
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-11-2019, Brussel 

Een Gids voor Circulaire Economie in Brussel 
In het bijzijn van Brussels minister Alain Maron lanceerden Hughes Belin en 
Cédric Hananel hun boek Circulaire Economie in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.  
 
Circulaire economie zit in de lift in Brussel. Steeds meer kleine en grote bedrijven proberen 

grondstoffen slimmer te gebruiken. Ze maken producten van gerecycleerde materialen, lenen 
voorwerpen uit of herstellen ze. Andere bedrijven proberen minder afval te produceren en 

zetten volop in op hergebruik, in de horeca en de retail, maar ook in de bouwsector. 

 
Sinds 2016 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de overgang naar de circulaire economie 

opgenomen in haar strategische doelstellingen. “We hebben circulaire economie ook 

centraal geplaatst in het meederheidsakkoord van de Brusselse regering,” zegt Alain Maron, 
minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, 

Energie en Participatieve Democratie. “De overheid is vastbesloten om de milieutransitie te 

bevorderen. Daarom wil ze de ontwikkeling van de circulaire economie versterken.”  
 

Circulaire Economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet verschillende Brusselse circulaire 

projecten in de kijker. “We schreven dit boek om de veelheid aan circulaire initiatieven in 
Brussel te tonen, het enthousiasme waarmee ze worden uitgevoerd en de ideeën erachter,” 

vertelt auteur Cédric Hananel. Samen met coauteur Hughes Belin ging hij daarom in gesprek 

met actoren in de publieke en private sector die betrokken zijn bij het circulaire ‘Brusseleirs’ 
laboratorium dat de economie heruitvindt.  

 

Het boek belicht ook de institutionele kant van de circulaire economie. “We wilden verslag 
uitbrengen over de wirwar van projecten,” zegt auteur Hughes Belin, “maar ook over de 

verschillende initiatieven van het Gewest om circulaire initiatieven te stimuleren.” Het boek 

verkent naast concrete bouwstenen voor de circulaire economie in Brussel ook verschillende 
denkpistes voor de toekomst en stelt maatregelen voor om het circulaire Brussel bestendigen. 

 
Hoewel er veel officiële rapporten, academische werken en onderzoeken over de circulaire 

economie bestaan, blijkt het vaak moeilijk om conclusies te trekken uit die ongecoördineerde 

en vaak cryptische literatuur. Dit boek wil nieuwsgierige burgers en gehaaste besluitvormers 
door de bestaande kennis gidsen en tegelijkertijd nieuwe ideeën aanreiken. Minister Maron 

beloofde de suggesties van het boek alvast aandachtig te lezen. 



 
De Franstalige versie van het boek is beschikbaar in verschillende Brusselse boekhandels, maar 

kan ook gratis worden gedownload op www.CircularEconomyBook.brussels. De 

Nederlandstalige versie van het boek verschijnt begin 2020. 
 

### 
De auteurs 

Hughes BELIN is freelancejournalist, moderator van conferenties en auteur. Hij schreef twintig 

jaar lang over thema's van het Europese energie- en klimaatbeleid. Vandaag schrijft hij over 

gezondheid, voeding en persoonlijke ontwikkeling. In 2007 ontving hij de Louise Weiss Prijs voor 

Europese journalistiek.  

Cédric HANANEL richtte in 2011 het communicatiebureau Arctik op. Het bureau is 

gespecialiseerd in duurzaamheidscommunicatie en belicht milieu-initiatieven van Europa en 

haar regio's. Samen met zijn team werkt Cédric sensibiliseringscampagnes rond 

klimaatverandering uit, net als communicatieprojecten rond circulaire economie en 

toegepast onderzoek. 

Contactinformatie 

Voor vragen over het boek kunt u terecht bij de auteurs: 

• Cédric HANANEL: +32 4 78 33 47 18 

• Hughes BELIN: +32 494 54 71 03 

De auteurs kunnen u ook in contact brengen met de organisaties, ondernemers en 

beleidsmakers die in het boek aan bod komen. 
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Foto’s van de persconferentie 

Voor extra foto’s of infografieken uit het boek, kunt u contact opnemen met Camille 

Differdange op camille.differdange@arctik.eu. 
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