
April 2022

EEN WHITE PAPER OVER  
CIRCULAIRE ECONOMIE



Inhoudsopgave

Introductie         1

Van een lineaire naar een circulaire economie   2
Grenzen aan onze lineaire economie     2

Circulaire Economie        5

De noodzakelijke transitie vergt veel     5

Circulaire strategieën       7

Investeren in de circulaire economie    10
Cluster 1: Gebruik hernieuwbare grondstoffen    10

Cluster 2: Vermindering van materiaalintensiteit     10

Cluster 3: Circulair consumptiepatroon     11

Cluster 4: Verlenging levensduur en behoud van materiaalwaarde 11

Sectorverdieping
Kunststof         12

Textiel          13

Bouw          14



1

COMMENDAINHOUDSOPGAVE

Ooit waren wij jagers en verzamelaars en vestigden we ons in kleine gemeen-
schappen en zijn we land gaan ontginnen. Destijds werd nauwelijks afval gepro-
duceerd en het kleine beetje afval dat ontstond, was biologisch afbreekbaar. 

Dit veranderde tijdens de industriële revolutie. Met de komst van stoommachines, 
gas en elektriciteit vond een transformatie van het arbeidsproces plaats en werd 
massaproductie mogelijk. 

Onze economie en welvaart is sinds de 
industriële revolutie enorm gegroeid. De 
keerzijde is dat de revolutie tot een grote 
hoeveelheid afval heeft geleid. Onze econo-
mie is lineair geworden; we ontginnen 
grondstoffen, maken producten, gebruiken 
deze en gooien de producten vervolgens 
weg. 

Deze lineaire benadering is onhoudbaar. 
We worden dagelijks geconfronteerd met 
de negatieve gevolgen van deze lineaire 
benadering. De aarde warmt op, het aantal 
natuurrampen neemt toe, er is sprake van 
vervuiling en de biodiversiteit neemt in rap 
tempo af. Zonder ingrijpen worden deze 
problemen alleen maar groter. In 2050 
leven er vermoedelijk 1,9 miljard mensen 
meer op aarde dan nu, waarvan een derde 
in een stad. Vermoedelijk verdubbelt de 

wereldwijde consumptie van grond- 
stoffen en zal de hoeveelheid afval  
exploderen.

Een economische systeemverande-
ring, van een lineair naar een circulair 
model, is noodzakelijk. De circulaire 
economie is gericht op het optimaal 
inzetten en (her)gebruiken van grond-
stoffen en producten zodat zij zo lang 
mogelijk in de kringloop blijven. Dit gaat 
van het heroverwegen van productie en 
verminderen en selectief toepassen van 
(regeneratieve) materialen tot recycling 
en terugwinning van energie uit niet-re-
cyclebare materialen. Voor deze transitie 
zijn forse investeringen nodig, waarbij 
de urgentie ligt op de meest vervuilende 
sectoren zoals de bouw-, transport-, en 
kledingsector.

Introductie

Een economische systeemverandering, van 
een lineair naar een circulair model, is nood-
zakelijk. De circulaire economie is gericht op 
het optimaal inzetten en (her)gebruiken van 
grondstoffen en producten zodat zij zo lang 
mogelijk in de kringloop blijven.

“
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Van een lineaire naar een  
circulaire economie

Onze lineaire economie is niet langer houdbaar. De toename in consumptie en 
productie gaat gepaard met schaarser wordende grondstoffen, geopolitieke 
conflicten, vervuiling, en afvalbergen. We moeten zorgen dat we met minder 

grondstoffen, voor meer mensen, genoeg hebben aan één planeet. De transitie naar 
een circulaire economie maakt dit mogelijk. 

Grenzen aan onze lineaire  
economie

De mensheid heeft een lineaire bena-
dering van productie en consumptie. We 
ontginnen grondstoffen, maken er spullen 
van, gebruiken deze en daarna gooien we 
de spullen, en daarmee de grondstoffen, 
als afval weg of verbranden het. En de 
meeste mensen willen van alles nog altijd 
steeds meer en vaker. 

