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Een verantwoord beheer van de aarde vraagt om een andere inbreng 
van uit de economie. De titel van dit boek luidt daarom Naar een 
circulaire economie. Manifest voor regeneratie. Als mens hebben we de 
neiging te denken dat we buiten de natuurlijke orde staan. Het is niet 
zo dat we ons boven de natuur zien, maar we beginnen opnieuw te 
begrijpen hoe een tijdschaal van meer dan honderd jaar of een groter 
systeem functioneert. We gingen er te veel vanuit dat de effecten van 
onze activiteiten op de planeet verwaarloosbaar zijn en komen er nu 
achter dat het niet zo is. Hoe leren we omgaan met die complexiteit en 
met de onzekerheden die daarbij horen? De weg begint met het zetten 
van de eerste stappen.

Bij het begin van de coronacrisis gebruikte onze minister-president de 
woorden dat we met 50 procent aan kennis 100 procent beslissingen 
moesten nemen. Bij de uitdagingen waar we nu voor staan, weten we 
mogelijk nog minder, maar we begrijpen dat er ernstige dingen op ons 
afkomen. Tegelijk is het besef nodig dat we nooit het hele natuurlijke 
systeem zullen begrijpen en kennen, hoezeer we ons best ook 
doen daar in de buurt te komen. We blijven onderdeel van dat grote 
wonderlijke systeem. Wetenschappers laten ons de urgentie van een 
andere omgang met de aarde zien. Politiek worden klimaatakkoorden 
gesloten. Maar als individu weten we niet helemaal wat we moeten 
doen. Het probleem is eigenlijk te groot. De één gaat ervan stilstaan 
en de ander begint te rennen. We beseffen wel dat we goederen niet 
zomaar kunnen weggooien en dat we moeten letten op hergebruik om 
de aarde niet uit te putten. Daarvoor is gezond verstand voldoende. 
Maar er is meer nodig.

Een eerste stap is het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change)-rapport van de Verenigde Naties van augustus 2021 met de 
natuurkundige inzichten over klimaatverandering en de betekenis 
van de mens daarin. In het komende jaar zullen rapporten volgen 
over de gevolgen van klimaatverandering en over de te nemen 
maatregelen. In dit boek lopen we daarop vooruit door de circulaire 
economie af te pellen en in kleinere stukjes behapbaar te maken. 
Daarmee zetten we een aantal stappen die er in ieder geval toedoen. 
Vanuit de invalshoek van circulaire economie wordt zo een bijdrage 
geleverd om verstandig te leven en de gestelde doelen dichterbij te 
brengen. De auteurs schrijven met de kennis en inzichten van nu. 
Doel is hoop en inspiratie te geven voor de onbekende wegen die 
voor ons liggen. De bijdragen in dit boek behandelen grotendeels 
verschillende invalshoeken, verdeeld over drie thema’s. 
- Aarde en leefomgeving,
- Economische systemen en bedrijfsleven,
- Gemeenschap, onderwijs en staat.

‘Hoe zou het zijn om deze plek, de aarde, weer eer aan te doen,  
als thuisbasis voor onszelf en al onze verwanten’
Braungart en McDonough, 2002
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In deze indeling is de intentie zichtbaar gemaakt dat denken over 
circulaire economie meer dimensies heeft dan techniek, hoe 
belangrijk ook. De gezondheid van de planeet als onze hoofdbron 
van bestaan en de dominantie van circulaire benaderingen ook in 
de leefomgeving van de mens zijn urgent geworden. Daarvoor zijn 
nieuwe ordeningen nodig in de organisatie en het functioneren van 
markten, overheden en burgers. Met de keuze van deze thema’s is 
geprobeerd de bredere context en samenhang te laten zien. De scope 
is dus noodzakelijkerwijs breed en multidisciplinair. Daarom hebben 
we gekozen voor een breed palet aan thema’s en auteurs. Overigens 
hebben we zeker niet alle relevante thema’s benaderd.

