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NWA route 12 Circulaire Economie en Grondstoffenefficiëntie: DUURZAME CIRCULAIRE IMPACT 

1. Inleiding 
Een duurzame circulaire economie is een economisch systeem met volledige herbruikbaarheid van 

producten, componenten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen in een robuust 

ecosysteem. Het is de basis voor een betere vraag-aanbodverhouding van grondstoffen in de toekomst. In 

de duurzame circulaire economie zijn ketens gesloten en optimaal ingericht, onder meer door het circulair 

ontwerpen van producten en processen. Hernieuwbare (bio-)grondstoffen worden optimaal gebruikt door 

middel van cascadering
1
. Het gangbare lineaire model “take-make-use-waste” is sterk aan vervanging toe 

omdat het in de komende decennia leidt tot een gebrek aan grondstoffen en een te hoge belasting van 

het milieu door groei van de wereldbevolking. Expliciete voorbeelden van schaarse grondstoffen waarvoor 

kringloopsluiting vereist is zijn zeldzame metalen voor industriële producten en fosfaatrots
2,3

 voor de 

landbouw. Ook het behoud en de versterking van het natuurlijk (bodem-, water- en lucht) ecosysteem is 

nodig voor een gezonde en aantrekkelijke leefwereld en als natuurlijke bron van (bio)grondstoffen en 

(bio)(geo)chemische kringlopen.  

 

De NWA route Circulaire Economie en Grondstoffenefficiëntie heeft als doel een duurzame circulaire 

economie met 100% gebruik van grondstoffen, 0% 

afval met 100% duurzaam energiegebruik. Dit levert 

een bijdrage aan het welvaartspeil van onze 

samenleving op langere termijn
4
 door: 1) 

economische groei (toegevoegde waarde, 

kostenbesparing, nieuwe kansen en werkgelegenheid 

op verschillende niveaus), 2) het veiligstellen van de 

beschikbaarheid van grondstoffen (minder 

afhankelijk van en beter omgaan met geopolitieke 

dreigingen) en 3) het verminderen van de milieudruk 

(minder afval, minder storten en verbranden, lagere emissies/broeikasgassen en minder giftigheid).  

 

De aan de circulaire economie gekoppelde economische kansen voor Nederland zijn in 2013 geschat op 

circa 7 miljard Euro op jaarbasis (ofwel circa 50 duizend banen), een jaarlijkse vermindering van de CO2 

uitstoot van 17 Megaton CO2 en een aanzienlijke vermindering van het watergebruik
1,5

. De overgang naar 

een circulaire economie is ingebed in Nederlandse
6
 en Europese

7
 beleidskaders en vormt een wezenlijk 

onderdeel van de strategische agenda voor hulpbronnenefficiëntie die werd vastgesteld in het kader van 

de Europa 2020 strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Verwachtingen van het economisch 

effect voor de toekomst zijn zeer gunstig. 

 

De kwintessens: duurzame circulaire impact vanuit een systeemperspectief. De overgang naar een 

duurzame circulaire economie vereist aanpassingen in hele waardenetwerken: van productontwerp tot 

nieuwe bedrijfs- en marktmodellen en nieuwe vormen van consumentengedrag. Het gaat dus zeker niet 

alleen om technologische of economische veranderingen, het gaat om structurele aanpassingen in de 

wijze waarop wij onze samenleving vormgeven. Inzicht is vereist in structuren en instituties, gedrag, beleid 

en technologische ontwikkelingen op wijk/stad/regio/(inter)nationaal niveau die een duurzame circulaire 

economie belemmeren of juist voortstuwen. Welke veranderingen zijn mogelijk en nodig, welke barrières 

moeten worden weggenomen, en welke prikkels zijn effectief en acceptabel om gewenst gedrag van 

relevante stakeholders te stimuleren?  

