
In Oost-Nederland sluiten we aan bij de transitieagenda’s van 
het rijk en zien we onze grootste impact gerealiseerd in de 
maakindustrie, de kunststoffen, textiel, agrofood en bouw & 
infra.  

Maakindustrie
Slimme, circulaire strategieën en maatregelen in de maakin-
dustrie op Oost-Nederlandse schaal leiden tot een aanzienlijke 
besparing op grondstoffen, maar ook tot extra toegevoegde 
waarde van € 666 miljoen per jaar (6% extra) en een vermin-
dering van de CO2-uitstoot van 483 duizend ton per jaar (10% 
minder). De maakindustrie in Oost-Nederland heeft de poten-
tie om deze slimme, circulaire toegevoegde waarde te creëren. 
In cijfers kan dat € 490 miljoen per jaar zijn, dat is samen 74% 
van het potentieel in de totale maakindustrie.  
Het Programma MKB Cesi ON is een regionaal ondersteunings-
programma met instrumenten voor mkb-bedrijven in de in-
dustrie die stappen willen zetten in het circulaire produceren.

Kunststoffen industrie 
Oost-Nederland speelt een belangrijke rol in het sluiten van de 
(nationale) kunststoffen- en textielkringlopen. Dit komt door 
haar omvangrijke rubber, textiel- en kunststofverwerkende 
industrie en daarmee samenwerkende kennisinstellingen. In 
Oost-Nederland zijn vierduizend medewerkers in deze sector 
actief, die circa 13% van het landelijk totaal aan kunststoffen 
produceren. Jaarlijks is dat circa 265 kiloton. Uniek is dat elke 
schakel van een circulaire kunststofketen aanwezig is binnen 
de regio: van inzamelaars en recyclers, tot converters en eind-
producenten. 
Voorbeeld hoe de regio werkt aan de transitie in kunstoffen is 
het Dutch Circular Polymer Valley. Dit samenwerkingsverband 
ontsluit en ontwikkelt kennis over circulaire kunststoffen, 
thermosets en elastomeren voor de brede industrie. 
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Noodzaak
Volgens schattingen van de Verenigde Naties zal de wereldbe-
volking in 2030 met een miljard mensen zijn toegenomen. Al 
die mensen hebben niet alleen voedsel nodig, maar ook een 
dak boven hun hoofd en spullen voor een comfortabel leven. 
Hiervoor is een transitie nodig naar een Circulaire Economie, 
waarbij verduurzaming van energieopwekking, verminderde 
belasting van het milieu door uitstoot van broeikasgassen 
en verminderde afhankelijkheid van winning van schaarse 
(fossiele) grondstoffen centraal staat. 

..en kansen
Het is niet alleen noodzaak, de circulaire economie biedt ook 
veel kansen. Volgens TNO levert het naar schatting 7,3 miljard 
euro en ongeveer 54.000 banen op. Het benutten van de 
mogelijkheden die de circulaire economie biedt gaat door de 
gehele economie heen en treft alle sectoren.

Nederland Circulair in 2050
In 2015 presenteerde het kabinet het rijksbrede programma 
‘Nederland Circulair in 2050’ met de ambitie 100% circulair 
in 2050 en 50% minder gebruik van primaire grondstoffen en 
ontkoppeling tussen groei en materiaalgebruik in 2030. Het 
Grondstoffenakkoord (ondertekend door circa 200 partijen) 
markeerde begin 2017 het startpunt om samen aan de slag 
te gaan. Het rijksbeleid richt zich op 5 prioritaire sectoren, 
waarvoor transitieagenda’s voor zijn opgesteld:
•  Biomassa en Voedsel
•  Kunststoffen
•  Maakindustrie
•  Bouw 
•  Consumentengoederen (waaronder textiel)

Ontwikkeling circulair textiel 
De textielsector is van oudsher aanwezig en hoewel veel productie 
door de opkomst van katoen vertrok, is de kennis aanwezig gebleven 
bij kennisinstellingen zoals Saxion, Artez, Universiteit Twente en de 
WUR. Belangrijke textielfabrikanten als Ten Cate, Interface, Auping 
en diverse tapijtindustriebedrijven zijn nog steeds in de regio actief. 
De kennis en capaciteit op het gebied van mechanisch en chemisch 
recyclen, is aanwezig en ontwikkelt zich in hoog tempo. Daarnaast 
beschikt Oost-Nederland over de kennis voor de ontwikkeling 
van nieuwe, minder milieubelastende grondstoffen – en over de 
knowhow om die toe te passen in het ontwerpen van nieuwe textiel-
producten.  
Voorbeelden zijn Auping met de circulaire matrassen, Frankenhuis 
met de textiel recycler en Interface met de circulaire tapijttegels.
 
Circulair maken van de bouw & infra
Oost-Nederland heeft een grote bouwsector en de bouw is de 
grootste producent van afval en reststoffen. De bouw staat voor vele 
uitdagingen. Er is een tekort aan woningen, er is stikstofuitstoot 
bij bouwactiviteiten, alle gebouwen moeten van het aardgas af en/
of worden verduurzaamd, en er is te weinig personeel. De circulaire 
transitie komt daar nog bovenop, maar biedt tegelijk een kans om 
deze uitdagingen te versnellen. Digitalisering en robotisering zijn 
hierbij onmisbaar.  
Voorbeelden zijn het Kenniscentrum Circulaire Bouw in Nijmegen 
als aanjager voor biobased circulair bouwen. Ook zijn veel gemeen-
ten aangesloten bij Cirkelstad. Cirkelstad is hét platform voor 
koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector.

