
ROADMAP VOOR FOOD LOOPS, 
GREEN LOOPS EN MAKE LOOPS
Op het snijvlak van sociale, reguliere  
en circulaire economie

SMART LOOPS

    

In het kader van Smart Loops: project met steun van ESF en Vlaanderen Circulair, goedgekeurd als project 10122, binnen ESF-oproep nr 520 “Circulair Werk(t)!”.

DECEMBER 2022



  
  
  
  

 
  
  
  

 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
	 	 	 	 	 	  
  
  
  
  

 
  
  
  

 

 
 

 
 

 
 

 

Inhoudstafel 
Provincie Vlaams-Brabant als katalysator voor circulair ondernemen......................................................................... 1 
Situering .............................................................................................................................................................................. 2 

Wat voorafging .......................................................................................................................................................... 2 
ESF-project Smart Loops .......................................................................................................................................... 2 
Roadmap als aansporing tot actie ............................................................................................................................. 3 

Op het snijvlak van sociale en reguliere economie ........................................................................................................ 4 
Eén gedragen visie.................................................................................................................................................... 4 
Vier ambities.............................................................................................................................................................. 4 
Drie versnellingskamers: pioniers aan de slag.......................................................................................................... 5 

Vertrekpunt van Food Loops, Green Loops en Make Loops.......................................................................................... 5 
Food Loops: alles op alles voor meer circulariteit in de voedselketen ...................................................................... 5 

SAAMO Vlaams-Brabant als trekker ................................................................................................................... 5 
Circulaire voedselketen en beleidscontext .......................................................................................................... 6 
Scope en uitdagingen .......................................................................................................................................... 6 
Projecten op de rails ............................................................................................................................................ 7 

Green Loops: maaisel en hout zijn het nieuwe goud................................................................................................. 8 
Pro Natura als trekker.......................................................................................................................................... 8 
Circulaire groene stromen en beleidscontext ...................................................................................................... 9 
Scope en uitdagingen ........................................................................................................................................ 10 
Projecten op de rails ...........................................................................................................................................11 

Make Loops: circulaire mogelijkheden troef in de maakindustrie ............................................................................ 12 
AMAB als trekker............................................................................................................................................... 12 
Circulaire maakindustrie en beleidscontext....................................................................................................... 12 
Scope en uitdagingen........................................................................................................................................ 13 
Projecten op de rails (aan te vullen door AMAB)............................................................................................... 14 

Blik vooruit: hoe verder na 2022?................................................................................................................................... 15 
Food Loops ............................................................................................................................................................. 15 

Toekomstbeeld: zero waste in de voedselketen................................................................................................ 15 
Pioniersprojecten............................................................................................................................................... 16 

Green Loops............................................................................................................................................................ 16 
Toekomstbeeld: groenafval is definitief verleden tijd ......................................................................................... 16 
Pioniersprojecten............................................................................................................................................... 16 

Make Loops............................................................................................................................................................. 17 
Toekomstbeeld: recyclage alleen als het niet anders kan ................................................................................. 17 
Pioniersprojecten (aan te vullen AMAB)............................................................................................................ 17 

Oproep tot actie: stay calm and join the Loops ............................................................................................................ 18 
Iedereen kan bijdragen........................................................................................................................................... 18 
Check hoe circulair en sociaal je idee of project is ................................................................................................. 18 
Neem contact op..................................................................................................................................................... 20 

Colofon .............................................................................................................................................................................. 20 

Lijst met figuren 

Figuur 1. Het concept van Smart Loops............................................................................................................................... 2 
Figuur 2. Smart Loops op het snijvlak van de sociale en reguliere economie ..................................................................... 4 
Figuur 3. Drie thematische versnellingskamers: Green Loops (groen), Food Loops (bruin) en Make Loops (blauw) ......... 5 
Figuur 4. Scope van Food Loops ......................................................................................................................................... 7 
Figuur 5. Scope van Green Loops...................................................................................................................................... 10 
Figuur 6. Scope van Make Loops....................................................................................................................................... 13 
Figuur 7. Upstream Innovation ........................................................................................................................................... 14 
Figuur 8. Het ‘Quadruple Helix’ model................................................................................................................................ 18 



	 	 	 	 	 	 	 	 	

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ALS KATALYSATOR VOOR 
CIRCULAIR ONDERNEMEN 

Circulair ondernemen leeft in Vlaams-Brabant: 
veel provinciale actoren werken rond circulariteit 
of willen dat gaan doen. Dat stuwt ons vooruit om 
als provincie een prominente rol op te nemen. Via 
het Vlaams-Brabantse sociaal-circulaire netwerk 
Smart Loops verbinden we spelers uit sociale 
economie, reguliere economie, gemeentebesturen 
en intercommunales, kennisinstellingen en experts. 

De circulaire economie krijgt een boost als 
we slimme waardeketens creëren tussen de 
bedrijven. De reststroom van het ene bedrijf is 
de grondstof voor het andere. Kringlopen sluiten 
met het oog op wederzijdse waardecreatie, om 
minder grondstoffen te gebruiken en in 2050 in 
een circulaire maatschappij te leven: dat is de 
gezamenlijke ambitie waarvoor de provincie graag 
mee het voortouw neemt. Met steun van het 
ESF-fonds kunnen we onze ambitie verbreden en 
verdiepen. 

De provincie is het ideale beleidsniveau om die 
verbindingen en samenwerkingen tot stand te 
brengen. We staan dicht genoeg bij de actoren 
om hun bewegingen te kennen en ver genoeg om 
oplossingen mee mogelijk te maken. Daarvoor 
zetten we drie thematische versnellingskamers 
op rond Maak (Make), Groen (Green) en Voeding 
(Food) en trekken drie circulaire pioniers die 
versnellingskamers. We brengen daarnaast 
twee horizontale versnellingskamers tot stand: 
SmartGov voor sociaal en circulair aanbesteden 
en CircularHubs om een fysieke plaats te creëren 
voor de sociaal-circulaire economie. Met die 
versnellingskamers trekken we nieuwe initiatieven 
aan, geven we waardevolle ideeën de grootste 
kans op slagen en krijgen bestaande projecten een 
boost. Daarvoor dient deze roadmap. 

De roadmap biedt een houvast om actoren uit de 
sociale en reguliere economie aan te zetten om 
pioniersprojecten te ontwikkelen en op de kaart te 
zetten. Door de verschillende uitgangspunten en 
snelheden van Food, Green en Make Loops biedt 

de roadmap niet zozeer een blauwdruk dan wel 
een keuzekader voor koplopers én starters in de 
circulaire economie. 

Het voorbije anderhalf jaar leerden we samen met 
de projectpartners bij over de opportuniteiten van 
en voor de circulaire economie in Vlaams-Brabant 
en de thematische versnellingskamers. Op basis 
van nieuwe kennis en inzichten in en buiten Smart 
Loops werkten we de hoofdstukken over Food, 
Green en Make Loops verder uit. Daarom is deze 
roadmap ook zelf onderweg. En biedt ze een 
houvast voor de te bewandelen weg na afloop van 
het ESF-project*. 

Ann Schevenels, 
gedeputeerde voor Economie 

* Vanaf 1 januari 2023 subsidiëren Vlaanderen Circulair en 
Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) dit project 
gedurende een jaar. 
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SITUERING ROADMAP 

WAT VOORAFGING 

Project ‘Sociale economie als missing link in 
de transitie naar een circulaire economie’ 

Het project ‘Sociale economie als missing link in de 
transitie naar een circulaire economie’ ging uit van een 
samenwerkingsverband van twaalf maatwerkbedrijven 
en de provincie Vlaams-Brabant in een dubbele rol: als 
ondersteuner van de sociale economie en als facilitator van 
Smart Hub Vlaams-Brabant (Provincie Vlaams-Brabant, 
Voka, KU Leuven, POM Vlaams-Brabant en VUB). 

De maatwerkbedrijven in het samenwerkingsverband 
waren Pro Natura, Wonen en Werken Tewerkstelling, 
VITES (Spit, Televil en Mivavil), De Vlaspit, De Kringwinkel 
Hageland, De Winning, IJsedal Maatwerkbedrijf, Rodea, 
IGO en IGO-W. Ook het maatwerkbedrijf VELO was 
partner. 

Onder leiding van de innovatiemanager realiseerden we 
drie circulaire doelstellingen: 

• Afvalstromen uit de groensector valoriseren als 
grondstoffen voor de bio-industrie 

• Restfracties upcyclen bij kringwinkels en VELO tot half 
afgewerkte of nieuwe producten (meubeltjes, textiel, 
rubber, kurk) 

• Samenwerking op gang brengen tussen 
maatwerkbedrijven, bedrijven uit de reguliere 
economie en kennisinstellingen 

We identificeerden verschillende primaire reststromen bij 
maatwerkbedrijven. En we connecteerden met beloftevolle 
initiatieven en circulaire projecten in volle ontwikkeling. 

Het project is gefinancierd via de oproep 
‘Innovatiemanagement in maatwerkbedrijven’ van het 
departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse 
overheid. Het liep van december 2019 tot december 2020. 
Het legde de basis voor het project Smart Loops dat verder 
samenwerkte met de maatwerkbedrijven én met reguliere 
bedrijven. 

ESF-PROJECT SMART LOOPS 

Smart Loops fase 1 
In het voorjaar van 2021 liep het voortraject (fase 1) van 
Smart Loops waar we samen met de kernpartners werkten 
aan het dossier van Smart Loops voor de oproep Circulair 
werk(t)! van ESF, het Europees Sociaal Fonds. De partners 
van Smart Loops zijn: provincie Vlaams-Brabant, AMAB, 
Pro Natura, SAAMO Vlaams-Brabant, Stichting Leuven.Inc, 
Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en Ecolife. 

In een reeks werksessies werkten de kernpartners verder 
de stappen uit van het plan van aanpak van de ESF-
aanvraag. Dat deden ze onder begeleiding van Ecolife, 

toen nog als extern consultant. Daarna kwamen we in een 
gezamenlijk schrijfproces tot de concrete visie en het plan 
van aanpak voor fase 2. In april 2021 dienden we samen 
het dossier voor Smart Loops. In mei 2021 keurde het ESF 
het goed. 

Smart Loops Fase 2 
Met Smart Loops wil de provincie Vlaams-Brabant 
de circulaire economie een boost geven door slimme 
waardeketens te creëren tussen bedrijven uit de sociale en 
reguliere economie. 

Figuur 1. Het concept van Smart Loops 
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Samen met de partners formuleerden we vier doelstellingen: 
• Kennis rond circulaire economie delen over sector-, 

organisatie- en gemeentegrenzen heen 
• Organisaties uit de reguliere en sociale economie met 

elkaar verbinden om samen waardeketens te sluiten 
en geschikte businessmodellen te ontwikkelen 

• Streven naar duurzame samenwerking tussen sociale 
en reguliere economie, gebaseerd op een cocreatief 
model 

• Samen drempels detecteren vanuit wet- en 
regelgeving en spreekbuis worden voor de hogere 
overheden 

Hoe we die doelen bereiken? 
Smart Loops streeft naar innovatieve waardeketens in 
circulaire economie. Dat doen we door de sociale economie 
te verbinden met de reguliere economie, kennisinstellingen 
en overheden. 

Smart Loops zet in op connectiviteit, innovatie en integratie. 

Connectiviteit via de Social Circular Academy 
De Social Circular Academy deelt kennis in en buiten de 
regio en wordt gecoördineerd door Leuven.Inc. 

Leuven.Inc Stichting staat voor de link tussen High-Tech 
ondernemerschap en Sociaal ondernemen en stimuleert 
de sociale dimensie bij ondernemen en innoveren. 

In het kader van de Social Circular Academy van Smart 
Loops verzorgt Leuven.Inc de inhoudelijke organisatie van 
het visionair seminarie en de co-creatie-workshops. De 

doelgroep is zowel de bedrijven uit de reguliere als uit de 
sociale economie. 

Innovatie via de versnellingskamers 
In drie thematische versnellingskamers – Green Loops, 
Make Loops en Food Loops – werken bedrijven en 
organisaties samen aan concrete pioniersprojecten, 
onder leiding van drie trekkers uit de sociale economie. 
Ze focussen op cocreatief nieuwe kennis en ervaringen 
opdoen. 

Daarnaast zijn er nog twee horizontale versnellingskamers: 
De versnellingskamer CircularHubs onder impuls van de 
dienst Ruimtelijke Economie Vlaams-Brabant detecteert 
en ondersteunt potentiële circulaire hubs, fysieke locaties 
waar sociaal-circulaire economie een plaats krijgt. En de 
versnellingskamer SmartGov brengt provinciale diensten 
(Aankoop, ICT, Gebouwen) en lokale besturen (gemeenten 
en intercommunales) samen om inspiratie op te doen en 
ervaringen uit te wisselen over circulaire aankopen. 

Integratie via ketensamenwerking 
Om stappen vooruit te zetten in de circulaire economie, 
kiest Smart Loops voor horizontale én verticale integratie. 
Horizontale integratie houdt in dat meer en meer 
bedrijven circulaire producten en diensten (zoals circulaire 
servicemodellen) leveren en daarvoor samenwerken 
in fysieke hubs en volgens nieuwe businessmodellen. 
Verticale integratie duidt op samenwerking over sectoren 
heen. Daarover meer in ‘Blik vooruit: hoe verder na 2022?’ 

Smart Loops fase 2 loopt tot eind december 2022. 

ROADMAP ALS AANSPORING TOT ACTIE 

We lieten ons inspireren door de metafoor van een gps 
om de roadmap vorm te geven. Naar analogie met het 
navigatiesysteem stelden we ons drie vragen. 

Wat is het vertrekpunt: waar staan we op het 
vlak van circulaire samenwerkingen tussen 
reguliere en sociale economie? 
Bij de start van Smart Loops stellen we vast: 
• Er is weinig kennisuitwisseling over en verbinding 

tussen lopende initiatieven. Het zijn nog al te vaak 
afzonderlijke eilandjes die hun weg zoeken in het 
circulaire landschap. 

• De matchmaking tussen bedrijven uit de sociale en de 
reguliere economie gebeurt doorgaans ad hoc en berust 
vaak op case-gebonden win-win opportuniteiten. 

• In Vlaanderen is veel kennis over design, technische en 
organisatorische innovaties. De evoluties op die vlakken 
creëren nieuwe kansen voor circulariteit. 

• Zoeken naar geschikte businessmodellen op maat van 
een pioniersproject is een hele uitdaging. De drie P’s 
van duurzaam ondernemen (people, planet en profit) 
bieden een goede vertrekbasis, maar te weinig garantie 
op evenwichtige samenwerking. 

• Er zijn drempels in de wet- en regelgeving die circulair 

ondernemen en pioniersprojecten tussen sociale en 
reguliere economie nog al te vaak belemmeren, bv. 
‘productgebonden kwaliteitsvereisten’. 

Wat is de bestemming: wat willen we bereiken 
met de roadmap? 
De De roadmap heeft vier functies die elkaar aanvullen. 
• Praktische leidraad: De roadmap is voor elke 

thematische versnellingskamer een praktische 
leidraad voor bedrijven uit de sociale en reguliere 
economie. Voor elke versnellingskamer schetsen we 
de beleidscontext, de scope en de uitdagingen en 
inventariseren we de pioniersprojecten. 

• Richtinggevend keuzekader: Bedrijven en organisaties 
kunnen ideeën en expertise uitwisselen en pionierende 
voorstellen richten aan de versnellingskamers. De 
toekomstbeelden van de versnellingskamers helpen 
om die voorstellen te beoordelen en zo nodig verder te 
finetunen. Versnellingskamers kunnen zowel projecten 
‘van buitenaf’ aantrekken, begeleiden en helpen 
naar financiering als projecten zelf initiëren vanuit 
vastgestelde opportuniteiten. 

• Helikopterperspectief: Vanuit een helikopterperspectief 
zoeken we naar transversale verbanden tussen de 
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thema’s van de versnellingskamers Green Loops, Food 
Loops en Make Loops om projecten met elkaar te 
verbinden en tegelijk het overzicht te bieden. 

• Uitnodiging tot samenwerking: Vanuit de 
toekomstbeelden voor Food Loops, Green Loops 
en Make Loops nodigt deze roadmap bedrijven 
in de sociale en reguliere economie, overheden, 
kennisinstellingen en burgers uit om actie te 
ondernemen en samen te werken aan thans lopende en 
pioniersprojecten voor groenafval, voedsel en maak en 
zo voluit te gaan voor een circulaire Vlaams-Brabantse 
regio. 

Hoe gaan we daar naartoe: welke routes 
gebruiken we? 
In elke versnellingskamer staat kennis en ervaring delen 
centraal. De Social Circular Academy van Smart Loops 
faciliteert dat mee via evenementen en workshops. 

In de versnellingskamers en met de Social Circular 
Academy en de matchmakingtool www.doeners.be 
ondersteunen we organisaties om juiste partners te vinden 

en de juiste expertise, de gepaste dienstverlening en 
materialen te selecteren om hun product of dienst rendabel 
in de markt te zetten. Vaak zijn er nog oplossingen op maat 
nodig voor logistieke kwesties en transportafstanden. 
Onder pioniersprojecten verstaan we zowel de opschaling 
van bestaande initiatieven als nieuwe projecten in design, 
technologie of organisatie. 

De versnellingskamers slaan de brug tussen reguliere 
en sociale economie en overstijgen de tegenstellingen 
gericht op een efficiënte verdeling van taken en middelen 
tussen alle schakels van de keten. Cocreatie speelt 
een belangrijke rol. De versnellingskamers helpen ook 
drempels in bestaande wet- en regelgeving te detecteren 
en te signaleren. Die obstakels zijn meestal niet uit de 
weg te ruimen op het lokale niveau. De provincie kan 
die als bovenlokaal bestuursniveau wel signaleren aan 
gewestelijke of federale instanties. 

OP HET SNIJVLAK VAN SOCIALE EN 
REGULIERE ECONOMIE 

EÉN GEDRAGEN VISIE 

De transitie van lineaire naar circulaire economie gaat niet 
vanzelf. Circulaire ketensamenwerkingen vragen andere 
manieren van denken en doen. Actoren volgen elkaar niet 
op in de klassieke schakels van het productieproces, maar 
werken in de hele cyclus samen. 

Ketensamenwerkingen brengen ketenafhankelijkheden 
teweeg: nieuwe vormen van samenwerken, andere rolver-

delingen en verschuivingen van expertise en verantwoor-
delijkheden. 

Via ketensamenwerkingen met gemeenschappelijke waar-
den en doelen en een gedragen visie staat Smart Loops 
voor andere manieren van circulair samenwerken. 

VIER AMBITIES 

• De circulaire economie in de provincie Vlaams-Bra-
bant een boost geven door circulaire waardeketens te 
creëren tussen bedrijven uit de sociale en de reguliere 
economie 

• Uniek uitgangspunt zijn om vanuit de sociale economie 
te vertrekken als natuurlijke en structurele partners van 
de circulaire economie 

• Circulaire waardeketens sluiten tussen sociale en 

SOCIALE 
ECONOMIE 

REGULIERE 
ECONOMIE 

reguliere economie als evenwaardige partners in een 
cocreatief model 

• Naar het voorbeeld van Nederlandse provincies het 
voortouw nemen op het vlak van circulaire economie en 
inspirerend zijn voor andere provincies en regio’s 

Figuur 2. Smart Loops op het snijvlak van sociale en reguliere economie 

CIRCULAIRE ECONOMIE 
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> CIRCULAIRE ECONOMIE VOLGENS SMARTLOOPS 

DRIE VERSNELLINGSKAMERS: PIONIERS AAN DE SLAG 

Om die ambities waar te maken en als provincie de rol 
op te nemen van circulaire versneller, werken we met 
drie thematische versnellingskamers, Food Loops, Green 
Loops en Make Loops, waar we organisaties uit sociale en 
reguliere economie verbinden, pioniersprojecten op de rails 
zetten en geschikte businessmodellen ontwikkelen. Elke 
versnellingskamer wordt getrokken door een bedrijf uit de 
sociale economie. 

Green Loops werkt aan efficiënte oogst van groenresten, 
verbeterde verwerkingstechnieken, gebruik in nieuwe 
(bio)chemie, biochar, meubilair en bouw. Bij Make 

Loops is er aandacht voor o.a. verpakkingen, events 
en maaktechnieken. Food Loops is gericht op o.a. 
een efficiënte herverdeling, bereiding en verwerking 
van voedseloverschotten, nieuwe waardevolle 
voedselproducten, grondstoffen en betere logistiek. Deze 
roadmap is de leidraad voor de werking van de drie 
versnellingskamers. 

Ook in Vlaams-Brabant is het werkterrein van circulaire en 
sociale economie volop in ontwikkeling. Het overzicht van 
de vermelde projecten is niet exhaustief maar is bedoeld 
als staalkaart. 

Figuur 3. Thematische versnellingskamers: Green Loops (groen), Food Loops (bruin), Make Loops (blauw) 

VERTREKPUNT VAN FOOD LOOPS,  
GREEN LOOPS EN MAKE LOOPS 
FOOD LOOPS: ALLES OP ALLES VOOR MEER CIRCULARITEIT IN DE VOEDSELKETEN 

In wat volgt, beschrijven we wat we verstaan onder de 
versnellingskamer Food Loops: waar we momenteel rond 
circulaire voeding op focussen, wat het beleidskader is 
en voor welke uitdagingen we staan. Waar we naartoe 
willen en welke stappen en projecten daarvoor nodig zijn, 
beschrijven we bij de Blik vooruit. 

SAAMO Vlaams-Brabant als trekker 
De versnellingskamer Food Loops wordt getrokken door 
SAAMO Vlaams-Brabant vzw. Deze organisatie voor 
maatschappelijk opbouwwerk bouwde ruim dertig jaar 

expertise op in opbouwwerk en is actief rond collectief 
burgerschap, energie en water, gezondheid, krachtige 
buurten en steden, onderwijs, sociale bescherming, werk 
en wonen. 
SAAMO Vlaams-Brabant is een van de stuwende krachten 
achter de oprichting van de circulaire voedselhubs in de 
provincie en werkt mee aan de Eco-foodmap van de stad 
Leuven. 

Zo zet SAAMO Vlaams-Brabant zijn expertise in 
connecteren met kwetsbare doelgroepen en in een 
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veelheid aan voedselinitiatieven in ten voordele van zinvol 
gebruik van voedseloverschotten. Dat doen ze door nauw 
samen te werken met partners uit de sociale economie. De 
versnellingskamer Food Loops sluit aan bij die poot van de 
werking. 

Circulaire voedselketen en beleidscontext 

Circulaire voedselketen 
De voorbije jaren kwam ook in de landbouw en de voe-
dingsindustrie de transitie naar circulaire economie volop 
op de radar. 

Een circulair voedselsysteem start met duurzame land-
bouwmethoden die rekening houden met de biodiversiteit, 
zo weinig mogelijk nutriënten en koolstofverbindingen laten 
verdwijnen in lucht, water of bodem, en garant staan voor 
een vruchtbare bodem na de oogst. Alle delen van de plant 
of het dier worden gebruikt: een deel wordt geconsumeerd, 
de rest- of nevenstromen worden zo hoogwaardig mogelijk 
ingezet volgens het cascadeprincipe. 

In de akker- en tuinbouw zijn er volop circulaire kansen 
voor bodemgebruik, irrigatie en agrarische reststromen. 
Bijproducten van dierlijke productie worden al langer geva-
loriseerd in de voedings- of farmaceutische industrie en in 
andere sectoren. Circulaire initiatieven zoals reststromen 
uit de voedingsindustrie bieden een alternatief voor dier-
voeding op basis van soja. Uitdagingen voor watergebruik 
en mestverwerking worden ook meer en meer circulair 
benaderd. 

