
52 nieuwe businessideeën
Teambuildingscentrum

Een plaats waar teambuildingsactivitei-
ten kunnen plaatsvinden. Dit kan voor 
een dag of meerdere dagen zijn. Te 
denken valt aan sportieve activiteiten 
op/over het water, survival, een storm-
baan door de natuur etc.

Glow-in-the-dark
fietspaden

Een duurzaam alternatief voor 
lantaarns langs de weg.

De Weidegang-tour
Een tour langs koeien in de 
weidegebieden van Groeningen 
(inclusief educatiemateriaal).
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Grachtvissen
Teamuitje waarbij de grachten 
van Groningen worden schoon-
gemaakt.
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Toeristische bussen 
door Groeningen

Deze bussen rijden op waterstof of 
elektriciteit en gaan door/langs de 
natuurgebieden.
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Adventure 
Swamps

De veengebieden worden omgetoverd tot ‘adventure 
swamps’. Zo kun je op avontuur door de moerassen van 

Groeningen!

9
Toeristische schepen 
door Groeningen

Deze schepen varen door de meren van 
Groeningen en worden aangedreven 
door waterstof of elektriciteit.
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Ecologisch vakantiepark7

Openbare fitnessruimte in de natuur

Lekker sporten in de Groeningse natuur, goed voor de fysieke en 
mentale gezondheid! De energie die wordt opgewekt tijdens het 
sporten kan eventueel ergens voor worden gebruikt (bijvoorbeeld 
voor het fitnesspark zelf).
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Paalkamperen

Palen in de natuurgebieden tonen aan 
dat je op die plek vrij kunt kamperen 
in de prachtige Groeningse natuur.
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Plantaardige mammoetribs

Hét vegetarische alternatief voor 
spareribs! De botten zijn gemaakt van 
olifantsgras en zijn zo sterk als de 
beenderen van een mammoet.
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Voedselbossen

Bossen waarin de natuur zijn eigen gang kan gaan (zonder het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen etc.). Groenten, vruchten, kruiden en andere producten 
kunnen hier worden verbouwd. Doordat de natuur alle vrijheid heeft neemt
de biodiversiteit in het gebied weer toe. Dergelijke bossen dragen ook bij aan 
de beleving van de Groeningse natuur en haar producten.
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Mannenvlees

Jonge mannelijke dieren 
(denk aan haantjes, stiertjes, 
beertjes, bokjes) worden nu 
vaak als niet ‘nuttig’ 
beschouwd en vlak na de 
geboorte al afgemaakt. Dit 
kan ook anders, namelijk 
door deze ‘restdieren’ een 
volwaardiger leven te geven 
en ze te verwaarden tot 
premium vlees. 
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DE FAMILIEKOE 
& FAMILIEKIP

Volg je eigen koe of kip! Als gezin koop je je 
eigen dier. Deze kun je volgen via een app. 
Melk en eieren krijg je via je eigen koe of 

kip. En dit alles rechtstreeks, vers en 
onbewerkt.
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De verspillingsfabriek
Een fabriek waarin overtollig voedsel wordt samengebracht om op deze manier ver-
spilling tegen te gaan. Dit kan worden bereikt door meer samenwerking te creëren 
tussen supermarkten en restaurants. Ook kan meer gebruik worden gemaakt van 
advertenties, zodat duidelijk wordt waar vraag en aanbod samenkomen. Het 
verdienmodel hierachter is dat je als intermediair winst kunt maken.
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Misky
De enige echte whisky uit 
Groeningen, gemaakt van melk!
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Knakwortel
Speciaal voor de vegetariërs: 
een wortel in de vorm van een 
knakworst!
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Fruit Leather
Leer maken van bijna verrot fruit. 
Hiervan kunnen vervolgens tassen, 
riemen etc. worden gemaakt.
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Oma’s soep
Met bejaarden soep maken en verkopen. 
De bejaarden kunnen zelf eigenaar zijn 
van deze business.
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Herenboeren
Een nieuw concept rondom consumenten die samen-
werken. Gezamenlijk hebben zij een boerderij in 
handen en huren zij een boer in die het werk op het 
land doet.
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Voedsel verbouwen 
bij AZC’s

