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Inleiding

Inleiding
De circulaire economie is een concept dat aan

We bekijken het circulaire ecosysteem vanuit

belang wint. In een circulaire economie bestaat

verschillende bedrijfsdimensies, met name

afval niet en worden tal van oplossingen toegepast

waardecreatie, bedrijfsmodellen en industrieën. Een

om grondstoffen en materialen zo hoogwaardig

bedrijfsmodel moet daarbij gezien worden als de manier

mogelijk te blijven inzetten in de economie. Ook al

waarop het creëren van waarde wordt georganiseerd.

lijkt een afvalvrije samenleving vandaag nog een

Drie elementen zijn hierbij van belang:2

utopie, toch zijn er al bedrijven die circulaire principes
toepassen. Bijvoorbeeld door in te zetten op herstel,

1.

De waardecreatie of waardepropositie: welke

delen, tweedehands, opwaardering of goederen die

toegevoegde waarde wordt er op economisch,

gemakkelijk uit elkaar te halen en om te vormen zijn tot

sociaal en ecologisch vlak gerealiseerd;

nieuwe producten. Steeds meer bedrijven kiezen daarbij

2.

samenwerking met andere partijen;

biogebaseerd zijn en op het einde van de levenscyclus
recycleerbaar of afbreekbaar zijn.1

De manier waarop de waardecreatie is
georganiseerd binnen de organisatie of in

voor materialen die van in het begin gerecycleerd of
3.

Het verdienmodel waarbij de kosten verbonden
aan de organisatie van het bedrijfsmodel

In dit rapport richten we ons specifiek op de circulaire

samenkomen met de opbrengsten die gerealiseerd

economie in Oost-Vlaanderen. Wat leeft er momenteel

worden met de waardecreatie.

in Oost-Vlaanderen? Hoe is circulaire economie aan
het evolueren? Met welke circulaire technologieën,

We beschrijven de circulaire economie in Oost-

waardecreatie en bedrijfsmodellen zijn organisaties

Vlaanderen op basis van de verschillende

bezig? Welke organisaties geven circulaire economie in

bedrijfsdimensies en vullen deze aan met concrete

Oost-Vlaanderen een boost?

voorbeelden uit Oost-Vlaanderen. Deze studie is een
startpunt. In de komende jaren volgen we de evolutie
niet alleen verder op, maar nemen we ook concrete
initiatieven om de circulaire economie in onze provincie
te stimuleren.

1

www.vlaanderen-circulair.be

2

JONKER J., e.a, Circulair Organiseren. Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel, 79 blz.
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Definities

Definities
Lidmaatschap: de rol van een organisatie binnen het

Circulaire waardecreatie: de circulaire toegevoegde

circulaire ecosysteem

waarde gecreëerd door een organisatie

Industrieën: de industrie waartoe huidige en

Circulaire bedrijfsmodellen: het circulaire

toekomstige klanten van een organisatie behoren

verdienmodel waarmee de circulaire toegevoegde
waarde gerealiseerd wordt door een organisatie

Technologieën: de technologieën toegepast of
ontwikkeld door een organisatie ter ondersteuning van

Groeistadium: het groeistadium van een organisatie

een bepaalde circulaire waardecreatie

op basis van meerdere parameters, incl. de grootte van
de onderneming aan de ene kant en de capaciteit om
groeikapitaal aan te trekken aan de andere kant

Circulaire Ecosysteem in Oost-Vlaanderen
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Circulaire Ecosysteem
in Oost-Vlaanderen

1.1. OVERZICHT VAN
CIRCULAIRE ORGANISATIES
IN OOST-VLAANDEREN

Technologieleveranciers (41) zijn organisaties die
innovatieve technologieën ontwikkelen en verkopen
die de circulaire economie mogelijk maken en
ondersteunen. Technologieleveranciers vormen de
tweede grootste groep in het ecosysteem.

De initiële analyse uit 2019 van het landschap van
circulaire bedrijven in Oost-Vlaanderen omvat 143

Uitvoerende organisaties vertegenwoordigen 16 actoren

actieve organisaties met hoofdkantoor of activiteiten

binnen het ecosysteem. Deze organisaties ondersteunen

in Oost-Vlaanderen. Circulaire projecten werden hierbij

andere organisaties met de implementatie van

niet opgenomen.

circulaire projecten. Deze groep bestaat uit consultants,
projectontwikkelaars, burgercoöperaties, etc.

De grootste groep binnen het circulaire ecosysteem
bestaat uit pioniers (72), dit zijn organisaties

De laatste groep zijn faciliterende organisaties (14) die

die circulaire economie toepassen binnen hun

het circulaire ecosysteem ondersteunen. Academische

productieketen.

instellingen, accelerators, overheidsinstellingen en
clusterorganisaties vertegenwoordigen deze groep.

