
 

 

 

De Groene afdruk 
Als Stadscamping Schoonhoven zijn we ons ervan bewust dat onze  

activiteiten invloed hebben op de directe omgeving, de  
maatschappij en onze planeet. Daarom zijn milieu, veiligheid, gezondheid en welzijn  

een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Voorwoord 
 
Voor u ligt het allereerste Duurzaamheidsverslag van Stadscamping Schoonhoven.  
Met dit verslag hopen we te laten zien hoe we nu en in de toekomst invulling kunnen geven aan een 
duurzame en stevige onderneming. Zowel intern als extern maken we stappen naar een volledig 
groene organisatie. De rapportages van de IPCC (Intergovernmental Panal on Climate Change) waar 
234 wetenschappers wereldwijd aan werken geven ons energie om hiermee aan de slag te gaan als 
ondernemer! 

De eerste stap is het creëren van bewustzijn. Of het nu gaat om onze gasten, medewerkers of 
omwonenden: als organisatie proberen we iedereen mee te nemen in onze ideeën en ambities. In de 
komende jaren zullen we hierin innoveren en iedereen die binnen de organisatie actief is daarin 
meenemen. In dit verslag hebben we gekozen voor een begrijpelijke en brede opbouw. Dit betekent 
dat we niet te veel hebben geprobeerd om de normen en richtlijnen te volgen of volledig te zijn. Wat 
we vooral willen laten zien is welke groene ambities we hebben. 

‘We kijken niet alleen vooruit, maar ook om ons heen. 
Wat kunnen we vandaag al doen om onze afdruk te 

vergroenen?’ 
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Groen: Daar moet je iets mee doen 
 
Duurzaam ondernemen 
De noodzaak tot duurzaam ondernemen - om de belasting op onze omgeving te verkleinen en 
tegelijk een gezonde onderneming te runnen - wordt door steeds meer ondernemers onderkend. 
Ook wij zijn ons bewust van deze verantwoordelijkheid en geven daar graag concrete invulling aan. 
Wij streven naar een duurzame en groene bedrijfsvoering en willen onze gasten daar ook graag in 
meenemen.  
 
Stap voor stap 
Het vergroenen van onze bedrijfsvoering en onze producten gaat niet in 1 keer. We doen dat stap 
voor stap. We denken dan aan: 
• het reduceren van afval 
• gebruik van duurzame materialen 
• inkoop en verkoop van duurzame, eerlijke en lokale producten  
• gebruik van groene energie 
• informatie aan onze gasten 
 
Ontwikkeling richting keurmerk 
Om onze ambitie ook breder uit te dragen, zijn we in 2021 gestart met onze eerste denkrichtingen te 
formuleren: ‘De Groene Afdruk’. Hierbij werken we toe naar een Green Key-certificering.  
Dit is een internationaal keurmerk voor duurzame organisaties in de recreatie- en vrijetijdsbranche.  
Deze wordt afgegeven als het bedrijf duurzaamheid belangrijk vindt en dit toepast in zijn gehele 
bedrijfsvoering. Denk aan zuinig omgaan met energie en water, milieuvriendelijk schoonmaken, 
recyclen en doordachte keuzes maakt rondom biologische voeding en producten met een keurmerk.  
 
In dit verslag laten we zien wat onze droom is en hoe we daar nu al de eerste stappen in 
gezet hebben. En wat we voor de toekomst nastreven! 

Hoe is het idee ontstaan? 
Als organisatie realiseren wij ons dat wij een 'footprint' achterlaten: de dienstverlening aan onze 
gasten zorgt voor belasting van het milieu en onze omgeving. We verbruiken water en stroom, 
hebben dagelijks veel afval en veroorzaken extra verkeersdrukte. Wat wij als organisatie bieden is 
een plek om te verblijven en recreëren. Een plek waar je op vakantie graag naar toe wil gaan voor 
rust, ruimte en natuur. Samen met onze gasten, medewerkers en partners willen we ervoor zorgen 
dat de footprint zo klein mogelijk is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Onderweg naar groen 
 
Vertrekpunt 
Het streven naar duurzame en realistische doelen begint vaak met formuleren van een vertrekpunt, 
zo ook binnen onze organisatie. 
 
