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Food Loop netwerk voor 
voedsel toegankelijk 
voor heel Nederland
Twee weken geleden zijn de laatste huizen aange-
sloten aan het Food Loop netwerk. Het is nu voor 
iedereen in Nederland mogelijk om on-demand 
voedsel in de juiste hoeveelheden in hun eigen 
keuken binnen te krijgen. Na de eerdere protes-
ten van sceptici is het ambitieuze infrastructuur-
plan  toch doorgevoerd.
 Het systeem schijnt erg wennen te zijn, 
maar na enige persoonlijke aanpassingen schijnt 
het vrij soepel te werken. Er kan door de gebruiker 
aangegeven worden hoeveel je van elk product per 
keer zou willen ontvangen. Dat kan voor fruit (zo-
als sinaasappels), maar ook voor andere produc-
ten zoals chocola, thee, wijn, et cetera. Er hoeft 
dus niet meer zoals vroeger te worden gevochten 
om een laatste wc-rol. De Food Loop is aangesloten 
op de compost en heeft een rechtstreekse verbin-
ding met het recyclingnetwerk. Verpakkingen 
worden via de Food Loop rechtstreeks gerecycled 
tot nieuwe verpakkingen. Dit systeem werkt vol-
ledig via Voice Recognition. Enige klachten over 
agressieve reclameformats en vragen over privacy 
en dataverwerking worden door Food Loop Inc. 
op het moment in behandeling genomen en zul-
len serieus opgepakt worden.
 Grote voordelen worden nu al gezien. 
Voorbeelden zijn de vervanging van kliko’s en 
vuilnisbakken door meer groen in steden en de 
opvallende vermindering van zwerfafval.

Nieuwe schoen voe(d)t 
de aarde: jouw positieve 
footprint
3D-geprinte schoenen zijn al een tijdje hot en hap-
pening, maar hebben nu een nieuwe functie! Het 
is nu mogelijk om de bodem te voeden en zaadjes 
te planten simpelweg door vrolijk rond te huppe-
len. Door deze schoenen maak je contact met de 
bodem en voel en ervaar je wat zij nodig heeft. Je 
wordt fit, zen en helpt de natuur een voetje. Dit is 
de toekomst van regerenatieve landbouw, machi-
nes zijn niet langer nodig! Ellen Sillekens doet dit 
sinds een aantal maanden en verdient er zelfs een 
leuk zakcentje aan.

Cyber Warrior blijkt 
veelzijdig
De Cyber Warrior blijft vernieuwen. De computer in 
je ooglens maakt het mogelijk om verschillende 
apps te laten draaien. De ooglens heeft niet alleen 
een kleine milieu footprint, maar maakt het ook 
mogelijk om de digitale wereld te verbinden met 
de buitenwereld en jouw gedachten. Deze week 
is er weer een nieuwe update in de software: de 
symphonie integra tor. In de recreatieve muziek-
wereld werd al enige tijd op deze uitbreiding ge-
wacht. Met de ‘sympho nie integrator’ werk je via 
je ooglens met mensen over de hele wereld aan 
een symfonie in jouw favoriete genre.
 De user kan mensen uit de hele wereld 
uitnodigen die hoge skillpunten scoren in hun 
muzikale cate gorie. Als de user vijf symfonische 
klankgroepen gevuld heeft, kan hij samen met 
zijn genodigden een symfonie maken. Wordt deze 
symfonie trending en heeft deze een objectieve 
resonan tiegraad boven de 9 (van de 10), dan ver-
schijnt de symfonie in de mondiale streamings-
lijst van dat genre. Is de score nog hoger, dan ont-
vangt de user een uitnodiging voor livestreams.
 Wereldwijde samenwerking wordt zo 
nog makkelijker. Een bijvangst van de Cyber Warri
or is dat de mu zikaliteit van de global users aanlei-
ding kan zijn voor digital dating met elkaar. Een 
gevoelige snaar is eenvoudig geraakt...
 