Deze lineaire benadering is onhoudbaar, 
zeker gezien een aantal demografische 
ontwikkelingen. Volgens de OECD neemt 
de omvang van wereldbevolking toe tot 9 
miljard mensen in 2050 en daarmee ook 
haar consumptie. Bovendien trekken 
steeds meer mensen van het platteland 
naar de stad. Deze urbanisatie vormt een 
extra uitdaging. Stedelingen produceren 
gemiddeld namelijk meer afval dan 
mensen die in landelijke gebieden wonen. 
Bovendien  verviervoudigt de mondiale 
economie vermoedelijk, terwijl het Bruto 
Binnenlands Product (BBP) per hoofd van 
de bevolking verder stijgt. Rijkere mensen 
consumeren over het algemeen meer en 
produceren daarmee ook meer afval. Zo 
produceert de bevolking van hoge inko-
menslanden ruim drie maal zoveel afval 
als de inwoners van lage inkomenslanden 
(gemiddeld 2,1 kg versus 0,6 kg per persoon 
per dag).

Naar verwachting verdubbelt de wereld-
wijde consumptie van grondstoffen, zoals 
fossiele brandstoffen, metalen en mine-
ralen in de komende veertig jaar. Een 
dergelijke explosieve stijging van de vraag 

Figuur 1: ‘Lineaire’ economie
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op de voorraad hernieuwbare natuurlijke 
hulpbronnen ingeteerd en put de mens-
heid deze hulpbronnen uit.  

Sinds de jaren ’70 is er sprake van een 
mondiaal ecologisch tekort. In 2021 
viel Earth Overshoot Day op 29 juli, ter- 

wijl deze dag in 1970 nog 5 maanden 
later viel. We hebben momenteel 
1,5 aarde nodig om de goederen en dien-
sten te kunnen produceren die nodig zijn 
om onze huidige levensstijl te ondersteu-
nen. In 2050 hebben we naar schatting drie 
planeten nodig om aan alle behoeften van 
de mensheid te voldoen. Dit maakt duide-
lijk dat we ons op een onhoudbaar pad 
bevinden.

kan onze planeet simpelweg niet aan. Als 
we met dezelfde snelheid grondstoffen 
blijven onttrekken als nu, dan zijn sommige 
materialen binnen enkele decennia niet 
langer beschikbaar. De aarde is geen onuit-
puttelijke bron van grondstoffen waar 
ongebreideld gebruik van kan worden 
gemaakt. Een belangrijk deel van de grond-
stoffen is niet-hernieuwbaar en dus eindig. 

Bovendien heeft de natuur tijd nodig 
om hernieuwbare natuurlijke hulpbron-
nen te regenereren en nieuwe grondstof-
fen beschikbaar te stellen. De Global 
Footprint Network wijst elk jaar op deze 
uitputting door Earth Overshoot Day te 
berekenen; dit markeert de dag waarop 
de wereldwijde vraag naar ecologische 
diensten in een jaar overstijgt wat de 
aarde in dat jaar kan regenereren. Met 
andere woorden, vanaf die dag wordt er 

Figuur 2: Aantal aardes dat nodig is om in onze 
consumptiebehoefte te voorzien
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De grenzen van wat de aarde te bieden heeft 
komen in zicht of zijn reeds overschreden.“
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De grenzen van wat de aarde te bieden 
heeft komen in zicht of zijn reeds over-
schreden. Twee van deze grenzen, die van 
klimaatverandering en biodiversiteit zijn 
volgens wetenschappers ‘kern-grenzen’. 
Indien deze grenzen worden overschre-
den komt het natuurlijke systeem op 
aarde in een nieuwe, onbekende staat 
terecht. Hierdoor zullen er effecten optre-
den die we nu nog niet kunnen overzien. 
Dit is een groot risico voor de mensheid.

Aangezien ongeveer 50% van alle 
broeikasgasemissies en meer dan 90% 
van het biodiversiteitsverlies het gevolg 
zijn van de winning en verwerking van 
natuurlijke hulpbronnen, zetten steeds 
meer landen in op ontkoppeling van de 
omvang van de economische activiteit 

en de bijbehorende milieudruk. Met 
andere woorden, als de economie groeit, 
dan moet de milieudruk minder hard 
groeien (relatieve ontkoppeling) of zelfs 
dalen (absolute ontkoppeling). Ook de 
afhankelijkheid van schaarse grondstof-
fen en  kwetsbaarheid in geopolitieke 
verhoudingen speelt daarbij een belang-
rijke rol. 

