CARE COFFEE is een initiatief van Spaak Circular
Solutions en CaffeInk’. Het team heeft een bio-raffinaderij

Deelnemers GO!-NH CE 2019
- GO!-NH Accelerator circulaire economie 2019
- Challenge Natuurinclusieve Landbouw
- Challenge Circulaire Relatiegeschenken
- Challenge Green Deal Media Hilversum

REGENERATION

voor de valorisatie van koffiedik ontworpen. Uit deze
‘CARE -Centrale’ rollen verschillende producten. Het
team extraheert olie en kleurstoffen uit koffiedik en
verwerken het residu tot biomateriaal.
spaak.cc

DESIGN ontwikkelt consumenten

SERVAPLANT ontwikkelt een kruidenmix akkerranden

producten van hernieuwbare grondstoffen. De biobased

die maximaal natuurlijke vijanden voortbrengt. Dit als

Green Light lamp is het eerste en wordt gemaakt van

alternatief voor chemische ongediertebestrijding.

FlatCOR materiaal, wat bestaat uit circulair drankkarton.

www.servaplant.nl

www.regenerationdesign.nl

BAKKIE TROTS is een keramieklijn gemaakt van lokale

BOER ‘N BUFFEL

klei. Op verschillende (bouw)locaties graven zij naar

in de provincie Noord-Holland! Het gaat om een

klei en maken er samen met mensen die een afstand

circulair, grondgebonden natuur-inclusief landbouw en

hebben tot de arbeidsmarkt kopjes van. Deze kopjes

landschapsbedrijf rondom waterbuffels.

is de eerste waterbuffelboerderij

maken het gevoel van verbonden zijn met een plek
tastbaar.
www.bakkietrots.nl

NO

WASTE

DECORATION

maakt

kussens

KARPA FARM

van

vormt een samenwerking tussen

hoogwaardige restmaterialen zoals gordijnstof. De

verschillende partijen die samen circulair voedsel

stoffen worden landelijk gered uit containers van

aanbieden en het kringloopsysteem van voedsel zo

woonwinkels. Het worden unieke kussens en vertellen

“gesloten” mogelijk maken. Restaurant Cape Karpa

letterlijk en figuurlijk een eigen verhaal.

verwerkt lokale producten van landbouwbedrijven

www.nowastedecoration.nl

Hoeve de Vogel en de Elisabeth Hoeve.
capekarpa.nl

DOM AMSTERDAM biedt duurzame en ethische mode
aan. Dit doen zij door uitsluitend gebruik te maken

CityBokashi

CITYBOKASHI is een groen innovatie ontwikkeld door
Hoek Hoveniers waarmee groenresten lokaal verwerkt

van reststoffen, verkregen Dom door een opgebouwd

worden tot een bodemverbeteraar voor beplanting. De

netwerk bestaande uit vrienden en bedrijven. Daarnaast

groenresten worden na bewerking 12 weken opgeslagen

produceren zij lokaal in Amsterdam in samenwerking

in de ‘Citybokashi’, een speciaal ontworpen element.

met statushouders.
www.dom.amsterdam

www.go-nh.nl

www.go-nh.nl

MOYU NOTEBOOKS gaat papierverspilling tegen met

POWER UNITED is gespecialiseerd in energieopslag.

hun herschrijfbare notitieboek, met papier gemaakt van

De focus ligt hierbij op integratie van opslag in

steen. De notitieboeken zijn ontworpen om 10 jaar mee

bedrijfsgerelateerde energiehuishouding; combinaties

te gaan en kunnen op maat gemaakt worden zodat ze

met laden van EV en zonnedaken, alles met de focus

ook voor bedrijven als effectief communicatiemiddel

op lange levensduur. Power United werkt samen met

kunnen worden ingezet.

partners voor integratie en installatie.

www.moyu.rocks

www.powerunited.nl

DONNY CRAVES - Bedford + Delancey heeft onder

GREENER POWER SOLUTIONS zet zich in om de

de naam Donny Craves plant based (vegan) koekjes

stroom voorziening op evenementen te verduurzamen.

en brownies ontwikkeld waarin groenten en fruit

Door het inzetten van batterijen in combinatie met

overschotten en imperfecte producten van telers,

dieselaggregaten kan er tot wel 60% minder diesel

industrie en supermarkten uit de regio verwerkt worden.

verbrand worden. Greener Power Solutions biedt

www.donnycraves.com

alternatieve oplossingen.
www.greener.nu

SEAWEED

VALLEY

met

EVANET levert een mobiele laadcapaciteit: PowerCube.

verschillende partijen die een zeewierproductiebedrijf

Deze is op verschillende manieren in te zetten. Elke

ontwikkelt op één locatie met als doel om de

plaats waar nodig, voor een paar uur, een dag of langer.

ontwikkeling van de zeewierindustrie te versnellen door

www.evanet.nl

is

een

samenwerking

alle kennis onder één dak te brengen.

LITTA vervangt wegwerp fietslampjes door duurzame

UW DEELFIETS faciliteert vervoer tussen locaties

fiets verlichting die zichzelf oplaadt en daardoor

(bedrijven) of op grote locaties (bedrijventerreinen)

eindeloos mee gaat. De batterijtjes worden vervangen

door inzet van deelmobiliteit, waaronder leasefietsen,

door een zonnepaneeltje waardoor het lampje een

deelfietsen en deelauto´s. Uw Deelfiets werkt samen

milieuvriendelijke vorm krijgt.

met Livemobility om mobiliteitsproblemen op te lossen.

www.litta.nl

www.uwdeelfiets.nl

IGI PROVINCIE NOORD-HOLLAND - Afdeling IGI van

LIVEMOBILITY ontwikkelt software voor applicaties

de provincie Noord-Holland bestaat uit ingenieurs en

en online op lossingen die namens opdrachtgevers

dataspecialisten die waken over de kwaliteit van het

antwoord geeft op de vraag ‘What’s in it for me?’ in

provinciaal areaal. Daarnaast introduceren ze innovaties.

duurzame mobiliteit. Zij belonen gewenst gedrag.

Auto’s zijn steeds innovatiever met meer techniek aan

Livemobility werkt samen met Uw Deelfiets om

boord, zoals Lane Assistance Systemen (LAS). Binnen de

mobiliteitsproblemen op te lossen.

GO!-NH Accelerator verdiept IGI zich in de gevolgen van

www.livemobility.com

de LAS op een werkontwerp en op de verkeersveiligheid.

www.go-nh.nl

www.go-nh.nl

