
Bedrijf

Een bedrijf dat toekomstbestendig is, afgestemd op de 
behoefte van de volgende generatie. 

Mens

Een duurzame beleving en bewustwording van de gast. 

Milieu

Het verminderen van reststromen, een reductie van CO2 
uitstoot en waarde behoud van grondsto�en.

Wat begonnen is als hotel en brasserie staat nu meer bekend als 
merk. Katoen heeft 23 ruime hotelkamers en een prachtige 
brasserie met serre en terras waar plek is voor ruim 180 gasten. 

FACET wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het Interreg 2 Zeeën 
programma 2014 - 2020 medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling. 

Vraagstuk

Het realiseren van een reductie van de tot nu toe 
toenemende afvalstromen en het stimuleren van 
duurzame kwaliteitsverbeteringen van de binnenstad van 
Goes.  

Inmiddels is ook ZAAL bij Katoen wat een fulltime restaurant gaat 
worden, een vergaderruimte voor productieve bijeenkomsten 
en het jaarlijkse evenement KatoenXL op het Bleekveld. 

Uitdaging

Circulaire oplossing

Er wordt gewerkt met vier oplossingen; voor inkoop en 
afval, hergebruik van panden, deelfietsen beschikbaar 
stellen voor alle gasten van Goes i.s.m. andere 
ondernemers en het optimaal benutten van daken in de 
binnenstad. 

Samenwerking

Belangrijke partners in dit traject zijn de gemeente Goes, 
horecaleveranciers, ketenpartners, collega ondernemers, 
personeel en de gast. 

Toegevoegde waarde

Geleerde lessen

Circulair ondernemen is niet iets om van de ene op 
andere dag te kunnen invoeren en al helemaal niet iets 
wat we alleen kunnen.

Highlights circulaire oplossing

Hotel & Brasserie Katoen 
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Refuse

Door het aanbieden van glazen, herbruikbare, 
waterflessen op de kamers worden er straks 10.000 
plastic waterflesjes per jaar vermeden. 

In de ‘To Go’ horeca wordt straks gebruik gemaakt van 
herbruikbare ko�ebekers en zal er langzaam meer naar 
herbruikbare verpakkingen worden overgestapt. 

Refuse

Rethink

Reduce

De bedrijfsvoering gaat van papier naar digitaal. Daarmee 
wordt een reductie van minimaal 2 ton per jaar van de 
papierstroom verwacht.  

Investering en opbrengst

Verwachte investering: Tussen de € 10.000 en € 25.000 

Verwachte opbrengst: Er wordt een totale CO2 reductie 
van minimaal 10 ton per jaar verwacht. Daarnaast is 
bewustwording van de gast, mede door het gebruik van 
de toolkit en de toegepaste circulaire oplossingen in het 
beleid, een belangrijke opbrengst.  

Re-use

De matrassen van 23 hotelkamers gaan einde levensduur 
terug naar de leverancier voor hoogwaardig hergebruik. 

9R Strategieën
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• Implementatie toolkit Bewaar Zeeland  

• Implementatie oplossingen 
grondsto�enbeleid (ofwel afvalbeleid)  

• Opstart circulaire deelfietsen  

• Opstart gesprekken ondersteunen start-ups 
in leegstand  

• Onderdeel werkgroep klimaat adaptieve 
binnenstad  
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• Indien mogelijk realisatie deelfietsen

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrage van Provincie Zeeland. 


