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Bedrijfsgegevens: 
I-Link 
Inge van der Vaart 
inge@bureau-i-link.nl  
 http://www.kabelgoot.nl/, http://www.pavari.nl/ 
 

Korte Bedrijfsomschrijving: 
I-Link staat voor verbinden. Verbinden van kennis over duurzaamheid. Wij geloven in de noodzaak 
van een spoedige totstandkoming van een circulaire economie waarbinnen een evenwichtige balans 
is tussen people, planet en profit. Wij dragen hier aan bij door projecten op te zetten waarbij kennis 
wordt gedeeld, mensen en initiatieven worden verbonden en waarbinnen overheid, onderwijs en 
ondernemers samen werken. 
 
Probleemstelling:  
Door grondstoffenschaarste is het noodzaak om over te schakelen naar een circulaire economie.   
Inmiddels zijn er al C2C producten op de markt, maar deze bereiken vaak niet de huishoudens. Edje 
Ledje is voor iedereen en iedereen gaat van hem houden. Hij zal door zijn aanwezigheid de 
boodschap van de circulaire economie uitdragen.  
 
Waarom gooien we spullen weg? Omdat we er geen waarde meer aan hechten en geen band mee 
hebben, logisch!  Maar hoe gooien we het weg? Gewoon in de afvalemmer, omdat we niet verder 
nadenken over ons afval. Logisch? Voordat je Edje weggooit denk je wel na, want met Edje heb je 
een band. Edje heeft een verhaal en tegen Edje kan je praten. Edje gaat branden als je hem goede 
morgen wenst en Edje kan je vertellen waarom hij er uit ziet zoals hij er uit ziet en wat je moet doen 
als je hem niet meer wilt hebben (uit elkaar halen en de verschillende onderdelen laten recyclen). 
Bij de opdracht voor de Engineerinsgweek ligt het accent op de ontwikkeling van een C2C Edje-Ledje-
lamp met spraak en spraakherkenning waarbij ondermeer gebruik wordt gemaakt van bioplastics. 
 
Wil jij Edje leren kennen? Schrijf je dan in voor dit project en creëer hem! 
 

Opdrachtomschrijving:  
1. Bedenk hoe je Edje in de markt zet (bv elk verkocht Edje krijgt zijn eigen facebookpagina 

waarop hij (zijn eigenaar) de belevenissen van Edje kan plaatsen). 
2. Ontwerp Edje Ledje als figuurtje. 
3. Onderzoek de materiaal mogelijkheden van een C2C toepassing van bioplastic  in een 

bureau- of bedlampje (productiemethoden, gebruik natuurlijke kleurstoffen, kleurbehoud, 
levensduur, hitte bestendigheid). 

4. Ontwerp een Edje-Ledje lamp met spraak en spraakherkenning. 
5. Construeer de onderdelen (electronica en bio-plastic) op zo’n wijze dat de materialen 

gemakkelijk gescheiden kunnen worden zodat na gebruik de technische- en de natuurlijke 
kringloop gesloten kunnen worden. 

6. Vervaardig een prototype. 
7. Zo mogelijk: beschrijf waar aan voldaan moet worden als Edje via een website bekendheid 

moet krijgen (bv layout website, doelgroep, inhoud website strip / spel / kennisoverdracht / 
contact / winnen, technische aspecten zoals benodigde servers en benodigd personeel om 
contact met Edje vrienden te onderhouden)  

 
 
  

http://www.kabelgoot.nl/
http://www.pavari.nl/


 
Verwacht eindproduct/resultaat: 
Nummering volgens opdrachtomschrijving 

1. Marketingplan  
2. Ontwerpschetsen en definitieve keus verder in tekeningen uitgewerkt 
3. Onderzoeksresultaten naar toepasbaarheid van bioplastics in een lamp. 
4. Ontwerptekeningen van Edje-Ledje lamp 
5. Technische tekening van Edje-Ledje lamp en eventueel 3d tekeningen voor vervaardiging van 

producten met 3-D printer. 
6. Prototype 
7. Zo mogelijk beschrijving voor opzet van de website (zie opdrachtomschrijving) 
8. Presentatie aan opdrachtgever (en partners) en indien door de Provincie gewenst een 

presentatie van het project tijdens de bijeenkomst “Biobased-economie in het onderwijs” 
 

Eisen aan het eindproduct/resultaat:  
Het te ontwerpen product met bijbehorend marketingplan moet passen in de Edje Ledje filosofie zoals 
beschreven onder de probleemstelling.   

 
Aan te leveren middelen door het bedrijf: 
Naast I-Link die het project zal begeleiden (locatie HAN) en zo nodig inhoudelijk zal bijsturen zijn de 
bedrijven Connex en Pavari betrokken. Connex is de leverancier en ontwerper van onder andere 
bioplastic kabelgoten. De eigenaar van Connex, Dirk van der Ven, zal de projectgroep op maandag 28 
januari  inspireren om te werken aan de circulaire economie. Connex laat de kabelgoten vervaardigen 
door  Pavari Plastics bv te Huissen. De eigenaar van dit bedrijf, Paul van Riek zal de projectgroep 
uitleg geven over de verschillende soorten bioplastics en de vervaardiging van producten van 
bioplastics.  Gerard Taat van de Provincie zal zich voorstellen aan de studenten. Hij kan hen in 
contact brengen met wetenschapper het centrum voor Biobased Economy van de Wageningen UR 
om kennis over biobased materialen te verkrijgen. De Provincie heeft het voornemen een bijeenkomst 
“Biobased economy in het onderwijs” te organiseren. Zij zal voor die bijeenkomst graag gebruik maken 
van de uitkomsten van onderliggend projectvoorstel. 
 