In de voedingsindustrie zijn er circulaire procesaanpassin-
gen mogelijk en kunnen reststromen nog meer opgewaar-
deerd worden tot nieuwe producten. Beproefde technieken 
voor bereiding en bewaring worden aangevuld met innova-
tieve circulaire technologieën, ook voor verpakkingen. 
Tot slot zijn er meer en meer circulaire initiatieven tegen 
voedselverspilling in horeca, grootkeukens en supermark-
ten of distributie. Het Vlaams Ketenplatform Voedselverlies 
brengt tweejaarlijks een monitoringsrapport uit over de 
voedselverliezen in Vlaanderen, samen met goede prak-
tijken om die tegen te gaan. Het Platform ontwikkelde de 
Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020 en het Actieplan 
voedselverlies circulair 2021-2025 om voedselverliezen 
tegen 2030 nog verder terug te dringen tot de helft. 

De eerste resultaten van initiatieven van de verschillende 
deelsectoren in de agro-voedingsketen zijn stilaan merk-
baar. Tot nu kwamen vooral het verduurzamen van de 
interne processen en het verminderen van productiever-
liezen aan bod. Eerste sectoroverschrijdende initiatieven 
vinden meer en meer ook hun weg naar de markt. 

Bron: Vlaio | Van veld naar vork: circulaire economie en voeding 

Beleidscontext: 
Vlaamse Voedselstrategie 
Het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota Landbouw 
en Visserij zetten voedsel ook op de agenda. In het najaar 
van 2020 riep minister Hilde Crevits iedereen op om mee te 
werken aan een Vlaamse voedselstrategie. Het doel is een 
sterk en geïntegreerd Vlaams voedselbeleid ontwikkelen. 

De Vlaamse Voedselstrategie heeft vier strategische 
pijlers: 
• Voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie 
• Voedsel verbindt boer tot burger 
• Voedselsysteem binnen ecologische grenzen 
• Gezonde en duurzame voedingspatronen voor iedereen 

Bron: Vlaamse kost (voedselstrategie) | Departement Landbouw en 
Visserij (vlaanderen.be) 

Actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen 
circulair 2021-2025 
De strategie van het actieplan bestaat uit drie stappen. 
• Meer preventie en hergebruik, minder verlies. Zoveel 

mogelijk voedselverliezen in de keten voorkomen. Waar 
overschotten niet kunnen voorkomen worden, moet er 
maximale valorisatie komen voor menselijke consumptie 
via schenking of verwerking (= hergebruik); 

• Selectieve inzameling. Voedselverliezen die ontstaan 
ondanks de preventieacties krijgen een tweede leven, 
net als de onvermijdbare nevenstromen na selectieve 
inzameling; 

• Valorisatie. Elke valorisatiestap gebeurt met de opti-
male bestemming voor ogen in de veevoeding, door 
compostering/vergisting, en als industriële grondstof 
(incl. biogebaseerde toepassing), organische koolstof of 
nutriëntenbron. 

In het actieprogramma van elke stap staan circulaire ac-
ties, al dan niet in samenwerking met de sociale economie. 

Onderzoeksroadmap van Flanders’ Food 
Flanders’ FOOD werkt aan een onderzoeksroadmap rond 
reststromen die in oktober 2022 op hun website beschik-
baar zal zijn en een inspiratie kan zijn voor ondernemers 
en kennisinstellingen. 

Werkagenda voedselketen (Vlaanderen Circulair) 
Vlaanderen Circulair is georganiseerd rond zes thema-
tische werkagenda’s waaronder de voedselketen, de 
bio-economie en de maakindustrie. Elke werkagenda is 
een partnerschap op zich en heeft een publieke en een 
private trekker. Samen formuleren ze de ambities, tekenen 
ze de strategie uit en gaan ze over tot actie. De topics van 
de werkagenda’s van Vlaanderen Circulair sluiten aan bij 
de prioriteiten die Europa onder andere in de Green Deal 
naar voren schuift. 

De Werkagenda Voedselketen van Vlaanderen Circulair werd 
in het voorjaar van 2022 gepubliceerd en is hier terug te 
vinden: WA-rapport Voedselketen.pdf (vlaanderen-circulair.be). 
De werkagenda werkt rond drie pijlers: 
• Optimaal gebruik van biogrondstoffen 
• Optimaal gebruik van voeding 
• Optimaal gebruik van reststromen 

Scope en uitdagingen 

Scope 
Food Loops heeft verschillende manieren om de rest-
stromen van verschillende schakels van de lineaire keten 
(centraal in figuur 4) terug te brengen in de keten. Bij 
voorkeur blijven het stromen voor menselijke consumptie 
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https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/dossiers/circulaire-economie/van-veld-naar-vork-circulaire-economie-en-voeding
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Figuur 4. Scope van Food Loops 

na herverdeling of verwerking. Een deel van de stromen 
komt terecht in de dierenvoeding en een ander deel wordt 
via een biochemisch proces omgezet tot bio-gebaseerde 
materialen, al dan niet in combinatie met energie. 

De huidige scope van Food Loops vertrekt van het werkter-
rein van SAAMO Vlaams-Brabant, maar kijkt ook verder. 

In scope: streven naar maximale menselijke consumptie 
van voedseloverschotten met aandacht voor verwerking en 
sociale herverdeling: 
• Fysieke circulaire voedselhubs 
• Matchmaking (stakeholderoverleg) 
• Digitale platformen 

Buiten scope: 
• Preventie van voedselverspilling 
• Circulariteit in primaire productie, hoewel de dienst 

Landbouw van de provincie Vlaams-Brabant wel inte-
resse heeft om rond circulaire en sociale economie te 
werken 

Uitdagingen 
De belangrijkste uitdagingen – bekeken vanuit de restro-
men in een ketenbenadering – voor de omslag naar een 
circulaire voedselketen zijn: 
• Kwantiteit: zijn er het hele jaar genoeg reststromen of 

alleen in het oogstseizoen? 
• Kwaliteit: Zijn de reststromen al dan niet zuiver (wor-

den ze apart verzameld) en hoe lang kun je ze bewa-
ren voor je ze gebruikt? Is een voorbehandeling nodig 
zoals drogen, fermenteren, pasteuriseren, invriezen of 
concentreren? Kunnen biologische reststromen verwerkt 
worden? Is het mogelijk om een stabiele receptuur te 
ontwikkelen? 

• Gezondheid/hygiëne: voedselveiligheid, Europese 
HACCP-normen, combinatie met bio (verwerking in één 
dezelfde locatie), stabiliteit in receptuur 

• Logistiek: Zijn de reststromen gemakkelijk lokaal be-
schikbaar of komen ze van verder gelegen teeltlocaties? 
Hoe ziet de logistieke keten eruit? 

• Financiën: Wat zijn geschikte verdienmodellen voor 
circulaire initiatieven? Hoe als sociale-economiebedrijf 
onderhandelen met bedrijven uit de reguliere economie 
(samenwerkingsovereenkomsten)? 

• Regelgeving: voldoen de nieuwe producten op basis 
van reststromen ook aan de wet- en regelgeving voor 
voedselveiligheid en -hygiëne (HACCP)? 

Projecten op de rails 

Om het doel van deze versnellingskamer te bereiken en 
een antwoord te bieden op de uitdagingen, zijn impactvolle 
pioniersprojecten nodig. 

Circulaire voedselhubs Vlaams-Brabant 
De circulaire voedselhubs zijn een fysieke en digitale plek 
voor voedselinitiatieven met optimale herwaardering van 
voedseloverschotten en nevenstromen en met focus op 
sociale herverdeling in de provincie Vlaams-Brabant. 

In 2020 waren er negen sociale distributieplatformen in 
Vlaanderen, verspreid over alle provincies. In de provincie 
Vlaams-Brabant zijn er twee organisaties met activiteiten 
in en rond Leuven erkend als distributieplatform: de sociale 
kruidenier in samenwerking met SAAMO Vlaams-Brabant 
en Voedselwinning Jeugdhulp. 

Distributieplatformen zamelen lokaal of regionaal voedse-
loverschotten in bij onder andere producenten en veilingen, 
supermarkten en bedrijven met aandacht voor de voed-
selveiligheid en verdelen die bij voedselhulp- en sociale 
organisaties, al dan niet met tijdelijke stockage. Ze doen 
dat in overleg met en ter ondersteuning van de deelne-
mende lokale sociale organisaties in een regio op basis 
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van hun noden of ‘bestellingen’. De platformen hebben ook 
aandacht voor tewerkstellingsmogelijkheden van kansen-
groepen, bijvoorbeeld in de sociale economie, zowel in de 
eigen organisatie als via samenwerking. 

In het kader van de circulaire voedselhubs fungeren de 
platformen niet louter als draaischijf voor voedselover-
schotten: ze zijn een plek voor voedselinitiatieven en 
digitale ontwikkelingen en koppelen ook een verwerken-
de functie aan hun werking. Bovendien kiezen ze voor 
duurzaam transport en een inclusieve manier van voedsel 
verdelen. De eerste drie circulaire voedselhubs komen in 
Halle, Leuven en Vilvoorde. 

Bron: Stakeholder- en omgevingsanalyse in het kader van de oproep 
Europees Solidariteitsfonds voor project Circulaire Voedselhub voor 
de provincie Vlaams-Brabant. 

Matchmaking via digitale tools 
Er zijn een tiental gebruiksvriendelijke apps die organi-
saties in staat stellen onderling beter te matchen om zo 
voedselverliezen tot een minimum te beperken door over-
schotten dichter bij de consument te brengen. Voorbeelden 
van applicaties die gebruikers direct in contact brengen 
met voedseloverschotten zijn Too good to go en OLIO. Er 
zijn ook applicaties om voedseloverschotten te linken met 
sociale organisaties, verwerkende bedrijven of scholen, 
zoals de Schenkingsbeurs en Get Wasted. 

Het digitale matchmaking biedt extra kansen om toegang 
tot voeding voor kwetsbare mensen te verbeteren en voed-
selverlies tegen te gaan. 

Verwerking tot nieuwe voedingsmiddelen, nutriënten 
of grondstoffen 

Het project Robin Food van 
SAAMO Vlaams-Brabant en 
partners zet succesvolle ke-
tensamenwerkingen op tussen 
aanbieders van voedselover-
schotten en verwerkers uit de 
sociale economie die er kwali-
teitsvolle en eerlijke voedings-
producten van maken en op 
de markt brengen. Robin Food 
werd uitgekozen als ‘voedsel-
veranderaar’ in het kader van 
de Vlaamse Voedselstrategie 
van minister Hilde Crevits. 

De start-up Robin Food (2020) 
verwerkt groente- en fruito-

verschotten tot volwaardige, kwaliteitsvolle en lekkere 
sappen, soepen en sauzen of confituur. De producten zijn 
zowel in het reguliere circuit te vinden als bij scholen en 
kansengroepenorganisaties die ze verdelen aan kwetsbare 
groepen. 

Robin Food (2020) verwerkt samen met partners uit socia-
le economie groente- en fruitoverschotten uit de reguliere 
economie tot volwaardige, kwaliteitsvolle en lekkere voe-
dingsproducten (sap, soep en saus). Robin Food verdeelt 
die producten via de reguliere distributie aan kwetsbare 
groepen en aan scholen. 

GREEN LOOPS: MAAISEL EN HOUT ZIJN HET NIEUWE GOUD 

In wat volgt, beschrijven we wat we verstaan onder de ver- Het intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf staat 
snellingskamer Green Loops en waar we momenteel met in voor het afvalbeleid van 27 gemeenten en steden in 
Smart Loops staan rond circulaire groene stromen. Waar Oost-Brabant. EcoWerf zorgt voor afvalpreventie, 
we naartoe willen en welke stappen en projecten daarvoor afvalinzameling, afvalverwerking en afvalaanrekening. 
nodig zijn, komen aan bod bij de Blik vooruit. 

Pro Natura als trekker 
Circulaire groene stromen en beleidscontext 

De versnellingskamer Green Loops wordt getrokken door 
Pro Natura in samenwerking met EcoWerf. 

De sociale-economiegroep Pro Natura stelt twee doel-
stellingen voorop: op een duurzame en innovatieve manier 
zinvolle tewerkstelling creëren en de ecologische kwaliteit 
van onze leefomgeving verbeteren. Pro Natura biedt in 
hoofdzaak landschapsinrichting en -beheer aan. Daarnaast 
organiseert Pro Natura opleidingen en examens Ketting-
zaag en experimenteert het met de productie van natuur-
vezels uit landschapsresten. Dit laatste sluit, in combinatie 
met het belang dat Pro Natura hecht aan samenwerking 
en innovatie, aan bij het thema van de versnellingska-
mer Green Loops. Pro Natura is actief in Eeklo, Pamel en 
Vilvoorde. 
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Circulaire groene stromen 
Vlaanderen is sterk in bio-gebaseerde economie, het 
deel van de bio-economie waarin biogebaseerde produc-
ten gemaakt worden. Het kan gaan om biogebaseerde 
activiteiten in de chemie, textiel, farmaceutische industrie, 
houtverwerkende industrie of bouw. 

De grondstoffen voor deze bio-gebaseerde economie 
worden hoofdzakelijk in het buitenland geteeld. De druk op 
de beschikbare ruimte in Vlaanderen is echter groot, dus 
bekijkt Green Loops op welke manier de bio-gebaseerde 
economie zoveel als mogelijk gevoed kan worden met 
groene reststromen. Die worden in Vlaanderen momen-
teel vooral gecomposteerd. Sommige reststromen zoals 
bermmaaisel worden in de piekperiodes ver getranspor-
teerd naar geschikte composteerinstallaties met voldoende 
capaciteit, soms ook in Nederland. Als er al grondstoffen 
gewonnen worden uit het groenafval, gebeurt dat vooral 
met landbouwstromen en weinig of niet met andere groene 
reststromen. Nochthans zijn er veel lokale opportuniteiten 
om groenafval in te schakelen in circulaire ketens: groen-
resten betekenen dan niet langer een financiële kost maar 
worden een inkomstenbron en afvalverwerkers worden 
heuse grondstoffenleveranciers. 

Het gaat niet alleen om nieuwe grondstoffen, maar ook 
om nieuwe processen en technologieën. Reststromen 
zijn meestal meer heterogeen dan geteelde grondstoffen. 
Daarvoor moeten we enerzijds technieken aanpassen aan 
meer heterogene inputstromen en anderzijds inputstromen 
meer opzuiveren. Vaak moeten we daarvoor processtap-
pen combineren, samenwerkingen opzetten en logistieke 
uitdagingen overwinnen. 

Beleidscontext: 
Vlaams Klimaat- en Energieplan 
Het Vlaams Klimaat- en Energieplan zet sterk in op 
toepassingen van biomassareststromen waarbij een 
lange opslagduur van koolstof wordt verzekerd (bv. 
bouwmaterialen). 

Actieplan Duurzaam Beheer van Biomassa(rest)stromen 
opgesteld door OVAM 

Actieplan Voedselverlies en Biomassa(rest)stromen 
Circulair 2021-2025 
Voor biomassa(rest)stromen van groen-, natuur, bos- en 
landschapsbeheer is de strategie als volgt: 
• Preventie en minder verliezen. Een aangepast beheer31 

en kringlooptechnieken zorgt ervoor dat er minder 
groenafval vrijkomt; 

• Beter sorteren en inzamelen. Een betere samenwerking 
tussen de verschillende actoren moet de mobilisering 
van biomassareststromen optimaliseren; 

• Meer hoogwaardige valorisatie. Het aanbod aan bio-
massareststromen moet duidelijk en zichtbaar zijn om 
een hoogwaardige valorisatie waar te maken. Speci-
ale aandacht gaat naar kleine volumes hoogwaardige 
biomassa(rest)stromen, die specifieke hoogwaardige 
toepassingen kunnen krijgen. 

In het actieprogramma van elke stap staan circulaire ac-
ties, al dan niet in samenwerking met de sociale economie. 

Vlaams beleidsplan bio-economie 
De bio-economie start met de productie van hernieuwbare 
biologische grondstoffen en verwerkt die grondstoffen en 
afvalstromen tot waardevolle producten zoals voedsel, 
diervoeder, biogebaseerde producten en bio-energie. Het 
belang van de bio-economie in Vlaanderen zal alleen maar 
toenemen. 

Onderzoeksroadmaps van Catalisti en Flanders’ FOOD 
Catalisti, de speerpuntcluster voor de chemie, ontwikkelde 
een innovatieagenda waarin vier programma’s zijn opge-
nomen: biobased waardeketens, procesintensivering en 
transformatie, circulariteit en efficiënt gebruik van hulp-
bronnen en geavanceerde duurzame producten. Flanders’ 
Food, de speerpuntcluster voor de agrovoeding, werkt aan 
een onderzoeksroadmap rond nevenstromen. 

Werkagenda Bio-economie 
De Werkagenda Bio-economie is een op circulaire acties 
gericht partnerschap in Vlaanderen Circulair. Toen deze 
roadmap werd geschreven, waren nog geen publicaties 
van deze werkagenda verschenen. Daarom steunt het hier 
voorgestelde beleidskader op het Vlaamse beleidsplan 
bio-economie van begin 2021. 

Om de acties in het beleidsplan te structureren, geven zij 
het werkveld vorm rond vier thema’s: 
• Innovatieve biomassaproductie: zoeken naar nieuwe 

teelten en betere opbrengsten. 
• Synthetische biologie en biologische prospectie: Natuur-

lijke bioactieve stoffen (zoals natuurlijke kleurstoffen, 
antioxidanten, biostimulanten, secundaire metabolie-
ten met medicinale toepassingen) kunnen gewonnen 
worden uit primaire grondstoffen (planten die etherische 
oliën aanmaken, oliehoudende zaden) of reststromen. 
Het toepassingsdomein gaat van tinctuur in de voeding, 
verf- of textielindustrie, biostimulant in de gewasbe-
scherming, medicinale tot cosmetische toepassingen. 
Die bioactieve componenten zijn voorlopig nog 
onderbenut maar hebben een groot potentieel om 
fossiele grondstoffen te vervangen. 

• Technologische en chemische transformatie van 
biomassa en reststromen: In Vlaanderen is er grondige 
kennis en expertise om biomassa via een techno-
logische en chemische transformatie te valoriseren. 
Daarmee wordt de biomassagrondstof omgezet tot 
nuttige bouwblokken of afgewerkte producten. Die 
technologieën richten zich op valorisatie van biomassa, 
afvalgassen of afvalstromen. 

• Technologie voor nieuwe waardeketens: Bestaande 
afvalstromen worden nog beter gezuiverd om er nog 
meer bruikbare stoffen uit te halen. Dit thema gaat over 
alle ontwikkelingen voor ondersteuning van voorbehan-
deling, over digitalisering en procesautomatisatie van 
transformatiestappen, tot filtratie en zuivering, voorberei-
ding voor productontwerp en recyclage. 

Vooral rond de laatste twee thema’s zijn er veel opportuni-
teiten om circulaire waardeketens uit te bouwen, om grond-
stoffen optimaal te gebruiken en om economisch en sociaal 
verantwoord te groeien. Bijkomend bieden synthetische 
biologie en biologische prospectie ook opportuniteiten tot 
circulair samenwerken (cf. Beleidsplan Bio-Economie (2021). 
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Figuur 5. Scope van Green Loops 

Enkele veelbelovende pilots in Vlaanderen zetten innova-
tieve procestechnologieën op om nieuwe toepassingen 
in de bio-economie mogelijk te maken. Ze bestuderen 
vooral technologische, maar soms ook socio-economische 
aspecten. Is kleinschalige gedecentraliseerde bioraffina-
ge haalbaar of richten we ons beter op gecentraliseerde 
verwerking van de meest relevante reststromen in bio-
massahubs? Welke multivalorisatie kunnen we realiseren, 
rekening houdend met de cascade van waardebehoud? 
Hoe verzekeren we een afzetmarkt voor de nieuwe bioge-
baseerde producten die ontstaan uit die bioraffinage? 

Er wordt ook gekeken naar het inzamelproces van biomas-
sarest- en afvalstromen, en vooral naar manieren om de 
opbrengst ervan te verhogen, zodat er tegelijkertijd minder 
biomassa-afval verloren gaat. 

Bron: Vlaams beleidsplan bio-economie 

Scope en uitdagingen 

Scope 
Ook bij Green Loops zijn er verschillende circulaire pro-
cessen mogelijk om de reststromen van landschaps- en 
bosbeheer opnieuw in de keten te brengen (figuur 5). Er is 
ook aandacht voor de eerste stap naar meer circulariteit, 
namelijk groenafvalstromen verminderen door preven-
tietechnieken zoals aangepast maaibeheer. De meeste 
reststromen worden momenteel gecomposteerd, wat ook 
de kringlopen sluit, maar er zijn hoogwaardigere oplossin-
gen die een lagere CO2-emissie veroorzaken. Zo kunnen 
door mechanische of biochemische processen de reststro-
men verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen voor nieuwe 
circulaire materialen en producten. 

Het circulaire aspect moet zeker ook in de end-of-life fase 
van gerecycleerde biomaterialen worden verzekerd. 

Sommige innovatieve toepassingen van groenafvalstromen 
eindigen als niet recycleerbaar product bij het restafval en 
zijn dan verloren voor de biologische kringloop. 

De huidige scope van Green Loops vertrekt van het werk-
terrein van Pro Natura maar kijkt ook verder. 
Pro Natura wil de huidige compostering van groenafval 
verminderen met innovatieve technieken zoals persen, 
drogen en vervezelen van kruidachtige stromen en 
pyrolyse voor de verwerking van houtachtige stromen. 
GreenLoops dekt de waaier van actoren van zij die groene 
reststromen oogsten en groenafvalverwerkende bedrijven 
tot biobased producenten en biobased onderzoek. 

In scope: 
• Landschapsreststromen waaronder maaisel en houtige 

reststromen 

Buiten scope, maar met raakvlak met Food Loops: 
• Resten uit de voedingsindustrie 
• Groente-, fruit- en tuinafval (gft) van huishoudens. 

Uitdagingen 
Net als Food Loops speelt Green Loops in op de biologi-
sche cyclus, wat leidt tot gelijkaardige uitdagingen voor de 
omslag naar circulaire groene stromen: 
• Kwantitatief: Biomassaproductie omvat meer dan 

‘virgin’ teelten. Zijn de groene reststromen het hele jaar 
beschikbaar of alleen in het oogst/maaiseizoen? 
Is opslag economisch rendabel? 

• Kwalitatief: Zijn de groene reststromen al dan niet 
zuiver (worden ze apart verzameld) en hoe lang kun je 
ze bewaren voor je ze gebruikt? Is een voorbehandeling 
nodig zoals persen, drogen of vervezelen? 

• Technologisch: Kan de bestaande techniek de groene 
reststroom verwerken of moet er nieuwe technologie 
ontwikkeld worden? 
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• Logistiek: Pilots gaan vaak uit van gecentraliseerde 
verwerking van virgin, of op zijn minst zuivere, stromen in 
grote hoeveelheden. Decentrale biomassahubs verwer-
ken reststromen binnen een straal van ongeveer 30km 
(1 à 2 hubs per provincie). Wat is de transportafstand 
van een groene reststroom? Hoe ziet de logistieke keten 
eruit? Wat is de minimale schaal om rendabel te zijn? 

• Financiën: Investeringen voor syntheses (biochemie) 
zijn vaak pas rendabel als het over grote volumes van 
zuivere stromen gaat, hetgeen moeilijk te bekomen is 
met reststromen. Wat zijn geschikte verdienmodellen 
voor circulaire initiatieven? Hoe als sociale-economie-
bedrijf onderhandelen met bedrijven uit de reguliere 
economie (samenwerkingsovereenkomsten)? 

