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Het thema ‘circulaire economie’ wint gestaag aan populariteit. Niet enkel omdat duurzaamheid 
in is, maar ook omdat het heel wat opportuniteiten biedt op het vlak van groei, jobs en innovatie. 
Bovendien staat er een nieuwe generatie van jongeren op, bij wie circulair denken de gewoonste 
zaak van de wereld is. Ellen Vanassche, adviseur milieu & klimaat bij het Voka-kenniscentrum, 
wijdde er een Voka-Groeipaper aan. Zij hoopt zoveel mogelijk bedrijven te overtuigen dat circulaire 
economie voor iedereen een interessante businesscase kan zijn. Sandy Panis

CIRCULAIR DENKEN: NOODZAAK EN INTERESSANTE BUSINESSCASE

Wat is circulaire economie? Het wordt vaak gebruikt als buzz woord 
voor recyclage, maar het is veel meer dan dat. Wanneer je in het 
design van je product zoveel mogelijk duurzame en recycleerbare 
grondstoffen gebruikt of bij het ontwerp nadenkt hoe producten na 
gebruik gemakkelijk gedemonteerd kunnen worden, dan valt dat 
onder de noemer circulair denken. Of dat geldt ook wanneer je als 
producent erover nadenkt om van je product een dienst te maken, 
of tenminste er een aan te koppelen. Zo least bijvoorbeeld Ricoh, 
specialist in IT- en documentmanagementoplossingen, onder 
meer printers en kopieerapparaten op korte en lange termijn, in 
plaats van ze te verkopen. De klant betaalt per maand een bepaald 
bedrag, en Ricoh staat in voor het onderhoud, de inktpatronen, 
enzovoort. Een van de grote voordelen van het circulair denken is 
dat het vaak een positief sneeuwbaleffect heeft. Want als Ricoh in 
plaats van zijn apparaten te verkopen, ze gaat verhuren, dan gaat 
hij ze ook zo produceren dat ze zo lang mogelijk meegaan. 

Meer en meer bedrijven springen op de kar van duurzaamheid. 
Niet alleen omwille van de duurzaamheid op zich, maar ook 
omdat het stilaan een noodzaak wordt (grondstoffen worden 
op lange termijn schaarser en duurder) én omdat meer en meer 
consumenten, vooral jongeren, niet anders verwachten. Hoeveel 
twintigers geven niet aan dat ze liever een auto delen, dan er zelf 
één te bezitten? Het is maar één voorbeeld, maar zo zijn er talloze.

Bedrijven én maatschappij winnen bij een circulaire economie, 
zegt Ellen Vanassche van het Voka-kenniscentrum. “Bedrijven 
kunnen materiaalkosten reduceren door efficiënter met mate-
rialen om te gaan en de afvalberg te verkleinen. Ze kunnen 
ook leveringsrisico’s verminderen door een beroep te doen op 
secundaire en hernieuwbare grondstoffen. Wie circulair denkt, 
zal op zoek gaan naar nieuwe businessmodellen en product-
ontwerpen, en dat stimuleert innovatie. We zijn al de kampioe-
nen in selectieve afvalinzameling, sortering en recyclage, als 
we nu verder inzetten op de circulaire economie, dan kunnen 
we ook hier een concurrentievoordeel uit halen.” 

Een win voor iedereen

De maatschappij wordt er uiteraard ook beter van. Ellen 
Vanassche: “Indicatieve schattingen tonen aan dat in Vlaan-
deren tegen 2020 tot 27.000 extra jobs gecreëerd kunnen 
worden door meer in te zetten op een circulaire economie.” 
En de overheid? “Die moet onze transitie naar een circulaire 
economie faciliteren en stimuleren, zeker niet overreguleren.”

Lees de Voka-Groeipaper op www.voka.be/groeipapers

VAN AFVAL TOT BOUWMATERIAAL 
Een van de voortrekkers van de circulaire economie in Vlaanderen 
is het Limburgse familiebedrijf Group Machiels. In al hun activitei-
ten staat duurzaamheid centraal. Van recyclage en valorisatie van 
grond- en afvalstoffen, tot de bouw van ecologische woningen en 
milieuzuinige kantoren en bedrijven. “Wij streven altijd naar het slui-
ten van materiaalkringlopen”, zegt  Louis Machiels, voorzitter van de 
Raad van Bestuur, “van grondstof tot product tot opnieuw grondstof.” 

