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DEFINITIE VAN
CIRCULAIRE ECONOMIE
Een circulaire economie is een
economie waarin energie, water en
materialen zo lang mogelijk worden
behouden en zo effectief mogelijk
worden hergebruikt. Hierbij worden
kringlopen van materialen gesloten en
wordt de waarde van grondstoffen en
producten gemaximaliseerd.
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VOORWOORD
Twee lokale Rabobanken in de FoodValley regio, Rabobank
Gelderse Vallei en Rabobank Vallei en Rijn, hebben opdracht
gegeven aan KPMG Sustainability om als partner van Rabobank in
de Rabobank Circular Economy Challenge een regionale scan uit
te voeren. In deze regionale scan worden door desk research en
door discussies met bedrijven en andere stakeholders, circulaire
kansen voor ondernemers aan het licht gebracht. Daarnaast
geeft de analyse inzicht in economische karakteristieken van de
regio, de belangrijkste grondstofstromen en mogelijkheden tot
samenwerken om circulaire ideeën naar een business case om
te zetten.
In de komende jaren zal circulair ondernemen een steeds grotere
rol krijgen in de vernieuwing van de Nederlandse economie.
We zien steeds meer bedrijven die bij het productontwerp en
in de bedrijfsvoering aandacht besteden aan het terugwinnen
en efficiënt gebruiken van grondstoffen en materialen. Steeds
meer bedrijven doen dat ook samen. Wij zijn ervan overtuigd
dat bedrijven die duurzaam en circulair ondernemen beter in
staat zijn om in te spelen op veranderingen in hun omgeving
en daardoor nieuwe verdienmodellen kunnen identificeren en
benutten.
Als coöperatieve bank wil de Rabobank een substantiële bijdrage
leveren aan het welzijn en de welvaart in de regio. We willen
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nieuwe kansen ontdekken en die kansen ook daadwerkelijk
benutten. Gaat het de ondernemer goed en trekt de economie
aan? Dan groeit de welvaart. Dat is goed voor de regio en dus
ook voor de bank. Het zorgt voor continuïteit op de langere
termijn.
De FoodValley regio kan een belangrijke rol spelen in het tot
volle bloei brengen van de circulaire economie. Met dit rapport
willen wij ondernemers stimuleren om hier zelf ook mee aan de
slag te gaan. De genoemde stakeholders in het rapport brengen
uw circulaire ideeën graag met u tot een business case. Ook als
Rabobank staan wij tot uw beschikking, onder andere met de
Rabobank Circular Economy Challenge, waarin we ondernemers
uit de regio ondersteunen om concreet aan de slag te gaan. We
nodigen u graag uit om samen de transitie naar een circulaire
economie in onze regio te versnellen.

Mariska de Kleijne
Directievoorzitter - Rabobank Vallei en Rijn
Jos Eringfeld
Directeur Bedrijven - Rabobank Gelderse Vallei

MANAGEMENTSAMENVATTING
Een regio die volop bezig is met duurzaamheid en
die een grote rol kan spelen in de transitie naar een
circulaire economie

De FoodValley regio kenmerkt zich door de grote aanwezigheid
van bedrijven uit de voedsesector. Denk hierbij aan Arla Foods,
Friesland Campina, VION Scherpenzeel en Bidfood. Naast dit
foodcluster zijn ook andere bedrijfstakken sterk vertegenwoordigd
zoals de industrie, de bouwnijverheid, logistiek en top- en
aandachtsectoren zoals de ICT sector 1.
Binnen de voedselsector, maar ook in de andere sectoren in
de regio FoodValley, is er een goede uitgangsituatie voor het
benutten van de kansen op het gebied van circulariteit. Dit uit
zich in een verscheidenheid aan initiatieven van overheden,
onderwijsinstellingen, bedrijven en particulieren gericht op de
transitie van een lineaire naar een circulaire economie in de regio.
Enkele voorbeelden hiervan zijn: de Voedselvisie, het programma
Circular & Biobased Economy van de WUR, KIA Expeditie
Circulaire Economie, Circle Smart, Taskforce Circular Economy
in Food en CIRCLES.
Dat de regio een duurzamere en circulaire regio kan en wil
verwezenlijken wordt onderschreven door het vormen van en
werken naar regionale duurzaamheids visies; de voedselvisie en
de energievisie van de regio FoodValley. Ook wordt binnen de
strategische agenda van de Triple Helix, een samenwerking
tussen ondernemers, onderwijs en overheid in de FoodValley,
de circulaire economie benoemd als een belangrijk aspect voor
het vergoten van innovatiekracht 2.
Naast de verschillende initiatieven zijn er in en rondom de regio
ook meerdere praktische voorbeelden te vinden van innoverende
bedrijven die circulariteit al hebben geïmplementeerd in hun
business model.
• Green Fiber International richt zich op de ontwikkeling van
nieuwe technieken om de reststromen van organisch
materiaal (hoogwaardig) op te waarderen tot duurzame
grondstoffen en producten 3.
• Interface, een koploper in de circulaire economie, is een
tapijtfabrikant waar onder andere afgedankte visnetten
worden verwerkt tot een grondstof voor nieuwe tapijten4.
• MUD Jeans is een jeans fabrikant, oorspronkelijk uit Rhenen,
waar jeans geleased worden en na de lease periode
geupcycled of gerecycled worden 5.
• Schut Papier is een papierproducent die restmateriaal uit de tuinbouw, zoals tomatenplantvezels, opwaardeert tot nieuw papier
met als gevolg een reductie van hout- en watergebruik6.
• PaperFoam richt zich op het aanbieden van duurzame biobased
verpakkingsoplossingen zoals verpakkingen gemaakt uit de hernieuwbare bronnen zetmeel, natuurlijke vezels en water 7, 8.

De lokale Rabobanken hebben voor een selectie
van sectoren kansen voor ondernemers en systeemkansen geïdentificeerd om deze transitie nog verder
te versnellen

De FoodValley regio kent nog veel potentie op het gebied
van circulariteit en stakeholders in de regio ondersteunen een
versnelling richting een circulaire economie. De Rabobank wil
deze potentie graag helpen realiseren door – samen met bedrijven,
kennisinstellingen en de overheid – kansen om te zetten in realiteit.
Daarom hebben de lokale Rabobanken Gelderse Vallei en
Vallei en Rijn ondersteund door KPMG Sustainability voor een
selectie van sectoren, namelijk food & agri, industrie, logistiek,
bouw en ICT in kaart gebracht welke kansen er bestaan
voor ondernemers in de regio op het gebied van circulariteit.
Naast deze sectorspecifieke kansen zijn ook systeemkansen
geïdentificeerd die in en tussen meerdere sectoren relevant zijn.
De gepresenteerde kansen en stakeholders in dit rapport, zoals
hiernaast weergegeven, zijn geselecteerd op basis van relevantie
en haalbaarheid voor de regio en derhalve niet uitputtend.
De kansen met de meeste potentie in de regio FoodValley zijn:

Food & agri
1.
2.
3.
4.

Verkorten van ketens
Verwaarden van reststromen
Creëren van alternatieve eiwitbronnen
Nutriënten kringloop sluiten

Industrie
5.
6.
7.
8.

Stimuleren van industriële symbiose
Centraliseren circulariteit bij product ontwerp
Creëren van monostromen uit afval
Implementeren product-as-a-service business model

Logistiek
9. Samenwerken in de keten om transport te optimalieren
10. Verlengen van levensduur transportmiddelen

Bouw
11.	Hergebruiken van bouwmaterialen
12. Inzetten van biobased materialen
13. Creëren van bouw- en recyclehubs

ICT
14. Smart ICT inzetten voor proces- en ketenoptimalisatie
15. Verbinden van vraag en aanbod door ICT
16. Vormgeven van circulaire data centers

Systeemkansen
17. Circulair inkopen van diensten en producten
18. Opzetten van een circulair expertisecentrum
19. Creëren van bouw en field labs

regio FoodValley
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ACHTERGRONDINFORMATIE
over de FoodValley regio
Een regio die zowel provincie Utrecht als provincie
Gelderland beslaat

De regio tussen de Utrechtse Heuvelrug in het westen, de
Veluwe in het oosten, een stuk Nederrijn in het zuiden, en de
Randmeren in het noorden is een intensief gebruikt veeteelt
gebied dat bekend staat als de FoodValley. De FoodValley
regio beslaat zowel een deel van Utrecht als van Gelderland
en bestaat uit 8 verschillende gemeenten. Het werkgebied
van de twee betrokken Rabobanken bij de Circular Economy
Challenge omvat 7 van deze gemeenten, namelijk: Barneveld,
Ede, Wageningen, Rhenen, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel
(Nijkerk niet). Daarnaast valt Woudenberg Oost ook nog binnen
het werkgebied. Dit rapport richt zich op de gemeenten uit het
werkgebied van deze Rabobanken, wat grotendeels overeenkomt
met de gangbare FoodValley aanduiding.

Het centrum van food & agri

Al jaren speelt de agrarische- en voedselsector, ook wel food
& agri, een grote rol in Gelderland en dan voornamelijk in de
FoodValley Regio, waarin Wageningen fungeert als centrum.
Het foodcluster van regio FoodValley bestaat uit meer dan
650 foodvestigingen waaronder vestigingen van Arla Foods,
Struik Europe en Friesland Campina R&D 9.
Naast een grote bedrijvigheid in de regio, huisvest FoodValley
een van de meest gerenommeerde onderzoekinstellingen ter
wereld op het gebied van food & agri, Wageningen University
& Research (ook wel; WUR). Hiermee vormt FoodValley het
dynamische kennis centrum van de agrarische- & voedselsector.
De kennis aanwezig in deze regio wordt omgezet in nieuwe
innovaties die vervolgens leiden tot nieuwe bedrijfskansen en
nieuwe samenwerkingen.

Voorbeelden van andere sectoren die van economisch belang
zijn, zijn de ICT dienstverlening, energie en milieutechnologie,
de maakindustrie en logistiek 1. Verder bevindt zich naast het
foodcluster nog een cluster in de regio, namelijk het medisch
cluster, dit valt toe te schrijven aan de aanwezige kennisinfrastructuur. Op dit laatste cluster vestigen wij geen aandacht
in dit rapport.

De ambitie om een internationale topregio te worden
De regio FoodValley wil een internationale topregio worden.
Het doel van de regio is dan ook om FoodValley internationaal
bekend te laten staan om zijn innovatieve, duurzame en gezonde
manier van voedsel produceren en consumeren. Daardoor
erkent de regio dat het belangrijk is om de doelen die gesteld
worden te verbinden met hoog op de agenda staande globale
thema’s. Een van deze thema’s is de circulaire economie.
FoodValley wil de circulaire economie gebruiken om de regio een
internationale branding te geven op het gebied van innovatieve,
duurzame en gezonde manier van voedselproductie. Deze
ambitie en bijbehorende plannen vergroten de mogelijkheden
voor ondernemers in de regio om hun circulaire ideeën in
praktijk te brengen.

Het verder bundelen van krachten

Hoewel er al veel gaande is op het gebied van circulariteit in
de FoodValley, liggen er ook nog onbenutte kansen. Aansluitend
op de ambities in de regio om continu te verbeteren, is er
nog veel coöperatie en actie nodig om de transitie naar een
circulaire economie te vervolmaken. Met samenwerking binnen
de triple helix kunnen dan ook nog grote stappen gemaakt
worden naar een efficiëntere productie, door het efficiënter
gebruiken van energie, water, nutriënten en andere grondstoffen
en een vermindering van afvalstoffen en de daaraan gelieerde
verwerkingskosten 10.

regio FoodValley
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CIRCULAIRE POTENTIE

van de geselecteerde sectoren
De Rabobank wil deze potentie graag helpen realiseren door,
samen met klanten, kennisinstellingen en de overheid, kansen
om te zetten in realiteit. Samen met KPMG hebben de lokale
Rabobanken in de regio FoodValley voor een selectie van sectoren
in kaart gebracht welke kansen er bestaan voor ondernemers in
de regio op het gebied van circulaire economie.

