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Onze maatschappij is aan het veranderen. We zoeken met el-

We staan aan het begin van een omslag. Er is nog wel het no-

kaar naar manieren om een andere economie vorm te geven.

dige werk te verzetten voordat er sprake is van een circulaire

Een van die manieren is om grondstoffen en spullen circulair

economie. Maar dat begin is wel veelbelovend; dat laat deze

te maken. Dat betekent langer gebruiken, intensiever ge-

markt juist goed zien. Geniet dus van deze markt met koplo-

bruiken en na afloop niet weggooien, maar de grondstoffen

pers van circulair ondernemen.

opnieuw benutten voor het volgende product. We noemen
dat de circulaire economie.

Namens het onderzoeks- en organisatieteam,

In 2016 is er een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de
opkomst van de circulaire economie. Dat onderzoek laat zien

Jan Jonker

dat heel veel mensen, heel veel bedrijven aan het verkennen

Hoogleraar duurzaam Ondernemen

zijn wat ze met die circulaire economie in hun bedrijf zouden

Nijmegen School of Management

kunnen. Daarnaast zien we nieuwe bedrijven ontstaan die

Radboud Universiteit – Nijmegen

juist vanuit het idee van circulariteit opgezet worden.
Vandaag willen we op deze markt laten zien hoe dat concreet
uitpakt. U kunt hier rondkijken, proberen, voelen, (proeven)
en praten. Een verscheidenheid aan mensen en bedrijven is
hier naar toe gekomen om u te laten kennismaken met hun
idee en producten.
Wie meer wil zien, kan op 19 mei deelnemen aan een van
de 10 bedrijfsbezoeken tijdens de regiotours. U kunt zich
daarvoor hier aanmelden: http://bit.ly/2lOX3Ex Deelname is
gratis. Haast u alleen wel, want er is maar een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar.
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Circuleer uw boeken!
6

Dekowood houtsnippers heeft zelfs meerdere levens;
van boom naar pallet-van pallet naar valondergrond-van

2

IK circuLEER

3

Organiseren van transport op basis van lege ruimtes op
vrachtwagens die toch al onderweg zijn…

valondergrond naar bodembedekking of biobrandstof.

7

DutchSpirit, duurzame maatpakken en colberts.
Naast duurzame maatpakken is DutchSpirit leverancier
van de 100% circulaire werkkledingstof Inspire.
Samen met vier Europese bedrijven vormt DutchSpirit
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Gezonde en veilige muurverf met C2C certificaat

Wear2wear waarin de recycling van deze kleding wordt
gegarandeerd. #transparant #closedtheloop
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Bernhagen Natuurkeukens werkt met zeer duurzaam,

8

De Circulaire Economie zien we bij Canon terug in de ont-

natuurlijk materiaal dat hergebruikt kan worden of al

werp-, productie-, gebruikers- en recyclingfase. Kortom in

gerecycled is. Wij werken onze keukens af met biologische

alles wat we bij Canon doen.

olie.
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9

PHI Notes is het slimme circulaire notitieboekje gemaakt
van gerecyclede materialen! Het biedt het comfort van

13 Informatiestand voor de markt

fysiek schrijven, het geniale van een whiteboard en de
efficiëntie van digitaal organiseren
14 Het Nieuwe Bouwen is een project vanuit Cirkelstad
10 Hermeta Blue levert producten waarbij een duurzame
grondstofkeuze centraal staat.

Arnhem Nijmegen waarin de Radboud Universiteit,
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en
Stichting Agrodome samen met de ketenpartners
uit de bouw en maakindustrie nieuwe, duurzame
samenwerkingsverbanden willen realiseren die leiden
tot nieuwe circulaire producten en processen binnen het

11 Grafische producties op maat, koploper in het duurzaam

gehele bouwproces.