Een van hun meest in het oog springende projecten is ‘Closing 
the Circle’: de valorisatie van de afvalopslagplaatsen van 
Remo Milieubeheer in Houthalen-Helchteren. Het afval wordt 
daarbij opgegraven om te recycleren of om te zetten tot 
waterstof voor hoogwaardige toepassingen, via plasmatech-
nologie. Daarbij genereren ze ook een restproduct, de zoge-
naamde ‘plasmasteen’, die kan dienen als basis voor hoog-

waardige bouwmaterialen. Dit concept, het ontginnen van 
stortplaatsen om er materialen en energie uit te winnen, is 
ook gekend als het Enhanced Landfill Mining (ELFM)-concept. 
Louis Machiels: “Het einddoel van ons is dat quasi het volle-
dige gebied van 160 hectare opslagplaatsen terug natuur 
wordt. We zijn hiermee de eerste in Europa die het ELFM-prin-
cipe in de praktijk brengen. En dat is niet onbelangrijk, want 
ELFM heeft een enorm potentieel: alleen al in Europa bestaan 
er tussen de 150.000 en 500.000 stortplaatsen. We zijn dus 
goed op weg om van Enhanced Landfill Mining een Vlaams 
exportproduct te maken.” Dat gebeurt overigens vandaag al, 
want de Group Machiels heeft ondertussen ook in Chili een 
gelijkaardig project lopen.

RECYCLEER EENS EEN VLIEGTUIG
Dat de circulaire economie heel wat nieuwe businessopportu-
niteiten biedt, soms ook uit onverwachte hoek, bewijst het pas 
opgerichte Aerocircular van Koen Staut en Toon Wassenberg. 
Zij mikken op de recyclage van vliegtuigen op de luchthaven 
van Oostende. Dat er een markt is, bewijzen de cijfers: vlieg-
tuigbouwers schatten dat ongeveer 3.000 tot 4.000 grote 
passagiersvliegtuigen per jaar uit het vliegcircuit worden 
gehaald en dat de luchtvaartindustrie zal blijven groeien met 
ongeveer 35.000 vliegtuigen tegen 2030.

Maar eenvoudig is het niet, want de kennis op het vlak van 
de recyclage van vliegtuigen moet voor een stuk nog opge-
bouwd worden. Vliegtuigen bevatten ook heel wat moeilijk te 
scheiden materialen en gevaarlijke stoffen die niet vermengd 
mogen worden met nog luchtwaardige componenten wanneer 
het vliegtuig ontmanteld wordt. En dat is nu net waarmee 
Aerocircular zich wil onderscheiden: ‘op een milieuvriendelijke 
en veilige manier werken.’

Toon Wassenberg: “Vandaag worden vliegtuigen veelal nog 
verschroot en gaan ze grotendeels door de shredder. Samen 
met onze klanten, de vlooteigenaars van vliegtuigen, onder-
zoeken we welke onderdelen hergebruikt kunnen worden. 
Tot slot werken we samen met gespecialiseerde firma’s die 
in staat zijn om de materialen zo hoogwaardig mogelijk te 
recycleren.”

Aerocircular doet aan pionierswerk: “Onze grootste uitdaging 
is om een nuttige afzetmarkt te vinden voor alle materialen. 
Voor ons blijft het een permanente zoektocht naar steeds 
betere en waardevollere toepassingen. De kennis die we zo 
opbouwen, zal op termijn ook een exportproduct worden.”

Het jonge bedrijf bereidt de nodige vergunningsaanvragen 
voor. Maar Koen Staut is er gerust in. “Op kruissnelheid mikken 
we op het ontmantelen van 20 à 25 vliegtuigen per jaar, wat 
werk zou moeten verschaffen aan een 70-tal mensen.” 

“Tegen 2020 kunnen tot 27.000 extra jobs gecreëerd worden 
door meer in te zetten op een circulaire economie” Ellen Vanassche

“We zijn goed op weg om van Enhanced Landfill Mining 
een Vlaams exportproduct te maken” Louis Machiels

Wist je dat…

Colruyt geeft bij het vernieuwen van een oud kantoor, de bruikbare deuren, ramen en 
plafonds weg aan scouts, scholen en kringloopwinkels.

Papierfabriek Stora Enso zal Volvo Cars van warmte voorzien. De warmte uit de bio-
warmtekrachtkoppeling van Stora Enso zal via een warmtenet Volvo verwarmen.