• Beleid: Door biomassa en reststromen apart te be-
noemen (Beleidsplan Bio-economie) geven de de 
beleidsmakers aan dat de “hoofd” biomassa geteeld 
moet worden (landbouw of bosbouw). Monofunctioneel 
landgebruik dat in strijd is met de Vlaamse bebossings-/ 
natuurdoelstellingen. Green Loops gaat over de valo-
risatie van de grondstoffen die we vandaag als afval 
beschouwen. 

• Regelgeving: Soms ontbreekt het wetgevend kader of 
hinkt het achterop. Zo moet voor elke groene reststroom 
én per toepassing een grondstoffenverklaring aan-
gevraagd worden bij de OVAM. Dit gaat gepaard met 
administratieve rompslomp en dure labotesten. 

• Certificering: Soms is het niet mogelijk om aan bepaal-
de (materiaal)standaarden (bijvoorbeeld van certifice-
ringsorganismen) te voldoen omdat die uitgaan van de 
eigenschappen van gekende biogebaseerde materialen, 
zoals hout. Een aparte certificering voor andere groene 
stromen invoeren, is ook heel duur. 

Projecten op de rails 
Om het doel van deze versnellingskamer te bereiken en 
een antwoord te geven op de uitdagingen bieden impact-
volle pioniersprojecten kansen tot bijleren. 

Hier zijn twee pistes mogelijk: 
• Gekende opportuniteiten die nu nog in de kinder-

schoenen staan, initiëren, begeleiden en opvolgen 
• Nieuwe ideeën doen opborrelen, ontwikkelen en 

ondersteunen. In het kader van Green Loops werd ook 
gekeken hoe kleinere projecten tot een groter geheel 
gebundeld kunnen worden. 

Voor Green Loops maken we een onderscheid tussen 
verschillende waardeketens: 

Inzameling 
• Project ‘Herbruikbare Berm’ in samenwerking met de 

streekintercommunale Haviland en met steun van provincie 
Vlaams-Brabant: bermen als productieve oppervlakken perci-
piëren en bermbeheer uitvoeren met het oog op verhoging van 
de biodiversiteit en de oogst. Proeflocaties in Halle en Herne. 

• Project ‘Getesnippers’ in samenwerking met o.a. intercom-
munale IGO rond houtige reststromen die vrijkomen bij 
landschapsbeheer: inventarisatie, toepassingen, belang van 
stromen te scheiden aan de bron. 

Verwerking tot grondstof 
• Materiaalvezels: In Vlaanderen en Nederland werden 

verschillende experimenten uitgevoerd om landschapsres-
ten te drogen, te vervezelen en toe te passen als materi-
aalvezels. 
• Interreg project ‘GrasGoed’: o.a. isolatiemateriaal en 

eierdoosjes uit natuurgras. 
• PIO-Project ‘Bermstroom’: hoogwaardige verwerking 

van maaisel van het Agentschap Natuur en Bos, het 
Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse 
Waterweg 

• Biochar en olie: Pyrolyse van groenafval levert biochar 
(koolstofbron), olie en warmte op. Afhankelijk van de geko-
zen procesparameters wordt het proces geoptimaliseerd 
naar olie, dan wel charproductie. Uit de eerste verkenning 
blijkt de optimalisatie richting olie een kostelijk proces, dus 
moeilijk rendabel te krijgen op de kleine schaal die meer 
geschikt is voor reststromen. Biochar kent vele toepas-
singen, van bodemverbeteraar over zwarte kleurstof tot 
filtertoepassingen (na activatie tot actieve kool). Er zijn 
verschillende pyrolyse-installaties in Europa, maar die 
verwerken vooralsnog enkel zuivere, meestal houtige 
monostromen. De eerste experimenten leren dat hoe 
zuiverder en houtiger de inputstroom is, hoe hoger de 
kwaliteit van de biochar. Dus hoe rendabeler het proces. 
Bestaande projecten: 
• Pro Natura liet verschillende stalen biochar van 

groenafval van ILvA analyseren op de kwaliteit 
(met steun van provincie Oost-Vlaanderen). Ook 
kerstboomhout werd gepyrolyseerd. 

• Pro Natura zal houtzaagsel van Sonian Wood Coop 
laten omzetten tot biochar om vervolgens uit te testen 
of dit, ingemengd in groeisubstraat, een voordeel levert 
voor dak- en geveltuinen aangelegd door Ecoworks. 

• De Interreg projecten Three C en ReDirect waarin 
Pro Natura betrokken is, zetten in op omzetting van 
groenafval naar biochar. 

• Via de PIO (Programma Innovatieve Overheids-
opdrachten) “Ecogrondstoffenhandel” geleid door 
ILvA zal een piloot pyrolyse-installatie (op groenafval) 
gebouwd worden bij ILvA in Schendelbeke. 

• Biochemische omzettingen: Biochemische elementen 
uit sap halen na persing: bv. grassification, testen door 
Odisee op polyfenolinhoud, PXL, BioWood van 
Transfarm,.. 
Voor de biochemische transformatie van vezels moeten 
deze stabiel zijn. Circulaire biochemie maximaliseren. 

• Energie en warmte: Projecten rond lokale biomassake-
tels (bv. biomassaplein Limburg, project Getesnippers, 
ondersteuning van provincie Oost-Vlaanderen voor 
verwarming uit lokale houtsnippers, vergisters van gft en 
landbouwresten,… 

Nieuwe materialen en producten 
• Innovatieproject provincie Vlaams-Brabant ‘Nature 

Based Offices’: afwerking van kantoormeubilair met 
biobased materialen waarin natuurvezels (riet, gras, 
Japanse Duizendknoop) worden verwerkt. Dit project 
resulteerde in de toepassing van natuurvezels in nieuwe 
circulaire biogebaseerde materialen, gebruikt voor de 
afwerking van kantoormeubilair van NNOF. 

• ONTketen project: Design toepassingen op basis van 
biobased materiaal van Circulair Matters waarin natuur-
vezels worden verwerkt. 
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https://www.interleuven.be/index.php?option=com_content&view=article&id=440:getesnippers-goedgekeurd&catid=60&Itemid=241
https://www.grasgoed.eu/partners/
https://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/bermgras-als-grondstof-voor-de-productie-van-papier
https://www.smarthubvlaamsbrabant.be/projecten/nature-based-office-furniture-lokaal-circulair-en-corona-proof
https://www.smarthubvlaamsbrabant.be/projecten/nature-based-office-furniture-lokaal-circulair-en-corona-proof


 

	 	 	 	 	 	 	

 

 
 

 
 

 
 

	 	 	 	

 
 
 
 

 

 

 

MAKE LOOPS: CIRCULAIRE MOGELIJKHEDEN TROEF IN DE MAAKINDUSTRIE 

In wat volgt, beschrijven we wat we verstaan onder de 
versnellingskamer Make Loops en waar we momenteel 
met Smart Loops staan rond circulaire maakindustrie. 
Waar we naartoe willen en welke stappen en projecten 
daarvoor nodig zijn, beschrijven we bij de Blik vooruit. 

AMAB als trekker 

De versnellingskamer Make Loops wordt getrokken 
door AMAB, een maatwerkbedrijf met achthonderd 
medewerkers in Asse, Halle en Zaventem. Hun werking 
steunt op drie pijlers: co-packing, elektro-montage en 
circulaire transitie, waar de recent aangekochte wasstraat 
voor herbruikbare bekers toe behoort. Binnen die drie 
pijlers doen zich circulaire opportuniteiten voor die AMAB 
verkent en die passen in hun People-Planet-Profit filosofie. 

De voormalige beschutte werkplaats zet initiatieven en 
acties op rond verantwoord omgaan met energie, water en 
afvalbeheer. Ook met klanten en leveranciers werkt AMAB 
toe naar een weloverwogen ecologische en meer en meer 
circulaire samenwerking. AMAB is ook laureaat van het 
Voka Charter Duurzaam Ondernemen door meer dan 10 
verschillende projecten tot een goed einde te brengen rond 
de 17 SDG’s (de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
van de VN). Daarnaast heeft AMAB in 2022 ook het 
zilveren EcoVadis Label behaald. 

De moderne infrastructuur en geavanceerde technieken 
komen tot uiting in de pioniersprojecten van de 
versnellingskamer Make Loops. 

Circulaire maakindustrie en beleidscontext 

Circulaire maakindustrie 
In de maakindustrie zijn bedrijven actief die tastbare 
producten voortbrengen, voor professioneel en 
huishoudelijk gebruik: machinebouw, metaalproducten, 
automotive en transportmiddelen, elektro en elektronica, 
kunststofverwerking en textielvervaardiging. 

Een circulaire maakindustrie combineert verschillende 
circulaire strategieën (reduceer, hergebruik, herstel, 
recycleer) en circulaire businessmodellen. Herstellen, 
hergebruiken, delen, huren, recycleren moeten 
ingeburgerd raken als we materialen zolang mogelijk willen 
benutten en meerwaarde willen creëren. 

De Vlaamse maakbedrijven staan aan het begin van een 
uitdagende circulaire shift. Meer en meer maakbedrijven 
verkennen de meerwaarde van een circulaire aanpak of zetten 
al de eerste stappen. Er komt heel wat kijken bij het circulair 
ontwerpen en fabriceren van producten: productontwerp, 
logistiek, samenwerking, businessmodel, materiaalkringlopen, 
supply chain, financiering, juridische aspecten. 

Afhankelijk van het type activiteit of product ziet het 
circulair potentieel er anders uit: zo kun je een nieuw 
product of toestel circulair ontwerpen en maken, een 
product als een dienst leveren (‘as a service’) of een 
remanufactured product aanbieden. 

Beleidscontext: link met Werkagenda Maakindustrie 
van Vlaanderen Circulair 
Een van de werkagenda’s van Vlaanderen Circulair 
is gericht op de maakindustrie. Net als de andere 
werkagenda’s is die werkagenda een partnerschap op zich 
dat ambities formuleert, de strategie uittekent en overgaat 
tot actie. 

De Werkagenda Circulaire Maakindustrie die Vlaanderen 
Circulair in 2021 publiceerde, focust op vier waardeketens 
van producten waarin een Vlaamse versnelling extra 
kansrijk is door de hoge toegevoegde waarde, koolstof- en 
materiaalvoetafdruk, circulaire progressiemarge, marge om 
sociale economie in te schakelen en aanwezigheid op de 
Europese agenda. 

De vier waardeketens zijn: 
• Consumententextiel 
• Tapijten en technisch textiel 
• Consumentenelektronica en batterijen 
• Machines en professionele elektronica 

In de Werkagenda Circulaire Maakindustrie staan 
vooral acties rond circulaire strategieën om Vlaamse 
maakbedrijven te ondersteunen: 

• Ketensamenwerking om de materialenkringloop te 
sluiten, en zo grondstoffen (garens, kunststoffen, 
metalen) opnieuw in te zetten in afstemming met 
de opkomende Flanders Recycling Hub en andere 
thematische werkagenda’s van Vlaanderen Circulair 

• Innoveren en ondernemen naar servicemodellen die 
toelaten de levensduur van producten en componenten 
te verlengen: herstellen, hergebruiken, huren en lenen, 
langer gebruiken 

• Circulair ontwerpen inbedden in de werking 
van maakbedrijven – door de ontwikkeling van 
ontwerpkennis en materialen met kennisinstellingen, 
van aangepaste vaardigheden en met de juiste tools en 
methodieken. 

Beleidscontext: link met Werkagenda Chemie / 
Kunststoffen van Vlaanderen Circulair 
Ook de Werkagenda Chemie / Kunststoffen is relevant 
voor Make Loops aangezien deze werkagenda zich 
richt op chemische stoffen, mengsels en materialen 
zoals kunststoffen. Meer recyclage van kunststoffen is 
een belangrijk thema binnen de werkagenda voor de 
eerste twee jaar. Andere belangrijke thema’s zijn het 
verduurzamen van de gebruikte grondstoffen en ecodesign 
van (consumenten)producten die kunststoffen/chemie 
bevatten en industriële symbiose. 

Er zijn zeven werkpaden die bestaan uit een of meerdere 
actiepaden. 
Werkpad 1: Naar meer recyclage (inzamel-, sorteer- en 
recyclagefaciliteiten in Vlaanderen) 
Werkpad 2: Naar meer inzet van alternatieve grondstoffen 
Werkpad 3: Naar meer inzet van recyclaten 
Werkpad 4: Naar meer circulair materialengebruik via 
alternatieve businessmodellen 
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https://vlaanderen-circulair.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Werkagenda%20circulaire%20maakindustrie%20-%20eindrapportering%20voorstudie%20juli%20%202021.pdf
https://vlaanderen-circulair.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Werkagenda%20ChemieKunststoffen_Achtergrondrapport%20geidentificeerde%20acties.pdf
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Werkpad 5: Naar meer aandacht voor ecodesign 
Werkpad 6: Naar meer industriële symbiose 
Werkpad 7: Naar meer en betere beleidsmatige 
ondersteuning om de transitie naar een circulaire 
economie te versnellen. 

Onderzoeksroadmap van SIM 
SIM (strategisch initiatief materialen), de speerpuntcluster 
voor de materialen heeft een onderzoeksroadmap rond 
hergebruik van industrieel afval. 

Een belangrijke hefboom voor de maakindustrie is de 
dienstverlenende sector waaronder de maatwerkbedrijven 
vallen. De Make Loop wilt dus met zijn initiatieven 
een hefboom creëren om de circulaire transitie mee te 
faciliteren. 

Scope en uitdagingen 

Scope 
Make Loops focust op twee uitdagingen van de 
Werkagenda Maakindustrie, namelijk business model 
& recyclage en hergebruik. Figuur 6 vertaalt dit naar de 
R-strategieën gebaseerd op de R-ladder van Lansink. 
De eerste R-strategieën, Refuse, Rethink (R1) en 
Reduce (R2) zijn niet in de afbeelding opgenomen. Deze 
strategieën moeten door de maakindustrie zelf opgenomen 
worden door bijvoorbeeld meer focus te leggen op 
ecodesign. Make Loops zal met zijn projecten input en 
advies geven maar aangezien we de focus beperken tot 
de dienstverlenende sector, kunnen we hier niet actief aan 
deelnemen. De technische cyclus van Make Loop focust 
op de andere R-strategieën namelijk: Reuse (R3) Repair, 
refurbish en remanufacturing (R4) en Recycling (R5). 
Hierbij is het steeds de ambitie om acties op te zetten die 
zo hoog mogelijk scoren op de R-ladder. 

Vertaald naar het werkterrein van AMAB betekent deze 
scope dat de R-strategieën verdeeld worden over de twee 
actieve ‘business lines’, namelijk repack en elektro-montage. 

Binnen de Repack-activiteiten ligt de focus op Reuse (R3) 
en Recycle (R5) en binnen de elektro-montage activiteiten 
ligt deze op Repair (R4). 

Buiten het werkterrein van AMAB maar wel binnen de 
sociale economie, ondersteunt de provincie Vlaams-
Brabant verschillende andere projecten die producten 
vervaardigen van reststromen (R5). Deze projecten 
kaderen binnen People Made, een netwerk van 40 
arbeidszorginitiatieven en sociale-economieprojecten. 

Voor de scope van Make Loop betekent dit dat we 
volgende thema’s en strategieën afbakenen, waarbij de 
focus ligt op de ondersteunde productie activiteiten. De 
logistieke uitdagingen worden buiten beschouwen gelaten. 

Thema 1: Dienstverlenende activiteiten rond 
verpakking / kunststoffen 
• Strategie R3: Reuse 
Gebaseerd op de upstream innovation strategieën van 
de Ellen Mc-Arthur Foundation: 4 segmenten (Reuse & 
Refill from home of on the go), maar ook een 5e segment 
namelijk B2B packaging & reuse. Hier zal Make Loops 
inzetten op pilootprojecten die aansluiten bij reeds 
opgedane expertise met de wasstraat voor herbruikbare 
bekers (Return on the go segment). 

De dienstverlenende activiteit is hier het wassen van de 
herbruikbare bekers met de ambitie om projecten uit te 
breiden op alle segmenten. 

Figuur 6. Scope van Make Loops 
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https://www.sim-flanders.be/sim-projects/
https://www.doeners.be/people-made


 

 

 

	 	 	
 	 	 	 	 	

 

	 	 	 	 	 	

 

 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
 

 

 

	 	 	 	 	 	 	

RETURN 

Figuur 7. Upstream Innovation 
(Ellen MacArthur Foundation) 

• Strategie R5: Recyclage 
Uitsorteren van afvalstromen om monomaterialen te beko-
men die nadien gevaloriseerd kunnen worden in een nieuw 
product of terug gebruikt worden als grondstof. 

Thema 2: Dienstverlenende activiteiten binnen herstel-
diensten – elektro-montage 
• Strategie R4: Repair, refurbish en remanufacturing 
De focus ligt hier op B2B hersteldiensten om zo’n groot 
mogelijke hefboom te creeëren. Er zal bijkomend aandacht 
besteed moeten worden aan technologische ondersteuning 
om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt com-
plexere herstellingen te laten uitvoeren. 

Uitdagingen 
De Werkagenda Maakindustrie clustert de uitdagingen in 
vier groepen: 
• Ontwerp en materialen: door circulair te ontwerpen 

wordt herstel en hergebruik gemakkelijker. Dit is een 
onvolkomen markt voor secundaire grondstoffen en 
componenten door functionele eisen en ontoereikende 
sorteer- en recyclagecapaciteit en gebrek aan industrie-
brede definities voor circulariteit. 

• Productie: traditionele productiewijzen zijn efficiënt en 
wil men niet inruilen voor circulaire productiewijzen met 
inzet van recyclaten. 

• Businessmodel: er zijn circulaire businessmodellen no-
dig waarin kosten en baten adequaat verdeeld worden, 
er is kennisdeling nodig, onderzoek en innovatie over 
specifieke knelpunten qua financiering, digitalisering en 
contracten. 

• Recyclage en hergebruik: productinformatie wordt niet 
gestructureerd gedeeld in de hele waardeketen, circulair 
aankopen is te weinig bekend en ingebed en consu-
menten hebben een verkeerde perceptie over circulaire 
producten. 

Bron: Voorstudie van de Werkagenda Circulaire Maakindustrie (Fig. 
12) 

Projecten op de rails 
Om het doel van deze versnellingskamer te bereiken en 
antwoord te bieden op de uitdagingen, hebben we impact-
volle pioniersprojecten nodig. Daarvoor zijn twee pistes 
mogelijk: opportuniteiten initiëren, begeleiden en opvolgen 
enerzijds en ideeën aantrekken, ontwikkelen en ondersteu-
nen anderzijds. 

Thema 1: Dienstverlenende activiteiten rond verpak-
king/kunststoffen 
Refuse en reduce – Advies en ondersteuning van 
Colruyt 
Binnen de maatwerksector is het aanbieden van 
co-packing diensten een traditioneel gegeven. Het 
maatwerkbedrijf bundelt volgens een vooropgesteld 
contract losse producten tot een promoverpakking. Eén 
van de bedrijven die een beroep doet op de co-packing 
diensten is Colruyt. Zij werken al meer dan 30 jaar 
samen met verschillende maatwerkbedrijven waaronder 
AMAB. Op een volle winkelkar die je koopt bij Colruyt 
zijn de helft van de producten door de handen van een 
maatwerker gegaan. De verpakkingen worden traditioneel 
verpakt met een gesloten krimp, open krimp of flowpack. 
Dit zijn voorbeelden van secundaire single use plastic 
verpakkingen. AMAB ging in samenwerking met Colruyt 
op zoek naar een duurzamere manier van verpakken 
(reduce strategie) en kwam uit bij het banderolleren van 
verpakkingen. Dit leidt in de meeste gevallen tot een 
plastic reductie van 60% of meer. 

Binnen Make Loops werd ook gekeken naar andere 
duurzame verpakkingsmethoden. Een voorbeeld van 
refuse: grote secundaire single use plastic verpakkingen, 
zoals bij het bundelen van twee bussen wasverzachters, 
zijn uit den boze. Er wordt met Colruyt gekeken of deze 
kunnen gebanderolleerd worden en anders of een 
stopzetting van het product niet het meest aangewezen is. 

Een ander voorbeeld van reduce is het op maat maken 
van e-commerce verpakkingen voor kleinere of startende 
e-commerce bedrijven. Het verpakkingsbedrijf Slimbox 
helpt bedrijven hun afvalproductie en CO2-emissies te 
verminderen en kosten te optimaliseren door hun 
kartonnen verzenddozen op maat. 

Reuse 
De semi-automatische wasstraat van AMAB wast 
herbruikbare bekers in courante kunststoffen zoals PP, 
PC en Tritan voor de evenementensector. Ook voor deze 
sector lopen testen voor het wassen van herbruikbaar 
cateringmateriaal. Deze opdracht is complexer omdat 
hierbij voedselresten in de wasstraat achterblijven die de 
machine kunnen contamineren. 

Buiten de evenemententsector wil AMAB in een co-creatief 
model bestuderen of er samenwerkingsverbanden mogelijk 
zijn met verhuurbedrijven van coffee vending machines, 
zoals Miko Coffee, Idé Coffee, Koffie Rombouts, enz. 

Een derde sector, waar hergebruik nog niet ingeburgerd 
is, zijn de grote sportsevents, zoals Flanders Classic of 
Jupiler Pro League. De meest gehoorde reden voor de 
weigering tot omschakeling naar herbruikbare bekers 
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is het ontbreken van aangepaste kassasystemen 
(waarborg, retours, …). Een digitaal platform als Wat 
Drink Je? - Mobiele besteloplossingen voor evenementen 
(beyondordering.com) zet hierop in. Van zodra de 
pijnpunten hierrond weggewerkt zijn, kan deze sector 
opnieuw benaderd worden. 

Refill 
Een nieuwe en groeiende sector is de sector van refill. 
Hierbij worden verbruiksgoederen verkocht waarbij 
de verpakking herbruikbaar is en het product opnieuw 
kan aangevuld worden. Vaak loopt dit via een online 
abonnement. Maatwerkbedrijven zijn hierbij betrokken 
omdat er initieel starterspakketten worden aangeboden 
en daarna refills. Dit proces verloopt via e-commerce 
platformen. Het hieraan gekoppelde e-fulfilment is voor 
wat betreft de handling niet nieuw voor de maatwerksector, 
maar behoort doorgaans niet tot de kernactiviteit. Taken 
zoals transport, retourlogistiek, picking en klachtenbeheer 
worden uitgevoerd door e-fulfilment bedrijven zoals Bol. 
com, ShopWeDo, Amazon of Active Ants. Hier is een 
commerciële opportuniteit om opstartende circulaire 
bedrijven te ondersteunen bij hun eerste groeispurt, maar 
daarna ontgroeien ze al snel de maatwerksector. 

Recyclage 
Meer en meer afvalstromen kunnen gevaloriseerd worden 
en veel circulaire hubs focussen zich hierop. 

Eén van de potentiële nichemarkten die AMAB bestudeert, 
is de markt van namaakproducten. Namaakproducten 
bereiken ons makkelijk via de internationale luchthavens 
en worden door de douane en detectivebureaus 
onderschept. Deze producten worden niet vrijgegeven 
voor de Belgische markt en omdat ze niet vergezeld zijn 

van een digitaal materialenpaspoort worden ze vermalen 
in shredder. Waardevolle materiaalstromen, die weliswaar 
moeilijk te definiëren zijn, gaan hiermee verloren. AMAB 
bekijkt samen met de douane hoe uit deze producten toch 
waardevolle materialen kunnen gehaald worden. 