Circulaire economie: wat is dat? 
Circulaire economie is een economisch systeem van gesloten 
kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten 
hun waarde zo min mogelijk verliezen.1 In essentie gaat het om 
het creëren van een economie waarin ook de (rest)waarde van 
grondstoffen, onderdelen en producten financieel-economisch is 
en waarin processen niet meer worden beschouwd vanuit input en 
output (lineair, leidend tot afval), maar vanuit een maatschappelijk 
verdienmodel op basis van processen die in elkaar doorlopen 
(Korhonen et al., 2018). Dat betekent dat sectoren, processen en 
producten circulair worden gemaakt. Inmiddels bekende voorbeelden 
zijn kringlooplandbouw en circulaire bouw van woningen en 
infrastructuur. Kernprincipe in een circulaire economie is het streven 
om zo min mogelijk grondstoffen te gebruiken en die optimaal te 
benutten. Dus producten zo te ontwerpen dat er a) zo min mogelijk 
grondstoffen nodig zijn, b) de gebruikte grondstoffen zo lang mogelijk 
worden gebruikt, en c) grondstoffen daarna hoogwaardig kunnen 
worden hergebruikt.
De Europese Commissie (EU, 2015) heeft een actieplan uitgebracht 
over de transitie van de Europese Unie naar een circulaire economie, 
gedefinieerd als een economie ‘gericht op regeneratieve groei, dat 
wil zeggen een (circulair) economiemodel dat meer terug geeft 
aan de aarde dan het neemt en het grondstoffenverbruik van de 
aarde binnen de planetaire grenzen houdt’ (EC, 2020). In 2021 is 
dit actieplan vernieuwd als onderdeel van de Green Deal met een 
ambitieus nieuw pakket ‘circulaire economie ter bevordering van het 
concurrentievermogen, werkgelegenheid en duurzame groei’ (EC, 
2020).
Circulaire economie, circulariteit en duurzaamheid hangen nauw 
met elkaar samen. Circulariteit en circulaire economie zijn geen 
synoniemen. Je zou het zo kunnen zien dat circulariteit doelt op het in 
balans houden van de planeet en circulaire economie de voorwaarden 
schept. Daarbij is het begrip duurzaamheid van belang.

1. We sluiten aan op de 
definitie die door W. 
Leendertse en J. Arts in 
dit boek wordt gebruikt 
(hoofdstuk  11, p130). In 
een video van de Ellen 
MacArthur Foundation 
(2011) wordt de 
betekenis van de 
circulaire economie op 
een beeldende manier 
uitgelegd: https://
youtu.be/2_orGl_s7UY.

Het concept van duurzaamheid of sustainability is in 1980 voor 
het eerst gepresenteerd bij The World Conservation Strategy van 
de International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources (IUCN): ‘This is the kind of development that provides real 
improvements in the quality of human life and at the same time conserves 
the vitality and diversity of the Earth. The goal is development that 
will be sustainable. Today it may seem visionary but it is attainable. 
To more and more people it also appears our only rational option’ 
(UNEP, IUCN, WWF). Circulariteit en duurzaamheid zijn op deze 
wijze omschreven deels overlappend. Beide begrippen gaan over 
het vitaal houden van onze planeet. Duurzaamheid raakt echter 
ook aan verbetering van de kwaliteit van het menselijk leven. In het 
verlengde van de doelstellingen van duurzaamheid en circulariteit is 
er de noodzaak van een mondiale energietransitie, van maatregelen 
voor klimaatbeheersing en voor klimaatadaptie. De transitie naar 
een circulaire economie is daarmee onlosmakelijk verbonden met 
energietransitie en klimaatadaptie. Figuur 1 maakt de samenhang 
tussen circulaire economie, energietransitie en klimaatmaatregelen 
zichtbaar als interacterende en elkaar versterkende fenomenen 
(Friedman, 1999).
  