In dit rapport presenteren wij kansen voor de regio
op het gebied van circulaire economie voor een
selectie van sectoren

In dit rapport presenteren wij kansen voor de regio in de sectoren:
• Food & agri;
• Industrie;
• Logistiek;
• Bouw;
• ICT.
Daarnaast zijn er sector overstijgende systeemkansen opgenomen, die circulariteit op een breder vlak kunnen bewerkstelligen. Naast dat de circulaire economie vanuit een maatschappelijk oogpunt erg interessant is zijn er diverse redenen
waarom de gepresenteerde circulaire kansen aantrekkelijk zijn
voor bedrijven, waaronder:
• het inspelen op veranderende klantperspectieven;
• het veiligstellen van grondstoffen voor mogelijke toekomstige
economische schaarste;
• potentiële kostenbesparingen bij (het reduceren van) inkoop
van materialen of verwerking van afval;
• het uitsluiten van beschikbaarheids- en leverrisico’s door
integrale ketensamenwerking;
• en het beter benutten van bestaande en nieuwe transportstromen.
Deze selectie van sectoren is gebaseerd op een kwantitatieve
analyse, kwalitatieve input van stakeholders en een kwalitatief
oordeel over de mate waarin sectoren specifiek zijn voor de
regio FoodValley.  Als onderdeel van de kwantitatieve analyse
hebben wij de volgende data geanalyseerd:
• data over het economisch belang van sectoren voor
de regio 11, 12;
• data over de milieu-impact van sectoren 11;
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De uitkomsten van de data-analyse hebben wij gevalideerd met
behulp van de uitkomsten van interviews met stakeholders uit de
regio. Voor meer informatie over de sectorselectie, zie bijlage 2.

Kansen en ideeën zijn geïdentificeerd op basis van
input vanuit de regio

De in dit rapport benoemde kansen en ideeën zijn geïdentificeerd
op basis van interviews met stakeholders en een workshop met
stakeholders (voor een overzicht van betrokken stakeholders,
zie bijlage 3). Het betreft een overzicht door en voor de regio.
Het geheel van de circulaire kansen en ideeën dat wordt gepresenteerd is niet uitputtend. Er is een selectie gemaakt op basis
van relevantie en haalbaarheid. Rabobank nodigt partijen
met extra ideeën graag uit voor een gesprek om deze verder
te verkennen.

Cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op cijfers van het
CBS of gegevens van de KvK

In de volgende hoofdstukken zijn voor de geselecteerde sectoren
indicatoren opgenomen voor de economische impact en de
milieu-impact. De informatie voor deze indicatoren is afkomstig
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en van de
Kamer van Koophandel (KvK).
Omdat niet voor alle indicatoren de benodigde informatie
specifiek voor de regio beschikbaar is, zijn er verschillende aannames gedaan om tot een goede of onderbouwde schatting te
komen van de impact op de sector in de regio. De indicatoren zijn
derhalve uitsluitend geschikt om de ordegrootte van de impact
te beoordelen.

Dit onderzoek richt zich op het identificeren van
kansen voor ondernemers

Dit onderzoek bouwt voort op studies van onder andere
Metabolic 10 en TNO13 waarin een eerste verkenning heeft
plaatsgevonden naar wat circulariteit kan betekenen voor de
regio en waarin een algemene visie voor het realiseren van
een circulaire economie voor de regio is gepresenteerd. Verder
bouwend op deze inzichten richt dit onderzoek zich specifiek op
het identificeren van concrete kansen voor ondernemers in de
regio FoodValley op het gebied van de circulaire economie.

Leeswijzer sectoroverzicht

De circulaire potentie van sectoren is bepaald op basis van
de economische omvang, de milieu-impact van de sector en
potentieel voor verbetering, zoals hiervoor en in bijlage 2 is
beschreven. Op de volgende twee pagina’s is een samenvatting
gegeven van de economische en milieukarakteristieken van de vijf
geselecteerde sectoren. Hierbij zijn ook intensiteitsberekeningen
opgenomen, waaruit blijkt hoeveel materiaal, energie en/of water
nodig is om een euro extra toegevoegde waarde te leveren.
De industrie heeft van alle sectoren de grootste milieu-impact
qua materiaalgebruik. Door de vele chemische en mechanische
processen wordt in deze sector veel materiaal, energie en water
verbruikt ten opzichte van de andere sectoren. Dit is duidelijk
terug te zien in het overzicht. Desondanks is er in andere
sectoren ook nog veel potentie voor verbetering door de
grote stomen van materialen in onder andere voedselstromen,
bouwstromen en transportstromen.

regio FoodValley
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DE CIRCULAIRE POTENTIE
van geselecteerde sectoren
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75%

De grootste economische- of milieu-impact in dit diagram is als
uitgangspunt genomen (100%). De oppervlaktes van de overige cirkels zijn
evenredig relatief kleiner.
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* Voor ICT is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van informatie uit de sector Informatie en communicatie. De verdeling van type
gebruikte materialen is gebaseerd op de computer en elektronica industrie.
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FOOD & AGRI
Traditioneel een belangrijke sector met grote
milieu-impact, waarin volop geïnnoveerd wordt

Het spreekt voor zich dat de food & agri sector een grote
output heeft van bio-based grondstoffen, namelijk 78% 11. Er lopen
verschillende initiatieven om deze grondstoffen zo goed mogelijk
te verwerken. Denk hierbij aan traditionelere biobased oplossingen zoals biobrandstoffen, kunstmestvervangers en gerecyclede

29% Extractie
10% Afval en gerecyclede
materialen

4.396 miljoen kg

6% Fossiele grondstoffen

BROEIKASGASEMISSIES

15% Niet-duurzame warmte
12% Duurzame warmte

6.632 miljoen MJ

RESTWARMTE

ENERGIE

20% Elektriciteit uit nietduurzame bronnen

12% Aardolie
3% Elektriciteit uit duurzame
bronnen

WATER

2% Biomassa

14
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1

1% Mineralen

36% Aardgas

IN

AFVAL

54% Biomassa

51% Oppervlaktewater
25% Grondwater
24% Leidingwater

13 miljard liter

AFVALWATER

MATERIALEN

Voedsel en biomassa worden in de regio FoodValley in grote
hoeveelheden geproduceerd. Het grootste deel van de foodgerelateerde ondernemingen zijn MKB bedrijven die zich
bevinden aan het begin van het productieproces en die (nog)
niet opereren en samenwerken op internationaal niveau. Echter,
zijn er ook enkele grote spelers actief in de regio die de wereldmarkt bedienen 10. Het foodcluster vertegenwoordigd een bruto
regionaal product van 12,2% 1.

Op bedrijfsniveau zijn er al stappen gemaakt die hebben geleid
tot duurzame en circulaire technologische verbeteringen en
business modellen, denk hierbij aan Rondeel Barneveld en het
Vallei Varken. Qua samenwerking en innovatie is er echter nog
veel te behalen, met name omdat food & agri zo centraal staat in
de regio en er ondernemingen uit de hele voedselketen gevestigd
zijn in de regio 10.

4

4

1

voedingsstoffen of nog innovatievere oplossingen waaronder
biochemicals voor de chemische industrie en het produceren
van biobased composiet producten voor de bouw. Door verschillende particuliere en private initiatieven levert de FoodValley
een bijdrage aan de koploper op het gebied van de biobased
economy, de provincie Gelderland 14.

AFVALWATER

RESTWARMTE

BROEIKASGASEMISSIES

AFVAL

Good practice: Good practice: Een mooi lokaal intiatief in de
food & agri sector is Vallei Varken. Deze varkenshouderij heeft
een focus op welzijn, gezondheid en duurzaamheid. Inspelend
op lokale vraag, wordt met lokale samenwerkingen, de circulaire
keten zo kort mogelijk gehouden. Dit leidt tot een duurzaam en
vers product.

Materialen-, energie- en waterkringlopen

De food & agri sector gebruikt grote hoeveelheden materialen,
energie en water. Van de gebruikte materialen bestaat 54% uit
biomassa en 10% uit afval en gerecyclede materialen. Een enorme
kans ligt bij het energiegebruik, aangezien nog maar 2% van de
gebruikte energie in de sector uit biomassa komt. Met 12% energie
uit duurzame warmte wordt wel al een goede stap richting andere
duurzame manieren van energiegebruik gezet 11.
Over het algemeen produceert de sector, naast mest, weinig
afval en restwarmte, maar stoot deze wel veel broeikasgassen uit,
namelijk 983,3 miljoen kg CO2-equivalenten 11. De uitdaging voor
de komende jaren wordt om deze uitstoot te verlagen.

87% Hergebruik
12% Verbranden

353 miljoen kg

1% Storten

41% CH4
41% CO2

983 miljoen kg CO2 eq.

18% N2O

UIT
1.541 miljoen MJ

FIGUUR 1
Stroomdiagram food & agri
13 miljard liter

Bron: Posad, KPMG (2018)
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1. Verkorten van ketens
Een van de inefficiënties binnen de food & agri sector is dat
geproduceerde producten niet georiënteerd zijn op de lokale
vraag. Daardoor worden er onnodig veel energie en grondstoffen gebruikt in het productieproces, vooral op het gebied
van verpakkingen en transport. Lokale initiatieven kunnen beter
gebruikmaken van beschikbare materialen in de regio, en hebben
vaak minder energie nodig voor transport naar de afzetmarkt.
Daarnaast zijn consumenten vaak bereid iets meer te betalen
voor ambachtelijke nicheproducten, en zullen zij deze ook minder
snel verspillen.

Aan de slag
Een eerste stap die ondernemers kunnen nemen is het evalueren
van het leveranciersnetwerk, om vervolgens te bepalen welke
producten ook regionaal te verkrijgen zijn tegen een acceptabele
prijs.
Om in contact te komen met kleinschalige producenten die zich
richten op lokale afzetmarkten, kan informatie worden ingewonnen
bij de regionale tak van Slow Food Nederland, Slowfood Rijnzoet,
of Slow Food Utrecht, die zich richten op goed, puur en eerlijk
voedsel 16. Ook kan inspiratie opgedaan worden bij ondernemers van wie het business model is ingespeeld op lokale vraag
en lokale productie, of wel korte ketens, zoals het Vallei Varken
in Putten.
Ten slotte zijn er in de regio organisaties actief op de conventionele markt, die vaak ook kunnen ondersteunen met kennis.
Dit zijn bijvoorbeeld de vereniging van boeren en tuinders LTO
Noord Gelderse Vallei en het Gelders Kennisnetwerk Voedsel.

Maatschappelijke impact
Door het verkorten van ketens neemt de druk op ons ecologische systeem af. Door de nabijheid van producent en consument
wordt het gebruik van traditioneel transport beperkt. Naast de
reductie van traditioneel transport kunnen lokale transporten
op duurzamere manieren ingericht worden, door het gebruiken
van elektrische voertuigen of door producten op de fiets te
bezorgen. Dit zorgt voor een verdere besparing van energie
en bijbehorende emissies.
Een belangrijke bijkomstigheid is dat het verkorten van ketens
de betrokkenheid van de consument bij het landschap en de
herkomst van producten vergroot 17. De producent draagt bij aan
het bewustzijn van de consument met betrekking tot een beter
voedings- & levenspatroon en een duurzame wereld.
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2. Verwaarden van reststromen
Een belangrijk probleem in de food & agri sector is voedselverlies. Hoewel in geïndustrialiseerde landen het verlies relatief
het grootst is aan het einde van de keten, bij de consument, gaat
in de gehele keten voedsel verloren 18.
Om verlies te minimaliseren is er een mogelijkheid om als bedrijf
de productieoverschotten, maar ook agrarische materiaalstromen
die niet in voedselproducten worden verwerkt, in te zetten
voor andere toepassingen. Een leidraad die hierbij gebruikt kan
worden is de ladder van Lansink: afval kan het beste (in deze
volgorde) voorkomen worden: hergebruikt, gerecycled, voor
energie gebruikt, verbrand of gestort 19. Voedsel(rest)stromen
die niet meer geschikt zijn voor consumptie kunnen vaak nog
wel in bouwmaterialen, chemie of farmacie worden gebruikt.
Deze reststromen bevatten vaak nog veel bruikbare bestandsdelen 20. Zo waardeert Schut papier vezels van tomatenplanten
op tot nieuw papier 6.

Aan de slag
De FoodValley regio kenmerkt zich als een regio met een grote
concentratie food & agri bedrijven met de daarbij behorende
biobased reststromen. Als je daarbij de thematische kennisontwikkeling bij de Wageningen University & Research en de
technologische kennis in het ICT cluster optelt, dan is deze regio
uitermate geschikt om kansen rondom biobased reststromen
te identificeren en te verzilveren. Met hedendaagse chemische,
biologische en fysische methoden wordt het steeds makkelijker
om deze biobased materialen te ontleden in grondstoffen zoals
oliën, suikers, cellulose, eiwitten en lignine om deze vervolgens te
gebruiken in andere productieprocessen 20.
Er zijn een aantal ondersteunende partijen en netwerkpartijen
in de regio zoals Wageningen Food & Biobased Research, de
vereniging van boeren en tuinders LTO Noord Gelderse Vallei
in Nijkerk en Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland 21.