Voorbeelden van andere afvalstromen zijn: 
Bv. kurken stoppen: versterken inzamellogistiek, nieuwe 
producten op basis van kurk ontwikkelen, nieuwe markten 
aanboren (bv. isolatiemateriaal voor bouw, bomenteelt). Bij 
sociale werkplaats De Vlaspit loopt hier een project rond. 

Thema 2: Dienstverlenende activiteiten binnen 
hersteldiensten – elektro-montage 
Repair, refurbish en remanufacturing 
Repair & Share is een initiatief van de 
netwerkorganisatieDe Transformisten. Zij brachten eerst de 
Belgische repair sector van elektrische huishoudtoestellen 
in kaart. Daarna werd de kaart uitgebreid met textiel- en 
fietsherstellers. 

Concrete pilootprojecten in een B2B omgeving zijn er nog 
niet, vanuit Make Loops houden we contact met de andere 
circulaire hubs omtrent hun vorderingen. Zo volgen we de 
ontwikkeling van Maakbaar Leuven op, die focussen op 
repair ecosystemen in de stadseconomie. De leerlessen 
hieruit geven inzicht de in de uitdagingen op B2B niveau. 

De technische vaardigheden die nodig zijn om een 
onderdeel te herstellen, alsook de methodiek en het 
systeem voor troubleshooting, dienen verder ontwikkeld 
te worden. AMAB zet daarom in op projecten rond digitale 
werkinstructies en assistieve technologie. 

5. BLIK VOORUIT: HOE VERDER NA 2022? 

Geen roadmap zonder een blik in de toekomst. 

Om de ambities waar te maken, blijven we de volgende jaren 
de mouwen opstropen. Toekomstgerichte projecten lopen in 
samenwerking met veel partners in verschillende sectoren 
en met de sociale economie als volwaardige partner. Door 
die ‘learning by doing’-aanpak verleggen we gaandeweg 
grenzen zodat een circulaire economie met een sterke 
toegevoegde waarde vanuit de sociale economie zich stevig 
verankert in de provincie Vlaams-Brabant. 

FOOD LOOPS 

Toekomstbeeld: zero waste in de voedselketen 

Beeld je een wereld in waar geen eten meer in de 
vuilnisbak belandt. Een wereld waar iedereen toegang 
heeft tot voldoende menswaardige voeding en waarin 

Inzichten uit circulaire evoluties en pioniersprojecten gebrui-
ken we om de roadmap te actualiseren: visie bijsturen, doel-
stellingen verscherpen of verzwakken, strategische krijtlijnen 
aanpassen of heroriënteren. De roadmap is geen statisch 
gegeven maar een werkinstrument. 

In wat volgt, gaan we verder dan wat vandaag mogelijk is en 
lichten we voor elke versnellingskamer een tip van de sluier 
op: welk wervend toekomstbeeld stuwt de versnellingskamer 
vooruit en welke pioniersprojecten zijn er nodig om dat te 
bereiken? 

er geen voedselhulp meer nodig is. Geproduceerde 
voedingsmiddelen worden maximaal gebruikt voor 
menselijke consumptie. Overschotten van de distributie 
en horeca die onvermijdelijk (en minimaal) zijn, gaan 
vanzelfsprekend niet verloren maar vinden hun weg naar 
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andere toepassingen, zo hoogwaardig mogelijk. Ook voor 
etensresten thuis bestaan er gemakkelijke oplossingen. 
Verschillende nieuwe technologieën helpen actoren in de 
waardeketen om voedselverspilling tot nul te herleiden. 
Kortom: niemand lijdt nog honger en op welk niveau er dan 
ook nog een overschotje zou zijn (landbouw, verwerking, 
distributie, huishouden), er bestaan gemakkelijke systemen 
om dat te verdelen zodat we geen eten meer verspillen. 

Pioniersprojecten 

Om in de richting van dat toekomstbeeld te evolueren, zijn 
projecten nodig om voedseloverschotten te voorkomen en 
te verwerken. 
Projecten om voedselafval te voorkomen 
• Bv. Community Supported Agriculture (CSA): door 

het systeem van voorafbetaling heeft de landbouwer 

bestaanszekerheid en is er een kleinere prikkel om te 
overproduceren. 

Projecten om voedselresten te verdelen of te verwerken 
• Bv. De koppeling en integratie tussen digitale platformen 

zoals de apps ‘Give-eats’ verder ontwikkelen en richten 
op de sociale doelgroep. 

• Bv. Herverpakken van voedingsmiddelen: hier komt 
het aspect van verpakkingsafval bij. Het komt erop aan 
om voedingsmiddelen met behoud van kwaliteit en 
bewaartermijn te herverdelen zonder ze in plastic te 
herverpakken. 

Aanpak rond compliance aan wet- en regelgeving 
• Bv. Ondersteuning voor onderhandelingen met reguliere 

bedrijven. 

GREEN LOOPS 

Toekomstbeeld: groenafval is definitief  
verleden tijd 

Weet je nog hoe het vroeger ging met ons huisvuil? We 
zetten een grote zak afval van gemengde fracties buiten 
en die werd opgehaald en verbrand. Inmiddels zijn we 
meester-sorteerders geworden en zamelen we verschillen-
de fracties gescheiden in om ze ook apart te verwerken. 
Dus niet één gemengde afvalstroom, maar verschillende 
zuivere of homogene afvalstromen. Dat is waar we met het 
groenafval en met alle industriële bioreststromen ook naar-
toe willen: aan de bron de verschillende stromen geschei-
den inzamelen en apart verwerken. In dat scenario wordt 
de hoeveelheid groenafval die overblijft om te composteren 
minimaal. De reststromen zijn gegeerd als een vorm van 
‘green mining’ omdat ze rendabel getransformeerd kunnen 
worden naar kostbare grondstoffen voor de bouw, als inte-
rieurmateriaal, in de landbouw of als brandstof. Investeer-
ders aantrekken en nieuwe businessmodellen ontwikkelen 
lopen zo van een leien dakje. Een gepast wetgevend kader 
faciliteert die activiteiten. 

Pioniersprojecten 

Bij Green Loops zijn er verschillende manieren om de rest-
stromen van landschaps- en bosbeheer op een hoogwaar-
dige manier opnieuw in de keten te brengen. 
We kijken verder dan wat vandaag kan. Welke projecten 
willen we ontwikkelen om te evolueren in de richting van 
het toekomstbeeld? 

Zuivere inzameling 
• Bv. Bermen maaien in functie van een “zuivere oogst”: 

door hoger te maaien én met minder zuigkracht zit er 
minder zand en afval tussen het maaisel. 

• Bv. Doorgedreven scheiding van groenafval op contai-
nerparken. 

• Bv. Gate fee bepaling afhankelijk van de kwaliteit en 
zuiverheid van de aangeleverde reststroom: uitzoeken 
hoe ver men kan gaan. 

Bouwsector: tal van toepassingen 
Lokale hernieuwbare grondstoffen zorgen voor CO2-op-
slag in gebouwen. In de toekomst komen er meer zeker-
heden voor professionelen (kennis, garanties over materi-
aalprestaties, wetgeving en oordeelkundig gebruik), zal de 
aanvoer van reststromen gegarandeerd zijn en de kostprijs 
verlaagd door schaalvoordelen en standaardisatie. 
• Bv. The Exploded View Beyond Building: een demohuis 

op ware grootte dat volledig uit bio-gebaseerde mate-
rialen is opgetrokken. Kamp C (Steunpunt duurzaam 
bouwen van provincie Antwerpen wil dit demohuis 
opnieuw opbouwen in België, met Belgische materiaal-
producenten. Hierdoor wordt de netwerking tussen de 
verschillende toeleveranciers en andere stakeholders 
ook gefaciliteerd. 

• Bv. Bio-based bitumen: op zoek naar investeerders voor 
prototyping van dit plant-based alternatief voor roofing. 

Mogelijkheden met houtige stromen 
• Naar het voorbeeld van de provincie Oost-Vlaanderen 

neemt de provincie Vlaams-Brabant het voortouw: pro-
vinciale gebouwen worden gescreend en er komt een 
inventaris van gebouwen die in aanmerking komen voor 
een verwarmingsinstallatie op houtsnippers. De provin-
cie faciliteert het opzetten van de logistieke keten om 
de verwarmingsinstallaties te kunnen voeden met lokale 
snippers (van houtkant tot verwarmingsinstallatie). 

• Kerstbomen: worden momenteel via het gemeentelijke 
containerpark ingezameld en mee met het snoeihout 
verwerkt, terwijl het een goede monostroom is van 
één materiaalsoort die echter maar één maal per jaar 
vrijkomt. 
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Technologische evoluties 
• Bv. Bestaande technieken beter gebruiken en nieuwe 

technieken ontwikkelen: bv. de extrusie van maaisel, 
pyrolyse/torrefactie van groenafval, nieuwe biobased 
binders toepassen in materialen, (nano)coatings toepas-
sen om waterabsorptie te vermijden enz. 

Projecten rond actualisatie wetgevend kader 
• Bv. De grondstoffenverklaringen vereenvoudigen, 
• Bv. Stromen niet te snel het statuut “afval” geven, 

waardoor er een vergunning nodig is voor de verwerking 
ervan, 

• Bv. De Reach wetgeving aanpassen aan nieuwe bioba-
sed grondstoffen uit reststromen. 

Circulaire sociale hub: in de provincie Vlaams-Brabant 
is er minstens één fysieke hub waar sociale ondernemers 
hun circulaire activiteiten kunnen onderbrengen en elkaar 
versterken in hun werking. 
• Bv. Een circulaire ecogrondstoffenhub is de groen-

verwerkingsinstallatie van de toekomst, en bestaat uit 
verschillende verwerkingsstappen in een cascade: de 
stromen met de hoogste waarde worden eruit gehaald 
en optimaal gevaloriseerd (bv. zuivere, verse maaisels 
worden geperst, gedroogd en verkleind tot materiaal-
vezels). Houtige stromen worden gepyrolyseerd tot 
hoogwaardige biochar en warmte waarmee de vezels 
gedroogd kunnen worden. Stromen die niet meer vers 
zijn worden vergist of gecomposteerd. 

MAKE LOOPS 

Toekomstbeeld: recyclage alleen als het niet 
anders kan 

Stel je voor dat externe kosten inbegrepen zijn in de 
marktprijzen. Hoogkwalitatieve producten en diensten 
met een lange levensduur zijn zo ook financieel het 
interessantst. Dienstverlenende modellen die focussen 
op samenwerken, delen en dematerialiseren tegenover 
eigenaarschap en materieel denken, hebben dat mogelijk 
gemaakt. 

Producten gaan langer mee door herstel en onderhoud. 
Ze worden zolang mogelijk nuttig gebruikt, worden zoveel 
mogelijk hergebruikt en gereassembleerd. Pas op het 
einde van hun levensduur worden ze gerecycleerd. 
Die aanpak creëerde extra lokale en regionale 
werkgelegenheid, ook voor kortgeschoolden. 

Doordat reststromen van het ene bedrijf als grondstof 
dienen voor een ander bedrijf, ontstonden er industriële 
symbioses in én tussen sectoren. 

Die dynamiek werd versterkt door een aangepaste 
wetgeving die afgestemd is op circulaire maakindustrie. 

Pioniersprojecten 
Repair 2.0 
Bedrijven blijven eigenaar van hun product. Geïnspireerd 
door de succesvolle repaircafés voor consumenten bieden 
bedrijven ook repairactiviteiten aan. Kmo’s doen daarvoor 
een beroep op de sociale economie. 
• Opzetten van repair dienst. Interessante inspiratiecases 

zijn Gerrard Street koptelefoons van Gerrard Street of 
het Papillon project van Bosch. 

Uitbreiding Reuse en Refill systemen 
Waar nu herbruikbare bekers en cateringmateriaal in ge-
sloten systemen werken (zoals evenementen), zullen voor 
open systemen (zoals take-away) herbruikbare recipiënten 
de norm worden. Achteraf deponeren consumenten de be-
ker in ‘smart bins’ of blijven ze eigenaar van de verpakking 
die ze kunnen hervullen. 
• Opzetten van refill diensten. Interessante inspiratie-

cases zijn de systemen van MIWA en de navulstations 
van Ecover 

• Nieuwe herbruikbare verpakkingen in de markt zetten: 
bv. herbruikbare koffiebekers voor automaten. De smart 
bin geeft aan wanneer het recipiënt vol is en de bekers 
gereinigd kunnen worden via de sociale economie. Inte-
ressante inspiratiecases zijn Turnsystems, Quppa,… 
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• Smart Bins zelf kunnen vervaardigd worden volgens de 
circulaire principes: ecodesign met gevaloriseerde rest-
stromen, leasing formule met hersteldienst via sociale 
economie, … 

Sorteer- en recyclagecapaciteit 
Een circulaire economie kan enkel een succes worden met 
een goed uitgebouwd afvalbeheersysteem en innovatieve 
recyclageprocessen. Kleinschalige pioniersprojecten tonen 
de sorteermogelijkheden om monostromen te bekomen en 
deze verder te valoriseren 

• End of life herbruikbare recipiënten selectief inzamelen 
en recycleren zodat het recyclaat opnieuw gebruikt kan 
worden als grondstof voor een nieuwe recipiënt 

• Productpaspoorten introduceren zodat de samenstelling 
van een bepaald product gekend is en de recyclage 
achteraf op monostromen kan gebeuren 

• Waarborgsystemen introduceren zodat materiaal een 
waarde heeft en zo lang mogelijk in omloop gehouden 
wordt. Het productpaspoort geeft inzicht waar in de 
keten het product zich bevindt en welke acties er nodig 
zijn om de gebruiksduur ervan te verlengen. 

OPROEP TOT ACTIE: STAY CALM AND JOIN THE LOOPS 
IEDEREEN KAN BIJDRAGEN 

Om de co-creatieve samenwerkingsverbanden van Het ‘Quadruple Helix’-model vat innovaties op als 
Smart Loops vorm te geven, laten we ons leiden door het een collectief, dynamisch en interactief proces tussen 
‘Quadruple Helix’-model. kennisinstellingen, bedrijven, overheden én burgers. 

De klemtoon ligt op hun onderlinge verwevenheid en 
In complexe transitiedomeinen zoals de circulaire wederzijdse afhankelijkheden. Het zijn net die connecties 
economie zijn niet alleen technologische doorbraken en samenwerkingen in een dynamisch ecosysteem die 
en innovaties nodig (het terrein van kennisinstellingen leiden tot economische en maatschappelijke innovatie. 
en bedrijven), maar ook flankerende maatregelen zoals 
nieuwe infrastructuur, aangepaste regels en duidelijke Zeker in een economische en maatschappelijke wereld 
standaarden (het terrein van overheden). En last but not die door digitalisering, klimaatverandering en globalisering 
least ook maatschappelijke aanvaarding door de leden van in volle transitie is, hebben we een ‘transformatief 
de samenleving en gedragsverandering door de burgers. innovatiemodel’ nodig om de uitdagingen aan te gaan. 
Door die vier actoren in een co-creërende rol te vatten, 
verhoogt de slaagkans van het transitiepad. 

QUADRUPLE 
HELIX MODEL 

4. BURGERS 

1. KENNISINSTELLINGEN 

3. MEERLAGIGE 
OVERHEID 

2. BEDRIJVEN 

Figuur 8. Het ‘Quadruple Helix’ model 
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Ook voor Smart Loops spreken we die vier actoren aan. 
• Bedrijven: reguliere, sociale en circulaire ondernemers 

die nieuwe ideeën transformeren in marktklare 
producten, diensten, processen en businessmodellen 
die op potentiële markten verspreid kunnen worden 

• Kennisinstellingen: In het lineaire model zitten de 
kennisinstellingen vooraan in de innovatieketting en 
de bedrijven en profitactoren achteraan. Het model is 
sterk aanbodgedreven (‘technology push’) en de wereld 
van de kennisinstellingen en de non-profitbedrijven is 
relatief gescheiden. Met Smart Loops zetten we in op 
terugkoppelingen (‘feedback loops’) met de drie andere 
actoren. 

• Burgers: Zijn erbij betrokken in verschillende rollen: 
als consument-gebruiker, belastingbetaler, werknemer-

zelfstandige-ambtenaar en lid van de samenleving 
– al dan niet in verenigingsverband. Burgers en 
burgerbewegingen eisen meer en meer hun plaats op 
in het maatschappelijke debat en laten zich niet zonder 
meer vertegenwoordigen door alleen maar overheden, 
kennisinstellingen en bedrijven. 

• Provinciebestuur: De rol van de provincie is niet die 
van een ‘top-down’ dirigent, maar een die in nauwe 
samenspraak met de kennisinstellingen, bedrijven en 
burgers tot stand komt. Normstellend waar het moet, en 
vaak agenderend, mobiliserend en verbindend. 

Bron: Speurgids Ondernemen & Innoveren 2019 

CHECK HOE CIRCULAIR EN SOCIAAL JE IDEE OF PROJECT IS 

Heb je grondstoffen of ben je ernaar op zoek? Wil je 
meewerken aan het circulaire verhaal van provincie 
Vlaams-Brabant? Gebruik deze checklist om te weten in 
welke mate je idee of project circulair en sociaal is. 

Kringlopen sluiten 
Circulaire activiteiten zijn activiteiten die bijdragen aan 
efficiënter omgaan met grondstoffen. 
Zijn de grondstoffen onuitputtelijk? Waar zit je initiatief op 
de R-ladder of in de cascade van waardebehoud? 

Lokaal karakter 
Circulaire activiteiten beperken transportafstanden. 
Vermijd je overbodig transport door lokaal in te kopen, 
lokaal te produceren, lokaal te verdelen, de lokale markt te 
bedienen? 

Sociale economie 
De ‘matchmaking’ tussen bedrijven uit de sociale en de 
reguliere economie is vaak nog een uitdaging. 
Draagt je project of idee bij aan de verankering van 
maatwerkbedrijven in de circulaire economie en creëer je 
tewerkstellingskansen voor personen met een afstand tot 
de reguliere arbeidsmarkt? 

Ketensamenwerking 
De circulaire economie maakt gebruik van andere 
businessmodellen dan de lineaire economie met nieuwe 
rollen voor opdrachtgever en opdrachtnemer. De inbreng 
van de sociale economie gaat verder dan uitvoering alleen: 
ze reiken cocreatief duurzame oplossingen aan. 
Wat zijn de samenwerkingsopportuniteiten met andere 
actoren van de waardeketen? 

Bron: CE-kompas van Vlaanderen Circulair 
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NEEM CONTACT OP 

Heb je vragen over of interesse in Food Loops, Green Loops of Make Loops? Neem contact op met de trekkers van die 
versnellingskamers. 

• Voor Food Loops is de trekker SAAMO Vlaams-Brabant. Contactpersonen: Liesbeth Smeyers, stafmedewerker, 
liesbeth.smeyers@saamo.be , 0496 33 70 60. 

• Voor Green Loops is de trekker Pro Natura. Contactpersoon: Rein Dessers: afdelingshoofd innovatie, 
rein.dessers@pronatura.be, 0486 37 93 84. 

• Voor Make Loops is de trekker AMAB. Contactpersoon: Lars De Dobbeleer: Process, Innovation & Planet Manager, 
lars.dedobbeleer@amab.be, 0476/52.53.03. 

Wil je meer weten over het project Smart Loops? 

Neem contact op met de provincie Vlaams-Brabant, dienst economie, economie@vlaamsbrabant.be. 

COLOFON 

Deze roadmap is tot stand gekomen dankzij de gewaardeerde bijdrage van de partners van het Smart Loops 
consortium aangevuld met een groep experten. Hun bijdrage impliceert niet noodzakelijk dat zij deze roadmap integraal 
onderschrijven. De experten droegen in eigen naam bij en niet in naam van hun organisatie. 

Partners Smart Loops : Pierre Faché (provincie Vlaams-Brabant), Mieke Frans (provincie Vlaams-Brabant), Katrijn 
Geyskens (provincie Vlaams-Brabant), Rein Dessers (Pro Natura), Kobe Cox (SAAMO Vlaams-Brabant), Liesbeth 
Smeyers (SAAMO Vlaams-Brabant), Bram Carrein (AMAB), Lars Dedobbeleer (AMAB), Nicole De Smyter (Leuven.Inc), 
Pascal Caroyer (Voka Vlaams-Brabant), Bruno Verbeeck (Ecolife), Tina Baert (Ecolife). 
` 
Experten: Bert Beck (VLAIO), Daniëlle Dewickere (Möbius), Jan Leyssens (Switchrs), Jo Helsen (People Made), Katie 
Van den Bulck (VLAIO), Nico Vanaken (OVAM), Tom Van Troyen (OVAM), Wim Van Opstal (VITO), Yana Pannecoucke 
(EIT). 

Coördinatie & Redactie: provincie Vlaams-Brabant, Ecolife. 
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	PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ALS KATALYSATOR VOOR 
	PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ALS KATALYSATOR VOOR 
	PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ALS KATALYSATOR VOOR 
	PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ALS KATALYSATOR VOOR 
	PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ALS KATALYSATOR VOOR 


	CIRCULAIR ONDERNEMEN 
	CIRCULAIR ONDERNEMEN 
	CIRCULAIR ONDERNEMEN 
	Circulair ondernemen leeft in Vlaams-Brabant: veel provinciale actoren werken rond circulariteit of willen dat gaan doen. Dat stuwt ons vooruit om als provincie een prominente rol op te nemen. Via het Vlaams-Brabantse sociaal-circulaire netwerk Smart Loops verbinden we spelers uit sociale economie, reguliere economie, gemeentebesturen en intercommunales, kennisinstellingen en experts. 
	De circulaire economie krijgt een boost als we slimme waardeketens creëren tussen de bedrijven. De reststroom van het ene bedrijf is de grondstof voor het andere. Kringlopen sluiten met het oog op wederzijdse waardecreatie, om minder grondstoffen te gebruiken en in 2050 in een circulaire maatschappij te leven: dat is de gezamenlijke ambitie waarvoor de provincie graag mee het voortouw neemt. Met steun van het ESF-fonds kunnen we onze ambitie verbreden en verdiepen. 
	De provincie is het ideale beleidsniveau om die verbindingen en samenwerkingen tot stand te brengen. We staan dicht genoeg bij de actoren om hun bewegingen te kennen en ver genoeg om oplossingen mee mogelijk te maken. Daarvoor zetten we drie thematische versnellingskamers op rond Maak (Make), Groen (Green) en Voeding (Food) en trekken drie circulaire pioniers die versnellingskamers. We brengen daarnaast twee horizontale versnellingskamers tot stand: SmartGov voor sociaal en circulair aanbesteden en Circular
	De roadmap biedt een houvast om actoren uit de sociale en reguliere economie aan te zetten om pioniersprojecten te ontwikkelen en op de kaart te zetten. Door de verschillende uitgangspunten en snelheden van Food, Green en Make Loops biedt 
	De roadmap biedt een houvast om actoren uit de sociale en reguliere economie aan te zetten om pioniersprojecten te ontwikkelen en op de kaart te zetten. Door de verschillende uitgangspunten en snelheden van Food, Green en Make Loops biedt 
	de roadmap niet zozeer een blauwdruk dan wel een keuzekader voor koplopers én starters in de circulaire economie. 

	Het voorbije anderhalf jaar leerden we samen met de projectpartners bij over de opportuniteiten van en voor de circulaire economie in Vlaams-Brabant en de thematische versnellingskamers. Op basis van nieuwe kennis en inzichten in en buiten Smart Loops werkten we de hoofdstukken over Food, Green en Make Loops verder uit. Daarom is deze roadmap ook zelf onderweg. En biedt ze een 
	houvast voor de te bewandelen weg na afloop van 
	het ESF-project*. 
	Artifact
	Ann Schevenels, gedeputeerde voor Economie 
	Ann Schevenels, gedeputeerde voor Economie 
	* Vanaf 1 januari 2023 subsidiëren Vlaanderen Circulair en Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) dit project gedurende een jaar. 




