
Bekijk de inspiratiegids "Producten uit recyclaat

voor de publieke ruimte" door op de link te

klikken.

Workshop: Toepassen Recyclaat

Georganiseerd door Werkplaats Circulair Inkopen

1
Welke kansen zie je voor het toepassen van recyclaat in jouw werk? 

Welke producten van kunststof koop je nu al in?  Kan hierin ook

gerecycled kunststof toe worden gepast? Deze kansen hoeven niet

direct uit de gids te komen.

2
Waarom worden deze producten nu nog niet ingekocht? Tegen welke

belemmeringen loop je aan?

Denk bijvoorbeeld aan prijs, kwaliteit, uitstraling, beheer, ...

3
Wat ga jij morgen doen om het inkopen van producten van recyclaat te

bevorderen of om eventuele belemmeringen weg te nemen?
4
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Kosten
Groene

Schoolpleinen

technische sterkte 100%

recyclaat  versus

bestaande/traditionele

materialen

speeltoestellen,

nieuwe zembla

aflevering?

Micro

plastics

Wat kost

het?

Levensduur

Erw
in: g

rootste

kansen in
 apparatuur

om

voorbeeldproducten

te m
aken (e

xtru
sie,

spuitg
ieten,

folie
blazen,

therm
oform

en, e
tc.)

informatieborden

gemeente zwolle in

week van de CE?

tegraput,

rioolbuizen,

huisaansluitingen

Kun je als

producent niet

eigenaar blijven?

Heb je je eigen

grondstoffen

verzekerd

Kwaliteit

Is er voldoende

aanbod van

recyclaat?

Wordt er

voldoende

ingezameld?

Wat is einde

levensduur, en

kan het dan

weer (anders)

gebruikt

worden?

Retour van de kunststof

producten ook

organiseren. Dus naast

producten van recyclaat,

ook de 'oude' producten

na einde levensduur /

gebruik weer

hergebruiken

Koppeling met

infra future

labs van

provincie

overijssel? 

Milieubelasting

t.o.v. bestaande

toepassingen

(milieu-impact)

stap 1 is

toepassing

materialen

voorkomen

Rol / gebruik

plastic in het

algemeen

(met oog op

de toekomst)

Goedkopere

uitstraling? 

Straatmeubilair,

waarbij geen

wrijving

plaatsvindt

Angst voor

het

onbekende

Erik: intern

afvalinzamelingmeubel

inkooppilots

..... ervaring

opdoen

kleurvastheid

Adelmo:Afzetpalen

Infiltratiekratten

DekplankenMeubilair

Geluidswal

Afzetpalen

Drainage

Ingeborg:

speelplaatsen met

waterbergingsfunctie

ondergrondsewerken

afvoeren e.d. Ronald

van Eerten

Klaas:

rioolbuizen

rioolputten

infiltratiekratten

kolken

speeltoestellen

RvE

Slim

inzamelen

regentonnen

RvE

Erwin:

hergebruik

landbouwfolies

Bronscheiding

vs nascheiding

De

gemeenteraad

heeft besloten

om Kampen

plasticvrij te

krijgen

Erwin: 3D

printen

Pilotprojecten

uitvoeren

Vraag stellen bij

projectvorobereidign

Belemmering:Hoe vraag je uit?

functioneel, milieubelasting,

kosten.

Hoe maak je een goed vergelijk

t.o.v. de bestaande objecten/

materialen

Het ontbreken van ervaringen

bijv. levensduur, kleurvastheid etc.

bedrijven

ondersteunen

met dit soort 

projecten (zoals

we nu al doen)

Wekelijks de

vergelijking op regio

zwolle circulair

plaatsen tussen een

circulair en

conventioneel

product

Binnen eigen

projecten

(buiten CE)

circulariteit

aansporen. 
gids onder de

aandacht brengen

bij collega's,

management,

directie, college en

raad!

Toewerken naar

convenant in de

regio met

projectleiders

openbare

ruimte?gebruikspilots

om kwaliteit/

slijtage te

ervaren

uitloging

delen van

inspratie

gids

MKI niet

van alle

producten

bekend 

Voordragen in

projecten/delen

inspiratiegids

collega's (beheer

en projecten)

Volgend jaar na

inventarisatie plasic

vrij de goede

alternatieven

benadrukken en

kennis delen van

andere gemeenten

Klaas: Afzetpalen,

rioolbuizen, voeten

bouwhekken,

rijplaten in

moederbestek

gaan zetten

Erwin: Voorbeelden

aandragen in

projecten.Minimale

eisen in kaart krijgen

Meten aan producten
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