
 

TRIAS GEDACHTE 
1. Beperk waar mogelijk 
2. Maak zoveel mogelijk gebruik 

van duurzame herbruikbare 
bronnen en oplossingen 

3.Waar geen duurzame bronnen of 
oplossingen zijn maak zo 
efficiënt mogelijk van eindige 
bronnen of oplossingen.

Duurzaam denken en doen  
in watersportbedrijven 

Wat is return on investment? 
Sociaal - financieel - maatschappelijk - ecologisch

Ambitie/Toekomstbeeld

steigers en 
ligplaatsen

terrein en 
inrichting

afval en 
waterbeheer

gebouwen verteer en 
vermaak

personeel en 
gasten

 Zorg voor jezelf          
 en voor elkaar        

 Ga slim om met           
 materialen en spullen        

 Ga slim met energie          
 en water om        

 Denk gifvrij        

 Ruimte voor de natuur        

Aflopend	  talud	  ipv	  damwand:	  
goedkoper	  in	  onderhoud	  en	  meer	  in-‐	  en	  

ui7reedmogelijkheden	  voor	  dieren.

De	  jaarlijkse	  ruilbeurs	  ‘Treasures	  
of	  the	  Bilge’	  versterkt	  niet	  alleen	  de	  
samenhorigheid	  in	  de	  haven	  maar	  is	  een	  enorme	  uitruil	  van	  spullen	  en kennis
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Ons	  
acHeve	  schoonwaterbeleid	  

maakt	  watersporters	  bewuster	  van	  de	  
mogelijkheden	  en	  draagt	  bij	  aan	  het	  

imago	  van	  ons	  bedrijf.

Schoonmaakazijn	  is	  
effecHever	  tegen	  kalk	  dan	  
chemische	  reinigers.

TL	  verlichHng	  of	  hallogeen	  (25W)	  vervangen	  door	  LED	  lampen	  (5	  W)	  levert	  een	  flinke	  besparing	  op.

Bedrijf: 
Naam: 

Gebruik	  van	  cederhout	  

is	  onderhoudsarm	  en	  hoef	  

je	  niet	  te	  behandelen	  	  met	  

een	  verf	  of	  coaHng.

Matrix	  geïnspireerd	  op	  methode	  5Xbeterbezig	  -‐	  www.bleiblom.nl	  
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http://www.bleiblom.nl
http://www.bleiblom.nl


Algemeen	  
• Alles	  over	  energie	  en	  milieu:	  www.milieucentraal.nl	  
• Hoe	  groot	  is	  je	  ecologische	  voetafdruk:	  www.voetafdruk.nl	  
• The	  Natural	  Step;	  model	  voor	  duurzame	  ontwikkeling	  	  www.flexiblepla]orm.nl	  
• Cradle	  to	  cradle;	  Afval	  is	  voedsel:	  www.cradletocradle.nl	  
• Duurzaam	  ondernemen	  toegankelijk	  gemaakt	  voor	  bedrijfsleven:	  
www.duurzaambedrijfsleven.nl	  

• Duurzaam	  ondernemen	  voor	  MKB’ers	  in	  Fryslân:	  www.koploperproject.nl	  !
Energie	  en	  water	  
• www.ecofyt.nl	  over	  helofytenfilters	  
• Varen	  en	  vuilwater:	  www.vuilwater.info	  
• Energiebesparing:	  www.meermetminder.nl	  
• Ned	  branche	  vereniging	  voor	  zonne-‐energie:	  www.hollandsolar.nl	  
• Info	  over	  projecten	  en	  vormen	  van	  duurzame	  energie:	  www.fryslan.nl/duurzameenergie	  
• Wie	  slim	  is	  rijdt	  groengas:	  www.fryslan.nl/rijdenopgroengas	  
• Info	  over	  elektrisch	  varen:	  www.seff.nu	  !
Materiaal	  
• Groene	  bouwmaterialen:	  www.groenebouwmaterialen.nl	  	  
• Goed/fout	  hout:	  www.houtdatabase.nl	  en	  www.inkoopduurzaamhout.nl.	  
• AlternaHeven	  voor	  hout	  in	  de	  prakHjk:	  www.duurzamewaterbouw.nl	  	  
• Duurzaam	  bouwen	  algemeen:	  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzaam-‐bouwen-‐en-‐verbouwen/
duurzaam-‐bouwen	  