	SITUERING ROADMAP 
	SITUERING ROADMAP 
	SITUERING ROADMAP 
	WAT VOORAFGING 
	WAT VOORAFGING 
	Project ‘Sociale economie als missing link in de transitie naar een circulaire economie’ 
	Project ‘Sociale economie als missing link in de transitie naar een circulaire economie’ 
	Het project ‘Sociale economie als missing link in de transitie naar een circulaire economie’ ging uit van een samenwerkingsverband van twaalf maatwerkbedrijven en de provincie Vlaams-Brabant in een dubbele rol: als ondersteuner van de sociale economie en als facilitator van Smart Hub Vlaams-Brabant (Provincie Vlaams-Brabant, Voka, KU Leuven, POM Vlaams-Brabant en VUB). 
	De maatwerkbedrijven in het samenwerkingsverband waren Pro Natura, Wonen en Werken Tewerkstelling, VITES (Spit, Televil en Mivavil), De Vlaspit, De Kringwinkel Hageland, De Winning, IJsedal Maatwerkbedrijf, Rodea, IGO en IGO-W. Ook het maatwerkbedrijf VELO was partner. 
	Onder leiding van de innovatiemanager realiseerden we drie circulaire doelstellingen: 
	• 
	• 
	• 
	Afvalstromen uit de groensector valoriseren als grondstoffen voor de bio-industrie 

	• 
	• 
	Restfracties upcyclen bij kringwinkels en VELO tot half afgewerkte of nieuwe producten (meubeltjes, textiel, rubber, kurk) 

	• 
	• 
	Samenwerking op gang brengen tussen maatwerkbedrijven, bedrijven uit de reguliere economie en kennisinstellingen 


	We identificeerden verschillende primaire reststromen bij 
	maatwerkbedrijven. En we connecteerden met beloftevolle initiatieven en circulaire projecten in volle ontwikkeling. 
	Het project is gefinancierd via de oproep 
	‘Innovatiemanagement in maatwerkbedrijven’ van het departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid. Het liep van december 2019 tot december 2020. Het legde de basis voor het project Smart Loops dat verder samenwerkte met de maatwerkbedrijven én met reguliere bedrijven. 



	ESF-PROJECT SMART LOOPS Smart Loops fase 1 
	ESF-PROJECT SMART LOOPS Smart Loops fase 1 
	ESF-PROJECT SMART LOOPS Smart Loops fase 1 
	In het voorjaar van 2021 liep het voortraject (fase 1) van Smart Loops waar we samen met de kernpartners werkten aan het dossier van Smart Loops voor de oproep Circulair werk(t)! van ESF, het Europees Sociaal Fonds. De partners van Smart Loops zijn: provincie Vlaams-Brabant, AMAB, Pro Natura, SAAMO Vlaams-Brabant, Stichting Leuven.Inc, Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en Ecolife. 
	In een reeks werksessies werkten de kernpartners verder de stappen uit van het plan van aanpak van de ESF-aanvraag. Dat deden ze onder begeleiding van Ecolife, 
	In een reeks werksessies werkten de kernpartners verder de stappen uit van het plan van aanpak van de ESF-aanvraag. Dat deden ze onder begeleiding van Ecolife, 
	toen nog als extern consultant. Daarna kwamen we in een gezamenlijk schrijfproces tot de concrete visie en het plan van aanpak voor fase 2. In april 2021 dienden we samen het dossier voor Smart Loops. In mei 2021 keurde het ESF het goed. 


	Smart Loops Fase 2 
	Smart Loops Fase 2 
	Smart Loops Fase 2 
	Met Smart Loops wil de provincie Vlaams-Brabant de circulaire economie een boost geven door slimme waardeketens te creëren tussen bedrijven uit de sociale en reguliere economie. 

	Artifact
	Figuur 1. Het concept van Smart Loops 
	Samen met de partners formuleerden we vier doelstellingen: 
	Samen met de partners formuleerden we vier doelstellingen: 
	• 
	• 
	• 
	Kennis rond circulaire economie delen over sector-, organisatie- en gemeentegrenzen heen 

	• 
	• 
	Organisaties uit de reguliere en sociale economie met elkaar verbinden om samen waardeketens te sluiten en geschikte businessmodellen te ontwikkelen 

	• 
	• 
	Streven naar duurzame samenwerking tussen sociale en reguliere economie, gebaseerd op een cocreatief model 

	• 
	• 
	Samen drempels detecteren vanuit wet- en regelgeving en spreekbuis worden voor de hogere overheden 




	Hoe we die doelen bereiken? 
	Hoe we die doelen bereiken? 
	Hoe we die doelen bereiken? 
	Smart Loops streeft naar innovatieve waardeketens in circulaire economie. Dat doen we door de sociale economie te verbinden met de reguliere economie, kennisinstellingen en overheden. 
	Smart Loops zet in op connectiviteit, innovatie en integratie. 

	Connectiviteit via de Social Circular Academy 
	Connectiviteit via de Social Circular Academy 
	De Social Circular Academy deelt kennis in en buiten de regio en wordt gecodineerd door . 
	Leuven.Inc
	Leuven.Inc


	Leuven.Inc Stichting staat voor de link tussen High-Tech ondernemerschap en Sociaal ondernemen en stimuleert de sociale dimensie bij ondernemen en innoveren. 
	In het kader van de Social Circular Academy van Smart Loops verzorgt Leuven.Inc de inhoudelijke organisatie van het visionair seminarie en de co-creatie-workshops. De 
	In het kader van de Social Circular Academy van Smart Loops verzorgt Leuven.Inc de inhoudelijke organisatie van het visionair seminarie en de co-creatie-workshops. De 
	doelgroep is zowel de bedrijven uit de reguliere als uit de sociale economie. 


	Innovatie via de versnellingskamers 
	Innovatie via de versnellingskamers 
	In drie thematische versnellingskamers – Green Loops, Make Loops en Food Loops – werken bedrijven en organisaties samen aan concrete pioniersprojecten, onder leiding van drie trekkers uit de sociale economie. Ze focussen op cocreatief nieuwe kennis en ervaringen opdoen. 
	Daarnaast zijn er nog twee horizontale versnellingskamers: De versnellingskamer CircularHubs onder impuls van de dienst Ruimtelijke Economie Vlaams-Brabant detecteert en ondersteunt potentiële circulaire hubs, fysieke locaties waar sociaal-circulaire economie een plaats krijgt. En de versnellingskamer SmartGov brengt provinciale diensten (Aankoop, ICT, Gebouwen) en lokale besturen (gemeenten en intercommunales) samen om inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen over circulaire aankopen. 

	Integratie via ketensamenwerking 
	Integratie via ketensamenwerking 
	Om stappen vooruit te zetten in de circulaire economie, kiest Smart Loops voor horizontale én verticale integratie. Horizontale integratie houdt in dat meer en meer bedrijven circulaire producten en diensten (zoals circulaire servicemodellen) leveren en daarvoor samenwerken in fysieke hubs en volgens nieuwe businessmodellen. Verticale integratie duidt op samenwerking over sectoren heen. Daarover meer in ‘Blik vooruit: hoe verder na 2022?’ 
	Smart Loops fase 2 loopt tot eind december 2022. 



	ROADMAP ALS AANSPORING TOT ACTIE 
	ROADMAP ALS AANSPORING TOT ACTIE 
	ROADMAP ALS AANSPORING TOT ACTIE 
	We lieten ons inspireren door de metafoor van een gps om de roadmap vorm te geven. Naar analogie met het navigatiesysteem stelden we ons drie vragen. 
	Wat is het vertrekpunt: waar staan we op het vlak van circulaire samenwerkingen tussen reguliere en sociale economie? 
	Wat is het vertrekpunt: waar staan we op het vlak van circulaire samenwerkingen tussen reguliere en sociale economie? 
	Bij de start van Smart Loops stellen we vast: 
	• 
	• 
	• 
	Er is weinig kennisuitwisseling over en verbinding tussen lopende initiatieven. Het zijn nog al te vaak afzonderlijke eilandjes die hun weg zoeken in het circulaire landschap. 

	• 
	• 
	De matchmaking tussen bedrijven uit de sociale en de reguliere economie gebeurt doorgaans ad hoc en berust vaak op case-gebonden win-win opportuniteiten. 

	• 
	• 
	In Vlaanderen is veel kennis over design, technische en organisatorische innovaties. De evoluties op die vlakken creëren nieuwe kansen voor circulariteit. 

	• 
	• 
	Zoeken naar geschikte businessmodellen op maat van een pioniersproject is een hele uitdaging. De drie P’s 


	van duurzaam ondernemen (people, planet en profit) 
	bieden een goede vertrekbasis, maar te weinig garantie op evenwichtige samenwerking. 
	• Er zijn drempels in de wet- en regelgeving die circulair 
	• Er zijn drempels in de wet- en regelgeving die circulair 
	ondernemen en pioniersprojecten tussen sociale en reguliere economie nog al te vaak belemmeren, bv. ‘productgebonden kwaliteitsvereisten’. 


	Wat is de bestemming: wat willen we bereiken met de roadmap? 
	Wat is de bestemming: wat willen we bereiken met de roadmap? 
	De De roadmap heeft vier functies die elkaar aanvullen. 
	• 
	• 
	• 
	Praktische leidraad: De roadmap is voor elke thematische versnellingskamer een praktische leidraad voor bedrijven uit de sociale en reguliere economie. Voor elke versnellingskamer schetsen we de beleidscontext, de scope en de uitdagingen en inventariseren we de pioniersprojecten. 

	• 
	• 
	Richtinggevend keuzekader: Bedrijven en organisaties kunnen ideeën en expertise uitwisselen en pionierende voorstellen richten aan de versnellingskamers. De toekomstbeelden van de versnellingskamers helpen om die voorstellen te beoordelen en zo nodig verder te 


	finetunen. Versnellingskamers kunnen zowel projecten 
	‘van buitenaf’ aantrekken, begeleiden en helpen 
	naar financiering als projecten zelf initiëren vanuit 
	vastgestelde opportuniteiten. 
	• Helikopterperspectief: Vanuit een helikopterperspectief zoeken we naar transversale verbanden tussen de 
	• Helikopterperspectief: Vanuit een helikopterperspectief zoeken we naar transversale verbanden tussen de 
	thema’s van de versnellingskamers Green Loops, Food Loops en Make Loops om projecten met elkaar te verbinden en tegelijk het overzicht te bieden. 

	• Uitnodiging tot samenwerking: Vanuit de toekomstbeelden voor Food Loops, Green Loops en Make Loops nodigt deze roadmap bedrijven in de sociale en reguliere economie, overheden, kennisinstellingen en burgers uit om actie te ondernemen en samen te werken aan thans lopende en pioniersprojecten voor groenafval, voedsel en maak en zo voluit te gaan voor een circulaire Vlaams-Brabantse regio. 


	Hoe gaan we daar naartoe: welke routes gebruiken we? 
	Hoe gaan we daar naartoe: welke routes gebruiken we? 
	Hoe gaan we daar naartoe: welke routes gebruiken we? 
	In elke versnellingskamer staat kennis en ervaring delen centraal. De Social Circular Academy van Smart Loops faciliteert dat mee via evenementen en workshops. 
	In de versnellingskamers en met de Social Circular Academy en de matchmakingtool ondersteunen we organisaties om juiste partners te vinden 
	In de versnellingskamers en met de Social Circular Academy en de matchmakingtool ondersteunen we organisaties om juiste partners te vinden 
	www.doeners.be 
	www.doeners.be 


	en de juiste expertise, de gepaste dienstverlening en materialen te selecteren om hun product of dienst rendabel in de markt te zetten. Vaak zijn er nog oplossingen op maat nodig voor logistieke kwesties en transportafstanden. Onder pioniersprojecten verstaan we zowel de opschaling van bestaande initiatieven als nieuwe projecten in design, technologie of organisatie. 

	De versnellingskamers slaan de brug tussen reguliere en sociale economie en overstijgen de tegenstellingen 
	gericht op een efficiënte verdeling van taken en middelen 
	tussen alle schakels van de keten. Cocreatie speelt een belangrijke rol. De versnellingskamers helpen ook drempels in bestaande wet- en regelgeving te detecteren en te signaleren. Die obstakels zijn meestal niet uit de weg te ruimen op het lokale niveau. De provincie kan die als bovenlokaal bestuursniveau wel signaleren aan gewestelijke of federale instanties. 

	OP HET SNIJVLAK VAN SOCIALE EN 



	REGULIERE ECONOMIE 
	REGULIERE ECONOMIE 
	REGULIERE ECONOMIE 
	EÉN GEDRAGEN VISIE 
	EÉN GEDRAGEN VISIE 
	De transitie van lineaire naar circulaire economie gaat niet vanzelf. Circulaire ketensamenwerkingen vragen andere manieren van denken en doen. Actoren volgen elkaar niet op in de klassieke schakels van het productieproces, maar werken in de hele cyclus samen. 
	Ketensamenwerkingen brengen ketenafhankelijkheden teweeg: nieuwe vormen van samenwerken, andere rolver
	Ketensamenwerkingen brengen ketenafhankelijkheden teweeg: nieuwe vormen van samenwerken, andere rolver
	-

	delingen en verschuivingen van expertise en verantwoordelijkheden. 
	-


	Via ketensamenwerkingen met gemeenschappelijke waarden en doelen en een gedragen visie staat Smart Loops voor andere manieren van circulair samenwerken. 
	-



	VIER AMBITIES 
	VIER AMBITIES 
	VIER AMBITIES 
	• 
	• 
	• 
	De circulaire economie in de provincie Vlaams-Brabant een boost geven door circulaire waardeketens te creëren tussen bedrijven uit de sociale en de reguliere economie 
	-


	• 
	• 
	Uniek uitgangspunt zijn om vanuit de sociale economie te vertrekken als natuurlijke en structurele partners van de circulaire economie 

	• 
	• 
	Circulaire waardeketens sluiten tussen sociale en 


	SOCIALE ECONOMIE REGULIERE ECONOMIE 
	reguliere economie als evenwaardige partners in een cocreatief model 

	• Naar het voorbeeld van Nederlandse provincies het voortouw nemen op het vlak van circulaire economie en inspirerend zijn voor andere provincies en regio’s Figuur 2. Smart Loops op het snijvlak van sociale en reguliere economie 
	CIRCULAIRE ECONOMIE 
	CIRCULAIRE ECONOMIE 


	DRIE VERSNELLINGSKAMERS: PIONIERS AAN DE SLAG 
	DRIE VERSNELLINGSKAMERS: PIONIERS AAN DE SLAG 
	Om die ambities waar te maken en als provincie de rol op te nemen van circulaire versneller, werken we met drie thematische versnellingskamers, Food Loops, Green Loops en Make Loops, waar we organisaties uit sociale en reguliere economie verbinden, pioniersprojecten op de rails zetten en geschikte businessmodellen ontwikkelen. Elke versnellingskamer wordt getrokken door een bedrijf uit de sociale economie. 
	Om die ambities waar te maken en als provincie de rol op te nemen van circulaire versneller, werken we met drie thematische versnellingskamers, Food Loops, Green Loops en Make Loops, waar we organisaties uit sociale en reguliere economie verbinden, pioniersprojecten op de rails zetten en geschikte businessmodellen ontwikkelen. Elke versnellingskamer wordt getrokken door een bedrijf uit de sociale economie. 
	Green Loops werkt aan efficiënte oogst van groenresten, 
	verbeterde verwerkingstechnieken, gebruik in nieuwe (bio)chemie, biochar, meubilair en bouw. Bij Make 
	verbeterde verwerkingstechnieken, gebruik in nieuwe (bio)chemie, biochar, meubilair en bouw. Bij Make 
	Loops is er aandacht voor o.a. verpakkingen, events en maaktechnieken. Food Loops is gericht op o.a. 

	een efficiënte herverdeling, bereiding en verwerking 
	van voedseloverschotten, nieuwe waardevolle voedselproducten, grondstoffen en betere logistiek. Deze roadmap is de leidraad voor de werking van de drie versnellingskamers. 
	Ook in Vlaams-Brabant is het werkterrein van circulaire en sociale economie volop in ontwikkeling. Het overzicht van de vermelde projecten is niet exhaustief maar is bedoeld als staalkaart. 

	Artifact
	Figuur 3. Thematische versnellingskamers: Green Loops (groen), Food Loops (bruin), Make Loops (blauw) 


	VERTREKPUNT VAN FOOD LOOPS,  GREEN LOOPS EN MAKE LOOPS 
	VERTREKPUNT VAN FOOD LOOPS,  GREEN LOOPS EN MAKE LOOPS 
	FOOD LOOPS: ALLES OP ALLES VOOR MEER CIRCULARITEIT IN DE VOEDSELKETEN 
	FOOD LOOPS: ALLES OP ALLES VOOR MEER CIRCULARITEIT IN DE VOEDSELKETEN 
	In wat volgt, beschrijven we wat we verstaan onder de versnellingskamer Food Loops: waar we momenteel rond circulaire voeding op focussen, wat het beleidskader is en voor welke uitdagingen we staan. Waar we naartoe willen en welke stappen en projecten daarvoor nodig zijn, beschrijven we bij de Blik vooruit. 
	In wat volgt, beschrijven we wat we verstaan onder de versnellingskamer Food Loops: waar we momenteel rond circulaire voeding op focussen, wat het beleidskader is en voor welke uitdagingen we staan. Waar we naartoe willen en welke stappen en projecten daarvoor nodig zijn, beschrijven we bij de Blik vooruit. 
	SAAMO Vlaams-Brabant als trekker 
	SAAMO Vlaams-Brabant als trekker 
	De versnellingskamer Food Loops wordt getrokken door SAAMO Vlaams-Brabant vzw. Deze organisatie voor maatschappelijk opbouwwerk bouwde ruim dertig jaar 
	De versnellingskamer Food Loops wordt getrokken door SAAMO Vlaams-Brabant vzw. Deze organisatie voor maatschappelijk opbouwwerk bouwde ruim dertig jaar 
	expertise op in opbouwwerk en is actief rond collectief burgerschap, energie en water, gezondheid, krachtige buurten en steden, onderwijs, sociale bescherming, werk en wonen. SAAMO Vlaams-Brabant is een van de stuwende krachten achter de oprichting van de circulaire voedselhubs in de provincie en werkt mee aan de Eco-foodmap van de stad Leuven. 

	Zo zet SAAMO Vlaams-Brabant zijn expertise in connecteren met kwetsbare doelgroepen en in een 
	Zo zet SAAMO Vlaams-Brabant zijn expertise in connecteren met kwetsbare doelgroepen en in een 
	veelheid aan voedselinitiatieven in ten voordele van zinvol gebruik van voedseloverschotten. Dat doen ze door nauw samen te werken met partners uit de sociale economie. De versnellingskamer Food Loops sluit aan bij die poot van de werking. 


	Circulaire voedselketen en beleidscontext 
	Circulaire voedselketen en beleidscontext 
	Circulaire voedselketen 
	Circulaire voedselketen 
	De voorbije jaren kwam ook in de landbouw en de voedingsindustrie de transitie naar circulaire economie volop op de radar. 
	-

	Een circulair voedselsysteem start met duurzame landbouwmethoden die rekening houden met de biodiversiteit, zo weinig mogelijk nutriënten en koolstofverbindingen laten verdwijnen in lucht, water of bodem, en garant staan voor een vruchtbare bodem na de oogst. Alle delen van de plant of het dier worden gebruikt: een deel wordt geconsumeerd, de rest- of nevenstromen worden zo hoogwaardig mogelijk ingezet volgens het cascadeprincipe. 
	-

	In de akker- en tuinbouw zijn er volop circulaire kansen voor bodemgebruik, irrigatie en agrarische reststromen. Bijproducten van dierlijke productie worden al langer gevaloriseerd in de voedings- of farmaceutische industrie en in andere sectoren. Circulaire initiatieven zoals reststromen uit de voedingsindustrie bieden een alternatief voor diervoeding op basis van soja. Uitdagingen voor watergebruik en mestverwerking worden ook meer en meer circulair benaderd. 
	-
	-

	In de voedingsindustrie zijn er circulaire procesaanpassingen mogelijk en kunnen reststromen nog meer opgewaardeerd worden tot nieuwe producten. Beproefde technieken voor bereiding en bewaring worden aangevuld met innovatieve circulaire technologieën, ook voor verpakkingen. Tot slot zijn er meer en meer circulaire initiatieven tegen voedselverspilling in horeca, grootkeukens en supermarkten of distributie. Het Vlaams Ketenplatform Voedselverlies brengt tweejaarlijks een monitoringsrapport uit over de voedse
	-
	-
	-
	-
	-

	De eerste resultaten van initiatieven van de verschillende deelsectoren in de agro-voedingsketen zijn stilaan merkbaar. Tot nu kwamen vooral het verduurzamen van de interne processen en het verminderen van productiever-liezen aan bod. Eerste sectoroverschrijdende initiatieven vinden meer en meer ook hun weg naar de markt. 
	-

	Bron: 
	Vlaio | Van veld naar vork: circulaire economie en voeding 


	Beleidscontext: Vlaamse Voedselstrategie 
	Beleidscontext: Vlaamse Voedselstrategie 
	Het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota Landbouw en Visserij zetten voedsel ook op de agenda. In het najaar van 2020 riep minister Hilde Crevits iedereen op om mee te werken aan een Vlaamse voedselstrategie. Het doel is een sterk en geïntegreerd Vlaams voedselbeleid ontwikkelen. 
	De Vlaamse Voedselstrategie heeft vier strategische pijlers: 
	• 
	• 
	• 
	Voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie 

	• 
	• 
	Voedsel verbindt boer tot burger 

	• 
	• 
	Voedselsysteem binnen ecologische grenzen 

	• 
	• 
	Gezonde en duurzame voedingspatronen voor iedereen 


	Bron:
	 Vlaamse kost (voedselstrategie) | Departement Landbouw en 
	Visserij (vlaanderen.be) 
	Visserij (vlaanderen.be) 



	Actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025 
	Actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025 
	De strategie van het  bestaat uit drie stappen. 
	actieplan
	actieplan


	• 
	• 
	• 
	Meer preventie en hergebruik, minder verlies. Zoveel mogelijk voedselverliezen in de keten voorkomen. Waar overschotten niet kunnen voorkomen worden, moet er maximale valorisatie komen voor menselijke consumptie via schenking of verwerking (= hergebruik); 

	• 
	• 
	Selectieve inzameling. Voedselverliezen die ontstaan ondanks de preventieacties krijgen een tweede leven, net als de onvermijdbare nevenstromen na selectieve inzameling; 

	• 
	• 
	Valorisatie. Elke valorisatiestap gebeurt met de optimale bestemming voor ogen in de veevoeding, door compostering/vergisting, en als industriële grondstof (incl. biogebaseerde toepassing), organische koolstof of nutriëntenbron. 
	-



	In het actieprogramma van elke stap staan circulaire acties, al dan niet in samenwerking met de sociale economie. 
	-


	Onderzoeksroadmap van Flanders’ Food 
	Onderzoeksroadmap van Flanders’ Food 
	Flanders’ FOOD werkt aan een onderzoeksroadmap rond reststromen die in oktober 2022 op hun  beschikbaar zal zijn en een inspiratie kan zijn voor ondernemers en kennisinstellingen. 
	website
	website

	-


	Werkagenda voedselketen (Vlaanderen Circulair) 
	Werkagenda voedselketen (Vlaanderen Circulair) 
	Vlaanderen Circulair is georganiseerd rond zes thematische werkagenda’s waaronder de voedselketen, de bio-economie en de maakindustrie. Elke werkagenda is een partnerschap op zich en heeft een publieke en een private trekker. Samen formuleren ze de ambities, tekenen ze de strategie uit en gaan ze over tot actie. De topics van de werkagenda’s van Vlaanderen Circulair sluiten aan bij de prioriteiten die Europa onder andere in de Green Deal naar voren schuift. 
	-

	De Werkagenda Voedselketen van Vlaanderen Circulair werd in het voorjaar van 2022 gepubliceerd en is hier terug te vinden: . De werkagenda werkt rond drie pijlers: 
	WA-rapport Voedselketen.pdf (vlaanderen-circulair.be)
	WA-rapport Voedselketen.pdf (vlaanderen-circulair.be)


	• 
	• 
	• 
	Optimaal gebruik van biogrondstoffen 

	• 
	• 
	Optimaal gebruik van voeding 

	• 
	• 
	Optimaal gebruik van reststromen 





	Scope en uitdagingen 
	Scope en uitdagingen 
	Scope en uitdagingen 

	Scope 
	Scope 
	Scope 
	Food Loops heeft verschillende manieren om de rest-stromen van verschillende schakels van de lineaire keten 
	(centraal in figuur 4) terug te brengen in de keten. Bij 
	voorkeur blijven het stromen voor menselijke consumptie 

	Artifact
	Figuur 4. Scope van Food Loops 
	na herverdeling of verwerking. Een deel van de stromen komt terecht in de dierenvoeding en een ander deel wordt via een biochemisch proces omgezet tot bio-gebaseerde materialen, al dan niet in combinatie met energie. 
	na herverdeling of verwerking. Een deel van de stromen komt terecht in de dierenvoeding en een ander deel wordt via een biochemisch proces omgezet tot bio-gebaseerde materialen, al dan niet in combinatie met energie. 
	De huidige scope van Food Loops vertrekt van het werkterrein van SAAMO Vlaams-Brabant, maar kijkt ook verder. 
	-

	In scope: streven naar maximale menselijke consumptie van voedseloverschotten met aandacht voor verwerking en sociale herverdeling: 
	• 
	• 
	• 
	Fysieke circulaire voedselhubs 

	• 
	• 
	Matchmaking (stakeholderoverleg) 

	• 
	• 
	• 
	Digitale platformen 

	Buiten scope: 

	• 
	• 
	Preventie van voedselverspilling 

	• 
	• 
	Circulariteit in primaire productie, hoewel de dienst Landbouw van de provincie Vlaams-Brabant wel interesse heeft om rond circulaire en sociale economie te werken 
	-





	Uitdagingen 
	Uitdagingen 
	De belangrijkste uitdagingen – bekeken vanuit de restromen in een ketenbenadering – voor de omslag naar een circulaire voedselketen zijn: 
	-

	• 
	• 
	• 
	Kwantiteit: zijn er het hele jaar genoeg reststromen of alleen in het oogstseizoen? 