De rol van een organisatie binnen
het circulaire ecosysteem
14
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72

Pioniers
Technologieleveranciers
Uitvoerende organisaties
Faciliterende organisaties
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Geografische spreiding van circulaire organisaties in Oost-Vlaanderen
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1.2. TEWERKSTELLING

1.3. EVOLUTIE VAN NIEUWE
CIRCULAIRE ORGANISATIES

In 2018 zien we een totale tewerkstelling van 4.312
fte’s op basis van 93 circulaire bedrijven met data

In 2012 zien we een duidelijke acceleratie van het

omtrent hun fte’s in Oost-Vlaanderen. Voor de overige

aantal nieuwe circulaire bedrijven in Oost-Vlaanderen.

50 circulaire organisaties waren er geen financiële

Zo is er de opkomst van circulaire organisaties die

resultaten beschikbaar. Deze organisaties bestonden

inzetten op bewustmaking van circulaire economie in

voornamelijk uit overheidsinstellingen, coöperatieve

Oost-Vlaanderen (Act4change en Onbetaalbaar). Deze

vennootschappen en vzw’s.

bedrijven zijn gestart vanuit de visie dat er nood was
aan meer bewustmaking rond duurzaamheid. Daarnaast

Voor de berekening van de totale tewerkstelling

zijn er ook enkele nieuwe technologische startups

in Oost-Vlaanderen hebben we voor Jan De Nul en

opgestart zoals NanoGrid en Com & Sens die inspelen

ArcelorMittal een regel moeten toepassen, zodat we

op een nieuwe technologische trend (Data & Analytics)

enkel fte’s in rekening namen die impact hadden op hun

binnen duurzaamheid (hernieuwbare energie).

circulaire activiteiten. In totaal hadden deze bedrijven
samen 7.471 fte’s die niet allemaal impact hadden op
circulaire activiteiten. Op basis van hun jaarverslag
hebben we voor Jan De Nul 4% circulaire tewerkstelling
gedefinieerd door te kijken naar hun omzet gegenereerd
door milieuwerkzaamheden (focus op brownfields)3.
Voor ArcelorMittal was er informatie beschikbaar
omtrent hun uitgaven voor investeringen (CAPEX) in
energie en koolstof. Dit werd vergeleken met hun totale
investeringsuitgaven, wat resulteerde in 8%.4 Voor
de overige bedrijven gaan we uit van 100% circulaire
activiteiten.
Cumulatief overzicht van het aantal nieuwe circulaire bedrijven in Oost-Vlaanderen
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3

www.annualreport.jandenul.com/files/downloads/file_en/5/csr-report.pdf?t=1563434052

4

www.annualreview2018.arcelormittal.com/~/media/Files/A/Arcelormittal-AR-2018/AM_IntegratedAnnualReview_2018.pdf
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Overzicht van het aantal nieuwe circulaire bedrijven in Oost-Vlaanderen
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In 2016 werd een nieuwe versnelling van het aantal

Naast mobiliteit en transport zien we ook enkele

nieuwe circulaire bedrijven in Oost-Vlaanderen

nieuwe circulaire organisaties binnen het domein

waargenomen. Verschillende organisaties actief

“circulair bouwen” (Labland, Staenis, Woonder CVBA)

rond transport en mobiliteit, zoals bijvoorbeeld de

ontstaan. Een algemene trend om duurzaam te bouwen,

Fietsambassade, FSTR en VlotGent, zien dan het

alsook uitdagingen zoals beperkte beschikbare ruimte

daglicht. Sommige van deze initiatieven hebben als

in Gent lagen wellicht aan de basis van de opstart

doel om het Gentse circulatieplan te ondersteunen.

van deze bedrijven. Ten slotte is er ook een nieuwe

Daarnaast is er ook de opkomst van deeloplossingen

accelerator gestart in 2016 die zich toespitst op “Slimme

binnen transport en mobiliteit. In 2014 was er een

gebouwen”, “Slimme mobiliteit” en “Slimme energie”.

exponentiële groei waar te nemen in het aantal
deeloplossingen binnen transport en mobiliteit
in Europa5, wat in 2016 mogelijks geleid heeft tot
de adoptie van nieuwe deeloplossingen in OostVlaanderen.

5

www.mind-sets.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/11/D3.3-Future_Trends_in_Mobility_The_rise_of_the_sharing_
economy_and_automated_transport_Annex_A.pdf
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Circulaire
Waardecreatie

2.1. INLEIDING
Binnen de circulaire economie staat het sluiten

De waardecreatie is daarbij gericht op: 6

van ketens centraal. Materialen circuleren daarbij
in twee aparte kringlopen: een biologische en een

+

vloeien reststoffen na gebruik terug in de natuur. In

+
+

Het radicaal verminderen van materiaalgebruik
en -verbruik in de verschillende fasen van de

gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de economische

kringloop;

waarde zoveel mogelijk behouden en wordt er ook
sociale & ecologische waarde gecreëerd.

