
HUNESUS BV

“Hunesus is de oude naam voor het riviertje de Hunze, die men tegenwoordig

in de oorspronkelijke staat wil herstellen. Daarmee krijgt het water weer alle

ruimte. In dat kader wil Hunesus bv ruimte geven aan ondernemers, onder-

nemingen en ondernemende mensen om ideeën, inspiraties, ontwikkelingen,

actualiteiten en meningen uit te wisselen. Dit moet uiteindelijk leiden tot de

ontwikkeling van innovatieve businessconcepten met een duurzaam karakter

voor ondernemend Noordoost-Nederland.” Dat zegt Martin Smit, initiatief-

nemer van Hunesus bv. “Het uiteindelijke doel van Hunesus bv is om van

Noordoost-Nederland een aantrekkelijke omgeving te maken om in te wonen,

te werken en te recreëren.”

“Dit gebied biedt heel veel kansen, die we met elkaar moeten oppakken”,

stelt Smit. “Naar mijn mening en die van een groot aantal partners gebeurt

dit nog te weinig. Het nieuwe online medium www.hunesus.nl biedt een

platform waarop ideeën, informatie en mensen samen komen. Hunesus.nl

biedt een breed pallet van informatie en service om ondernemend

Noordoost-Nederland te inspireren en te ondersteunen. Want het ontbreekt

in deze regio aan innovatieve businessconcepten, terwijl er genoeg mensen

rondlopen met goede ideeën, die ze echter nergens snel en gemakkelijk

kwijt kunnen. Dat kan voortaan op hunesus.nl.” 

Hunesus bv wil maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen.

Smit:” Het betekent zodanig ondernemen dat de aandacht voor milieu, soci-

aal-ethische aspecten en winst uitgebalanceerd is. Anders gezegd betekent

het dat je als ondernemer rekening houdt met het effect van het bedrijf op

het milieu en de mensen binnen en buiten het bedrijf.”

Points en centers

Om de daad bij het woord te voegen, geeft Hunesus bv zelf het goede voor-

beeld. “Wij willen in Noordoost-Nederland verschillende fysieke Hunesus

points (in steden) en Hunesus centers (in het beekdal) ontwikkelen. Plekken

waar mensen en organisaties in een inspirerende en gezonde omgeving

elkaar kunnen ontmoeten en kunnen verblijven”, zegt Smit. “Doel is om

deze centers te bouwen volgens de Cradle to Cradle filosofie (wieg tot wieg).

Dit betekent dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product,

nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Het verschil met con-

ventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is en geen restproduc-

ten die alsnog gestort worden. Zo wekken de centers hun eigen energie op en

zuiveren ze zelf hun water. Vergelijk het met een soort ultieme wellness

resort, waar mens, natuur en gezondheid optimaal geïntegreerd zijn.”

Volgens Smit overstijgt het Hunesus concept de talloze ondernemers-

verenigingen die de regio rijk is. “Dit gaat verder. Hunesus uit zich in een

multimediaal platform, evenementen, advies en fysieke locaties. We willen

mensen en organisaties inspireren, stimuleren, vitaliseren en verbinden. Ik

verwacht dat ondernemend Noordoost-Nederland daar behoefte aan heeft.”

Prius

Naast de website zijn er al meer uitingen van Hunesus. Zo rijdt Smit binnen-

kort in een Prius rond, een van de meest milieuvriendelijke auto’s van dit

moment. “Daarvoor heb ik een partner gevonden die gelooft in Hunesus”,

laat Smit weten. “De Prius wordt in de Hunesus kleuren gespoten en wordt

voorzien van een Mac2Go-systeem, waarmee je in feite een online mobiel

kantoor hebt. Mac2Go is een innovatief product en bovendien duurzaam,

precies waar Hunesus voor staat.” (zie www.mac2go.nl).

Hunesus bv wil ondernemers helpen duurzaam te ondernemen en daarmee

ook nog geld te verdienen. “Door goed te zijn voor mens, natuur en milieu

kan economische groei in Noordoost-Nederland worden gerealiseerd en geld

worden verdiend. Maar dat betekent wel dat ondernemers op een andere

manier naar zaken moeten kijken. Dat proberen we met Hunesus te bereiken.”

Hunesus bv

Hunzedal 33

9531 GB Borger

E-mail: info@hunesus.nl

Internet: www.hunesus.nl

Hunesus biedt ruimte aan ondernemend
Noordoost-Nederland

Een volksoverlevering vertelt over een bevaarbare rivier in Drenthe: de

Hunesus. Ooit was de Hunesus, later de Hunze genoemd, een kronkelen-

de beek. Maar ten behoeve van snelle waterafvoer werd de beek steeds

rechter getrokken en in de jaren rond 1920 gekanaliseerd. Tegenwoordig

wordt er hard gewerkt om het beekdalgebied weer terug te brengen in haar

oorspronkelijke staat. Hunesus bv is een organisatie die vanuit het

Hunzedal opereert en ontwikkelt innovatieve businessconcepten met een

duurzaam karakter voor Noordoost-Nederland. Hunesus bv is – net als de

rivier - dynamisch en continue ‘in beweging’. Ruimte voor (de) Hunesus.
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