
WELKOM! 
Proeflokaal ‘Leven zonder afval?’

15 februari 2021   

• De microfoon graag uitzetten (unmute) 

• Camera mag aan of uit

• Speaker view – galery view

• Chatfunctie voor vragen

• Naam aanpassen? (rechtermuisknop – rename)

• De sessie wordt opgenomen: u ontvangt de link



PROGRAMMA

Blok 1: Kennismaken (20:00-20:30 uur)
 Zoom + programma
 Stichting Duurzaam Molenlanden
 Thema Circulariteit - Leven zonder afval?

Blok 2: Proeven (20:30-21:10 uur)
 Verdraaidgoed | Lisanne Addink-Dölle
 Korte pauze
 2e kans bouwmaterialendepot | Arie Korevaar  
 Eco School | Christiaan Boer

Blok 3: Verbinden (21:10-21:30 uur)
 Van gedachten wisselen
 Opbrengst: Wat ga jij morgen doen of laten?  
 Optioneel: gezellig napraten van 21:30-21:45 uur)



Stichting Duurzaam Molenlanden 

Huib – Ria – Bastiaan – Cora – Martijn – Michaela – José – Jan – Menno – Gerjan – Simon - Gea



Stichting Duurzaam Molenlanden 



www.duurzaammolenlanden.nl

http://www.duurzaammolenlanden.nl/


Proeflokaal ‘Leven zonder afval?’
15 februari 2021   

Quote uit dagblad Trouw 
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-
natuur/een-verwoeste-planeet-we-kunnen-
het-ons-simpelweg-niet-voorstellen

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/een-verwoeste-planeet-we-kunnen-het-ons-simpelweg-niet-voorstellen


Pollvragen 

“Wat drijft je om vanavond bij het eerste Proeflokaal 
aan te sluiten?

“Welke omschrijving past het beste bij het thema 
Circulariteit?”



Verdraaidgoed

Lisanne Addink-Dölle

Waardeloos 
Weer Waardevol

“Verspilling geeft mij buikpijn”



We ontwikkelen op eigen initiatief circulaire producten en concepten, 
werken in opdracht van bedrijven aan hun circulaire vraagstukken

en promoten en verkopen circulaire producten

VerdraaidGoed



Presentator
Presentatienotities
Maar als je producten wilt maken of verkopen die bijdragen aan een CE, dan rijst de vraag, wat is dan precies circulair? Hoe weten we of een product bijdraagt aan de transitie naar deze nieuwe economie?



Ladder van Lansink

Presentator
Presentatienotities
Als basis hebben wij gekeken naar de Ladder van Lansink die in de jaren 70 is ontwikkeld (1979). De bovenste 3 sporten van deze ladder geven een richting waar niet alleen ontwerpers, maar eigenlijk alle organisaties wel wat mee kunnen. Maar om er in ons vakgebied ook écht wat mee te kunnen, heeft VG deze 3 woorden “verdiept” tot 6 verschillende Circulaire Product Principes. Principes, die ook al wat duidelijker laten zien hoe er voor bedrijven ook een boterham te verdienen valt binnen deze economie. 



Circulaire Product Principes
Afvalpreventie

(product dat afval helpt voorkomen)
Hergebruikt

(nieuwe eigenaar)
Recycling

(is of kan omgezet worden)

Bewust ontworpen 
(bewust ontwerp en materiaal keuze)

Productpreventie 
(beleving i.p.v. iets materieels)

Herbestemd
(nieuwe functie)

Preventie Hergebruik Recycling

Presentator
Presentatienotities
Alle producten op LG leggen we dan ook langs dit ‘meetlint’ om te kijken of ze in de shop mogen. En ook als we met bedrijven zoals jullie aan de slag zijn, kijken we of deze principes interessant zijn in jullie bedrijfsvoering. Maar ook als consument zou je deze principes kunnen gebruiken om keuzes te maken. 



Het voorkomen 
van het ontstaan

Afvalpreventie



Afvalpreventie
Van snijrest naar bijproduct

(grote) snijresten ontstaan 
wanneer het doek niet 
volledig gevuld kan worden.

Kleine ontwerpen 
beschikbaar hebben voor 
het opvullen tot aan het 
printformaat



Beleving i.p.v. iets 
materieels, lease 

en delen

Productpreventie



Herbruikbaar, 
nieuwe eigenaar 

(evt. na opknappen)

Hergebruik



Hergebruik > 2e KansKaart
Laat zien wat je waar 2e kans kan krijgen

2e kans voor mensen

Hernieuwbare 
grondstoffen

Bouwmaterialen

Reparatie / 
onderdelen

Herbestemde
producten

Kringloopwinkel



Afgedankte 
producten 

opnieuw waarde 
geven (nieuwe 

functie)

Herbestemd



Afgedankte 
producten 

opnieuw waarde 
geven (nieuwe 

functie)

Herbestemd



Terugwinning & 
recycling

Recycling



Koffie Recycle Service



Presentator
Presentatienotities
Zo krijg je je eigen materiaal direct weer gerecycled terug. 



Bewust ontwerp 
en materiaalkeuze

Bewust ontworpen



Bewust ontworpen 
Materiaalkeuze

Presentator
Presentatienotities
De materiaalkeuze speelt in dit CPP een belangrijke rol. Voorbeeld koffiemachine bouwer. Met deze klant hebben we er aan gewerkt, om een deel van zijn petrochemische kunststof onderdelen te vervangen voor bio based kunstof van koffiedik. 



Inspirerende oplossingen 
voor circulaire vraagstukken

Lisanne Addink-Dölle
lisanne@verdraaidgoed.nl

+31 6 43987706



2e kans
bouwmaterialen depot

Arie Korevaar
Via Marktplaats



Eco-school

Christiaan Boer
Duurzaamheidsdocent
Wellantcollege



Eco-school



Breakout rooms
Wat heeft je het meest verrast?

Waar denk je over na? 



www.duurzaammolenlanden.nl

http://www.duurzaammolenlanden.nl/


Zet alvast in uw agenda:

Proeflokaal Biodiversiteit

Maandag 17 mei 2021

Volgende Proeflokaal - Biodiversiteit
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