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De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld 
is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te 
maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.
Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen 
worden omgezet in producten die aan het einde van hun 
levensduur worden vernietigd.

Bron: MVO Nederland (2016)

CIRCULAIRE ECONOMIE IS BELANGRIJK 

VOOR DE TOEKOMSTIG INGENIEUR

https://www.youtube.com/watch?v=2_orGl_s7UY
https://www.youtube.com/watch?v=2_orGl_s7UY


GAME VOOR ENGINEERING ONDERWIJS
Interactief leren over reststoffenhandel

De student:

1. Maakt kennis met het begrip circulaire economie, en in het bijzonder met 

lokale kringloopsluiting

2. verkrijgt kennis over organische reststoffeneigenschappen  en 

(on)mogelijkheden van diverse verwerkingstechnieken om van deze 

organische reststoffen nieuwe producten (materiaal en energie) te maken

3. verkrijgt inzicht in de invloed van grondstof- en energiebehoefte en 

motivaties van stakeholders (o.a. eindgebruikers) in lokale 

kringloopsluiting

4. leert samenwerken door het ontwerpen van nieuwe circulaire ketens 

(cocreatie), met behulp van bovenstaande kennis over grondstoffen, 

technologieën en behoeften van gebruiikers

5. verkrijgt inzicht in aspecten (o.a. parameters en impact) voor het 

ontwerpen van circulaire businessmodellen.
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Gebaseerd op twee case studies
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INTRODUCTIERONDE

• Wie ben je, welke grondstoffen heb je?

• Laat jezelf zien op het bord aan de hand van een pion

• Vertel aan iedereen wat je doet en welke reststromen en behoeften 

je hebt
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SPEELRONDE

• Op welke manieren kun je de reststromen uit het gebied gebruiken 

om je behoeften te vervullen?. 

• Doel: zo veel mogelijk behoeftenkaarten en grondstoffenkaarten op 

het speelveld. Laat de verbinding zien aan de hand van de linten.
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EVALUATIERONDE



Onderzoeksproject Re-Organise
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HVA PROJECTEN EN PUBLICATIES (OA. 

GRATIS DOWNLOADS)

Publicatie Re-Organise

https://tinyurl.com/y8dntav9

Informatie Re-Store

https://tinyurl.com/ya2klhyk

Publicatie RECURF

https://tinyurl.com/yavyl7g5

Tussenpublicatie RECURF-UP

https://tinyurl.com/yawsaosn

Publicatie Reststofgedreven Businessmodellen

https://tinyurl.com/y85mfxav

https://tinyurl.com/y8dntav9
https://tinyurl.com/ya2klhyk
https://tinyurl.com/yavyl7g5
https://tinyurl.com/yawsaosn
https://tinyurl.com/y85mfxav
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Picture from: Circle Economy (2015)

Ir. Kasper Lange

k.p.h.lange@hva.nl

www.hva.nl/urbantechnology

MEER WETEN?

http://www.hva.nl/urbantechnology