Maatschappelijke impact
Het gebruiken van reststromen uit de food & agri heeft meerdere
positieve effecten. Ten eerste voorkomt het dat de schadelijke
stoffen in de reststromen niet worden afgegeven aan de
omgeving zonder van nut te zijn. De reststromen kunnen ingezet
worden als biobased grondstoffen in andere sectoren, waardoor
minder fossiele grondstoffen en ‘virgin’ materialen nodig zijn.
Verder resulteren deze biobased materialen in minder vervuiling
bij de verwerking aan het einde van hun levensduur vergeleken
met traditionelere grondstoffen.

3. Creëren van alternatieve eiwitbronnen
Vanwege de bevolkingsgroei en de opkomende markten zijn
in de toekomst duurzame eiwitten in voedsel noodzakelijk.
Dit omdat traditionele eiwitbronnen, zoals vlees- en melkeiwitten, niet op een duurzame manier aan de vraag zullen
kunnen voldoen. Insecten, algen, zeewier, eendenkroos, gras en
koolzaad zijn mogelijke nieuwe eiwitbronnen
Er zijn diverse innovatieve producten en projecten bekend:
Dutch cuisine heeft voor zijn ‘Nieuwe eiwitten op de menukaart’-project bijvoorbeeld boekweit, zeewier en Nederlandse
bonen op het menu gezet 22. Een bedrijf als Protix is succesvol
in het opschalen van eiwitten uit insecten 23. Belangrijke uitdaging
bij alternatieve eiwitbronnen is de voedselveiligheid en de
onduidelijkheid rondom de eisen hiervoor.

Aan de slag
Voor diverse ondernemers liggen hier kansen. Enerzijds kunnen
ondernemers in de food & agri sector samenwerken met
bedrijven die alternatieve eiwitbronnen op de markt brengen,
door bijvoorbeeld bepaalde inputs te leveren, zoals organische
reststromen. Anderzijds kan zelf aan de slag gegaan worden met
het produceren van alternatieve eiwitbronnen of kunnen deze
eiwitbronnen (deels) verwerkt worden in voedings- of voedermiddelen. Onderzoek naar sector overschrijdende mogelijkheden
voor alternatieve eiwitbronnen, bijvoorbeeld een agri-2-chemical
variant, is momenteel nog gaande.
Partijen als het Sustainable Food Initiative en de Alliantie Verduurzaming Voedsel kunnen helpen om de juiste partner en de juiste
informatie te vinden. Ook kan gesproken worden met bedrijven
als Protix om inspiratie op te doen.

Maatschappelijke impact
Alternatieve eiwitbronnen, zoals zeewier en insecten, zijn over het
algemeen veel efficiëntere eiwitbronnen dan de eiwittenbronnen
die op dit moment op dagelijkse basis geconsumeerd worden,
zoals vlees en zuivelproducten. Het gebruik van alternatieve
eiwitbronnen heeft dan ook een drastisch lagere ecologische
voetafdruk vergeleken met dierlijke eiwitten.
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4. Nutriënten kringloop sluiten

Fosfaat is een van de grondstoffen die binnen afzienbare tijd
schaars dreigt te worden, terwijl fosfaat wel noodzakelijk is voor
het produceren van gewassen. Het sluiten van de fosfaatkringloop
is daarom heel belangrijk, en hier zijn diverse mogelijkheden toe.
Fosfaat kan bijvoorbeeld teruggewonnen worden uit mest door
fysisch-chemische behandelingen, waar de Wageningen University
& Research uitgebreid onderzoek naar doet in het EU-onderzoeksproject Systemic. In een pilot met Groot Zevert Vergisting
wordt geprobeerd op grote schaal mest nutriënten, zoals fosfaat,
terug te winnen en het water te verwijderen 24.
Ook andere nutriënten, zoals stikstof, kalium en fosfor, kunnen
herwonnen en hergebruikt worden, voordat zij in het grondwater
terechtkomen.

Aan de slag
Op dit moment is de meest gebruikte manier om nutriënten
terug te winnen via waterzuivering. Nutriënten worden dan uit
het rioolwater gefilterd en kunnen dan weer opnieuw ingezet
worden in de landbouw. Waterschappen in de regio, zoals
Waterschap Rivierenland, kunnen hiervoor benaderd worden.
Om meer te weten te komen over nutriëntenrecycling en het
vinden van de juiste partners kan contact opgenomen worden
met het Nutriënt Platform. Ook kan geleerd worden van kleinschalige initiatieven die kringlopen sluiten zoals kalverenhouderij
Kroes die eendenkroos kweekt op verdunde kalverurine.
Het eiwitrijke kroos gaat in het voer voor de dieren 25.

Maatschappelijke impact
Door het terugwinnen en hergebruiken van belangrijke nutriënten
wordt verspilling tegengegaan en worden kringlopen gesloten.
Ook wordt ervoor gezorgd dat de huidige voorraden hergebruikt
worden en daarmee minder snel uitgeput raken.
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INDUSTRIE
De industriële sector neemt een belangrijke plaats
in in de FoodValley

In totaal zijn er bijna 11.500 personen werkzaam in de
industriële sector en deze personen creëren samen een jaarlijkse
toegevoegde waarde van rond de EUR 2,25 miljard. De industrie
in de regio is divers, denk hierbij aan de metaalindustrie, de
machine industrie, de chemische industrie maar ook de industrie
gericht op de vervaardiging van rubber en kunststof 26.

Verder is er in de regio FoodValley de nodige technische kennis
voorhanden door de aanwezigheid van kennisinstellingen
(Wageningen University & Research, Christelijk Hogeschool
Ede en Aeres Hogeschool Wageningen), waardoor er een
mogelijkheid bestaat tot clustervorming rondom industriële
thema’s 27.
Good practice: Door te leren van de natuur, ‘biomimicry’, heeft
Interface innovatieve producten ontwikkeld en cirkels gesloten.

14% Mineralen
7% Metalen
5% Afval en gerecyclede
materialen

7.721 miljoen kg

AFVAL

MATERIALEN

65% Fossiele grondstoffen

8

1

5% Extractie

BROEIKASGASEMISSIES

4% Biomassa

31% Aardolie

17% Elektriciteit uit nietduurzame bronnen
15% Niet-duurzame warmte

21.859 miljoen MJ

RESTWARMTE

6% Duurzame warmte
3% Koolproducten
2% Elektriciteit uit duurzame
bronnen

WATER

<1% Biomassa en andere
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96% Oppervlaktewater
2% Leidingwater
2% Grondwater

134 miljard liter

AFVALWATER

IN

ENERGIE

25% Aardgas

9

In Scherpenzeel worden tapijttegels met 100% hernieuwbare
energie geproduceerd én gerecycled. Een bekende toepassing is
de productie van tapijttegels met als grondstof oude visnetten.
Deze tegels worden lijmvrij geïnstalleerd en zijn daarom optimaal
herbruikbaar en recyclebaar 28, 29.

Materialen-, energie- en waterkringlopen

AFVALWATER

RESTWARMTE

BROEIKASGASEMISSIES

AFVAL

In de industrie worden grote hoeveelheden materialen, energie
en water gebruikt 11. In de regio FoodValley bevinden veel
van de bedrijven uit de industriële sector zich op de bedrijventerreinen in en rondom Veenendaal, zoals het Ambacht/

Nijverkamp, Compagnie en BTA12. Dit resulteert in grote
kansen voor de industrie in de regio om materiaalstromen,
energie en water te gaan delen.
De industrie is de meest materiaalintensieve sector in de
FoodValley met 7.721 miljoen kilo aan nieuwe materialen
die gebruikt worden in de productieprocessen 11, waarvan
maar 5% uit afval of gerecyclede materialen bestaat. Door
materiaalstromen meer op elkaar aan te sluiten kan dat
percentage toenemen.

82% Hergebruik
13% Verbranden

234 miljoen kg

5% Storten

96% CO2
3% N2O

1.586 miljoen kg CO2 eq.

1% CH4

UIT
19.643 miljoen MJ

17 miljard liter

FIGUUR 2
Stroomdiagram industrie
Bron: Posad, KPMG (2018)
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5. Stimuleren van industriële symbiose
Op bedrijventerreinen zijn veel verschillende grondstofstromen
aanwezig. Vaak zijn er hierdoor mogelijkheden voor het uitwisselen
van grondstofstromen doordat bepaalde stromen door de ene
partij als afval worden gezien, maar voor een andere partij kunnen
dienen als een nuttige input. De term voor dit uitwisselen van
stromen noemt men: ‘industriële symbiose’. Deze industriële
symbiose kan naast het sluiten van de kringloop en samenwerking
tussen bedrijven leiden tot kostenvoordelen voor de betrokken
partijen. Een internationaal bekende best practice hiervan is het
industriële ecosysteem in Kalundborg in Denemarken 30.
In de regio Arnhem-Nijmegen is het Industriepark Kleefse Waard
(IPKW) samen met Veolia actief om dit op het industriepark voor
elkaar te krijgen 31.

Aan de slag
Het in kaart brengen van materiaalstromen die het bedrijf in
en uitgaan is de eerste stap die een ondernemer dient te
nemen. Wat voor materiaalstromen heeft de fysieke buurman
bijvoorbeeld? Deze informatie kan vervolgens uitgewisseld
worden met andere ondernemers op het bedrijventerrein in
daarvoor speciaal georganiseerde werksessies. Regionale
organisaties zoals Utrecht Sustainability Institute of CIRCLES
hebben de nodige ervaring met het faciliteren en ondersteunen
van dergelijke werksessies en zijn hiervoor dus een ideale partner.
Voor technische kennis en het uitwerken van circulaire business
modellen kunnen kennisinstellingen zoals Christelijke Hogeschool
Ede en Wageningen University & Research betrokken worden.
Ook start-ups met innovatieve inzichten zoals studenteninitiatieven en start-ups, waar Wageningen Circulair en
bijbehorend CircleSmart voorbeelden van zijn, zouden een rol
kunnen spelen in dit proces. Dergelijke start-ups zijn aangesloten
bij organisaties zoals StartHub Wageningen.

Maatschappelijke impact
Het delen van materiaalstromen zorgt ervoor dat er minder
materiaal als afval verloren gaat dan wel minderwaardig wordt
gerecycled en zo de kringloop deels gesloten wordt. Ook betekent
lokaal delen dat er minder vervoersbewegingen nodig zijn om de
materialen op te halen of weg te brengen. Dit scheelt weer in
energieverbruik en gerelateerde emissies.
Daarnaast zorgt het verbinden van bedrijfsprocessen en de
bijbehorende cohesie ervoor dat deze processen meer locatie
gebonden zijn. Dit zorgt ervoor dat de bedrijvigheid en bijbehorende
werkgelegenheid zich nestelt in de regio en minder snel de regio
zal verlaten.
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6. Centraliseren circulariteit bij product
ontwerp
Een voor de hand liggende, maar niet onbelangrijke kans ligt
bij het ontwerp van circulaire producten of diensten. In het
geval van circulair product ontwerp dient rekening te houden
geworden met alle stadia van de levenscyclus van het product.
Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat de toegevoegde
waarde van een product zo lang mogelijk behouden blijft.
Interface, eerder aangehaald als good practice, is een onderneming die circulariteit niet alleen geïnternaliseerd heeft in het
product ontwerp, maar in de hele onderneming.

Aan de slag
Om een circulair product te ontwerpen is het belangrijk dat
de toegevoegde waarde die een product biedt in kaart wordt
gebracht. Door hierop volgend in iedere stap van de levenscyclus
deze waarde optimaliseren kan een product zo circulair mogelijk
worden gemaakt. Diverse organisaties in de regio kunnen
ondersteuning bieden in dit proces, waaronder CIRCLES en
Utrecht Sustainability Institute. Ook start-up gerelateerde
initiatieven, zoals Wageningen Circulair en StartHub Wageningen,
kunnen hier aan bijdragen aangezien hun denkproces vaak al
aansluit bij dit soort business modellen.
Zodra de haalbaarheid van een circulair product reëel lijkt, dienen
leveranciers en potentiele afnemers betrokken te worden in het
proces om zo de business case rond te maken en een pilot te
starten.

