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Afval bestaat niet, alleen 
grondstoffen. Wat de één 
als restant ziet, kan voor 
een ander dienen als 
waardevolle grondstof voor 
een product. Maar hoe vind 
je een bedrijf dat jouw afval 
kan gebruiken? 

Het LokaliteitenKabinet op 
De Smeltkroes in Nijmegen 
maakt dit inzichtelijk. 
Interesse? Doe mee!

https://lokaliteitenkabinet.nl/


Wat is het?
Een paternoster kast, een online 
database en een kennisplatform in één.

Het LokaliteitenKabinet bestaat uit drie 
componenten. Het eerste component is een 
fysiek product: een paternoster kast waarin 
samples van de beschikbare tweedehands 
grondstoffen, hulpstoffen, half-fabrikaten 
en afvalstoffen uit de lokale omgeving 
zichtbaar worden gemaakt. Deze kast wordt 
geplaatst op De Smeltkroes: Dé plek waar 
alle creatieve ondernemers van Nijmegen 
samenkomen. 

De kast is gekoppeld aan het tweede 
component: een online database waarin 
je inzicht krijgt in geproduceerde materialen 
en reststromen van bedrijven. 

Het derde component is het kennisplatform. 
Zowel digitaal als via innovatie sessies en 
business development trajecten wordt de 
meest actuele kennis op het gebied van 
circulair design en circulaire business 
modeling beschikbaar gesteld. Zo is het 
LokaliteitenKabinet het platform dat als 
grondstoffenrotonde bijdraagt aan de 
industriële symbiose in de regio. 

50 GLASHELDERE CONTAINERS
met lokaal afval/grondstof 

MEEDRAAIENDE ABRI-INFORMATIE 
met ingebouwde backlight 

LINEAR BEWEGENDE OVERLAY TOUCHSCREEN 
welke per grondstof via swipe aanvullende 
informatie geeft zoals o.a: 
• materiaalsamenstelling
• specificaties
• gewicht
• hoeveelheden
• en overige
Geheel is gekoppeld aan de database van
het LokaliteitenKabinet. Deze is ook te 
raadplegen via de site! 

DRAAIWIEL BEDIENING OVERLAY TOUCHSCREEN
Informatie over de grondstof veranderd bij
plaatsing voor de containers

DRAAIWIEL T.B.V. BEDIENING 
aansturing meganisme paternoster
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Wat kan ik ermee?
Vind een nieuwe bestemming voor 
afval, ontmoet andere ondernemers 
en vergroot je kennis over de 
circulaire economie. 

Bedrijven uit de regio kunnen hun
tweedehands grondstof aanbieden. 
Samples daarvan worden tentoongesteld
in de kast. De creatieve ondernemers op 
De Smeltkroes die elke dag langs de kast 
lopen, worden zo geprikkeld om creatieve 
en innovatieve toepassingen voor de 
tweedehands grondstoffen te bedenken. 

Daarnaast bieden we aan bedrijven 
workshops en trajecten aan om zelf ook 
mee te denken! Het stimuleren van 
nieuwe samenwerkingsverbanden 
tussen lokale ondernemers is het doel 
van het LokaliteitenKabinet. 
Iedereen kan bijdragen aan de transitie 
naar circulaire productieketens!

Hoe doe ik mee?
Join de community en houd de 
nieuwsbrief in de gaten!

Wil je op de hoogte blijven? Een grondstof 
aanbieden? Of wil je in de toekomst 
meedenken over nieuwe toepassingen 
van tweede grondstoffen in je bestaande 
bedrijfsvoering? 

Alles is mogelijk en meedoen is simpel! 
Klik op de button ‘Join’ en schrijf je op 
de website in!  

START UP MIX
PROJECTS Een frisse kijk op uw merk

Louis
Wolf

mede mogelijk gemaakt door

https://lokaliteitenkabinet.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
http://www.ondernemersfondsnijmegen.nl/ondernemersfondsnijmegen/2017/
http://desmeltkroesnijmegen.nl/
http://studioindemaak.nl/
http://www.startupmix.nl/
http://hetgroenebrein.nl/
https://louiswolf.nl/
http://www.re-visie.nl/
http://
https://lokaliteitenkabinet.nl/

	Knop Join10: 
	Knop Join11: 
	Knop Join: 
	Knop Join9: 
	Knop Join2: 
	Knop Join3: 
	Knop Join4: 
	Knop Join5: 
	Knop Join6: 
	Knop Join7: 
	Knop Join8: 
	Knop Join12: 