Circulaire economie is regeneratief
De kanteling van een lineaire groeieconomie naar een 
circulaire economie is veel meer dan alleen een afval=voedsel/
grondstofverschuiving. Het betekent een kanteling van economische 
systemen en van de beginselen van macro-economische politiek. 
Economen werken al lange tijd aan begrippen als rechtvaardige 
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Figuur 1. De samenhang tussen circulaire economie, energietransitie en 
klimaatmaatregelen als interacterende en elkaar versterkende fenome-
nen.
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prijs en (brede) waardeontwikkeling. Maar is er een markt voor 
niet-monetaire waarden en hoe meten we die? Daarvoor zijn 
‘externaliteiten’ van belang. Het begrip externalities is geïntroduceerd 
door Arthur Cecil Pigou (Pigou, 1932). Hij stelde de ‘pigouviaanse 
belasting’ voor om de maatschappelijke kosten als gevolg van 
economische activiteit die niet in marktprijzen tot uiting komen, 
terug te halen.2 Voorbeelden van dergelijke heffingen in de huidige 
tijd zijn CO2- en milieuheffingen. Nu kunnen vervuilers nog veel 
nadelige gevolgen van hun activiteit buiten hun kosten houden, 
bijvoorbeeld uitstoot en lozingen. Deze kosten worden afgewenteld 
(externe kosten). Lukt dat niet langer, bijvoorbeeld door regelgeving 
die uitstoot verbiedt, dan moeten zij deze kosten in hun beprijzing 
opnemen (interne kosten). Zouden mensen en bedrijven altijd 
hun kosten hebben geïnternaliseerd, dan hadden we nu geen 
klimaatprobleem gehad. Een volledig circulaire economie heeft geen 
afval en dus geen externe kosten.

Kate Raworth (2017) bouwt voort op die externaliteiten met de 
Donuteconomie, ook door de relaties naar zowel natuur als naar de 
sociale aspecten van het menselijk leven te leggen. Hoe laat zich 
een circulaire economie voorstellen en denken? Uitgangspunt van 
Raworth is enerzijds het erkennen van grenzen aan economische 
groei (bruto nationaal product, BNP) en de uitputting van natuur 
en grondstoffen, anderzijds het erkennen van een wereldwijd 
recht van iedereen op een menswaardig bestaan. Aldus ontstaat 
het beeld van een donut: een ecologische begrenzing enerzijds 
en een sociaal fundament anderzijds. En de opvatting dat een 
duurzame en inclusieve economie beide grenzen moet respecteren 
en zich binnen die grenzen moet ontwikkelen. Raworth heeft 
beide grenzen uitgewerkt door deze te vertalen naar de ambities en 
uitgangspunten van de Verenigde Naties. Wat betekent ecologische 
begrenzing: welke aspecten en waarden zijn van belang? En wat 
betekent een sociaal fundament c.q. welke waarden omvat het 
borgen van een menswaardig bestaan? In termen van ecologische 
begrenzing onderscheidt Raworth de volgende negen dimensies: 
klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, bodemverontreiniging, 
luchtvervuiling, waterverontreiniging, aantasting van de natuur, 
overmatig watergebruik, aantasting stikstof- en fosfaatbalans, en 
chemische vervuiling. In termen van sociaal fundament en het recht 
van een ieder op een menswaardig bestaan, onderscheidt zij de 
volgende tien dimensies: voedsel, water, wonen, opleiding & educatie, 
veiligheid, inspraak, werk & inkomen, energie, sociale & gender 
gelijkheid, en gezondheid. Raworth neemt circulariteit heel breed! 
Visueel weergegeven en samengevat resulteert dat in figuur 2.

2. Dit pleidooi is 
herhaald door 
vele economen. In 
Nederland onder 
anderen door Hueting 
en Goudswaard. 
Goudswaard werkt 
dit in zijn Ongeprijsde 
schaarste uit als externe 
effecten (Goudswaard, 
1970). In het Verenigd 
Koninkrijk onder 
anderen Ezra Mishan 
met zijn boek The Costs 
of Economic Growth 
(Mishan, 1969).

Cruciaal in de visie van Raworth is een ander concept van 
economische ontwikkeling, namelijk regeneratief economisch 
ontwerp. Kern van het huidige industriële stelsel is de lineaire 
productieketen van ‘neem, maak, gebruik en gooi weg’. In één zin: 
win grondstoffen en fossiele brandstoffen uit de aarde, maak er 
producten van, verkoop die aan consumenten en verbruikers die ze 
uiteindelijk weggooien. De kern van het regeneratieve ontwerp is een 
cyclische economie: in plaats van doorstroming van materialen is er 
sprake van een rondstroming van materialen.3 Regeneratie betekent 
overcompensatie. Negatieve effecten van economische activiteiten 
worden omgezet in positieve impulsen. Productieprocessen komen 
zo in dienst te staan van circulaire doelen. Regeneratieve landbouw 
is hiervan een voorbeeld: door landbouw te plegen die de bodem 
herstelt, krijg je positieve gevolgen zoals meer biodiversiteit, meer 
waterretentie en daardoor weer meer CO2-opslag. Het zijn niet alleen 
productieomgevingen die voor regeneratie kunnen zorgen. Ook 
veel bewonersinitiatieven zijn in staat om in een buurt steeds meer 
sociale cohesie te creëren, waardoor mensen zich beter voelen en 
bijvoorbeeld beter aan het werk blijven of beter zorgen voor de fysieke 
omgeving, zoals het groen in de buurt. Uit boodschappendiensten 
zijn de afgelopen jaren tientallen initiatieven gegroeid om in buurten 
meer naar elkaar om te zien. Gevolgen daarvan zijn meer welzijn, 

