
Bedrijf

Het beleid sluit beter aan bij de DNA van het bedrijf.

Mens

Het bijdragen aan werk- en beleefgeluk en 
bewustwording van medewerkers en gasten.

Milieu

Hergebruik van GFT afval, reductie van afvalstromen en 
voorkomen van schadelijke sto�en.

Highlights circulaire oplossing

Campingpark Ons Buiten te Oostkapelle
Campingpark Ons Buiten is een gevarieerd park dat is ontstaan 
in 1970 vanuit een boomgaard aan de rand van Oostkapelle. 
Door de jaren heen is het park voortvarend te werk gegaan en is 
er geïnvesteerd in de toekomst. Hierdoor heeft het campingpark 
zich ontwikkeld tot een middelgroot verblijfsrecreatiebedrijf. 

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

Vraagstuk

Een bedrijf dat bijdraagt aan haar omgeving in de 
breedste zin van het woord, zonder negatieve voetafdruk.

Gabriel en Dagmar willen de gasten op het familiebedrijf graag 
een bijzonder comfortabel buitenvakantie bieden. Er heerst altijd 
RUST op het park. De directe natuurlijke omgeving draagt 
hieraan bij. Niet alleen de omgeving draagt bij aan rust, binnen 
de toegangspoorten van Ons Buiten wordt het dagelijkse leven 
ingeruild voor een leven dat zich in SLOW MOTION laat afspelen.

Uitdaging

Circulaire oplossing

Er wordt gewerkt met vier soorten oplossingen; voor 
verpakkingen, reststromen en overschotten, 
milieuschadelijke sto�en en bewustwording van onze 
gasten.

Samenwerking

Samen met leveranciers, collega ondernemers en gasten 
wordt er gewerkt aan een afvalvrije omgeving. Mede door 
de communicatie toolkit 'Bewaar Zeeland' wordt de gast 
geactiveerd om bijvoorbeeld afval op de juiste manier te 
scheiden.

Toegevoegde waarde

Geleerde lessen

Voorheen zagen wij afval als een lastig iets, nu zien we de 
mogelijkheden van waardevolle grondstof. En we hebben 
geleerd dat het belangrijk is om de gast mee te nemen, 
door de gehele klantenreis heen, vanuit onze waarom.



Keten Financieel
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Refuse

Gebruikte materialen een andere functie geven bij hergebruik

Materialen recyclen

Materialen terugwinnen i.p.v. verbruiken

Materialen opknappen voor langer gebruik

Gebruik materiaal in een nieuw product met dezelfde functie

Hergebruik van materialen

Materialen repareren voor langer gebruik

Heroverwegen van consumeren materialen

Materiaal afwijzen

Verminderen gebruik van materialen
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Refuse

Door de bedrijfsvoering digitaal in te richten wordt de 
afvalstroom van papier met 1000 kg per jaar gereduceerd.

Door het aanbieden van herbruikbare verpakkingen in de 
horeca en boodschappen wordt een reductie van 
verpakkingsmateriaal verwacht betreft plastic en karton.

Refuse

Rethink

Reduce

Aan 60 huuraccommodaties wordt er straks 
milieuvriendelijk schoonmaakmiddel in herbruikbare 
verpakkingen aangeboden. Hiermee worden er minimaal 
1800 plastic flessen per jaar bespaard. 

Investering en opbrengst

Verwachte investering: Tussen de € 25.000 en € 50.000.

Verwachte opbrengst: Een verwachte kostenreductie van 
€ 5.000  voor afvalverwerking, een totale CO2 besparing 
van minimaal 25 ton en bewustwording bij medewerkers, 
gasten en ketenpartners.

Re-use

Door op termijn het GFT afval om te zetten naar 
hoogwaardige voeding voor de bodem is er een 
afvalreductie van ruim 23.000 kg per jaar.

9R Strategieën

N A J A A R ,  2 0 2 1

Team meenemen in duurzame ontwikkelingen, 
werken aan een papierloze bedrijfsvoering, 
communicatieplan ontwikkelen om gasten te 
inspireren en activeren om mét ons te werken 
aan een bedrijf zonder afval. 

V O O R J A A R ,  2 0 2 2

Implementatie van Bokashi systeem bij 12 
accommodaties, plan schrijven voor 
herinrichting milieu straat, implementatie 
communicatieplan voor de gasten, 
ontwikkelen herbruikbare verpakkingen voor 
gasten.

Z O M E R ,  2 0 2 2

Oplossingen verder implementeren en leren in 
de praktijk.

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


