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1. Refuse: weigeren/voorkomen gebruik

2. Reduce: gebruik minder grondstoffen

3. Redesign: herontwerp met oog op circulariteit

4. Re-use: product hergebruik (2e hands)

5. Repair: onderhoud en reparatie

6. Refurbish: product opknappen

7. Remanufacture: nieuw product van 2e hands

8. Re-purpose: hergebruik product maar anders

9. Recycle: verwerking en hergebruik materialen

10.Recover: energie terugwinning

Niveaus van circulariteit (10 R’s)



LiDS: Lifecycle Design Strategies (TUD, 1998)
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Ecodesign strategie 1-3
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Ecodesign strategie 4-6

Milieu-efficiënte
distributiewijze
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Verpakking: duurzaam & licht

Efficiënt transport
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Laag energieverbruik

Duurzame energiebron

Weinig hulpmaterialen

Duurzame hulpmaterialen

Geen verspilling energie/materialen
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Hoge bedrijfszekerheid

Eenvoudig onderhoud/reparatie

Modulaire opbouw

Lage modegevoeligheid

Sterke gebruiker/product relatie
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Ecodesign strategie 7-@
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Optimaliseer einde-
levensduur systeem

Nieuwe functie-
vervulling

Hergebruik gehele product

Hergebruik van onderdelen

Hergebruik van materialen

7 Dematerialisatie

Gezamenlijk gebruik

Integratie van functies

Efficiënte functievervulling
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• Ontwerpers houden bij producten en diensten al rekening 
met hergebruik 

• Iedereen hergebruikt of recyclet zoveel mogelijk 
producten en grondstoffen opnieuw 

• Iedereen gaat verantwoord om met de omgeving, zoals 
bodem, bos en zee 

• Voor elk product is elke stap goed ingericht, van begin tot 
einde van de levenscyclus 

Hoe ziet een circulaire economie eruit?



Bron: OESO (2015), Material Resources, Productivity and the Environment, OESO Green Growth Studies

Waar staan we? (2013)



http://thumbs.dreamstime.com/z/de-stortplaats-van-het-vuilnis-17146138.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/de-stortplaats-van-het-vuilnis-17146138.jpg


Urgentie circulaire economie

• Schaarste van grondstoffen op wereldschaal

• Verminderen importafhankelijkheid (90% import uit niet EU 
landen)

• Toenemende eis samenleving t.a.v. duurzaamheid en 
vermogen burgers om duurzaamheidsinitiatieven te starten

• Economische, sociale en maatschappelijke waarde
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Urgentie circulaire economie



Bron: TNO (2013), Kansen voor de circulaire economie, TNO-rapport TNO 2013 R10864, TNO: Delft. 

Waarde circulaire economie



Rabobank (juni 2015), De potentie van de circulaire economie

Scenario Circular flow:

• 83.000 banen

• Maatschappelijke waarde 31 miljard euro (5,2% BBP) 
structureel

• Effect economische groei 8,4 miljard euro (1,2% BBP) : 
veel lager (minder nieuwe producten consumeren)

• Exportwaarde 3,5 miljard euro

Waarde circulaire economie



To do: Circulair inkopen en aanbesteden met ambitie



To do: Ontwerp hergebruik product-onderdelen-materialen



To do: Duurzame energie



To do: Heroverweging afvalstoffenrecht