• Duurzame	  verpakkingen	  van	  plasHc	  tot	  karton:	  www.duurzame-‐verpakkingen.com	  
• De	  site	  voor	  hergebruik:	  www.kringloopnet.nl	  
• Voor	  gerecycled	  kunststof	  in	  de	  waterbouw:	  www.lankhorst-‐recycling.com	  !
Natuur	  
• Erecode	  winterrustgebieden	  www.fryslan.nl/slobber	  
• Waar	  liggen	  en	  wat	  kan	  je	  in	  natura	  2000	  gebieden:	  www.fryslan.nl/natura2000	  	  
• Over	  ecologische	  tuinieren:	  nl.wikibooks.org/wiki/Leer_jezelf_ecologisch_tuinieren	  !
	  Lokale	  producten	  
• www.fairtrade.nl	  
• www.oars-‐ite.nl	  	  
• www.bioweb-‐fryslan.nl	  
• www.vaneigenerffryslan.nl	  
• www.fryskeboerderijwinkels.nl	  !!!

Subsidies	  en	  regelingen	  
• Elektrisch	  varen:	  www.fryslan.nl/schoonvaren	  
• Fiscaal	  voordeel	  bij	  investeren	  in	  milieuvriendelijke	  bedrijfsmiddelen:	  h7p://www.rvo.nl/subsidies-‐regelingen/
mia-‐en-‐vamil	  

• Fiscaal	  voordeel	  bij	  investeren	  in	  energiezuinige	  technieken	  en	  duurzame	  energie:	  h7p://www.rvo.nl/subsidies-‐
regelingen/energie-‐investeringsaerek-‐eia	  

• Regeling	  groenprojecten:	  h7p://www.rvo.nl/subsidies-‐regelingen/regeling-‐groenprojecten	  
• Friese	  energiepremie	  voor	  verduurzamen	  woning:	  www.snn.eu/subsidies/subsidieregelingen-‐parHculieren/
friese-‐energiepremie/	  

• Goedkoper	  lenen	  voor	  energiebesparende	  maatregelen	  via	  energiebespaarregeling:	  www.ikinvesteerslim.nl	  !
Keurmerken	  
• www.blauwevlag.nl;	  internaHonaal	  keurmerk	  voor	  havens	  en	  stranden	  
• www.greenkey.nl;	  duurzaamheidskeurmerk	  voor	  accommodaHes	  !
Advies	  
• Duurzaam	  doen	  via	  de	  methodiek	  5xbeterbezig:	  www.bleiblom.nl	  
• Advies	  over	  energiebesparing	  en	  regelingen:	  www.energiebesparingnoordnederland.nl	  
• Duurzaam	  toerisme	  doe	  je	  zo!	  Doe	  boek	  voor	  toerisHsche	  ondernemers:	  www.futurema7ers.nl	  
• Begeleiding	  van	  projecten	  op	  het	  gebied	  van	  duurzame	  energie	  en	  energiebesparing:	  www.ekwadraat.com	  !
Inspira=e	  
• Goede	  duurzame	  iniHaHeven	  een	  zetje:	  www.nudge.nl	  
• Netwerk	  van	  lokale	  iniHaHeven	  voor	  energieslanke	  toekomst:	  www.transiHontowns.nl	  
• Biobased	  architectuur:	  www.orga-‐architect.nl	  
• Anders	  dan	  het	  gangbare:	  www.koopeenkoe.nl	  
• Tool	  om	  te	  zien	  wat	  LED	  aan	  besparing	  geee:	  www.hetledhuis.nl/besparings-‐calculator.html	  
• Huur	  of	  verhuur	  een	  auto	  bij	  je	  in	  de	  buurt:	  mywheels.nl	  

Inspiratie en informatie