3. Om de rondstroming 
van materialen te 
bevorderen wordt de 
ladder van circulariteit 
gebruikt; zie R-ladder 
- strategieën van 
circulariteit, RVO.nl, en 
zie ook Kenniskaarten 
Groene Brein, https://
kenniskaarten.
hetgroenebrein.nl/
en/knowledge-map-
circular-economy/
what-are-useful-tools-
for-organizations-that-
want-to-get-started-
with-the-circular-
economy/.
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Figuur 2. Het brede concept van Raworth voor circulariteit.  
Bron: Raworth 2017

circulaire economie vooor een verantwoord beheer van de aarde



16 17

waardoor mensen minder een beroep doen op de zorg. Het principe 
van regeneratieve economie is het steeds verdergaand koppelen van 
positieve effecten van economische en sociale activiteiten aan de 
negatieve effecten. Samen kunnen zij in een opwaartse spiraal komen 
waarin de positieve effecten sterker zijn dan de negatieve: dat is 
regeneratie.

Urgentie of apocalyps?
Het IPCC, een seniorteam van wetenschappers van de Verenigde 
Naties, heeft in augustus 2021 een nieuwe, uitermate schokkende 
rapportage uitgebracht over de natuurkundige aspecten van 
Klimaatverandering. Andere rapportages over de gevolgen en 
te nemen maatregelen zullen volgen. De verwachting is dat de 
klimaatakkoorden van Parijs niet zullen worden gehaald en dat de 
effecten van opwarming veel erger worden. In november 2021 zijn 
deze resultaten in een klimaattop in Glasgow (aangeduid als COP26) 
besproken. 

Bij de beleidsvorming rond het klimaatvraagstuk is het denken 
in transities dominant. De indruk is ontstaan dat we tot 2050 de 
tijd hebben om de transitie naar klimaatneutraal vorm te geven. 
Er is echter ook een andere tijdschaal. En in deze tijdschaal is de 
klimaatverandering zelf dominant. Hoeveel tijd hebben we nog om 
de bestaande manier van leven af te bouwen, hoe lang kunnen we nog 
doorgaan met emissies verbonden met onze fossiele economie? Het 
IPCC-rapport van 2021 is daar helder over. We naderen een zestiental 
tipping points, waaronder ontbossing, smeltend ijs, ontdooiende 
permafrost, vertragende oceaanstromen, afnemend CO2-opname- 
capaciteit van de oceanen en stervend koraal. Een tipping point 
is een kritieke drempel waarbij een (relatief) kleine verstoring 
door exponentiële processen de toestand van het aardsysteem 
ingrijpend kan veranderen. Als we voorbij deze tipping points zijn, is 
klimaatverandering out of control – het venster om in te grijpen is dan 
voorbij. We gaan ervanuit nog enkele decennia te hebben om het tij te 
keren en een radicale draai te maken. Het is turn or tip.

Enkele recente berichten uit het nieuws in 2021. Cruciaal is de snelle 
opeenvolging van deze berichten. Daarmee zijn het geen incidenten meer, 
maar hebben de voorbeelden meer langdurige waarde. 
-  Trouw, 6 augustus 2021 - twee berichten: ‘De golfstroom dreigt stil te 

vallen, met verstrekkende gevolgen van het klimaat in Nederland’.
-   In diezelfde krant worden evacuaties van delen van de stad Athene 

beschreven. Eerder was al sprake van evacuaties van de stad Olympia. 
Dezelfde dag geeft het NOS Journaal schokkende beelden over nieuwe 
branden in Griekenland. 