De Europese Unie heeft de ambitie 
uitgesproken om in 2050 de economische 
groei te hebben ontkoppeld van het 
gebruik van hulpbronnen. De Europese 
Green Deal vormt de gezamenlijke stra-
tegie om dit te bereiken. Een van de 
belangrijkste bouwstenen van de Green 
Deal is de uitbreiding van de circulaire 
economie.  
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een lineaire economie, wordt de afvalberg 
drastisch verkleind en neemt de druk op 
het milieu af. 

In een volledig circulaire economie 
worden alle materialen telkens opnieuw 
gebruikt zonder verspilling en zonder 
afval. Een dergelijke economie is een 
utopie; er zullen altijd nieuwe grondstof-
fen nodig zijn. 

In het algemeen is er ook minder ener-
gie nodig, omdat het winnen van grond-
stoffen en het maken van nieuwe onder-
delen en halffabricaten meestal meer 
energie kost dan hergebruik. Bovendien 
wordt voor de energie die nodig is om 
producten te maken in een circulaire 
economie gebruik gemaakt van hernieuw-
bare energie, zoals wind, water en zon.   

De noodzakelijke transitie  
vergt veel

Volgens het Circularity Gap Report 
2021 van de EU is de wereldeconomie op 
dit moment voor maar 8,2% circulair.  
Het potentieel is daarmee groot. Echter 
de transitie van een lineaire naar een 
circulaire economie is verre van 
eenvoudig. 

Circulaire Economie

Hoewel er geen eenduidige definitie 
bestaat van ‘circulaire economie’, hebben 
de definities één ding gemeen: het 
uitgangspunt is dat grondstoffen uitput-
telijk zijn. De circulaire economie is dan 
ook gericht op het optimaal inzetten en 
(her)gebruiken van grondstoffen en 
producten zodat deze zo lang mogelijk in 
de kringloop blijven. Dat wil zeggen: grond-
stoffen worden steeds gebruikt in toepas-
singen met de hoogste waarde voor de 
economie en met de minste milieuschade. 

Er wordt alles aan gedaan om grondstof-
fen hun waarde te laten behouden en niet 
verloren te laten gaan. Hierdoor zijn er 
minder nieuwe grondstoffen nodig dan in 

Figuur 3: Circulariteit



6

COMMENDAINHOUDSOPGAVE

Het bovenstaande maakt duidelijk dat 
de transitie naar een circulaire economie 
een systeemverandering vergt. Zowel de 
economische structuur als de materiaal-
stromen daarbinnen moeten op de schop.  
 

Dit heeft grote gevolgen voor traditionele 
bedrijfs- en verdienmodellen. Bovendien is 
in een circulaire economie keten samenwer-
king zeer belangrijk. Er moeten allianties 
worden gevormd tussen bedrijven binnen 
bestaande en nieuwe productieketens. 

De transitie is daarom alleen mogelijk 
wanneer men op individueel niveau het nut 
van een circulaire economie inziet en er 
door iedereen wordt samengewerkt.

In de lineaire economie draait het om 
het bezit van een product en speelt de 
bewuste veroudering van producten, in 
gebruik of ontwerp, een belangrijke rol. 
Door deze bewuste veroudering neemt  
de omloopsnelheid van producten toe.  
En hoe sneller een product veroudert, hoe 
meer producten er kunnen worden 
verkocht en hoe meer winst een bedrijf 
maakt.

In een circulaire economie is bezit van 
ondergeschikt belang. Het draait vooral 
om de functionaliteit en/of het resultaat 
van producten. Hierdoor wordt er in een 
circulaire economie niet langer waarde 
gehecht aan een hoge omloopsnel-
heid van producten maar aan een lange 
gebruiksduur van producten. Dit impli-
ceert dat het aantal economische trans-
acties terugloopt en daarmee ook de 
winstgevendheid van traditionele bedrijfs- 
modellen. 

