
Jij bent 

 

Ben jij een ondernemer met goede ideeën over 

circulair waterbeheer? En voldoe jij aan deze criteria?  

- Op termijn (of nu al) heb je een aantoonbaar 

rendabele en innovatieve business case. Jouw 

product draagt bij aan de ecologische- en 

eventueel belevingswaarde van onze oevers.  

- Jouw product heeft aantoonbaar optimaal waarde 

behoud voor mens en milieu. Grondstoffen zijn 

bio-based, gerecycled, of anderszins circulair. In de 

productie en logistiek wordt rekening gehouden 

met CO2 uitstoot, natuurbehoud en inclusiviteit 

van arbeid. Idealiter kun je dit onderbouwen met 

een LCA. 

- De producten worden geproduceerd voor en 

gebruikt door de waterschappen, maar zijn het 

liefst ook breder aan te bieden op de markt. 

- Op 27 November 2018 kun jij je prototype 

presenteren, daarna focus je op productie. 
. 

Wij zoeken 

 

Wij zijn op zoek naar innovatieve en 

ondernemende ideeën om oevers circulair te 

maken. Wij zoeken oplossingen voor twee 

aparte vraagstukken: 

 

1. In de oever - duurzame en natuurvriendelijke 

oeverproducten: maak jij circulaire en/of bio-

based oeverproducten die oeverafkalving 

tegengaan en goed zijn voor het ecosysteem 

van de watergang? Denk aan een 

duurzamere variant van de enkamat of 

verticale oeverbeschoeiing. 

2. Uit de oever - biomassa uit oevers toepassen 

in hoogwaardige nieuwe producten: tover jij 

maaisel, waterplanten, oude beschoeiing, 0f 

andere reststromen om in een nieuw 

product?  
. 

Draag jij bij aan circulair waterbeheer in Nederland? 
 
 
 
 

In 2050 moet Nederlands waterbeheer volledig circulair zijn. Om daar te komen moet er nog een aantal 
stappen worden gezet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan reststromen die nu vaak nog als afval worden 
beschouwd. Die moeten worden omgebogen tot nieuwe producten, liefst binnen de eigen kringloop. Wil jij 
meer weten over de circulaire economie? Kijk dan dit filmpje!  
 
Wij willen graag aan de slag met voor ons nog onbekende innovatieve oplossingen. Vandaar dat we jouw 
denk- en daadkracht goed kunnen gebruiken op weg naar een circulaire toekomst. Ben jij een ondernemer die 
afval omtovert tot de mooiste nieuwe producten? Of maak je producten die eenvoudig herbruikbaar zijn? Doe 
dan mee aan de Circulaire Innovatie Challenge en maak kans op maximaal 40.000 EUR investeringsgeld! 
 

In samenwerking met:  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI


Jij bent 

 
. 

Waarom meedoen? 
 

Heb jij een hart dat klopt voor de circulaire economie? En vind jij een manier om jouw innovatie toe te passen 
op waterbeheer? Dan is meedoen aan deze challenge een kans om vele deuren te openen. Dit is wat je kan 
verwachten: 
 
 De kans om met jouw innovatieve product impact te maken op milieu; 

 De deelnemende waterschappen als launching customer; 

 Beschikbaarheid van grondstoffen (biomassa) voor jouw productie;  

 Intensieve begeleiding van Kirkman Company om jouw idee te ontwikkelen naar een rendabel business 

model;  

 Toegang tot een interessant netwerk dat jou verder kan helpen; 

 Een (deel van het) investeringsbedrag van 40.000 euro per vraagstuk. 

Maakt jouw innovatie straks het verschil?  
 

Mogen wij jouw idee absoluut niet over het hoofd zien? Laat ons dat dan weten via het aanmeldformulier. 
Meld je aan voor 10 augustus 2018.  
 
Wil je eerst meer weten over de challenge, of heb je vragen? Laat het ons dan weten via 
f.doedijns@kirkmancompany.com.  
 
 

In samenwerking met:  
 
 

https://goo.gl/forms/j6oj0KkFYreIMQN02
mailto:f.doedijns@kirkmancompany.com