                                                 
1

http://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2015/20151214-circulaire-economie.aspx 
2

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/05/19/materialen-in-de-nederlandse-economie-een-

beoordeling-van-de-kwetsbaarheid 
3

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/12/11/materialen-in-de-nederlandse-economie 
4
 http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf 

5
 http://mvonederland.nl/system/files/media/tno-rapport-kansen-voor-de-circulaire-economie-in-nederland.pdf 

6
 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie 

7
 http://ec.europa.eu/environment/circular-economy 

De kern van de route 

- Creëren van nieuwe economische kansen, 

duurzaam veiligstellen van beschikbaarheid van 

grondstoffen, verminderde milieudruk 

- Systeemperspectief leidend voor onderzoek en 

ontwikkeling 

- Nederland internationaal voorloper met sterke 

concurrentiepositie in de transitie naar een 

volledig duurzame circulaire economie in 2040 
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Onderzoek naar de circulaire economie vereist dus een volledige systemische benadering, met innovatie 

die betrekking heeft op organisatie, technologie, maatschappij, financieringsmethoden en beleid. Hier 

liggen uitgesproken uitdagingen en kansen voor nieuwe verbindingen en inter- en transdisciplinair 

onderzoek tussen α-, β- en γ-disciplines, verbindingen die in het reguliere, gefragmenteerde, onderzoek in 

Nederland onvoldoende aan de orde komen. In deze NWA route moet vanuit een systeemperspectief een 

noodzakelijke doorbraak worden gerealiseerd door gezamenlijk onderzoek met bedrijven en overheden
8
. 

Daarvoor heeft Nederland als high trust society, poldernatie en 

kennisintensieve delta een uitstekende uitgangspositie. 

Nederland heeft een uitstekende reputatie m.b.t. inter- en 

transdisciplinair onderzoek op verschillende deelonderwerpen 

van de duurzame circulaire economie zoals productontwerp 

(‘Dutch design’ is internationaal een begrip), bio-economie 

ontwikkeling, transitiemanagement, gedragsverandering en 

chemie en fysica van materialen. Samenwerking, ook 

internationaal, in deze mondiale ontwikkeling is nodig om 

nieuwe kennis tijdig te delen, en om na te gaan in welke mate 

inzichten algemeen toepasbaar dan wel bijvoorbeeld cultureel 

gebonden of lokaal van aard zijn. Veel elementen uit de 

uiteindelijke duurzame circulaire economie moeten nog 

worden ontworpen en gerealiseerd, terwijl de goede elementen van de huidige lineaire economie moeten 

worden geïdentificeerd en behouden. De 33 clustervragen voor deze route geven daarvoor voldoende 

inspiratie, waarbij technologie, businessinnovatie, consumentengedrag en beleidsontwikkeling hand in 

hand gaan. 

 

Niet alleen de onderzoekswereld en de overheid, maar ook het bedrijfsleven in Nederland is al actief op 

het gebied van circulair ondernemen
9
. Deze riante positie moeten we met grote prioriteit uitbouwen om 

in de aanstaande nieuwe economische (wereld)orde een voorloper positie te veroveren en te behouden
10

. 

Een nationaal plan voor de ontwikkeling van de duurzame circulaire economie vanuit systeemperspectief 

is dé stap die moet worden gezet voor duurzame welvaart en welzijn in de 22
e
 eeuw. Nederland kan en 

moet zich profileren als 1 groot field lab voor de ontwikkeling van de circulaire economie, gevoed vanuit 

de gehele, samenwerkende, kenniswereld. 

 

De kwintessens “duurzame circulaire impact vanuit een systeemperspectief” wordt dus vanuit de NWA 

gerealiseerd door in te zetten op theorie- en technologieontwikkeling en interdisciplinair onderzoek in de 

gehele kennisketen rond 4 samenhangende uitdagingen die in hoofdstuk 2 zijn uitgewerkt, nl:  

• Technologie en systeem: clustervragen N010, N014, N016, N017, N020, N022, N023, N024, N026, 

N028, N118, N120, N122 en N136. Gamechanger: gesloten (biologische en technologische) 

kringlopen 

                                                 
8 

http://mvonederland.nl/jaarverslag-2014/race-versnellen-naar-circulair 
9
 http://www.circulairondernemen.nl/ 

10
 http://www.netherlandscircularhotspot.nl/home.html 

Om kringlopen te sluiten is de vorming van een lucratieve hergebruikseconomie cruciaal. 

