De Week van de Circulaire Economie en Klimaat 2020
Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari heeft de landelijke Week van de Circulaire
Economie plaatsgevonden. Het thema dit jaar was Tour Circulair. Goede voorbeelden hebben een
podium gekregen, voorlopers hebben elkaar ontmoet, starters hebben concrete handvatten
aangereikt gekregen om zelf aan de slag te gaan.
Op maandag 3 februari heeft de opening van de Week van de Circulaire economie 2020
plaatsgevonden tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie (ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat) in de Fokker Terminal in Den Haag.

Verslag Nationale Conferentie Circulaire Economie
Een goed bezochte dag! Op een duurzame/circulaire locatie: de Fokkerterminal in Den Haag is
natuurlijk sowieso al een herbestemde locatie, maar is ook CO2 neutraal, scheidt alle afval, levert
duurzame catering en hergebruikt o.a. het tapijt. Een mooi doorkijkje naar wat het nieuwe normaal
gaat worden.
Veel belangstelling!
Met ruim 800 bezoekers en nog een fikse reservelijst is het duidelijk dat CE op veel belangstelling
kan rekenen, bij heel veel partijen. En veel in beweging brengt! Corien Wortmann,
bestuursvoorzitter van ABP kondigde bijvoorbeeld aan dat zij net nieuw duurzaamheidsbeleid
hebben aangenomen, met als doel een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050. Die steunt
op 3 transities, energie, circulair en digitalisering. Voor meer informatie klik hier.
Nederland koploper, maar moet wel hoger op de R-ladder klimmen
Het belang is dan ook groot, benadrukten zowel Stientje van Veldhoven als Frans Timmermans: we
gaan de klimaatdoelen niet halen zonder circulaire economie! Nederland is daarbij koploper in
Europa, de minister heeft in een flink aantal sessies in Davos lessen over de Nederlandse aanpak in
kunnen brengen. Belangrijk daarbij is wel dat we ook in Nederland ‘hoger op de R-ladder’ (niet
toevallig ook het thema van de conferentie) moeten komen: van minder (laagwaardige) recycling
naar meer hoogwaardig hergebruik. Daarvoor worden de nodige zaken in stelling gebracht: oa via
de regiodeals waar Rijk en regio samenwerken; de circulaire ambachtscentra, die naast reparatie
van producten ook kansen bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; het
versnellingshuis, dat ondernemers ondersteunt bij circulair ondernemen, de rol van grote
opdrachtgevers, oa via circulair inkopen, en budgetten vanuit de klimaat- en urgendagelden ….
Circulaire economie is cruciaal om klimaatdoelen te halen – en dat moeten we ook in
Europees verband oppakken
Frans Timmermans benadrukt de toenemend belangrijke rol van Europa. Nederland kan dit alleen
als de rest van Europa ook aansluit. En dan niet op onderdelen, maar holistisch. Hij zoekt daarbij
geen blauwdruk, maar een soort ‘spoorboekje’ dat helpt om keuzes te maken en flexibiliteit biedt.
We moeten werken aan een interne circulaire markt, en bijv. ook regelgeving aanpassen om
circulariteit mogelijk te maken en bevorderen. We hebben daarvoor 260 miljard/jaar nodig. Dat
klinkt veel, maar dat valt mee als je het vergelijkt met de ‘koolstofeconomie’. Belangrijke spelers
1