Maatschappelijke impact
Wanneer de waarde van een product (of onderdelen daarvan)
zo lang mogelijk behouden blijft, zijn er minder materialen nodig
om in een bepaalde behoefte te voorzien. Dit kan resulteren in
het reduceren van materiaalgebruik en -kosten.
Daarnaast kunnen circulaire producten zorgen voor extra werkgelegenheid op het gebied van productservices als reparatie,
renovatie en opknappen. Dit is een goede manier om de
toegevoegde waarde van een product zo lang mogelijk te
behouden.

7. Creëren van monostromen uit afval
In de maakindustrie zijn veel materialen nodig, waarvoor vaak
nog gebruikt wordt gemaakt van ruwe materialen (ofwel ‘virgin’
materialen). In plaats van het gebruik van virgin materialen kan ook
gebruik worden gemaakt van gerecyclede materialen. Hiervoor
is het echter wel nodig dat afvalstromen zo veel mogelijk uit
eenzelfde materiaal bestaan (bijvoorbeeld plastic of metalen).
Met het creëren van monostromen uit afval kan er meer en
hoogwaardiger gerecycled materiaal worden gemaakt, waardoor
het ook financieel meer oplevert.

Aan de slag
Op het gebied van huis-, tuin- en keukenafval zijn er zowel
nationaal alswel in de FoodValley regio enkele vooruitstrevende
projecten op het gebied van afvalverwerking, zoals Renewi en
dochteronderneming Coolrec, die als business model ‘waste to
product’ centraal hebben staan. Op het moment kunnen zij nog
niet alle restafvalstromen optimaal verwerken. Hier ligt een rol
voor ondernemers. Zij kunnen in gesprek gaan over de wijze
waarop afval beter verzameld, opgehaald en verwerkt kan worden.
Een eerste inschatting is dat 82% van het afval uit de industriële
sector in regio FoodValley in de eigen keten wordt verwerkt en
18% van het afval de keten verlaat 11. Door betere scheidingstechnologieën te gebruiken, zoals spectrometrie, is het mogelijk
reststromen te creëren die beter verwerkt kunnen worden.
Op de bedrijventerreinen in de regio, geconcentreerd rondom
Veenendaal, kunnen ondernemers met elkaar en met afvalverwerkers in gesprek gaan over hoe deze bedrijven afval van
dezelfde materialen bij elkaar kunnen brengen en laten verwerken.
Dit zou ook de eerder benoemde kans, industriële symbiose,
vergemakkelijken.
Door clustering van de bedrijven kan massa gecreëerd worden
om voor reststromen, samen met kennisinstellingen (Wageningen
University & Research, Christelijk Hogeschool Ede en Aeres
Hogeschool Wageningen), kleinschalige pilots op te zetten voor
een betere verwaarding.

Maatschappelijke impact
Door kringlopen te sluiten, krijgt het afval een tweede leven als
grondstof en daalt de behoefte aan ‘virgin’ materiaal. Met het
creëren van monostromen kan afval op een hoogwaardigere
manier gebruikt worden en hiermee kan dus ook meer afval
(her)gebruikt worden.

8. Implementeren product-as-as-service
business model
Ook in de industrie is er plaats voor een product-as-a-service
business model. Door eigenaarschap bij één partij te laten worden
er drijfveren gecreëerd voor het efficiënter gebruiken van
industriële producten.
Het “leasen” van industriele producten is in principe toepasbaar
wanneer het mogelijk is de staat en de locatie van producten te
“tracken en tracen” is. Belangrijk is dat er een goede verstandhouding bestaat tussen de leverancier en de gebruiker, waarbij
lange termijnafspraken contractueel moeten worden vastgelegd.
Immers, investeringen om het business model mogelijk te maken,
zoals in onderhouds technologieën, moeten worden
teruggewonnen.

Aan de slag
Een goed voorbeeld van dit business model is het leasen van
chemicaliën. Dit is een concept waarbij een chemisch concern
chemicaliën aanlevert voor een specifieke service (bijvoorbeeld
een bepaalde reactie) en ondertussen eigenaar blijft van de
chemicaliën. Wereldwijd zijn chemische bedrijven bezig met deze
relatief nieuwe ontwikkeling in de industrie, onder aanvoering van
onder andere Unido 32. Op dit moment wordt chemical leasing
voornamelijk toegepast bij oplosmiddelen, smeermiddelen en
schoonmaakmiddelen.
In de regio FoodValley kan het product-as-a-service business
model ook binnen andere industrieën geïmplementeerd worden.
Vooral binnen de machine industrie liggen er kansen, maar ook
binnen de metaal-, de rubber- en de kunstofindustrie.
In Nederland en België hebben een aantal organisaties al succesvol
gebruikgemaakt van product-as-a-service business modellen, zoals
het ‘light as-a-service’ business model van Philips.
Brancheorganisaties zoals VNCI en FPT-VIMAG zijn organisaties die
kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van dit nieuwe business
model.

Maatschappelijke impact
Door industriële producten te leasen en terug te winnen zijn er
minder nieuwe producten nodig. Producten en grondstoffen die
anders aan het einde van het gebruiksproces verloren zouden gaan
worden nu hergebruikt, waardoor het milieu wordt ontlast.
Ook levert dit nieuwe en nauwere samenwerkingsverbanden
op, waardoor de lokale werkgelegenheid kan worden vergoot
en geborgd.

regio FoodValley
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LOGISTIEK

13.304 miljoen kg

WATER
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13% Aardgas

5.619 miljoen MJ

RESTWARMTE

IN

ENERGIE

70% Aardolie
15% Elektriciteit uit nietduurzame bronnen

2% Elektriciteit uit duurzame
bronnen

100% Leidingwater

AFVAL

100% Goederen

Good practice: RBC wil koploper zijn in duurzaam vervoer.
Zo hebben zij een transport combinatie ontwikkeld die licht
van gewicht is, om zo de CO2 footprint te verkleinen. Echter,
waar RBC zich echt onderscheidt is de optimalisatie van het
ladingnetwerk. Zij creëren ladingshubs door producten met
elkaar te verbinden, die vervolgens door optimaal plannen een

BROEIKASGASEMISSIES

MATERIALEN

Denk hierbij aan de havens in Rotterdam en Amsterdam en
aan luchthaven Schiphol, die belangrijke poorten vormen voor
bedrijven waarlangs goederen van producenten en gebruikers
stromen 33. De goederenroutes van en naar deze mainports lopen
ook door de FoodValley, onder andere door de Nederrijn en
via belangrijke snelwegen zoals de A12. Ook door het feit dat
de regio nationaal en internationaal op de kaart staat als food &
agri centrum draagt bij aan het transport van en naar de regio 10.
Deze goederenstromen hebben een voedingsbodem gecreëerd
voor veel bedrijven die actief zijn in handel, vervoer en opslag.

De totale werkgelegenheid in de regio door handel en logistiek
bedraagt 36.000 personen, die samen een toegevoegde waarde
creëren van ongeveer EUR 5 miljard 11. Hierbij dient wel rekening
te worden gehouden met het feit dat ook groot- en detailhandel
in deze categorie valt.

<1 miljard liter

AFVALWATER

Nederland ligt zeer strategisch op het gebied van
goederenstromen

5

3

9

<

efficiënt en gesloten netwerk vormen met als resultaat minder
lege kilometers en minder CO2 uitstoot 34.

Materialen-, energie- en waterkringlopen
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In de sector logistiek draait het om het op een zo efficiënt
mogelijke wijze transporteren van goederen (en personen).
Doordat in de sector de focus ligt op het vervoeren van
goederen en materialen en niet op productie of bewerking, is
de materiaalintensiteit van deze sector zelf te verwaarlozen 11.
De sector heeft echter wel een hoge milieu-impact door zijn
brandstofverbruik voor het vervoeren van goederen.

Juist omdat de regio FoodValley zo centraal ligt en er vele
goederenstromen door het gebied lopen, ligt er een kans binnen
de regio om circulair transport/vervoer op de kaart te zetten,
zoals initiatieven om minder brandstof te gebruiken en/of het
verkorten van reistijden. Net buiten de regio zijn er voorbeelden
van zulke initiatieven, in Duiven en in Nijmegen, waar twee
consortia van transportondernemers jaren terug al subsidies
kregen voor de aanschaf van Liquid Natural Gas (LNG) trucks en
het realiseren van een LNG tankstation 35. Deze subsidies kunnen
nog steeds aangevraagd worden 36.

57% Hergebruik
39% Verbranden

32 miljoen kg

4% Storten

99% CO2
1% N2O

728 miljoen kg CO2 eq.

<1% CH4

UIT
264 miljoen MJ

FIGUUR 3
Stroomdiagram Logistiek
<1 miljard liter

Bron: Posad, KPMG (2018)

regio FoodValley

23

9. Samenwerken in de keten om
transport te optimaliseren
Dagelijks zijn er veel vervoersbewegingen van goederen vanaf
en naar specifieke bestemmingen in de regio, denk hierbij aan
de stadscentra (o.a. Ede en Wageningen), ziekenhuizen (o.a.
Ziekenhuis Gelderse Vallei) en bedrijventerreinen (o.a. Ambacht/
Nijverkamp en bedrijventerrein Hasselaar). Deze vervoersstromen
zijn verder te optimaliseren door de stromen van verschillende
partijen te bundelen of te splitsen. Door als bedrijfsleven
gezamenlijk vervoer te organiseren (vervoer te bundelen)
kunnen de logistieke kosten dalen en het aantal vervoersbewegingen worden beperkt.

Aan de slag
Door gebruik te maken van slimme technologie en Big Data
kunnen logistieke bedrijven vervoersstromen optimaliseren.
Een interessante applicatie die hierop inspeelt is Quicargo.
Dit vervoersbedrijf maakt gebruik van vrachtwagens die toch
al onderweg zijn. Hierin zoeken zij naar ruimte voor de zendingen van hun klanten. Ook TEUBooker, Convoy en Uber Freight
bieden platformen aan om leeg en onnodig transport te verminderen 37. Naast deze nationale en internationale initiatieven, is ook
New Ways Gelderland in het leven geroepen om efficiënter te
vervoeren door samen op bepaalde transportcorridors ladingen te
bundelen 38.
De eerste stap om vervoersstromen te gaan delen is om hierover in gesprek te gaan met andere partijen in de buurt met
vervoersstromen van vergelijkbare goederen, bijvoorbeeld via het
Logistic Valley, KennisDC logistiek, ondernemersvereniging TLN of
branche-organisatie FENEX.

Maatschappelijke impact
Door het aantal vervoersbewegingen te verminderen dalen
ook de luchtvervuiling en broeikasgasemissies door transport.
Een ander voordeel is dat de filedruk erdoor afneemt.
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10. Verlengen van levensduur
transportmiddelen
Transportmiddelen worden ingezet voor het vervoeren van een
oneindig aantal van producten. Zowel voor industriële producten
zoals machines, chemische producten zoals kunststof, voedselproducten zoals vlees, maar ook seizoensgebonden producten
zoals fruit. Dit betekent dat de manier waarop transportmiddelen
gebruikt worden en de intensiteit hiervan heel erg verschilt.
Transportbedrijven en bedrijven die transportbedrijven inhuren
moeten rekening houden met het verschil in het gebruik van
verscheidene transportmiddelen, om zo zowel efficiëntie als
effectiviteit te verhogen, waardoor naast het verminderen van
brandstofgebruik de levensduur van transportmiddelen verhoogt
wordt. Transport bedrijven rondom Barneveld zouden hier een
voortrekkersrol in kunnen nemen.

Aan de slag
Ook voor het verhogen van de levensduur van transportmiddelen
speelt slimme technologie en big data, gecombineerd met
circulaire financieringsmethodes, een belangrijke rol. Het vervoersbedrijf Schmitz Cargobull is een interessante voortrekker op dit
gebied. Door middel van slimme technologie, genaamd TrailerConnect, weet de klant altijd hoe de fysieke staat van de trailer
is, waar verbeterpunten liggen in het gebruik van de trailer en
wanneer de trailer aan onderhoud toe is. Naast de staat van de
trailer, kan ook de staat van de cargo gemonitord worden met
deze technologie 39.
Door deze technologie te implementeren bij (transport)bedrijven kunnen zijn efficiënter en effectiever opereren. Ook wordt
het hierdoor interessant voor transportbedrijven om transport
‘as-a-service’ te implementeren, aangezien deze technologieën
zorgen dat de optimale waarde uit het product gehaald wordt.

