
      

DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 

TESPELDUYN 

Waarom? 

In 2016 is een aanvang genomen om Tespelduyn goed op de kaart te zetten waar het duurzaamheid, 

milieu en MVO betreft. Tespelduyn neemt zeer serieus haar verantwoordelijkheid om binnen haar 

beleid concreet en zichtbaar vorm te geven aan de pijlers milieu, dierenwelzijn en eerlijke handel. 

De intentie werd uitgesproken om zowel restaurant Het Landhuys alsook de golfbaan te laten 

certificeren voor twee internationaal erkende keurmerken. 

Voor het Landhuys betekende dit het verkrijgen van het Green Key certificaat.  

Voor de golfbaan het verkrijgen van het GEO certificaat. 

 

Wie coördineert dit alles? 

Voor beide trajecten zijn teams samengesteld waarbij Jos Ploeg als Coördinator 

Duurzaamheid is aangesteld. In beide project teams zitten vertegenwoordigers uit 

directie, administratie evenals een aantal vrijwilligers.  

 

GREEN KEY  

Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en 

vrijetijdsbranche en zakelijke markt en is onderdeel van de Foundation for Environmental 

Education FEE. Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te 

sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een 

stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist. 

Zo zal een Green Key accommodatie altijd zuinig omgaan met energie en water. Denk hierbij aan het 

gebruik van zonnepanelen, spaarlampen, lichtsensoren en timers voor airconditioning en 

verwarming. Er wordt niet meer gewassen dan nodig is en er worden bijvoorbeeld milieuvriendelijke 

schoonmaakmiddelen gebruikt. En dit allemaal met een bijzondere aandacht die niet alleen uw 

comfortgevoel bevordert, maar dus ook de status van natuur en milieu. 

De gecertificeerde bedrijven voldoen aan de normen die gesteld zijn door de Stichting KMVK 

(Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit). 

Binnen een proces van enkele maanden moesten vele zaken worden geregeld. Een veelheid aan 

verplichte en optionele vragen moesten worden beantwoord, niet duurzame producten werden 

vervangen, interne organisatorische afspraken werden “scherp” gezet, website aangepast, 

meerjarenplan gemaakt, enz. 

Dit alles resulteerde in het feit, dat de keurmeester Tespelduyn het Green Key certificaat 

goud heeft toegekend en februari 2017 mocht het certificaat in ontvangst worden genomen. 

Het gebeurt zelden dat in één keuring het certificaat wordt vergeven en helemaal uniek is dat 

dit direct het gouden certificaat betreft. Meer informatie via www.greenkey.nl 

De gast ziet duurzaamheid steeds vaker als een voorwaarde. Steeds meer ondernemers realiseren 

zich dat verduurzaming iets is wat ook hen aangaat. 

http://www.greenkey.nl/


      

 

GREEN KEY: MVO-VERKLARING TESPELDUYN 
 

Wij zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij 

en wil hierin zodanig handelen, dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties 

behouden en beschikbaar blijft. Dit doet wij door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze 

bedrijfsprocessen, diensten en producten. 

  

Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes en zoeken een balans tussen mensen, planeet en 

resultaat. Dit is een proces, geen eindbestemming. We zijn continue op zoek naar haalbare stappen 

om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken 

geven we uitvoering aan de volgende maatregelen: 

 

■ Wij houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen  binnen ons vak en leveren een 

actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis hierover aan medewerkers en anderen die het 

vak willen leren.  

 

■ Wij informeren onze gasten, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord 

ondernemen.  

 

■ Wij maken transparante afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van onze producten en 

hoe we de kwaliteit bewaken. 

  

■ Wij bepalen naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van ons product en 

beperken een eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk. 

 

■ Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of 

door vrijwilligerswerk.  

 

■ Wij proberen waar mogelijk onze gasten en klanten te informeren over en faciliteren in het 

verlagen van hun milieubelasting. 

 

■ Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het 

duurzame karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en 

onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen. 

 

■ Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op 

goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu-  en/of 

duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.  

  



      

GEO (GOLF ENVIRONMENT ORGANIZATION) 
 

Wat is GEO certificering? 

Het GEO-certificaat is een internationaal erkend certificaat voor golfbanen uitgegeven 

door de Golf Environment Organization. Na verkrijging van dit certificaat heeft de 

golfbaanbeheerder duidelijk aangetoond, dat binnen de zes aandachtsgebieden (zie 

onder) alle noodzakelijke stappen zijn genomen om alles op en rond de golfbaan 

duurzaam te beheren. GEO-certificering is een proces gericht op verbetering. Het GEO-

proces is eigenlijk een kwaliteitscontrole systeem: het stimuleert ons kritisch naar ons 

handelen te kijken, om het beheer vervolgens stap voor stap te verbeteren. 

Waarom doe we het? 

Tijdens het GEO-proces onderzoekt Tespelduyn hoe alle belangrijke processen op de golfbaan 

verlopen. We krijgen daardoor inzicht in zaken waarvan we op dit moment niet (goed) weten hoe ze 

verlopen. Zo ontdekken we werkenderwijs waar we kunnen verbeteren, innoveren of besparen. Dat 

is goed voor ons, goed voor onze financiën én voor de “footprint” van onze baan. Ecologie en 

economie varen er wel bij. Meedoen aan GEO kan dus het milieu veel opleveren. 

Welke fasen en welke aandachtsgebieden GEO? 

Het programma is opgedeeld in 3 fasen: 

 Inventarisatiefase:   

Tijdens het GEO-proces onderzoeken wij hoe alle belangrijke processen op de golfbaan verlopen. 

We krijgen daardoor inzicht in zaken waarvan we op dit moment niet (goed) weten hoe ze 

verlopen. Zo ontdekken we werkenderwijs waar we kunnen verbeteren, innoveren of besparen. 

Dat is goed voor ons, goed voor onze financiën én voor de “footprint” van onze baan. Ecologie en 
economie varen er wel bij. Meedoen aan GEO kan dus het milieu veel opleveren. 

 Visiefase:  

In de visiefase wordt benoemd welke verbeteringen we willen gaan realiseren gedurende de 

eerstvolgende drie jaar. We ontwikkelen een visie per aandachtsgebied en we bepalen zelf wat 

we willen realiseren. De doelen in de visie moeten meetbaar, evalueerbaar en maakbaar zijn! 

 Actieprogrammafase:  

In deze fase geven we aan op welke manier we de verbeteringen in de praktijk van alle dag gaan 

realiseren. We ontwikkelen voor alle doelen uit onze visie een plan van aanpak/actieprogramma. 

Eindresultaat is dat de doelen door het uitvoeren van het plan van aanpak binnen 3 jaar worden 

gerealiseerd (her certificering moment). 

 

Het programma is opgedeeld in 6 aandachtsgebieden: 

 Landschap en biotopen, water, energie en grondstoffen, product en ketenbeheer, milieu, mens 

en samenleving 

 

Tespelduyn en GEO? 

Wij willen voldoen aan wet- en regelgeving (per 1 januari 2020 bij wet bepaald géén gebruik meer 

van pesticiden). Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij Tespelduyn hoog in het vaandel. 

Wij streven naar minimale belasting van het milieu. Wij streven naar maximale efficiëntie gebruik 

grondstoffen (= minimale kosten). Tespelduyn wil goed zijn ingebed in de regionale economie. 



      

Wanneer kan het certificaat worden verkregen? 

Op dit moment is fase 1 (inventarisatiefase of nulmeting) nagenoeg afgerond en wordt een aanvang 

gemaakt met de visiefase. Wij hopen het certificaat in het najaar van 2017 in ontvangst te mogen 

nemen. 