Galloo investeert sinds jaar en dag in onderzoek naar steeds betere recyclagetechnieken. Eind 
2015 nam de Belgisch-Franse groep een nieuwe installatie in gebruik voor de scheiding van fijn 
materiaal. De scheidingslijn stelt Galloo in staat nog meer grondstoffen op een nog efficiëntere 
manier te recupereren uit bijvoorbeeld bodemassen. Deze zijn het resultaat van verbranding van 
huisvuil waarin nog verrassend veel non-ferrometalen zitten, maar dan in heel klein formaat. 

Met zijn project ‘Pay per Lux’ verkoopt Philips lichturen in plaats van lampen.

ECLUSE is het industriële stoomnetwerk dat gebouwd zal worden tussen de waste-to-
energyinstallaties van Indaver/SLECO en zes chemische en logistieke bedrijven in de 
Waaslandhaven. Het wordt een van de grootste in zijn soort in Europa en zal een belang-
rijk verschil maken in het aandeel groene warmte dat in Vlaanderen wordt aangewend.

DOSSIER ENERGIE

Circulaire economie: 

motor voor groei 
en innovatie

 Een circulair systeem probeert materialen-

kringlopen maximaal te sluiten door grondstof-

fen zo lang mogelijk in de economie te houden. 

‘Circulaire economie’ wordt dikwijls gezien als het 

nieuwe buzzwoord voor recycleren. Een circulaire 

economie gaat verder door al bij het ontstaan en 

ontwerp van een product duurzame grondstoff en 

zo effi  ciënt mogelijk in te zetten. Materialenkringlo-

pen worden gesloten door producten en onderdelen 

te onderhouden, herstellen, hergebruiken, herbe-

stemmen en ten slotte te recycleren. Hierbij horen 

ook nieuwe businessmodellen waarbij de nadruk 

niet op verbruik, maar op gebruik van producten ligt. 

 Met het klassieke lineair economische model 

zal het moeilijk worden om ons huidig welvaarts-

niveau te behouden. Europa en Vlaanderen zijn 

sterk afhankelijk van geïmporteerde grondstoff en 

uit andere werelddelen, terwijl die schaarser worden 

door de toenemende globale vraag. Hierdoor stij-

gen de grondstofprijzen op lange termijn en komt 

de beschikbaarheid van grondstoff en onder druk te 

staan. Een circulaire economie maakt het mogelijk 

grondstoff en en materialen beter te benutten binnen 

de grenzen van onze planeet. 

 Bovendien is een circulaire economie een motor 

voor economische groei en innovatie. Zo tonen 

indicatieve schattingen aan dat in Vlaanderen 

tegen 2020 27.000 extra jobs gecreëerd kunnen 

worden door meer in te zetten op een circulaire 

economie. Verschillende bedrijven hebben hier dan 

ook rekening mee gehouden in hun businessmodel. 

Zij kunnen materiaalkosten reduceren door effi  ci-

enter met materialen om te gaan en de afvalberg te 

verkleinen. Ze kunnen ook leveringsrisico’s vermin-

deren door een beroep te doen op secundaire of 

hernieuwbare grondstoff en. Ten slotte biedt een 

circulaire economie heel wat toekomstperspectie-

ven. Door samen te werken en te innoveren, zoals bij 

intelligent productontwerp of nieuwe businessmo-

dellen, zullen bedrijven hun concurrentievoordeel 

zien groeien. 

 Technologische evoluties maken het steeds inte-

ressanter om materialen opnieuw als grondstof in 

te zetten. Daarnaast wil een nieuwe generatie 

consumenten steeds meer duurzame producten 

en diensten. Samen met een toenemende schaar-

ste aan grondstoff en en volatielere grondstofprij-

zen maakt dit de circulaire economie tot een steeds 

interessanter businessmodel.

 Als kampioen in afval sorteren, selectief inza-

melen en recycleren, heeft Vlaanderen heel wat 

technologie en ook heel wat kennis en exper-

tise in huis die we in en buiten Europa kunnen 

valoriseren. 

 Om de circulaire economie verder een boost te 

geven, is het belangrijk dat de Vlaamse overheid 

niet overreguleert, maar stimuleert zodat circu-

laire groei en ontwikkeling versterkt kan worden.  

Ellen Vanassche

Adviseur milieu & klimaat 

ellen.vanassche@voka.be
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“In Vlaanderen kunnen tegen 2020 tot 27.000 extra 

jobs gecreëerd worden door meer in te zetten op een 

circulaire economie”
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