Maatschappelijke impact
Door het verlengen van de levensduur van transportmiddelen
worden er uiteindelijk minder nieuwe transportmiddelen geproduceerd. Dit resulteert in een reductie in het gebruik van ‘virgin’
materialen. Daarnaast, zal door het efficiënter gebruiken van de
transportmiddelen ook het brandstofgebruik dalen, wat zicht uit
in minder uitstoot van emissies.

regio FoodValley
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BOUW
De bouwsector is door de hoge materiaalintensiteit
een interessante sector voor circulaire kansen

Good practice: Ook bouwbedrijven focussen zich steeds meer
op circulariteit. Bruil in Ede is een bedrijf dat circulariteit omarmt.
Dit doen zij onder andere door materialen te gebruiken en te

34% Afval en gerecyclede
materialen
3% Metalen

1.706 miljoen kg

3% Fossiele grondstoffen

469 miljoen MJ

BROEIKASGASEMISSIES

ENERGIE
WATER
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2% Biomassa

<1 miljard liter

70% Aardolie

IN

AFVAL

59% Mineralen

RESTWARMTE

MATERIALEN

In Nederland in het algemeen en ook in de FoodValley regio zijn
er in absolute termen veel mensen werkzaam in de bouw 11.
Daarmee is dit een belangrijke sector voor de regionale economie.
Voor de circulaire economie is dit bovendien een interessante
sector, omdat er in de bouw grote hoeveelheden materialen
worden gebruikt 11. Omdat deze materialen worden verwerkt in
gebouwen combineren we voor dit rapport de bouw met de
vastgoedsector.

Voorbeelden van circulariteit in de bouw zijn er steeds meer,
zoals het vooruitstrevende gebouw van Unilever, genaamd het
Global Foods Innovation Centre, dat op het moment in aanbouw
is in Wageningen en het meest intelligente en circulaire gebouw
van Nederland zou moeten worden. Het gebouwvolume is
geoptimaliseerd om met zo min mogelijk materiaal een zo groot
mogelijk volume te krijgen. Daarnaast zijn gebouwelementen
demonteerbaar ontworpen 40.

17% Aardgas
12% Elektriciteit uit nietduurzame bronnen
1% Elektriciteit uit duurzame
bronnen

100% Leidingwater

1

ontwikkelen voor hergebruik. Denk hierbij aan draagconstructies
die gebruikt worden op een andere locatie, maar ook aan het
hergebruik van beton 41.

Materialen-, energie- en waterkringlopen

RESTWARMTE

BROEIKASGASEMISSIES

AFVAL

De bouwsector is zeer materiaalintensief. Er wordt veel gebruik  
gemaakt van minerale grondstoffen (onder andere glas, grind en
zand) en fossiele brandstoffen (onder andere aardolie). Een groot
deel van de input bestaat al uit afval en gerecyclede producten.
Betonpuin en asfaltgranulaat zijn voorbeelden van deze producten.
Gescheiden inzamelen van afval tijdens de bouw is een belangrijke
voorwaarde om materialen te kunnen hergebruiken en recyclen.

Daarnaast bepaalt het ontwerp van gebouwen in grote mate het
materiaal-, energie- en watergebruik tijdens de gebruiksfase.
Een organisatie als Cirkelstad probeert circulair bouwen door
heel Nederland te ondersteunen met kennis, ervaring en een
uitgebreid netwerk 42.
Madaster (een kadaster voor materialen) is een ander circulair
initiatief van architect Thomas Rau, waarin open source ‘het
materiaalpaspoort’ van een gebouw kan worden opgenomen, ter
bevordering van de transparantie en inzicht in waar materialen zich
bevinden 43.

95% Hergebruik
3% Storten

555 miljoen kg

2% Verbranden

100% CO2

57 miljoen kg CO2 eq.

UIT

FIGUUR 4
Stroomdiagram bouw
25 miljoen MJ

Bron: Posad, KPMG (2018)
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11. Hergebruiken van bouwmaterialen
Bij nieuwbouw en renovaties worden er grote hoeveelheden
materialen gebruikt. In de regio FoodValley wordt jaarlijks in
totaal 1.706 miljoen kg materiaal gebruikt in de bouw 11.
Tegelijkertijd komen er bij het bouwen, renoveren en slopen van
gebouwen grote hoeveelheden bouwafval vrij. Door meer in
te spelen op hergebruik van onderdelen van gebouwen en van
bouwmaterialen kan het materiaalgebruik in de bouw drastisch
worden teruggebracht.

Biologische bouwmaterialen zoals hout, riet, vlas, hennep en
innovatieve biocomposieten bieden een oneindig hernieuwbare
bron van grondstoffen met een lage milieuvoetafdruk. Biologische
materialen hebben daarnaast het voordeel dat deze gemakkelijk
te recyclen of zelfs te composteren zijn. Het inzetten van
biologische materialen is niet altijd mogelijk op grootschalige
projecten, maar in de meeste gevallen zijn zij een duurzaam
alternatief voor energie-intensieve materialen als beton en staal.

Verschillende voorbeelden van het hergebruiken van onderdelen
van gebouwen en van bouwmaterialen zijn terug te vinden in
de circulair gerenoveerde gebouwen zoals het Global Food
Innovation Center van Unilever in Wageningen of een kleiner
project als Topsorthal Ede 44. Denk hierbij aan hergebruik en
circulariteit met betrekking tot:
• het hergebruiken van de toiletpotten en plafondplaten uit het
oude gebouw;
• het hergebruiken van oude werkkleding als isolatiemateriaal;
• het bekleden van binnengevels met afvalhout;
• het toepassen van standaardmaten van stalen balken, die
daarom makkelijker kunnen worden hergebruikt;
• en het opstellen van overzichten van de materialen die zijn
verwerkt in de verschillende delen van de gebouwen
(materialenpaspoorten) om hergebruik aan het eind van
de gebruiksfase te faciliteren.

Aan de slag
Biobased bouwen wordt al op verschillende plaatsen in Nederland succesvol toegepast. Om hier als ondernemer mee aan de
slag te gaan, kan contact gezocht worden met de Biobased Delta,
waar ondernemers, kennisinstellingen en overheden kennis
bundelen ten aanzien van het gebruik van hernieuwbare
grondstoffen onder andere voor de bouw. Ook op lokaal niveau
zijn er partners waar mee aan de slag gegaan kan worden, zoals
Stichting Agrodome in Wageningen, een kennis en adviescentrum
dat zich focust op het bouwen met natuurlijke grondstoffen 47.

Aan de slag
Aan de slag gaan met het hergebruiken van materialen vergt
slechts een andere mindset, zie de casus van Topspothal Ede of
het platform ‘Beter bouwen doe je samen’ 45, 46. Netwerken die
zich onder andere hier op richten zijn: CIRCLES en Cirkelstad.
Het is daarnaast belangrijk om te beseffen dat bij circulair
bouwen ook circulaire sloop hoort. Op dit laatste gebied zijn er
ook specialisten in de regio aanwezig, zoals Buro Boot en Hooijer,
die kunnen helpen bij het circulair ontmantelen en slopen van
gebouwen zodat de materialen die vrijkomen in een later stadium
weer gebruikt kunnen worden.

Maatschappelijke impact
Door materialen te hergebruiken wordt er significant bespaard
op het materiaalgebruik. In veel gevallen resulteert dit in het
gebruik van ‘virgin’ materialen en in kostenbesparingen. Verder,
wordt bij circulair bouwen ook vaak een bepaalde manier van
denken gebruikt die ertoe leidt dat het gebouw ook op andere
gebieden duurzamer wordt, zoals in energiegebruik.
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regio FoodValley

Een van de projecten waar Stichting Agrodome bij betrokken is
geweest, samen met de Woonstichting, de Wageningen University
& Research, gemeente Wageningen en bouwbedrijf Swaay, is
de bouw van vier woningen met zoveel mogelijk biobased
bouwstoffen 48. Voor inspirate kan ook gekeken worden naar
lokale innovatieve ondernemers, zoals Hooijer. Zij zijn onder
andere betrokken in het proces waarbij grasvezel gebruikt wordt
als grondstof voor biocomposiet producten en terrasplanken 15.
Via de kennisbank biobased bouwen zijn verschillende andere
biobased bouwmaterialen en biobased bouwprojecten
te vinden 49.

Maatschappelijke impact
Biobased materialen zijn hernieuwbaar en kunnen daardoor na
gebruik gecomposteerd worden of afgebroken. Het zorgt daarom
niet voor uitputting van fossiele brandstoffen of materialen.
Echter, het gebruik van biomassa is niet wenselijk wanneer dit
ten koste gaat van voedselproductie gecombineerd met een
groeiende wereldpopulatie en afname van vruchtbare landbouwgronden. Er dient dus zorgvuldig gekeken te worden naar welke
biomassa gebruikt wordt voor de bouw.

13. Creëren van bouw- en recyclehubs
Op dagelijkse basis vinden talloze bouw- en sloopwerkzaamheden plaats. Voor deze bouwtrajecten worden vaak ‘virgin’
materialen gebruikt en vrijgekomen sloopmaterialen worden
vaak afgevoerd naar plekken waar het lastig is om de bruikbare
materialen wanneer nodig te hergebruiken voor nieuwe
bouwprojecten. Het samenbrengen van bouw- en sloopstromen
en daardoor ook bouw- en sloopmaterialen kan de oplossingen
bieden. Het centraal samenbrengen en sorteren van sloopmaterialen zorgt ervoor dat een groot gedeelte, na eventuele
bewerking, hergebruikt kan worden in het bouwproces.

Aan de slag
Landelijk is een initiatief gestart om circulair bouwen, waar bouwen recycle hubs onder vallen, concreet te maken. Het platform,
Circulair Bouwen ’23, wil verbinden tussen bestaande initiatieven,
kennis delen en een plek bieden waar betrokken partijen
gezamenlijk afspraken kunnen maken 50.
Er zijn ook lokale initiatieven waar al werk wordt gemaakt van
het opzetten van zulke bouw- en recyclehubs, zoals Hooijer,
die op hun bedrijfslocatie Groenewaarden sloopmaterialen die
vrijkomen bij eigen sloopwerkzaamheden opknapt en vervolgens
doorverkoopt zodat deze weer gebruikt kunnen worden in
bouwprocessen 15. Ook wordt er samen met Buro Boot gewerkt
aan een breder initiatief die diverse sloopmaterialen samen wil
brengen, om deze vervolgens te koppelen aan architecten die
deze materialen kunnen gebruiken in nieuwe bouwprojecten 51.

Maatschappelijke impact
Door sloopmaterialen op een effectieve manier te verzamelen,
sorteren en her te gebruiken wordt er significant bespaard
op het gebruik van ‘virgin’ materialen, wat uiteindelijk leidt tot
kostenbesparingen. Ook ontstaat er een ketensamenwerking die
kan leiden tot nog meer circulaire initiatieven.

regio FoodValley
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ICT
De ICT sector is niet de meest voor de hand liggende
sector als je denkt aan de circulaire economie in de
FoodValley regio
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29% Fossiele grondstoffen

55 miljoen kg
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De ICT sector is niet de meest voor de hand liggende sector
als je denkt aan de circulaire economie in de FoodValley regio.
Dit aangezien de sector in verhouding weinig materialen gebruikt.
De ICT sector is echter daadwerkelijk van belang bij het creëren
van een circulaire regio. Stakeholders uit de regio zien dat de ICT
sector niet alleen economisch van belang is, maar dat de sector
ook een belangrijke rol kan spelen als ‘enabler’ van de circulaire
economie.

Kijkende naar de kansen voor circulariteit valt het op dat de sector
op bepaalde vlakken zeer materiaal intensief is, voornamelijk door
grondstoffen die nodig zijn voor hardware productie. Verder, zijn er
bepaalde ondernemingen binnen de ICT sector verantwoordelijk
voor een hoog energieverbruik en daarbij horende warmteproductie. De belangrijkste rol van de ICT sector binnen de
circulaire economie ligt daardoor dan ook bij de rol als katalysator
van circulariteit. Door het gebruik maken van de kennis en kunde
aanwezig op ICT gebied in de regio, kunnen toepassingen
gecreëerd worden die de transitie naar een circulaire economie
in de FoodValley regio kunnen versnellen: ICT als ‘enabler’ van
de circulaire economie.

9

Door de aanwezigheid van ICT Valley en circulaire kennis
instituten (Wageningen University & Research en CIRCLES),
heeft de FoodValley regio een mogelijkheid om deze rol als
katalysator in te vullen.

Materialen-, energie- en waterkringlopen

Het gebruiken van grondstoffen door de ICT sector in de
FoodValley regio is te verwaarlozen, zowel op het gebied
van materialen als van energie- en waterkringlopen 11.