Levensduurverlenging en (component)hergebruik vormen hiervoor een prima strategie. Het collecteren, 

scheiden en gereed maken voor hergebruik door reparatie, opwaarderen en recyclen levert op 

verschillende niveaus veel extra werkgelegenheid op. Recyclen op materiaal-, moleculair, molecuul en 

atomair niveau is te onderzoeken en te ontwikkelen, maar kost veel energie bij opschaling. De 

prijsontwikkeling van elektriciteit uit zonlicht, waarbij kosten onder de 2 ct per kWh lijken te komen, 

geeft een economische sleutel om dit soort recyclingprocessen rendabel te maken: naast 

Power2chemicals, Power2materials is dan ruimte voor Power4recycling. Tezamen met het gelijktijdig 

elektrificeren van de procesindustrie (chemie, agri-food) levert dit een tipping point in ons industrieel 

systeem om het sluiten van kringlopen technisch en economisch haalbaar te maken mits relevante 

stakeholders de veranderingen accepteren en willen doorvoeren. Hierin zitten directe verbindingen met 

de NWA routes 10 (Smart Industry), 13 (Duurzame productie van veilig en gezond voedsel), 17 

(Energietransitie), 20 (Water), 23 (Materialen) en 24 (Meten en Detecteren).  
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• Waardeweb en waardenetwerken: clustervragen N003, N009, N015, N018, N051 en N068. 

Gamechanger: duurzame circulaire business innovatie 

• Consument en maatschappij: clustervragen N001, N002 N070 en N108. Gamechanger: 

maatschappelijk begrip en acceptatie van de circulaire economie 

• Governance en transitie: clustervragen N006, N011, N019, N040, N042, N044, N045, N052 en N053. 

Gamechanger: consistente beleidscontext 

 

2. De 4 uitdagingen 

2.1 TECHNOLOGIE EN SYSTEEM 

In een duurzame circulaire economie waarbij grondstoffen efficiënt worden geproduceerd, gebruikt en 

hergebruikt, zijn gesloten (biologische en technologische) kringlopen van producten en processen cruciaal. 

Zowel productieprocessen, materialen als producten ondergaan daarvoor een ingrijpende transitie. De 

levensduur van producten wordt verlengd, bijv. door opwaardering (refurbishment). Componenten 

worden zo ontworpen dat zij zoveel mogelijk in hun geheel kunnen worden hergebruikt, en anders in elk 

geval in delen. Standaardisatie is een van de oplossingen, zowel door het aanpassen van bestaande 

normen als het ontwikkelen van nieuwe 

normen. Aan het eind van de levensduur van 

een product worden grondstoffen 

herwonnen worden uit ‘materiaalafval’ en op 

zo hoog mogelijke kwaliteit opnieuw ingezet 

wat keuring, karakterisering, scheiding, 

isolatie en/of opwerking nodig maakt. Gezien 

de grote hoeveelheden gebruikt materiaal 

die we nu al ter beschikking hebben, kunnen 

en moeten we nu al beginnen met Urban 

Mining. Daarnaast blijft het belangrijk te 

werken aan energie-, kapitaal- en logistiek geoptimaliseerde productieprocessen, met zo min mogelijk 

bijproducten of materiaalverlies en in goede harmonie met de andere uitdagingen. Bij de ontwikkeling van 

nieuwe materialen en een nieuw materialensysteem moet ook ingezet worden op het gebruik van 

biomassa, vaakvoorkomende elementen en atoxische materialen/elementen. Via slimme 

materiaaltechnologie wordt het gebruik van nagenoeg niet terugwinbare toeslagstoffen voorkomen en 

recycling vergemakkelijkt. Er moet een cyclus worden ingezet die de hierna genoemde factoren 

afwisselend en zoveel mogelijk interactief optimaliseert. Een voorbeeld is het (her)gebruik van de grote 

stromen huishoudelijk afval, sloopafval en afvalwater met waardevolle grondstoffen die na concentratie 

en/of scheiding opgewerkt worden. Een ander voorbeeld is het nuttig gebruiken van koolstofdioxide voor 

de opslag van duurzame energie en als grondstof voor de productie van chemische halffabricaten. In een 

circulair voedselproductiesysteem worden water-, energie- en nutriënten kringlopen gesloten op de juiste 

schaalniveaus, variërend van lokaal tot mondiaal niveau. En de biologische kringloop wordt verbonden 

met de technologische kringloop door de ontwikkeling van een duurzame biobased economie, waarin 

chemicaliën en materialen worden gemaakt uit duurzame biologische bronnen. Bij dit alles kunnen en 

moeten we nog veel leren van ecologische ketens en cycli, van terugkoppelingsmechanismen, interacties 

in complexe adaptieve systemen zoals die functioneren in het biologische systeem en deze principes waar 

mogelijk toepassen binnen onze economie. Specifieke onderzoeksonderwerpen, met (duurzame) energie- 

en kapitaalefficiëntie als conditio sine qua non, zijn dan o.a.: 

