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Circulaire economie 
Wat is dat? 

Harm Hofman 31 mei 



Inhoud Inleiding 

• Basisprincipe Circulaire Economie 

• Complete schema Allen MacArthur foundation 

• Cradle to cradle (ontwerp) 

• Trias Energetica voor goederen 

•  De  Heiloo ladder (labels) 

• Aandacht voor andere mechanismen 



Consument fiets 

lokale fietsenmaker 
(kringloop) 

Productie materialen, 
delen etc 

Mijnen (staal) 
Andere grondstoffen 
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Te minimaliseren lek 

Kringloop 
Goed onderhoud  

100/100/100 



Cradle to cradle 
van wieg tot wieg 

 
Product zo maken dat: 

•  Product kan worden hergebruikt  
•  Dient in nieuw product als grondstof.  
•  Delen keren na gebruik terug in de  
    biologische of technologische kringloop.  
•  Essentieel: 

 Materialen verliezen geen waarde bij 
hergebruik, 

 
 Nadeel:richt zich op ontwerpers van producten 
Maar u koopt die ontwerpen.  Doe dat bewust. 

 
 



Onderhoud/  
hergebruik goederen (ladder) 

1 2 

3 

Trias Energetica  voor goederen 



Efficiënt materiaal gebruik 

Levensduur verlengen 

Hergebruik producten 

Hergebruik onderdelen 

Recyclen materialen 

Storten 

Energieterugwinning 

Ladder van Heiloo 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 



Van deur tot deur   met  
•  NS Business card met Greenwheels  
•  Met de OV-fiets bij de NS 

 

Peerby; Iets nodig, maar geen zin om het te kopen? 
Leen makkelijk en snel spullen van je buren 
 

Thuis  afgehaald.  Maaltijden delen met je buren 
 

Dit kunnen we niet allemaal laten  zien.  
Volgende sprekers gaan wel in op ladder.  

 
 
 

Tot  slot veel nieuwe initiatieven  



La-

bel 

kern Toelichting Voorbeeld 

A Efficiënt 

materiaalge-

bruik 

Minder materiaal voor een 

toepassing gebruiken 

Dubbelzijdig 

printen, 

greenwheels 

B Levensduur 

verlengen 

Onderhoud, reparatie en 

opknappen 

Bank 

herstofferen 

C Hergebruik 

producten 

Kringloopwinkel, producten delen 

en of huren 

Tweedehands 

bank 

D Hergebruik 

onderdelen 

Onderdelen van een product voor 

een nieuwe toepassing gebruiken 

afgedankt leer 

naar  tassen 

E Recycling 

materialen 

materialen van een product 

demonteren en recyclen 

Gerecycled 

kunststof 

F Storten Op een hoop gooien van afval GP Groot 

G Energie 

terugwinnen 

Verbranden restafval in 

huisvuilcentrale 

HVC Alkmaar 



Agenda Circulaire economie 
 
•  Opening voorzitter  20.00 20.10 
•  Circulaire economie Wat is dat? 20.10 -20.25 
•  Kringloop goederen;  zo hoort het 20.25 - 20.40 
•  Pauze  20.40 – 21.10 
•  Hoe werkt  HVC 21.10 – 21.30 
•  Discussie 21.30 - 21.50 
•  Afsluiting  
 



Circulaire economie en HVC
bijeenkomst Heiloo Energie

Moniek Reijnders

Mei 2016



HVC Verzorgingsgebied

• 46 gemeenten

• 6 waterschappen

• = ca. 2 miljoen inwoners



Missie HVC

HVC is een toonaangevend nutsbedrijf van en voor gemeenten en 

waterschappen. Onze opdracht is om de deelnemende overheden te helpen 

met het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van energie, 
klimaat en afval- en grondstoffen. Wij kiezen voor oplossingen met een zo 

hoog mogelijk milieurendement tegen verantwoorde kosten, waarbij financiële 

opbrengsten terugvloeien naar de maatschappij. Wij richten ons op de lokaal 
beschikbare bronnen en aanvullend op bronnen buiten ons 

verzorgingsgebied. We zetten ons ondernemerschap in om bestuurlijke doelen 

te vertalen in concrete oplossingen. 



Waarom circulaire economie?

