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met de fitnessclub van hiernaast.
Luxe faciliteiten passen niet in onze
filosofie”, legt Lemmers uit.
De vestiging aan het Vondelpark en

het Museum Square hotel van Lem-
mers en Cohen hebben het zoge-
noemde Green Key keurmerk. Maar
dat stelt niet heel veel voor, beweert
de bedrijfskundige. „Het is niet moei-
lijk om een Green Key keurmerk te
krijgen. Je hoeft bij wijze van spre-
ken alleen maar een rapport te
schrijven over duurzaamheid in
jouw hotel en wat lichtonderbrekers
en waterbesparende kranen aan te
brengen en je hebt er al een te pak-
ken!”
Erik van Dijk, directeur van de

KMVK, de stichting die het keurmerk
in Nederland verstrekt, nuanceert
dit: “Het hangt heel erg af van het
fanatisme van de ondernemer. Ik
hoor van andere mensen juist dat het

nog een hele kluif is om een label te
krijgen.”
Op de website van Green Key zijn

alle criteria te vinden. Het label
werkt met verplichte en optionele
criteria. Hotels moeten aan zeker 27
eisen voldoen om in aanmerking te
komen voor het keurmerk.
Dat lijkt veel, maar ze zijn niet al

te ingewikkeld. Ze variëren van
’dosering schoonmaakmiddelen’ en
’afvalinzameling’ tot ’energie-effi-
ciënte verlichting’ (alles behalve
gloeilampen en halogeenverlichting)
en ’duurzaam servies en bestek’
(geen plastic roerstaafjes bijvoor-
beeld). En dan zijn er nog 55 optione-
le criteria.
Met Marco Lemmers zijn er nog on-

geveer 350 andere Green Keyhouders
in Nederland – niet alleen in de ho-
telsector, maar ook in andere recrea-
tieve en toeristische bedrijven.

“Duurzaam is een trend op de consu-
mentenmarkt”, zegt Van Dijk.
Wordt het begrip op een gegeven

moment niet zo breed dat je ieder
hotel wel duurzaam kunt noemen?
Van Dijk: “Het kan zijn dat het zo

algemeen wordt, dat je het niet meer
hoeft aan te tonen, maar dat gaat nog
wel even duren. Er zijn duizenden
hotels in Nederland, waarvan slechts
een heel klein deel een Green Key
heeft.”
De KMVK, wat staat voor Keur-

merk, Milieu, Veiligheid en Kwaliteit,
krijgt geen subsidie van de overheid
en heeft geen sponsors. De enige in-
komstenbron van de stichting is de
jaarlijkse bijdrage die keurmerkhou-
ders moeten betalen. Voor Green Key
liggen die bedragen tussen de 295 en
699 euro, afhankelijk van de bedrijfs-
omzet.
Dat de organisatie er daarom

belang bij heeft zoveel mogelijk
keurmerken uit te delen, ontkent
Van Dijk niet. “Maar er zijn interna-
tionale controlesystemen van onze
overkoepelende organisatie, de
Foundation for Environmental Edu-
cation. En als werknemers van die
organisatie in Nederland overnach-
ten, logeren ze altijd in een accom-
modatie met Green Key label, zodat
ze het hotel meteen kunnen contro-
leren.”
Bezitters van een keurmerk krijgen

iedere twee jaar bezoek van contro-
leurs. Als die keurmeesters vinden
dat er iets in een hotel niet in orde is,
heeft de eigenaar twee maanden om
dit te herstellen. Streng doch recht-
vaardig, noemt Van Dijk deze werk-
wijze.
Het aantal deelnemers aan Green

Key groeit gestaag. En de hotels die
er eenmaal een hebben, doen ook
moeite het keurmerk te houden.
“In de kampeersector is het een

paar keer gebeurd dat campinghou-
ders het logo niet meer nodig von-
den. Ze kenden het kunstje inmid-
dels wel en hun gasten wisten dat ze
duurzaam werken. .Aan de andere
kant: zonder keurmerk heb je kans
dat je duurzame karakter gaat ver-
sloffen.”

De lobby van het hotel aan het Amsterdamse Vondelpark heeft een muur van groene planten.

Het nut van een groen label

Wie googelt op duurzaam toerisme
krijgt ongeveer 718 duizend resul-
taten. “Het is geen voorbijgaande
trend”, denkt Akke Folmer van de
opleiding hoger toeristisch en
recreatief onderwijs aan de Sten-
den Hogeschool Leeuwarden.
Folmer heeft een rol gespeeld bij
de integratie van duurzaamheid in
de opleiding. “Duurzaamheid is
een van onze peilers, maar we
proberen het woord zelf zoveel
mogelijk te vermijden. Het is een
containerbegrip dat door allerlei
instanties verschillend wordt geïn-
terpreteerd.”
Tijdens hun opleiding kijken haar
studenten zowel naar de sociale en
economische kanten van duur-
zaamheid, als naar de milieuas-
pecten.
“We proberen een bewustwordings-
proces in gang te zetten”, legt Fol-
mer uit. „De opleiding behandelt
van alles, van natuurbescherming
en behoud van cultureel erfgoed
tot de voor- en nadelen van ecotoe-

