 
the inhabitants pose challenges in the 
area of waste processing, recycling 
and environmental protection.

Clean & secure energy 
Cities are responsible for 67% of the 
energy used globally and for 71% of the 
total emissions of greenhouse gases. 
Fossil fuels are still mainly used to 
satisfy the demand for energy. Cities are 
searching for clean, renewable energy 
sources to combat climate change 
and because they are economically 
dependent on a secure energy supply. 

Water 
For urban deltas, water is the reason 
they exist, but water also forms a 
threat. Because of their geographical 
location, urban deltas are susceptible 
to fl ooding and other water-related 
problems. Due to climate change, 
situations arise that infl uence city 
water management systems; including 
extreme storms that fl ood entire areas, 
streets or basements. Moreover, urban

deltas also report seeing longer periods 
of drought. These changes result in 
new issues related to the safety of 
the inhabitants and the provision of 
(clean) drinking water. In addition, the 
waterways are important transport 
routes. If the roads around cities 
become snarled up, water-borne 
transport becomes an interesting 
alternative. 

Transportation & logistics
The intelligent organisation of 
transportation and logistics poses 
a challenge for urban deltas. Due 
to economic growth, population in 
the city increases and urban sprawl 
(the phenomenon that the various 
functional areas of a city are situated 
far apart), the need for mobility is 
growing. This increases the pressure on 
the infrastructure, making the city less 
accessible. In addition, tension arises 
between the desire of the inhabitants 
to live in a healthy, clean and attractive 
city and the importance of economic 
growth for the urban delta. 

Further information:
www.hollandtrade.com
www.topsectorenergie.nl/hannovermesse
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Toolkit

‘Holland: a Sustainable Urban Delta’ is een aanpak om Nederlandse duurzame oplossingen 
wereldwijd bekendheid te geven. Deze aanpak bestaat uit een aantal – met elkaar samen-
hangende – onderdelen die als bouwstenen kunnen worden gebruikt voor de internati onale 
positi onering van Nederland als leverancier van ‘smart soluti ons for sustainability’. Op dit 
moment zijn de volgende ‘tools’ beschikbaar:
– De pitch: het verhaal over ‘Holland as Sustainable Urban Delta’. Dit verhaal kan naar 

behoeft e wordt afgestemd op lokale behoeft en van regio’s en steden wereldwijd;
– Het format: een inhoudelijke beschrijving van de 11 belangrijkste uitdagingen in 

stedelijke deltagebieden wereldwijd;
– De database: in deze databank zijn innovati eve Nederlandse oplossingen voor de 

vraagstukken van de grootstedelijke delta’s vastgelegd. Op basis van (een combinati e 
van) aanwezige uitdagingen in een stad of regio kunnen de relevante oplossingen 
worden geselecteerd;

– Standbouw: de stand en het standbouwconcept dat is gebuikt voor de beurs 
Metropolitan Soluti ons 2014 kan via de Topsector Energie beschikbaar worden gesteld; 

– Een poster: tweetalige poster (Engels – Duits) met daarop de pitch en uitleg over de 
11 Challenges en de negen bijbehorende oplossingen;

– LinkedIn netwerk: op LinkedIn is een aparte groep Sustainable Urban Delta waar 
ervaringen en kennis wordt gedeeld;

– Netwerk van betrokken organisati es vanuit het Energieakkoord.

De informati e over de Sustainable Urban Delta is rechtenvrij beschikbaar voor relevante 
projecten en promoti edoeleinden. Het aanvullen van de toolkit met ervaringen en 
toepassingen wordt aangemoedigd. 

Poster Sustainable Urban Delta
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Appendix: verantwoording keuze Challenges

De challenges zijn niet zomaar gekozen, maar voortgekomen uit de afbakening van het 
Energieakkoord voor duurzame groei en onderzoek naar het ecosysteem en de ecologische 
voetafdruk van grote steden. Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste 
bevindingen.

Voor het artikel Energy and Material Flow Through the Urban Ecosytem hebben Decker et 
al. onderzoek gedaan naar energie en materiaal stromen in grote steden. Zij concludeerde 
dat steden voor toevoer van energie en materialen en ook voor het absorberen van 
afvalstromen afhankelijk zijn van hun omgeving. Door globalisering van stromen beperkt 
de omgeving zich niet meer tot de directe omgeving. Het artikel is gebaseerd op de ‘urban 
metabolism’ theorie. Deze theorie laat zien dat steden importeurs zijn van belangrijke 
grondstoffen als voedsel, water, grondstoffen voor de bouw of voor de productie van 
consumptie goederen en zelfs schone lucht. Deze grondstoffen accumuleren deels in de 
stad of worden geconsumeerd. Wat overblijft aan afval, zoals afgedankte consumptie 
goederen, voedselresten, afval water en vuile lucht wordt afgewenteld op de omgeving 
buiten de stad. 

Decker et al concluderen dat dit systeem door toenemende stedelijke bevolking en 
groeiende consumptie patronen niet houdbaar is in de toekomst. Steden zullen van dit 
lineaire systeem moeten ontwikkelen naar een gesloten ecosysteem. 

Verder stellen ze dat vooral in ontwikkelingslanden steden problemen ondervinden door 
groot gebrek aan sociale zekerheden, slechte infrastructuur, chronische lucht en water 
vervuiling en vragen over het toekomst perspectief van de stad. 

Het artikel6 Urban Ecological Footprints: Why cities cannot be sustainable – and why 
they are the key to sustainability, van Rees en Wackernagel bevestigd het belang van de 
challenges. Uit deze analyse blijkt dat steden knooppunten zijn van materiaal consumptie 
en uit zichzelf niet duurzaam zijn. Steden spelen hierom een cruciale rol in het bereiken van 
duurzaamheid.

Ook het Final report7 van The Urban Infrastructure Initiative van de World Business Council 
of Sustainable Development toont vergelijkbare selectie aan challenges.

6  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925596000224
7  2014, Final report Urban Infrastructure Initiative, WBCSD, p.24
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Colofon

September 2014

Samenstelling: Kwartiermaker Nationaal 
Energieakkoord (Pijler 9)

Meer informatie: 

FME, Postbus 190, 2700AD Zoetermeer, 
079-3531220, mail: jas@fme.nl

Topsector energie,  
http://topsectorenergie.nl/contact/ 

LinkedIn Group:  
https://www.linkedin.com/groups/
Sustainable-Urban-Delta-7470672/about
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