
 

 

 

11 februari 2021 

Startconferentie 

Project Upcycle your Waste 

Afval omvormen tot 
waardevolle grondstoffen 

 

 

 

Beste ondernemers van het bedrijventerrein ZKD, 

  

Wij hebben u eind vorig jaar al geïnformeerd over het project 'Upcycle your Waste' dat 

momenteel uitgevoerd wordt bij verschillende bedrijven op het ZKD-terrein. Ik kan u dit 

project van harte aanbevelen. 

 

Op 11 februari 2021 vindt een startconferentie plaats over dit project waarvoor u van harte 

wordt uitgenodigd. Hieronder treft u de link met de uitnodiging aan:  

https://mcusercontent.com/68011203340ac34131094cbd8/files/2fc349bc-ddcd-49db-97ee-

2e05151b0ab8/Uitnodiging_startconferentie_UYW.pdf 

 

Door de QR code te scannen kunt u zich aanmelden. Het programma bestaat uit 

verschillende sessies. Via het scannen van de QR code of de volgende link Sign up kick-off 

Conference UYW - Omgevingsdienst IJmond (odijmond.nl) kunt u aangeven aan welke 

sessie u wilt deelnemen. Wanneer u zich aanmeldt vóór 29 januari 2021 krijgt u een leuke 

attentie toegestuurd voor tijdens de conferentie. 

 

Overal op het ZKD-terrein zult u posters zien hangen om dit project bekendheid te geven. 

Een duurzaam project dat u geld oplevert en niets kost! 

  

Het is een Europees project waaraan een aantal steden en universiteiten in Europa 

meedoen, waaronder de gemeente Den Haag en de Technische Universiteit Delft. Het doel 

van het project is om het afval van het Haagse bedrijfsleven zoveel mogelijk om te vormen 

tot waardevolle grondstoffen. 

Een kostenpost wordt daarmee flink teruggebracht of zelfs omgevormd tot een 

inkomstenstroom. Weet u al hoe waardevol uw afval kan zijn? In het project 'Upcycle 

Your Waste' zoeken ze dit uit. U kunt gratis deelnemen aan het project door uw informatie 

te delen. 

Een aantal ondernemers is al benaderd. Komende weken gaat 'Upcycle Your Waste' 

hiermee verder. Onderzoekers van de TU-Delft kunnen dan ook bij u langskomen. Zij 

stellen onder meer vragen over de afvalstromen van uw bedrijf en hoeveel het inzamelen 

en afvoeren ervan nu kost. 

Daarna kijkt de TU-Delft naar de mogelijkheden om uw afval en dat van anderen op het 

ZKD om te vormen tot waardevolle grondstoffen. Of en hoe dat kan krijgt u later van hen te 

horen. 

Wilt u meer informatie over het project of over deelname, neem dan contact op 

via upcycleyourwaste@denhaag.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sjef Wauben 

Secretaris Belangenvereniging Bedrijven ZKD en Stichting BIZ ZKD 
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