De afvalproductie van de afgelopen 2 jaren is geïnventariseerd, het water- en energieverbruik is in 
beeld gebracht, maar ook hebben we gekeken naar wat en hoeveel we inkopen. Hierbij hebben we 
gebruik gemaakt van de normenlijst van Green Key. Hieruit ontstond een actielijst met 
verbetervoorstellen waar wij als organisatie mee aan de slag zijn gegaan. Enkele voorbeelden zijn: 

- Zonnepanelen leggen 
- Onze schoonmaakproducten ‘vergroenen’ en ons schoonmaakproces aanpassen 
- Takkenwallen aanleggen voor dieren en vogels en een bijenhotel 
- Voorlichtingsinformatie opstellen rond onze wensen voor onze gasten op de camping, in de 

jachthaven en in de horeca.  
Ook onze medewerkers leveren hun bijdrage. Verderop laten we zien welke maatregelen we nemen. 
 
Aan de slag               
We weten dus waar we staan. Hoe wordt nu inzichtelijk of we vorderingen maken?  Daar helpt Green 
Key ons bij. Dit werkt als een intern kwaliteits- en duurzaamheidssysteem: je monitort en krijgt 
gegevens, waarmee je kunt sturen op duurzaamheid en verbruikskosten. 
 
Om niet alleen intern bewustwording te creëren, zorgen we ook dat onze gasten meedenken en 
meehelpen. Dit document op onze website plaatsen is daarvoor de eerste stap. Maar we gaan ook 
praktisch aan de slag, door:  

- een in maart/april 2022 te realiseren bijenhotel te bouwen; 
- campinggasten mee te laten helpen met het zaaien van wilde bloemen rond hun 

kampeerplaats; 
- een wensenlijst met onze gasten te delen om een zo klein mogelijke afdruk te realiseren aan 

het einde van het kampeerseizoen.  
 
Dit alles met als doel om de gasten zelf te laten ontdekken wat ze kunnen bijdragen aan de 
natuurbeleving van onze regio. 
 

Verbruik energie en water 
Reduceren in verbruik 
 
Maatregelen 
Om energie- en waterverbruik te reduceren heeft de organisatie afgelopen jaar al een aantal 
maatregelen doorgevoerd, maar ook doelen gesteld voor de toekomst. 
 
In ons sanitairgebouw (toiletten, douches, wasruimtes) hebben we zelfsluitende tapkranen 
geïnstalleerd om waterverspilling tegen te gaan. Ook hebben we alle verlichting omgezet naar 
ledverlichting met bewegingssensoren. Dit omdat ledlampen 80% tot 90% minder stroom verbruiken 
dan gloei- of halogeenlampen en ook veel langer meegaan.  



  

 

Bovendien hebben wij in 2021 een energiezuinige cv-ketel geïnstalleerd om energie te besparen. 
 
Als we het hebben over energieverbruik: in januari 2022 zijn wij begonnen met het opwekken van 
zonne-energie met 22 zonnepanelen. Hiermee besparen we vele kg CO2 per jaar. Daarbij is het voor 
ons een uitkomst dat de energierekening op termijn lager zal worden.  

Vervoer 
Stimuleren om met duurzaam vervoer te komen en/of te recreëren.  
 
Maatregelen 
Duurzaam en verantwoord omgaan met de natuur betekent ook het terugdringen van 
vervoersbewegingen. Dat scheelt immers CO2-uitstoot.  

Minder logistieke activiteiten op het terrein 
Minder leveranciers over de vloer met auto’s en vrachtwagens is iets waar we nu al mee bezig zijn en 
in de komende jaren meer in willen investeren. We doen dit onder andere al door de meeste 
producten zelf lokaal te halen (overwegend met een bakfiets). Daarnaast kopen we bijvoorbeeld in 
bij één centrale drankenhandel die ons gehele drankenassortiment wekelijks bevoorraadt. Ook voor 
non-foodproducten proberen we zoveel mogelijk inkopen centraal te doen, zodat het in een keer kan 
worden geleverd en niet verspreid over de week.  
 
Daarnaast vragen we onze vaste kampeergasten om met 1 auto te komen naar de camping, omdat 
we de afgelopen seizoenen hebben geconstateerd dat men vaak met meerdere auto’s komt.  
 
Kampeergasten bestellen vaak maaltijden online. We wijzen hen erop dat afhaalmaaltijden in 
Schoonhoven gemakkelijk zelf op te halen zijn per fiets. Dit vermindert de logistieke bewegingen op 
en naar onze camping. Want als iedereen op een avond wat bestelt, dan rijden de afhaalservices 
meerdere keren op een avond naar dezelfde camping.  
 
