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Circulaire economie

Design = aanpasbaar - zonder verlies 
Innovatie = UN-usual business
Digitalisatie - transparant
Secundaire grondstoffen = Symbiose
Creatief = waarde-behoud
Korte keten = lokaal
Consumptie  = gebruik
Participatief = betrokkenheid van burger







Wat ?

A truly circular city isn’t easy to picture. Perhaps, it’s because our cities are messy, 
tangled systems of interrelationships that flow between humans and materials shaped 

by history, culture and technology. Or perhaps it’s because there is no single recipe
for circularity.





VOORBEELD
Industriële 
SymbioseToren

- gesloten kringlopen
- stadsindustrie
- optimaal 

ruimtegebruik
- korte ketens



VOORBEELD
StadsLevers

- gesloten kringlopen
- (bio)chemie: 

hergebruik van 
moleculen

- lokale kringlopen



VOORBEELD
Digitalisering

- extra lagen op fysische 
realiteit in de stad

- digitaliseren/virtualise
ren = dematerialiseren



VOORBEELD
FabCenter

- lokale maakindustrie, 
korte ketens

- potentieel digitale 
productietechnieken

- experimenteren als 
mainstream



CE topics relevant voor de stad/gemeente

- Close the loop systemen : reststromen – restwarmte

- Lokale potenties w.o. infrastructuur, gamechangers, katalysator,…

- Gedeelde functionaliteiten en diensten-aanbod

- Modal shift

- Het nieuwe wonen-werken-groen (Leo Van Broeck)

- Cohesie 

- Stadslandbouw
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Lokale potenties

- Fysieke elementen: spoor, kanaal, …

- Industrie

- Bestaande infrastructuur, katalysator

- Kennis 

- Burgers

- ….

- Ondernemerschap / zin



Gedeelde functionaliteiten 
en diensten-aanbod

>> Delen van onderbenut materiaal:

vervoersmodi

Materialen

Ruimte

Boeken, speelgoed, werktuig



Mobiliteit –
modal shift

- City Pass Gent / Antwerpen

- Anders organiseren

- Waterbus ?



Het nieuwe werken -
wonen - bouwen
en omgeving



Het nieuwe werken/
wonen/bouwen
en omgeving



Het nieuwe werken/
wonen/bouwen
en omgeving



Cohesie
Lokale veerkracht



Groen  <> stadslandbouw



AFVAL ALS GRONDSTOF

ORINEO
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Aanzet tot verandering

Tools – Slack, Hoplr, podio

Plezier – Gamification vb. Duolingo

Inspireer – Storytelling 

Denk na – “Use the recources around you” Blue Economy

Creatief – Gedurfd, “sharpen the edges”

Doe – “Think big, begin small, act now”

Connect – samen oplossingen zoeken



Belangrijke stappen voor lokale besturen

- CE coördinator

- Communicatiestrategie om burgers en ondernemers te betrekken

- Living lab: leren en experimenteren, maar ook opschalen

- Circulair aankopen: practise what you preach

- Lokaal, on demand, maken

- Lokale, veerkrachtige economie

- Bottom-up initiatieven vleugels geven



DRIVERS: burgers doen het

•



DRIVERS: middenveld organiseert



Dankjewel!

karin@vlaanderen-circulair.be