Het zo langdurig behouden van de waarde van
materialen;

de technische kringloop zijn producten zo ontworpen
dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw

Het (zo volledig mogelijk) sluiten van een
materialenkringloop;

technologische kringloop. Via de biologische kringloop

+

Korte materiaalketens realiseren.

De Ellen MacArthur Foundation hanteert enkele
centrale principes voor circulaire waardecreatie, met
name de binnenste cirkel, langdurige kringlopen,
pure stromen en hergebruik in cascades. Deze
vier waardeproposities zijn gelinkt aan bepaalde
toepassingen of technologieën van circulaire bedrijven
die verder beschreven worden in het rapport.

6

JONKER J., e.a, Circulair Organiseren. Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel, blz. 24 - 25
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De circulaire
economie
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Kringlopen in een circulaire economie
Herwerking van Vlaanderen Circulair (Bron: Vlaanderen Circulair)

HOOG
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Circulaire Waardecreatie

Overzicht van het aantal organisaties per
circulaire waardecreatie in Oost-Vlaanderen
57

93

Zuivere stromen
Binnenste cirkel

54
40

Langdurige kringlopen
gecascadeerd gebruik

2.2.

ZUIVERE STROMEN

2.3.

HERGEBRUIK IN CASCADES

Zuivere stromen zijn stromen die niet vervuild zijn

In het geval van hergebruik in cascades wordt (een

met andere materialen waardoor ze gemakkelijk

deel van) een product gebruikt voor een andere

ingezameld en hergebruikt kunnen worden met behoud

toepassing. In dergelijke kringloop gaat het over het

van materiaalkwaliteit. De kringloop wordt daarbij zo

beschikbaar komen van materialen en hun kwaliteit.

ingericht dat de grondstof zo zuiver mogelijk blijft.

Bedrijven recycleren of hergebruiken daarbij stromen

Waardebehoud is daarbij gekoppeld aan de zuiverheid

die afkomstig zijn van hun eigen productieproces of

van het materiaal. Dit gebeurt door er voor te zorgen

de productieketen van een andere bedrijf. Cascadering

dat materialen makkelijk van elkaar worden gescheiden

omvat:

na gebruik. Maar ook door er voor te zorgen dat
reststromen zo worden verzameld dat ze niet vervuild

+

functie;

geraken met toxische stoffen.
Deze vorm van circulaire waardecreatie komt het vaakst
voor in Oost-Vlaanderen. Liefst 93 Oost-Vlaamse

het herbestemmen van materialen voor een nieuwe

+

recyclage op component- of materiaalniveau; en,

+

herwinning door bijvoorbeeld afval om te zetten in
energie.

bedrijven zetten hier op in. Dit zijn bedrijven die zuivere
grondstoffen en materialen aanbieden of gebruiken

In totaal zijn er 57 bedrijven in Oost-Vlaanderen die

waaronder biogebaseerde materialen, biodegradeerbare

focussen op het implementeren van deze vorm van

materialen, gerecycleerde materialen en groene chemie.

circulaire waardecreatie of die andere bedrijven helpen
om dit te bereiken.

€

€

€
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2.4.

LANGDURIGE KRINGLOPEN

2.5.

BINNENSTE CIRKEL

Deze vorm van circulaire waardecreatie richt zich op een

Binnen de circulaire economie zijn er verschillende

zo lang mogelijke levensduur van producten. Dit door

niveaus van hergebruik. Hierbij geldt als algemene

het aantal opeenvolgende gebruikscycli te verlengen

vuistregel: hoe minder processtappen een materiaal

en/of de duur van de cycli te verlengen. Deze vorm van

moet doorlopen voor hergebruik, hoe hoogwaardiger

waardecreatie omvat toepassingen zoals onderhoud,

het materiaal in te zetten is. De kleinste of binnenste

herstel, hergebruik en het upgraden of updaten van

cirkel heeft daarbij de voorkeur boven de grotere cycli

producten zodat ze terug als nieuw in de markt kunnen

omdat deze minder bewerkingsstappen, arbeid, energie

gezet worden.

en nieuw materiaal vragen om weer van oorspronkelijke
waarde te zijn.

In Oost-Vlaanderen zijn 54 bedrijven bezig met
langdurige kringlopen.

Het gaat om bedrijven die producten snel in omloop
kunnen brengen en ze op een relatief snelle manier
laten hergebruiken, bijvoorbeeld door ze te delen of als
dienst aan te bieden of er voor te zorgen dat ze minder
nood hebben aan complexe herstellingen.
In Oost-Vlaanderen zetten 40 bedrijven hier op in.