Open innovatiecentra 
Polymer Science Park, Texperium, GreenPAC ILab, Thermoplastic 
composite Research Center (TPRC), Thermoplastic composite Appli-
cation Center (TPAC), Open Innovation Center Advanced Materials 
(OICAM).



Oost NL stimuleert een toekomstbestendige regionale 
economie door vergroting van het innovatievermogen van 
de industrie en door versnelling van groei van bedrijven, het 
behoud van of het creëren van nieuwe werkgelegenheid in 
kansrijke sectoren. Wij voeren onze activiteiten met maat-
schappelijke impact uit binnen de driehoek van bedrijven, 
kennisinstellingen en overheid door te innoveren, investeren 
en internationaliseren.

Innoveren
Procesmanagement: 
•  Signaleren van trends en identificeren van kansen  voor de 
    regionale bedrijven;
•  Vanuit een neutrale positie aanjagen, begeleiden en ont- 
    wikkelen van programma’s en projecten op specifieke  
    regionale sterkten;
•  Verbindingen leggen en stimuleren van samenwerking door  
    middel van innovatieprojecten;
•  Programmamanagement; 
•  Het helpen van bedrijven in de oriëntatiefase van de  
    businesscaseontwikkeling.

Businessoptimalisatie: ondersteunen bij verrijken van 
business cases.
Focus: primair op regionale bedrijven met ontwikkel- en 
groeiambities.

Netwerk: waardevolle contacten. 

Innovatie-Ecosysteemontwikkeling: clusterontwikkeling, 
instrumentontwikkeling, samenwerking in Open Innovatie 
Centra en proeftuinen (fieldlabs).

Financiering: voor samenwerkingsprojecten MIT R&D, EFRO, 
INTERREG (6A/6B) en Europa (HorizonEurope/ Vanguard),  
nationale fondsen o.a. Groeifonds en Mobiliteitsfonds. 

Transitie en uitdagingen        Business Development          

Business Development activiteiten van Oost NL zijn erop gericht 
bedrijven te ondersteunen bij de uitdagingen naar een circulair 
product of dienst. Per definitie betekent dit samenwerking in de 
keten en daar helpen we bedrijven mee. 

In samenwerking met de verschillende partners in het ecosysteem 
houdt Oost NL zich bezig met het stimuleren van de circulaire 
economie door onder andere door de volgende activiteiten:
•  Ondersteunen van individuele bedrijven in hun circulaire transitie
•  Opbouwen van Oost-Nederlandse ketensamenwerkingsprojec- 
    ten, onder andere met behulp van de Circo tracks methodiek
•  Initiëren van landelijke en Europese projecten 
•  Ondersteunen bij het positioneren van Oost –Nederland als 
    circulaire regio
 
Resultaat
Het resultaat van de business development activiteiten van Oost
NL is dat bedrijven in staat zijn tot:
•  Technologische en procesinnovaties die het mogelijk maken om 
    grondstoffen en/of materialen opnieuw te gebruiken zonder 
    verlies van waarde.
•  Het ontwerpen van producten vanuit een circulaire visie.
•  Samen met (keten)partners op zoek te gaan naar andere circulaire  
   verdienmodellen. 

Samenwerkingsprojecten
Er zijn verschillende mkb’ers actief in samenwerkingsprojecten die
met hulp van Oost NL zijn gevormd zoals:
•  Circulair Kozijn – Ontwikkelen herbruikbare circulaire kozijnen
•  Advanox – Ontwikkelen waterzuiveringstechniek voor medicijn- 
    resten
•  Circulaire Verfemmer - op basis van kunststof recyclaat
•  Stichting Texplus – Nieuwe producten van gerecycled textiel
•  Duurzame oeverbeschoeiing - op basis van verduurzaamd hout
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Martijn Kerssen   
business developer Circulaire Economie 
martijn.kerssen@oostnl.nl         +31 (0)6 10 80 69 76    
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Systeemtransitie
De transitie van een lineaire naar circulaire economie is een 
zeer ingrijpende systeemwijziging. Het oneindig kunnen laten 
circuleren van grondstoffenstromen maakt een economie 
circulair. Dat houdt in dat de inrichting van het economisch 
systeem functioneert via de volgende principes, waarbij:
•  Alle grondstoffen ergens anders in het economische systeem  
    kunnen worden ingezet op een duurzame manier (schoon,  
    veilig, sociaal) en alle afval als grondstof wordt ingezet.
•  Hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen en het slim benut- 
    ten van bestaande fysische processen de basis worden van 
    de economie;
•  De onttrekking van biologische en geologische hulpbronnen  
    duurzaam plaatsvindt.
•  Er duurzame energie gebruikt wordt.
•  Er nieuwe organisatievormen en businessmodellen ontstaan  
    om dit mogelijk te maken.

Uitdagingen in de keten
Dit leidt tot veel uitdagingen voor bedrijven die een circulair 
product of dienst willen ontwikkelen. Kort samengevat ervaren 
deze bedrijven uitdagingen op het gebied van:
•  Bedrijfsmodellen
•  Financiering
•  Beleid, wet- en regelgeving
•  Technologie
•  Maatschappij


