Circulaire
economie
Volop kansen in de regio!
Nederland zet vol in op circulaire economie.
Nederland zet vol in op circulaire economie. De urgentie om te komen tot een
circulaire economie is groot. ‘Alleen als we vanaf nu slimmer omgaan met onze
grondstoffen, kunnen we ook in de toekomst nog welvarend leven op een gezonde
planeet, met een duurzame en sterke economie. Het is hoog tijd om een nieuw
systeem te bouwen. Op naar een circulaire economie in 2050!’, aldus het Rijk.
In haar uitvoeringsagenda heeft het Rijk speciale aandacht voor de regio.
Circulaire ambitie komt ook duidelijk naar voren in het Europese Green
Deal, provinciale en gemeentelijke beleid. Het schaalniveau van de regio’s
is ideaal voor het aansturen van de circulaire economie. De Natuur- en
Milieufederaties hebben het netwerk, de ervaring en de kanalen om de
stap naar circulaire economie in de regio’s te versnellen!

Versnelling met
de Natuur- en
Milieufederaties

Samen Nederland mooier en duurzamer maken.
Al ruim 40 jaar zetten de Natuur- en Milieufederaties (NMF’s) zich in voor het belang van
duurzaamheid, natuur en milieu. In elke provincie
is een Federatie actief en samen hebben we meer
dan 1.000 aangesloten organisaties. Wij staan
met ons dagelijks werk midden in de regio. Door
onze overkoepelende landelijke samenwerking
en kennisdeling op circulaire economie is er
een goed beeld van mogelijkheden, initiatieven en
partijen. Ons netwerk in de samenleving, politiek,
overheid en bedrijfsleven is groot.
Door de unieke rol van de NMF’s zijn we in staat
om de circulaire economie op lokaal,
regionaal en landelijk niveau te versnellen door:
• het bieden van handelingsperspectief aan
initiatiefnemers, inwoners, ondernemers en
overheden;
• het ondersteunen van lokale initiateven en
het sluiten van ketens;
• agendering van knelpunten in de transitie op
het juiste niveau;
• bij te dragen aan relevante
beleidsontwikkeling en de uitvoering
daarvan.

We laten zien dat het kan

De NMF’s zijn zeer thuis in het voeren van
bewustwordingscampagnes en het opzetten van
projecten. Wij brengen zaken in beweging door
het bieden van een variatie aan laagdrempelige
handelingsperspectieven. We delen werkende
voorbeelden uit de praktijk en brengen partijen met
elkaar in contact. De NMF’s ondersteunen circulaire
initiatieven om hun doelstellingen te halen.
Dit doen we via het Servicepunt Circulair.
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We sturen op impact

Het omschakelen naar een circulaire economie
vraagt om een substantiële verandering in
denken en doen. Bedrijven moeten anders gaan
produceren, andere diensten aanbieden en samen
met ketenpartners, opdrachtgevers én inwoners
nadenken over hoe de waarde van materialen
behouden kan blijven. Inwoners en (semi) publieke
opdrachtgevers moeten zich bewust worden
van hun rol binnen de circulaire economie en
gestimuleerd en gefaciliteerd worden om hun
bijdrage te leveren. Dit is de impact waar wij ons
ons op richten.

We enthousiasmeren

De urgentie dat we slimmer en anders moeten
omgaan met grondstoffen voor een duurzame
ontwikkeling van Nederland koppelen wij aan de
hoopvolle boodschap dat dit minder moeilijk is
dan wellicht wordt gedacht én veel brengt. Dat
er allerlei mogelijkheden zijn om toe te passen in
het dagelijks leven, bijvoorbeeld rondom delen,
doorgeven, repareren, hergebruiken, voorkomen
van verspilling, niet of minder kopen of als
wel wordt gekocht, het kopen van duurzame
producten.

We bundelen krachten

De transitie naar een circulaire economie is een
systeemverandering. Alle partijen zijn nodig, als
ondernemers, burgers, onderwijs en overheden.
Verschillende partijen jagen deze transitie aan.
Door krachten te bundelen wordt de transitie
versneld. De NMF’s zijn oprichters, aanjagers en
versnellers van regionale samenwerkingsverbanden
op circulaire economie.

