
Circulaire economie en 
grondstoffenefficiëntie:  
duurzame circulaire impact
Een duurzame, circulaire economie waarin we grondstoffen volledig hergebruiken, geen afval 
produceren en alle gebruikte energie duurzaam is opgewekt. Dat is het ideaal van deze route. 
De circulaire economie levert een bijdrage aan het welvaartspeil van onze samenleving op 
langere termijn: Hij creëert economische groei, stelt de beschikbaarheid van grondstoffen 
veilig en vermindert de milieudruk. De overgang naar een duurzame circulaire economie 
vereist, naast nieuwe technologie, structurele aanpassingen in de manier waarop we onze 
samenleving vormgeven. Deze route is dan ook bij uitstek multidisciplinair van aard.

Een duurzame circulaire economie gaat uit van volle-
dige herbruikbaarheid van producten, componenten 
en grondstoffen en van het behoud van natuurlijke 
hulpbronnen in een robuust ecosysteem. Deze vorm 
van economie is de basis voor een betere vraag-aan-
bodverhouding 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. Expliciete 
voorbeelden van schaarse grondstoffen waarvoor 
kringloopsluiting vereist is zijn zeldzame metalen voor 
industriële producten en fosfaatrots voor de landbouw. 
Om een gezonde en aantrekkelijke leefwereld te 
kunnen blijven garanderen, is het nodig om natuurlijke 
ecosystemen te behouden en te versterken. Daar-
naast fungeert een gezond ecosysteem als natuurlijke 
bron van grondstoffen en als basis voor verschillende 
kringlopen. Hernieuwbare (bio-)grondstoffen zijn daar-
voor een belangrijke bron van inspiratie.

Gamechangers
Duurzame circulaire impact vanuit een 
systeemperspectief 
De essentie van de overgang naar een duurzame 
circulaire economie wordt gevormd door aanpassing 
in complete waardenetwerken: van productontwerp tot 
nieuwe bedrijfs- en marktmodellen en nieuwe vormen 
van consumentengedrag. Inzicht is vereist in structu-
ren en instituties, gedrag, beleid en technologische 
ontwikkelingen die een duurzame circulaire economie 
belemmeren of juist voortstuwen. Welke veranderin-
gen zijn mogelijk en nodig? Welke barrières moeten 

worden weggenomen? En welke prikkels zijn effectief 
en acceptabel om gewenst gedrag van relevante 
stakeholders te stimuleren? 

De ontwikkeling van  de circulaire economie vereist 
een volledige systemische benadering, ook voor 
onderzoek en ontwikkeling voor de noodzakelijke 
innovaties in technologie, organisaties, maatschap-
pij, financieringsmethoden en beleid. Hier liggen 
uitgesproken uitdagingen en kansen voor nieuwe 
verbindingen en inter- en transdisciplinair onderzoek. 
Noodzakelijke doorbraken moeten worden gerea-
liseerd in gezamenlijk onderzoek met bedrijven en 
overheden. Samenwerking, ook internationaal, is no-
dig 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, 
ontwikkeld en gerealiseerd, terwijl de goede elemen-
ten van de huidige lineaire economie moeten worden 
geïdentificeerd en behouden. 

Gesloten kringlopen
In een duurzame circulaire economie waarbij grond-
stoffen efficiënt worden geproduceerd, gebruikt en 
hergebruikt, zijn gesloten kringlopen van producten en 
processen cruciaal. Zowel productieprocessen als ma-
terialen en producten moeten daarvoor een ingrijpen-
de transitie ondergaan. De levensduur van producten 
wordt verlengd, bijvoorbeeld door opwaardering. Com-
ponenten worden zo ontworpen dat ze zoveel mogelijk 
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in hun geheel kunnen worden hergebruikt, en anders 
in elk geval in delen. Standaardisatie is een van de 
oplossingen, zowel door het aanpassen van bestaan-
de normen als het ontwikkelen van nieuwe. Aan het 
einde van de levensduur van een product worden 
grondstoffen herwonnen en op zo hoog mogelijke 
kwaliteit opnieuw ingezet. Dit maakt keuring, karakteri-
sering, scheiding, isolatie of opwerking nodig. 
Daarnaast blijft het belangrijk te werken aan innovatie-
ve, energiezuinige en goedkope productieprocessen 
met zo min mogelijk bijproducten of materiaalverlies 
en die zo eenvoudig mogelijk zijn qua logistiek. Bij 
de ontwikkeling van nieuwe materialen en een nieuw 
materialensysteem moet ook ingezet worden op het 
gebruik van biomassa, veelvoorkomende elementen 
en niet-giftige materialen. Via slimme materiaaltechno-
logie wordt het gebruik van nagenoeg niet-terugwinba-
re stoffen voorkomen en recycling vergemakkelijkt. 
Een voorbeeld is het hergebruik van de grote stromen 
huishoudelijk afval, sloopafval en afvalwater met 
waardevolle grondstoffen die na concentratie of schei-
ding opgewerkt worden. 
In een circulair voedselproductiesysteem worden wa-
ter-, energie- en nutriëntenkringlopen gesloten op de 
juiste schaalniveaus, variërend van lokaal tot mondi-
aal niveau. En de biologische kringloop moet worden  
verbonden met de technologische kringloop door de 
ontwikkeling van een duurzame biobased economie, 
waarin chemicaliën en materialen worden gemaakt 
uit duurzame biologische bronnen. Hierbij kunnen 
we nog veel leren van ecologische ketens en cycli 
en van terugkoppelingsmechanismen en interacties 
in complexe adaptieve biologische systemen. Deze 
principes moeten we waar mogelijk toepassen om tot 
een duurzame circulaire economie te komen.

