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Het Greenhouse:
broeikas voor
duurzame innovaties!
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Practice what you preach

Nieuw op de Promotiedagen 2011 is het “Greenhouse”.
In het Greenhouse worden bedrijven en kennisinstellingen
samengebracht om nieuwe duurzame innovatie producten
en processen te presenteren en te ontwikkelen.

Het Greenhouse zelf is modulair ontworpen
en gemaakt van houten elementen die
worden verbonden door stalen verbindingselementen. Na gebruik als beursstand kan
van de elementen weer iets anders gemaakt
worden, bijvoorbeeld een bank, boekenkast
of stoel. Ontwerper Melle Koot noemt het
Greenhouse “de tastbare uitvoering van een
ultieme duurzame ontwerpmethodiek’”. De
onderdelen worden onder de merknaam
Make-a-New geproduceerd in samenwerking met sociale werkvoorziening en
reïntegratiebedrijf Ability. Vanzelfsprekend is
het Greenhouse ook duurzaam en innovatief
ingericht.

Succesvol duurzaam ondernemen
Het Greenhouse laat zien dat succesvol ondernemen hand in hand gaat met duurzaam
en verantwoord ondernemen. Geld verdienen door goed te zijn voor mens, natuur en
milieu. Het kan! Overtuig jezelf en kom langs
in hal Expo 1 op standnrs. 6203 t/m 6208.
Maak kennis met een nieuwe manier van
denken en werken.

Martin Smit, initiatiefnemer Het Greenhouse

Versnellen van duurzame innovatie

Ketenpartners onder 1 dak

Het Greenhouse wil duurzame innovatie
concreet en tastbaar maken door regionale voorbeelden te ontwikkelen en te laten
zien en ervaren. Laten zien hoe duurzame
innovaties tot stand komen en wat
daarbij komt kijken. Op deze manier
krijgen bedrijven inspiratie en ideeën aangereikt om duurzame innovatie onderdeel
te laten uitmaken van hun bedrijfsvoering
en werkwijze.

Het Greenhouse huisvest de Cradlekring
Noord (een samenwerkingsverband van
bedrijven op het gebied van Cradle-toCradle® toepassingen), KeiWerken (een
nieuw concept voor het nieuwe slimme
werken in een duurzame innovatieve
omgeving) en Stenden Hogeschool met
kenniscentra voor duurzame kunststoffen
(Stenden PRE) en sociale innovatie (KSI).
Met deze bewoners biedt het Greenhouse
een unieke combinatie van ondernemerschap, kennis en praktische toepassingen
rond het thema duurzame innovatie.

Initiatiefnemer Martin Smit: “We willen
met het Greenhouse de samenwerking
bevorderen tussen bedrijven en
kennisinstellingen om te komen tot
nieuwe ontwikkelingen of inzichten.
Dat kan op productniveau, maar ook
op het niveau van bedrijfvoering,
ontwerpen of manier van werken.”

www.cradlekringnoord.nl
www.stenden.com
www.stendenpre.com
www.keiwerken.nl
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