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Behoeften invullen 
met minder 

hulpbronnen 
Langere levensduur voor producten 

Gedeeld gebruik 
Minder verlies 

Dienst centraal en niet het product 
Waterbesparing 

Open ruimte vrijwaren 
 

Hulpbronnen in 
kringloop houden 
ontwerp voor gesloten kringlopen  

Gescheiden inzameling en recyclage 
Hoge gerecycleerde inhoud 

Hergebruik van water 
Herstel van verontreinigde bodem 

 

Toegevoegde waarde voor 
de samenleving 

(huisvesting, voeding, 
transport, comfort, 
werkgelegenheid, 

zingeving…)  



> 60 % van 
broeikasgassenuitstoot 
is materiaalgerelateerd 

Meer dan 50 % van 
wereldwijde CO2-

uitstoot te wijten aan 
winning en verwerking 

van grondstoffen 
(UNEP Resource 

Panel) 



Source: VITO, 2016 

Meer CO2-besparing door recyclage en 
voorkomen van grondstoffengebruik 

Bron: Eunomia (2015), The potential contribution of waste management to a low 
carbon economy. 



Koolstofvoetafdruk  
=  

broeikasgassenimpact die wereldwijd optreedt 
om een consumptiebehoefte in te vullen 

 
 

Materialenvoetafdruk 
= 

Verbruik in gewicht in mineralen, fossiele 
grondstoffen, biomassa en metalen die 

wereldwijd optreedt om een 
consumptiebehoefte in te vullen 

 
 
Houden rekening met 
-  ontginning en telen van grondstoffen 
-  hun verwerking tot producten 
-  de productiemiddelen die daarvoor nodig 

zijn 
-  impact tijdens gebruik 
-  alle transport 
-  afvalverwerking  



Bovenste figuur aangepast obv VITO & VMM, 2017 (koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie) 
Onderste figuur aangepast obv VITO & OVAM, 2018 (nog niet gepubliceerd) 
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Uit MIRA: Koolstof- en materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie 

Uit Monitor Groene Economie 2016 (Dept. Omgeving) 



Koolstof- en materialenvoetafdruk veel hoger dan 
streefwaarde 

Vlaamse 
voetafdrukken 

2010 

globale 
streefwaardes 

2050 

-35% 

-30% 
20 
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Uit MIRA: Koolstof- en materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie 

Streefwaardes 2030 

2°C drempel 

Gelijk grondstoffenverbruik 
per aardbewoner 

materialenvoetafdruk 
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Comfort via 
consumptie-

goederen 
(kledij, 

apparaten,…) 

Bron: gebaseerd op cijfers van MIRA, koolstof- en materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie 



jaar.		

	

Gezond voedingspatroon (minder rood vlees, meer noten 
en peulvruchten) 
 
30 % minder voedselverlies bij huishoudens 

11 %  
lagere 

koolstofvoetafdruk 

Alle organisch-
biologisch afval uit 
restafval 

Gezondere bodem 
 
Betere recyclage van 
resterende restfractie 



Klimaatimpact van een gebouw 
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Klimaatimpact 
door 

materialengebruik 
bij constructie 

(grondstoffenontginning, 
productie, transport, 

constructie) 

Vermeden 
klimaatimpact door 
ontmanteling voor 
hergebruik en 
recyclage 

Klimaatimpact 
door 

energieverbruik 
tijdens 

gebruiksfase 



vandaag 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Evolutie koolstofvoetafdruk 

energiegebruik gebouwenpark in gebruiksfase constructie voor nieuwbouw en renovatie 

Renovatietempo moet 
met factor 3 à 4 stijgen 

 
Impact op voetafdruk ten 
gevolge van constructie? 

Toename beperken door  
-  materiaalbewust 

bouwen 
-  compacter bouwen 
-  Sluiten van 

kringlopen 



Gedeelde mobiliteit noodzakelijke schakel in koolstofarme economie 

En hergebruik / 
recycleer ook 
wat Vlaanderen 
verlaat! 



consumptiegoederen 
 

Kledij en schoeisel 4 x langer 
laten meegaan door hergebruik, 
leasing en verhuur 
 
50 % van de textielvezels worden 
gerecycleerd 
 
Meer lokale hoogwaardige 
productie van textiel die langer 
meegaat 

32 %  
lagere 

koolstofvoetafdruk 

Bron: Ellen MacArthur 
Foundation op basis van 
WRAP, SCAP textiles tracker 
survey van 2016 

Bron: :Koolstofvoetafdruk van de Vlaamse 
consumptie (2017) VITO (2017) in opdracht van 
VMM 
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Een circulair watersysteem als antwoord op een 
warmer klimaat  
 

 

Hergebruik van water en van 
grondstoffen/energie die er nog in zitten 
 
 
Meer wateropvang en vertraagde afvoer 
 
 
Zuinig watergebruik 



 
Gebruik het juiste kompas  
 
“Dematerialiseer” en sluit de kringloop 
 
Stimuleer een circulair consumptiemodel 
 
Investeer in een circulair industrieel weefsel in Vlaanderen 
 
Ondersteun dit met een aangepast wettelijk en financieel kader 
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