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BIJLAGE:  

In het totaal werden van de 38 geselecteerde projecten,  

16 projecten gesubsidieerd door LEEFMILIEU BRUSSEL:  

1. “Circular Bike Project” (3R_01)  

Project van: nv Decathlon Belgium.  

Het Circular Bike Project biedt de Brusselaars de mogelijkheid om hun ongebruikte fietsen 

rechtstreeks aan te kopen om ze vervolgens door te verkopen aan nieuwe klanten. De teruggenomen 

fiets wordt gecontroleerd, nagekeken, zo nodig gerepareerd en doorverkocht tegen een prijs die 

democratischer is dan die van een nieuwe fiets, en dat alles met een nieuwe garantie.  

Onze ambitie is om fietsen voor de Brusselaars toegankelijker en milieuvriendelijker te maken door 

de levensduur van de fietsen die we produceren te verlengen.  

Dit project maakte deel uit van het "3R" thema, categorie "Lancering". Het ontving een subsidie van 

80.000 euro. Geplande subsidieperiode: 13/05/2020 tot 13/05/2021.  

2.  “Grow & Prevent” (AD_09)  

Project van: bvba Happy Hours Market.  

Happy Hours Market biedt een innovatieve logistieke oplossing om voedselverspilling in Brussel aan 

te pakken, de inzameling en herverdeling van onverkochte producten van partnerwinkels en 

groothandelaars inbegrepen. Na een geslaagd proefproject in Elsene mikt het GROW & PREVENT-

project op een geografische uitbreiding naar 4 nieuwe gemeentelijke gebieden, de ontwikkeling van 

een preventie-expertise en een versterking van de digitale middelen om de prestaties van de oplossing 

beter te verzekeren.  

Dit project maakte deel uit van het thema "Duurzame voeding", categorie "Lancering". Het ontving 

een subsidie van 80.000 euro. Geplande subsidieperiode: 01/07/2020 tot 31/06/2021. 

3.  “Zero Waste Brussels” (3R_17)  

Project van: bvba Zero Waste Solutions.  

Zero Waste Brussel wil ervoor zorgen dat de Brusselaars geen wegwerpflessen meer kopen voor hun 

schoonmaakproducten. Wij hebben een nieuw distributiemodel ontwikkeld dat 100% zero-waste is 

en voor iedereen toegankelijk. Dat model bestaat uit een verdeelautomaat van bulkvloeistoffen 

(ontwikkeld en gefabriceerd in Brussel) en een logistieke keten met uitsluitend herbruikbare houders. 

De uitdagingen bij de uitbreiding van de toepassing van dit model zijn de terbeschikkingstelling (aantal 

verkooppunten) en de bekendheid bij het publiek. 

Dit project maakte deel uit van het thema "3R", categorie "Lancering". Het ontving een subsidie van 

80.000 euro. Geplande subsidieperiode: 01/05/2020 tot 30/04/2021.  

 

4. “We Play Circular” (NM_19)  

Project van: cv We Play Circular.  

De sporteconomie omvormen tot een kringloopeconomie door een verhuurmodel voor alle 

sportuitrustingen aan te bieden. Opwaartse spiraal: naarmate de productie van de sportindustrie 
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"duurzaam" wordt (lange waarborgen en eco-design), zal ook de winstgevendheid toenemen: we 

zullen producten voor langere periodes kunnen huren. Deze winstgevendheid zal met de klanten 

worden gedeeld door de prijzen te verlagen en in hergebruikscentra te investeren. Hoe hoger de 

kwaliteit, hoe lager de prijzen. 

Dit project maakte deel uit van het thema "Nieuwe economische modellen" in de categorie 

"Lancering". Het ontving een subsidie van 88.000 euro. Geplande subsidieperiode: 01/07/2020 tot 

01/07/2021.  

5.  “Marie Poppies” (NM_20)  

Project van: cv Marie Lebeau.  

Marie Poppies ondersteunt de ontwikkeling van een milieuverantwoorde en Belgische bloemensector 

door bloemisten de mogelijkheid te bieden zich te bevoorraden bij een groot aantal producenten via 

een online aankoop- en ophaalkanaal dat in Brussel gecentraliseerd is. Ten slotte ondersteunt zij 

bloemisten in hun transitie door een website aan te bieden waar elke burger of bedrijf gemakkelijk 

een duurzaam boeket kan bestellen. Dat boeket wordt samengesteld door de bloemist die geografisch 

het dichtst bij de klant is en wordt met de fiets geleverd.  

