
  
 

 
 

 

Duurzame gastheren – wat kun je zelf doen? 

Dit jaar is IVN Limburg gestart met een pilot ‘Duurzame Gastheren’. Dit is een verdiepingsmodule 

voor ondernemers die zich ‘Gastheer of Gastvrouw van het Landschap mogen noemen en graag aan 

de slag willen met duurzaam ondernemen. Tijdens de terugkomdag willen we ingaan op deze 

module. 

 
Achtergrond 
In april en mei zijn in drie regio’s workshops georganiseerd voor gastheren of –vrouwen die interesse 

hebben in het onderwerp duurzaamheid en hier ook daadwerkelijk mee aan de slag willen of al zijn. 

Voor de begeleiding en verdieping van de workshops werd samenwerking gezocht met studenten 

van Zuyd Hogeschool. Deze studenten volgen een studie, gerelateerd aan duurzaamheid en 

bouwkunde en konden de ondernemers waar mogelijk advies geven over de haalbaarheid van hun 

plannen. 

 
De discussie over duurzaamheid is aangewakkerd door aan de ondernemers te vragen hoe zij 
duurzaamheid ervaren. Dit resulteerde in een vrij snelle overeenkomst over de definitie van 
duurzaamheid. Het wordt ervaren als een samenwerking met natuur, die tevens goed voor de 
onderneming is. Op een lange termijn willen de ondernemers vooral graag besparen op hun kosten. 
Hierbij willen zij ook rekening houden met een duurzame manier om dit te doen. 
 
Voorbereiding terugkomdag 
Er werd tijdens de workshops aandacht besteed aan drie thema’s, die ook kort aangestipt worden 
tijdens de terugkomdag. Je kunt alvast nadenken over hoe jij met deze thema’s omgaat binnen je 
bedrijf. Tijdens de terugkomdag zullen we hierover brainstormen en tips en ideeën met elkaar 
uitwisselen. 
 
Thema Energie 
Bij het thema energie wordt al snel gedacht aan zonnepanelen of collectoren. Maar er bestaat twijfel 
of deze installaties hun geld nog wel terug verdienen. Een andere optie om energie op te wekken 
voor bijvoorbeeld verwarming of koeling van het bedrijf is het installeren van een grondwater-
warmtepomp, waarmee aardwarmte verder verwarmt wordt tot het bedrijf verwarmd kan worden. 
Dit is een energiezuinige manier van het verwarmen van een bedrijf of woning, maar vraagt ook een 
redelijk grote investering. 

Thema Afval & Water 
Afval wordt bij vrijwel alle bedrijven momenteel al zo goed mogelijk gescheiden. Een unanieme mening 
is echter wel dat er vanuit de gemeente meer initiatief moet komen om deze verduurzaming van 
bedrijven meer te promoten. Het is nog niet in alle gemeenten mogelijk om bedrijfsafval gescheiden 
af te voeren zoals dat bij veel huishoudens wel gebeurt. 
 
Thema Voedsel 
De gastheer waarbij we aanwezig zijn gebruikt zo veel mogelijk duurzaam voedsel, zowel 
streekproducten als fair trade. De andere gastheren zijn het er wel over eens dat het gebruik van 
voedsel en drank ondergeschikt is aan hun bedrijfsfunctie, en daardoor hier minder geld in willen 
steken. Dat betekent ook dat zij er wel op letten maar minder vaak voor een duurzame variant kiezen. 
  



  
 

 
 

 
Thema Openbaar vervoer 
Veel gastheren/gastvrouwen zijn lastig te bereiken met het openbaar vervoer vanwege de ligging 
midden in de natuur of vanwege de ligging in een kleine kern. Hierdoor gaat er bijvoorbeeld slechts 
eenmaal per uur een bus. Dit bevordert het gebruik van het openbaar vervoer niet. Mogelijkheden 
met huurfietsen of OV fietsen zijn het bekijken waard. 
 
Thema Maatschappelijk 
Sommige bedrijven verzorgen stage- en werkplekken voor mensen met een lichte achterstand op de 
arbeidsmarkt. Dit is al een aantal keer goed bevallen dus hier gaan ze mee door. Ook samenwerking 
met andere lokale bedrijven in de eigen buurt is waardevol. Samenwerken i.p.v. concurreren. 