	• 
	• 
	Kwaliteit: Zijn de reststromen al dan niet zuiver (worden ze apart verzameld) en hoe lang kun je ze bewaren voor je ze gebruikt? Is een voorbehandeling nodig zoals drogen, fermenteren, pasteuriseren, invriezen of concentreren? Kunnen biologische reststromen verwerkt worden? Is het mogelijk om een stabiele receptuur te ontwikkelen? 
	-
	-


	• 
	• 
	Gezondheid/hygiëne: voedselveiligheid, Europese HACCP-normen, combinatie met bio (verwerking in één dezelfde locatie), stabiliteit in receptuur 


	• 
	• 
	• 
	Logistiek: Zijn de reststromen gemakkelijk lokaal beschikbaar of komen ze van verder gelegen teeltlocaties? Hoe ziet de logistieke keten eruit? 
	-


	• 
	• 
	Financiën: Wat zijn geschikte verdienmodellen voor circulaire initiatieven? Hoe als sociale-economiebedrijf onderhandelen met bedrijven uit de reguliere economie (samenwerkingsovereenkomsten)? 

	• 
	• 
	Regelgeving: voldoen de nieuwe producten op basis van reststromen ook aan de wet- en regelgeving voor voedselveiligheid en -hygiëne (HACCP)? 




	Projecten op de rails 
	Projecten op de rails 
	Om het doel van deze versnellingskamer te bereiken en een antwoord te bieden op de uitdagingen, zijn impactvolle pioniersprojecten nodig. 
	Circulaire voedselhubs Vlaams-Brabant 
	Circulaire voedselhubs Vlaams-Brabant 
	De circulaire voedselhubs zijn een fysieke en digitale plek voor voedselinitiatieven met optimale herwaardering van voedseloverschotten en nevenstromen en met focus op sociale herverdeling in de provincie Vlaams-Brabant. 
	In 2020 waren er negen sociale distributieplatformen in Vlaanderen, verspreid over alle provincies. In de provincie Vlaams-Brabant zijn er twee organisaties met activiteiten in en rond Leuven erkend als distributieplatform: de sociale kruidenier in samenwerking met SAAMO Vlaams-Brabant en Voedselwinning Jeugdhulp. 
	Distributieplatformen zamelen lokaal of regionaal voedseloverschotten in bij onder andere producenten en veilingen, supermarkten en bedrijven met aandacht voor de voedselveiligheid en verdelen die bij voedselhulp- en sociale organisaties, al dan niet met tijdelijke stockage. Ze doen dat in overleg met en ter ondersteuning van de deelnemende lokale sociale organisaties in een regio op basis 
	Distributieplatformen zamelen lokaal of regionaal voedseloverschotten in bij onder andere producenten en veilingen, supermarkten en bedrijven met aandacht voor de voedselveiligheid en verdelen die bij voedselhulp- en sociale organisaties, al dan niet met tijdelijke stockage. Ze doen dat in overleg met en ter ondersteuning van de deelnemende lokale sociale organisaties in een regio op basis 
	-
	-
	-

	van hun noden of ‘bestellingen’. De platformen hebben ook aandacht voor tewerkstellingsmogelijkheden van kansen-groepen, bijvoorbeeld in de sociale economie, zowel in de eigen organisatie als via samenwerking. 

	In het kader van de circulaire voedselhubs fungeren de platformen niet louter als draaischijf voor voedseloverschotten: ze zijn een plek voor voedselinitiatieven en digitale ontwikkelingen en koppelen ook een verwerkende functie aan hun werking. Bovendien kiezen ze voor duurzaam transport en een inclusieve manier van voedsel verdelen. De eerste drie circulaire voedselhubs komen in Halle, Leuven en Vilvoorde. 
	-
	-

	Bron: Stakeholder- en omgevingsanalyse in het kader van de oproep de provincie Vlaams-Brabant. 
	Europees Solidariteitsfonds voor project Circulaire Voedselhub voor 


	Matchmaking via digitale tools 
	Matchmaking via digitale tools 
	Er zijn een tiental gebruiksvriendelijke apps die organisaties in staat stellen onderling beter te matchen om zo voedselverliezen tot een minimum te beperken door overschotten dichter bij de consument te brengen. Voorbeelden van applicaties die gebruikers direct in contact brengen met voedseloverschotten zijn  en . Er zijn ook applicaties om voedseloverschotten te linken met sociale organisaties, verwerkende bedrijven of scholen, zoals de  en . 
	-
	-
	Too good to go
	Too good to go

	OLIO
	OLIO

	Schenkingsbeurs
	Schenkingsbeurs

	Get Wasted
	Get Wasted


	Het digitale matchmaking biedt extra kansen om toegang tot voeding voor kwetsbare mensen te verbeteren en voedselverlies tegen te gaan. 
	-


	Verwerking tot nieuwe voedingsmiddelen, nutriënten of grondstoffen 
	Verwerking tot nieuwe voedingsmiddelen, nutriënten of grondstoffen 
	Artifact
	Het project van SAAMO Vlaams-Brabant en partners zet succesvolle ketensamenwerkingen op tussen aanbieders van voedseloverschotten en verwerkers uit de sociale economie die er kwaliteitsvolle en eerlijke voedingsproducten van maken en op de markt brengen. Robin Food werd uitgekozen als ‘voedselveranderaar’ in het kader van de Vlaamse Voedselstrategie van minister Hilde Crevits. 
	Robin Food 
	Robin Food 

	-
	-
	-
	-
	-

	De start-up Robin Food (2020) verwerkt groente- en fruito
	-

	verschotten tot volwaardige, kwaliteitsvolle en lekkere 
	sappen, soepen en sauzen of confituur. De producten zijn 
	zowel in het reguliere circuit te vinden als bij scholen en kansengroepenorganisaties die ze verdelen aan kwetsbare groepen. 
	Robin Food (2020) verwerkt samen met partners uit sociale economie groente- en fruitoverschotten uit de reguliere economie tot volwaardige, kwaliteitsvolle en lekkere voedingsproducten (sap, soep en saus). Robin Food verdeelt die producten via de reguliere distributie aan kwetsbare groepen en aan scholen. 
	-
	-




	GREEN LOOPS: MAAISEL EN HOUT ZIJN HET NIEUWE GOUD 
	GREEN LOOPS: MAAISEL EN HOUT ZIJN HET NIEUWE GOUD 
	In wat volgt, beschrijven we wat we verstaan onder de ver-
	In wat volgt, beschrijven we wat we verstaan onder de ver-
	In wat volgt, beschrijven we wat we verstaan onder de ver-
	Het intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf staat 

	snellingskamer Green Loops en waar we momenteel met 
	snellingskamer Green Loops en waar we momenteel met 
	in voor het afvalbeleid van 27 gemeenten en steden in 

	Smart Loops staan rond circulaire groene stromen. Waar 
	Smart Loops staan rond circulaire groene stromen. Waar 
	Oost-Brabant. EcoWerf zorgt voor afvalpreventie, 

	we naartoe willen en welke stappen en projecten daarvoor 
	we naartoe willen en welke stappen en projecten daarvoor 
	afvalinzameling, afvalverwerking en afvalaanrekening. 

	nodig zijn, komen aan bod bij de Blik vooruit. Pro Natura als trekker 
	nodig zijn, komen aan bod bij de Blik vooruit. Pro Natura als trekker 
	Circulaire groene stromen en beleidscontext 
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	De versnellingskamer Green Loops wordt getrokken door 
	De versnellingskamer Green Loops wordt getrokken door 

	Pro Natura in samenwerking met EcoWerf. 
	Pro Natura in samenwerking met EcoWerf. 

	De sociale-economiegroep Pro Natura stelt twee doel
	De sociale-economiegroep Pro Natura stelt twee doel
	-


	stellingen voorop: op een duurzame en innovatieve manier 
	stellingen voorop: op een duurzame en innovatieve manier 

	zinvolle tewerkstelling creëren en de ecologische kwaliteit 
	zinvolle tewerkstelling creëren en de ecologische kwaliteit 

	van onze leefomgeving verbeteren. Pro Natura biedt in 
	van onze leefomgeving verbeteren. Pro Natura biedt in 

	hoofdzaak landschapsinrichting en -beheer aan. Daarnaast 
	hoofdzaak landschapsinrichting en -beheer aan. Daarnaast 

	organiseert Pro Natura opleidingen en examens Ketting
	organiseert Pro Natura opleidingen en examens Ketting
	-


	zaag en experimenteert het met de productie van natuur-
	zaag en experimenteert het met de productie van natuur-

	vezels uit landschapsresten. Dit laatste sluit, in combinatie 
	vezels uit landschapsresten. Dit laatste sluit, in combinatie 

	met het belang dat Pro Natura hecht aan samenwerking 
	met het belang dat Pro Natura hecht aan samenwerking 

	en innovatie, aan bij het thema van de versnellingska
	en innovatie, aan bij het thema van de versnellingska
	-


	mer Green Loops. Pro Natura is actief in Eeklo, Pamel en 
	mer Green Loops. Pro Natura is actief in Eeklo, Pamel en 

	Vilvoorde. 
	Vilvoorde. 


	Circulaire groene stromen 
	Circulaire groene stromen 
	Circulaire groene stromen 
	Vlaanderen is sterk in bio-gebaseerde economie, het deel van de bio-economie waarin biogebaseerde producten gemaakt worden. Het kan gaan om biogebaseerde activiteiten in de chemie, textiel, farmaceutische industrie, houtverwerkende industrie of bouw. 
	-

	De grondstoffen voor deze bio-gebaseerde economie worden hoofdzakelijk in het buitenland geteeld. De druk op de beschikbare ruimte in Vlaanderen is echter groot, dus bekijkt Green Loops op welke manier de bio-gebaseerde economie zoveel als mogelijk gevoed kan worden met groene reststromen. Die worden in Vlaanderen momenteel vooral gecomposteerd. Sommige reststromen zoals bermmaaisel worden in de piekperiodes ver getransporteerd naar geschikte composteerinstallaties met voldoende capaciteit, soms ook in Nede
	-
	-

	resten betekenen dan niet langer een financiële kost maar 
	worden een inkomstenbron en afvalverwerkers worden heuse grondstoffenleveranciers. 
	Het gaat niet alleen om nieuwe grondstoffen, maar ook om nieuwe processen en technologieën. Reststromen zijn meestal meer heterogeen dan geteelde grondstoffen. Daarvoor moeten we enerzijds technieken aanpassen aan meer heterogene inputstromen en anderzijds inputstromen meer opzuiveren. Vaak moeten we daarvoor processtappen combineren, samenwerkingen opzetten en logistieke uitdagingen overwinnen. 
	-


	Beleidscontext: Vlaams Klimaat- en Energieplan 
	Beleidscontext: Vlaams Klimaat- en Energieplan 
	 zet sterk in op toepassingen van biomassareststromen waarbij een lange opslagduur van koolstof wordt verzekerd (bv. bouwmaterialen). 
	Het Vlaams Klimaat- en Energieplan
	Het Vlaams Klimaat- en Energieplan


	Actieplan Duurzaam Beheer van Biomassa(rest)stromen opgesteld door OVAM 

	Actieplan Voedselverlies en Biomassa(rest)stromen Circulair 2021-2025 
	Actieplan Voedselverlies en Biomassa(rest)stromen Circulair 2021-2025 
	Voor biomassa(rest)stromen van groen-, natuur, bos- en landschapsbeheer is de  als volgt: 
	strategie
	strategie


	• 
	• 
	• 
	Preventie en minder verliezen. Een aangepast beheer31 en kringlooptechnieken zorgt ervoor dat er minder groenafval vrijkomt; 

	• 
	• 
	Beter sorteren en inzamelen. Een betere samenwerking tussen de verschillende actoren moet de mobilisering van biomassareststromen optimaliseren; 

	• 
	• 
	Meer hoogwaardige valorisatie. Het aanbod aan biomassareststromen moet duidelijk en zichtbaar zijn om een hoogwaardige valorisatie waar te maken. Speciale aandacht gaat naar kleine volumes hoogwaardige 
	-
	-



	biomassa(rest)stromen, die specifieke hoogwaardige 
	toepassingen kunnen krijgen. 
	In het actieprogramma van elke stap staan circulaire acties, al dan niet in samenwerking met de sociale economie. 
	-


	Vlaams beleidsplan bio-economie 
	Vlaams beleidsplan bio-economie 
	De bio-economie start met de productie van hernieuwbare biologische grondstoffen en verwerkt die grondstoffen en afvalstromen tot waardevolle producten zoals voedsel, diervoeder, biogebaseerde producten en bio-energie. Het belang van de bio-economie in Vlaanderen zal alleen maar toenemen. 

	Onderzoeksroadmaps van Catalisti en Flanders’ FOOD 
	Onderzoeksroadmaps van Catalisti en Flanders’ FOOD 
	Catalisti, de speerpuntcluster voor de chemie, ontwikkelde een  waarin vier programma’s zijn opgenomen: biobased waardeketens, procesintensivering en transformatie, circulariteit en efficiënt gebruik van hulpbronnen en geavanceerde duurzame producten. Flanders’ Food, de speerpuntcluster voor de agrovoeding, werkt aan een . 
	innovatieagenda
	innovatieagenda

	-
	-
	onderzoeksroadmap rond nevenstromen
	onderzoeksroadmap rond nevenstromen




	Werkagenda Bio-economie 
	Werkagenda Bio-economie 
	Werkagenda Bio-economie 
	De Werkagenda Bio-economie is een op circulaire acties gericht partnerschap in Vlaanderen Circulair. Toen deze roadmap werd geschreven, waren nog geen publicaties van deze werkagenda verschenen. Daarom steunt het hier voorgestelde beleidskader op het Vlaamse beleidsplan bio-economie van begin 2021. 
	Om de acties in het beleidsplan te structureren, geven zij het werkveld vorm rond vier thema’s: 
	• 
	• 
	• 
	Innovatieve biomassaproductie: zoeken naar nieuwe teelten en betere opbrengsten. 

	• 
	• 
	Synthetische biologie en biologische prospectie: Natuurlijke bioactieve stoffen (zoals natuurlijke kleurstoffen, antioxidanten, biostimulanten, secundaire metabolieten met medicinale toepassingen) kunnen gewonnen worden uit primaire grondstoffen (planten die etherische oliën aanmaken, oliehoudende zaden) of reststromen. Het toepassingsdomein gaat van tinctuur in de voeding, verf- of textielindustrie, biostimulant in de gewasbescherming, medicinale tot cosmetische toepassingen. Die bioactieve componenten zij
	-
	-
	-


	• 
	• 
	Technologische en chemische transformatie van biomassa en reststromen: In Vlaanderen is er grondige kennis en expertise om biomassa via een technologische en chemische transformatie te valoriseren. Daarmee wordt de biomassagrondstof omgezet tot nuttige bouwblokken of afgewerkte producten. Die technologieën richten zich op valorisatie van biomassa, afvalgassen of afvalstromen. 
	-


	• 
	• 
	Technologie voor nieuwe waardeketens: Bestaande afvalstromen worden nog beter gezuiverd om er nog meer bruikbare stoffen uit te halen. Dit thema gaat over alle ontwikkelingen voor ondersteuning van voorbehandeling, over digitalisering en procesautomatisatie van transformatiestappen, tot filtratie en zuivering, voorbereiding voor productontwerp en recyclage. 
	-
	-



	Vooral rond de laatste twee thema’s zijn er veel opportuniteiten om circulaire waardeketens uit te bouwen, om grondstoffen optimaal te gebruiken en om economisch en sociaal verantwoord te groeien. Bijkomend bieden synthetische biologie en biologische prospectie ook opportuniteiten tot circulair samenwerken (cf. Beleidsplan Bio-Economie (2021). 
	-
	-


	Artifact
	Figuur 5. Scope van Green Loops 
	Enkele veelbelovende pilots in Vlaanderen zetten innovatieve procestechnologieën op om nieuwe toepassingen in de bio-economie mogelijk te maken. Ze bestuderen vooral technologische, maar soms ook socio-economische aspecten. Is kleinschalige gedecentraliseerde bioraffinage haalbaar of richten we ons beter op gecentraliseerde verwerking van de meest relevante reststromen in biomassahubs? Welke multivalorisatie kunnen we realiseren, rekening houdend met de cascade van waardebehoud? Hoe verzekeren we een afzetm
	Enkele veelbelovende pilots in Vlaanderen zetten innovatieve procestechnologieën op om nieuwe toepassingen in de bio-economie mogelijk te maken. Ze bestuderen vooral technologische, maar soms ook socio-economische aspecten. Is kleinschalige gedecentraliseerde bioraffinage haalbaar of richten we ons beter op gecentraliseerde verwerking van de meest relevante reststromen in biomassahubs? Welke multivalorisatie kunnen we realiseren, rekening houdend met de cascade van waardebehoud? Hoe verzekeren we een afzetm
	-
	-
	-
	-

	baseerde producten die ontstaan uit die bioraffinage? 
	Er wordt ook gekeken naar het inzamelproces van biomassarest- en afvalstromen, en vooral naar manieren om de opbrengst ervan te verhogen, zodat er tegelijkertijd minder biomassa-afval verloren gaat. 
	-

	Bron: 
	Vlaams beleidsplan bio-economie 



	Scope en uitdagingen 
	Scope en uitdagingen 
	Scope en uitdagingen 
	Scope 
	Ook bij Green Loops zijn er verschillende circulaire processen mogelijk om de reststromen van landschaps- en 
	-

	bosbeheer opnieuw in de keten te brengen (figuur 5). Er is 
	ook aandacht voor de eerste stap naar meer circulariteit, namelijk groenafvalstromen verminderen door preventietechnieken zoals aangepast maaibeheer. De meeste reststromen worden momenteel gecomposteerd, wat ook de kringlopen sluit, maar er zijn hoogwaardigere oplossingen die een lagere CO2-emissie veroorzaken. Zo kunnen door mechanische of biochemische processen de reststromen verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen voor nieuwe circulaire materialen en producten. 
	-
	-
	-

	Het circulaire aspect moet zeker ook in de end-of-life fase van gerecycleerde biomaterialen worden verzekerd. 
	Sommige innovatieve toepassingen van groenafvalstromen eindigen als niet recycleerbaar product bij het restafval en zijn dan verloren voor de biologische kringloop. 
	De huidige scope van Green Loops vertrekt van het werkterrein van Pro Natura maar kijkt ook verder. Pro Natura wil de huidige compostering van groenafval verminderen met innovatieve technieken zoals persen, drogen en vervezelen van kruidachtige stromen en pyrolyse voor de verwerking van houtachtige stromen. GreenLoops dekt de waaier van actoren van zij die groene reststromen oogsten en groenafvalverwerkende bedrijven tot biobased producenten en biobased onderzoek. 
	-


	In scope: 
	In scope: 
	• Landschapsreststromen waaronder maaisel en houtige reststromen 

	Buiten scope, maar met raakvlak met Food Loops: 
	Buiten scope, maar met raakvlak met Food Loops: 
	• 
	• 
	• 
	Resten uit de voedingsindustrie 

	• 
	• 
	Groente-, fruit- en tuinafval (gft) van huishoudens. 



	Uitdagingen 
	Uitdagingen 
	Net als Food Loops speelt Green Loops in op de biologische cyclus, wat leidt tot gelijkaardige uitdagingen voor de omslag naar circulaire groene stromen: 
	-

	• 
	• 
	• 
	Kwantitatief: Biomassaproductie omvat meer dan ‘virgin’ teelten. Zijn de groene reststromen het hele jaar beschikbaar of alleen in het oogst/maaiseizoen? Is opslag economisch rendabel? 

	• 
	• 
	Kwalitatief: Zijn de groene reststromen al dan niet zuiver (worden ze apart verzameld) en hoe lang kun je ze bewaren voor je ze gebruikt? Is een voorbehandeling nodig zoals persen, drogen of vervezelen? 

	• 
	• 
	Technologisch: Kan de bestaande techniek de groene reststroom verwerken of moet er nieuwe technologie ontwikkeld worden? 


