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. Reis met ons mee
en maak kennis met een creatieve en inspirerende wereld.

‘Kop van Noord-Holland gezondste gebied’
Mike Venekamp van Handelshuis Atlantis en Gert Jan Wit van keurslager Wit en
Wit betrekken samen duurzaam vlees van
Texel.

Vanwaar die passie voor duurzaam, verantwoord ondernemen?
Mike Venekamp: ,,Ik kwam in contact
met Jorne, Arne en Andreas van Tres
Hombres. Zij vertelden dat zestien van
de grootste containerschepen op aarde
net zoveel CO2 uitstoten als alle auto’s
op aarde bij elkaar en dat zij een zeilend
vrachtschip wilden maken. Hun verhaal
raakte me en samen hebben we het
schip Tres Hombres gebouwd dat al een

paar keer de wereld rond is geweest. We
zijn ook gestart met Atlantis Handelshuis
waar we maatschappelijk verantwoorde
producten als Fairtrade producten en
biologische en ecologische streekproducten in- en verkopen.’’
Gert Jan Wit: ,,Ik was de beelden zat
van flatgebouwen vol met varkens die
volgestopt worden met antibiotica. Ik
leerde Mike kennen en hij wist een adres
op Texel waar je duurzaam vers rund- en
lamsvlees kan krijgen. We kopen samen
hele koeien in. Ik lever het vlees exclusief
aan de horeca. Ik ben het biologische
vlees ook stap voor stap in mijn winkel
aan het invoeren.’’

Wat was de motivatie om de krachten te
bundelen?
Mike Venekamp: ,,Gert Jan heeft veel
kennis. Als ik een vraag van een afnemer
niet kan beantwoorden stuur ik hem of
haar door naar Gert Jan.’’
Gert Jan Wit: ,,Ik vind het machtig mooi
wat Mike samen met de jongens van Tres
Hombres heeft neergezet. Ik vind het
een eer om met hem samen te mogen
werken.’’
Wat levert het op?
Gert Jan Wit : ,,Gezondheid en een goed
gevoel. Als je zoals wij iets doet met passie, dan lijkt alles ook veel gemakkelijker
te gaan.’’
Waar zien jullie kansen liggen voor een
duurzame toekomst?
Mike Venekamp: ,,De Kop van NoordHolland heeft het in zich om het gezondste gebied in Nederland te worden. Een
plek van waaruit we de regio Amsterdam
van voedsel kunnen voorzien. En een
plaats waar mensen uit de stad naar toe
kunnen om de natuur in te trekken.’’
Gouden tip voor ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen?
Mike Venekamp: ,,Actie ondernemen in
plaats van alleen praten.’’
Gert Jan Wit: ,,Kijk wat je binnen je onderneming kunt verduurzamen en neem
kleine stapjes.’’
www.atlantishandelshuis.nl
www.witenwit.keurslager.nl
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