Technologieën
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Technologieën

Overzicht van het aantal organisaties per circulaire technologie in Oost-Vlaanderen
50
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Hergebruik

De technologieën beschrijven technische en/of digitale

omzetten van afval in energie (20) en behandeling

oplossingen voor het realiseren van bepaalde circulaire

van afvalwater (14). Er wordt ook sterk ingezet op het

waardeproposities. Organisaties kunnen ook meerdere

omzetten van afval-naar-product (26), waarbij nieuwe

technologieën toepassen of verkopen.

producten ontwikkeld worden uit afvalstromen.
Afval-naar-product is gelinkt aan recyclage (21). Deze

Een groot aantal circulaire bedrijven in Oost-

technologieën ondersteunen de circulaire waardecreatie

Vlaanderen zet in op hergebruik van producten (43).

van “hergebruik in cascades” en “zuivere stromen”.

Deze technologieën ondersteunen zowel “langdurige
kringlopen” als de “binnenste cirkel”.

Verder zijn er technologieën die helpen met het
bereiken van “zuivere stromen” als circulaire

Daarnaast zijn heel wat bedrijven bezig met

waardecreatie. Deze omvatten biogebaseerde

hernieuwbare energie (37). Hernieuwbare energie op

materialen (21), biodegradeerbare materialen (10) en

basis van afvalstromen is gelinkt aan herwinning (24),

groene chemie (8).

15
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Circulaire
Bedrijfsmodellen
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5 BEDRIJFSMODELLEN
1

Circulaire input: hernieuwbare energie, biogebasseerde of
volledig recycleerbare materialen om bronnen met maar één

4

Deelplatformen: een intensiever gebruik van producten
mogelijk maken door gedeeld gebruik/toegang of eigendom

levenscyclus te vervangen
Product als een dienst: bied toegang tot een product aan

2
3

Grondstoffen herwinnen: herwin bruikbare grondstoffen/
energie van afgedankte producten of nevenstromen
Levensduur verlengen: de functionele levenscyclus van een
product verlengen door herstel, upgrading en herverkoop

5

en behoud de eigendom, om zo ten volle de voordelen te
genieten van een gesloten kringloop

Circulaire bedrijfsmodellen
Herwerking van Vlaanderen Circulair (Bron: Vlaanderen Circulair)
Adaptatie door Vlaanderen Circulair van grafiek uit Accenture,
Circular advantage: Innovative business models and technologies
that create value

Circulaire businessmodellen

De grafiek brengt de verschillende circulaire

vorige versies. De consument wordt daarbij verleid

bedrijfsmodellen in kaart. De dikke cirkel centraal stelt

om zijn ‘oude’ toestel te vervangen door een nieuw

de keten of levenscyclus voor van een product: van

model. Producenten proberen de levensduur van hun

grondstof over verkoop tot levenseinde en terugname.

producten ook te beperken waardoor de consument
gedwongen wordt om een nieuw model te kopen.

In de lineaire economie moet een producent zo veel
mogelijk nieuwe producten verkopen. De verkoop

Circulaire bedrijfsmodellen zetten in op verduurzaming

vormt daarbij de belangrijkste bron van inkomsten.

en kunnen gelinkt worden aan de vier circulaire

Als die verkoop vertraagt, dalen ook de inkomsten. De

waardeproposities. Bedrijfsmodellen beschrijven

producent moet dus een manier vinden om de verkoop

naast de waardecreatie ook het verdienmodel. Daarbij

van zijn producten in stand te houden. Dit kan ze doen

combineert circulair ondernemen, economische winsten

door steeds nieuwe modellen van een bepaald product

en kostenbesparing met duurzaam materialenbeheer.

uit te brengen die net iets geavanceerder zijn dan hun

Onderstaande tabel toont de link aan tussen beide aan.

Link tussen circulaire bedrijfsmodellen en circulaire waardecreatie
Circulaire
input

Grondstoffen
herwinnen

Levensduur
verlengen

Deelplatformen

Product als
Dienst

Zuivere
Stromen
Langdurige
Kringlopen
Hergebruik in
Cascades
Binnenste
Cirkel

4.1.

CIRCULAIRE INPUT

Het circulaire input bedrijfsmodel (90) vertegenwoordigt

Bedrijven met een waardecreatie op basis van zuivere

de grootste groep binnen het circulaire ecosysteem in

stromen (waarbij wordt ingezet op substitutie en eco-

Oost-Vlaanderen. Binnen dit model worden bronnen met

efficiëntie) vallen onder dit bedrijfsmodel.

maar één levenscyclus vervangen door hernieuwbare,
biogebaseerde of recycleerbare materialen.