	• 
	• 
	• 
	Logistiek: Pilots gaan vaak uit van gecentraliseerde verwerking van virgin, of op zijn minst zuivere, stromen in grote hoeveelheden. Decentrale biomassahubs verwerken reststromen binnen een straal van ongeveer 30km (1 à 2 hubs per provincie). Wat is de transportafstand van een groene reststroom? Hoe ziet de logistieke keten eruit? Wat is de minimale schaal om rendabel te zijn? 
	-


	• 
	• 
	Financiën: Investeringen voor syntheses (biochemie) zijn vaak pas rendabel als het over grote volumes van zuivere stromen gaat, hetgeen moeilijk te bekomen is met reststromen. Wat zijn geschikte verdienmodellen voor circulaire initiatieven? Hoe als sociale-economiebedrijf onderhandelen met bedrijven uit de reguliere economie (samenwerkingsovereenkomsten)? 
	-


	• 
	• 
	Beleid: Door biomassa en reststromen apart te benoemen (Beleidsplan Bio-economie) geven de de beleidsmakers aan dat de “hoofd” biomassa geteeld moet worden (landbouw of bosbouw). Monofunctioneel landgebruik dat in strijd is met de Vlaamse bebossings-/ natuurdoelstellingen. Green Loops gaat over de valorisatie van de grondstoffen die we vandaag als afval beschouwen. 
	-
	-


	• 
	• 
	Regelgeving: Soms ontbreekt het wetgevend kader of hinkt het achterop. Zo moet voor elke groene reststroom én per toepassing een grondstoffenverklaring aangevraagd worden bij de OVAM. Dit gaat gepaard met administratieve rompslomp en dure labotesten. 
	-


	• 
	• 
	Certificering: Soms is het niet mogelijk om aan bepaalde (materiaal)standaarden (bijvoorbeeld van certificeringsorganismen) te voldoen omdat die uitgaan van de eigenschappen van gekende biogebaseerde materialen, 
	-
	-



	zoals hout. Een aparte certificering voor andere groene 
	stromen invoeren, is ook heel duur. 

	Projecten op de rails 
	Projecten op de rails 
	Om het doel van deze versnellingskamer te bereiken en een antwoord te geven op de uitdagingen bieden impact-volle pioniersprojecten kansen tot bijleren. 
	Hier zijn twee pistes mogelijk: 
	• 
	• 
	• 
	Gekende opportuniteiten die nu nog in de kinderschoenen staan, initiëren, begeleiden en opvolgen 
	-


	• 
	• 
	Nieuwe ideeën doen opborrelen, ontwikkelen en ondersteunen. In het kader van Green Loops werd ook gekeken hoe kleinere projecten tot een groter geheel gebundeld kunnen worden. 


	Voor Green Loops maken we een onderscheid tussen verschillende waardeketens: 

	Inzameling 
	Inzameling 
	• Project ‘Herbruikbare Berm’ in samenwerking met de streekintercommunale Haviland en met steun van provincie Vlaams-Brabant: bermen als productieve oppervlakken percipiëren en bermbeheer uitvoeren met het oog op verhoging van 
	-

	de biodiversiteit en de oogst. Proeflocaties in Halle en Herne. 
	•  in samenwerking met o.a. intercommunale IGO rond houtige reststromen die vrijkomen bij landschapsbeheer: inventarisatie, toepassingen, belang van stromen te scheiden aan de bron. 
	Project ‘Getesnippers’
	Project ‘Getesnippers’

	-


	Verwerking tot grondstof 
	Verwerking tot grondstof 
	• Materiaalvezels: In Vlaanderen en Nederland werden 
	• Materiaalvezels: In Vlaanderen en Nederland werden 
	verschillende experimenten uitgevoerd om landschapsresten te drogen, te vervezelen en toe te passen als materiaalvezels. 
	-
	-


	• 
	• 
	• 
	 o.a. isolatiemateriaal en eierdoosjes uit natuurgras. 
	Interreg project ‘GrasGoed’:
	Interreg project ‘GrasGoed’:



	• 
	• 
	 hoogwaardige verwerking van maaisel van het Agentschap Natuur en Bos, het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg 
	PIO-Project ‘Bermstroom’:
	PIO-Project ‘Bermstroom’:




	• Biochar en olie: Pyrolyse van groenafval levert biochar (koolstofbron), olie en warmte op. Afhankelijk van de gekozen procesparameters wordt het proces geoptimaliseerd naar olie, dan wel charproductie. Uit de eerste verkenning blijkt de optimalisatie richting olie een kostelijk proces, dus moeilijk rendabel te krijgen op de kleine schaal die meer geschikt is voor reststromen. Biochar kent vele toepassingen, van bodemverbeteraar over zwarte kleurstof tot filtertoepassingen (na activatie tot actieve kool). 
	-
	-

	• 
	• 
	• 
	Pro Natura liet verschillende stalen biochar van groenafval van ILvA analyseren op de kwaliteit (met steun van provincie Oost-Vlaanderen). Ook kerstboomhout werd gepyrolyseerd. 

	• 
	• 
	Pro Natura zal houtzaagsel van Sonian Wood Coop laten omzetten tot biochar om vervolgens uit te testen of dit, ingemengd in groeisubstraat, een voordeel levert voor dak- en geveltuinen aangelegd door Ecoworks. 

	• 
	• 
	De Interreg projecten Three C en ReDirect waarin Pro Natura betrokken is, zetten in op omzetting van groenafval naar biochar. 

	• 
	• 
	Via de PIO (Programma Innovatieve Overheidsopdrachten) “Ecogrondstoffenhandel” geleid door ILvA zal een piloot pyrolyse-installatie (op groenafval) gebouwd worden bij ILvA in Schendelbeke. 
	-



	• Biochemische omzettingen: Biochemische elementen 
	uit sap halen na persing: bv. grassification, testen door 
	Odisee op polyfenolinhoud, PXL, BioWood van Transfarm,.. Voor de biochemische transformatie van vezels moeten deze stabiel zijn. Circulaire biochemie maximaliseren. 
	• Energie en warmte: Projecten rond lokale biomassaketels (bv. biomassaplein Limburg, project Getesnippers, ondersteuning van provincie Oost-Vlaanderen voor verwarming uit lokale houtsnippers, vergisters van gft en landbouwresten,… 
	-


	Nieuwe materialen en producten 
	Nieuwe materialen en producten 
	• 
	• 
	• 
	afwerking van kantoormeubilair met biobased materialen waarin natuurvezels (riet, gras, Japanse Duizendknoop) worden verwerkt. Dit project resulteerde in de toepassing van natuurvezels in nieuwe circulaire biogebaseerde materialen, gebruikt voor de afwerking van kantoormeubilair van NNOF. 
	Innovatieproject provincie Vlaams-Brabant ‘Nature 
	Innovatieproject provincie Vlaams-Brabant ‘Nature 
	Based Offices’: 



	• 
	• 
	ONTketen project: Design toepassingen op basis van biobased materiaal van Circulair Matters waarin natuur-vezels worden verwerkt. 





	MAKE LOOPS: CIRCULAIRE MOGELIJKHEDEN TROEF IN DE MAAKINDUSTRIE 
	MAKE LOOPS: CIRCULAIRE MOGELIJKHEDEN TROEF IN DE MAAKINDUSTRIE 
	In wat volgt, beschrijven we wat we verstaan onder de versnellingskamer Make Loops en waar we momenteel met Smart Loops staan rond circulaire maakindustrie. Waar we naartoe willen en welke stappen en projecten daarvoor nodig zijn, beschrijven we bij de Blik vooruit. 
	In wat volgt, beschrijven we wat we verstaan onder de versnellingskamer Make Loops en waar we momenteel met Smart Loops staan rond circulaire maakindustrie. Waar we naartoe willen en welke stappen en projecten daarvoor nodig zijn, beschrijven we bij de Blik vooruit. 
	AMAB als trekker 
	AMAB als trekker 
	De versnellingskamer Make Loops wordt getrokken door AMAB, een maatwerkbedrijf met achthonderd medewerkers in Asse, Halle en Zaventem. Hun werking steunt op drie pijlers: co-packing, elektro-montage en circulaire transitie, waar de recent aangekochte wasstraat voor herbruikbare bekers toe behoort. Binnen die drie pijlers doen zich circulaire opportuniteiten voor die AMAB 
	verkent en die passen in hun People-Planet-Profit filosofie. 
	De voormalige beschutte werkplaats zet initiatieven en acties op rond verantwoord omgaan met energie, water en afvalbeheer. Ook met klanten en leveranciers werkt AMAB toe naar een weloverwogen ecologische en meer en meer circulaire samenwerking. AMAB is ook laureaat van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen door meer dan 10 verschillende projecten tot een goed einde te brengen rond de 17 SDG’s (de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN). Daarnaast heeft AMAB in 2022 ook het zilveren EcoVadis Label be
	De moderne infrastructuur en geavanceerde technieken komen tot uiting in de pioniersprojecten van de versnellingskamer Make Loops. 

	Circulaire maakindustrie en beleidscontext 
	Circulaire maakindustrie en beleidscontext 
	Circulaire maakindustrie 
	Circulaire maakindustrie 
	In de maakindustrie zijn bedrijven actief die tastbare producten voortbrengen, voor professioneel en huishoudelijk gebruik: machinebouw, metaalproducten, automotive en transportmiddelen, elektro en elektronica, kunststofverwerking en textielvervaardiging. 
	Een circulaire maakindustrie combineert verschillende circulaire strategieën (reduceer, hergebruik, herstel, recycleer) en circulaire businessmodellen. Herstellen, hergebruiken, delen, huren, recycleren moeten ingeburgerd raken als we materialen zolang mogelijk willen benutten en meerwaarde willen creëren. 
	De Vlaamse maakbedrijven staan aan het begin van een uitdagende circulaire shift. Meer en meer maakbedrijven verkennen de meerwaarde van een circulaire aanpak of zetten al de eerste stappen. Er komt heel wat kijken bij het circulair ontwerpen en fabriceren van producten: productontwerp, logistiek, samenwerking, businessmodel, materiaalkringlopen, 
	supply chain, financiering, juridische aspecten. 
	Afhankelijk van het type activiteit of product ziet het circulair potentieel er anders uit: zo kun je een nieuw product of toestel circulair ontwerpen en maken, een product als een dienst leveren (‘as a service’) of een remanufactured product aanbieden. 

	Beleidscontext: link met Werkagenda Maakindustrie van Vlaanderen Circulair 
	Beleidscontext: link met Werkagenda Maakindustrie van Vlaanderen Circulair 
	Een van de werkagenda’s van Vlaanderen Circulair is gericht op de maakindustrie. Net als de andere werkagenda’s is die werkagenda een partnerschap op zich dat ambities formuleert, de strategie uittekent en overgaat tot actie. 
	De  die Vlaanderen Circulair in 2021 publiceerde, focust op vier waardeketens van producten waarin een Vlaamse versnelling extra kansrijk is door de hoge toegevoegde waarde, koolstof- en materiaalvoetafdruk, circulaire progressiemarge, marge om sociale economie in te schakelen en aanwezigheid op de Europese agenda. 
	Werkagenda Circulaire Maakindustrie
	Werkagenda Circulaire Maakindustrie



	De vier waardeketens zijn: 
	De vier waardeketens zijn: 
	• 
	• 
	• 
	Consumententextiel 

	• 
	• 
	Tapijten en technisch textiel 

	• 
	• 
	Consumentenelektronica en batterijen 

	• 
	• 
	• 
	Machines en professionele elektronica 

	In de Werkagenda Circulaire Maakindustrie staan vooral acties rond circulaire strategieën om Vlaamse maakbedrijven te ondersteunen: 

	• 
	• 
	Ketensamenwerking om de materialenkringloop te sluiten, en zo grondstoffen (garens, kunststoffen, metalen) opnieuw in te zetten in afstemming met de opkomende Flanders Recycling Hub en andere thematische werkagenda’s van Vlaanderen Circulair 

	• 
	• 
	Innoveren en ondernemen naar servicemodellen die toelaten de levensduur van producten en componenten te verlengen: herstellen, hergebruiken, huren en lenen, langer gebruiken 

	• 
	• 
	Circulair ontwerpen inbedden in de werking van maakbedrijven – door de ontwikkeling van ontwerpkennis en materialen met kennisinstellingen, van aangepaste vaardigheden en met de juiste tools en methodieken. 



	Beleidscontext: link met Werkagenda Chemie / Kunststoffen van Vlaanderen Circulair 
	Beleidscontext: link met Werkagenda Chemie / Kunststoffen van Vlaanderen Circulair 
	Ook de  is relevant voor Make Loops aangezien deze werkagenda zich richt op chemische stoffen, mengsels en materialen zoals kunststoffen. Meer recyclage van kunststoffen is een belangrijk thema binnen de werkagenda voor de eerste twee jaar. Andere belangrijke thema’s zijn het verduurzamen van de gebruikte grondstoffen en ecodesign van (consumenten)producten die kunststoffen/chemie bevatten en industriële symbiose. 
	Werkagenda Chemie / Kunststoffen
	Werkagenda Chemie / Kunststoffen


	Er zijn zeven werkpaden die bestaan uit een of meerdere actiepaden. Werkpad 1: Naar meer recyclage (inzamel-, sorteer- en recyclagefaciliteiten in Vlaanderen) Werkpad 2: Naar meer inzet van alternatieve grondstoffen Werkpad 3: Naar meer inzet van recyclaten Werkpad 4: Naar meer circulair materialengebruik via alternatieve businessmodellen 
	Er zijn zeven werkpaden die bestaan uit een of meerdere actiepaden. Werkpad 1: Naar meer recyclage (inzamel-, sorteer- en recyclagefaciliteiten in Vlaanderen) Werkpad 2: Naar meer inzet van alternatieve grondstoffen Werkpad 3: Naar meer inzet van recyclaten Werkpad 4: Naar meer circulair materialengebruik via alternatieve businessmodellen 
	Werkpad 5: Naar meer aandacht voor ecodesign Werkpad 6: Naar meer industriële symbiose Werkpad 7: Naar meer en betere beleidsmatige ondersteuning om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. 


	Onderzoeksroadmap van SIM 
	Onderzoeksroadmap van SIM 
	, de speerpuntcluster voor de materialen heeft een onderzoeksroadmap rond hergebruik van industrieel afval. 
	SIM (strategisch initiatief materialen)
	SIM (strategisch initiatief materialen)


	Een belangrijke hefboom voor de maakindustrie is de dienstverlenende sector waaronder de maatwerkbedrijven vallen. De Make Loop wilt dus met zijn initiatieven een hefboom creëren om de circulaire transitie mee te faciliteren. 



	Scope en uitdagingen 
	Scope en uitdagingen 
	Scope en uitdagingen 
	Scope 
	Scope 
	Make Loops focust op twee uitdagingen van de Werkagenda Maakindustrie, namelijk business model & recyclage en hergebruik. Figuur 6 vertaalt dit naar de R-strategieën gebaseerd op de R-ladder van Lansink. De eerste R-strategieën, Refuse, Rethink (R1) en Reduce (R2) zijn niet in de afbeelding opgenomen. Deze strategieën moeten door de maakindustrie zelf opgenomen worden door bijvoorbeeld meer focus te leggen op ecodesign. Make Loops zal met zijn projecten input en advies geven maar aangezien we de focus beper
	Vertaald naar het werkterrein van AMAB betekent deze scope dat de R-strategieën verdeeld worden over de twee actieve ‘business lines’, namelijk repack en elektro-montage. 
	Binnen de Repack-activiteiten ligt de focus op Reuse (R3) en Recycle (R5) en binnen de elektro-montage activiteiten ligt deze op Repair (R4). 
	Buiten het werkterrein van AMAB maar wel binnen de sociale economie, ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant verschillende andere projecten die producten vervaardigen van reststromen (R5). Deze projecten kaderen binnen , een netwerk van 40 arbeidszorginitiatieven en sociale-economieprojecten. 
	People Made
	People Made


	Voor de scope van Make Loop betekent dit dat we volgende thema’s en strategieën afbakenen, waarbij de focus ligt op de ondersteunde productie activiteiten. De logistieke uitdagingen worden buiten beschouwen gelaten. 


	Thema 1: Dienstverlenende activiteiten rond verpakking / kunststoffen 
	Thema 1: Dienstverlenende activiteiten rond verpakking / kunststoffen 
	Thema 1: Dienstverlenende activiteiten rond verpakking / kunststoffen 
	• Strategie R3: Reuse Gebaseerd op de upstream innovation strategieën van de Ellen Mc-Arthur Foundation: 4 segmenten (Reuse & 
	Refill from home of on the go), maar ook een 5e segment 
	namelijk B2B packaging & reuse. Hier zal Make Loops inzetten op pilootprojecten die aansluiten bij reeds opgedane expertise met de wasstraat voor herbruikbare bekers (Return on the go segment). 
	De dienstverlenende activiteit is hier het wassen van de herbruikbare bekers met de ambitie om projecten uit te breiden op alle segmenten. 

	Artifact
	Figuur 6. Scope van Make Loops 
	Sect
	Artifact
	Figuur 7. Upstream Innovation (Ellen MacArthur Foundation) 
	Figuur 7. Upstream Innovation (Ellen MacArthur Foundation) 


	• Strategie R5: Recyclage Uitsorteren van afvalstromen om monomaterialen te bekomen die nadien gevaloriseerd kunnen worden in een nieuw product of terug gebruikt worden als grondstof. 
	-



	Thema 2: Dienstverlenende activiteiten binnen herstel-diensten – elektro-montage 
	Thema 2: Dienstverlenende activiteiten binnen herstel-diensten – elektro-montage 
	Thema 2: Dienstverlenende activiteiten binnen herstel-diensten – elektro-montage 
	• Strategie R4: Repair, refurbish en remanufacturing De focus ligt hier op B2B hersteldiensten om zo’n groot mogelijke hefboom te creeëren. Er zal bijkomend aandacht besteed moeten worden aan technologische ondersteuning om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt complexere herstellingen te laten uitvoeren. 
	-


	Uitdagingen 
	Uitdagingen 
	De Werkagenda Maakindustrie clustert de uitdagingen in vier groepen: 
	• Ontwerp en materialen: door circulair te ontwerpen wordt herstel en hergebruik gemakkelijker. Dit is een onvolkomen markt voor secundaire grondstoffen en componenten door functionele eisen en ontoereikende sorteer- en recyclagecapaciteit en gebrek aan industrie-
	brede definities voor circulariteit. 
	• 
	• 
	• 
	Productie: traditionele productiewijzen zijn efficiënt en wil men niet inruilen voor circulaire productiewijzen met inzet van recyclaten. 

	• 
	• 
	Businessmodel: er zijn circulaire businessmodellen nodig waarin kosten en baten adequaat verdeeld worden, er is kennisdeling nodig, onderzoek en innovatie over 
	-



	specifieke knelpunten qua financiering, digitalisering en 
	contracten. 
	• Recyclage en hergebruik: productinformatie wordt niet gestructureerd gedeeld in de hele waardeketen, circulair aankopen is te weinig bekend en ingebed en consumenten hebben een verkeerde perceptie over circulaire producten. 
	-

	Bron: 
	Voorstudie van de Werkagenda Circulaire Maakindustrie (Fig. 
	12) 
	12) 





	Projecten op de rails 
	Projecten op de rails 
	Om het doel van deze versnellingskamer te bereiken en antwoord te bieden op de uitdagingen, hebben we impact-volle pioniersprojecten nodig. Daarvoor zijn twee pistes mogelijk: opportuniteiten initiëren, begeleiden en opvolgen enerzijds en ideeën aantrekken, ontwikkelen en ondersteunen anderzijds. 
	-

	Thema 1: Dienstverlenende activiteiten rond verpakking/kunststoffen 
	Thema 1: Dienstverlenende activiteiten rond verpakking/kunststoffen 
	-

	Refuse en reduce – Advies en ondersteuning van Colruyt 
	Binnen de maatwerksector is het aanbieden van co-packing diensten een traditioneel gegeven. Het maatwerkbedrijf bundelt volgens een vooropgesteld contract losse producten tot een promoverpakking. Eén van de bedrijven die een beroep doet op de co-packing diensten is Colruyt. Zij werken al meer dan 30 jaar samen met verschillende maatwerkbedrijven waaronder AMAB. Op een volle winkelkar die je koopt bij Colruyt zijn de helft van de producten door de handen van een maatwerker gegaan. De verpakkingen worden trad
	verpakt met een gesloten krimp, open krimp of flowpack. 
	Dit zijn voorbeelden van secundaire single use plastic verpakkingen. AMAB ging in samenwerking met Colruyt op zoek naar een duurzamere manier van verpakken (reduce strategie) en kwam uit bij het banderolleren van verpakkingen. Dit leidt in de meeste gevallen tot een plastic reductie van 60% of meer. 
	Binnen Make Loops werd ook gekeken naar andere duurzame verpakkingsmethoden. Een voorbeeld van refuse: grote secundaire single use plastic verpakkingen, zoals bij het bundelen van twee bussen wasverzachters, zijn uit den boze. Er wordt met Colruyt gekeken of deze kunnen gebanderolleerd worden en anders of een stopzetting van het product niet het meest aangewezen is. 
	Een ander voorbeeld van reduce is het op maat maken van e-commerce verpakkingen voor kleinere of startende e-commerce bedrijven. Het verpakkingsbedrijf helpt bedrijven hun afvalproductie en CO2-emissies te verminderen en kosten te optimaliseren door hun kartonnen verzenddozen op maat. 
	Slimbox 
	Slimbox 


	Reuse 
	Reuse 
	De semi-automatische wasstraat van AMAB wast herbruikbare bekers in courante kunststoffen zoals PP, PC en Tritan voor de evenementensector. Ook voor deze sector lopen testen voor het wassen van herbruikbaar cateringmateriaal. Deze opdracht is complexer omdat hierbij voedselresten in de wasstraat achterblijven die de machine kunnen contamineren. 
	Buiten de evenemententsector wil AMAB in een co-creatief model bestuderen of er samenwerkingsverbanden mogelijk zijn met verhuurbedrijven van coffee vending machines, 
	zoals Miko Coffee, Idé Coffee, Koffie Rombouts, enz. 
	Een derde sector, waar hergebruik nog niet ingeburgerd is, zijn de grote sportsevents, zoals Flanders Classic of Jupiler Pro League. De meest gehoorde reden voor de weigering tot omschakeling naar herbruikbare bekers 
	Een derde sector, waar hergebruik nog niet ingeburgerd is, zijn de grote sportsevents, zoals Flanders Classic of Jupiler Pro League. De meest gehoorde reden voor de weigering tot omschakeling naar herbruikbare bekers 
	is het ontbreken van aangepaste kassasystemen (waarborg, retours, …). Een digitaal platform als  zet hierop in. Van zodra de pijnpunten hierrond weggewerkt zijn, kan deze sector opnieuw benaderd worden. 
	Wat 
	Wat 
	Drink Je? - Mobiele besteloplossingen voor evenementen 
	(beyondordering.com)





	Refill 
	Refill 
	Een nieuwe en groeiende sector is de sector van refill. 
	Hierbij worden verbruiksgoederen verkocht waarbij de verpakking herbruikbaar is en het product opnieuw kan aangevuld worden. Vaak loopt dit via een online abonnement. Maatwerkbedrijven zijn hierbij betrokken omdat er initieel starterspakketten worden aangeboden 
	en daarna refills. Dit proces verloopt via e-commerce platformen. Het hieraan gekoppelde e-fulfilment is voor 
	wat betreft de handling niet nieuw voor de maatwerksector, maar behoort doorgaans niet tot de kernactiviteit. Taken zoals transport, retourlogistiek, picking en klachtenbeheer 
	worden uitgevoerd door e-fulfilment bedrijven zoals Bol. 
	com, ShopWeDo, Amazon of Active Ants. Hier is een commerciële opportuniteit om opstartende circulaire bedrijven te ondersteunen bij hun eerste groeispurt, maar daarna ontgroeien ze al snel de maatwerksector. 

