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Welk % van de 
producten die we 

kopen zijn binnen 6 
maanden afval? 



Welk % van de 
materiaalwaarde 
gaat verloren na een 
enkel gebruik? 











Ketentransparantie helpt 
bedrijven betere 
beslissingen te maken

World Economic Forum

“



In 2030 wil Nederland 50% 
minder primaire 
grondstoffen gebruiken

Grondstoffen Akkoord, 2017

“



                     Kwaliteit | Timing    
                       Hoeveelheid | Locatie



Waar bedrijven ieder soort overtollig 
materiaal kunnen kopen en verkopen

Functioneert als een dating site door het 
matchen van:
● Vraag en aanbod van materialen
● Materialen met de meest 

hoogwaardige hergebruik optie

Excess Materials Exchange



Onze aanpak 

Identiteit

Intelligentie

Integratie



Kwaliteit van inzicht

Circulair pionieren 

Signaleren van verschillende 
GP’s voor één asset.

GP’s van nieuwe en reeds 
ingekochte assets.

Diepte-analyse mogelijk van alle data 
in de verzamelde GPs en 
gecombineerde GPs.

Mogelijkheid voor keurmerk 
kwaliteit ingevulde GPs.



Marktplaats voor assets & grondstoffen

Circulair pionieren 

Gezamenlijke plek waar de GPs van 
meerdere beheerders opgeslagen kunnen 
worden in verschillende en aanpasbare 
formats.

Lokaliseren van assets en grondstoffen 
gekoppeld aan een database van 
"digital twins".

Beschikbaar stellen van assets en 
grondstoffen via een marktplaats; alleen 
intern en/of extern.

Database structuur voor GPs zonder 
"lock in".



Toekomstbestendigheid

Circulair pionieren 

Schaalbaar, integraal en flexibel 
systeem van EME.

Bescherming intellectueel eigendom van 
zowel leveranciers als eigenaren is 
geborgd.



Hoe ziet het 
EME platform er uit?



Marktplaats



Grondstoffen Paspoort



Example: Railroad tracks

Spoorstaven



Steunbalk KademuurSpoorstaven1 2 3

Spoorstaven: circulaire matches



Steunbalk2

Spoorstaven: circulaire match

79% CO2 
reductie

4x meer 
financiële waarde



Example: Railroad tracks

Sinaasappelschillen



Vezels BiogasLimonene1 2 3

Sinaasappelschillen: circulaire matches



Sinaasappelschillen: circulaire match

105% CO2 
reductie

50% kosten-
reductie

Limonene & Vezels1



Gemiddeld stijgt de financiële 
waarde van een reststroom of 
product met 110% en de milieu 
impact reduceert met 60%. 

Excess Materials Exchange

“



Pilot Programma



17 stromen



64 miljoen euro 
in financiële waarde



genoeg energie om de 
straatverlichting van Parijs 

5 jaar te laten branden



860,000 autoritten van  
Amsterdam naar Milaan 

in bespaarde CO2 emissies 



Genoeg water om 
860 Olympische 

zwembaden te vullen 



Sluit je aan bij de 
grondstoffentransitie!

info@excessmaterialsexchange.com || www.excessmaterialsexchange.com