Voorbeelden
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Campagne Voetafdruk:
‘Wij Willen Minder
Voetbalvelden’

Met humor de beweging naar een duurzamere
levensstijl stimuleren. Met die insteek lanceerde
de Friese Milieu Federatie in juni 2020 de
campagne ‘De Friese Voetafdruk’. Zij-aan-zij met
de jeugdspelers van de Grouster Amateur Voetbal
Club, voormalig topvoetbaltrainer/coach Foppe de
Haan en profvoetballers van SC Heerenveen en
SC Cambuur.
Met de oproep ‘Wij willen minder voetbalvelden’
vroegen zij aandacht voor een belangrijk
onderwerp: de te grote ecologische voetafdruk.
Iedereen heeft een stukje aarde nodig om van te
leven. Beschikbaar is 1,6 hectare, we gebruiken
echter bijna 5 hectare. Omgerekend staat dat
voor circa 8 voetbalvelden…… Veel Nederlanders
hebben wel iets met voetbal. Als een bekende
trainer als Foppe de Haan, die zich zijn hele leven
ingezet heeft voor de voetbalsport, pleit voor minder
voetbalvelden, dan trekt dat snel de aandacht.
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Ambassadeur
Dat bleek inderdaad zo te werken. De campagne
ging onder grote media-aandacht van start, trok
diverse regionale samenwerkingspartners aan
en bleek een goede stimulans voor veel mensen
om actief aan de slag te gaan met het meten en
verkleinen van de eigen voetdruk.
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De campagne sluit goed aan bij de ambities
voor een circulaire economie. Via een
voetafdruktest wordt inzicht gegeven in de eigen
of groepsvoetafdruk op wonen, voedsel, transport,
vakantie, energie, afval en goederen. Deelnemers
krijgen handige persoonlijke en algemene tips
voor het verkleinen ervan. Het concept leent zich
uitstekend voor opschaling naar andere regio’s
of naar landelijk niveau en draagt ook bij aan het
vergroten van draagvlak om aan de slag te gaan
met circulaire economie initiatieven. Initiatieven
waarvoor weer ondersteuning ingewonnen kan
worden bij het Servicepunt Circulair.

Foppe de Haan
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Servicepunt
Circulair

Wil je ondersteund worden bij het realiseren van
een circulair initiatief?
Wil je weten welke circulaire producten en
diensten je bij jou in de buurt kunt vinden?
Wil je aan de zelf aan de slag met circulaire
economie?
Ben je op zoek naar aansprekende voorbeelden
van circulaire producten of diensten?
Ga naar: www.servicepunt-circulair.nl.
Het Servicepunt Circulair biedt ondersteuning,
informatie, inspiratie, nieuws en hulp en helpt op
weg. Voor alle ondernemers, (wijk)initiatiefnemers,
thuisklussers en andere Nederlanders die iets voor
elkaar willen boksen in de circulaire economie en
ergens vastlopen.
Het landelijke platform is een initiatief van de
Natuur- en Milieufederaties. De website heeft een
etalage met een groot aantal circulaire producten
die direct beschikbaar zijn, zoals een herbruikbare
waterfles gemaakt van suikerriet, plantaardige
kaarsen en meubelen van 100% recyclebaar
staal. Maar ook is er circulair nieuws te vinden,
voorbeelden van projecten en campagnes, een
overzicht van partijen die helpen bij de transitie
naar een circulaire economie en contactgegevens
van onze regionale experts.

Andere mooie circulaire projecten van de NMF’s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sturen met de buren – regionaal – Overijssel – deelauto’s
Drenthe Bouwt Circulair – regionaal – circulair bouwen
Lekker Dichtbij Streekzomer Fietsroutes Friesland – regionaal – lokaal en duurzaam voedsel – duurzaam vervoer
Circulair Ambachtscentrum WaardeRing Zwolle – regionaal – hergebruik reststromen – leren – werken
Delende Dorpen Noord-Nederland – regionaal – duurzame deelinitiatieven
Stadshout – landelijk – hergebruik reststromen
Circular Economy – Universiteit van Amsterdam – onderwijs
Luierproject Amsterdam – recycling
Alliantie Biobased Economy Utrecht – sluiten van ketens
Finding ROOTS – Zeeland – duurzaamheidsambassadeurs – actie/onderwijsprogramma voor studenten

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over onze projecten en campagnes of voor de contactgegevens van onze
regionale CE-experts op: www.servicepunt-circulair.nl.

