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Rijksbrede programma Circulaire Economie
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Transitie – Nederland Circulair in 2050
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Het onderzoeksprogramma Water in de 

Circulaire Economie (WiCE) richt zich op het 

sluiten van waterkringlopen en het terugwinnen 

van grondstoffen en energie uit water. 

Waterbedrijven en partijen in en om de 

waterketen voeren gezamenlijk onderzoek uit 

om een bijdrage te leveren aan o.a. de 

klimaatdoelen, Nederland Circulair  in 2050 en 

de energietransitie.

Onderzoeksrichtingen BTO WiCE
Water in de Circulaire Economie (WiCE)
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Mogelijkheden en kansen die leiden tot realisatie van een volledig circulaire waterketen in 

2050

1) Inzichtelijk maken van alle in- en uitgaande stofstromen in de waterketen 

(drinkwaterbedrijven, waterschappen en mogelijk ook gemeenten) in de huidige situatie.

2) Onderzoeken, omschrijven, bespreken, afbakenen en vastleggen wat in de waterketen 

wordt verstaan onder volledig circulair in 2050 (stip op de horizon).

3) Bepalen welke mogelijke maatregelen en acties nodig zijn (vormgegeven als route(n)kaart) 

om de huidige waterketen om te vormen tot een volledig circulaire waterketen in 2050.

https://www.kwrwater.nl/en/projecten/circular-water-2050/

WiCE Circulair Water 2050
Water in de Circulaire Economie (WiCE)
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In- en uitgaande stofstromen in de waterketen

https://library.kwrwater.nl/publication/61558390/

https://library.kwrwater.nl/publication/61558390/


Deskresearch
• Wetenschapsliteratuur
• Beleidscontext: documenten 

van Nationale, Europese, en 
Internationale overheden

• Documenten van het 
bedrijfsleven (zoals Ellen 
MaCarthur foundation)



Deskresearch



Afbakening van het concept

De Ladder van Lansink
De Tien R'en van Circulair



Afbakening van het concept

Duurzaamheidsprincipes, 
benaderingen en strategieën

Dematerialisatie

Factor 4, 10

Zero Waste

Eco- efficiëntie

Eco- ontwerp

Industriële Ecologie

Eco- effectiviteit

Efficiënt grondstoffengebruik

Circulaire Economie

Nadruk op stofstromen Nadruk op waardebehoud 

Duurzaamheidsbenaderingen gerangschikt op basis van een nadruk op stofstromen 
versus een nadruk op waardebehoud (Lacovidou et al., 2017).



Definitie Circulaire Economie

In Circulair Water 2050 is gekozen voor een bestaande definitie van de Circulaire Economie*: 

“Een economie die binnen ecologische randvoorwaarden efficiënt en 
maatschappelijk verantwoord omgaat met producten, materialen en 
hulpbronnen, zodat ook toekomstige generaties toegang tot 
maatschappelijke welvaart behouden. Het streven naar een circulaire 
economie is dus geen doel op zich, maar een middel voor toegang tot 
toekomstige welvaart. Voor burgers is ‘kwaliteit van leven’ het centrale 
begrip.”

Deze definitie is gekozen omdat het zowel de fysieke dimensies (zoals stofstromen) als de socio-economische waardes (zoals 
efficiënt, maatschappelijk verantwoord, en kwaliteit van leven) omvat. 

Deze benadering past bij de actuele opvattingen over het begrip ‘circulair’ die inspelen op de metafoor van ‘het stedelijk 
metabolisme’. Planologen  en politieke ecologen zien steden als een assemblage van stromen die door zowel sociopolitieke als 
fysieke processen tot stand komen en gestuurd worden. Het is dit perspectief dat in de discussies rondom de ‘circulaire wijk’
ook steeds meer aandacht krijgt.

*Sociaal-Economische Raad (2016) Advies Werken naar een circulaire economie: geen tijd te verliezen, p. 11



3 categorieën kenmerken

Waarden voor 
mensen

Energie en 
stofstromenSysteem-

eigenschappen

Energie en stofstromen

fysieke kenmerken van (onderdelen van) de waterketen

Waarden voor mensen

sociopolitieke kenmerken van (onderdelen van) de waterketen

Systeemeigenschappen

kenmerken van de waterketen op systeemniveau (meer dan de onderdelen)



Visualisatie van de Donuteconomie 
als inspiratie voor een scorecard voor de circulaire waterketen

Het ecologisch plafond

De veilige en 
rechtvaardige ruimte

Het sociaal fundament

Energie en stofstromen

Systeemeigenschappen

Waarden voor mensen
Energie en stofstromen

Systeemeigenschappen

Waarden voor mensen

De Donuteconomie De circulaire waterketen

In het model van de Donuteconomie staat de ruimte tussen het sociaal fundament en het ecologisch plafond voor 
‘de veilige en rechtvaardige ruimte voor de mensheid’. Voor het operationaliseren van het Circulaire Economie principe voor de 
waterketen zijn eigenschappen van het watersysteem zelf als intermediaire laag toegevoegd, tussen het sociaal fundament en het 
ecologische plafond. De indicatoren voor het sociaal fundament zijn vervangen door de circulaire kenmerken van ‘waarden voor 
mensen’, zoals ‘volksgezondheid’. Op een vergelijkebare manier als in het model van de Donuteconomie gaan deze kenmerken 
over behoeften waarin het systeem moet voorzien. De indicatoren voor het ecologische plafond zijn evenzeer vervangen, in dit 
geval door de kenmerken van de ‘energie en stofstromen’, zoals  ‘energieverbruik’. Deze kenmerken betreffen verweking van 
(natuurlijke) hulpbronnen. Net zoals in het oorspronkelijke model van de Donuteconomie zijn de lagen gevisualiseerd als cirkel met 
twee ringen eromheen. 



Het ecologisch plafond

De veilige en 
rechtvaardige ruimte

Het sociaal fundament15

Een overzichtelijk aantal, herkenbare, en helder 
gedefinieerde kenmerken van een circulaire waterketen

Energie en stofstromen: 
fysieke kenmerken

Waarden voor mensen: 
sociopolitieke kenmerken

Systeemeigenschappen: 
kenmerken op systeemniveau
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In- en uitgaande stofstromen drinkwater productie in Nederland20



In- en uitgaande stofstromen afvalwaterzuivering in Nederland21