De transitie naar een circulaire economie 
vergt een systeemverandering. Zowel de 
economische structuur als de materiaalstro-
men daarbinnen moeten op de schop.  

“
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Circulaire strategieën

Vaak ligt de focus op de meest eenvoudige vormen van circulariteit, omdat deze 
strategieën goed passen binnen de huidige lineaire economie. Strategieën met 
een hogere mate van circulariteit worden veel minder frequent toegepast. Deze 

strategieën bieden echter wel meer mogelijkheden om de waarde van producten en 
grondstoffen zo lang mogelijk zo hoog mogelijk te houden.  

In de meest eenvoudige vorm gaat het 
om het voorkómen van afval, het herge-
bruiken van producten en productonder-
delen en het recyclen van materialen. Maar 
er zijn meer gradaties van circulariteit. De 
zogenaamde R-ladder is een vuistregel om 
te bepalen hoe grondstoffen hoogwaardig 
in de kringloop kunnen worden gehouden. 
Deze ladder kan als vuistregel dienen om 
een voorkeurvolgorde te bepalen voor een 
zo hoogwaardig mogelijk gebruik van 
grondstoffen.  

De strategieën staan geordend op de 
mate van circulariteit. De meest circulaire 
strategieën hebben betrekking op het voor-
komen en verminderen van het gebruik van 
grondstoffen en producten. Deze strate-
gieën richten zich vooral op de fase vóór 

gebruik. De slechtste optie is het nuttig 
toepassen van materialen, die anders 
gestort zouden worden. Hier gaat het om 
strategieën gericht op de fase na het 
gebruik. Daar tussenin kunnen producten 
worden hergebruikt, of opgeknapt waar-
mee de levensduur wordt verlengd. Hier 
gaat het dus om strategieën die zich rich-
ten op de periode dat grondstoffen en 
producten in gebruik zijn. 

Weigeren (‘refuse’) 
Een eerste strategie die kan worden 

toegepast is het weigeren van het gebruik 
van een grondstof of product. We kunnen 
simpelweg besluiten om producten die met 
een bepaalde grondstof worden gemaakt 
niet meer te kopen, omdat we ze eigenlijk 
toch niet echt nodig hebben. Of om produc-
ten niet meer te maken, omdat ze lastig 
duurzaam te produceren zijn.

Heroverwegen (‘rethink’) 
Bij heroverwegen wordt er gekeken of 

er alternatieven voor grondstoffen beschik-
baar zijn die minder belastend zijn of waar 
minder van nodig is. Daarnaast kan product- 
gebruik worden geïntensiveerd, bijvoor-
beeld door producten te delen of door 
multifunctionele producten te introduceren.  

In a properly built circular economy, one 
should rather focus on avoiding the recycling 
stage at all costs. It may sound straightfor-
ward, but preventing waste from being crea-
ted in the first place is the only realistic stra-
tegy.

World Economic Forum

“
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Repareren (‘repair’)
Bij deze strategie worden kapotte on-

derdelen en componenten van producten 
gerepareerd, zodat de producten langer 
kunnen worden gebruikt in de oude func-
tie door dezelfde gebruiker. 

Opknappen door samenvoegen (‘refurbish’)
Bij deze strategie wordt een oud product 

up-to-date gebracht, zodat het gemoder-
niseerde product opnieuw kan worden 
gebruikt. 

Herfabricage met gebruikte onderde-
len (‘remanufacture’)

Van herfabricage is sprake als onder-
delen van afgedankte producten worden 
aangewend voor dezelfde functie als  
waar ze oorspronkelijk voor bedoeld  
waren.  

Verminderen (‘reduce’)
Bij verminderen gaat het erom grond-

stoffen efficiënter te gebruiken door bij-
voorbeeld producten ‘lean’ of met minder 
onderdelen te ontwerpen. Hierdoor neemt 
het materiaalverbruik tijdens de produc-
tie af. Consumenten hebben hierbij ook 
een rol, zij kunnen bijvoorbeeld producten 
verstandiger en langer gebruiken en daar-
mee de noodzaak voor nieuwe producten 
en grondstoffen verminderen. 

