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Hoe ziet de circulaire werklocatie er in 2050 uit, hoe 
maken we die mogelijk en wat zou dit betekenen voor de 
Sloterdijken in Amsterdam? Dit is de vraag waarmee we 
met deze ontwerpstudie van start gingen. Onze visie bouwt 
voort op verwachte trends rondom digitalisering, mobiliteit 
en leefbaarheid en hun interactie met de werklocatie van 
de toekomst. Het is tevens belangrijk om te weten waar we 
naar toe gaan; het inzichtelijke maken van wat wij als team 
zien als ‘werken’, en hoe we ‘ circulair’ kunnen definiëren. 
Voor ons is werken meer dan mensenwerk. Hiermee 
bedoelen we dat een gebied ook voor de stad kan werken 
door bijvoorbeeld te produceren, opslaan & distribueren, te 
herstellen en hergebruik te faciliteren. 
Circulair trekken we breder dan het sluiten van materialen-, 
energie en waterkringlopen. We nemen hierbij ook 
biodiversiteit, mobiliteit en menselijke cultuur en 
gezondheid mee. Ook hoort het ontwikkelen van nieuwe 
economische systemen hierbij. Bovendien beschouwen we 
circulair als het voortbouwen op al bestaande kwaliteiten 
- de huidige functies en identiteit van een gebied. Met 
onze visie op de Sloterdijken bouwen we voort op de 
aanwezigheid van industrieën en infrastructuur, maar ook 
op het menselijk kapitaal, groenstructuren en de toegang 
tot het water.   
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Productiepark & vitrine
Er wordt zichtbaar geproduceerd en 
de stromen van water, energie en 
materialen zijn transparent. Dit met 
als doel bewustzijn en het stimuleren 
van synergie tussen industrieën

Autonome draaischijf voor
stedelijk logistiek
Het gebied is deel van een groter systeem 
en functioneert als draaischijf. Kringlopen 
worden op verschillende schalen gesloten 
en er is verbinding met de stad, provincies, 
nationale en internationale schaal

Living on the edge
Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren van wonen. We zoeken letterlijk de 
randen van mogelijkheid op. Deze plek zorgt voor innovatie en creativiteit.

Circular retail experi-
ence
Circulariteit en circulaire 
productie wordt vertaald 
naar de consument, met de 
ontwikkeling van een retail 
locatie en expositie ruimte

We zijn aangekomen in 2050, De Sloterdijken hebben zich ontwikkeld naar een draaiende machine kamer. Waar 
een machinekamer vroeger weggemoffeld werd, wordt dit nu niet meer als vies gezien maar mag het zichtbaar zijn. 
De machinekamer is niet alleen plek waar gewerkt wordt, de plek werkt voor de stad. 
Er bevinden zich binnen het gebied dan ook een groot spectrum aan circulaire werklocaties. Het gebied is getrans-
formeerd van verschillende individuele clusters naar een geheel van
uitwisselende en samenwerkende deelgebieden. 



Productiepark & vitrine

Hoogwaardige Productie clusters
Er zijn in 2050 hoogwaardige verwerking en productieclusters ont-
staan op specifieke materiaalstromen die uit de stad en omgeving 
komen. Denk aan
- Een (bio) kunststofcluster waar kunststoffen hoogwaardig ge-
sorteerd en (chemisch) gerecycled worden voor lokale productie in 
bijv. 3D printers
- Minerale en bouwstoffen cluster waar hoogwaardige en zuivere 
bouwstoffen worden teruggewonnen en lokaal weer ingezet voor 
de bouw
- Cellulose/fosfaten cluster uit afvalwater en andere zuiveringspro-
cessen in de buurt.

Toekomstig werk
Het gebied kenmerkt zich door veel geautomatiseerde produc-
tieprocessen. Waardoor er in 2050 weinig werkplekken zijn voor 
mensen in dit gebied. Hierdoor fungeert dit als bufferfunctie tus-
sen de stad waar gewerkt en geleefd wordt, en de hoog industriële 
activiteiten van de haven. Deze betrekkelijke verlatenheid biedt 
een uitstekende plek om bijvoorbeeld serverparken neer te zetten. 

Inzicht in grondstoffen  
Transparantie en tracking zorgt voor nauwkeurige informatie over 
de materiaalstromen en aanwezige grondstoffen binnen het geb-
ied. Hiermee ontstaan kansen voor samenwerking en het lokaal 
sluiten van kringlopen.