Dit project maakte deel uit van het thema "Nieuwe economische modellen", categorie "Lancering". 

Het ontving een subsidie van 80.000 euro. Geplande subsidieperiode: 01/08/2020 tot 31/07/2021.  

6. “Bicycollect” (3R_34)  

Project van: vzw Spullenhulp.  

Spullenhulp streeft naar een radicale logistieke transitie, die meer aangepast is aan de stedelijke 

context, dichter bij de burgers en het milieu. Het is de bedoeling een drastische logistieke verandering 

voor de vzw uit te testen en ook een impact te hebben op onze privé-partners (bedrijven en 

verenigingen), de overheid (gemeenten en parapublieke instellingen) en de particulieren (schenkers, 

stadsbewoners): de inzameling van textiel en andere tweedehands stromen met bakfietsen.  

Dit project maakte deel uit van het "3R" thema, categorie "Lancering". Het ontving een subsidie van 

80.000 euro. Geplande financieringsperiode: 15/02/2021 tot 15/02/2022.  

7.  “Be.prepared” (3R_70)  

Project van: vzw Ouvroir en de BVBA SCRL Fill+.  

Laten we een tweede leven schenken aan onze kampeertenten! Be.prepared streeft ernaar de 

veelbelovende markt van technische stoffen van outdoor-uitrustingen te vergroten door waterdichte 

accessoires en kleding te creëren. De bedoeling is een duurzaam kanaal (korte productieketen) op te 

zetten voor het hergebruik van dit volumineus afval door actoren uit de sociale economie in het 

Brussels Gewest - ontwerpers, productieateliers en B to C en B to B distributiekanalen - samen te 

brengen.  

Dit project maakte deel uit van het "3R" thema, categorie "Lancering". Het ontving een subsidie van 

16800€ (VZW Ouvroir) en 42550€ (BVBA Fill+). Geplande subsidieperiode: 01/07/2020 tot 

30/10/2021.  

8.  “Sociaago” (DV_84)  

Project van: vzw Manufast.  
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Sociaago wil in Brussel de actoren van de duurzame voedselketen samenbrengen en de logistiek 

vergemakkelijken. Enerzijds wordt het aanbod van producenten/verwerkers afgestemd op de vraag 

van plaatselijke restaurants/winkels, via met name een innovatief webplatform, en anderzijds zullen 

verschillende activiteiten en diensten vanuit een logistieke hub gelegen in een voorstedelijk gebied 

aan diezelfde actoren worden aangeboden. Op lange termijn wordt ernaar gestreefd deze hub te 

integreren in een netwerk van voorstedelijke en intra-stedelijke hubs. 

Dit project maakte deel uit van het thema "Duurzame voeding" in de categorie "Lancering". Het 

ontving een subsidie van 200.000 euro. Geplande subsidieperiode: 01/07/2020 tot 30/06/2022. 

9.  “Cité Vandeuren” (Circulaire werven_88)  

Project van: vzw Casablanco.  

Dit proefproject in de sociale woonwijk Vandeuren (XL) bestaat uit het strippen van 48 appartementen 

alvorens een ingrijpende renovatie uit te voeren. De meeste minerale materialen worden ter plaatse 

bewaard voor hergebruik. Het project is een ongeziene samenwerking tussen een onderneming voor 

socio-professionele inschakeling (Casablanco), een bedrijf voor aangepast werk (maatwerkbedrijf) 

(Travie) en het Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector dat als doel heeft werknemers op te 

leiden en nieuwe arbeidskansen te creëren in de sector van het binnenschrijnwerk.  

Dit project maakte deel uit van het thema "Circulaire Werven" in de categorie "Lancering". Het ontving 

een subsidie van 33.000 euro. Geplande subsidieperiode: 15/08/2020 tot 31/07/2021.  

10.  “Courouble” (Circulaire Werven_89)  

Project van: bvba Firme CH. Jamar & Fils.  

