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Over het project ‘Ontwikkeling Business Park Amsterdam Osdorp’  
 

Business Park Amsterdam Osdorp moet het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland worden. Het heeft als 

bijzonder doel een circulaire werklocatie te zijn. Deze hoge ambitie sluit naadloos aan bij de living ambition van 

TAUW en maakt het dus een bijzonder aantrekkelijk project. TAUW werkt met veel enthousiasme en ambitie 

samen met opdrachtgever GEM Lutkemeer (aandeelhouders SADC en gemeente Amsterdam) aan de 

ontwikkeling van dit duurzame business park. Baanbrekend is de wegfundering van de ontsluitingsweg 

(Bromostraat) binnen het business park, die is gebouwd met gebiedseigen grond.   

 

 

Circulariteit binnen Business Park Amsterdam Osdorp 
Een belangrijke ambitie, die bestuurlijk is vastgesteld, is om het businesspark te ontwikkelen met respect voor 

het lokale bodem- en (grond)water-ecosysteem. Dit uitgangspunt is de aanleiding om te werken met een 

gesloten grondbalans en vanuit de waarde van de verschillende grondsoorten. We zorgen ervoor dat alle 

vrijkomende grond binnen het projectgebied wordt hergebruikt met waardenbehoud, om zo de aanvoer van 

gebiedsvreemd materiaal zoveel mogelijk te voorkomen. Een flinke uitdaging, aangezien er voor wegfundaties 

vrijwel altijd gebruik wordt gemaakt van ander materiaal, zoals zand of puingranulaat. 

 

Wegfundering Bromostraat 
Een oplossing vonden we in de aanleg van een wegfundatie met een mixed-in-place oplossing, waarbij de lokale 

grond (klei) vermengd wordt met een specie en bindmiddel Geosta®. De zanderige klei uit het gebied bleek uit 

de testresultaten geschikt voor deze toepassing. We hebben werk met werk gemaakt door de vrijkomende grond 

uit de te graven en watergangen direct als basis ingrediënt in te zetten voor de wegfundering. De vruchtbare 

bovenlaag is apart gezet ten behoeve van de beplanting en voedselproductie in het gebied. 

 

Behaalde winst 
Met deze aanpak voorkomen we de aanvoer en afvoer van 40.000m3 gebiedsvreemde grond of zand en de inzet 

van 3.200 vrachtwagenbewegingen om die grond te verplaatsen. Daarnaast levert dit systeem een sterkere 

wegfundatie op, waardoor dunnere asfaltlagen kunnen worden aangebracht en de weg een langere levensduur 

heeft. Dit levert flinke kostenbesparingen op. Na de levensduur kan de gebruikte grond als wegfundatie weer 

worden gefreesd en hergebruikt, een win-win-win-situatie. 

 

Onder begeleiding van directievoering en toezicht vanuit Syntraal, dochteronderneming van TAUW, heeft 

aannemer KWS het werk uitgevoerd. Dit uitvoeringstraject is niet geheel volgens een vloeiende lijn gelopen, 

maar door duidelijke circulaire ambities en commitment van alle betrokken partijen, de toekomstige beheerder en 

de overtuiging dat deze circulaire weg op alle fronten winst oplevert, hebben we ondanks tegenslagen het plan 

doorgezet en gerealiseerd. 

 

Lessons learned 

 Door open te staan voor nieuwe toepassingen, leiderschap te tonen en stakeholders goed geïnformeerd 

te betrekken, kom je daadwerkelijk tot realisatie 

 Met circulair denken en werken snijdt het mes aan alle kanten van de businesscase 

 Het gebruik van de juiste grondsamenstelling voor het verkrijgen van voldoende druksterkte. Hier moet 

al voor het eerste grondverzet een goed beeld van zijn, zodat de juiste grond op de juiste plaats komt. 

 

Deze circulaire weg is een treffend voorbeeld van een verkregen oplossing waarin duurzaamheid leidend is in het 

ontwikkelproces en er integraal wordt ontworpen. Onze visie met aanpak staat beschreven in de ‘Whitepaper 

Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, 5+5 aanpak’. Met daarin de oproep tot leiderschap en positionering van 

een duurzaamheidsmanager met mandaat die door de verschillende ontwikkelingsfases heen opereert. Zo 

worden vernieuwende oplossingen gerealiseerd en wordt ambitie-uitholling voorkomen. 

https://www.tauw.nl/nieuws/whitepaper-duurzame-stedelijk-ontwikkeling.html
https://www.tauw.nl/nieuws/whitepaper-duurzame-stedelijk-ontwikkeling.html