Nieuwe vormen van productie  
Doordat komende jaren producten en materialen worden ontwik-
keld en ontworpen die gericht zijn op inzet in een 2de of 3de leven 
wordt het rendabeler om sommige materiaalstromen hoogwaar-
dig en lokaal weer in te zetten voor productie. Denk hierbij bijvo-
orbeeld aan vraag gestuurde productie met gebruik van 3D print 
technieken. 

De open motorkap van de stad

Visietekst

De Sloterdijken grenzen aan een hoog industrieel gebied inclusief een havenfunctie voor de stad en de regio. In het huidige gebied 
boven de machinekamer liggen grondstoffen en recyclebedrijven. Deze zullen ook in 2050 behouden blijven. Om maximaal voordeel uit 
deze materialen te genereren zijn er wél meer specialistische clusters ontstaan die meer lokaal waarde toevoegen en producten maken 
met deze materialen. Mede door tracking en data wordt tot op de ton inzichtelijk gemaakt hoeveel en waar welke (rest) materialen vrij-
komen. Dit ligt aan de basis voor het ontstaan van meer lokale kringlopen en maakt dit gebied een ‘open motorkap’ van de stad



Autonome draaischijf voor stedelijk logistiek

Sloterdijken ligt op een centraal en bereikbaar punt tussen stad, haven, regio en luchthaven. Daarom fungeert Sloterdijken als 
draaischijf voor in- en uitvoer van goederen voor stad en regio. In 2050 is logistiek geautomatiseerd en om van alle voordelen maximaal 
te profiteren wordt het logistieke verkeer gescheiden van personenverkeer. De Metropoolregio Amsterdam krijgt het allereerste 
logistieke glasvezelnet.

Het verdeelpunt. 
De plek waar al het vrachtverkeer vanuit 
de omgeving naar toe rijdt. Dit zijn ver 
geautomatiseerde voertuigen die grote ladingen 
van punt naar punt in Nederland brengen. Deze 
voertuigen kunnen automatisch gelost worden en 
middels een slim systeem verdeeld en gebundeld 
worden met andere verzendingen. Een logistiek 
sorteercentrum.

De ring van Amsterdam. 
Is niet langer beschikbaar voor logistiek verkeer. 
Dit verkeer wordt afgevangen op meerdere punten 
zoals Sloterdijken. Dit maakt de ring bijzonder 
aantrekkelijk als fiets- en autosnelweg. In plaats 
van benzine- en dieselauto’s rijden er straks schone 
voertuigen, en er is ruimte voor fietsen zoals de 
speed pedelecs. Met de huidige snelheid is een 
rondje Amsterdam slechts 45 minuten met de speed 
pedelec. 

Logistieke glasvezel. 
Het allereerste systeem in Nederland dat een volledig 
geautomatiseerde logistieke keten ondersteund van hubs naar 
de stad. Goederen worden vanuit het verdeelpunt middels 
een autonoom systeem just-in-time naar de stad gebracht. 
Daarvoor worden verschillende punten in de stad ontwikkeld als 
aansluitpunten, de zogenaamde ‘corner stores’. Personenverkeer 
is op de weg niet geautomatiseerd, dus logistiek is niet toegestaan 
op de wegen in de stad Amsterdam. Het spoor daarentegen wel, 
en om deze flexibel toe te passen worden twee verhardingsstroken 
toegepast langs de rails om zowel weggebonden als railgebonden 
automatische voertuigen te kunnen laten rijden.

Corner stores. 
De corner stores zijn belangrijke aansluitpunten voor 
de stad. Dit is geen op zichzelf staande functie, maar 
wordt gecombineerd met al aanwezige functies, 
zoals winkels, cafés of toeristische attracties. Hier 
is iedereen welkom om logistieke zendingen op te 
halen of fietskoeriers zorgen voor de laatste meters 
van de bestellingen.



Roemeense trucker meets yogaleraar

Living on the edge & circular retail experience

Het zuidelijk deel van het gebied kenmerkt zich door kleinere bedrijven en een grote diversiteit aan functies. Wij stellen voor om die diversiteit te koesteren en 
aansluiting te zoeken bij het woongebied ten zuiden van Sloterdijk. Hier ontstaat een totaal ander type circulaire werklocatie: kleinschalig en lokaal, een plek 
waar ondernemerschap en zelfontplooiing voorop staan. Experimenteren met het toevoegen van verschillende vormen van wonen hoort hier ook bij. Er ontstaat 
een laagdrempelig gebied waar zowel de Roemeense trucker een paar nachten kan verblijven, als de ondernemende zzp-er een bedrijf mét woning kan beginnen. 
Door sterk in te zetten op de langzaam verkeersverbindingen met de binnenstad, en het groen het gebied in te trekken worden de condities voor deze transitie 
gecreëerd. Er onstaat een milieu waar productie en leefomgeving niet langer gescheiden zijn maar bij elkaar horen. 