Resortecs
Resortecs uit Lievegem bedacht een nieuwe naaitechniek
waarmee je gestikte kledij opnieuw kunt losmaken met als enige
hulpmiddel een warmtetrigger. Door de klassieke naaigaren te vervangen door slimme naaigaren
kan er van bij het ontwerp rekening gehouden worden met het uiteen halen van het textiel.
Daarnaast bedacht men ook smeltgaren. Dit zijn naaigaren die smelten bij een temperatuur van
160°C zodat de verschillende onderdelen als het ware uiteenvallen.
Het recycleren van kleding, matrassen en meubilair is een ingewikkeld en handmatig proces,
waarbij men geconfronteerd wordt met verschillende materialen/stoffen, ritssluitingen en knopen.
Resortecs voorziet als “technologieleverancier” een biodegradeerbare en hernieuwbare draad dat
eenvoudig oplost bij hoge temperatuur.
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Gyproc Saint-Gobain
Gyproc Saint Gobain uit Beveren produceert gipsplaten voor de
binnenafwerking in renovatie en nieuwbouw. Gyproc-platen zijn de
enige gipsplaten ter wereld die een ‘cradle to cradle’-certificaat hebben.
In principe kan gips oneindig gerecycleerd worden. De eigenschappen van het materiaal dat je
in gipsplaten terugvindt, zijn vrijwel identiek aan de grondstof zelf, dus om de materialencirkel te
sluiten hoef je enkel de gipsen kern van het kartonnen omhulsel te scheiden. En dit is precies wat
Gyproc Saint Gobain doet: het bedrijf recycleert minstens 25.000 ton gips per jaar.

4.2.

GRONDSTOFFEN HERWINNEN

Bedrijven die volgens dit bedrijfsmodel werken,

levenscyclus. Bedrijven binnen dit bedrijfsmodel

vertegenwoordigen de tweede grootste groep (54).

gaan bruikbare grondstoffen of energie herwinnen uit

Volgens dit model gaan bedrijven zich specialiseren

afgedankte producten of nevenstromen (recyclage en

in het herwinnen van waarde op het einde van de

conversie).

levenscyclus om die dan te integreren in een andere

Studio AMA
Studio AMA uit Gent maakt de mode-industrie duurzamer en socialer door te werken
met een circulaire modecollectie door textielafval te verwerken tot nieuwe kledij.
De textiel en mode-industrie zijn vaak nog weinig duurzaam. Afval, slechte arbeidsomstandigheden,
veel pakketjes die heen en weer vliegen, etc. Studio AMA wil daarom enkel gebruik maken van
restafval van de lokale textielindustrie. Binnen Studio AMA passen ze herbestemmingstechnieken
toe waarbij nieuwe sweaters gemaakt worden van matrassencovers en dus een volledige andere
functie krijgen.

Wonky
Wonky uit Gent maakt smaakvolle en gezonde snacks bomvol geredde groenten.
Binnen de voedselindustrie vormt voedselverspilling een belangrijke uitdaging. Wonky biedt
hiervoor een oplossing door samen te werken met Belgische voedselverwerkende industrie om
hun verse voedseloverschotten een tweede leven te geven. Wonky maakt hiervan smaakvolle
groentendips.

Circulaire businessmodellen

Bioelectric
Op basis van de mest van minimaal 60 koeien of 1000 varkens,
produceert Biolectric groene elektriciteit en warmte. Met
ondertussen meer dan 250 pocket biogas-installaties in Europa, helpt dit bedrijf uit Temse
om op de boerderij zelf iets te doen aan de reductie van de CO2 voetafdruk & de stijgende

elektriciteitsprijzen. Hierbij biedt Biolectric de biogas-installatie zowel te koop aan, ofwel in de vorm
van een samenwerkingscontract waar de investering gedragen wordt door het bedrijf om de klant
de mogelijkheid te bieden om zich met de technologie te vertrouwen.

4.3. VERLENGEN VAN DE
LEVENSDUUR
Het circulaire bedrijfsmodel met het derde grootste

gaat op het einde van de levenscyclus wordt behouden

aantal bedrijven richt zich op het verlengen van de

of verhoogd door het herstellen of upgraden van het

levensduur (28). In dit bedrijfsmodel gaat een bedrijf op

product. Producten die speciaal gemaakt worden om

zoek naar een manier om de levensduur van het product

langer mee te gaan, vallen hier eveneens onder.

te verlengen. De waarde die normaal verloren

Staenis
Het bouwbedrijf Staenis uit Zulte ontwikkelde een rooster waarmee een
circulaire vloeropbouw gerealiseerd kan worden als alternatief voor “chape”.
Chape is een cementlaag waarop de vloerbekleding (tegels, laminaat, parket) komt. Veelal zitten
hierin ijzeren wapeningsnetten verwerkt waardoor het zeer energie- en arbeidsintensief is om af
te breken en ook niet volledig gerecycleerd kan worden. Staenis ontwikkelde een rooster waarmee
zonder ervaring een circulaire vloeropbouw kan worden geplaatst. Het is een modulair systeem
bestaande uit kunststoffen latten en poten en een uniek zelfbouwsysteem. De latten en poten
kunnen in elkaar klikken en vormen zo een rooster waarvan de hoogte kan worden ingesteld. Dat
rooster kan daarna worden opgevuld met verschillende vulmiddelen zoals chape, maar ook droge
vulmiddelen.