-   NRC bericht diezelfde dag over ongekende bosbranden in Turkije. 
Blusvliegtuigen blijven aan de grond bij gebrek aan water. In een 
hoofdcommentaar wijst die krant op de ernst.

-   We horen van enorme bosbranden in Frankrijk, Spanje, Italië, 
Griekenland, Cyprus, Sardinië. Australië en de Verenigde Staten. 
Temperatuurrecords worden gebroken.

-   Diverse media rapporteren in juli 2021 over overstromingen in Europa 
met als gevolg enorme schade en enkele honderden slachtoffers en 
vermisten in onder andere België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en 
Oostenrijk

-   Recent rapport van De Nederlandse Bank (Smeets et al., 2021): ‘Onze  
bevindingen tonen aan dat de totale milieuschadekosten verbonden aan 
de Nederlandse economie in 2015 50 miljard euro of 7,3procent van het 
Nederlandse bbp bedragen.’ In 2021 is dat dus veel hoger!

De aarde produceert alles wat we nodig hebben om in onze voedsel-, 
energie- en andere levensbehoeften te voorzien. De ecologische 
voetafdruk geeft inzicht in de hoeveelheid land die jaarlijks nodig is 
voor onze consumptie. De voetafdruk (footprint) is geïntroduceerd 
door Mathis Wackernagel, University of British Columbia, en 
inmiddels internationaal geaccepteerd (Wackernagel en Rees, 1996).4 
Wij denken dat de mens buiten de natuurlijke orde staat, dat wij de 
natuur kunnen beheersen, dat wij er als het ware boven staan. Dit 
denken gaat ons opbreken. Bruno Latour, gerenommeerd Frans 
filosoof en antropoloog, parafraserend: ‘Het Aardse is een nieuwe 
politieke actor. Een actor die voortaan reageert op het handelen van 
mensen. […] De Aarde reageert op ons doen en laten, incasseert niet 
langer gewoon de klappen en slaat steeds harder terug.’ (Latour, 2021).

Waarom naderen we tippings points? Een opmerkelijke publicatie 
is Thank you for being late van Thomas Friedman (2016). Friedman 
vraagt aandacht voor de Wet van Moore.5 Het belang van de wet ligt 
in het feit dat het een exponentiële ontwikkeling betreft. Friedmans 
stelling: in de 21ste eeuw zijn de drie belangrijkste krachten: Moore’s 
law (technology), the market (globalization) and mother nature 
(climate change and biodiversity loss). Het effect van die triangulatie 
van versnellingen is: exponentieel toenemende complexiteit én 
instabiliteit en daarmee een grotere waarschijnlijkheid van tippings 
points. Als wij, zoals het IPCC stelt, de tipping points naderen, is er 
géén weg meer terug!! Om dat (nog?) te kunnen voorkomen is het ‘alle 
hens aan dek’ en zullen alle (sub)systemen moeten heroriënteren. 
Circulaire economie is nodig om de klimaat- en energiedoelen te 
halen.

4.  voetafdruknederland.
nl.

5.  De Wet van 
Moore stelt dat het 
aantal elektronische 
schakelingen dat op 
een stuk silicium kan 
worden aangebracht 
iedere twee jaar 
verdubbelt.
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Anders leren kijken
Invoering van een circulaire economie is een hardnekkig proces 
van veranderen. Niets is moeilijker dan dat. De geschiedenis van 
hardnekkige techniek wemelt van de mooie verhalen. 

‘Waarom hebben de toetsen van een toetsenbord de volgorde QWERTY? 
Omdat het ontwerp dateert uit de tijd van de mechanische typemachines 
die gebruikmaakten van hamertjes. Die raakten in elkaar verstrikt bij 
een geoefende typist. De oplossing was een ontwerp waarbij de meest 
gebruikte letters zo ver mogelijk uiteen liggen en de hamertjes de tijd 
krijgen om ongestoord terug te vallen. Efficiënt en effectief? Vanuit de 
hamertjes bezien wel. Maar waarom heeft een pc of een touchscreen nog 
steeds een QWERTY-ontwerp? Omdat niets zo moeilijk is als een systeem 
afleren en een nieuw systeem aanleren. Dat is wat economen pad-
afhankelijkheid noemen. We zouden vele malen sneller kunnen typen als 
we bereid waren om onze vingers nieuwe vaardigheden aan te leren, om 
op een andere manier naar dingen te kijken. We zouden bereid moeten 
zijn om te desinvesteren, om de hardware die wij allen hebben staan af te 
schrijven om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.’