De renovatie van de voormalige Spaanse ambassade, die al 10 jaar verlaten is, tot een 

intergenerationele groepswoning die in sterke mate bijdraagt tot het welzijn van de personen en tot 

het milieu. De globale reflectie over circulariteit werd vanaf het prille begin gevoerd en vervolgens 

concreet toegepast op de werf: behoud van structuren en architecturale elementen, inventaris vóór 

afbraak, plannen voor hergebruik, sortering, recuperatie, hergebruik of recyclage van materialen & 

uitrustingen voor hergebruik, aanpasbaarheid & evolutief karakter van de woningen.  

Dit project maakte deel uit van het thema "Circulaire werven", categorie "Lancering". Het ontving een 

subsidie van 30.000€. Geplande subsidieperiode: 08/06/2020 tot 01/03/2022.  

11.  “NMBS” (Circulaire Werven_90)  

Project van: NV BESIX.  

De bouw van de nieuwe hoofdzetel van de NMBS ter hoogte van het Brussel Zuid station omvat een 

grondige renovatie van de bestaande gebouwen (o.a. het oude postsorteercentrum), aangevuld met 

een nieuwe hoogbouw aan de kant van de sporen. In het project staat het concept van de 

kringloopeconomie centraal en worden onder meer volgende zaken onderzocht: maximaal hergebruik 

van bestaande materialen, duurzame, circulaire en gezonde materialen, en opmaak van een 

materialenpaspoort.  

Dit project maakte deel uit van het thema "Circulaire Werven", categorie "Lancering". Het ontving een 

subsidie van 30000€. Geplande subsidieperiode : 01/07/2020 tot 08/07/2025. 

12. “Delva” (Circulaire Werven_91)  

Project van: naamloze vennootschap Democo.  
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Democo ambieert te evolueren tot duurzaam aannemer met sterke focus op CE. Het pilootproject 

“Delva” - de herbestemming van een oude steenhouwerij - zal op 3 niveaus inzetten op circulariteit: 

(1) Hergebruik van 220.000 kg natuursteen aanwezig op de site (2) Herbestemming van 

constructies/machines (3) Reductie van 25% afvalproductie en optimalisatie van water-

/energiekringlopen van de werfactiviteit. De geleerde lessen maken de transitie naar een circulaire 

aannemer mogelijk.  

Dit project maakte deel uit van het thema "Circulaire Werven", categorie "Lancering". Het ontving een 

subsidie van 30000€. Geplande subsidieperiode : 14/06/2020 tot 01/12/2022 

13. “Mundo Madou” (Circulaire Werven_92)  

Project van: nv Mundo LAB.  

De Mundo-centra zijn ecologisch gerenoveerde kantoor- en vergaderruimten, bestemd voor vzw’s en 

sociale ondernemingen. Meer dan 180 organisaties hebben er hun zetel. Het laatste project, Mundo 

Madou, legt de nadruk op circulaire, milieuvriendelijke en sociale aspecten: ongeveer 30 ton 

gerecupereerd materiaal voor op en buiten de werf, scheidingswanden van natuurlijke materialen die 

kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt, relamping met Ledverlichting, samenwerking met 

ambachtslieden en beschutte werkplaatsen, gebruik van gerecycleerde materialen, enz.  

Dit project maakte deel uit van het thema "Circulaire bouwplaatsen", categorie "Lancering". Het 

ontving een subsidie van 30000€. Geplande subsidieperiode: 01/07/2020 tot 30/06/2021. 

14. “D·Structure” (Circulaire Werven_94)  

Project van: vzw La Ferme Nos Pilifs. In het kader van de heraanleg van het tuincentrum van “La Ferme 

Nos Pilifs” moeten twee grote bestaande serres worden afgebroken en andere gebouwen worden 

opgetrokken. 

Uit louter economische overwegingen zou het aangewezen zijn de serres te slopen en nieuwe 

architectonische elementen weg te halen en toe te voegen maar dit is in strijd met onze waarden. Het 

D-Structure project zal het zichtbare bewijs zijn voor al onze bezoekers van de veranderingen die de 

bouwsector momenteel kenmerkt, dit met het oog op een grotere circulariteit van hulpbronnen.  

Dit project maakte deel uit van het thema "Circulaire Werven", categorie "Lancering". Het ontving een 

subsidie van 32428 euro. Geplande subsidieperiode : 01/07/2020 tot 31/06/2023. 