daarbij zijn de financiële markten – het ABP besluit om te vergroenen is van groot belang, en ook
de EIB wil een groene bank zijn – en de burgers, die circulariteit moeten gaan omarmen. Zijn
grootste zorg zijn daarbij niet de klimaatontkenners, maar de klimaatwanhopers –mensen die de
strijd opgeven omdat ‘we het toch niet gaan redden’. Timmermans zet daar een stevig en positief
beeld tegenover: in 30 jaar kan er veel bereikt worden: denk maar eens terug. 30 jaar geleden
waren er geen smart phones en was de EU sterk verdeeld … en (met zijn kenmerkende humor):
‘niemand hoeft in een grot te wonen en op gras te kauwen: we kunnen dit op een hoog niveau van
ontwikkeling en comfort doen’.
Meer links:
Interview Trouw
Radio interview Stientje van Veldhoven over relatie circulaire economie, reductie CO2
doelen en klimaatdoelen.
In een flink aantal workshops konden vervolgens de deelnemers kennis ophalen en delen, en met
elkaar in discussie. Over generieke thema’s zoals circulair inkopen,Co2 beprijzing, circulaire
verdienmodellen, ketensamenwerking, deeleconomie en normering.
Het thema circulaire bouw kwam bijvoorbeeld aan bod in sessies over: circulair bouwen vanuit 4
perspectieven (vanuit het transitieteam Circulaire Bouweconomie), circulair bouwen en renoveren
in de MRA, het circulaire viaduct, hout als kans in de GWW, Circulair beton en BTIC (hoe voorspel
je de restlevensduur van beton), Schiphol op weg naar een circulaire airport, ontwerpend
onderzoek naar de circulaire stad Rotterdam, het eerste circulaire viaduct en biobased (ver)bouwen
in Zuid-Holland
Daarnaast bleek het vooral ook een goed netwerkevent: op het centrale plein waren voortdurend
mensen geanimeerd met elkaar in gesprek.
Circular awards
De afsluiting begint met een circulaire modeshow van studenten van de Haagse Hogeschool,
geïnitieerd door een studente. Weer een mooi voorbeeld van hoe circulariteit langzaam het nieuwe
normaal gaat worden. Daarna de uitreiking van de circular awards: 121 inzendingen, geshortlist
naar 3 genomineerden in twee categorieën. Die kregen ieder 1 minuut het podium voor een pitch,
waarna met stemmen van de jury en de zaal onder groot applaus de prijswinnaars bekend worden
gemaakt:
Winnaar Circular Award Business: Schijvens (circulaire bedrijfskleding)
Schijvens ontwerpt en produceert al sinds 1863 bedrijfskleding. Sinds enige jaren maakt de
organisatie ook circulaire bedrijfskleding bestaande uit vijftig procent gerecyclede, afgedragen of
kapotte werkkleding en vijftig procent gerecyclede PET. Inmiddels verdient zestig procent van de
kleding afkomstig van dit bedrijf het label ‘circulair’. Juryvoorzitter Mark Groot Wassink (Koninklijke
Auping): “Schijvens is een onderneming die al heel lang thuis is in de textielindustrie, één van de
meest vervuilende industrieën wereldwijd. Ze begrijpen de impact van hun producten en
productiewijze en zijn erin geslaagd bij te dragen aan een oplossing.”
Voor de Circular Award Business waren de ‘runner-up’ MUD Jeans (circulaire jeans), Schijvens
(circulaire bedrijfskleding) en het publiek-private consortium rond het product Kaumera (een
nieuwe grondstof uit korrelslib dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater)
Winnaar Circular Award Public: Provincie Noord-Holland (i.s.m. dr2 New Economy) (pilot
circulaire houtketens)
Alleen al in de Metropoolregio Amsterdam is er voor een waarde van minimaal 200 miljoen euro
gebruikt hout beschikbaar per jaar. De provincie Noord-Holland ontwikkelde in samenwerking met
dr2 New Economy een openbaar rekenmodel voor verschillende businesscases en is gestart met
twee pilots voor circulaire houtketens. Zo worden van bomen uit Amsterdam houten detailleringen
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gemaakt voor de bouw en krijgen restbalken uit slooppanden een tweede leven in andere
gebouwen. Juryvoorzitter Louise Vet: “Hout houdt heel lang CO2 vast als je het gebruikt voor een
langdurige toepassing in, bijvoorbeeld, de bouw. Er is ook bijna geen circulairder materiaal te
bedenken dan hout. In de provincie Noord-Holland is nu een belangrijke pilot uitgevoerd, waarin
1.200 balken en zeven kilometer aan houten gordingen selectief zijn gesloopt en beschikbaar zijn
gemaakt voor hergebruik. Een mooi voorbeeld dat veel navolging verdient. Holland is een
verbastering van houtland. Daarom een oproep aan architecten: ga ontwerpen met hout!”
Voor de Circular Award Public waren de ‘runners-up’ de Amsterdam Economic Board (programma
CE) en de provincie Fryslan (circulair asfalt N381)
Winnaar Burgerinitatief: Recycle Sint
De jury heeft ook een Eervolle Vermelding toegekend aan de Recycle Sint, een burgerinitiatief van
Elif Algu, waarbij op vrijwillige basis ruilmarkten worden opgezet om speelgoed te ruilen. Het idee
is ontstaan vanuit de wens om het Sinterklaasfeest te verduurzamen.
Meer over de awards? Klik hier.

3