Het voedsel wordt verbouwd door mensen 
die in afwachting zijn.
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Bij-vriendelijke tuinen
Multifunctionele tuinen waarin de bijenpopulatie weer kan groeien. Daarnaast wor-
den er producten verkocht. Denk hierbij aan honing, maar ook aan verpakkingsma-
teriaal van bijenwas (zoals opvouwbare broodzakken). Ook kunnen de tuinen wor-
den omgetoverd tot belevingstuinen, waardoor mensen dichterbij de (Groeningse) 
natuur komen te staan. De multifunctionele bij-vriendelijke tuinen laten zien dat 
ecologische maatregelen goed te vermarkten zijn.
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'EAU DE GROENINGEN'
EEN SPUITBUS VOL GELUK

Uit onderzoek blijkt dat de geur van vers gemaaid gras mensen 
gelukkig maakt. De geur kan bijvoorbeeld worden

verwerkt in een luchtverfrisser of zeep, waardoor mensen op de 
werkvloer weer positief aan de slag kunnen.
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Champoo
Shampoo voor de kampioen! Zonder water, zonder plastic, zonder palmolie en 
zonder microplastics.
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Verpakkingsmateriaal gemaakt 
van suikerbietafval

Dit afval kan worden afgenomen van de Suikerunie.
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Gerecycled plastic als 
schokdemper gebruiken

Het omtoveren van gerecycled plastic 
tot schokdempers voor pakketten 
met fragiele inhoud. Hiervoor 
kan bijvoorbeeld het plastic 
van gemeenten worden 
gebruikt.
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Lisdoddeteelt

De verwerkte lisdodden kunnen gebruikt worden als isolatiemateriaal.
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Olifantsgrasteelt

Dit gras kan verwerkt worden tot verpakkingsmateriaal en biedt zo 
een duurzaam alternatief voor plastic. Een voordeel van olifantsgras 
is dat het verbouwd kan worden op nattere gronden, ideaal voor een 
waterbergingsregio als Groeningen.
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Recycling van bierviltjes

Directe recycling, waarbij de weggegooide bierviltjes kunnen worden 
gebruikt voor bijvoorbeeld menukaarten en placemats.
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Brood maken uit bierborstel29

Biobased & circulair clockworks

Geheel uit biobased en gerecycled materiaal gemaakte horloges.
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De Teletub
Een ‘Teletubbiewoning’, waarbij het huis opgaat in de natuur. Het 
huis vormt een soort heuvel waarbij de natuur doorloopt over het 
huis. Het huis is als het ware onder de grond gebouwd. Bovenop 
het huis kunnen gewoon planten en struiken worden verbouwd. 

Het huis wordt hierdoor goed geïsoleerd en gaat in een enigszins 
natuurlijke wijze op in het landschap.

40

Plantenkringloopwinkel

Hier kunnen mensen hun planten brengen die ze zelf niet meer hoe-
ven. Anderen kunnen deze planten ophalen. Het kan om van alles 
gaan, zoals kerstbomen, tuinplanten, kamerplanten etc.
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Woning ‘Wooden 
Heart’ Groeningen

Woningen opgebouwd uit 
volledig duurzaam houtmateriaal.

32

Restmateriaal bank

Restmateriaal wordt hier verzameld en 
kan worden gebruikt voor de 
interieurbouw.
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De PingPongTas

Een tas gemaakt van gerecyclede pet-
flessen.
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 Isolatieballen voor zwembaden 
gemaakt van gerecycled plastic
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De Kledingbibliotheek

Dezelfde opzet als een gewone bibliotheek, 
maar dan voor kleren. Mensen kunnen hier 
kleding lenen voor een bepaald termijn en 
moeten ze daarna weer terugbrengen.
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Voedsel tot nadenken
Studieplekken in de natuur met voedsel bij de hand. Uit onderzoek 

is gebleken dat het stresslevel daalt wanneer mensen zich in de 
natuur bevinden, de natuur geeft rust. Het is dus een ideale plek 
om te studeren. En wie studeert heeft honger, dus voedsel in de 

buurt is geen overbodige luxe.
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A+-aardekoelkast/Coolkast