15.  “Milcamps” (Circulaire Werven_95)  

Project van: nv Democo.  

Democo ambieert te evolueren tot een duurzame aannemer met een sterke focus op CE. Het 

pilootproject “Milcamps” - de herbestemming van een oude parkeergarage - zal op 3 niveaus inzetten 

op circulariteit: (1) Toekomstgericht bouwen via een skeletstructuur met enkel niet-dragende 

binnenwanden (2) Hergebruik van 12.000 kg bakstenen (3) Reductie van 25% afvalproductie en 

optimalisatie van water-/energiekringlopen de werfactiviteit. De geleerde lessen maken de transitie 

naar een circulaire aannemer mogelijk.  

Dit project maakte deel uit van het thema "Circulaire Werven", categorie "Lancering". Het ontving een 

subsidie van 30000€. Geplande subsidieperiode: 01/12/2020 tot 01/03/2023. 

16. “Mobilis” (Circulaire Werven 96)  

Project van: nv D'Ieteren Immo.  
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Het MOBILIS-project, aan de Industrielaan in Brussel, beslaat een oppervlakte van 35.000 m² op 6 

verdiepingen en heeft zeer ambitieuze doelstellingen op vlak van duurzaamheid en circulariteit. Het 

bestaat uit verschillende systemen (constructie, inrichtingen, technieken) die een reële flexibiliteit 

bieden voor het toekomstige gebruik door de huurders. Het gebouw zal namelijk de ‘historische’ 

activiteit van de belangrijkste klant inzake mobiliteit (D'Ieteren Auto) huisvesten samen met andere 

aanpasbare en omkeerbare volumes voor verhuur. 

Dit project maakte deel uit van het thema "Circulaire Werven", categorie "Lancering". Het ontving een 

subsidie van 30000€. Geplande subsidieperiode: 01/03/2021 tot 31/03/2023. 

22 projecten gesubsidieerd door BRUSSEL ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID: 

 

17. “Natura Mater” (NM_04) 

Project van de bvba Natura Mater. 

NATURA MATER bestaat uit een team van 5 professionals die als missie hebben duurzaam bouwen te 

laten evolueren zodat dit niet langer een nichemarkt vormt maar de regel wordt. Om deze ambitieuze 

missie te verwezenlijken en de ecologische transitie van de bouwsector in Brussel te versnellen, 

bieden wij ontwikkelaars en architecten geloofwaardige alternatieven voor conventionele technieken 

via een catalogus van duurzame bouwmaterialen en -oplossingen. Laureaat van de Triodos Sustainable 

Impact Award, Greenlab 2020. 

Dit project maakte deel uit van het thema "Nieuwe economische modellen van de circulaire 

economie", categorie "Lancering". Het ontving een subsidie van €80.000,00. Geplande 

subsidieperiode: 01/09/2020 tot 31/08/2021. 

18. “Freddy met curry” (AD_07) 

Project van de bvba Click & Ride. 

Freddy met Curry is een dienst die gezonde en zero-waste maaltijden bezorgd op de werkplek. 

Wij bereiden met overtuiging en met biologische en seizoensgebonden producten heerlijke lunches 

voor die aan ieders smaak en wensen zijn aangepast. 

Wij verzekeren ons van de oorsprong, de voedingswaarde en de kwaliteit van de producten. Wij 

leveren elke ochtend op uw kantoor met de fiets uw op maat gemaakte menu in bokalen met 

statiegeld. 

Ons streefdoel? U in alle vertrouwen laten genieten van ons eten! 

Dit project maakte deel uit van het thema "Duurzame voeding" in de categorie "Lancering". Het 

ontving een subsidie van €80.000,00. Geplande subsidieperiode: 01/01/2021 tot 31/12/2021. 

19.  “Greenbizz.energy” (NM_11)  

Project van de nv NEWDE. 

Greenbizz.energy wil de eerste Hernieuwbare Energiegemeenschap (HEG) oprichten op een 

bedrijventerrein in Brussel. Dit zal vervolgens worden uitgebreid tot de nabijgelegen residentiële 

ecowijk Tivoli. Dit project ligt in de lijn van de klimaat- en energiedoelstellingen van het gewest en van 

de logica van de kringloopeconomie, aangezien we een lokale kringloop van groen energieverbruik tot 
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stand brengen met een positieve impact op het vlak van CO2 en een positieve sociaaleconomische 

impact voor de deelnemers.  