Motief Atelier
Motief Atelier uit Gent is het enige atelier in België dat meubels met natuurlijke en
zo lokaal mogelijk geproduceerde materialen herstoffeert. Met het oog op gezondheid
en met respect voor de natuur zijn ze continu op zoek naar de meest innoverende technieken en
milieuvriendelijke materialen om zetels, stoelen, banken of poefen een duurzaam en kwalitatief
tweede leven te geven. De levensduur van meubilair wordt verlengd door het in een nieuw jasje te
steken, te onderhouden of te herstellen. Daarnaast zet het bedrijf in op het verhuur van meubels
zodat ze zelf verantwoordelijk blijft voor het hergebruik en de recyclage ervan.
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4.4.

DEELPLATFORMEN

Bedrijven met een bedrijfsmodel gericht op

bedrijfsmodel creëren waarde door een intensiever

deelplatformen (22) vertegenwoordigen de vierde

gebruik van producten mogelijk te maken door gedeeld

grootste groep in Oost-Vlaanderen. Bedrijven met dit

gebruik, toegang of eigendom

BattMobiel
BattMobiel is een autodeelconcept dat elektrische wagens en fietsen
aanbiedt in verschillende buurten van Gent. Een eigen wagen brengt ook andere problemen met
zich mee: zo is de Lage Emissie Zone in Januari 2020 gestart in Gent en is er een steeds groter
wordend tekort aan parkeerplaats. BattMobiel wil hiervoor in een oplossing voorzien.

Swishing
Swishing is een event waar ecologisch modebewuste mensen samen komen
om hun kledij te ruilen voor een nieuwe outfit. Tijdens deze evenementen
kan je miskopen ruilen voor die van anderen. Tijdens een kwaliteitscontrole geeft Swishing 1 tot 5
punten per kledingstuk. Vervolgens ontvang je een puntenkaartje waarmee je kan shoppen. Punten
die je over hebt, kan je gebruiken voor een volgende swishing. De overgebleven stuks worden
gedoneerd aan goede doelen in België.

4.5.

PRODUCT ALS DIENST

Bedrijven met een bedrijfsmodel gericht op het

Vlaanderen. Bedrijven die ervoor kiezen om een dienst

verdienstelijken of leveren van een Product als Dienst

aan te bieden in plaats van een goed vallen hieronder.

(22) vertegenwoordigen, samen met het deelplatform

De consument wordt hierbij geen eigenaar van een

bedrijfsmodel, de vierde grootste groep in Oost-

product en betaalt dus enkel voor de dienst.

Closet in the cloud
Closet in the Cloud uit Gent is een kledingverhuurbedrijf waarbij vrouwen een
feestjurk kunnen huren.
Heel vaak geven we veel geld uit aan een feestjurk die daarna in de vergeethoek van je kast
belandt. Closet in the Cloud geeft vrouwen de kans om luxe-/designerkledij voor al hun speciale
gelegenheden te huren. Daarbij komt dat ze door het huurmodel de mode afvalberg verkleinen.

Op Wielekes
Bij Op Wielekes leen je een kinderfiets. Gebruikers betalen jaarlijks lidgeld en je ruilt
de fiets voor een groter exemplaar indien nodig. Bij elke wissel wordt de oude fiets in
goede staat hersteld zodat die opnieuw kan worden uitgeleend. Wordt de fiets te klein
voor uw kind, dan geeft Op Wielekes ouders de optie om deze in te ruilen voor een groter model.
Op Wielekes zag in 2014 het levenslicht in Ledeberg (Gent) maar kent ondertussen verschillende
depots die gedragen worden door vrijwilligers, organisaties of steden.

Industrieën
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Industrieën

5.1. DRANK EN VOEDING
De Drank- & Voedingsindustrie is met 43 organisaties
de grootste industrie binnen het circulaire ecosysteem
in Oost-Vlaanderen.

Too Good To Go
Too Good To Go, de Gentse app tegen voedselverspilling, verbindt consumenten en
handelaars via zijn platform. Bakkers, slagers, traiteurs, restaurants & supermarkten
bieden verrassingspakketten aan die bestaan uit alle heerlijke en nog perfect eetbare onverkochte
producten van die dag. Bestellen gebeurt via de smartphone waarna het pakket op een
aangegeven tijdstip kan afgehaald worden.