De koelkast die een energielabel heeft met een oneindig aantal plus-
jes achter de A. Deze koelkast is erg energiezuinig en duurzaam, 
omdat hij in de tuin en onder de grond wordt geplaatst.
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DE SOcial app
Met deze app kunnen mensen anderen uit de buurt uitno-
digen voor bepaalde activiteiten (zoals sport en hobby’s). 
Persoon X kan vragen of iemand zin heeft om een potje 

te tennissen en andere mensen die gebruikmaken van de 
Social App kunnen hierop reageren. Mensen kunnen zo 
samen activiteiten ondernemen en de app gaat op deze 

manier eenzaamheid tegen. Aan de hand van advertenties 
(over bijvoorbeeld sportartikelen en eet-/drinkgelegen-

heden) kan met de Social App geld worden verdiend. 
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Coöperatieve dorpsmolen

De energie die deze molen opwekt kan worden gebruikt voor het hele 
dorp.
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Fietsenwinkel waarin alle 
werknemers tevens 
eigenaar zijn

Gebaseerd op een experiment om 
depressies op de werkvloer tegen te 
gaan. Voor mensen die stress 
ondervinden in het huidige werk-
gever-werknemersklimaat kan het 
een oplossing zijn om samen 
een winkel op te starten waarin 
ze met zijn allen eigenaar zijn. 
Iedereen heeft evenveel zeggen-
schap en iedereen moet 
dezelfde klusjes doen, waaronder 
de minder leuke. 
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Group Buying App

Via deze app worden meerdere mensen die hetzelfde product willen 
kopen aan elkaar gelinkt. Op deze manier kan een grotere partij 
worden gekocht, wat leidt tot minder transport en een lagere 
gemiddelde kostprijs. De Group Buying App is al bekend in China.
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De FairTop/FairBook
Hetzelfde idee als de FairPhone. De onderdelen van deze laptop/MacBook zijn op duurzame 
wijze gemaakt en de onderdelen zijn op een gemakkelijke manier te vervangen door de 
consument zelf.

43

Pakketstations op strategische plaatsen/hubs
Pakketjes kunnen hier te allen tijde gebracht en gehaald worden. Je hoeft dus niet meer 
per sé thuis te zijn om een pakketje op te halen en je bent ook niet meer afhankelijk van de 
openingstijden van de winkel waar je je pakket laat bezorgen. Het gaat aan de hand van 
een kluisjessysteem, die je kunt ontsluiten met je telefoon/code.
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Sociale supermarkt
De supermarkt voor mensen met een laag inkomen. Het is een soort alternatief 
voor de voedselbank, mensen hebben bij deze supermarkt de vrijheid om hun 
eigen menu samen te stellen in plaats van dat deze standaard wordt opgele-
verd. Mensen moeten wel in aanmerking komen voor deze supermarkt, dus in 
het bezit zijn van een pasje. In de sociale supermarkt wordt voedsel verkocht 
dat niet goed genoeg is voor de gewone supermarkt, maar verder nog prima te 
gebruiken is. Op deze manier kan voedselverspilling worden tegengegaan.
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De Voddenbank
    Hier kunnen oude schoenen en kleren 
      worden gebracht. Naar hetzelfde idee zoals 
             dit in sommige kleding- en schoenenwinkels   
         wordt gedaan. Het voordeel van de Voddenbank 
                is echter dat de uitvoering bij een onafhankelijke 
            partij ligt en dat je als consument weet hoe het 
       proces verder verloopt. Zo kun je volgen of het geld 
  daadwerkelijk naar een goed doel gaat. De Voddenbank    
   zoekt het eerlijk uit. De kleding en schoenen worden deels
gerecycled en deels hergebruikt.

46

Groeningen-Go!
Een spel in app-vorm waarmee je visitekaartjes kunt vinden. 
Ontmoet je netwerk op straat! Gebaseerd op de Pokémon Go-app.
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Christmas Crossroads
Een kerstuitruil om afval tegen te gaan. Mensen kunnen kerstartikelen 
aanbieden/vragen.
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Algemeen CO2-/stikstofkeurmerk 
voor bedrijven/producten

De consument weet hierdoor dat een product stikstof- of CO2-vrij is.
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