bedrukken van recyclede en circulaire papiersoorten en
materialen.Ecodrukkers
15 BinBang maakt stapelbare Dutch design
afvalscheidingsbakken van gerecycled materiaal om
makkelijk je afval te scheiden en gezamenlijk grondstoffen
12 Paperwise ‘Wise with waste’
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te gaan sparen.
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en maken er nieuwe hoogwaardige voedingsproducten
van. We gebruiken koffiedrab om oesterzwammen om
16 Vlakglas Recycling Nederland zamelt vlakglasafval in,

te kwekenVersfabriek is een circulaire onderneming uit

om het vervolgens te laten recyclen. Vlakglas wordt in de

Nijmegen. We be- en verwerken overtollige afval- en

woning- en utiliteitsbouw gebruikt: denk aan ruiten van

voedselstromen en maken er nieuwe hoogwaardige

dubbelglas, spiegels en interieurbeglazing.

voedingsproducten van. We gebruiken koffiedrab om
oesterzwammen om te kweken

17 T-shirts van Icons of Nature zijn de schoonste T-shirts ter
wereld: ecologisch, economisch en sociaal verantwoord
gemaakt, met unieke kenmerken die baanbrekend en

21 Ioniqa heeft de sleutel gevonden voor een kwart van al
het plastic afval in de wereld.

uiterst noodzakelijk zijn voor de modebranche.
18 OWA, de ecologisch verantwoorde printoplossing voor
een daadwerkelijk lagere milieuvoetafdruk.
22 Recover-E levert verantwoord (her)gebruik van ICT!

19 Peeze staat voor kwaliteit en duurzaamheid en innovatie.
20 Versfabriek is een circulaire onderneming uit Nijmegen.
We be- en verwerken overtollige afval- en voedselstromen

23 Lune staat aan de basis van en faciliteert de circulaire
economie met haar afvalinzamelmiddelen.
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27 Vormgeving, lichtgewicht structuren, duurzaamheid en
24 Op de Markt Circulaire Economie laat ik zien dat circulair

minimalistisch materiaal verbruik; de natuur helpt u met

ontwerpen en maken ‘een fluitje van een cent’ is.

nieuwe inzichten. Biomimicry-modellen en -technieken

Ik toon producten die nooit meer afval worden en de rol

geven u handvatten voor groene en functionele

van de 3D printer in dit proces, is getekend, Bas Luiting

ontwerpen. Biomimicry Centre

Redesign Factory B.V.

28 Ecovrede Leefbaarheid, duurzaamheid, voorzieningen
25 Alle ingezamelde restromen uit de levensmiddelen
branche (waaronder hoofdzakelijk Cat. III-stromen)

voor wie dat nodig heeft en stads- en boslandbouw
initiatieven.

worden door ReFood hoog energetisch samengevoegd,
‘gehygiëniseerd’ en ontdaan van stoorstoffen om vervolgens na vergisting rechtstreeks als meststof voor landerijen aan de agrarische sector beschikbaar te stellen.

29 Natural Plastics ontwerpt, maakt en vermarkt biobased
producten en concepten voor de groene buitenruimte,
gemaakt uit afval uit de agri- en tuinbouw.

26 De Fruitmotor werkt aan circulaire fruitteelt in
coöperatief verband en verrijkt met de opbrengst de
ecologie rond de boomgaard en de sociale verbanden
in de dorpen.
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30 Herso Circulaire meubelmakers
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31 Roelofs is een landelijk opererende organisatie die zich

35 De provincie Gelderland heeft een uitvoeringsagenda

richt op duurzame en circulaire vernieuwing van de

circulaire economie. Samen met de Hogeschool Arnhem

openbare ruimte: van ontwikkeling en ontwerp tot en

Nijmegen (HAN) laat de provincie een assortiment

met uitvoering en beheer & onderhoud.

Gelderse biobased producten zien en demonstreren
studenten hoe je plastic maakt uit aardappelen.