5.2. VASTGOED
De Vastgoedindustrie is met 30 organisaties de tweede
grootste industrie binnen het circulaire ecosysteem in
Oost-Vlaanderen.

Modulyss
Modulyss uit Zele produceert tapijttegels op basis van opgehaalde visnetten
uit de Noordzee. Hiervoor werken ze samen met Aquafil om op basis van hun
ECONYLgaren duurzame tapijttegels te produceren. Zo wordt binnen Modulyss
gewerkt met een herwinningsbedrijfsmodel waarbij afval of opgehaalde visnetten dienen als
grondstof. Aangezien hun tapijttegels gemaakt zijn van gerecycleerde grondstoffen werken ze ook
volgens een circulaire input bedrijfsmodel.
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5.3. CREATIEVE INDUSTRIE
De Creatieve Industrie is de derde grootste industrie
binnen het circulaire ecosysteem in Oost-Vlaanderen.

Rewind Carpet
Beaulieu Flooring Solutions, de naaldvilt-divisie van de Beaulieu
International Group met vestiging in Kruisem en Oostrozebeke, produceert Rewind®, een uniek
latex vrij evenemententapijt dat het Cradle to Cradle certificaat behaald heeft. Elk jaar wordt er meer
dan 100 miljoen vierkante meter evenemententapijt gebruikt. Traditioneel tapijt bevat aanzienlijke
hoeveelheden latex, waardoor het niet duurzaam kan worden gerecycled. Rewind® is echter een
100% polypropyleen product. De volledige afwezigheid van latex maakt het mogelijk om Rewind®
om te zetten in een zuiver hoogwaardig mono-recyclaat, wat een sterk uitgebreid scala aan
toekomstige toepassingen biedt.
Zonder latex is het productieproces bovendien zeer milieuvriendelijk: volledig watervrij, een
vermindering van het gasverbruik met minstens 83% en een drastische vermindering van de CO2-

uitstoot.

Overzicht van het aantal organisaties per industrie in Oost-Vlaanderen
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Circulaire
Samenwerkingen

Overstappen van een lineaire naar een circulaire
economie doe je niet alleen. Een circulaire economie
vraagt om samenwerkingen tussen verschillende
stakeholders om een waardecyclus te realiseren.7

6.1. CIRCULAIRE SAMENWERKING 1:
MILIEUVRIENDELIJK WONEN
Initiatiefnemers: Ducoop, Christeyns, BattMobiel

Hieronder volgen een aantal concrete voorbeelden van
succesvolle circulaire samenwerkingsverbanden in Oost-

In de woonwijk aan De Nieuwe Dokken in Gent zullen

Vlaanderen.

de kringlopen van 400 appartementen, een sporthal
en een school gesloten worden, waarbij water, energie,
grond- en afvalstoffen worden gerecupereerd en
uitgewisseld.
Ducoop werkt daarvoor samen met de naburige
zeepfabriek Christeyns. Afvalwater van toiletwater en
keukenafval wordt selectief opgevangen en samen met
het GFT-afval en de voedselresten van de bewoners
verwerkt tot biogas voor de verwarming en tot een
bemestingsproduct dat lokaal hergebruikt wordt.
Afvalwater van douches en wasmachines wordt
gezuiverd en krijgt een tweede leven als industrieel
proceswater bij zeepfabriek Christeyns. Daarnaast
voorziet Christeyns restwarmte aan de woonwijk.
DuCoop stimuleert ook duurzame mobiliteit door een
net van elektrische laadpalen voor auto’s en fietsen
aan te bieden. Daarnaast is er een samenwerking met
BattMobiel om deelwagens aan te bieden aan inwoners
van De Nieuwe Dokken. BattMobiel zet sterk in op het
delen van wagens met buren of vrienden.

7

JONKER J., e.a, Circulair Organiseren. Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel, blz. 21
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6.2. CIRCULAIRE SAMENWERKING
2: CIRCULAIRE BABY- EN
KINDERSPULLEN UIT
AFVALHOUT EN -TEXTIEL

6.3. CIRCULAIRE SAMENWERKING
3: CIRCULAIRE VISKWEKERIJ
Initiatiefnemers: Tomato Masters, Omegabaars
Een duurzame samenwerking tussen ecologische

Initiatiefnemers: Mic Mac Minuscule, Biotoop, Atelier

viskwekerij Omegabaars en tomatenkwekerij

Watt, Een Hart voor Vluchtelingen, De Punt

Tomato Masters in Kruishoutem heeft geleid tot een
revolutionaire aanpak waarbij er geen waterverbruik

Afval van de ene wordt grondstof voor de andere. Zo

plaatsvindt. De tomatenserres van Tomato Masters

dachten deze initiatiefnemers ook na over een nieuwe

vangen het regenwater op en na zuivering worden deze

collectie babyartikelen.

