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Verpakkingsafval als 
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Realiseer uw eigen 
innovatiepilot 
www.kunststofhergebruiken.nl

Wat bieden we?
Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en Rijkswaterstaat helpen 
om de slagingskans van uw pilot zo groot mogelijk te maken en – zo 
mogelijk – uw innovatie uiteindelijk op te schalen. Dit doen we door:
• een bijdrage van maximaal 70.000 euro per pilot; 
•  ondersteuning bij het opstellen van uw voorstel en het vormen 

van een consortium;
•  toegang tot een relevant netwerk bestaande uit onder andere 

potentiele afnemers en kennispartners;
• technische, juridische en financiële begeleiding tijdens uw pilot.

Welke innovaties zoeken we?
•  Verwerkingstechnieken voor de toepassing van gerecycled 

kunststof verpakkingsafval in producten. Of voor verpakkingen 
die nu uit virgin kunststof bestaan.

•  Productontwerpen met gerecycled kunststof en/of producten zo 
ontwerpen dat ze we ze makkelijker kunnen recyclen. 

•  Nieuwe vormen van samenwerking in de kunststofketen om 
toepassingsmogelijkheden te realiseren en knelpunten weg  
te nemen. 

Meedoen?
U kunt uw voorstel voor een pilot tot 10 oktober 2018 indienen via 
www.kunststofhergebruiken.nl. 

Een pilot vergroot de toepassing van gerecycled kunststof 
verpakkingsafval in producten of verpakkingen significant.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met 
Pascal Zoetbrood via 06-19 46 61 07 of pzoetbrood@kidv.nl.
 
Belangrijke data
• inschrijfperiode: 18 juni tot 10 oktober 2018;
• bekendmaking geselecteerde pilots: eind oktober 2018;
• begeleidingssessie inschrijving: juni en 11 september 2018.
•  startbijeenkomst inkoop- en innovatiepilots:  

eind november 2018.

Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof 
stimuleert het gebruik van gerecycled kunststof verpakkingsafval 
in producten. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen 
beter op elkaar aan te sluiten, wordt het gebruik van primaire 
grondstoffen teruggedrongen. Zo komen we dichter bij een 
circulaire economie. De focus ligt op twee pijlers: inkoop en 
innovatie. Het programma wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat 
en Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

Heeft u het idee voor een techniek om gerecycled kunststof 
in producten of verpakkingen te verwerken? Of een gaaf 
productontwerp, of innovatieve manier van samenwerken die 
nieuwe toepassingen van gerecycled kunststof mogelijk maakt?
Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof biedt u 
begeleiding en financiële middelen om uw idee uit te voeren in  
de vorm van een pilot.