– Gaat uit van de constatering dat de groei van de wereldbevolking en 

consumptie zorgen voor een schaarste aan grondstoffen en dat dit ons dwingt 

om op een andere manier naar productiecycli en afvalstromen te kijken. 

Daarnaast worden sommige stoffen nu al schaars

– Voor productie van nieuw materiaal is veel energie nodig. Bij productie van 

energie stoten we CO2 uit en dat leidt tot opwarming van de aarde

– Klimaatprobleem is dus niet alleen oplosbaar door zoveel mogelijk productie 

van duurzame energie, maar ook door zoveel mogelijk waarde te behouden 

van grondstoffen. Hergebruik/recycling gaat vooral over vermindering van 

verbruik.





Storten



Verbranden
met energieterugwinning

BODEMASSEN WASSEN 

WARMTE LEVERING

ELEKTRICITEITS
LEVERING

10.000 aansluitingen

980 kton

restafval

750 GWh

elektriciteit

216 GWh

warmte

205 ton



Recycling (en gescheiden inzameling)

– Recycling kan pas goed als stromen gescheiden en van goede kwaliteit, 
worden aangeboden

– Voor goede afvalscheiding bent u, als inwoner, cruciaal. Onze grootste
opgave: hoe beïnvloeden wij uw gedrag in de keuken

– Hulpmiddelen: communicatie, keukenbakjes, afvalcoach, prijsprikkel etc

– HVC zamelt in bij ca 480.000 huishoudens (25 gemeenten) en beheert 17 
afvalbrengstations

Doel: 100 kg restafval
per inwoner in 2020



Recycling plastic

HVC zamelt plastic/blik/pak in, zorgt dat het 

gesorteerd wordt in 5 te recyclen deelfracties

en zet deze fracties af bij recyclers voor de 

opwerking tot nieuwe grondstof



Recycling 
van GFT

HVC maakt uit GFT:

2,4 miljoen m3 groen gas

88 kton compost



Product hergebruik

– Daar waar inzameling/recycling gaat over beinvloeding in de keuken, gaat

product hergebruik veelal over samenwerking met anderen

– Samenwerking Kringloopwinkels (en mogelijk op termijn repaircafé) op 

milieustraten van HVC

– Bekende initiatieven: marktplaats, bibliotheek, voedselbank, speelgoedbank

– Nieuwe initiatieven schieten uit de grond: peerby, snapcar, repaircafé, 

weggeefkasten, Bundles was-abonnement, Meldpunt Kapotte Apparaten, 

Stichting Gered Gereedschap etc.



Preventie

– Voorkómen dat nieuwe grondstoffen in de cirkel terecht komen

– Op huishoudniveau

• Eigen boodschappentas meenemen

• Lunchtrommel ipv boterhamzakje

• Bewust kiezen voor producten met minder verpakking

– Op industrieel niveau

• Start bij productontwerp: eco design, cradle to cradle

• Verdringing van ‘virgin’ materiaal: pas gerecyclede materialen toe in 

nieuwe producten



In je eigen
invloedssfeer



Gescheiden inzameling en preventie: 100-100-100

– HVC organiseert  in 30 gemeenten gedurende 100 dagen met 100 

deelnemers 100% afvalscheiden (3300 deelnemers)

– Doel is om mensen te laten zien hoe makkelijk afvalscheiden eigenlijk is

– Deelnemers Heiloo: 89

– Tussenresultaten Heiloo 1,7 kg restafval per huishouden p wk (gem. NL 10,7 

kg p wk)



Hoe kijkt Heiloo Energie naar de mogelijkheden 
om zelf een rol te spelen in de circulaire 
economie?

Een greep uit een aantal mogelijkheden:

– Inzamelpunt in de wijk inrichten (kringloopgoederen of kleine stromen zoals batterijen, 
textiel etc)

– Repaircafé organiseren of zelf zaken repareren

– Inrichten van weggeefkasten

– Delen van spullen

– Acties tegen voedselverspilling (kliekjesrecepten, moestuinopbrengsten delen etc)

– Gezamenlijke composthoop beheren

– Afvalcoach in de wijk

– Foodbattle

– Etc…


	Circulaire economie
	Uitnodiging deelname 'Prettig wonen in Heiloo'



