
Almere is de eerste gemeente in Nederland die actief 

aan de slag gaat met concrete toepassingen van

circulaire economie. 

In juni 2017 ziet het Grondstoffen Collectief Almere 

(GCA) offi cieel het levenslicht. Het GCA richt zich op de 

ontwikkeling van grondstoffen uit afval en coördineert 

circulaire projecten. Een collectief met grootse ideeën en 

indrukwekkend enthousiasme! 

Het GCA is opgericht door drie lokale partijen: Gemeente 

Almere is eigenaar van de reststromen (gemeentelijk 

afval), de Vijfhoek fungeert als fysieke locatie waar de 

reststromen (voormalig afval) opgeslagen en verwerkt 

worden en Millvision is de ontwikkelaar van de product-

recepturen. 

Inmiddels hebben 30 projectpartners hun toewijding 

uitgesproken. De aankomende jaren gaan zij een intensieve 

samenwerking aan.  

 

De samenwerking is geënt op het toepassen van circulaire 

economie. Circulaire economie is het streven naar een zo 

groot mogelijk waardebehoud van grondstoffen. Dat kan 

door hergebruik, maar ook door de grondstoffen te verwer-

ken in een receptuur voor geheel nieuwe producten.  

Het lokale aspect geeft een impuls aan het bedrijfsleven; 

nieuwe fi nanciële stromingen, intensievere samenwerkingen 

en meer werkgelegenheid.

Het Grondstoffen Collectief Almere: 
waar Almere wéér historie schrijft 

Oprichting Grondstoffen Collectief Almere

Het GCA pakt aan
Het GCA zoekt actief  naar relevante partijen, enthousiasmeert, begeleidt en betrekt ze bij het ontwikkelen en 

het produceren van grondstoffen uit reststromen. Het GCA stimuleert nieuwe samenwerkingsvormen in nieuwe 

ketens. Dialogen met overheden, onderwijs en onderzoeksinstellingen vergroten de kans op succes. 



verpakkingen
De ontwikkeling van het waterplantenpapier heeft kennis en 

inspiratie opgeleverd om meer lokale biobased verpakkingen 

te ontwikkelen. Eosta, de op één na grootste distribiteur van 

biologische groenten en fruit ter wereld, neemt samen met de 

partners de uitdaging aan om 5,5 miljoen bakjes te ontwikke-

len van Almeerse reststromen.

 

walbeschoeiing 
Het biocomposiet dat gebruikt is om het Kruidenwijkse 

bankje te maken kan ook toegepast worden als walbeschoei-

ing. Waterschap Zuiderzeeland en Gemeente Almere gaan 

samenwerken om deze walbeschoeiing op grote schaal toe te 

passen. Er wordt gestart met 200 meter en vervolgens in stap-

pen opgewerkt naar beschoeiing met een lengte van 4,5 km. 

 

amusebordjes
Het waterplantenpapier heeft een aantal Flevolandse topchefs 

geïnspireerd tot een proef  met amusebakjes. Onder de naam 

InnovChefs pakken ze, samen met het GCA, de uitdaging op 

om een hoogwaardig eco-servies op de markt te brengen. 

duurzaam beton
In Nederland is het betonakkoord gesloten, met als doel het 

verduurzamen van beton. De aankomende jaren biedt de Al-

meerse infrastructuur voldoende uitdagingen. Samen met de 

Pouw groep ontwikkelt het GCA een receptuur voor nieuwe 

betonsoorten. 

 

...ongekende mogelijkheden.
Tijdens de productie van koffi e wordt slechts 1% daadwer-

kelijk gebruikt. De koffi eprut wordt verbrandt of  verliest 

op andere manieren zijn waarde. Met een jonge ondernemer 

kijken wij naar meerdere toepassingsmogelijkheden van de 

koffi ereststromen.

Doet u mee?

www.gca-almere.nl

info@gca-almere.nl

036-3033 060 

Van Waterplant.... ....naar papier....

Dankzij onder meer deze toegewijde partners presenteert het GCA met trots:

Van reststroom tot grondstof tot...

Deze fl yer is gedrukt op papier gemaakt van Almeerse waterplanten.

....naar amusebordje.