• productie, conversie en scheiding van primaire en secundaire (biologische) grondstoffen, waaronder 

o.a. katalyse, industriële biotechnologie en chemical building blocks 

• productie, conversie en scheiding van functionele en structurele materialen, waaronder o.a. ‘smart’ 

materiaaltechnologie, (her)gebruik van metalen en materialen voor bouw & infra en 3D printen  

• ontwerp van producten, materialen en het waardeweb als geheel voor hergebruik en recycling, incl. 

reversibele verbindingstechnologieën van producten, waaronder o.a. gebruik van hybriden en 

composieten 

• analyse- en detectietechnologie voor het herwinnen en opwaarderen van grondstoffen. 

2.2 WAARDEWEB EN WAARDENETWERKEN 

Voorbeeld: efficiëntere recycling door startups 

QCP richt zich op recycling van PP, HDPE, LDPE, 

plastics die o.a. worden toegepast in de weg- en 

waterbouw.  

Cumapol en Ioniqa richten zich op de chemische 

recycling van polyester (PET), waardoor dit weer 

als nieuw basismateriaal kan worden ingezet.  

Smartcrusher richt zich op betere recycling van 

beton.  

Bron: MVO Nederland 
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In een duurzame circulaire economie waarbij economische waarde ontstaat in een industrieel netwerk, is 

duurzaam circulair productontwerp in combinatie met duurzame circulaire businessinnovatie 

onontbeerlijk. Duurzame businessmodellen brengen balans in de waardecreatie in ons circulaire 

waardeweb en het belang van ons natuurlijke 

ecosysteem. De essentie van een duurzaam 

circulair businessmodel is dat bedrijven 

(nieuwe) posities kiezen, gericht op 

meervoudige waardecreatie op zowel 

financieel, ecologisch als sociaal gebied. Deze 

heroriëntatie wordt mogelijk gemaakt door de 

sluiting van biologische en technologische 

kringlopen en het verbinden van deze twee 

door gebruik te maken van biologische 

grondstoffen voor o.a. chemical building 

blocks en biobased materialen. Deze nieuwe 

posities vergen voor gebruiksgoederen een 

andere waardepropositie: in plaats van 

verkoop van een product, kan men denken aan het aanbieden van toegang tot een product (bijv. 

autodelen), of het aanbieden van een resultaat (een bekend voorbeeld is het in gebruik geven van een 

kopieermachine, waarbij per print wordt betaald). Het product blijft op deze wijze eigendom van de 

producent, die vervolgens extra waarde kan creëren door bijvoorbeeld: Circular Design (producten 

duurzaam ontwerpen zodat waarde langer behouden blijft), Optimal Use (zorgen voor levensverlenging en 

betere benutting van producten tijdens de gebruiksfase), Value Recovery (waarde creëren door producten 

na de gebruiksfase weer integraal op te knappen of minimaal 

de onderdelen of grondstoffen geschikt te maken voor 

hergebruik). Deze bewegingen kunnen ook leiden tot het 

ontstaan van een slim materialen en componenten netwerk 

dat vergeleken kan worden met het ontstaan van een slim 

energienetwerk voor het transport van gedistribueerd 

opgewekte duurzame energie. Uit en in dit materialen en 

componenten netwerk kunnen weer aanzetten ontstaan voor 

nieuwe waardecreatie zoals bijvoorbeeld via digitale 

handelsplaatsen etc. Logistieke processen, dataverwerking en 

informatietechnologie spelen hierbij een belangrijke rol. Het 

is van groot belang dat de nieuwe duurzame 

businessmodellen inclusief, flexibel en veerkrachtig zijn en in 

continue balans met inzichten die worden gewonnen uit de 

analyse van de natuur. Een belangrijk inzicht bijvoorbeeld is 

dat de natuur op macroschaal vrij stabiel is, maar op kleinere schaal juist dynamisch. Dit inzicht kan 

gebruikt worden voor het ontwerpen van businessmodellen en het creëren van een waardeweb. 