Dit project maakte deel uit van het thema "Nieuwe economische modellen van de circulaire 

economie", categorie "Lancering". Het ontving een subsidie van €80.000,00. Geplande 

subsidieperiode: 01/03/2020 tot 28/02/2021. 

20. “Food Waste Solutions” (DV_25) 

Project van de vzw Alpaca Solutions. 

Ons Food Waste Solutions-project is een innovatieve en efficiënte oplossing om voedselverspilling 

tijdens evenementen tegen te gaan. Het principe is eenvoudig: ter plaatse gaan en de 

voedseloverschotten van alle soorten evenementen inzamelen. Het voedsel wordt rechtstreeks naar 

de installaties van een van onze partnerverenigingen vervoerd, die voor de verdeling onder de meest 

kwetsbaren zal zorgen. Tegelijkertijd verzamelen en recycleren wij organisch afval tot natuurlijke 

meststoffen. 

Dit project maakte deel uit van het thema "Duurzame voeding", categorie "Lancering". Het ontving 

een subsidie van € 47.355,00. Geplande subsidieperiode: 01/01/2021 tot 31/12/2021. 

“Circular Reliability” (3R_27) 

Project van de nv Seco Belgium in partnerschap met de cv BatiTerre en de nv Ondernemingen Jacques 

Delens. 

Circular Reliability wil het gebruik van herbruikbare bouwmaterialen in het Brussels Gewest 

stimuleren door een fundamenteel obstakel voor de ontwikkeling van de sector aan te pakken, 

namelijk het gebrek aan vertrouwen dat gekoppeld is aan het gebrek aan karakterisering van 

herbruikbare producten en procedures. Het project heeft als doel een procescertificaat voor de 

terugwinning, het hergebruik en geschiktheid voor gebruik voor verschillende materiaalstromen op 

de markt brengen en te laten afleveren door een erkende actor. 

Dit project maakte deel uit van het "3Rs: Reduce, Reuse, Recycle"-thema. Het ontving een subsidie 

van 81.500,00 euro. Geplande subsidieperiode: 01/09/2020 tot 31/08/2021. 

 

21.  “LeakFree” (NM_33) 

Project van de nv Shayp. 

LeakFree is een gratis dienst voor loodgieterij en onderhoud die zich richt tot openbare en particuliere 

organisaties met als doel het waterverbruik in hun gebouwen drastisch te verminderen.  

Dankzij de artificiële intelligentie kan Shayp gebouwen met dure lekken identificeren en een 

onderhoudsdienst sturen om ze te herstellen.  

Er is geen investering van de organisatie nodig, de vergoeding is gebaseerd op de besparing op de 

waterfactuur. 

Dit project maakte deel uit van het thema "Nieuwe economische modellen van de circulaire 

economie", categorie "Lancering". Het ontving een subsidie van €80.000,00. Geplande 

subsidieperiode: 01/10/2020 tot 30/09/2021. 
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22. “Wash Your Hands” (3R_35) 

Project van de nv Savonneries Bruxelloises. 

Hotels produceren elke dag een grote hoeveelheid vast afval. Een programma om afval te 

verminderen door vaste zeep te recycleren kan het milieu beschermen, natuurlijke hulpbronnen 

behouden en de kosten drukken.  

“Les Savonneries Bruxelloises” heeft besloten om deze afgedankte zepen een tweede leven te geven! 

Door samen te werken met een Brussels hotel, het Jam Hotel, wil “La savonnerie” een blijvend, 

duurzaam en economisch leefbaar project opzetten! Local soaps for local hotels! 

Dit project maakte deel uit van het thema "3R-thema", categorie "Transitie". Het ontving een subsidie 

van € 20.442,00. Geplande subsidieperiode: 01/01/2020 tot 31/12/2021. 

 

23. “Project Opti'Packs” (NM_40) 

Project van de bvba Rinoo. 

Het project Opti'Packs zorgt voor de democratisering van energiewerken en -diensten voor de 

Brusselse gezinnen:  

a) Proactief jaarlijks onderhoud en optimalisering van de ketel ("Checkoo'Pack") 

b) Vervanging van de ketel ("Chaudoo'Pack") 

c) Energierenovatie van Brusselse woningen ("Renoo'Pack") 

All-inclusive diensten in volgens de functionaliteitseconomie, lokale partnerschappen, re-integratie 

van arbeiders en aandacht voor de levenscyclus van materialen verzekeren een coherent aanbod. 