gebruikt om de visbassins te vullen van Omegabaars.
Deze Omegabaars is een tropische vis, die enkel kan

Mic Mac Minuscule wil de kloof dichten tussen

overleven in warm water waarvoor beroep wordt gedaan

aanbieders en kopers van tweedehands baby- en

op de restwarmte van de serres van Tomato Masters

kinderspullen. Het bedrijf biedt herbruikbare, faire en

om water met een hogere temperatuur te voorzien. Het

opgeleukte/opgeknapte babyartikelen aan. Biotoop,

nutriëntrijke afvalwater van de vissen wordt op haar

een producent van duurzaam speelgoed en inrichting

beurt gefilterd en vloeit terug naar de Tomato Masters

voor kinderdagverblijven, staat samen met circulair

die dit gebruiken om hun tomatenplanten te bemesten.

designbureau Atelier Watt in voor de materiaalstroom
hout. Een hart voor vluchtelingen levert het textiel aan.

Via deze unieke samenwerking bespaart Tomato
Masters tot 20% op de aankoop van meststoffen en

Met het afvalhout van Biotoop ontwerpen Mic Mac
Minuscule en Atelier Watt nieuw speelgoed voor
kinderen. Samen met Een Hart Voor Vluchtelingen wordt
textiel binnengebracht die voor hen bruikbaar is en
waarvoor een nieuw naaiatelier is opgericht. De Punt
vervulde hier helemaal zijn rol van draaischijf, incubator
en bruggenlegger tussen de reguliere en de sociale
economie. Twee partners zijn klanten van De Punt, deze
hebben elkaar ontmoet tussen de patio’s en voerden
hier hun eerste gesprekken.

Omegabaars op waterverbruik.

Ondersteunende acceleratoren in het circulaire ecosysteem
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Ondersteunende acceleratoren
in het circulaire ecosysteem
7.1. WATT FACTORY

Binnen het circulaire ecosysteem in Oost-Vlaanderen
zien we ook de aanwezigheid van enkele acceleratoren
die het ecosysteem van een boost voorzien. Zowel WATT

WATT Factory voorziet in acceleratorprogramma om

Factory, The Circular Kickstart als De Punt focussen zich

startende bedrijven (startups) in Oost-Vlaanderen

op de ondersteuning van duurzame, sociale en circulaire

schaalbaar en investeringsklaar te maken. Uniek

bedrijven.

aan het programma is de focus van WATT Factory op
starters die bezig zijn met slimme technologieën op
vlak van mobiliteit, energie en gebouwen. Circulaire
alumni van WATT Factory zijn o.a. BATTMobiel, Mobit,
D-centralized, FSTR en VlotGent uit het Circulaire
ecosysteem in Oost-Vlaanderen.

WATT Factory circulaire Alumni in Oost-Vlaanderen
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7.2. DE CIRCULAIRE KICKSTART
De Circulaire Kickstart is het acceleratortraject van

alumni zijn o.a. Atelier M, Ecoholic, sMarty Greenz

Circular Hub met een exclusieve focus op circulaire

en Studio AMA uit het Oost-Vlaamse ecosysteem.

economie. In het kickstart traject worden 10 startups

Mentors van het programma bevatten ook ervaren

begeleid van idee naar circulaire waardepropositie. Het

circulaire ondernemers uit zowel Oost-Vlaanderen (Mic

programma voorziet een unieke mix tussen circulaire

Mac Minuscule) als de rest van Vlaanderen (JuuNoo,

thema’s en algemene startup thema’s. Circulaire

CO2LOGIC, NNOF, Verimpex, etc.).

Circular Kickstart deelnemers in Oost-Vlaanderen
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7.3. DE PUNT
De Punt is een groeiplatform voor sociale ondernemers.

Circulaire baby- en kinderspullen uit afvalhout- en

Deze bedrijven kunnen hun intrek nemen in de

textiel). Circulaire alumni van De Punt uit het circulaire

kantoren, flexplek, ateliers en loodsen. Daarnaast

ecosysteem in Oost-Vlaanderen zijn Max Mobiel,

kunnen sociale bedrijven ook rekenen op professionele

Domus Mundi, De Biotoop, Peerby, Uulki, Mic Mac

begeleiding, maar even goed ook inspiratie bij

Minuscule, Roof Food en Robinetto. Daarnaast

tochtgenoten die in De Punt hun stek gevonden hebben.

hebben ze nog een heel groot aantal sociale bedrijven

De Punt herbergt ook circulaire organisaties waarbij zelf

in hun portfolio.

enkele circulaire samenwerkingen uitkwamen (cfr.

De Punt Circulaire bedrijven in Oost-Vlaanderen
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