risme en certificering in de toeristi-
sche sector.”
Ook milieukeurmerken komen dus
langs. “Die keurmerken stellen
eisen waaraan hotels en andere
toeristische bedrijven zich kunnen
meten. Daardoor kunnen ze onder-
ling hun prestaties vergelijken.”
Een goede ontwikkeling, vindt Fol-
mer. “Er mag best geld worden
verdiend met verduurzaming,

graag zelfs. Maar er moeten niet te
veel verschillende keurmerken
komen, want dan zien consumen-
ten door de bomen het bos niet
meer.”
Behalve Green Key is er bijvoor-
beeld ook het internationale
milieukeurmerk Earth Check, dat
in Australië werd ontwikkeld.
Deike Schulz, projectmanager
duurzaam gedrag aan de Stenden
Hogeschool voegt toe: “Er zijn twee
belangrijke vragen die je je bij de
beoordeling van een keurmerk
moet stellen: hoe wordt het label
gecontroleerd en hoe onafhanke-
lijk is het?”
Sommige bedrijven kiezen er zelfs
bewust voor om geen keurmerk te
dragen. “Dat is een nieuwe stra-
tegie”, stelt Schulz vast. “Consu-
menten worden steeds slimmer
en kritischer. Wanneer bedrijven
op een open en authentieke
manier met hun klanten communi-
ceren, hebben ze geen label meer
nodig.”

De eisen variëren
van afvalscheiding
tot duurzaam bestek

15 of zelfs meer dan 20 liter water
per minuut. Om die douches opti-
maal te laten werken moeten er ook
grotere ketels en dikker leiding-
werk in huis komen.”
Een douchebeurt onder een luxe
douche kost ongeveer 120 liter wa-
ter. Dat is twee keer zoveel als een
gewone douche verbruikt, zegt Mar-
co Zoon van de Vereniging van Wa-
terbedrijven in Nederland (Vewin).
“Eén zo’n luxe douche spoelt net
_zoveel water weg, als een gemid-
delde Nederlander per dag gebruikt.
Stel dat er ooit een rantsoen op wa-
ter ingesteld zou worden van 120 li-
ter, dan is dat dus met zo’n

douchebeurt in één keer op.”
Dat enorme verbruik van deze in-
stallaties werd verkoper Betgem een
doorn in het oog, dus begon hij met
het ontwerp van de ‘Green Shower’.
“In de Green Shower kun je toe met
de helft van de hoeveelheid water
die je in een standaard luxe douche
zou gebruiken, onder een straal van
tachtig bij tachtig centimeter”, ver-
telt hij. “Alsof je in een tropische re-
genbui staat!” Het geheim zit in het
opnieuw gebruiken van het water.
“Eerst neem je een gewone korte
douche en daarna vul je de
douchebak met 30 liter water. Dat
wordt vervolgens rondgepompt, zo-

lang als je zelf onder de douche wilt
staan. Een klein straaltje warm wa-
ter mee laten lopen is voldoende om
de douche op temperatuur te hou-
den.” Elke Green Shower die Bet-
gem nu maakt is maatwerk en kost
bijna 8000 euro. “Maar dat wordt
snel minder als een grote fabrikant
dit idee overneemt en de cabine in
serie gaat maken.”
“De Green Shower kan in vergelij-
king met andere luxe douchesyste-
men voordelig zijn in waterver-
bruik, reageert Hans van Dijk van
Milieu Centraal. “Voor een goed oor-
deel over het groene karakter van
een douche moeten we ook weten

hoe het zit met het energiever-
bruik.” Het is de bedoeling dat een
waterbesparende douche ook min-
der gas of stroom gebruikt. Van
Dijk: “Er wordt immers minder wa-
ter gebruikt en dus minder water
opgewarmd. Daarin zit grote kli-
maatwinst: als er minder energie
nodig is, komt er minder CO2 in de
lucht.”
Volgens René Betgem kost water
verwarmen voor elke douche even-
veel energie. “In dat opzicht zijn ze
allemaal gelijk.” Gasverbruik
scheelt wel, zegt hij. Een gewone
douchebeurt van 20 minuten kost
ongeveer 1 kuub gas, 20 minuten

Greenshoweren met normaal was-
sen gecombineerd komt neer op 0,3
kuub gas, zo heeft hij met zijn gezin
getest.
Voor wie luxe wil douchen is de tro-
pische regenbui best groen, maar
echt besparen doe je volgens Milieu
Centraal door de oude douche te
houden, een waterbespaarknop te
installeren en een zonneboiler op
het dak te plaatsen om het
douchewater te verwarmen. Desge-
vraagd vertelt de uitvinder van de
Green Shower: “Een zonneboiler in
combinatie met de Green Shower is
geen enkel probleem. Dat kan al-
tijd.”

een nachtkastje van zeewier

nog veel water besparen