Dit project maakte deel uit van het thema "Nieuwe economische modellen van de circulaire 

economie", categorie Lancering. Het ontving een subsidie van €80.000,00. Geplande subsidieperiode: 

01/01/2021 tot 31/12/2021.  

 

24.  «Fermen'drêches» (3R_42) 

Project van de bvba Fermenthings. 

Fermen'drêche: een gezonde en zero-waste Brusselse frisdrank op basis van gefermenteerde 

bierbostel. Een innovatieve manier om bierbostel of draf te benutten en minder energie te verbruiken!  

De productie van deze drank zal gebaseerd zijn op een zeer lokaal circuit, bij Be-Here en de brouwerij 

La Source. De brouwinstallaties worden gemeenschappelijk gebruikt. 

Dit concept zal worden uitgerold in andere brouwerijen, zodat elke brouwerij haar eigen frisdrank kan 

creëren! 

Dit project maakte deel uit van het thema "3Rs: Reduce, Reuse, Recycle", categorie "Lancering". Het 

ontving een subsidie van 70.950,00 euro. Geplande subsidieperiode: 01/01/2020 tot 31/12/2021.  

25.  “Regglo” (3R_44) 
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Project van de bvba PureLab. 

Regglo wil een ecologisch tekort in de meubelmarkt opvullen: kwaliteitsmeubelen, gerecycleerd en 

recyclebaar, ter plaatse gemaakt. Door houtplaten die niet erg waardevol zijn (bv. gerecycleerde 

spaanplaatwanden) te hergebruiken, ontwerpt en produceert Regglo op industriële wijze nieuwe 

meubelen in serie voor particulieren en bedrijven (kantoren, kleinhandel, enz.): een duurzaam en 

toegankelijk alternatief voor geïmporteerde massadistributie en het topsegment van meubels. 

Dit project maakte deel uit van het "3R: Reduce, Reuse, Recycle"-thema, categorie "Lancering”. Het 

ontving een subsidie van €80.000,00. Geplande subsidieperiode: 01/01/2021 tot 31/12/2021. 

26.  “FOODCOLLECT” (AD_46) 

Project van de vzw FruitCollect. 

FOODCOLLECT strijdt via een circulaire aanpak tegen voedselverspilling in Brussel: door onverkocht 

voedsel op te kopen en te verzamelen bij geëngageerde landbouwbedrijven, het om te vormen tot 

gezonde sappen en het te verdelen via lokale verkoopnetwerken. 

FOODCOLLECT is het commerciële luik van de vzw FruitCollect, met 5 jaar ervaring in het inzamelen 

en sociaal herverdelen van niet-opgegeten fruit en groenten uit privéboomgaarden. 

Dit project maakte deel uit van het thema "Duurzaam voedsel", categorie "Lancering". Het ontving 

een subsidie van 62.120.,00 €. Geplande subsidieperiode: 01/07/2020 tot 31/08/2021. 

27.  “Norm Sneakers” (NM_48) 

Project van de bvba The New norm Company. 

Norm streeft ernaar het meest duurzame sneakermerk wereldwijd te worden! Het is een Brussels 

project met als algemeen doel eco-verantwoordelijke, ethische, moderne en transparante producten 

te produceren. Het resultaat: sneakers gemaakt in Europa vanaf 6 plastic flessen, 90% gerecycled 

materiaal, een koolstofvoetafdruk die 80% lager is dan die van traditionele schoenen en 2 bomen die 

worden geplant voor elk paar dat wordt verkocht om aldus een negatieve koolstofvoetafdruk te 

hebben. 

Dit project maakte deel uit van het thema "Nieuwe bedrijfsmodellen van de circulaire economie", 

categorie "Lancering". Het ontving een subsidie van €80.000,00. Geplande subsidieperiode: 

01/12/2020 tot 01/12/2021.  

28.  “Farming4climate” (NM_50) 

Project van de vzw Farming4climate. 

