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Transitie naar een circulaire economie 

OP GROND VAN DE ALOM GEHUL-

DIGDE PRINCIPES VAN DE CIRCU-

LAIRE ECONOMIE IS DUURZAME 

INKOOP EEN MUST VOOR OVERHE-

DEN OP ELK NIVEAU. DAT HERGE-

BRUIK VAN OUDE MATERIALEN 

EEN BELANGRIJK SPEERPUNT GAAT 

WORDEN IN DE TOEKOMST LIJKT 

VRIJWEL ZEKER. OOK OP SPEEL-

PLEKKEN IS DIT PRINCIPE PRIMA 

TOE TE PASSEN. 

Het concept van de duurzame circulaire 

economie lijkt een veelbelovend alterna-

tief te bieden voor het huidige lineaire 

model. Circulaire economie is het maxi-

maliseren van hergebruik van producten 

en grondstoffen en het minimaliseren van 

waardeverniet ig ing. Kenmerkend voor 

de circulaire economie is dat grondstof -

fen en natuurlijke hulpbronnen niet 

worden uitgeput, maar efficiënt worden 

hergebruikt door bedrijven waardoor een 

productketen een kringloop wordt. 

Van Afval naar Grondstof 

Het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat maakt zich ook in 2018  hard 

voor een schoon en duurzaam Nederland. 

Dit vergt duurzaam omgaan met 

natuurlijke bronnen, efficiënt omgaan 

met onze grondstoffen, slim ontwerpen 

van producten, langer gebruik en 

hergebruik van voorwerpen en het 

optimaal benutten van reststromen. 

Kortom, er is een transitie nodig naar een 

circulaire economie waarin het ontstaan 

van afval en emissies wordt voorkomen. 

Het programma Van Afval Naar 

Grondstof is een belangrijke prioriteit in 

2018  om deze transitie te stimuleren 

Hoe kan de circulaire economie voor 

financiële voordelen zorgen? 

 
door het : 

  Beperken van transportafstanden 

  Minimaliseren van de input van grond-

stoffen 

  Elimineren van afval en vervuil ing  

Dekowood houtsnippers maakt ook deel 

uit van het circulaire economie principe, 

maar heeft zelfs meerdere levens: 

1.  van hout naar pa l lets  

2.  van pallets naar houtsnippers 

3.  van houtsnippers naar 

bodembedekker >compost > biobrandstof 

De houtsnippers worden gebruikt als 

valdempende ondergrond onder speel-

toestellen en zijn TüV-gecertificeerd. Ze 

worden geproduceerd uit gerecyclede 

schone pallets en zijn al toegepast bij 

veel speelplekken. 
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