
I N S P I R AT I E AV O N D

C I R C U L A I R  O N D E R N E M E N

DONDERDAG 28 FEBRUARI 
NATUURCENTUM 

19:00 UUR

“Circulair ondernemen is een nieuwe manier van werken die  
kansen biedt voor ondernemers. Bij circulair ondernemen wordt 

het hergebruik van producten, grondstoffen en energie  
gemaximaliseerd en waardeverlies geminimaliseerd”

Aanmelden wordt op prijs gesteld: info@waddencampus.nl 



Donderdagavond 28 februari organiseert het ondernemersplatform in samenwerking 

met de Waddencampus en Amelands Produkt een avond met als thema ´circulair 

ondernemen´. 

De provincie Fryslân geeft een toelichting op haar ambities. De Waddencampus 

presenteert een aantal voorbeeldprojecten en legt uit wat ze voor Amelander 

ondernemers met circulaire ideeën kan betekenen.

Verschillende sprekers zullen tijdens deze avond een inzicht proberen te geven in wat 

circulair ondernemen is en welke kansen het biedt voor Amelander ondernemers. 

Eerlijke producten 

Landgoud is een biologisch akkerbouwbedrijf van de familie Havenga uit Kloosterburen. 
Aan de Groninger Waddenkust worden met veel zorg en aandacht eerlijke producten 
geteeld; zoals spelt, bieslookpollen, pootaardappelen, witte aalbes, appels et cetera.  
Dit allemaal op biologisch wijze, samen met de natuur!

Zelfvoorzienende recreatiewoning 
Architect Kees van Wuyckhuyse neemt u mee in het verhaal over Greenhuus.  
Greenhuus is een voor Nederland uniek circulair recreatie en woonconcept dat  
volledig Autarkisch, Biobased en Circulair is. ‘Autarkie’ verwijst naar de drang 
onafhankelijk te zijn. Greenhuus is in energie- en afvalverwerking zelfvoorzienend.

Circulaire businessmodellen  
Green Leisure is expert in het ontwikkelen van circulaire businessmodellen. Tijdens deze 
presentatie nemen Marco Ouwerkerk en Sander Verschuren van Green Leisure u mee 
in de wereld van circulair ondernemen in de gastvrijheidssector. Ze geven praktische 
voorbeelden uit hun sector en geven u tips hoe u morgen aan de slag kunt om zelf te 
starten met circulariteit. 

Bio-accu 
Na bijna vijf jaar onderzoek heeft Suwotec uit Stadskanaal een bio-based accu 
ontwikkeld die op basis van eenvoudige materialen - zand, zout, bladeren en 
keramische elektrodes - werkt. Lammert de Wit van Suwotec vertelt u hier meer over.

19.00 u  Inloop met infostands (MadNes, Biovergister en Sea-Blue ) 
19.30 u  Inleiding en presentatie provincie Fryslân en Waddencampus 
20.15 u  Eerste ronde presentaties 
21.00 u Tweede ronde presentaties 
21.45 u Afsluiting en borrel

P R O G R A M M A