F4C heroriënteert de budgetten van Brusselse bedrijven die hun BKG-uitstoot compenseren, en 

financiert op die manier op een intelligente manier lokale agro-ecologische transitieprojecten voor 

een solidaire klimaat- en ecologische transitie die de Brusselse voedselsoevereiniteit en veerkracht 

versterkt. Het project, dat gebaseerd is op de kringloopeconomie, zal Brusselse bedrijven in staat 

stellen in te spelen op lokale bevoorradingsketens en tegelijk de marges van de landbouwers 

verbeteren door korte circuits op te zetten. 

Dit project maakte deel uit van het thema "Nieuw model", categorie "Lancering". Het ontving een 

subsidie van €80.000,00. Geplande subsidieperiode: 01/01/2021 tot 31/12/2021 .  

29.  “CarGoBike” (NM_51) 
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Project van de vzw Bruxelles en Selle. 

CarGoBike Brussels heeft de ambitie om het eerste platform te worden voor de verhuur van 

elektrische bakfietsen aan particulieren en handelaars. Het goed verspreid aanbod laat toe fietsen per 

uur, per dag of per weekend te huren. Het project versterkt het lokale economische weefsel, biedt 

betaalbare tarieven en biedt mobiliteit op basis van dienstverlening en niet op basis van eigendom. 

Dit project maakte deel uit van het thema "Nieuwe economische modellen van de circulaire 

economie", categorie "Lancering". Het ontving een subsidie van €80.000,00. Geplande 

subsidieperiode: 01/09/2020 tot 31/08/2021.  

30.  “Janine Boulangerie” (DV_59) 

Project van de bvba Janine. 

JANINE is een bakkerij-brouwerij die kwaliteitsproducten aanbiedt, met respect voor mens en milieu 

en gemaakt volgens de principes van de circulariteit. Brood en bier, twee basisvoedingsmiddelen die 

qua productieproces vergelijkbaar zijn, zullen op hun beurt worden hergebruikt om voedselverspilling 

tegen te gaan: JANINE brouwt bier op basis van onverkocht brood en haar broden worden onder meer 

gemaakt van draf en brouwersgist. 

Dit project maakte deel uit van het thema "Duurzame voeding", categorie "Lancering". Het ontving 

een subsidie van € 80.000,00. Geplande subsidieperiode: 01/04/2021 tot 31/03/2022.  

31. “SONIAN WOOD COOP” (NM_67) 

Project van de cv Sonian Wood Coop. 

De SONIAN WOOD Coöperatieve benut ter plaatse het hout van het Zoniënwoud, een kostbaar 

erfgoed dat vandaag grotendeels is losgekoppeld van de Brusselse economie. Wij coördineren alle 

stappen die nodig zijn om een voor de kap bestemde boom om te zetten in kwaliteitshout dat 

rechtstreeks door onze klanten kan worden gebruikt. Wij bieden aldus toegang tot de hulpbronnen 

van ons grondgebied en komen tegemoet aan de behoeften van schrijnwerkers, architecten, 

ontwerpers of particulieren die met plaatselijk hout willen werken. 

Dit project maakte deel uit van het thema "Nieuwe economische modellen van de circulaire 

economie" in de categorie "Lancering". Het ontving een subsidie van 88.000,00 euro. Geplande 

subsidieperiode: 01/01/2021 tot 31/12/2021. 

32.  “Conscient peinture alternative” (NM_72) 

Project onder leiding van de natuurlijke persoon Ksabi Anas. 

Verf is een van de grootste verbruikers van petrochemische stoffen en houdt reële gezondheids- en 

milieurisico's in. Conscient biedt een alternatief voor industriële verven dankzij een volledige van 

biologische oorsprong en afbreekbare, ecologische en hypoallergene samenstelling. 

Dit project maakte deel uit van het thema "Nieuw model", categorie "Lancering".  Het ontving een 

subsidie van 80.000,00 €. Geplande subsidieperiode: 01/08/2020 tot 31/12/2021.  

“Frigo Loco” (DV_73) 

Project van de bvba Smart Fridges. 

Frigo Loco creëert duurzame neo-cantines in bedrijven en semipublieke plaatsen die werknemers 

toegang geven tot verse en gezonde maaltijden gemaakt door lokale chefs. Dankzij de slimme 
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koelkasttechnologie biedt Frigo Loco 24 uur per dag, 7 dagen per week maaltijden op basis van lokale, 

seizoensgebonden, biologische producten in recycleerbare containers, geleverd met een elektrisch 

voertuig. Kantoren vinden zich momenteel opnieuw uit en een vers, gezond en duurzaam 

voedselaanbod is van essentieel belang. 