RESTWARMTE

BROEIKASGASEMISSIES

AFVAL

Good practice: DC Valley NL1 is een datacenter in de gemeente
Ede dat zal worden aangedreven door hernieuwbare energie.
De warmte die vrijkomt bij het datacenter wordt afgegeven
aan het warmtenet, zodat ondernemingen en huishoudens
deze warmte als grondstof kunnen gebruiken.

55% Verbranden
42% Hergebruik

5 miljoen kg

3% Storten

99% CO2
1% CH4

8 miljoen kg CO2 eq.

<1 miljoen MJ

UIT

FIGUUR 5
Stroomdiagram ICT
Bron: Posad, KPMG (2018)
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14. Smart ICT inzetten voor proces- en
ketenoptimalisatie
Smart Industry is de verzameling van een groot aantal technische
innovaties in combinatie met toenemende digitalisering. Denk aan
robotisering, mobiel internet, cloud computing, internet of things,
3D-printing en big data. Deze vernieuwing leidt tot de opkomst
van slimme fabrieken, waarbij machines en robots onderling
communiceren, zelf fouten opsporen en deze herstellen 52.
De productie kan hiermee sneller, efficiënter en goedkoper
worden ingericht. Ook kan door Smart Industry beter inzicht
verkregen worden in bijvoorbeeld energie- of waterverbruik,
om vervolgens gerichter te sturen op reductie van deze grondstoffen en daarmee de CO2-uitstoot van het bedrijf. Smart Industry
maakt daarmee de circulaire economie mede mogelijk, het is een
‘enabler’.

Aan de slag
Voor zulke technologische innovaties kijkt men in Nederland
vaak naar de Brainportregio, waar veel ingezet wordt op hightech
industry en innovatie. Echter, zijn er in de regio FoodValley ook
bedrijven die sterk innoveren op dit gebied en actief zijn binnen
Smart Industry, zoals Innius in Veenendaal en VMB Automation
in Barneveld. Ondernemers kunnen samen met deze bedrijven
bekijken welke innovaties er al zijn en welke in ontwikkeling
zijn op het gebied van slimme systemen in hun sector en zo
identificeren welke kansen er liggen.
Verder kunnen de handen in elkaar geslagen worden met
Wageningen University & Research en dan specifiek Information
Technology Group, die ook actief innoveert en bijdraagt aan
‘state-of-the art’ slimme systemen 53.

Maatschappelijke impact
De efficiency die met Smart Industry gerealiseerd wordt, draagt
bij aan een lagere ecologische footprint, onder andere door
minder grondstofgebruik zowel van het gebruik van software
(lager energieverbruik) als de productie van ICT hardware.
Ook kan het de afhankelijkheid van een fluctuerend aanbod
van grondstoffen en grondstofprijzen verminderen.
Dankzij Smart Industry groeit de bewustwording van ondernemers over hun afval, waardoor de hoeveelheid ervan
vaak afneemt. Met behulp van big data en betere scheidingsmethoden kan overgebleven afval ook als input dienen voor
een ander bedrijf 52.
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15. Verbinden van vraag en aanbod
door ICT
Het grootste probleem binnen de circulaire economie is wellicht
niet de wil om circulair te opereren, maar de mogelijkheid om
dit daadwerkelijk te doen. Een veelgehoord probleem van ondernemers is dat het lastig is om reststromen en grondstofstromen
met elkaar te koppelen, om het vraag en aanbod daadwerkelijk
te verbinden.
Innovatieve en gebruiksvriendelijke ontworpen online platformen
kunnen die verbindende taak op zich nemen. Op deze online
platformen zouden verschillende reststromen, uit verschillende
sectoren en uit verschillende delen van het land samen gebracht
kunnen worden om zo uiteindelijke voor verschillende doeleinden
weer hergebruikt te kunnen worden in andere productieprocessen.

Aan de slag
Op nationaal niveau zijn er bepaalde platformen die de weg naar
de circulaire economie al versneld hebben, zoals Madaster van
Thomas Rau, waarin open source ‘het materiaalpaspoort’ van
een gebouw kan worden opgenomen, ter bevordering van de
transparantie en inzicht in waar materialen zich bevinden 43.
Echter, is er nog geen breed erkende plek waar op een effectieve
manier afvalstromen via een platform gedeeld worden om zo
hergebruikt te worden als grondstof.
Lokaal zijn er toch enkele initiatieven die zulke platformen willen
creëren. Een initiatief is van Hooijer en Buro Boot, ook genoemd
onder de sector bouw, die een online platform op willen zetten
om sloopmaterialen te koppelen aan architecten en bijbehorende nieuwe bouwprojecten 51. Een ander innovatief initiatief komt
mogelijk van CircleSmart, die een platform op willen zetten dat
op een vooruitstrevende manier de vraag van een producent
koppelt met de bepaalde afvalstromen van een aanbieder 54.
Bij het opzetten van zulke platformen is het belangrijk dat het
platform naamsbekendheid heeft en breed gedragen wordt.
Een organisatie als CIRCLES en Utrecht Sustainability Institute
kunnen hierbij assisteren.

Maatschappelijke impact
Door het verbinden van vraag en aanbod van materialen daalt
de vraag naar ‘virgin’ materialen. Daarnaast worden nieuwe
samenwerkingen geïnitieerd die economische waarde kunnen
creëren voor de regio.

16. Vormgeven van circulaire datacenters
Met de toenemende vraag naar slimme technologieën, die goed
en snel moeten functioneren, neemt ook de vraag toe naar
datacenters. Zo’n datacenter is een plaats waar bedrijven de
kritische computersystemen voor hun bedrijfsprocessen kunnen
onderbrengen in (geavanceerde) hardware. Tot deze bedrijfsprocessen behoren onder andere verschillende bedrijfsapplicaties,
documenten, bestanden en alle andere vormen van data 55.
Hierbij wordt rekening gehouden met de temperatuurregeling,
redundante stroom- en netwerkvoorzieningen en beveiliging
tegen brand en ongeautoriseerde toegang 56.  Vooral vanwege de
betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet is Nederland, en
dus ook de FoodValley, een uitermate interessante plek om
datacenters te vestigen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om zulke datacenters
circulair(der) te maken, zoals het optimaliseren van de levensduur
van hardware door ‘as-a-service’ contracten en refurbishment.
Daarnaast liggen de circulaire kansen vooral bij het energiegebruik en de warmte die vrijkomt bij zulke datacenters.
Deze zouden namelijk voldoende restwarmte produceren
om 2 miljoen huishoudens in Nederland te verwarmen 57.

Aan de slag
In Nederland zijn er verschillende datacenters die al circulair
proberen te opereren, zoals een datacenter van KPN NL-DC dat
warmte afgeeft aan het warmtenet van Aalsmeer dat vervolgens
door lokale bedrijven gebruikt kan worden 58. Ook in de regio
FoodValley wordt er een datacenter gevestigd, DC Valley NL1,
dat duurzaam wil opereren en warmte af gaat geven aan het
warmtenet. Voor de totstandkoming hiervan is samengewerkt
met de Gemeente Ede, alswel andere partners zoals ICT Valley 59.
De samenwerking met Gemeente Ede en de aanwezigheid van
het warmtenet heeft uiteindelijk de doorslag geven voor het
datacenter om zich in Ede te vestigen, aangezien er een bepalende
rol ligt voor overheden om een warmtenet te ontwikkelen.
De investering in zo’n warmtenet wordt op dit moment namelijk
nog gezien als het grootste knelpunt voor circulaire datacenters 57.
Partijen die ook stappen willen maken met het opzet van een
circulair datacenters zouden contact op kunnen nemen met de
betrokken organisaties bij DC Valley NL1. Verder is Dutch Data
Center Association een organisatie die een verbindende rol kan
spelen in het bij elkaar brengen van de juiste partijen.

Maatschappelijke impact
De maatschappelijke impact van circulaire datacenter en met name
het delen van warmte is enorm. De huidige energiebehoefte in
Nederland bestaat voor 44% uit warmte. Als de opwekking van
warmte door aardgas vervangen kan worden door warmte geproduceerd in datacenters, kan een reële bijdrage gedaan worden aan
het CO2 neutraal maken van de Nederlandse Economie.
regio FoodValley
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SYSTEEMKANSEN
Circulaire kansen die van toepassing zijn op
meerdere sectoren

Drie kansen zijn niet alleen van toepassing op een specifieke
economische sector in de regio, maar gelden sector overstijgend.
Deze zogenaamde systeemkansen zijn in meer of mindere mate
relevant voor elke organisatie in de regio. Voor bedrijven biedt
dit de kans om zich aan te sluiten bij een collectief, en een rol te
pakken die het bedrijf past (bijvoorbeeld kennispartner, facilitator
of aanjager).
Lokale overheden en regionale of landelijke organisaties kunnen
hierin een natuurlijke voortrekkersrol spelen.

17. Circulair inkopen van diensten en 		
producten
Circulaire business modellen en producten vragen om een
vernieuwende aanpak, die soms een investering van de ondernemer met zich meebrengt. Inkopers spelen een belangrijke rol in
het stimuleren van deze ontwikkeling, zowel publieke als private.
Sinds 2016 is circulair inkopen een prioriteit van de Nederlandse
overheid (zie Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
(MVI)) 60. De rijksoverheid hanteert als concrete doelstelling 10%
circulair inkopen in 2020 en 100% circulair inkopen in 2050.
Door expliciet te vragen om circulaire producten bij de inkoop,
of door voorrang te geven aan producten met een circulaire
insteek, kan de circulaire economie aangemoedigd worden.

Aan de slag
Bij circulair inkopen draait het niet alleen om financiële waarde
voor een organisatie (inkoopkosten), maar ook om toekomstig
waardebehoud en hoogwaardig hergebruik van producten,
componenten en materialen. Tevens draait het om het samen
ontwerpen van een optimale product-dienstcombinatie voor de
opdrachtgever. Dit vraagt om een andere uitvraag met daarin
aandacht voor circulariteit in zowel de selectie- als de gunningscriteria.
De Provincies Gelderland en Utrecht hebben de Green Deal
Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouwsector 2.0 ondertekend,
met als doe dat in alle relevante GWW-projecten in 2020
duurzaam en circulair GWW wordt toegepast 61.
Een voorbeeld hiervan is een uitvraag doen naar een kilometer
asfalt van gerecycled materiaal 62. Op gemeentelijk niveau wordt
het beleid van Gemeente Wageningen erkend als voorloper op
het gebied van circulair inkopen. Het circulair inkopen van de
inrichting van het gerenoveerde stadshuis is een mooi kleinschalig
voorbeeld van dit beleid 63.

Maatschappelijke impact
Overheden zijn zich over het algemeen bewust van hun maatschappelijke positie en daarom eerder bereid te investeren in
maatschappelijke oplossingen. De overheden en publieke instellingen in de FoodValley regio kunnen door hun schaalgrootte
een enorm vliegwieleffect teweegbrengen door de markt sterk
te stimuleren en innovaties te bevorderen. Dit vliegwieleffect
leidt er toe dat ook private partijen circulariteit integreren in hun
inkoopproces.
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18. Opzetten van een circulair expertise
centrum
De FoodValley regio herbergt vele initiatieven op het gebied van
circulaire economie en duurzaamheid, zoals te zien is aan de door
ons benoemde initiatieven en stakeholders op het gebied van
circulaire economie (pagina 6/7). De scope en focus verschillen:
er zijn regionale initiatieven (onder andere Wagening Circulaire
en Wing), initiatieven met een specifieke focus (onder andere
Clean Tech Center en het Sustainable Food Initative) en stakeholders met een bredere focus dan alleen duurzaam/circulair
(onder andere VNO-NCW Midden, Economic board Provincie
Utrecht, Regio FoodValley). Daarnaast zijn er ook verschillen in
bekostiging, bijvoorbeeld door middel van overheidssubsidies,
commerciële initiatieven of een combinatie van beide.
Het is positief dat er allerlei initiatieven zijn opgestart. Het geeft
aan dat er kennis en kunde aanwezig is. Keerzijde is echter dat
er versnippering en inefficiëntie optreden. Het zou goed zijn om
één loket (hét circulair expertisecentrum in de regio FoodValley)
te creëren voor ondernemers, waar zij met hun vragen/ideeën
over circulariteit terecht kunnen.