36 Provincie Gelderland en HAN
32 MushBIN gaat de uitdaging aan om in het bedrijfsleven
de afvalstromen op de juiste manier in te zamelen en te
verwerken tot nieuwe grondstoffen.
37 Circuwear by outfit; Oude kleding is nieuwe stof ….
tot nadenken! Outfit company wear
38 QCP – Quality Circular Polymers is opgericht in 2014
33 In 2018, het jaar dat Nijmegen Green Capital van Europa

en produceert in Geleen, Limburg, duurzame plastics

is, gaat de Green Capital Challenge Circulaire Economie

(polyethyleen en polypropyleen) vervaardigd uit plastic

inwoners van Nijmegen er bewust van maken dat hun

afval, voornamelijk uit het Nederlandse inzamelsysteem

afval waarde bevat.

Plastic Heroes. Hierdoor wordt niet alleen een oplossing
geboden aan ons plastic afvalprobleem, maar ook een
flinke CO2 besparing gerealiseerd wordt (tot 75% ten
opzichte van ‘virgin’ plastics).

34 Van Hulley, de boxer met een goed verhaal!

39 …
7

deel nemer sl ijs t

46 Interstuhl
40 AND Cheesetrade staat voor het realiseren van het
41 …

Plennid acteert vanuit de gedachte dat er geen Plennid B is. Nu is het moment om hier
met z'n allen voor te strijden. Before The Flood geeft perfect weer met welk probleem
onze planeet te maken heeft. Plennid brengt daarom duurzame ondernemers,
gemeentes, studenten, corporates en alle andere lagen van de maatschappij samen om:
"Duurzaamheid De Nieuwe Standaard Te Maken".

42 CIRCLES is de digitale en fysieke ontmoetingsplek voor

48 Logge is een interieurbouwer die circulaire inrichtingen

tweede leven van kaas.

iedereen die in Oost Nederland bij wil dragen aan de

op maat maakt.

transitie naar een circulaire economie
43
44 …
49 Gispen gelooft in de circulaire principes. Het is onze
overtuiging dat goed ontworpen, duurzame producten
garant staan voor een duurzaam interieur, of het nu gaat
45 Velto stelt zichzelf in dienst van een betere (werk-leef)

om uw werk-, onderwijs-, zorg- of woonomgeving.

omgeving. Dat betekent dat we ons bedrijfsproces stap
voor stap circulair aan het maken zijn en onconventionele
samenwerkingsovereenkomsten sluiten voor meer
schoonheid op alle fronten.

50 Auping nights,Beter days
51 …
52 …
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60 Be-O wil de transitie van fossiele materialen plastics naar
53 Het meubellabel Weder is ontstaan uit een samenwerking tussen
studio Wederzijds en een aantal milieubewuste fabrikanten, die
verantwoording willen nemen voor hun afgeschreven producten.
Weder staat voor kwaliteit en design, maar ook voor hergebruik,
duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.

natuurlijk hernieuwbare materialen plastics versnellen
door middel van het aanbieden van uniek vormgegeven
herbruikbare producten gemaakt uit bioplastics die 100%
recyclebaar zijn.

61 Vandebron wil een belangrijke rol spelen in de transitie
naar een autonome energievoorziening; ‘Wij zien
54 DGU De Groene Uitvaartkist ontwikkelt en verkoopt
100% milieuvriendelijke en CO2 neutrale uitvaartkisten

ondernemen als het middel om de transitie naar een
duurzame economie te versnellen.’

van topkwaliteit tegen betaalbare prijzen

55 Roetz-bikes ‘Join our ride to a better world’
56 …
57 …

zet zich de komende jaren in voor:
- het nieuwe ambacht voor nieuwe werkgelegenheid (onze competentie);
59 … - duurzame ketensamenwerking (samenwerking is de oplossing);
- bouwen met duurzame materialen (onze kwaliteitsgarantie).
58 …
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Foodtrucks

1

Peeze

2

…

3

De Creperie

4

…

5

Plastic Fantastic
Lokaal opvangen van alle soorten plastic en
vervolgens daar ter plekke waardevolle producten
van maken! Upcyclen van afval plastic middels
de mobiele fabriek van Plastic Fantastic!
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Markt, Arnhem
18 mei 2017
van 13.00 tot 17.00 uur

www.circulairebusinessmodellen.nl
#BMCE

