Circulaire producten uit slib Gemeente Almere

De challenge
De gemeente van Almere heeft Ideaology
gevraagd een systeem te ontwerpen waarbij
circulaire producten uit slib gemaakt worden die
opnieuw verwerkt en hergebruikt kunnen
worden. Vormgeving en circulariteit stonden bij
dit project centraal. We hebben een voorstel
gedaan voor een aantal producten en hier ook
een uitwerking voor gemaakt. Uiteindelijk zijn
we met 2 producten verder gegaan. Lees hier
meer over in deze onepager.

1. Keramisch servies

2. Keramisch straatmeubilair

De serie van keramisch servies wordt handgemaakt in lokale
buurtcentra in Almere. De serie bestaat o.a. uit kommen,
borden, bekers, schalen en kopjes. Deze kunnen in lokale
winkels gekocht worden voor eigen gebruik maar zijn ook leuk
om te geven als geschenk.

De serie van straatmeubilair is ontworpen om meer groen in
stedelijke omgevingen van Almere te brengen. De serie
bestaat uit plantenbakken en zitbanken die makkelijk aan
elkaar gekoppeld kunnen worden door middel van de sleuven
aan de zijkanten.

Waardeketen
Het selecteren van duurzame materialen zorgde bij dit
project ten eerste voor een vermindering van negatieve
impact op het milieu. Het slib wordt namelijk gewonnen
uit lokale meren. Van het gewonnen slib worden de
keramische producten geproduceerd. Daarnaast is er
rekening gehouden met de end-of-life om de gehele
cirkel te sluiten. In het ontwerp is er gekozen voor een
ongeglazuurde afwerking van de keramiek. Hierdoor is
het makkelijk om kapotte of versleten producten te
repareren en op te knappen. Daarnaast kunnen kapotte
en versleten slib-producten worden ingeleverd bij
lokale inzamelingspunten in ruil voor vouchers die
opnieuw gebruikt kunnen worden om slib-producten te
kopen. Naast het verbeteren van de biodiversiteit met
baggeren (slib dat wordt verwijderd voor het verdiepen
van een meer), wordt het slib dus ook gebruikt om
waarde aan de omgeving te leveren. Op die manier
creëren we meer waarde voor mens, milieu en
maatschappij.
Wil jij net zoals de gemeente Almere met circulariteit
aan de slag? Ben je benieuwd wat het voor jou kan
betekenen? Neem dan contact met ons op via:
mailto:info@ideaology.nlof 040-294132
info@ideaology.nl

deaology.nln/l/
https://i/ideaology.