Het gebied heeft nu een meubelboulevard die zich uitstekend leent om te transformeren naar de laatste stap in het circulaire productieproces: de retail. De locatie 
kan gaan functioneren als outlet van de producten die in het gebied geproduceerd worden. Het winkelen van de toekomst verschuift steeds meer richting het 
aanbieden van een beleving, er gebeurt dus meer dan alleen winkelen. Denk aan plekken waar je in VR je interieur bij elkaar kunt zoeken en deze ter plekken 
kunt laten printen. Of services waar je het leasecontract van je bank vernieuwt en gebruikte meubels weer terug kunt brengen. Er onstaat een combinatie van een 
leisure- en retailomgeving. 

Inzetten op een sterke 
verbinding met stad-
scentrum en omliggen-
de wijken

Het parklandschap 
wordt verder het gebied 
ingetrokken waardoor 
de condities voor een 
gemengd gebied gaan 
ontstaan

Zichtbaarheid vanaf de 
ring op de transparante 
motorkap van de stad

Circular retail experi-
ence als outlet én in-
namepunt van meubels 
en interieur 



Strategie

On demand design bestellen

De transitie van Sloterdijken naar ‘De Machinekamer’ 2020 - 2050

De Machinekamer draaitOpbouwen hardware 
machinekamer

2020 2030 2040 2050
1. Visie + machinekamer club
2. Investeringskracht (PPS) (bijv. 

AKEF)
3. Start logistieke hub
4. Opbouwen brains 

(opleidingen/expo)
5. Transitie eerste circulaire 

productie transitie

Kweken machinekamer ‘fabric’

Draaischijf

Open motorkap

Living on the Edge

Overkoepelend

1. Short stay wonen
2. Flexibilisering infrastructuur mobiliteit
3. Grotere investering in circulaire 

productie (vitrinekast)
4. Versterken groenstructuur

1. Transformatie wonen, werken en 
experience 

De transitie naar de machinekamer is er een van de lange adem. Doordat er ook infrastructurele aanpassingen doorgevoerd dienen te 
worden en nieuwe (vormen van) woon en groen geïntroduceerd worden is de implementatie in 3 fases opgedeeld over de komende 30 
jaar:

2020-2030 - De eerste circulaire
transitie.
We kijken hier naar de huidige 
onderdelen van het gebied die ook in de 
toekomst relevant zijn voor de circulaire 
werkplekken en dus behouden moeten 
worden. In deze fase wordt  een gedeelde 
visie door middel van een ‘Machinekamer 
club’ opgericht. Partijen die een sleutelrol 
spelen binnen het gebied moeten deze 
visie cocreëren  en omarmen, aangevuld 
met investeringskracht uit (bestaande) 
fondsen. Betrokken spelers vormen samen 
de bouwstenen voor materiaal hergebruik, 
logistiek etc. Ook wordt een relevante 
expo en kennis functie neergezet in de 
vorm van opleidingsplekken en events die 
in lijn liggen met de circulaire transitie.

2030 – 2040- de tweede circulaire 
transitie
In deze fase dient de logistieke 
infrastructuur geflexibiliseerd te zijn. 
De materiaalclusters die relevant zijn én 
als toekomstbestendig zijn aangemerkt 
worden met een investeringsstrategie 
verder uitgebouwd naar lokale producties 
processen.
In deze fase wordt actief gekeken naar 
introductie van meer groen (biodiversiteit) 
en wonen in de zuidelijke rand. Deze 
verkenning kan beginnen beginnend met 
‘short stay’ functies.

2040 -2050 – de derde circulaire 
transitie
In dit tijdvak worden de laatste 
ontwikkelingen doorgevoerd. Wonen krijgt 
een plek in het zuidelijke deel. Met het 
uitkristalliseren van de technologische 
ontwikkelingen in opwaarderen en 
productie van materialen is dit de fase 
waarin het profiel van de machinekamer 
daadwerkelijk in detail wordt ingevuld.