Specifieke onderzoeksonderwerpen zijn dan o.a.: 

• ontwerp en evaluatie van duurzame circulaire producten en daarop afgestemde businessmodellen  

• verbeteren van circulaire business modellen m.b.t. waardepropositie, waardenetwerk en 

verdienmodel 

• noodzaak voor beleidsmatige ondersteuning ten aanzien van circulaire businessmodellen 

• de rol van lokale initiatieven in de realisatie van nieuw waardewebs 

• de rol van duurzame energie in de circulaire economie 

• de rol van informatietechnologie in circulaire businessmodellen 

• ontwikkelen van nieuwe en meer objectieve total life cycle analyses over meerdere levensduren van 

grondstoffen, processen en producten inclusief retourlogistiek 

• globale en lokale dynamische materiaalstroomanalyses, ook in relatie tot biologische en natuurlijke 

kringlopen van o.a. koolstof, fosfaat, stikstof en water. 

2.3 CONSUMENT EN MAATSCHAPPIJ 

De implementatie van een duurzame circulaire economie vereist dat burgers en consumenten de 

kernwaarden herkennen en erkennen, veranderingen die circulariteit versnellen accepteren en de 

circulaire economie met hun gedrag ondersteunen. Om te zorgen dat nieuwe technologie, producten, 

Voorbeeld: Waste-to-chemicals 

Veertien Nederlandse partners willen afval als 

duurzame grondstof voor chemie. Een omvangrijk 

Nederlands initiatief, geïnitieerd door AkzoNobel, 

Enerkem en vier regionale partners  onderzoekt 

hoe afval kan dienen als grondstof voor chemische 

productie. De bedoeling is om synthesegas, een 

grondstof voor producten als methanol en 

ammoniak, te maken uit huishoudelijk en 

restafval. Het publiek-private partnerschap gaat de 

mogelijkheden onderzoeken voor een eerste 

Europese fabriek op basis van deze technologie in 

Rotterdam of Delfzijl.  

Voorbeeld: refurbishment 

Een refurbished iPhone behoudt 

ongeveer 48% van zijn 

oorspronkelijke waarde, terwijl het 

slechts 0,24% van zijn waarde aan 

gerecyclede onderdelen bevat. Het 

hergebruik van een ton textiel 

behoudt 9,6% van zijn 

oorspronkelijke waarde in 

vergelijking met recycling (0,4%), 

terwijl auto's 5,3% van hun 

oorspronkelijke waarde behouden 

vergeleken met de gerecyclede 

onderdelen (1,5%). 
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diensten, en businessmodellen acceptabel zijn en daadwerkelijk gebruikt gaan worden is het van belang 

inzicht te krijgen in welke factoren het gewenste gedrag stimuleren dan wel belemmeren, zodat nieuwe 

waardeproposities daar op kunnen inspelen. Omdat een circulaire economie vereist dat veel verschillende 

actoren tal van gedragingen gaan veranderen, 

is het vooral wenselijk generieke factoren te 

identificeren die mensen motiveren of in 

staat stellen om verschillende gedragingen te 

vertonen die de ontwikkeling van een 

duurzame circulaire economie versnellen. 

Ook is het van belang na te gaan wanneer 

overgangen van het ene gedrag naar ander gedrag in verschillende domeinen en situaties kunnen 

plaatsvinden, en hoe dit leidt tot veranderingen in leefstijlen. Als duidelijk is welke factoren van invloed 

zijn op gedragingen die een circulaire economie belemmeren dan wel bevorderen, kan worden nagegaan 

welke interventies, beleid en businessmodellen nodig en effectief zijn om gedrag van mensen te 

veranderen. Potentiële interventies zijn educatie, verschillende typen informatie, rolmodellen en 

voorbeeldprojecten, financiële prikkels, wet- en regelgeving, (her)inrichting van de ruimte, en 

technologische innovaties. Wanneer is bijvoorbeeld bewustwording effectief, en wanneer is het nodig om 

gedragsveranderingen te faciliteren of te sturen? Het is van belang inzicht te hebben in de factoren die 

effectiviteit van beleid bepalen, zodat beleid kan worden geoptimaliseerd en leerervaringen kunnen 

worden benut. Beleid vereist voldoende draagvlak. Daarom is het van belang inzicht te krijgen in factoren 

die van invloed zijn op acceptatie van beleid en in mogelijkheden om draagvlak te vergroten. Het effectief 

organiseren van inspraak en participatie kan ertoe bijdragen dat draagvlak voor een duurzame circulaire 

economie wordt vergroot.  