Recreëren 
Tijdens het verblijf willen onze gasten graag ook wat zien van de omgeving. Vanaf seizoen 2022 gaan 
wij inzetten op activiteiten met zo min mogelijk CO2-uitstoot. Bij de receptie zijn tientallen fiets- en 
wandelroutes te verkrijgen. Daarnaast is het vanaf 1 januari 2022 niet meer mogelijk om bij ons te 
recreëren met een waterscooter of speedboot. De boothelling is hiervoor gesloten. De gevolgen voor 
het klimaat van deze vaartuigen zijn enorm groot, aldus het VN Klimaatplan uit 2021. Bovendien 
hebben veel gasten en vogels last van het lawaai. 

Duurzaam vervoer  
In de toekomst willen we investeren in oplaadpunten voor elektrische vervoersmiddelen. Als 
Stadscamping Schoonhoven promoten we ‘bikepacking’. Fietsen zit in ons DNA en we zien de 
afgelopen periode een enorme toename in gasten die ons met de fiets bezoeken. De Stadscamping 
wordt vermeld op bikepackingsites en voor wie geen kampeeruitrusting op zijn fiets meekrijgt, 
hebben we trekkerstenten, pipowagens of tiny houses te huur. En natuurlijk staat er een goede 
fietspomp.   

 
 
 



  

 

Medewerkers 
We houden van lokaal. Lokale producten, diensten, maar ook medewerkers willen we zoveel 
mogelijk lokaal werven. Dit omdat zij kennis hebben van de omgeving, maar ook omdat zij met de 
fiets naar het werk komen. Ook dit draagt bij aan een duurzaam vervoersbeleid. 
 

Scheiden & Recyclen 
Beter, schoner en groener 
 
Als organisatie zijn we zoekend naar allerlei manieren om zo min mogelijk afval te 
produceren en ons afval zo goed mogelijk te scheiden. 
 
Milieustraat 
Op ons terrein bevindt zich een centrale milieustraat. Hier worden plastic, restafval, glas en papier 
apart van elkaar verzameld. We wijzen onze gasten hierop met borden bij de containers. Dit afval 
wordt wekelijks opgehaald. Ook het bedrijfsafval scheiden we.  
 
Van plastic naar papier  
Plastic is een grote boosdoener van vervuiling. Om die reden zijn we sinds 2019 al in de horeca 
volledig overgestapt naar papieren en kartonnen verpakkingen. Deze zijn afkomstig uit Nederland en 
bestaan voor meer dan 90% uit oud papier. De rest bestaat uit nieuwe houtvezels, die steeds vaker 
uit goed beheerde bossen komen. Op deze manier beperken we onze afdruk als het gaat om de 
plasticsoep in onze wateren. 
 

Twee	belangrijke	stappen	genomen	in	
2021	
	
Om	minder	papier	te	gebruiken	zetten	we	
stappen	in	digitalisering.	Medewerkers	
krijgen	hun	roosters,	planningen	en	
loonstroken	digitaal.	Ook	de	maandelijkse	
nieuwsbrief	krijgen	zij	per	mail.	

Waar	voorheen	onze	gasten	een	fysieke	
welkomstbrief	kregen,	krijgen	zij	deze	een	
aantal	dagen	voor	aankomst	via	de	mail.	
	
De	camping	heeft	geen	‘reclamefolder’,	maar	
wij	hebben	een	visitekaartje	met	een	QRcode	
die	naar	onze	website	leidt.		
	

Wat	wij	nu	al	doen!	
	
-	Papieren	bekers	voor	meeneemdranken	
	
-	Geen	rietjes		
	
-	Geen	to	go-verpakkingen	voor	voedsel,	
			maar	gewoon	een	bord	waar	het	eten	op	
			ligt.	Dit	voor	onze	camping	gasten	die	het	
			eten	willen	nuttigen	op	de	kampeerplaats.	
	
-	Geen	plastic	bestek.	



  

 

 

Schoonmaken en het milieu 
Schoonmaken is belangrijk op een camping. Bij het onder de loep nemen van ons schoonmaakproces 
zijn we erachter gekomen dat wij het milieu geen dienst bewijzen….. Vanaf seizoen 2022 gaan wij 
ervoor zorgen dat ons schoonmaakproces het milieu niet te veel belast. De site ‘Milieu Centraal’ 
biedt ons hiervoor veel handvaten. We willen:  

- minder warm water gebruiken; 
- schoonmaakmiddelen met een milieukeurmerk gebruiken; 
- vluchtige organische stoffen (zoals bepaalde spuitbussen en glasreiniger) vermijden.  

Verantwoord eten & drinken  
Zoveel mogelijk lokaal, lekker en gezond! 
 
