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Circulair Impact Ondernemen: 
wat is dat?
Met de Circulaire Impact kaart maak jij kennis met een 
aantal initiatieven in Utrecht die circulair ondernemen! 

Vanuit verschillende locaties werken Utrechtse 
ondernemers aan de wereld van morgen. Met
respect voor mens en natuur leveren ze een positieve 
bijdrage aan de maatschappij. Het maken van mooie, 
duurzame producten en geld verdienen gaan 
hand in hand met werken aan een betere wereld. 
De ondernemers maken gebruik van natuurlijke, 
herbruikbare grondstoffen en produceren zo min 
mogelijk afval. Ze vinden ook dat iedereen een kans 
moet krijgen om mee te doen in de wereld van 
ondernemen. We noemen dat impact ondernemen.  

Laat je inspireren door de voorbeelden van circulaire 
impact ondernemers en ontdek hoe dit werkt!
Kijk op www.cirkelregio-utrecht.nl voor een overzicht 
van alle circulaire initiatieven in Utrecht.

Hof van 
Cartesius
Leer moestuinieren, 
bezoek de botanische 
kapper, drink koffie 
bij Warmoes of 
shop duurzaam bij 
het plantenasiel, 
Meublowski, Lonni’s 
vintage of Fenny Faber.

 Vlampijpstraat 94
(ma t/m vrij) 

Buurman
Kom 2e hands inkopen 
voor klussen, bouw 
met materiaal van 
gekapte bomen of 
volg een workshop of 
cursus waarbij je zelf 
mooie producten leert 
maken van gebruikt 
hout.

 Vlampijpstraat 84
(wo t/m za)

Benjamins
Fashion in een oud 
jasje. Benjamins maakt 
‘oude’ dingen jong, 
nieuw en fashionable. 

 Steenweg 43
(wo t/m zo)

Kringloop 
Emmaus
Op zoek naar een 
nieuw oud boek? Dit 
is je spot! Kijk ook 
eens bij Emmaus 
Haarzuilens.  

 Makassarstraat 36
(di t/m za)

Werkspoor-
fabriek 
Deze oude fabriek 
heeft een prachtige 
nieuwe bestemming 
gekregen. Hier kun je 
ruimte reserveren voor 
bijeenkomsten.

 Schaverijstraat 11

Tafelboom
Tafelboom is een 
houtwerkplaats waar 
Utrechtse stadsbomen 
worden omgetoverd 
tot unieke tafels en 
snijplanken. 

 Rotsoord 32
(alleen vr)

GreenUp
Het grootste 
duurzame warenhuis 
van Nederland. Deze 
hotspot is niet te 
missen! 

Stadhuisbrug 5
(ma t/m zo)

Locals Utrecht 
Brood, kaas of een 
lekker biertje. Locals 
koopt alles direct in bij 
Utrechtse (circulaire) 
ondernemers.

 Vismarkt 2
(ma t/m zo) 

Repair café 
Waarom nieuw 
kopen als je ook kunt 
repareren? Mocht je 
zelf minder handig 
zijn, is dit je plek!

 Bibliotheek Neude, 
Neude 11
(Langs komen? Bekijk 
de online agenda)

Kringlopen 
de Arm  
Populairder dan 
ooit, kringlopen! 
De Arm vind je op 
verschillende plekken 
aan de oudegracht en 
in Hoograven. 

 Oudegracht 253
(di t/m za)

Bureau Bewust
Al 25 jaar kun je bij 
bureaubewust terecht 
voor al je duurzame 
kantoorartikelen. 

Zakkendragersteeg 12
(di t/m za)

Mended
Je lievelingsbroek 
kapot? Laat hem 
maken en hij kan 
weer een rondje mee! 
;) Boek je afspraak 
online.

 Kanaalweg 84A
(di t/m za)

Macleasy 
Waarom een nieuwe 
MacBook kopen als 
je hem ook kunt laten 
repareren? Beter voor 
de wereld én voor je 
portemonnee. 

Social Impact Factory, 
Vredenburg 40
(ma t/m za - op afspraak)

LOOS
Doe verpakkingsvrij 
je boodschappen. 
Kijk bij de routes 
wanneer LOOS bij jou 
in de buurt is, of kijk 
wanneer de pop-up 
winkel open is. En 
vergeet niet je eigen 
verpakking, doosje, 
bakje of potje mee te 
nemen. 

Europalaan 2

Steck 
De missie van Steck: 
‘Heel Utrecht groen 
laten denken én 
doen’. Wat kun jij hier 
doen? Mooieplanten 
kopen, lunchen in 
het restaurant of 
wildplukken in de 
pluktuin.

Gageldijk 3
(ma t/m zo) 

De Clique
De Clique maakt 
producten van 
grondstoffen die 
normaal als afval 
worden gezien. 
Zo halen ze 
sinaasappelschillen op 
en verwerkt De roze 
bunker deze tot een 
heerlijke limonade. 

Gageldijk 3
(ma t/m zo) 
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‘Deze Utrechtse ondernemers  
leveren elke dag een positieve 

bijdragen aan mens en natuur’


