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Circuit Circulair: laureaat Hitch breidt concept uit
naar andere Vlaamse steden

Een hoekverbinder die plaatmateriaal aan elkaar klemt en zo transformeert tot

meubels of tijdelijke opstellingen. Voor dit concept kreeg Hitch als laureaat van de

wedstrijd Circuit Circulair dit jaar steun van de Stad Gent. Het bedrijf breidt nu

uit naar andere Vlaamse steden. Circuit Circulair komt in 2023 terug met een

tweede editie.
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Hitch was dit jaar een van de laureaten van Circuit Circulair, een wedstrijd van de Stad Gent om

innovatieve circulaire projecten een duwtje in de rug geven. Het bedrijf ontwikkelde een stalen

hoekverbinder die plaatmateriaal aan elkaar klemt zonder het te beschadigen. Elke constructie

is integraal demonteerbaar en alle onderdelen zijn opnieuw inzetbaar voor andere

toepassingen. Hitch kreeg 30.000 euro van de Stad om dit concept verder uit te werken.

Dat liet oprichter Esther Laga toe om een samenwerkingsmodel op poten te zetten met heel wat

Gentse sociale partners, bouw- en maatwerkbedrijven. Dankzij steun van VLAIO kan Hitch dit

project bovendien uitrollen in andere Vlaamse steden.

Dankzij Circuit Circulair kreeg ik niet alleen bijzonder waardevol advies van
experten, maar kreeg ik ook toegang tot een breed netwerk met cruciale
actoren. Zij hielpen me om een groot aantal mijlpalen af te vinken. Circuit
Circulair was voor mij dé springplank om nieuwe budgetten binnen te halen en
het Hitch-verhaal de komende jaren grondig te verbreden.
—  Esther Laga, oprichter Hitch

Nieuwe editie Circuit Circulair

Na een succesvolle eerste editie lanceert de Stad Gent in 2023 een nieuwe editie van de

wedstrijd Circuit Circulair. Wie een creatief circulair concept heeft, kan zich kandidaat stellen

en zo een financieel duwtje in de rug krijgen. Een jury zal opnieuw drie laureaten uitkiezen.

Klimaattransitie gaat niet alleen over directe CO2-uitstoot, maar ook over de
wijze waarop we met onze materialen omgaan. Daarom geven we met Circuit
Circulair circulaire projecten een duwtje in de rug. Bijzonder trots om te zien
dat Gentse projecten zoals Hitch nu verder kunnen pionieren in Vlaanderen.
— Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

Lees meer over de wedstrijd Circuit Circulair

https://stad.gent/nl/ondernemen/ondersteuning-en-premies-voor-ondernemers/sectoroverschrijdend/duurzaam-ondernemen/circuit-circulair-krijg-steun-voor-je-circulair-project
https://www.stad.gent/circuitcirculair


Contact voor de pers

Dirk Bogaert, kabinet schepen Heyse, gsm 0499 86 53 10, e-mail dirk.bogaert@stad.gent

Esther Laga, oprichter Hitch, gsm 0497 2946 44, e-mail esther@hitchconcept.be

Bevoegd

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent
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