Hergebruik in originele vorm (‘re-use’) 
Bij deze strategie worden afgedankte 

producten hergebruikt door ze in hun 
oorspronkelijke  vorm over te dragen aan 
een andere gebruiker. Dat dit steeds vaker 
gebeurt, wordt duidelijk uit de toename 
van tweedehands winkels en online plat-
forms voor meubels en kleding.

Roetz Bikes
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mindere (laagwaardige) kwaliteit dan de 
oorspronkelijke grondstof.  

Energie winnen uit materialen (‘recover’) 
Een laatste strategie is terugwinning 

van ingebedde energie uit niet-recyclebare 
materialen. De warmte die bijvoorbeeld 
vrijkomt bij de verbranding van afval kan 
weer worden gebruikt om elektriciteit op 
te wekken. 

Herbestemmen van bruikbare onder-
delen (‘repurpose’) 

In dit geval worden afgedankte producten 
gebruikt om onderdelen te leveren voor 
nieuwe producten met een andere functie. 

Grondstoffen terugwinnen (‘recycling’)
Bij deze strategie wordt herwinbare 

waarde uit afval verwerkt tot nieuwe grond-
stoffen met dezelfde (hoogwaardige) of 

Refuse

Figuur 4: R-ladder

Bron: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency - 
J. Potting, M. Hekkert, E. Worrel, A. Hanemaaijer, 
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Investeren in de circulaire economie

Een transitie van de lineaire naar een circulaire economie vereist investeringen 
in bijna alle economische sectoren. Van kleine technologische bedrijven die 
nieuwe materialen, producten en/of processen ontwikkelen waarmee de kring-

loop verder kan worden gesloten tot multinationals de hun bedrijfsmodellen dienen 
te transformeren. 

Globaal kunnen er vier clusters worden 
onderscheiden. Dit zijn groepen bedrijven 
die soortgelijke producten en/of diensten 
aanbieden en waarvoor investeringen 
nodig zijn om de transitie te bewerkstelli-
gen. Prioriteit dient er gegeven te worden 
aan de meest vervuilende materialen en 
sectoren zoals kunststoffen, textiel en 
bouw.

Cluster 1: Gebruik hernieuwbare 
grondstoffen

Het eerste cluster omvat bedrijven die 
inspelen op de verschuiving van fossiele 
grondstoffen naar hernieuwbare grond-
stoffen voor productieprocessen. Bedrijven 
dienen meer hernieuwbare grondstoffen 
en gerecyclede grondstoffen te gebruiken 

in hun productieproces.

Cluster 2: Vermindering van  
materiaalintensiteit 

Het tweede cluster wordt gevormd door 
bedrijven die bijdragen aan miniaturisatie 
en dematerialisatie van productie. Onder 
miniaturisering wordt een proces verstaan 
waarbij structuren worden verkleind met 
behoud van hun functionaliteit en eventu-
eel ook hun vorm. Het gaat daarbij om het 
verkleinen van onderdelen van technische 
apparaten, en uiteindelijk van die appara-
ten zelf. Het begrip dematerialisatie wordt 
gebruikt om een verschuiving aan te geven 
van het bezit van een fysiek product naar 
het gebruik van de intrinsieke waarde van 
het product. Door beide technologieën 
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grondstoffensamenstelling van produc-
ten is. Ook netwerktechnologieën die 
ervoor zorgen dat consumenten meer 
kunnen doen met minder, onder 
andere door producten te huren, uit te 
lenen, te ruilen, te geven of te delen, 
spelen hierbij een rol. 

Cluster 4: Verlenging levensduur en 
behoud van materiaalwaarde

Tot de laatste cluster behoren bedrij-
ven die de technische levensduur van 
producten verlengen en/of onderhouds- 
mogelijkheden verbeteren, zoals slimme 
materialen die zichzelf herstellen of 
schoonmaken, materialen die druk omzet-
ten in energie en nano-materialen. Ook 
technologieën die het mogelijk maken om 
grondstoffen terug te winnen en/of naar 
energie om te zetten vallen onder deze 
categorie. 

neemt de materiaalintensiteit van de 
economische activiteit af. Ook technolo-
gieën die niet-lineaire bedrijfsmodellen 
mogelijk maken, zoals ‘product-as-a-ser-
vice’, vallen onder deze categorie. 

