




Wat is circulaire economie?
Circulaire economie en land- en tuinbouw
Drie modellen circulaire economie in landbouw
Stand van zaken Vlaanderen



Sluiten van kringlopen in plaats van lineair ontginnen van 
grondstoffen voor producten 

Zo efficiënt mogelijk gebruik van grondstoffen, energie, materialen en 
ruimte
Zo beperkt mogelijke impact op leefmilieu
Maximale herbruikbaarheid van grondstoffen en producten
Afval als grondstof
Liefst hernieuwbare energie 
Multi-R-aanpak: “rethink, redesign, reduce, reuse, recycle, recover
recources”



Biologische en technische kringloop van elkaar gescheiden voor een 
effectieve circulatie van grondstoffen 

Bron: Ellen MacArthur Foundation, McKinsey, SUN, 2015



Natuurlijke kringlopen van oudsher centraal in landbouw: water, 
nutriënten, bodem
Verregaande industrialisering landbouw

Efficiënt, maar lineair systeem van ontginning en uitputting
Efficiënter omgaan met inputs, sluiten van kringlopen, beperken 
van verliezen en afval, valorisatie van reststromen en gebruik van 
hernieuwbare energie



1. Kringloopbedrijfsmodel
2. Verwaardingsmodel
3. Multi-actor- en multifunctionele 

landbouwmodel



Optimaliseren productie op bedrijf met minder externe input, 
waarbij alle kringlopen zoveel mogelijk in balans zijn 
Focus volledig op voedselproductie
Vaak combineren van plantaardige en dierlijke productie
Langeretermijnvisie
Milieu- en sociale voordelen

Hergebruik emissies en reststromen, minder transport
Bedrijfsleider neemt regie op zijn bedrijf in eigen handen

Link met agro-ecologie en biologische landbouw



Mest, CO2 en warmte van vleesvee ingezet voor kweek van algen en 
eendenkroos, die worden gebruikt om de dieren te voederen 

Bron: Smits & Linderhof; 2015



Landbouw als leverancier van primaire stromen voor bio-economie
Hoogwaardige valorisatie van reststromen 
Focus op voedselproductie, maar ook schakel in 
sectoroverschrijdende ketens 
Economische voordelen (veerkracht, weerbaarheid)

Diversificatie van praktijken 
Links met nieuwe sectoren
Toegang tot nieuwe afzetmarkten



Vlas voor textielindustrie en bouw- en composietsector, hennep voor 
papierindustrie, voedingssector en als biobrandstof

Bron: Enerpedia, 2015



Bron: Bio Base Westland



Bedrijf schakel in bio-regionale cluster van integrale 
voedselproductie, voedselverwerking en bio-verwerking
Verdienstrategieën: differentiatie,  diversificatie en lage kosten  
Multifunctionele landbouw die allerlei diensten en producten 
levert aan het landschap en omgekeerd
Samenwerking met burgers, bedrijven, ngo’s en lokale overheden
Bijzondere relatie tussen landbouw en stad



Productie van oesterzwammen op koffiegruis
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Terugkeer naar vroegere basis
Filosofie gemengde bedrijf (1)
Grondstoffen voor andere sectoren (2)
Dichter bij consument (3)

Maar ook vernieuwend
Sterke innovatieve en technologische karakter
Complexe ketens en samenwerkingen met veelheid aan sectoren en 
actoren
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Ontluikende kiemen van circulair denken en handelen
Vooralsnog eerder kleinschalig, lokaal of in pilootvorm
Technische uitdagingen
Economisch rendement nog onduidelijk
Fragmentair (beperkt aantal activiteiten met circulair karakter)

Transitie vergt structurele omschakeling in businessmodellen, 
structuren/instanties, productie- en consumptiesystemen