Specifieke onderzoeksonderwerpen zijn dan o.a.: 

• rol van consumenten (en prosumenten) in een circulaire economie  

• begrijpen van voorkeuren van consumenten m.b.t. relevante thema’s binnen circulaire economie  

• factoren die van invloed zijn op gedragingen die een circulaire economie versnellen 

• effect van interventies op consumentengedrag die een circulaire economie versnellen  

• wenselijkheid top-down interventies, faciliteren van bottom-up initiatief  

• acceptatie van businessmodellen en beleid  

• het gebruik van persoonlijke data en privacy-borging  

2.4 GOVERNANCE EN TRANSITIE  

Het ontwikkelen van een duurzame circulaire economie als een systeemtransitie maakt gebruik van een 

consistente beleidscontext op alle schaalniveaus: Europees, nationaal, regionaal en lokaal. Voor een 

succesvolle realisatie is een collectief opgestelde agenda van leidende thema’s noodzakelijk met daarin 

collectieve definities, ambities en indicatoren voor de komende decennia.  

Traditionele top-down planning werkt hier niet gezien de complexiteit en tijdstermijn. De kern is het 

iteratief en gezamenlijk leren door de verschillende stakeholders hoe het richtinggevend toekomstbeeld 

het beste kan worden ingevuld. Voor het realiseren van een duurzame circulaire economie is een 

stelselmatige aanpak nodig op alle schaalniveaus. In alle gevallen is samenwerking tussen de schaalniveaus 

c.q. betrokken partijen een essentiële voorwaarde. Tot op heden is er onvoldoende aandacht voor de 

schaalaspecten en interacties om tot een duurzame circulaire economie te komen. Daarbij gaat het 

bijvoorbeeld over de vraag op welke terreinen  Europese landen gezamenlijk moeten optrekken en op 

welke moeten profileren. Ook is aan de orde in welke situatie/context zelforganisatie door bedrijven en 

burgers het meest effectief is en wanneer sturing of facilitering door de overheid gewenst is. In de huidige 

BBP: Voor een lange termijn strategie waarbij brede duurzame welvaartsgroei groei wordt nagestreefd 

is het huidige Bruto Binnenlands Product (BBP) als indicator ongeschikt. Het BBP neemt geen 

ecologische component mee in de index. Voor de lange termijn is een strategisch groeipad succesvol 

indien rekening wordt met beschikbaarheid van grondstoffen, energie en natuurlijke hulpbronnen zoals 

schoon water, lucht, een prettige omgeving/natuurlijke hulpbronnen en een goed leefbaar klimaat. 

Gedacht kan worden aan introductie en verrekening van ‘onttrokken waarde’ voor een lange termijn 

strategische afweging en beleidsontwikkeling. De introductie van een duurzame circulaire economie 

kan worden versneld als voor de bijdrage aan brede welvaartsontwikkeling betere leidende indicatoren 

beschikbaar komen waarin ook deze ecologische component wordt meegenomen. Kwantitatief inzicht 

in nationale en globale materiaal- en productketens en de economische, sociale en milieuwinst van 

verbeteropties is daarbij essentieel. 

 

Voorbeelden: gebruiksmodellen voor consumenten 

Guilt-free kleding lease: MUD jeans 

Deelplatforms: Peerby, Snappcar 

Reparatie i.p.v.ipv weggooien: Repair Cafés 

Bron: MVO Nederland 
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praktijk vindt bij het werken aan de duurzame circulaire economie veel vernieuwing plaats op lokaal 

niveau, vaak door social entrepreneurs. Hierdoor ontstaan bij het werken aan de duurzame circulaire 

economie nieuwe samenwerkingen in nieuwe 

netwerken om vanuit diverse perspectieven en 

belangen waarde te creëren. Voor 

initiatiefnemers en koplopers is het dus essentieel 

dat zij kunnen rekenen op een consistente 

beleidscontext die duurzame circulariteitsdoelen 

ondersteunt. Specifieke onderzoeksonderwerpen 

zijn dan o.a.:  

• wie zijn belanghebbenden, wat zijn hun belangen en hoe reageren verliezers en winnaars in deze 

transitie 

• de ontwikkeling van een consistent langetermijnbeleid  

• het creëren van de juiste doorzettingsmacht van de overheid 

• het creëren van, vasthouden aan en monitoren van het juiste beleid op diverse schaalniveaus,  

