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Duurzame Innovatie
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Ultieme Cradle to Cradle stand door Melle Koot

Gezamenlijke presentatie
rond duurzame innovatie
Is duurzame innovatie een trend, een
must of een kans? Deze vraag wordt
beantwoord door een 6-tal koplopers
op gebied van duurzame innovatie
in Noord-Nederland. Zes bedrijven
presenteren zichzelf en een aantal

De door Melle Koot

Cradle to Cradle geïnspireerde

ontworpen stand

projecten in een
grote kartonnen
doos van 6x6x6
meter. Innovatienetwerk
Syntens en Contactnet
Duurzame Innovatie NoordNederland maken het thema
compleet.
Duurzame Innovatie
Duurzame innovatie kan worden opgevat als innovatie richting Cradle to
Cradle. Producten kunnen namelijk zo
ontworpen worden dat de verwerkte
grondstoffen zonder milieuschade gecomposteerd kunnen worden of dat
de materialen zonder kwaliteitsverlies
kunnen worden hergebruikt. De door
Melle Koot ontworpen stand midden
op de beursvloer is hier een ultiem voorbeeld van. Koot creëerde een prachtige beurspresentatie door middel van
een doos, volledig opgetrokken uit
golfkarton. Het materiaal is licht en sterk
en geeft een warme uitstraling. Het karton wordt gemaakt van oud papier en
kan tot zeven keer worden hergebruikt.
De dozen staan volgens Koot voor verfrissende ideeën en vernieuwing binnen het materiaalgebruik voor beursstands.

innoveren op een duurzame manier. Zo
helpt Syntens jaarlijks vele duizenden
bedrijven om beter en sneller te innoveren. Behalve het in kaart brengen van
de mate van duurzaamheid in een bedrijf, worden ook de mogelijkheden en
kansen inzichtelijk gemaakt.
Naast Syntens is ook het Contactnet
Duurzame Innovatie Noord-Nederland
(CODIN) aanwezig met een stand. CODIN is een informeel netwerk waarbij
bedrijven, instellingen en andere netwerken zijn aangesloten. Iedere organisatie die iets bijdraagt aan de overgang naar een duurzame economie,
kan zich kosteloos bij het netwerk aanmelden. Door het delen van kennis, ervaring en inspiratie ontstaan nieuwe

ideeën en inzichten.
De volgende 6 bedrijven laten in de
doos zien dat je met 'out of the box'
denken, nieuwe winstgevende businessconcepten kunt ontwikkelen die
goed zijn voor mens, natuur en milieu:
DHV
Flim Architecten
HempFlax

Hunesus
Melle Koot
Schilders de Vries

Advies- en
ingenieursbureau
Architectenbureau
Producent en
verwerker van
industriële Hennep
Adviesbureau
Duurzame Innovatie
Ontwerpstudio
Renovatie en
onderhoud vastgoed

Voor meer informatie over het thema kunt u terecht bij Martin Smit van Hunesus (www.hunesus.nl). Standnummer 140-146. Meer informatie over Cradle to

Syntens en CODIN

Cradle en duurzame innovatie vindt u ook op de websites van CODIN en

Er zijn verschillende organisaties die de
mkb-ondernemer ondersteunen bij het

Sytens: www.codin.nl / www.syntens.nl.
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