Duurzame circulaire business innovatie
In een duurzame circulaire economie, waarbij econo-
mische waarde ontstaat in een industrieel netwerk, is 
duurzaam circulair productontwerp in combinatie met 
duurzame circulaire businessinnovatie onontbeerlijk. 
De essentie van een duurzaam circulair business-

model is dat bedrijven posities kiezen die zijn gericht 
op meervoudige waardecreatie op zowel financieel, 
ecologisch als sociaal gebied. De nieuwe duurza-
me businessmodellen moeten inclusief, flexibel en 
veerkrachtig zijn en in continue balans met inzichten 
verkregen uit de analyse van de natuur. Deze hero-
riëntatie wordt mogelijk gemaakt door biologische en 
technologische kringlopen te sluiten en te verbinden. 
Deze nieuwe posities vergen voor gebruiksgoederen 
een andere waardepropositie. Denk bijvoorbeeld aan 
het aanbieden van toegang tot een product, 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 vervol-
gens extra waarde kan creëren. Hij kan bijvoorbeeld 
producten duurzaam ontwerpen zodat waarde langer 
behouden blijft, zorgen voor levensverlenging en bete-
re benutting van producten tijdens de gebruiksfase, of 
producten na de gebruiksfase weer integraal opknap-
pen of minimaal de onderdelen ervan geschikt maken 
voor hergebruik. 

Maatschappelijk begrip en acceptatie
De implementatie van een duurzame circulaire econo-
mie vereist dat burgers en consumenten de kernwaar-
den ervan herkennen en erkennen, veranderingen 
die circulariteit versnellen accepteren, en de circulaire 
economie met hun gedrag ondersteunen. Omdat veel 
verschillende actoren tal van gedragingen moeten 
gaan veranderen, is het vooral wenselijk generieke 
factoren te identificeren die mensen motiveren of in 
staat stellen om verschillende gedragingen te verto-
nen die de ontwikkeling van een duurzame circulaire 
economie versnellen. Ook is het van belang na te 
gaan wanneer overgangen van het ene gedrag naar 
andere gedrag in verschillende domeinen en situaties 
kunnen plaatsvinden en hoe dit leidt tot veranderingen 
in leefstijlen. Vervolgens kan worden nagegaan welke 
interventies, beleid en businessmodellen nodig en 
effectief zijn om gedrag van mensen te veranderen. 
Wanneer is bijvoorbeeld bewustwording effectief en 
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op welk moment is het nodig om gedragsverande-
ringen te faciliteren of te sturen? Het is van belang 
inzicht te hebben in de factoren die effectiviteit van be-
leid bepalen, zodat beleid kan worden geoptimaliseerd 
en leerervaringen kunnen worden benut. Het effectief 
organiseren van inspraak en participatie kan ertoe 
bijdragen dat draagvlak voor een duurzame circulaire 
economie wordt vergroot. 

Consistente beleidscontext
Het ontwikkelen van een duurzame circulaire econo-
mie 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 verschillende 
stakeholders zullen iteratief en gezamenlijk moeten 
leren hoe ze het uiteindelijke toekomstbeeld het 
beste kunnen invullen. Voor het realiseren van een 
duurzame circulaire economie is een stelselmatige 
aanpak nodig op alle schaalniveaus. In alle gevallen is 
samenwerking tussen de schaalniveaus en  betrokken 
partijen een essentiële voorwaarde. Tot op heden is er 
onvoldoende aandacht voor de schaalaspecten en in-
teracties 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 gebieden men zich apart moet 
profileren. 

Ook is aan de orde in welke situatie zelforganisatie 
door bedrijven en burgers het meest effectief is, en 
wanneer sturing of facilitering door de overheid ge-
wenst is. In de huidige praktijk vindt bij het werken aan 
de duurzame circulaire economie veel vernieuwing 
plaats op lokaal niveau, vaak door sociale onderne-
mers. Voor initiatiefnemers en koplopers is het dus 
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essentieel dat zij kunnen rekenen op een consistente 
beleidscontext die duurzame circulariteitsdoelen 
ondersteunt. 

Verbindingen
De wetenschappelijke vraagstukken over duurzame 
circulaire economie vereisen een interdisciplinaire 
aanpak, waarbij onderzoekers vanuit alfa-, bèta- en 
gammadisciplines samenwerken. Nieuwe theorieën 
moeten worden ontwikkeld en getest. Een multimetho-
deaanpak is daarbij gewenst, zodat interne en externe 
validiteit gewaarborgd zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
een combinatie van studie van de natuur, studie van 
structuur en functie van materialen en grondstoffen, 
experimenteel onderzoek, experimentele ontwikkeling, 
veldexperimenten of proeftuinen, vragenlijstonder-
zoek, observatieonderzoek, en kwalitatieve interviews. 
Het begrijpen van de interactie tussen grondstoffen-
leveranciers, producenten, consumenten en dienst-
verleners en van de samenhang tussen grondstoffen, 
fabricage, producten, diensten en businessmodellen, 
vereist 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 deel-
problemen zijn oplossingen voorhanden. Derhalve 
moeten we gedetailleerd in kaart gaan brengen 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. 
Het behouden en waar mogelijk vergroten van het 
economisch groeiperspectief van Nederland is daarbij 
een belangrijke randvoorwaarde.

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 versnel-
len door het concept van de circulaire economie toe 
te passen bij concrete diensten en producten van 
bedrijven. Deze route levert het platform voor een 
intensieve en vruchtbare kruisbestuiving tussen al 
deze partijen.
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