World Wide App Ranking: 

Babbelraam, het nieuwe 
overgangsritueel 
aan het einde van de 
werkdag?
Vandaag spraken we gebruikers die aan het ein-
de van de werkdag gebruik maken van het Bab
belraam. Hoe ervaren zij de nieuwe mogelijkheden 
op de werkvloer?
 Gebruikers geven aan dat deze innovatie 
laat zien hoe multifunctioneel een raam kan zijn 
ten opzichte van vroeger, toen een raam een een-
dimensionale functie had. Doordat het raam een 
‘product-as-a-service’ is, konden er gedurende de 
afgelopen maanden steeds meer functies worden 
toegevoegd aan het raam, zonder dat het ministe-
rie daar extra voor betaalde. Het circulaire en kli-
maatpositieve Babbelraam wordt op verschillende 
manieren ingezet om sociale innovatie te bevor-
deren. Het ene ministerie ge bruikt het facultatief, 
bij de in- en uitgang van het gebouw. Het andere 
ministerie gebruikt het met een meer verlichtend 
karakter voor een praatje en contact aan het einde 
van de werkdag. Bij de ene gebruiker leidde dit tot 
een ‘mindshift’ in het dagelijkse werk, terwijl het 
voor de ander meer therapeutisch is.
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Updated Circular Economy 
Implementation Programme 
2021-2023

Summary



Towards a circular economy

A circular economy is one in which we use natural 
resources, materials and products more efficiently, thus 
reducing our dependence on the extraction and production 
of new raw materials. Many environmental problems are 
essentially  the result of  wasteful use of raw materials. 
Making the transition to a circular economy enables society 
to make a major contribution to four significant tasks:1 
cutting CO2 emissions, protecting biodiversity, improving 
air, water and soil quality, and ensuring the security of raw 
materials supply. 

The government has set targets of halving raw materials use 
by 2030 and achieving a fully circular economy by 2050. 

Results in the past year

Since the 2016 launch of the central government-wide 
circular economy programme, the foundation has been laid 
for the transition to a circular economy. This can be seen 
in the wealth of tangible results that have been achieved 
over the past year. Examples of these results, such as the 
Denim Deal, are given in the updated Circular Economy 
Implementation Programme (UPCE). The brand owners 
and retailers that are signatories to the Denim Deal have 
undertaken, among other things, to work together in 
the value chain to produce three million pairs of denim 
jeans over the next three years with a content of 20% post-
consumer recycled cotton fibre.2 

Another example is the province-by-province map of 
circular economy plans, in which the Dutch provinces 
present their goals for achieving a circular economy. 
Enabling transition flows to cross provincial and 
international borders is of ongoing importance, and will 
require collaboration on implementation, legislation and 
further development of circularity. 

A third example is the CIRCO programme, which 
encourages circular design by companies and designers 
of products and services. As of mid-2021, a thousand 
companies had attended a Circular Business Design 
Track, in which they received help in developing a circular 
business proposition for their product, equipment, 
structure or service. 

1 PBL policy letter, ‘Mogelijke doelen voor een circulaire economie’ 
(‘Possible Objectives for a Circular Economy’), July 2021, https://
www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/14/
policy-brief-pbl-mogelijke-doelen-circulaire-economie.

2 Post-consumer recycled materials are materials that have been 
used for an undetermined period for the intended purpose by the 
end user(s), discarded and then recycled, so that the fibres can be 
used again in new products. 

Integral Circular Economy Report

The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL)’s 
first Integral Circular Economy Report (ICER), a Public Value 
Review, the recommendations of the Circular Economy 
Reflection Group and the ‘red threads’ paper of the Circular 
Economy Accelerator all show that the foundation has 
been laid for the transition to a circular economy. The next 
phase will require a sharper vision, an enhanced policy 
focus, more binding measures and a clearer division of 
roles. This will make it possible to reverse the trends in raw 
materials use, reduce environmental impact and ensure raw 
materials supply security. 

In its response of 21 May 2021,3 the government endorsed 
the recommendations. By striving for clearer goals 
and responsibilities, regulation and pricing, market 
development, knowledge and innovation, the government 
seeks to promote a circular economy.

As the programme has been updated by a caretaker 
government, it is confined to efforts that can be pursued 
within the existing frameworks and with the resources that 
have already been allocated. PBL’s first Integral Circular 
Economy Report makes clear that more will be needed to 
achieve our ambitions. The next government will have to 
make the choices required for an enhanced policy focus. 

Circular Economy Implementation 
Programme 2021-2023

This update gives an overview of circular economy 
developments and new activities that are being launched, 
and reports on the progress of activities that were already 
under way as part of the Circular Economy Implementation 
Programme. Under this programme efforts are being made 
through five transitional agendas, ten crosscutting themes 
and at regional level, with projects that yield valuable 
experience and lessons for central government policy and 
with the best combination of instruments. 