• het ontwikkelen van betere en bredere welvaart indicatoren (dan het huidige BBP, zie kader) voor 

lange termijn strategische sturing en monitoring  

• het gebruiken van ervaringen met overheidsbeleid 

• het gebruiken van positieve en negatieve ervaringen met deze transitie in andere landen en regio’s 

3. Verbindingen 

De wetenschappelijke vraagstukken over duurzame circulaire economie vragen een interdisciplinaire 

aanpak, waarbij onderzoekers vanuit α-, β- en γ-disciplines samenwerken. Nieuwe (interdisciplinaire) 

theorieën moeten worden ontwikkeld en getest. Een multi-methode aanpak is daarbij gewenst, zodat 

interne validiteit en externe validiteit gewaarborgd zijn. Te denken valt aan een combinatie van studie van 

de natuur, studie van structuur en functie van materialen en grondstoffen, experimenteel onderzoek, 

experimentele ontwikkeling, veldexperimenten of proeftuinen, vragenlijstonderzoek, 

observatieonderzoek, en kwalitatieve interviews. Het onderwerp moet worden uitgewerkt in 

transdisciplinaire samenwerking. Het begrijpen van de interactie tussen grondstoffenleveranciers, 

producenten, consumenten en dienstverleners en van de samenhang van grondstoffen, productie, 

producten, diensten en businessmodellen vereisen een onderling afgestemde aanpak van de betrokken 

disciplines. Tevens moet worden voorzien in een goede doorstroming van onderzoek naar innovatie in de 

praktijk. Voor nog lang niet alle deelproblemen zijn oplossingen voorhanden. Als onderdeel van deze NWA 

route wordt derhalve gedetailleerd in kaart gebracht wat de meest kansrijke oplossingen zijn en welke 

doorbraken nog gerealiseerd moeten worden om te komen tot substantiële verduurzaming van 

grondstofstromen en waar mogelijk volledig circulaire productieprocessen. Behoud en waar mogelijk 

vergroten van het economisch groeiperspectief van Nederland is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. 

Dit vereist expertise en input van alle bovengenoemde disciplines en samenwerking met een aantal 

andere NWA routes. 

 

NWA route 12 heeft directe samenhang met NWA routes 4 (Oorsprong van leven), 6 (Veerkrachtige en 

zinvolle samenlevingen), 10 (Smart Industry), 11 (Smart liveable cities), 13 (Duurzame productie van veilig 

en gezond voedsel) 15 (Kwaliteit van de omgeving: de waarden van natuur, landschap, bodem, klimaat, 

water en milieu), 17 (Energietransitie), 20 (De blauwe route: water als weg naar een innovatieve en 

duurzame groei), 23 (Materialen) en 24 (Meten en Detecteren). De afstemming hiermee is onder meer 

gebeurd via onderling overleg tussen leden van het kernteam, deelname in kernteams van andere routes, 

uitwisseling van deelname aan workshops en het aanvullen van de finale NWA route voorstellen.  

 

In Nederland en ook daarbuiten is een groot aantal partijen bezig de omslag naar een duurzame circulaire 

economie in de praktijk te realiseren of te versnellen door het concept van de circulaire economie toe te 

passen bij concrete diensten en producent van bedrijven. Denk hierbij in Nederland o.a. aan Circular 

Economy Platform, MVO-Nederland, De Groene Zaak, Het Groene Brein, CIRCO, Kracht in Nederland, 

Circularity Centre, Netherlands Circular Hotspot (NLCH) en NEN. Deze partijen hebben hierbij sterke 

behoeften aan kennis en inzichten vanuit de wetenschap op de in hoofdstuk 2 genoemde 4 genoemde 

uitdagingen. Deze NWA route levert het platform voor een intensieve en vruchtbare kruisbestuiving. 

 

Voorbeeld: Nederland als voorloper 

Uitgaande en ingaande handelsmissies m.b.t. 

CE. Vanuit de gehele wereld is er grote 

interesse in de manier waarop Nederland bezig 

is met het verder brengen van de circulaire 

economie.  

Bron: MVO Nederland 
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Additioneel benodigde R&D middelen: in de eerste vier jaar 50 Miljoen Euro/jaar voor het realiseren van 

geheel van de voorgestelde samenhangende verbindingen en onderzoeksrichtingen. De daaropvolgende 

jaren zal het bedrag moeten meegroeien met de ontwikkeling en de kansen die kunnen worden 

gecreëerd. 
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