Lokaal 
Op Stadscamping Schoonhoven kunnen gasten terecht bij onze eet- en drinkgelegenheid Fausto. 
Hier serveren we zelfgebrande koffie, lunch, borrel en ’s avonds een (h) eerlijk diner. We vinden het 
belangrijk om zoveel mogelijk lokaal in te kopen en producten te kunnen aanbieden waarbij gasten 
kennis maken met alles wat onze regio te bieden heeft. Onze appel/perensap wordt vers gemaakt bij 
een lokaal fruitbedrijf uit eigen boomgaard: 100% biologisch, zonder extra toegevoegde kleur- en 
smaakstoffen. Onze taarten zijn huisgebakken en ons schepijs komt van de lokale boerderij. Met 
deze lokale samenwerkingen besparen we op transport, zowel in kosten als in CO2-uitstoot. Ook 
stimuleren we de lokale economie, zijn we minder afhankelijk van import en weten we zeker dat we 
goede en verse producten in huis halen. Verse producten bevatten meer vitamines en zijn gewoon 
lekkerder.  

Dat laatste vinden wij belangrijk en lichtten we graag nog even toe! 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Een duurzame en gezonde frisdrank 
Eerlijk is eerlijk: als horecagelegenheid serveren we niet alleen gezonde producten. We willen onze gasten 
ook een glas frisdrank inschenken als ze daar zin in hebben. Wel kiezen we ook hier voor de gezondste en 
duurzame keus: de fairtrade frisdranken van Lemonaid en Charitea. Die bevatten veel minder suiker dan 
‘gewone’ frisdrank en geen overbodige toevoegingen.    

De koffie die wij in Fausto schenken is zelf gebrand en afkomstig van duurzame koffieplantages die 
wij met zorg uitzoeken.  

Wist	je	dat..	
Het	vlees	van	onze	burgers	komt	van	VOF	Zorg	en	
Natuur.	Grasgevoerd	natuurvlees	van	runderen	en	
schapen	die	vrij	rond	rondlopen	in	
natuurgebieden	van	Staatsbosbeheer.	
 



  

 

Betrokken medewerkers  
Bewust & Betrokken 
 
Bij ons staat alles in het teken van de gast.  
Een belangrijke voorwaarde om het gasten naar  
de zin te maken, is de inzet van enthousiaste medewerkers.  
Daarom doen wij er alles aan om het  
óók onze medewerkers naar de zin te maken.  
Niets is leuker dan om te werken in vakantiesferen! 
 
Bewust worden en blijven  
Bij de start van hun nieuwe carrière maken wij onze medewerkers al bewust  
van de afdruk die we achterlaten als organisatie en hoe zij kunnen bijdragen om deze afdruk te 
beperken. Bij de eerste kennismaking (de sollicitatie) nemen we de persoon mee in onze missie en 
visie wat betreft duurzaam ondernemen; we moeten groener! Ook vragen we na hoe de sollicitant 
denkt over het onderwerp duurzaamheid en hoe hij of zij al bijdraagt hieraan; thuis, op school of 
elders. 
Tijdens trainingen en de kick-off van het seizoen komt het onderwerp ook weer aan bod. Hoe gaan 
we om met het gebruik van schoonmaakmiddelen, gebruik van water en elektra, maar ook; hoe 
communiceren we het naar onze gasten en naar elkaar? 
Om dit door te zetten gedurende het seizoen dagen we onze medewerkers uit om na te denken wat 
beter kan, hoe we dit kunnen doen en staan we open voor eigen initiatieven op de werkvloer. Zo 
proberen we onze medewerkers te laten handelen uit intrinsieke motivatie en het besef te creëren 
dat duurzaam en milieubewust werken onderdeel is van onze bedrijfsvoering. 
 
Betrokken: De personeelscourant  
Om te blijven verbinden en bewustwording houden, publiceren we maandelijks een 
personeelscourant met nieuws, tips en ontwikkelingen. Nieuw in 2022 is de Groene Rubric! Hier 
maken we challenges en delen we de leukste duurzame ideeën van onze medewerkers.  
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COLOFON 
Het Duurzaamheidsverslag is een uitgave van JE Activiteiten ADRES Stadscamping Schoonhoven, 
Lekdijk Oost 3, 2871 AD, Schoonhoven REDACTIE EN COÖRDINATIE JE Activiteiten, exploitatie van 
Stadscamping Schoonhoven, Jachthaven Wilgerak, Wielercafé Fausto ONTWERP Mike Zijdel, 
FOTOGRAFIE archief JE Activiteiten, VERDER WERKTEN MEE Jan-Luc Coenen, Elske Coenen en Mike 
Zijdel, EERSTE UITGAVE 14 december 2021 
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