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(HERSTELLEN, HERGEBRUIKEN, RECYCLEREN) VOEDINGSSECTOR NIEUWE ECONOMISCHE MODELLEN  
VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

BOUWSECTOR

Lumency BVBA - Smart Led : creating a second life for Led 
lights

Re : Work - I’m Perfect Rotor - Verkoop van hergebruikte bouwmaterialen  
« just in time » 

VLA Architecture - Een voorbeeldige metamorfose van een 
architectenbureau

Project om leds een tweede leven te geven. Project voor de verwerking van onverkochte waren tot soep. Project voor het hergebruik van bouwmaterialen just in time Renovatie waarbij de afbraak van de bestaande ruimten wordt 
beperkt en zoveel mogelijk verouderde elementen worden 
hergebruikt.

Miyo SPRL - Pick&Back Färm - Biologistic BXL (fase 2) BC Architectes - Terres de Bruxelles / Aardes van Brussel Max Stockmans - CoPost

Project voor herbruikbare verpakkingen voor  
meeneemgerechten

Logistiek multi-actoren-project rond bioproducten. Hergebruik van afgegraven aarde als bouw materiaal. Binneninrichting van één van de wooneenheden als 
groepswoonst met de integratie van de circulaire economie.

Isatio - Voorbij de textielweefsels No Waste - Operatie Sirocco – dehydratatie centrum Skyfarms - Opleiding stadslandbouw voor bedrijven Jacques Delens - Tour à plomb

Project voor de nuttige aanwending van textielafval Proefproject voor het drogen van onverkochte fruit en groenten 
dankzij de «verloren» energie van een industrieel procedé

Project in de functionele economie voor bedrijfsmoestuinen Renovatie van een oude smelterij in het raam van  
het wijkcontract «Bloemenhof» in het centrum van Brussel.

Thomas Lommée - Open Structure 2,0 Bees coop scrm - Beescook, gedeelde keuken voor professionelen AgainAgain - AgainAgain Girault Florian - Rue des Moucherons

Open Structure 2,0 (OS) is een standaardconcept in open access 
voor modulaire bouw.

Project rond een professionele gedeelde keuken voor onder 
meer herverpakkingsactiviteiten

Project voor de leasing van speelgoed Transformatie en renovatie van een dak van een gebouw uit het 
begin van de 19e eeuw midden in het centrum van Brussel.

Batigroup - Batiterre Cycad - Bikefreedom Les Entreprises Louis de Waele - Horta - ONSS

Project voor het inzamelen en nuttig aanwenden  
van bouwmateriaal.

Productie/huur van ecodesignfietsen Werken voor de binneninrichting van een kantoorgebouw met  
het demonteren en wegvoeren van de bestaande wanden

Asbl les Ateliers de la rue Voot - Een fiets voor 10 jaren Tale Me - Les dénicheuses Bruno Duheym Bois&Structure - Dethy

Project uit de functionele economie voor fietsen. Nuttige aanwending tweedehandstextiel Project voor het renoveren/verhogen van een typisch Brussels 
huis

Lili Bulk - LillyBulk «next

Verkoop van producten in bulk

Communa ASBL - l’urbanisme transitoire au service d’une 
ville résiliente

Tijdelijk gebruik, nuttige aanwending van beschikbare ruimten

Coucou SPRL - Coucou

Project voor de huur van kleding en een gemengde handelsruimte

La Bière est Ronde - BeerFood

Nuttige aanwending van draf van de brouwerrij als crackers

Dzerostudio Architectes - Tomato Chilli

Serre, gebouwd en gecommercialiseerd volgens de principes 
van de circulaire economie en de functionele economie

Permafungi - Lumifungi

Creatie van lampenkappen op basis van afval, het  draadweef-
sel van paddenstoelen.

iClinique - Re.Lease

Project voor all inclusive IT-aanbod (huur, bijstand en herstelling)

# beCircular

www.circulareconomy.brussels


