
WELKOM

RECREATIE EXPERTSESSIE XXL

Dinsdag 14 juni 2022



Agenda

1. Introductie

2. Onderzoek en actieplan

3. Recreatie Expertteam Fryslân

4. Circulair en groen –

Hanneke en Annemarijne

5.  In gesprek met experts

6. Afsluiting met lichte lunch

Beeldmateriaal voor socials



Voortgang van project

2019 start van breed opgezet onderzoek 
naar vitaliteit van de logiessector

2020 presentatie van resultaten

2021 Actieplan Vitale 
Logiesaccommodaties Gastvrij Fryslân

2022 en 2023 uitwerken & inzetten 
van instrumenten









• Recreatie Expertteams Fryslân

• Expertteams met gemeenten en 

ondernemers - Nije Logies

• (Financiële) ondersteuning aan gemeenten 

voor ontwikkelkaders en gebiedsplannen

• Opzetten van leerkringen en netwerken

Wat kunnen we voor de sector doen? 



Direct voor ondernemers: 

1. Recreatie Expertteams - RET Fryslân

2. Opzetten van expertteams met 

gemeenten en ondernemers - Nije Logies

3. Opzetten van kennissessies, leren in en 

met het netwerk



Voor wie: 

Ondernemers in de 

logiessector met ambitie  en 

complexe vraagstukken 

Recreatie Expertteams Fryslân



Hoe werkt het?

1. Contact opnemen en in 
gesprek via Ynbusiness

2. Aanmelden via formulier

3. Voorzitter benaderen

4. Intakegesprek 

5. Opstellen voorbereidend 
document



6. Experts benaderen

7. Eerste expertsessie op 
locatie

8. “huiswerk” – voorbereiding 
2e sessie

9. Terugkoppeling en advies

10. Vervolgtraject 





Kosten € 1500, rest is 
subsidie

Altijd aandacht voor 
duurzaamheid/circulariteit 
en omgeving



Hanneke Schmeink 
Circulair Friesland

&  

Annemarijne van  der Meulen
Donker Design



RET XXL – Circulaire Economie

Wat is het & wat kan ik ermee? 

Belang en kans groene omgeving!





vanuit in samenwerking met  

aan voor  

Circulaire Loods Gastvrijheidssector

Hanneke Schmeink werkt in opdracht van  



Annemarijne van der Meulen
Tuin- en landschapsontwerper



Waarom? 

• Vrijetijdsvoetaf
druk is fors

• Het raakt op

• Wet- en 
regelgeving 
neemt toe



Maar ook! 

• Meer verwaarden 
in je eigen bedrijf

• Inspelen op 
veranderende 
behoefte en 
wensen van 
gasten

• Onderscheidend

• Toekomstbestendi
g ondernemen



Circulaire Economie = Gezond verstand economie

Van VERbruiken naar duurzaam GEbruiken

> 140 definities

• Gesloten kringlopen

• Hernieuwbare 
energie

• Systeemdenken

Circulair Friesland hanteert een integraal en breed 
perspectief.



• Materialen hoogwaardig (her)gebruiken 
(grondstoffen blijven grondstoffen)

• Energie komt van hernieuwbare 
energiebronnen

• Water duurzaam winnen en gebruiken.

• Biodiversiteit versterken.  

• Maatschappij en  cultuur versterken

• Gezondheid en welzijn versterken.

• Geld is een middel om sociale en 
ecologische waarde te creëren. 

Ontwerpen integraal perspectief a.d.h. 7 pijlers



Van waarde vernietigen naar waarde behouden

Vraagt anders ontwerpen en andere businessmodellen



Andere materialen, anders ontwerpen, bouwen, inrichten en 
gebruiken



Slimmer omgaan met afval, water en energie



Meer betekenen



Samen leren en ontwikkelen



Belangen goede voorbeelden 

in groen en omgeving



Op vakantie in Friesland…

Hoe ziet een duurzame buitenruimte er dan uit?























Het lijkt heel groen, maar is het duurzaam….
● Hittestress
● Wateroverlast
● Weinig biodiversiteit



Maar wat is dan wel duurzaam?



Water





Landschappelijke 
inpassing





Een duurzame buitenruimte is een win-
win situatie voor iedereen!





Ik (her) gebruik materiaal die geen negatieve impact heeft op de natuur

Ik maak gebruik van duurzame energiebronnen

Ik versterk de biodiversiteit met mijn onderneming

Ik ga op een duurzame wijze om met water

Met mijn onderneming versterk ik gezondheid en welzijn

De maatschappij en cultuur versterk ik met 
mijn onderneming

Ik zie geld als een middel om sociale en 
ecologische waarde te creëren 



En nu de praktijk….

Experts aan tafel. 



In gesprek Nemi van der Reest – Van der Reest Advies

Jan Jaap Thijs - Bureau Voor Ruimte en Vrije Tijd

Bianca Grote Beverborg – Kiemkr8 

Sasja Vermeulen – ZKA Leisure Consultants

Chris Tasma – Rho Adviseurs 

Machiel Kars – Alfa Accountants en Adviseurs

Hans Meijer - Meijer Recreatiemanagement

Annemarijne van der Meulen – Donker Design

Hanneke Schmeink – Circulair Friesland



Vragen en suggesties

Tonique Hollander

06-28761875

Toniquehollander@ipf.frl

www.taf.frl

mailto:Toniquehollander@ipf.frl



