
Bedrijf

Het beleid sluit beter aan bij de DNA van het bedrijf 
zonder dat de inkoopkosten stijgen.

Mens

Een bijdrage aan een schonere (be)leef- en recreatie 
omgeving.

Milieu

Het gebruik van grondsto�en wordt verminderd en 
afvalstromen zoals plastic en papier worden gereduceerd. 

Highlights circulaire oplossing

Hoevehotel Hof Christina te Vrouwenpolder 
De boerderij “’t Hof Christina” is door Nerina en Johan 
aangekocht begin november 2008. De boerderij stond al vanaf 
begin 2007 te koop en de huidige eigenaren waren gelijk 
enthousiast. 

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 reduceren van de plasticstroom en de gast inspireren 
om zowel thuis als ook op vakantie bij te dragen aan een 
mooie omgeving.

De oude historische boerenschuur is verbouwd tot hoevehotel 
met behoud van de oude elementen van de schuur.

 

Uitdaging

Circulaire oplossing

Er wordt gewerkt met drie oplossingen; voor inkoop, 
hergebruik van materialen en de betrokkenheid van de 
gast.

Samenwerking

Door samen te werken met lokale leveranciers, zoals de 
boerderijwinkel in de buurt, kan er meer verpakkingsvrij 
worden ingekocht. Daarnaast is de gast als eindgebruiker 
een belangrijk onderdeel in de keten.

Toegevoegde waarde

Geleerde lessen

Vaak denken we dat duurzaam ondernemen veel meer 
kost, zowel in tijd als ook in geld. Mede door dit traject 
hebben we gezien dat we met minimale middelen het 
maximale kunnen bereiken.



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 verpakkingsvrij en in bulk in te kopen wordt het 
gebruik van minimaal 500 plastic verpakkingen per jaar 
voorkomen

Rethink

Door te werken met de communicatie toolkit ‘Bewaar 
Zeeland’ en zichtbare circulaire oplossingen, zoals een 
verpakkingsvrij ontbijt, worden gasten gestimuleerd om 
anders met materiaal en grondsto�en om te gaan.

Refuse

Door verpakkingsvrij en in bulk in te kopen wordt het 
gebruik van minimaal 500 plastic verpakkingen per jaar 
voorkomen.

Rethink

Door te werken met de communicatie toolkit ‘Bewaar 
Zeeland’ en zichtbare circulaire oplossingen, zoals een 
verpakkingsvrij ontbijt, worden gasten gestimuleerd om 
anders met materiaal en grondsto�en om te gaan.

Reduce

Door de bedrijfsvoering te digitaliseren wordt er een 
papierreductie van minimaal 1000 kg per jaar verwacht.

Investering en opbrengst

Verwachte investering: tussen de € 0 en € 10.000. 

Verwachte opbrengst: Op basis van de verwachte 
reductie van de plastic- en papierstroom wordt er een 
CO2 reductie van 700 kg verwacht. Daarnaast wordt er 
verwacht bij te dragen aan de bewustwording rond afval, 
water en consumeren bij zo'n 3000 gasten per jaar met 
als mogelijk resultaat in anders handelen, niet alleen in 
Zeeland, maar ook bij de gast thuis.

Re-purpose

De grondstofmanden (prullenbakken) worden straks 
gemaakt van hergebruikt materiaal. 

9R Strategieën

P E R  D I R E C T

Het implementeren van anders inkopen.

N A J A A R ,  2 0 2 1

Communicatie toolkit implementeren door de 
gehele bedrijfsvoering.

N A J A A R ,  2 0 2 1

Inventariseren of de 'To Go' nog steeds 
bijdraagt aan de afvalstroom. Zo ja, gaan we 
in gesprek met de lokale horeca om te praten 
over herbruikbare verpakkingen zoals 
PackBack.

N A J A A R ,  2 0 2 1

Ontwerpen en realiseren van de circulaire 
grondstofmanden (prullenbakken).

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


