Duurzaam ondernemen leeft in Noord-Holland. Goede Zaken maakt iedere maand
een trip langs ondernemers die de krachten bundelen om van duurzame ontwikkeling een bloeiende business te maken.
Meer voorbeelden op www.DOinNHW.nl

‘Groenteafval als
basis voor moestuin’

Niels Kraaipoel (links op de
foto) is medeoprichter van
Eco-Cycle BV, een veelzijdige
leverancier van composteersystemen met oplossingen
voor het op iedere locatie verwerken van organisch afval.
Willeke Karpathios is samen
met haar man eigenaar van
Restaurant Vork en Mes, een
restaurant voor lunch en diner
dat luistert naar elk moment
van het seizoen. Hun samenwerking ligt op het gebied van
composteren van groenteafval in de eigen moestuin en
kwekerij van het restaurant.

Wat is de motivatie om de
krachten te bundelen?
Op de school van Willeke’s
kinderen worden wormenbakken gebruikt om afval te
recyclen. Ze zocht naar een
manier om dat toe te passen
in de moestuin van Restaurant Vork en Mes en kwam
terecht bij een composteersysteem van Eco-Cycle BV.
Wat zijn de voordelen van compost gemaakt van groenteafval?
De compost verbetert de bodemstructuur en voedt de
gewassen. Het is een snelle

manier van recyclen en vermindert de hoeveelheid afval
(kosten). Het is als het ware
een permacultuur, gericht op
de behoefte van een restaurant.
Waar zien jullie kansen voor
een duurzame toekomst?
Niels: ,,Geef terug aan de
aarde wat je er uit haalt. Het
draait om het kringloopprincipe, door te composteren
ga je uitputting van de aarde
tegen.” Willeke: ,,Ik wil los van
alle grote voedingsproducenten werken en mijn filosofie daarbij is ‘Ken je boer’. Ik
weet zeker dat als meer mensen hun boer zoals vroeger
weer kennen, het een schonere voedselketen oplevert.”
Gouden tip voor ondernemers
die hun bedrijf willen verduurzamen?
Het is geen tip, maar een gevoel van binnenuit. Met daarbij de bereidheid tot verandering. Ga efficiënt om met
voedsel, dat is toepasbaar
voor ieder bedrijf.
www.eco-cycle.nl
www.vorkenmes.nl

