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REPAREREN, HERGEBRUIKEN, RECYCLEREN 
NIEUWE CIRCULAIR ECONOMISCHE 

MODELLEN 
BOUW 

Day by day Bruxelles Vert d’Iris International – Humus Pro Shayp Communa – Volta Housing First 
Opening van een tweede 100% 
verpakkingsvrije winkel in Brussel. 

Herwaardering van organisch bedrijfsafval 
tot lokale en biologische compost  

Project voor de uitroeiing van waterlekken 
in niet-residentiële gebouwen. 

Renovatie en tijdelijke huisvesting in acht 
sociale wooneenheden.   

Genius Cycle Sophie Vercruysse – Happinest Relow asbl - LOWCO Valens – Vandergoten 
Project dat streeft op meer inzameling en 
valorisatie van AEEA’s.  

Online verkoop van opgeknapte spullen en 
verhuur van materiaal voor kinderen.  

Mobiele app die lokale koolstofarme 
bedrijven in kaart brengt.   

Recuperatie en recyclage van bakstenen 
voor nieuwe gebouwen.   

Oxfam-Solidariteit Bonjour Maurice – zero waste project Hytchers Deco Sege Rom sprl – 15 Rue de l’Est 

Refurbished laptops voor de Belgische 
markt.  

Hergebruik van stofrestjes voor de 
productie van schorten en pennenzakken 

Verbetering van de app en de leverdienst.  Transformatie van een herenhuis in drie 
woningen met herwaardering van materialen.  

Centre de formation 2mille – Centre 
Circulaire Électrique et Électronique  

La Ferme Nos Pilifs en Coopeos – 
Branche  

VO Communication SA - Circular Event’s 
toolkit 

Jacques Delens – Brederode II 

Unieke locatie voor ecologische industriële 
processen toegepast op AEEA’s. 

Valorisatie van groenafval (brandhout en 
bodembedekking) op lokale schaal. 

Operationele toolbox voor meer duurzame 
en circulaire evenementen.  

Renovatie van een gemengd gebouw met 
hergebruik van materialen.  

L’Ouvroir – Handymade  Usitoo - Usitoo B2B – IMPACT + Yuman Casablanco – Atelier Feu et Fer 
Ontwikkeling van een upcyclingnetwerk 
binnen maatwerkbedrijf l’Ouvroir.    

Ter beschikking stellen van weinig gebruikt 
materiaal in bedrijven. 

Duurzaam winkelcentrum met winkels die 
de circulaire economie toepassen. 

Circulaire werf voor de bouw van een 
duurzaam atelier voor de vzw Feu et Fer.   

VOEDING 
Mon cafetier Hé! Architectuur – Karper 

Abonnementsdienst voor de levering van 
koffie en verhuur van koffiemachines. 

Transformatie van een industrieel pand in 
coworkingruimtes, ateliers en studio’s. 

Terroirist  Entrakt - Be Module inside  
Gedeelde rechtstreekse bevoorrading van producten aan producenten, restaurants, 
kantines en winkels in Brussel.  

Ter beschikking stellen van modulaire, 
aanpasbare en demonteerbare 
werkruimtes. 

Les Gastrosophes asbl  A. STEVENS & CO - BR.EL – IMPACT+ 
Duurzame en solidaire traiteur, die menu’s aanbiedt die zijn gemaakt met onverkochte 
voedingswaren van biologische winkels in Brussel.   

Verbetering van de inzameling en 
verwerking van AEEA in Brussel. 

 