	Recyclage 
	Recyclage 
	Meer en meer afvalstromen kunnen gevaloriseerd worden en veel circulaire hubs focussen zich hierop. 
	Eén van de potentiële nichemarkten die AMAB bestudeert, is de markt van namaakproducten. Namaakproducten bereiken ons makkelijk via de internationale luchthavens en worden door de douane en detectivebureaus onderschept. Deze producten worden niet vrijgegeven voor de Belgische markt en omdat ze niet vergezeld zijn 
	Eén van de potentiële nichemarkten die AMAB bestudeert, is de markt van namaakproducten. Namaakproducten bereiken ons makkelijk via de internationale luchthavens en worden door de douane en detectivebureaus onderschept. Deze producten worden niet vrijgegeven voor de Belgische markt en omdat ze niet vergezeld zijn 
	van een digitaal materialenpaspoort worden ze vermalen in shredder. Waardevolle materiaalstromen, die weliswaar 

	moeilijk te definiëren zijn, gaan hiermee verloren. AMAB 
	bekijkt samen met de douane hoe uit deze producten toch waardevolle materialen kunnen gehaald worden. 
	Voorbeelden van andere afvalstromen zijn: Bv. kurken stoppen: versterken inzamellogistiek, nieuwe producten op basis van kurk ontwikkelen, nieuwe markten aanboren (bv. isolatiemateriaal voor bouw, bomenteelt). Bij sociale werkplaats De Vlaspit loopt hier een  rond. 
	project
	project



	Thema 2: Dienstverlenende activiteiten binnen hersteldiensten – elektro-montage 
	Thema 2: Dienstverlenende activiteiten binnen hersteldiensten – elektro-montage 
	Repair, refurbish en remanufacturing 
	Repair & Share is een initiatief van de netwerkorganisatieDe Transformisten. Zij brachten eerst de Belgische repair sector van elektrische huishoudtoestellen in kaart. Daarna werd de kaart uitgebreid met textiel- en 
	fietsherstellers. 
	Concrete pilootprojecten in een B2B omgeving zijn er nog niet, vanuit Make Loops houden we contact met de andere circulaire hubs omtrent hun vorderingen. Zo volgen we de ontwikkeling van Maakbaar Leuven op, die focussen op repair ecosystemen in de stadseconomie. De leerlessen hieruit geven inzicht de in de uitdagingen op B2B niveau. 
	De technische vaardigheden die nodig zijn om een onderdeel te herstellen, alsook de methodiek en het systeem voor troubleshooting, dienen verder ontwikkeld te worden. AMAB zet daarom in op projecten rond digitale werkinstructies en assistieve technologie. 




	5. BLIK VOORUIT: HOE VERDER NA 2022? 
	5. BLIK VOORUIT: HOE VERDER NA 2022? 
	Geen roadmap zonder een blik in de toekomst. 
	Geen roadmap zonder een blik in de toekomst. 
	Om de ambities waar te maken, blijven we de volgende jaren de mouwen opstropen. Toekomstgerichte projecten lopen in samenwerking met veel partners in verschillende sectoren en met de sociale economie als volwaardige partner. Door die ‘learning by doing’-aanpak verleggen we gaandeweg grenzen zodat een circulaire economie met een sterke toegevoegde waarde vanuit de sociale economie zich stevig verankert in de provincie Vlaams-Brabant. 
	FOOD LOOPS Toekomstbeeld: zero waste in de voedselketen 
	FOOD LOOPS Toekomstbeeld: zero waste in de voedselketen 
	Beeld je een wereld in waar geen eten meer in de vuilnisbak belandt. Een wereld waar iedereen toegang heeft tot voldoende menswaardige voeding en waarin 
	Beeld je een wereld in waar geen eten meer in de vuilnisbak belandt. Een wereld waar iedereen toegang heeft tot voldoende menswaardige voeding en waarin 
	Inzichten uit circulaire evoluties en pioniersprojecten gebruiken we om de roadmap te actualiseren: visie bijsturen, doelstellingen verscherpen of verzwakken, strategische krijtlijnen aanpassen of heroriënteren. De roadmap is geen statisch gegeven maar een werkinstrument. 
	-
	-


	In wat volgt, gaan we verder dan wat vandaag mogelijk is en lichten we voor elke versnellingskamer een tip van de sluier op: welk wervend toekomstbeeld stuwt de versnellingskamer vooruit en welke pioniersprojecten zijn er nodig om dat te bereiken? 
	er geen voedselhulp meer nodig is. Geproduceerde voedingsmiddelen worden maximaal gebruikt voor menselijke consumptie. Overschotten van de distributie en horeca die onvermijdelijk (en minimaal) zijn, gaan vanzelfsprekend niet verloren maar vinden hun weg naar 
	er geen voedselhulp meer nodig is. Geproduceerde voedingsmiddelen worden maximaal gebruikt voor menselijke consumptie. Overschotten van de distributie en horeca die onvermijdelijk (en minimaal) zijn, gaan vanzelfsprekend niet verloren maar vinden hun weg naar 
	andere toepassingen, zo hoogwaardig mogelijk. Ook voor etensresten thuis bestaan er gemakkelijke oplossingen. Verschillende nieuwe technologieën helpen actoren in de waardeketen om voedselverspilling tot nul te herleiden. Kortom: niemand lijdt nog honger en op welk niveau er dan ook nog een overschotje zou zijn (landbouw, verwerking, distributie, huishouden), er bestaan gemakkelijke systemen om dat te verdelen zodat we geen eten meer verspillen. 


	Pioniersprojecten 
	Pioniersprojecten 
	Om in de richting van dat toekomstbeeld te evolueren, zijn projecten nodig om voedseloverschotten te voorkomen en te verwerken. 
	Projecten om voedselafval te voorkomen 
	Projecten om voedselafval te voorkomen 
	• Bv. Community Supported Agriculture (CSA): door het systeem van voorafbetaling heeft de landbouwer 
	• Bv. Community Supported Agriculture (CSA): door het systeem van voorafbetaling heeft de landbouwer 
	bestaanszekerheid en is er een kleinere prikkel om te 

	overproduceren. 

	Projecten om voedselresten te verdelen of te verwerken 
	Projecten om voedselresten te verdelen of te verwerken 
	• 
	• 
	• 
	Bv. De koppeling en integratie tussen digitale platformen zoals de apps ‘Give-eats’ verder ontwikkelen en richten op de sociale doelgroep. 

	• 
	• 
	Bv. Herverpakken van voedingsmiddelen: hier komt het aspect van verpakkingsafval bij. Het komt erop aan om voedingsmiddelen met behoud van kwaliteit en bewaartermijn te herverdelen zonder ze in plastic te herverpakken. 



	Aanpak rond compliance aan wet- en regelgeving 
	Aanpak rond compliance aan wet- en regelgeving 
	• Bv. Ondersteuning voor onderhandelingen met reguliere bedrijven. 



	GREEN LOOPS 
	GREEN LOOPS 
	GREEN LOOPS 
	Toekomstbeeld: groenafval is definitief  verleden tijd 
	Toekomstbeeld: groenafval is definitief  verleden tijd 
	Weet je nog hoe het vroeger ging met ons huisvuil? We zetten een grote zak afval van gemengde fracties buiten en die werd opgehaald en verbrand. Inmiddels zijn we meester-sorteerders geworden en zamelen we verschillende fracties gescheiden in om ze ook apart te verwerken. Dus niet één gemengde afvalstroom, maar verschillende zuivere of homogene afvalstromen. Dat is waar we met het groenafval en met alle industriële bioreststromen ook naartoe willen: aan de bron de verschillende stromen gescheiden inzamelen 
	-
	-
	-
	-
	-



	Pioniersprojecten 
	Pioniersprojecten 
	Pioniersprojecten 
	Bij Green Loops zijn er verschillende manieren om de rest-stromen van landschaps- en bosbeheer op een hoogwaardige manier opnieuw in de keten te brengen. We kijken verder dan wat vandaag kan. Welke projecten willen we ontwikkelen om te evolueren in de richting van het toekomstbeeld? 
	-

	Zuivere inzameling 
	Zuivere inzameling 
	• 
	• 
	• 
	Bv. Bermen maaien in functie van een “zuivere oogst”: door hoger te maaien én met minder zuigkracht zit er minder zand en afval tussen het maaisel. 

	• 
	• 
	Bv. Doorgedreven scheiding van groenafval op containerparken. 
	-



	• Bv. Gate fee bepaling afhankelijk van de kwaliteit en zuiverheid van de aangeleverde reststroom: uitzoeken hoe ver men kan gaan. 

	Bouwsector: tal van toepassingen 
	Bouwsector: tal van toepassingen 
	Lokale hernieuwbare grondstoffen zorgen voor CO2-opslag in gebouwen. In de toekomst komen er meer zekerheden voor professionelen (kennis, garanties over materiaalprestaties, wetgeving en oordeelkundig gebruik), zal de aanvoer van reststromen gegarandeerd zijn en de kostprijs verlaagd door schaalvoordelen en standaardisatie. 
	-
	-
	-

	• 
	• 
	• 
	Bv. The Exploded View Beyond Building: een demohuis op ware grootte dat volledig uit bio-gebaseerde materialen is opgetrokken. Kamp C (Steunpunt duurzaam bouwen van provincie Antwerpen wil dit demohuis opnieuw opbouwen in België, met Belgische materiaal-producenten. Hierdoor wordt de netwerking tussen de verschillende toeleveranciers en andere stakeholders ook gefaciliteerd. 
	-


	• 
	• 
	Bv. Bio-based bitumen: op zoek naar investeerders voor 


	prototyping van dit plant-based alternatief voor roofing. 

	Mogelijkheden met houtige stromen 
	Mogelijkheden met houtige stromen 
	• 
	• 
	• 
	Naar het voorbeeld van de provincie Oost-Vlaanderen neemt de provincie Vlaams-Brabant het voortouw: provinciale gebouwen worden gescreend en er komt een inventaris van gebouwen die in aanmerking komen voor een verwarmingsinstallatie op houtsnippers. De provincie faciliteert het opzetten van de logistieke keten om de verwarmingsinstallaties te kunnen voeden met lokale snippers (van houtkant tot verwarmingsinstallatie). 
	-
	-


	• 
	• 
	Kerstbomen: worden momenteel via het gemeentelijke containerpark ingezameld en mee met het snoeihout verwerkt, terwijl het een goede monostroom is van één materiaalsoort die echter maar één maal per jaar vrijkomt. 



	Technologische evoluties 
	Technologische evoluties 
	• Bv. Bestaande technieken beter gebruiken en nieuwe technieken ontwikkelen: bv. de extrusie van maaisel, pyrolyse/torrefactie van groenafval, nieuwe biobased binders toepassen in materialen, (nano)coatings toepassen om waterabsorptie te vermijden enz. 
	-



	Projecten rond actualisatie wetgevend kader 
	Projecten rond actualisatie wetgevend kader 
	Projecten rond actualisatie wetgevend kader 
	• 
	• 
	• 
	Bv. De grondstoffenverklaringen vereenvoudigen, 

	• 
	• 
	Bv. Stromen niet te snel het statuut “afval” geven, waardoor er een vergunning nodig is voor de verwerking ervan, 

	• 
	• 
	Bv. De Reach wetgeving aanpassen aan nieuwe biobased grondstoffen uit reststromen. 
	-



	Circulaire sociale hub: in de provincie Vlaams-Brabant is er minstens één fysieke hub waar sociale ondernemers hun circulaire activiteiten kunnen onderbrengen en elkaar versterken in hun werking. 
	• Bv. Een circulaire ecogrondstoffenhub is de groenverwerkingsinstallatie van de toekomst, en bestaat uit verschillende verwerkingsstappen in een cascade: de stromen met de hoogste waarde worden eruit gehaald en optimaal gevaloriseerd (bv. zuivere, verse maaisels worden geperst, gedroogd en verkleind tot materiaal-vezels). Houtige stromen worden gepyrolyseerd tot hoogwaardige biochar en warmte waarmee de vezels gedroogd kunnen worden. Stromen die niet meer vers zijn worden vergist of gecomposteerd. 
	-


	Artifact



	MAKE LOOPS 
	MAKE LOOPS 
	Toekomstbeeld: recyclage alleen als het niet anders kan 
	Toekomstbeeld: recyclage alleen als het niet anders kan 
	Stel je voor dat externe kosten inbegrepen zijn in de marktprijzen. Hoogkwalitatieve producten en diensten 
	met een lange levensduur zijn zo ook financieel het 
	interessantst. Dienstverlenende modellen die focussen op samenwerken, delen en dematerialiseren tegenover eigenaarschap en materieel denken, hebben dat mogelijk gemaakt. 
	Producten gaan langer mee door herstel en onderhoud. Ze worden zolang mogelijk nuttig gebruikt, worden zoveel mogelijk hergebruikt en gereassembleerd. Pas op het einde van hun levensduur worden ze gerecycleerd. Die aanpak creëerde extra lokale en regionale werkgelegenheid, ook voor kortgeschoolden. 
	Doordat reststromen van het ene bedrijf als grondstof dienen voor een ander bedrijf, ontstonden er industriële symbioses in én tussen sectoren. 
	Die dynamiek werd versterkt door een aangepaste wetgeving die afgestemd is op circulaire maakindustrie. 

	Pioniersprojecten 
	Pioniersprojecten 
	Repair 2.0 
	Repair 2.0 
	Bedrijven blijven eigenaar van hun product. Geïnspireerd door de succesvolle repaircafés voor consumenten bieden bedrijven ook repairactiviteiten aan. Kmo’s doen daarvoor een beroep op de sociale economie. 
	• Opzetten van repair dienst. Interessante inspiratiecases zijn Gerrard Street of het  van Bosch. 
	koptelefoons van Gerrard Street 
	koptelefoons van Gerrard Street 

	Papillon project
	Papillon project



	Uitbreiding Reuse en Refill systemen 
	Uitbreiding Reuse en Refill systemen 
	Waar nu herbruikbare bekers en cateringmateriaal in gesloten systemen werken (zoals evenementen), zullen voor open systemen (zoals take-away) herbruikbare recipiënten de norm worden. Achteraf deponeren consumenten de beker in ‘smart bins’ of blijven ze eigenaar van de verpakking die ze kunnen hervullen. 
	-
	-

	• 
	• 
	• 
	Opzetten van refill diensten. Interessante inspiratie-cases zijn de  en de 
	systemen van MIWA
	systemen van MIWA

	navulstations 
	navulstations 
	van Ecover 



	• 
	• 
	Nieuwe herbruikbare verpakkingen in de markt zetten: 


	bv. herbruikbare koffiebekers voor automaten. De smart 
	bin geeft aan wanneer het recipiënt vol is en de bekers gereinigd kunnen worden via de sociale economie. Interessante inspiratiecases zijn , ,… 
	-
	Turnsystems
	Turnsystems

	Quppa
	Quppa


	• Smart Bins zelf kunnen vervaardigd worden volgens de circulaire principes: ecodesign met gevaloriseerde rest-stromen, leasing formule met hersteldienst via sociale economie, … 

	Sorteer- en recyclagecapaciteit 
	Sorteer- en recyclagecapaciteit 
	Een circulaire economie kan enkel een succes worden met een goed uitgebouwd afvalbeheersysteem en innovatieve recyclageprocessen. Kleinschalige pioniersprojecten tonen de sorteermogelijkheden om monostromen te bekomen en deze verder te valoriseren 
	• 
	• 
	• 
	End of life herbruikbare recipiënten selectief inzamelen en recycleren zodat het recyclaat opnieuw gebruikt kan worden als grondstof voor een nieuwe recipiënt 

	• 
	• 
	Productpaspoorten introduceren zodat de samenstelling van een bepaald product gekend is en de recyclage achteraf op monostromen kan gebeuren 

	• 
	• 
	Waarborgsystemen introduceren zodat materiaal een waarde heeft en zo lang mogelijk in omloop gehouden wordt. Het productpaspoort geeft inzicht waar in de keten het product zich bevindt en welke acties er nodig zijn om de gebruiksduur ervan te verlengen. 






	OPROEP TOT ACTIE: STAY CALM AND JOIN THE LOOPS 
	OPROEP TOT ACTIE: STAY CALM AND JOIN THE LOOPS 
	IEDEREEN KAN BIJDRAGEN 
	IEDEREEN KAN BIJDRAGEN 
	IEDEREEN KAN BIJDRAGEN 

	Om de co-creatieve samenwerkingsverbanden van Het ‘Quadruple Helix’-model vat innovaties op als Smart Loops vorm te geven, laten we ons leiden door het een collectief, dynamisch en interactief proces tussen ‘Quadruple Helix’-model. kennisinstellingen, bedrijven, overheden én burgers. 
	De klemtoon ligt op hun onderlinge verwevenheid en In complexe transitiedomeinen zoals de circulaire wederzijdse afhankelijkheden. Het zijn net die connecties economie zijn niet alleen technologische doorbraken en samenwerkingen in een dynamisch ecosysteem die en innovaties nodig (het terrein van kennisinstellingen leiden tot economische en maatschappelijke innovatie. 
	en bedrijven), maar ook flankerende maatregelen zoals 
	en bedrijven), maar ook flankerende maatregelen zoals 

	nieuwe infrastructuur, aangepaste regels en duidelijke Zeker in een economische en maatschappelijke wereld standaarden (het terrein van overheden). En last but not die door digitalisering, klimaatverandering en globalisering least ook maatschappelijke aanvaarding door de leden van in volle transitie is, hebben we een ‘transformatief de samenleving en gedragsverandering door de burgers. innovatiemodel’ nodig om de uitdagingen aan te gaan. Door die vier actoren in een co-creërende rol te vatten, verhoogt de s
	QUADRUPLE HELIX MODEL 4. BURGERS 1. KENNISINSTELLINGEN 3. MEERLAGIGE OVERHEID 2. BEDRIJVEN 
	Figuur 8. Het ‘Quadruple Helix’ model 
	Ook voor Smart Loops spreken we die vier actoren aan. 
	Ook voor Smart Loops spreken we die vier actoren aan. 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Bedrijven: reguliere, sociale en circulaire ondernemers die nieuwe ideeën transformeren in marktklare producten, diensten, processen en businessmodellen die op potentiële markten verspreid kunnen worden 

	• Kennisinstellingen: In het lineaire model zitten de kennisinstellingen vooraan in de innovatieketting en de bedrijven en profitactoren achteraan. Het model is sterk aanbodgedreven (‘technology push’) en de wereld van de kennisinstellingen en de non-profitbedrijven is relatief gescheiden. Met Smart Loops zetten we in op terugkoppelingen (‘feedback loops’) met de drie andere actoren. 

	• 
	• 
	Burgers: Zijn erbij betrokken in verschillende rollen: als consument-gebruiker, belastingbetaler, werknemer-


	zelfstandige-ambtenaar en lid van de samenleving 
	– al dan niet in verenigingsverband. Burgers en burgerbewegingen eisen meer en meer hun plaats op in het maatschappelijke debat en laten zich niet zonder meer vertegenwoordigen door alleen maar overheden, kennisinstellingen en bedrijven. 
	• Provinciebestuur: De rol van de provincie is niet die van een ‘top-down’ dirigent, maar een die in nauwe samenspraak met de kennisinstellingen, bedrijven en burgers tot stand komt. Normstellend waar het moet, en vaak agenderend, mobiliserend en verbindend. 
	Bron: 
	Speurgids Ondernemen & Innoveren 2019 



	CHECK HOE CIRCULAIR EN SOCIAAL JE IDEE OF PROJECT IS 
	CHECK HOE CIRCULAIR EN SOCIAAL JE IDEE OF PROJECT IS 
	Heb je grondstoffen of ben je ernaar op zoek? Wil je meewerken aan het circulaire verhaal van provincie Vlaams-Brabant? Gebruik deze checklist om te weten in welke mate je idee of project circulair en sociaal is. 
	Heb je grondstoffen of ben je ernaar op zoek? Wil je meewerken aan het circulaire verhaal van provincie Vlaams-Brabant? Gebruik deze checklist om te weten in welke mate je idee of project circulair en sociaal is. 
	Kringlopen sluiten 
	Kringlopen sluiten 
	Circulaire activiteiten zijn activiteiten die bijdragen aan 
	efficiënter omgaan met grondstoffen. 
	Zijn de grondstoffen onuitputtelijk? Waar zit je initiatief op de R-ladder of in de cascade van waardebehoud? 

	Lokaal karakter 
	Lokaal karakter 
	Circulaire activiteiten beperken transportafstanden. Vermijd je overbodig transport door lokaal in te kopen, lokaal te produceren, lokaal te verdelen, de lokale markt te bedienen? 

	Sociale economie 
	Sociale economie 
	De ‘matchmaking’ tussen bedrijven uit de sociale en de reguliere economie is vaak nog een uitdaging. Draagt je project of idee bij aan de verankering van maatwerkbedrijven in de circulaire economie en creëer je tewerkstellingskansen voor personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt? 

	Ketensamenwerking 
	Ketensamenwerking 
	De circulaire economie maakt gebruik van andere businessmodellen dan de lineaire economie met nieuwe rollen voor opdrachtgever en opdrachtnemer. De inbreng van de sociale economie gaat verder dan uitvoering alleen: ze reiken cocreatief duurzame oplossingen aan. Wat zijn de samenwerkingsopportuniteiten met andere actoren van de waardeketen? 
	Bron: 
	CE-kompas van Vlaanderen Circulair 
	CE-kompas van Vlaanderen Circulair 





	NEEM CONTACT OP 
	NEEM CONTACT OP 
	NEEM CONTACT OP 

	Heb je vragen over of interesse in Food Loops, Green Loops of Make Loops? Neem contact op met de trekkers van die versnellingskamers. 
	• 
	• 
	• 
	Voor Food Loops is de trekker SAAMO Vlaams-Brabant. Contactpersonen: Liesbeth Smeyers, stafmedewerker, , 0496 33 70 60. 
	liesbeth.smeyers@saamo.be 
	liesbeth.smeyers@saamo.be 



	• 
	• 
	Voor Green Loops is de trekker Pro Natura. Contactpersoon: Rein Dessers: afdelingshoofd innovatie, , 0486 37 93 84. 
	rein.dessers@pronatura.be
	rein.dessers@pronatura.be



	• 
	• 
	Voor Make Loops is de trekker AMAB. Contactpersoon: Lars De Dobbeleer: Process, Innovation & Planet Manager, , . 
	lars.dedobbeleer@amab.be
	lars.dedobbeleer@amab.be

	0476/52.53.03



	Wil je meer weten over het project Smart Loops? 
	Wil je meer weten over het project Smart Loops? 

	Neem contact op met de provincie Vlaams-Brabant, dienst economie, . 
	economie@vlaamsbrabant.be
	economie@vlaamsbrabant.be



	COLOFON 
	COLOFON 
	COLOFON 

	Deze roadmap is tot stand gekomen dankzij de gewaardeerde bijdrage van de partners van het Smart Loops consortium aangevuld met een groep experten. Hun bijdrage impliceert niet noodzakelijk dat zij deze roadmap integraal onderschrijven. De experten droegen in eigen naam bij en niet in naam van hun organisatie. 
	Partners Smart Loops : Pierre Faché (provincie Vlaams-Brabant), Mieke Frans (provincie Vlaams-Brabant), Katrijn Geyskens (provincie Vlaams-Brabant), Rein Dessers (Pro Natura), Kobe Cox (SAAMO Vlaams-Brabant), Liesbeth Smeyers (SAAMO Vlaams-Brabant), Bram Carrein (AMAB), Lars Dedobbeleer (AMAB), Nicole De Smyter (Leuven.Inc), Pascal Caroyer (Voka Vlaams-Brabant), Bruno Verbeeck (Ecolife), Tina Baert (Ecolife). ` Experten: Bert Beck (VLAIO), Daniëlle Dewickere (Mius), Jan Leyssens (Switchrs), Jo Helsen (Peopl
	Coördinatie & Redactie: provincie Vlaams-Brabant, Ecolife. 









