
Tekstbron 4.23 Duurzaam recreëren

Duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk begrip, ook binnen de recreatiesector.
Duurzaamheid is zorgen voor jezelf, voor elkaar en je omgeving. Hierbij denk je aan de
toekomst. Het is belangrijk dat wij verstandig met onze brandstoffen en natuur omgaan,
zodat we de aarde niet uitputten en vervuilen. Doen we dit wel, dan is er voor de generaties
die na ons komen geen goed leven op aarde meer mogelijk.

DUURZAAM RECREËREN
Duurzame recreatie is recreatie die rekening houdt met de economie, de cultuur en het
milieu van een bestemming. Op zo’n manier dat er in de toekomst ook nog gerecreëerd
kan worden. Hierbij wordt vaak gesproken over de drie P’s:
• people (mensen)
• planet (aarde, milieu)
• profit (winst of opbrengst).

Voor duurzaamheid moeten deze drie zaken evenveel aandacht krijgen. Bijvoorbeeld, het
kan niet zo zijn dat winst zo belangrijk is, dat het milieu wordt vergeten (of vervuild).
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GREEN KEY-KEURMERK
Green Key is het internationale keurmerk voor bedrijven in de toeristische en recreatieve
branche. Met dit keurmerk kan een ondernemer aan gasten laten zien wat zijn bedrijf doet
op het gebied van duurzaam ondernemen.

Zo worden recreatiebedrijven die een Green Key-keurmerk hebben, gecontroleerd op de
volgende punten:
1. milieumanagement (wet- en regelgeving, aanstellen milieucoördinator,

milieubeleidsrapport)
2. milieubewust management (bijvoorbeeld opleiding van de medewerkers)
3. communicatie met gasten (het voeren van en uitleg over het Green Key-schild)
4. waterverbruik (besparing)
5. schoonmaken (verantwoord schoonmaken met milieuvriendelijke materialen en

middelen)
6. afval (gescheiden afvalinzameling, duurzame verpakkingen gebruiken)
7. energieverbruik (efficiënte apparatuur, onderhoud, duurzame stroom, duurzame

technieken)
8. voedsel en drank (milieuvriendelijke producten in geserveerde gerechten)
9. groen en ruimte (groenbeheer, bedrijfsnatuurplan)
10. milieubewuste activiteiten (bijvoorbeeld milieubewust vervoer)
11. bedrijfsgebouw (minder milieubelastend papier, minder inkt, duurzaam bouwen,

duurzaam schilderen)
12. maatschappelijke betrokkenheid (ontwikkelen natuurplan voor de aangrenzende

gebieden).
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