Cluster 3: Circulair consumptie- 
patroon

In de derde categorie vallen bedrijven 
die een circulair consumptiepatroon moge-
lijk maken en ondersteunen. Een verande-
ring in het gedrag van consumenten is 
cruciaal voor de realisatie van een circu-
laire economie. Bewustwording en inzicht 
spelen hierbij een belangrijke rol. 

Bewustwording kan worden vergroot 
door scholing en kennisdeling. Be- 
drijven gericht op duurzame sourcing of  
tracking & tracing kunnen inzicht bieden 
in waar grondstoffenstromen vandaan 
komen, waar ze naartoe gaan en wat de 
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Kunststof
De eerste synthetische kunststof, oftewel plastic, 

werd in het begin van de twintigste eeuw ontwikkeld. 
Toch duurde het tot de jaren ‘60 van de vorige eeuw 
tot de vraag naar plastic in een stroomversnelling 
kwam. Inmiddels passen we kunststoffen breed toe 
in allerlei alledaagse gebruiksvoorwerpen en hebben 
ze een groot aantal traditionele materialen, zoals hout 
of glas, vervangen. 

Het succes van kunststoffen kan door verschil-
lende factoren worden verklaard. Kunststoffen  zijn 
eenvoudig te (ver)vormen, vaak lichter dan traditio-
nele materialen, vergaan doorgaans niet en kunnen 
relatief goedkoop worden geproduceerd. Tegelijkertijd 
kleven er aan het gebruik van kunststoffen ook belang-
rijke nadelen. 

Door inefficiënte mondiale afvalsystemen wordt 
slechts een beperkt deel van alle kunststoffen ge- 

recycled. De rest belandt op de vuilnisbelt, wordt verbrand 
of komt in de natuur terecht. Met alle negatieve ecolo-
gische gevolgen van dien, zoals micro- en macro-plas-
tics die in het milieu terecht komen. Bovendien gaat de 
productie van kunststoffen gepaard met uitstoot van 
broeikasgassen en andere schadelijke stoffen en is het 
potentieel schadelijk voor onze eigen gezondheid.  

Het is dan ook van belang om de manier waarop kunst-
stoffen worden geproduceerd, gebruikt en wegge-
gooid meer in lijn te brengen met het concept van een 
circulaire economie. Hiervoor kunnen de verschillende 
R-strategieën worden gebruikt. De meeste soorten kunst-
stof kunnen technisch goed gerecycled worden mits ze 
als pure stroom worden aangeleverd. Het is dan ook 
belangrijk om de infrastructuur, zoals innovatieve afval-
verzamelings-, identificatie- en sorteermethoden, te 
verbeteren. Voor ongescheiden bronnen van kunststof 
ligt dat lastiger. De techniek hiervoor, chemische re- 
cycling, is nog volop in ontwikkeling. 
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Textiel
Door een combinatie van groeiende welvaart en de 

opkomst van goedkope materialen, zoals polyester, is 
de waarde van een kledingstuk en de kwaliteit gedaald en 
zijn de volumes gestegen. De kledingproductie is sinds 
2000 meer dan verdubbeld, vooral als gevolg van fast 
fashion. 

 
De textielsector behoort tot één van de meest vervui-

lende sectoren. Voor de productie van textiel worden 
enorme hoeveelheden water gebruikt, waardoor water-
gebrek in regio’s waar water al schaars is verder toeneemt. 
Verder bevat het afvalwater grote hoeveelheden scha-
delijke chemicaliën. De broeikasgassen die vrijkomen 
bij de productie van kleding zijn bovendien fors. En dan 
hebben we het nog niet gehad over de lonen van fabrieks-
arbeiders die vaak niet hoog genoeg zijn om van te  
leven, de erbarmelijke werkomstandigheden en kinder- 
arbeid. 

