‘Atlaspark POWERHOUSE
leading the
circular economy,
knowledge and
innovation.’

CirculaIr Atlaspark 2050 sluit lokale kringlopen
Atlaspark 2019 is een logistieke hub in een gedecentraliseerd netwerk
van bedrijventerreinen. Huidige technologische ontwikkelingen, zoals
automated warehousing en assisted driving, richten zich op het verder
verhogen van efficiëntie binnen de bestaande, lineaire logistieke keten. Ze
versterken een systeem dat het traditionele ‘take-make-waste’-paradigma
ondersteunt.
De overgang van het nog steeds dominante lineaire verdienmodel naar
een werkelijk circulaire economie vereist een geïntegreerde aanpak, die
zich richt op langetermijn systeemveranderingen.
De momenteel explosief toenemende lokale retourstromen vormen
hiervoor de drijfveer. Circulair Atlaspark 2050 stimuleert samenwerking
rond die retourstromen en genereert daarmee nieuwe inkomsten.

HET platform POWERHOUSE ATLASPARK STIMULEERT SAMENWERKING EN INNOVATIE
Lokale retourstromen bestaan uit producten die al dan niet gebruikt
terugkeren. Vaak met hetzelfde voertuig als op de heenweg, en dus terug
naar Atlaspark. De verwerking van deze producten in een financieel,
sociaal en ecologisch verdienmodel is alleen mogelijk in een gediversificeerd bedrijvencluster. Gelukkig biedt het bestaande palet aan bedrijven
op en om Atlaspark hier al enige basis voor.
Powerhouse Atlaspark is een platform voor innovatieve bedrijven die hun
rest- en retourstromen intern en extern met elkaar integreren. Het vormt
een voorbeeld van een bedrijvenpark voor de circulaire economie. Afval
is een waardevolle bouwsteen: de output van de ene is de input van de
ander. Het businessmodel van Powerhouse is mede gebaseerd op het zelf
ontwikkelen van circulaire verdienmodellen.
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Powerhouse Atlaspark is een combinatie van een digitaal en een fysiek
platform. Het digitale platform faciliteert de uitwisseling van informatie en
kennis en het efficiënte beheer van activa en retourstromen. Het vergroot
het bewustzijn van gedeelde verantwoordelijkheden en middelen en
creëert transparantie over energie- en materiaalstromen.
De fysieke component biedt ondernemers, overheden en kennis
instellingen een plek voor ontmoeting. Voor ontwikkeling van hun kennis,
ideeën en vaardigheden wat betreft herstel, hergebruik, herontwerp,
verkoop en herdistributie.
Robots voeren de repetitieve acties uit in dat nieuwe verdienmodel. Het
creatieve werk blijft bij mensen: het voortdurend aanpassen van dat
circulaire proces, het voeden van informatie aan zelflerende algoritmen
en het sturen van sociale ambities en collectieve waarden. Daarvoor is het
in één gebouw samenbrengen van die mensen een logische voorwaarde.

Start NU met het oprichten van de Coöperatieve
Vereniging Atlaspark!
Circulair Atlaspark 2050 vraagt nauwe samenwerking met ketenpartners.
De eerste stap op weg is daarom de oprichting van een Coöperatieve
Vereniging Atlaspark [CVA]. Met lokale bedrijven plus externe stakeholders als leden.
Om Powerhouse Atlaspark 2050 te organiseren en financieren is stapsgewijze realisatie noodzakelijk. Zodat elk aan de CVA deelnemend bedrijf
een winstgevend aandeel kan hebben in de circulaire economie van 2050.

ATLASPARK is een logistiek bedrijventerrein in de Metropopoolregio Amsterdam. Het ligt nabij de haven en Schiphol, maar zonder
werkelijk onderdeel van één van beide te zijn.
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De explosieve toename van retourstromen vormen de kans én de noodzaak om de lineaire logisitieke hub Atlaspark om te vormen tot
een gediversificeerde bedrijvencluster in de circulaire economie.
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Atlaspark heeft in een gedecentraliseerd netwerk van bedrijventerreinen onvoldoende onderscheidend vermogen om een 100%
logistieke functie te legitimeren. Op de schaal van de stedendriehoek Amsterdam-Haarlem-Zaanstad ligt het echter wel nabij het
zwaartepunt. Op die wat meer lokale schaal liggen dus de grootste kansen.
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Atlaspark 2019 is een onderdeel van een lineaire logistieke keten.
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Atlaspark 2050 is niet het product van alsmaar meer efficiency, maar primair van een systeemverandering. De enorme toename van
retourstromen dwingt tot het sluiten van de kringloop op de schaal van de Metropoolregio. Wat van het Atlaspark vertrekt, komt daar
ook weer terug. En wordt op en om Atlaspark zelf verwerkt voor de volgende ronde.
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CIRCULAIR POWERHOUSE ATLASPARK is een platform bestaande uit een fysieke en een digitale component.

De POWERHOUSE community bestaat uit
al diegenen die direct betrokken zijn bij
Atlaspark als bedrijfsproces of vestigings
locatie.
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Tijdlijn van activiteiten van de Cooperatieve Vereniging Powerhouse Atlaspark. Het jaar 2050 ligt minstens twee grote investerings
rondes in Atlaspark ver weg. Daarom is rond 2035 een moment van herbezinnng gepland.
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Een pakket van samenhangende maatregelen zorgt voor het sluiten van andere kringlopen op Atlaspark dan alleen de logistieke.
Diezelfde maatregelen creëeren meerwaarde door omliggende kwaliteiten als Ruigoord aan Atlaspark te verknopen.
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Eén nieuwe, centrale structuur vormt de drager van Circulair Atlaspark 2050. Hier worden retourstromen opgevangen en gesorteerd,
kennis en concepten uitgewisseld en producten verwerkt om opnieuw in het metropolitaine netwerk te worden ingebracht.

Deze structuur groeit langzaam door de tijd heen, alsmaar meebewegend met de eisen en kansen van het moment. Alle menselijke
activiteit op Atlaspark komt hier samen om kruisbestuiving te stimuleren en innovatie te versnellen.

