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Procedure Project: CIRCULAIR “KOFFIEDRINKEN”. 
 
Na dat lekkere bekertje koffie komen wij de gebruikte duurzame bekertjes ophalen om te 
recyclen en nemen we ook de koffiedrab mee waarmee die lekkere koffie is gezet.  
Dit initiatief van Circulair “Koffiedrinken” is een samenwerkingsverband van: 
InduSym - Keyport - Parkmanagement Pannenweg – Zwamburg - Moonen Packaging - 
PaperWise - en SocialReturn van Kr8tig Weert.  
 
Eenmaal per 2 weken rijdt een “medewerker” van Kr8tig Weert (ondersteuning van kansarme 
jongeren) met een busje over ons Bedrijvenpark om het koffiedrab en de gebruikte bekers op 
te halen en indien gewenst nieuwe koffiebekers en duurzaam printpapier af te leveren. Door 
deze diensten te combineren wordt het aantal logistieke bewegingen sterk beperkt. Met één 
rondje in de 14 dagen door Kr8tig en jullie (kosteloze) medewerking wordt circulair 
koffiedrinken een feit ! 
 
 
INZAMELEN KOFFIEDRAB 
Start met het inzamelen van koffiedrab, zodat Zwamburg hiermee op een duurzame wijze 
oesterzwammen kan laten opgroeien voor de horeca in de regio. Ze worden tevens 
verwerkt tot producten zoals kroketten, burgers en worsten.  
Doe je mee? Graag ontvangen wij de volgende informatie: 

- Hoeveel koffiedrab denk je ongeveer te kunnen verzamelen per 2 weken ? 
- Wat voor koffiedrab is dit ? (van gemalen koffie of koffie-cups  of anders) 

Kort na jullie aanmelding ontvang je een afgesloten emmer(tje) waarin je het koffiedrab kunt 
verzamelen. De medewerker van Kr8tig in Weert zal deze emmer om de week 
komen legen (en schoonmaken), om het koffiedrab vervolgens naar 
Zwamburg te brengen. De kosten voor deze inzameling neemt 
Parkmanagement Pannenweg voor haar rekening.  
Uiteraard ontvang je ook communicatiemiddelen om je 
medewerkers te informeren dat zij voortaan de koffiedrab 
kunnen scheiden en waarom dit gebeurt.  
 
 
DUURZAME KOFFIEBEKERS 
Hopelijk wil je ook overstappen naar duurzame koffiebekers?  
Hiervoor bieden wij het concept Stack-it aan van Moonen Packaging in Weert.  
Stack-it koffiebekers worden gemaakt van suikerriet (en PLA) en hebben de laagste milieu-
impact, er hoeven namelijk geen bomen gekapt te worden.  
 
Deze Stack-it bekers worden (zonder vrachtkosten) afgeleverd door dezelfde medewerker 
van Kr8tig die de gebruikte bekers in bio-afvalzakken gescheiden ophaalt om er 
uiteindelijk compost van te maken. 
 
Doe je mee? Graag ontvangen wij de volgende informatie: 

- Hoeveel koffiebekertjes gebruiken jullie op dit moment? 
- Wil jullie ook bio-roerstaafjes (van bamboe) gebruiken? 

 
 
 

http://www.zwamburg.nl/producten/
https://www.moonendirect.nl/warme-drank/ds-2400-drinkbeker-suikerriet-pla-210gr-moonen-print-7oz-stack-it-logo
https://www.moonendirect.nl/warme-drank/ds-2400-drinkbeker-suikerriet-pla-210gr-moonen-print-7oz-stack-it-logo


 
 

 
 
 
Jullie bedrijf bestelt deze Stack-it bekers (en toebehoren) tegen onderstaande prijzen 
rechtstreeks bij Moonen Packaging. Moonen Packaging factureert deze ook rechtstreeks aan 
jullie bedrijf (zonder vrachtkosten) en de medewerker van Kr8tig brengt uw bestelling mee bij 
de eerstvolgende ronde. 
 

Omschrijving Aantal  Prijs per doos Prijs per stuk 

Koffiebekers – 1 doos  2.400 € 95,90 € 0,04 

Koffiebekers – 5 dozen 12.000 € 89,90 € 0,0375 

Koffiebekers – 10 dozen 24.000 € 88,60 € 0,0369 

Roerstaafjes bamboe 1.000 € 7,35 € 0,007 

Bio afvalzakken 60x94cm, 50l 448 € 94,83 € 0,21 

 
Desgewenst kun je de bekers ook laten bedrukken met eigen bedrijfslogo of -tekst. Dit kan 
met een minimale afname van 50.000 bekers. De prijs voor de bekers blijft gelijk, je betaalt 
enkel eenmalige kosten van € 185 per kleur. 
 
 
DUURZAAM PRINTPAPIER 
Tevens bieden we de mogelijkheid om duurzaam printpapier uit te 
proberen, en daarna desgewenst over te stappen met de 
leveringsservice van Kr8tig. PaperWise print- en kopieerpapier is 
milieuvriendelijk wit papier gemaakt van meer dan 55% 
landbouwafval.  
 
Bij inschrijving voor het project Circulair “Koffiedrinken” ontvangen jullie 
1 doos met 2500 vellen PaperWise printpapier voor € 31,79 (zonder 
vrachtkosten) als proef. Bevalt dit papier, dan kan een volgende 
bestelling worden ingezet via Moonen Packaging. 
 
 
HOE KUNNEN JULLIE DEELNEMEN AAN CIRCULAIR “KOFFIEDRINKEN” 
Neem contact op met Renske Cox (coördinator INDUSYM) - renske.cox@keyport2020.nl  
Bestel het starterspakket: 

- Emmer om koffiedrab te verzamelen €  2,50 
- 1 doos Stack-it koffiebekers   € 95,90 
- 1 doos bio-afvalzakken  € 94,83 
- 1 doos PaperWise papier  € 31,79  totaal € 225,00 

 
En in de eerste volgende ronde van Kr8tig wordt alles afgeleverd en kunnen jullie van start. 
Desgewenst is het mogelijk om direct grotere aantallen koffiebekers te bestellen. 

Mogen wij rekenen op uw medewerking om gezamenlijk weer een kleine 
bijdrage te leveren aan de grote stap naar een “Duurzaam Bedrijvenpark 
Pannenweg” 

Met vriendelijke groet, 

Wim Schilders 

Voorzitter Parkmanagement Pannenweg 

0653751635 – bestuur@pmpannenweg.nl  
 

https://paperwise.eu/shop/eind-producten/paperwise-kopieerpapier-a4-210x297mm-80-g-m%c2%b2-5x500-vellen/
mailto:renske.cox@keyport2020.nl
mailto:bestuur@pmpannenweg.nl