Dit project maakte deel uit van het thema "Duurzame voeding" in de categorie "Lancering". Het 

ontving een subsidie van €80.000,00. Geplande subsidieperiode: 01/09/2020 tot 31/08/2021.  

33.  “Boomerang” (3R_76) 

Project van de vzw Atelier Groot Eiland. 

Atelier Groot Eiland (SDO) zet een productielijn op voor stoelen die gemaakt zijn van gerecycleerde en 

restmaterialen. In samenwerking met MAD en ontwerpster Aria Ann hebben we een ontwerp 

ontwikkeld, uitgevoerd in hoogwaardige materialen, dat zich richt op de B2B-markt: restaurants, 

bedrijven, overheden. 

Het ontwerp draagt bij tot meer leer- en doorstromingsmogelijkheden van de doelgroep. 

Wij willen de grondstofketen door terugwinning optimaliseren en de stoel aanpasbaar maken aan 

verschillende omgevingen zonder de mogelijkheid tot serieproductie te verliezen. 

Dit project maakte deel uit van het thema "3Rs: Reduce, Reuse, Recycle", categorie "Lancering". Het 

ontving een subsidie van 86.552,00 euro. Geplande subsidieperiode: 01/01/2021 tot 31/12/2021. 

34.  “BatiTerre” (3R_78) 

Project van de cv batiTerre. 

Het doel van het project is een nieuw model voor de levering van goederen en diensten te ontwikkelen 

dat het potentieel voor hergebruik van bouwmaterialen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

versterkt, evenals hun relevantie op de markt. Dit omvat de ontwikkeling van een interne werkplaats 

voor de verwerking en voorbereiding op hergebruik van verschillende materiaalstromen, aanvullende 

aanverwante diensten en fysieke en virtuele platforms die zorgen voor de zichtbaarheid en de 

promotie van het aanbod van herbruikbare materialen. 

Dit project maakte deel uit van het thema "3R: Reduce, Reuse, Recycle", categorie "Lancering". Het 

ontving een subsidie van 88.000,00 euro. Geplande subsidieperiode: 01/09/2020 tot 31/12/2021. 

35.  “PermaFungi” (NM_83) 

Project van de bvba PermaFungi. 

PermaFungi lanceert zijn disruptieve strategie voor schaalvergroting door zichzelf te dupliceren bij wie 

een hoge potentiële impact heeft. De innovatie bestaat erin dat elke circulaire eenheid met een B2B-

partner wordt opgericht om gebruik te maken van zijn onaangeboorde middelen. De partner maakt 

een circulaire overgang door middel van een financieel zelfbedruipend project. Via een model dat 

gebaseerd is op de functionaliteits- en deeleconomie, vergroot PermaFungi exponentieel zijn 

circulaire impact en winstgevendheid. 

Dit project maakte deel uit van het thema "Nieuwe bedrijfsmodellen in de circulaire economie", 

categorie "ScaleUp". Het ontving een subsidie van € 199.494,00. Geplande subsidieperiode: 

01/01/2021 tot 31/12/2022. 

36.  “ReBike” (3R_87) 
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Project van de vzw Cyclo. 

Het CyCLO-depot voor gevonden fietsen wordt het Brusselse Centrum voor de recuperatie en het 

hergebruik van fietsen. Wij verlengen de levensduur door middel van een efficiënt ophaal- en 

inzamelsysteem, meer reparaties en een up-to-date aanbod van opgeknapte fietsen. We bereiken de 

Brusselaars via online fietsbeurzen en doe-het-zelf-ateliers, fietspunten en fietsenwinkels. Niet-

herbruikbare onderdelen worden nieuwe producten of grondstoffen. ReBike is duurzaam vanwege 

het bewezen effect op de mobiliteit en de sociale economie. 

Dit project maakte deel uit van het thema "3R: Reduce, Reuse, Recycle", categorie "Scale Up". Het 

ontving een subsidie van € 199.540,00. Geplande subsidieperiode: 01/01/2021 tot 31/12/2022.  

 

 

 