The Circular Economy Implementation Programme is 
updated annually. This edition focuses on three themes: 

1 Higher on the R ladder (circularity ladder) and further 
towards the front end of the chain and the product 

2 Systemic change from a linear to a circular economy 
3 Impact through a focus on raw materials flows.

3 Parliamentary Papers, House of Representatives, 2020/21, 32 852, 
no. 157. 
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To further reduce raw materials use and ensure maximum 
value retention, our focus must shift further toward the 
front end of the supply chain. This requires various circular 
strategies, such as reuse, circular design, sharing, lending 
and repair. Reuse is in any event central to Implementation 
Programme activities, as it was last year. The City Deal for 
a circular and conceptual approach to construction tasks, 
agreed by municipalities, provinces, central government, 
the business community and knowledge institutions, 
is aimed at bio-based and conceptual and industrial 
construction. Housing will largely be built with renewable 
materials, or using components that are built in factories 
and assembled on-site. This will shorten construction time, 
raise the quality of housing, and reduce emissions, waste 
and transport. 

Another activity that falls within this theme is the iconic 
project Convenience Gap. The ‘convenience gap’ refers to 
the fact that new products are easier to purchase than used 
ones. To promote a circular economy, consumers need to 
be encouraged to buy more second-hand furniture and 
other consumer items. This is also in keeping with the 
highest rung of the R ladder, refuse and reduce. Talks with 
the chains IKEA and Ahrend and with second-hand shops 
confirm that closing the convenience gap must play a key 
role in an approach that encourages the sale of second-
hand furniture. 

The point of departure of the second theme is that a linear 
economy is fundamentally different from a circular one. 
It therefore demands a different system, including new 
business models, financing and legislation on products and 
their use. For example, financial barriers to the transition 
to a circular economy must be eliminated. Together 
with Invest-NL and the financial sector, efforts are being 
made as part of the Dutch central bank DNB’s Sustainable 
Finance Platform to create a level playing field for circular 
initiatives. Metrics are also being developed to assess how 
circular companies are. 

The third theme, ‘Impact through a focus on raw materials 
flows’, derives from the Integral Circular Economy Report 
and PBL’s policy letter ‘Mogelijke doelen voor een circulaire 
economie’ (‘Possible Objectives for a Circular Economy’). 
PBL shows the central importance of examining the 
raw material flows with the greatest impact on climate, 
biodiversity, pollution and security of supply. These are not 
necessarily the most extensive raw materials flows. 

PBL states that the effects of raw materials use can be most 
effectively tackled at product group level. This provides 
insight into and enables management of raw materials 
consumption and the associated environmental effects over 
an entire life cycle, and thus throughout the supply chain. 
Furthermore, targets in terms of effects at product group 

level often give parties in the chain a better idea of what 
they can do to adjust raw materials consumption or reduce 
environmental impacts. A joint process has now been 
initiated of setting specific targets for each project group 
and drafting implementation plans. The targets and plans 
will be ready by early 2022, but decisions on them will be 
made by the new government. 

More specific targets can guide and assist the neces-
sary acceleration and upscaling. For this reason, since 
the autumn of 2020 there have been joint efforts with 
the partners involved in the Circular Economy 
Implementation Programme (UPCE) to flesh out and 
spell out its overall objectives and associated effects. In 
its policy letter of 14 July 2021, PBL outlines a reference 
framework for elaborating and specifying UPCE’s 
objectives, and gives insights into the raw material 
flows and product groups where the greatest impacts 
can be achieved. As PBL continues to develop the 
target set and to monitor results, central government 
and the other parties involved will take the current goal 
of halving consumption as a firm guideline, and define 
specific targets for the product groups with the 
greatest impact.

And now?

Interest in a circular economy has risen sharply in 
recent years. It is also receiving growing recognition at 
international level, as evidenced by the EU Green Deal 
and the EU Circular Economy Action Plan, for instance . 
We are seeing excellent practical examples of circularity 
everywhere. This is important: in this way the public at 
large will become more familiar with the idea and more 
engaged with it. 

Innovative startups, citizens’ initiatives and ideas are 
springing up everywhere. They go far beyond the content 
of the UPCE update, not to mention this summary of it. 
Collaboration between governments, companies, civil 
society organisations and the public, and within supply 
chains, is the key to their success. 

This update will take an additional step within the existing 
frameworks. PBL indicates clearly in its Integral Circular 
Economy Report that an enhanced policy focus is needed. 
It is time to scale up and speed up developments, to 
move beyond voluntary efforts to binding measures. 
The foundation has been laid for the next government to 
shape this enhanced focus. 

The updated Circular Economy Implementation 
Programme 2021-2023 (in Dutch) can be found here.
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