Aan de slag
Een groeiend gevoel van urgentie en positiviteit is aanwezig
in de regio FoodValley op circulaire economie. Echter, lopen
momenteel veel initiatieven langs elkaar heen en zijn daardoor
minder effectief. Het is van belang om door te pakken en in te
zetten op een integrale aanpak in de regio. Naar aanleiding van
een verkenning door de regiegroep CE Regio Foodvalley, wordt
er een programma opgezet waarbij zo’n integrale, gezamelijke
en verbindende aanpak centraal staat. Een belangrijk aspect van
deze aanpak is het vormen van een circulair loket binnen de
regio, waar ondernemers en andere intiatiefnemers met circulare
vragen en ambities terecht kunnen 64. Dit loket kan vervolgens de
ondernemer koppelen aan de juiste partner uit het netwerk.

19. Het creëren van field labs
De circulaire economie is gebaat bij innovatie. Het is dan
ook belangrijk hoe deze innovatie wordt ontwikkeld en toegepast. Op het moment zijn er in de FoodValley regio al veel
individuele partijen bezig met innovatieve circulaire oplossingen
op bepaalde thema’s. Zij weten echter niet altijd van elkaars
bestaan af, of maken nu nog onvoldoende gebruik van elkaars
kennis. Daarnaast krijgen deze initiatieven ook te weinig ruimte
om te experimenteren en buiten de lijntjes te kleuren. Er is dan
ook vraag naar circulaire experimenteeromgevingen waarin
bedrijven, kennisinstellingen en overheden doelgericht circulaire
oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren.

Aan de slag
Door verschillende organisaties kennis te laten delen en te laten
experimenteren kan een vliegwieleffect ontstaan. In het uitvoeringsprogramma Triple Helix van Regio FoodValley wordt dan
ook gesproken over het opzetten van zulke experimenteeromgevingen, genaamd Living Labs, die een concrete bijdrage kunnen
leveren in het daadwerkelijk toepassen van en innoveren binnen
de circulaire economie. Mogelijke Living Lab’s in de regio zouden
kunnen zijn; Voedingsalliantie Gelderse Vallei, Wageningen University
& Research Campus, kenniscampus Ede en NIZO-VIKA terrein 2.
Ondernemers zouden hierover met Regio FoodValley in gesprek
kunnen gaan.
Maatschappelijke impact
Samenwerking met andere organisaties is noodzakelijk in een
circulaire economie. Zo kunnen verschillende typen bedrijven
bijvoorbeeld gebruikmaken van elkaars afvalstromen. Maar ook
is de impact groot als men kan leren van succesverhalen en
fouten die gemaakt zijn. Ten slotte kan innovatie versneld worden
door het samenbrengen van verschillende visies en invalshoeken.
Kortom: de potentiële impact is groot.

Maatschappelijke impact
De maatschappelijke impact kan verder worden vergroot door
de aanwezige kennis en kunde te bundelen en de ondernemers
direct te koppelen aan het juiste initiatief. Dit betekent ook
dat er wellicht een verdeling moet worden gemaakt wie op
welke onderwerpen de expert wordt. Geen brede focus meer,
maar een duidelijke focus en doelgroep per initiatief, die elkaar
tezamen versterken.
regio FoodValley
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AAN DE SLAG ALS
ONDERNEMER
Onderzoek toont aan dat circulair loont
Verschillende onderzoeken van gerenommeerde bureaus tonen
aan dat circulaire economie loont voor ondernemers 65, 66. Ook in
de praktijk is dit al bewezen67, 68, 69.
Om ondernemers te helpen om hiervan te kunnen profiteren
willen de Rabobank en KPMG graag:
• een kort stappenplan meegeven (zie onderstaand);
• een wegwijzer meegeven door het regionale circulaire
ecosysteem met verwijzingen naar bij wie u kunt aankloppen
met vragen (zie: p. 38);
• en een uitwerking delen met een van de meest genoemde
circulaire businessmodellen, ‘product as a service’ om inzicht
te bieden in de financiële consequenties van circulair ondernemen (zie: p. 39). Om te kunnen profiteren van sommige
circulaire kansen zijn namelijk businessmodellen vereist waarin
het bedrijf het eigendom van of de controle over producten,
onderdelen en/of materialen behoudt zodat deze kunnen
worden hergebruikt. Het overstappen naar een dergelijk
model kan ingrijpende gevolgen hebben voor de financiën
van een bedrijf. Daarom hebben wij een voorbeeld uitgewerkt
om u hier meer inzicht in te geven.

Stappenplan voor ondernemers om aan de slag te
gaan met circulair ondernemen
1. Zorg voor de juiste mindset
De circulaire economie vraagt om een nieuwe manier van
kijken; buiten de gebaande paden, niet beperkt door grenzen
van bedrijf of keten en ervan overtuigd dat samenwerken
uiteindelijk de meeste winst oplevert.
2. Ontdek waar de kansen liggen
De in dit rapport genoemde kansen zijn slechts een fractie van
de kansen die in elke sector te vinden zijn. Een startpunt om
meer kansen voor specifieke bedrijven te vinden is om een
analyse te maken van de bedrijfsactiviteiten en materiaalstromen. Let hierbij op wat het bedrijf ingaat, wat ermee
gedaan wordt en wat er vervolgens weer uitgaat. Belangrijk is
dat een goed circulair idee ook een goede businesscase moet
hebben. Denk daarbij aan balans tussen kosten en opbrengsten.
3. Toon lef
	Het ontwikkelen van een circulair businessmodel is nooit af,
al is het alleen maar omdat de concurrentie ook niet stilzit.
Sta daarom open voor verandering en blijf uw producten,
diensten en bedrijfsprocessen challengen. Heb het lef om ook
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over uw eigen grenzen als ondernemer te gaan, want
juist dan ontstaan interessante nieuwe inzichten en samenwerkingsverbanden.
4. Start een pilot, en leer
	Op papier kan een idee nog zo goed en circulair lijken,
wanneer er geen markt voor is zal het idee niet slagen.
Ga in gesprek met potentiële klanten en probeer waar het
kan de eerste afnemers van het product of de dienst al vast
te leggen. Begin in eerste instantie met een pilot, en leer van
het traject. Is de pilot succesvol, dan wordt het tijd om op
te schalen.
5. Ga op zoek naar partners in of buiten de sector
Circulaire vraagstukken vragen om samenwerking binnen de
hele keten of zelfs daarbuiten. Gericht aansluiten bij samenwerkingsverbanden, initiatieven of Green Deals kan helpen
om partners te vinden met de juiste kennis en ervaring of
het juiste aanbod van producten en diensten. Probeer met
hen gezamenlijke doelstellingen op te stellen die door alle
betrokken partijen gedragen worden. Lukt dit niet, ga dan
op zoek naar andere partners.
6. De aanhouder wint
Tot slot, hou vol! De transitie van een lineair naar een circulair
businessmodel is niet van vandaag op morgen gerealiseerd.
Het vergt tijd. Een circulaire economie is echter onvermijdelijk,
dus zorg ervoor dat u goed voorbereid bent en de kansen
die dit biedt volledig benut wanneer deze zich voordoen.
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STAPPENPLAN
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Bron: KPMG (2018)
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Een simpel kader om circulaire kansen te herkennen

In dit rapport worden voor verschillende sectoren interessante
kansen blootgelegd op het gebied van materiaalstromen,
energieverbruik en waterverbruik. Onderstaand kader kan helpen
om deze kansen concreet te maken en kan worden toegepast op
elke sector. Het is een vrije vertaling van het kader dat door de
FinanCE-werkgroep is bedacht.70
De mogelijkheden voor het benutten van circulaire kansen
zijn grofweg in drie categorieën in te delen, gerelateerd aan de
verschillende levensfasen van een product. De ontwikkelingsfase,
de gebruiksfase en de verwerkingsfase. In figuur 6 worden de
circulaire businessmodellen per fase getoond.

Elk businessmodel dwingt om kritisch na te denken over de
circulaire kansen met betrekking tot gebruik van materialen en/of
middelen, energie of water:
• ‘Circulair inkopen’ gaat bijvoorbeeld over mogelijkheden
tot het gebruik van gerecycled plastic als bouwmateriaal.
• ‘Deelplatformen’ gaat bijvoorbeeld over mogelijkheden tot
het delen van transportmiddelen via een online-applicatie.
• ‘Hergebruik’ gaat bijvoorbeeld over mogelijkheden tot hergebruik van gebruikte bouwmaterialen in nieuwe gebouwen.

FIGUUR 6

Track &
trace

Overzicht van verschillende
circulaire businessmodellen
Bron: KPMG en FinanCE (2018)
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WEGWIJZER

door het circulaire ecosysteem
Ga naar de website

DE RABOBANK EN DEZE PARTIJEN KUNNEN U HELPEN ALS U…

CIRCLES, netwerk
Nederland Circulair! Overzicht van best practices
… op zoek bent naar meer
inspirerende voorbeelden

… in contact wilt komen
met andere ondernemers die
geïnteresseerd zijn in de circulaire
economie

Circle Economy, online kennishub

Nederland Circulair!
CIRCLES, netwerk

Wageningen University & Research
Christelijke Hogeschool Ede
… in contact wilt komen met
kennisinstellingen

Aeres Hogeschool Wageningen

Wageningen Circulair
… wilt brainstormen over
de circulaire economie

… zoekt naar investeerders
voor uw circulaire idee

CIRCLES, netwerks

Rabobank
Stichting Kiemt

… specifieke vragen hebt over een bepaald onderwerp gerelateerd aan circulaire economie.
Raadpleeg in dat geval de meer uitgebreide wegwijzer van Nederland Circulair!, plaats uw vraag in
de community van Nederland Circulair! of vraag om hulp van experts van Nederland Circulair!

Hebt u een goed idee en wilt u direct aan de slag met het uitwerken van uw circulaire plannen samen met
de Rabobank en KPMG? Meld u dan aan voor de Rabobank Circular Economy Challenge (zie: p. 41).
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VERDIEPING

circulair businessmodel: ‘product as a service’
Wat houdt ‘product as a service’ in?

Binnen het ‘product as a service’-businessmodel wordt de
klant geen eigenaar van de producten, maar blijft de producent
eigenaar en wordt het product verhuurd of geleased aan de klant.
Aan de hand van een fictief voorbeeld, een heftruckproducent,
leggen we dit circulaire model hieronder uit.
De afnemer van heftrucks betaalt in dit model in plaats van
eenmalig het aankoopbedrag periodiek een leasebedrag. De
klant wordt zo ‘ontlast’ van eigendomsverantwoordelijkheid en
de producent blijft eigenaar en is daarmee ook verantwoordelijk voor het onderhoud van ‘zijn heftruck’. De producent
heeft daarom baat bij het optimaliseren van de levensduur van
de heftruck en de onderdelen ervan en zal daarom stevigere
materialen gaan gebruiken die langer meegaan. Aan het eind
van de levensduur neemt de producent de heftruck terug om
onderdelen te kunnen hergebruiken. De onderdelen die niet
meer kunnen worden hergebruikt kan de producent terugbrengen in de keten, zodat de materialen kunnen worden hergebruikt.
Hierdoor wordt het maximale gehaald uit de toegepaste materialen, waardoor het milieu zo min mogelijk wordt belast.

Voordelen voor de ondernemer

• Doordat (een deel van) de afgedankte heftrucks als input voor
de productie van nieuwe heftrucks (wordt) worden gebruikt,
zijn de productiekosten lager (zie figuur 7).
• Minder blootstelling aan het risico op hogere grondstoffenprijzen ten gevolge van grondstoffenschaarste.
• Mogelijkheid tot het creëren van een additioneel ‘product
as a service’-businessmodelvoor heftrucks die een tweede
(of derde)levenscyclus ingaan.

Productiekosten
EUR 100

Start reguliere levenscyclus

Daarnaast ontvangt de producent niet meer eenmalig inkomsten
uit verkoop van de heftrucks, maar gaat hij daarvoor in de plaats
een langdurig leasecontract aan. Dit biedt de producent de
volgende voordelen:
• De voorspelbaarheid van de kasstromen wordt groter, wat de
bestendigheid van het verdienmodel ten goede komt.
• De volatiliteit van inkomsten wordt verkleind.
• De mogelijkheden voor cross-selling worden groter, door
veelvuldiger contact met de klant. Denk hierbij aan het leveren
van onderhouds- en/of schoonmaakdiensten, die in het oude
model door andere partijen gedaan zouden worden.
De impact op inkomsten is zichtbaar in figuur 8.

Voordelen voor de klant

De voordelen voor de afnemer zijn:
• De klant is verzekerd van een goedwerkende heftruck
gedurende de contractperiode.
• De investering in de heftruck hoeft niet in één keer gedaan
te worden. De klant geniet het voordeel van een gelijkmatige
kostenspreiding, namelijk het periodieke leasebedrag.
• Mogelijk kunnen de lagere (productie)kosten gedeeltelijk als
korting worden aangeboden aan de klant.
• Mocht de klant niet per se een nieuwe heftruck willen, dan
kan tegen een gereduceerd tarief een gebruikte heftruck
worden verkregen.

