Weg met de
wegwerpeconomie
in Duiven Maak jij het verschil?
Kun je nog slimmer omgaan met verpakkingsmaterialen? Kun je het restafval van de
bedrijfskantine nog beter hergebruiken? Kunnen we door ‘samen doen’ kosten besparen
of misschien zelfs met onze afvalstromen nieuwe business creeren in onze eigen regio?
BESPAREN OP JE AFVAL IS ALTIJD MOGELIJK

AFVALSCAN LEGT KANSEN BLOOT

Ondernemers zien hun eigen afval en afvalverwerking
nog vaak als kostenpost. Wij laten je graag zien dat je
op die manier kansen laat liggen. Door slim en duur
zaam om te gaan met je afval wordt de verwerking
ervan niet langer een ondergeschikte kostenpost.
Benut onderstaande kansen:
● Voorkomen van afval bespaart op grondstoffen en
verwijderingskosten
● Afvalscheiding verhoogt de kans op hergebruik en
verlaagt ook de verwijderingskosten
● Afvalstromen van het ene bedrijf blijken vaak een
waardevolle grondstof te zijn voor het andere be
drijf, ook in Duiven!
● Kostenbesparing door efficientere inzameling en
verwijdering door samenwerking op bedrijven
terreinen of in de regio
● Afval verminderen wordt de komende jaren steeds
meer een wettelijke verplichting

Tijdens een recente workshop ‘Van afval naar grond
stof, kansen voor ondernemers’ hebben verschillen
de ondernemers op bedrijventerrein Centerpoort
Nieuwgraaf besloten aan de slag te gaan met het
project ‘Weg met de wegwerpeconomie’.
MKB Duiven ondersteunde deze workshop die ge
organiseerd werd door een initiatiefgroep bestaan
de uit Groene Allianties de Liemers, de gemeenten
Duiven, Arnhem, Nijmegen en de Hogeschool Arnhem
Nijmegen, Wageningen Environmental Research en de
bedrijven Kortman DGO en Mineralz/Renewi.
Deze initiatiefgroep heeft een methode ontwikkeld die
toegepast wordt in Arnhem, Nijmegen en in Duiven:
● van een bedrijventerrein en de daar gevestigde
ondernemers wordt een ‘afvalscan’ gemaakt die
kansrijke afvalstromen in beeld brengt.
● samen met de producenten en verwerkers van deze
afvalstromen worden deze kansen nader verkend
en - waar mogelijk - omgezet tot proposities en
concrete businesscases.

ONZE REGIO KAN HET VERSCHIL MAKEN
Juist in onze regio hebben we alles in huis om echt het verschil te maken. We hebben de actieve en betrokken
ondernemersvereniging MKB Duiven; ondernemers die echt stappen willen zetten, en we hebben in de Liemers
veel kennis en expertise over afvalverwerking, hergebruik en recycling.
Kortom, wacht niet af maar neem ‘Regie op Afval’. Meer weten en/of meedoen? Mail naar info@gadeliemers.nl.
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