De fysicus en wetenschapshistoricus Thomas Kuhn zette in 1962 
de wetenschapsfilosofie op zijn kop met zijn boek The structure 
of scientific revolutions (Kuhn, 1962). Draait de zon om de aarde 
(Ptolemaeus) of draait de aarde om de zon (Copernicus)? Kuhns 
stelling was dat wetenschap zich kenmerkt door en ontwikkelt via 
gestalt switches: omslagen in de manier waarop wetenschappers – en 
mensen in het algemeen – kijken naar de wereld. Neem de illustratie 
van figuur 3: is het een konijn? Of is het een eend? De een ziet een 
konijn, de ander een eend. Wie heeft er gelijk? Opmerkelijk is ook 
dat het menselijk brein niet in staat is om beide beelden op hetzelfde 
moment te zien. 

 Volgens Kuhn proberen wetenschappers zelden theorieën en 
waarnemingen te weerleggen.  Wetenschappers zullen eerder 
voortborduren op de vragen en subvragen die in een paradigma 
(zienswijze) passen en het overige terzijde schuiven of over het 
hoofd zien. Wie een eend ziet, ziet geen konijn – en omgekeerd. Een 
vis weet niet wat water is tot hij op het droge ligt. Kuhn noemde de 
manier waarop we de dingen om ons heen waarnemen en bevragen 
een paradigma en hij opperde dat wetenschap zich kenmerkt door 
paradigmawisselingen. Wetenschappelijke voortgang wordt geboekt 
in de vorm van puzzle solving. Bijvoorbeeld: zij die een konijn menen 
te zien, kunnen zich verbazen over zijn snelheid of vermogen tot 
springen – en dat vervolgens onderzoeken door te kijken naar 

longvermogen, de bouw van het skelet, de kracht van de spieren, et 
cetera. Antwoorden genereren nieuwe vragen: stel dat snelheid iets 
te maken heeft met de verhouding tussen botten en spieren; wat is 
dan precies die verhouding? Wat onderscheidt een snel konijn van 
een minder snel konijn? Zij die een eend menen te zien, stellen geheel 
andere vragen. Wat maakt dat een eend kan vliegen? Waarom kan de 
ene eend verder vliegen dan de andere? 

Wat wensen we de lezer toe?
We leven in 2021, in het tweede COVID-jaar met een immense, 
dagelijks groter wordende klimaatcrisis. Er gloort hoop, maar wat 
kunnen we leren van de economische slingerbewegingen vanuit het 
verleden? Er zijn paralellen met het verleden, bijvoorbeeld in de sfeer 
van huisvesting en infrastructuur. Op het snijvlak van economie, 
sociologie en cultuur is een nieuw fenomeen gekomen, namelijk 
waardentoevoegingen aan de samenleving door andere vormen van 
participatie. Burgers worden zelfstandig en gaan ‘het zelf doen’. De 
overheid moet zich opnieuw uitvinden. Het Huis van Thorbecke 
beweegt. De afstand naar de burgerij lijkt groter geworden. Maar ook 
het drielagenmodel van Thorbecke verandert. Internationaal met 
vooral de Europese Unie, maar ook thematisch en regionaal, veelal 
gemeenten overstijgend.
Systemen zijn op hol geslagen. Er zijn steeds minder impulsen nodig 
om sociaal-maatschappelijk grote consequenties te genereren. 
COVID-19 had volkomen onverwacht een enorme impact op zo’n 
beetje alles. Overigens blijken samenlevingen ook over onontdekte, 
ingebouwde stabilisatoren te beschikken, zoals het economisch 
herstel laat zien. 
We mogen echter niet blindelings vertrouwen. Aanpassing en actie is 
nodig. Circulaire economie gebaseerd op herstel (regeneratie) biedt het 
perspectief op een andere manier met onze aarde en de leefomgeving 
met 8 miljard medemensen om te gaan. De artikelen in dit boek beogen, 
zoals de laatste zin van het intro aangeeft, de eerste stappen te zetten.

inleiding

Figuur 3. Illustratie van Thomas Kuhn. Welk dier ziet u?

circulaire economie vooor een verantwoord beheer van de aarde