Productiekosten
EUR 75

Einde reguliere levenscyclus

Tweede levenscyclus

(Lease)jaren

FIGUUR 7
Versimpelde weergave van lagere productiekosten door hergebruik (van onderdelen) van heftruck tijdens leasecontract
Bron: KPMG (2018)
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FIGUUR 8
Fictieve inkomstenvergelijking: Lease (gebruik + onderhoud) versus Verkoop. Bron: KPMG (2018)

Financiële aandachtspunten
Kritieke succesfactor
• Om zo veel mogelijk circulaire impact en winst te behalen,
dient de producent in het ontwerp-, maak-, onderhouds- en
hergebruiksproces zo efficiënt en duurzaam mogelijk te zijn.
• De winstmarge is afhankelijk van de marge die de ondernemer vraagt voor de onderhoudskosten. Daarom is het
belangrijk dat deze marge goed wordt onderzocht.
Inprijzen van risico’s
• Afhankelijk van de overeenkomst kan er vanuit het klantperspectief minder zorgvuldig met de heftrucks worden
omgesprongen. Dit gedragsrisico dient in de prijs verwerkt
te worden.
• Daarnaast dient het risico dat de klant niet betaalt afgedekt
te worden door een risicopremie.
• Tevens kan het contract vroegtijdig beëindigd worden. Dit kan
bijvoorbeeld worden ondervangen door duidelijke afspraken
of een boeteclausule.
Invloed op de financiële balans
De uiteindelijk gekozen financieringsvorm (bijv. lease of huur) zal
van invloed zijn op de financiën (balans, verlies-en-winstrekening,
kasstroomoverzicht) van uw onderneming. Vanuit de Rabobank
vertellen wij u graag meer over de implicaties voor uw organisatie en hoe u hierop kunt acteren.

Toelichting figuur 8

In de figuur zijn de fictieve inkomsten van een traditioneel
verkoopmodel afgezet tegen de fictieve inkomsten van een
‘product as a service’-model (in dit voorbeeld een leasemodel).
Het is zichtbaar dat de inkomsten in de eerste jaren lager uitvallen. In deze periode dient de business zich aan te passen aan
het nieuwe model en dat vergt tijd. Na een aantal jaar zullen de
inkomsten uit ‘product as a service’ / lease hoger zijn.
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Nadere toelichting:
• De ondernemer kan zijn inkomsten goed voorspellen door de
afgesloten leasecontracten.
• Er is minder volatiliteit doordat de inkomsten over meerdere
jaren worden gespreid (lichtgroene gebied is vlakker dan de
oranje lijn).
• Er wordt meer omzet gegenereerd doordat er onderhoud en
cross-selling plaatsvindt (donkergroene gebied).

‘Pay per use’-model: betalen per ‘verticale beweging’

Mocht u met uw onderneming het lef hebben om nog een
stap verder te gaan, dan kunt u een ‘pay per use’-model gaan
ontwikkelen. De klant betaalt alleen voor het gebruik, maar u
rekent in tegenstelling tot het ‘product as a service’-model geen
vast bedrag per maand, maar een bedrag per gebruiksmoment. In
het voorbeeld van de heftruck is dit per ‘verticale beweging’ van
de heftruckvork.

Voordelen voor de ondernemer

Volledig inzicht in het gebruik van de heftruck door uw klant.
Ditlevert diverse mogelijkheden op:
• De dienstverlening richting uw klant kan worden uitgebreid
door bijvoorbeeld het inzicht in het verbruik met de klant te
delen, afgezet tegen een referentiegroep.
• Via diverse Big Data-oplossingen kunt u uw product verder
optimaliseren.
• U kunt een betere match maken tussen de werkzaamheden
van de klant en het type heftruck dat u inzet, gebaseerd op
historische gebruiksdata.

Voordelen voor de klant

De klant betaalt alleen bij gebruik van de heftruck.

DE ROL VAN DE RABOBANK
Circulaire regioscan in de FoodValley regio

Dit rapport presenteert een regioscan met daaruit voortvloeiend een kaart/overzicht met kansen op het gebied van
circulaire economie voor de FoodValley regio. Middels deze
circulaire kaart worden kansen geïdentificeerd en nieuwe
business modellen verkend om bedrijvigheid, werkgelegenheid
en circulaire innovatie te versterken. Er wordt voor bedrijven
per sector aangegeven waar het grootste potentieel zit voor
circulaire vernieuwing in de regio. De regioscan en circulaire
kansenkaart vormen een belangrijke basis voor de Rabobank
Circular Economy Challenge.

CIRCULAR ECONOMY
CHALLENGE

Rabobank Circular Economy Challenge

Circulair ondernemen vraagt om een nieuwe manier van
kijken van de bank, de ondernemer en andere partners, zoals
leveranciers. Er zijn verbinders nodig die zorgen voor vertrouwen
tussen partijen en een goede verdeling van opbrengsten en
kosten in de kringloop. Om een circulaire economie te bewerkstelligen werkt Rabobank samen met klanten, kennisinstellingen
en de overheid. Daarnaast vervullen diverse lokale Rabobanken
de regionale rol: ze gaan in hun eigen werkgebied met ondernemers kijken naar de circulaire kansen van diverse aard.
Om dit structureel in de praktijk toe te passen, is de Rabobank
Circular Economy Challenge in het leven geroepen. Tientallen
ondernemers uit de regio gaan via deze regionale challenge hun
circulaire business modellen concreet vormgeven. Mede op basis
van de regioscan en de circulaire kansenkaart komen bedrijven
in beeld om tot een innovatieve, impactvolle selectie te komen.
Per bedrijf wordt ingezoomd op de bedrijfsspecifieke kringlopen
en goederenstromen van materialen, energie en water middels
een company scan. In de Circular Economy Challenge worden
deze bedrijven aan de hand van de company scan uitgedaagd
om circulaire kansen om te zetten naar concrete actieplannen
als business case.

Contact

Wilt u meedoen aan de Circular Economy Challenge of wilt
u graag in gesprek over de circulaire kansen in uw sector?
Neem dan contact op met uw lokale Rabobank.

Rabobank Gelderse Vallei
Tel.: (034) 234 23 42
Rabobank Vallei en Rijn
Tel.: (031) 866 06 60

regio FoodValley
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BIJLAGE 1

Definitie van
Regio FoodValley
De regio waaraan in dit rapport wordt gerefereerd bestaat uit het werkgebied van de Rabobanken:
• Gelderse Vallei;
• Vallei en Rijn.
Dit gebied beslaat de volgende gemeenten/kernen:
• Barneveld;
• Ede;
• Wageningen;
• Rhenen;
• Veenendaal;
• Renswoude;
• Scherpenzeel
• Woudenberg Oost.

regio FoodValley
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BIJLAGE 2

Methodologie van sectoren
Methodologie selectie van sectoren

De selectie van sectoren is gebaseerd op een kwantitatieve analyse, kwalitatieve input van stakeholders en een kwalitatief oordeel over
de mate waarin sectoren specifiek zijn voor de metropoolregio. Als onderdeel van de kwantitatieve analyse hebben wij de volgende
data geanalyseerd: (1) data over het economisch belang van sectoren voor de regio, (2) data over de milieu-impact van sectoren en (3)
het aandeel van sectoren binnen het portfolio van de lokale Rabobanken binnen de regio. De uitkomsten van de data-analyse hebben
wij gevalideerd met behulp van de uitkomsten van interviews met stakeholders uit de regio.

Methodologie kwantitatieve analyse

Binnen de kwantitatieve analyse hebben wij gekeken naar:
• het economisch belang van sectoren voor de regio;
• de impact op het milieu door sectoren;
• en het aandeel van sectoren binnen het portfolio van de lokale Rabobanken binnen de regio.
Van deze drie aspecten was het meest belangrijk om de sectoren te selecteren die het meest van belang waren voor de regionale
economie en met de grootste impact op het milieu. Dit vanuit de aanname dat de kansen die wij identificeren binnen deze sectoren
op het gebied van circulaire economie de grootste voordelen opleveren voor de regionale economie en voor het milieu.
Wij hebben de belangrijkste sectoren voor de regionale economie en met de grootste impact op het milieu in kaart gebracht met
behulp van de onderstaande matrix. Op deze matrix hebben wij de verschillende sectoren zoals gedefinieerd door het CBS geplot
op twee assen: (1) economische impact en (2) milieu-impact.
De economische impact van sectoren is door KPMG bepaald aan de hand van de volgende economische indicator:
• het belang van sectoren voor de regio in termen van gecreëerde toegevoegde waarde per werknemer
De milieu-impact van sectoren is bepaald aan de hand van de volgende indicatoren:
• energiegebruik;
• leidingwatergebruik;
• materiaalgebruik;
• productie van materialen en afval;
• en de broeikasgasemissies per sector.
Bij het samenstellen van de indicatoren is er geen onderscheid gemaakt in het belang dat wordt toegekend aan specifieke parameters.
De data voor deze indicatoren is afkomstig van het CBS en de KvK.
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FIGUUR 9 Overzicht economische impact en milieu-impact van sectoren. Bron: KPMG (2018)
Op basis van deze matrix is duidelijk dat de volgende sectoren van groot belang zijn voor de regionale economie en/of een grote impact
hebben op het milieu:
• Food & agri;
• Industrie;
• Logistiek;
• Bouw;
• ICT.
Vervolgens hebben wij op basis van het aandeel van klanten in deze sectoren in het portfolio van de lokale Rabobanken in de regio
(in termen van openstaand obligo op het totaal aan openstaand obligo) bepaald dat deze sectoren ook van belang zijn binnen het portfolio
van Rabobank.  

Methodologie kwalitatieve analyse
De uitkomsten van de bovenstaand beschreven kwantitatieve analyse zijn gevalideerd aan de hand van de uitkomsten van interviews
met stakeholders uit de regio (voor een lijst van geïnterviewde stakeholders, zie bijlage 3). Deze interviews zijn afgenomen om inzicht te
verkrijgen in welke sectoren belangrijk zijn voor de regio en welke kansen er nog zijn binnen deze sectoren op het gebied van circulaire
economie. Wanneer een of meerdere stakeholder(s) een bepaalde sector tijdens het interview heeft (hebben) benoemd, hebben wij dit
gezien als een bevestiging van het belang van deze sector.
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BIJLAGE 3

Regionale stakeholders
Voor dit onderzoek hebben wij gesproken met de volgende stakeholders:
• Annewil Hooijer (Hooijer)
• Fije Visscher (LTO Gelderse Vallei)
• Geanne van Arkel (Interface)
• Gert Boeve (Regio FoodValley)
• Gijs Eikelenboom (Barneveldse Industriële Kring (BIK) / Denkavit)
• Henk Kievit (Christelijke Hogeschool Ede)
• Madelon Voorhoeve (Orcon en Thercon)
• Michiel Scheffer (Provincie Gelderland)
• Pim van den Berg (Provincie Utrecht)
• Ruben Cornelissen (CircleSmart)
• Toine Timmermans (Wageningen University)
Naast interviews hebben wij een workshop georganiseerd met stakeholders uit de regio.
Hier hebben de volgende personen aan deelgenomen:
• Annewil Hooijer (Hooijer B.V.)
• Fije Visscher (LTO Gelderse Vallei)
• Gert Boeve (Regio FoodValley)
• Holmer Doornbos (Regio FoodValley)
• Henk Kievit (Christelijke Hogeschool Ede)
• Ruben Cornelissen (CircleSmart)
• Florien Scager (Provincie Utrecht)
Rabobank en KPMG willen alle geïnterviewde personen en deelnemers aan de workshop hartelijk danken
voor hun inzet en bijdrage aan de totstandkoming van dit rapport, zowel voor het delen van kennis van
de regio en lokale initiatieven als het creëren en verrijken van circulaire ideeën.
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Dit rapport is uitgevoerd in opdracht van de twee lokale Rabobanken in de
regio FoodValley:
• Gelderse Vallei;
• Vallei en Rijn.
Ziet u kansen voor uw organisatie op het gebied van circulair ondernemen?
Bent u op zoek naar meer kennis, partners of financiële oplossingen?
Neem dan contact op met uw lokale Rabobank of bezoek onze circulaire
economie startpagina op: https://www.rabobank.com/ce.
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