Bijna driekwart van de kleding belandt uiteindelijk 
op de vuilnisbelt of in de verbrandingsoven. Niet alleen 
omdat kleding afgedragen wordt, maar ook door over-
productie. Jaarlijks wordt 92 miljoen ton aan ongedra-
gen kleding weg-gegooid. Door de beperkte recycling 
wordt er in de textiel-sector vooral gebruik gemaakt 

van virgin materialen. Dit is onhoudbaar. De industrie heeft 
een circulaire make-over nodig. 

Bij het ontwerp van kledingstukken dient niet alleen 
rekening te worden gehouden met functionaliteit en stijl, 
maar ook met duurzaamheid en recyclebaarheid van 
kleding. Kleding gemaakt van biologisch katoen, gerecy-
clede wol, polyester van petflessen of nieuwe syntheti-
sche vezels, zoal lyocell, zijn duurzamer dan veel andere 
materialen. Ontwerpen voor ‘disassembly’ moet de stan-
daard worden en in het ontwerp dient zoveel mogelijk één 
materiaal, of een bekende blend te worden gebruikt. Dit 
vereenvoudigt hergebruik en hierdoor kan de volledige 
materiaalwaarde van kleding worden behouden. 

Daarnaast is het belangrijk om de repareerbaarheid 
van kleding te vergroten en de bestendigheid te verlen-
gen. Ook kan er worden gedacht aan verhuur- en lease 
modellen die de vraag naar ‘nieuwe’ kleding doet vermin-
deren en waardoor de productie van nieuwe kleding 
afneemt. Daarnaast dienen consumenten te worden 
overtuigd dat er een tweede leven is voor items die ze 
zelf niet langer gebruiken. Ook voor textiel en kleding 
is een robuuste verzamelinfrastructuur noodzakelijk 
om een circulair model in de textielindustrie mogelijk 
te maken. 
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Bouw
Gebouwen bestaan nu nog uit grote hoeveelheden 

zware materialen, zoals steen, beton en staal. De winning, 
bewerking en transport hiervan zorgen voor een grote 
milieubelasting. De bouwsector is één van de grootste 
‘consumenten’ van grondstoffen en zorgt tegelijkertijd 
voor één van de grootste afvalstromen in onze economie. 
Daarmee geldt ook de bouw als één van de meest vervui-
lende economische sectoren.  

Hoewel veel bouwmaterialen en -afval  herbruikbaar 
zijn, vindt er in de praktijk nog altijd weinig recycling plaats. 
Dit wordt onder meer veroorzaakt door het feit dat nieuwe 
bouwmaterialen vaak goedkoper zijn dan circulaire bouw-
materialen. Niet alleen zijn de arbeidskosten van demon-
tage en revisie hoog, de opslag van hergebruikte bouw-
materialen kost ook relatief veel geld (doordat aanbod 
niet goed aansluit op de vraag). 

Door circulair te bouwen kan de waarde in bouwaf-
valstromen worden benut en het milieu worden gespaard. 

Bij het ontwerp van een gebouw dient rekening te worden 
gehouden met het einde van de functionele levensduur. 
Door demontabel te bouwen, kunnen bijvoorbeeld onder-
delen van een gebouw worden hergebruikt. En door 
modulaire bouw kunnen gebouwen worden aangepast 
aan nieuwe functies. Tevens kan er al bij het ontwerp 
rekening worden gehouden met de recyclebaarheid van 
materialen, inclusief gebruikte lijm, verf en andere beno-
digdheden, en is het van belang om gebruikte materia-
len te administreren. 

Een gebouw staat nooit alleen. Het heeft een plek en 
positie binnen een groter omliggend gebied, waarin mate-
riaalstromen worden opgewekt, uitgewisseld, omgezet 
en vastgehouden. De ruimtelijke dimensie bepaalt welke 
materiaalstromen op welke schaal het meest efficiënt 
kunnen worden gesloten. 

In het vierde Commenda Webinar gaan we dieper in op 
het thema Duurzaam Bouwen, inclusief de toepassing 
van circulariteit. 

Space&Matter / Vivid Vison. Wonen in ‘wij_land’. Geraadpleegd op 29 april 2022, van  
https://www.woneninwijland.info/
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