Vlieland Duurzaam
samen op weg naar een CO2-vrij eiland

“Door kennisdeling versnellen op het gebied
van duurzame energie”
Wie? Corinne de Groot: “Ik ben General

Hoe “Soms gaat het over heel

Manager bij Badhotel Bruin. Wij zijn
één van de deelnemende bedrijven van
de Duurzame Ondernemers Kring op
Vlieland. Verduurzaming van ons hotel
is een hele uitdaging! Badhotel Bruin
bestaat namelijk uit een aaneenscha
keling van oude (monumentale) en
nieuwe(re) panden. Mede daardoor is er
vaak geen standaard oplossing. Verduur
zamen vereist maatwerk én creatieve
oplossingen. Onze zoektocht naar, en
ervaringen met bepaalde oplossingen
delen we graag met anderen. Zo helpen
we elkaar verder en dat zet aan tot
verdere actie.”

technische zaken. Een andere keer over
kleine dingen zoals welk type dimmer
nu het beste werkt. En we hebben
het ook vaak over gedrag; hoe kun je
gasten aanzetten om minder energie te
verbruiken tijdens hun verblijf?
Wij hebben bijvoorbeeld onze aanpak
ingebracht waarbij wij onze gasten
‘verleiden’. In ruil voor een dag geen
schoongemaakte kamer krijgen onze
gasten een gratis consumptie.
Dat levert meteen gespreksstof op.
In het normale zakendoen is het vaak
ieder voor zich en willen partijen veelal
zo min mogelijk kennis delen. Naar mijn
idee realiseren de meeste ondernemers
hier zich inmiddels dat ieder een eigen
doelgroep dient en dat samenwerking
echt helpt. Dat vind ik mooi om te zien.”

Wat? “Kennis delen en samen
optrekken in verduurzaming is waar de
Duurzame Ondernemers Kring om gaat en
in voorziet. Het helpt om het proces van
verduurzamen te versnellen. We komen
een paar keer per jaar bijeen. In eerste
instantie waren dat bijeenkomsten met een
vaststaand programma onder leiding van
een bureau. In 2020 ligt de focus op het
vertellen over wat je doet, of gaat doen als
bedrijf en vooral ook om bij elkaar een kijkje
in de keuken te nemen. Dat stimuleert ook.”

voor de Duurzame Ondernemers Kring:
ervoor zorgen dat we versnellen in de
omslag naar duurzame energie en dat
uiteindelijk gezamenlijk ‘vercommerciali
seren’. Door nadrukkelijker te laten zien
hoe het ook kan, vergroenen we onze
economie en dragen we bij aan een
betere wereld.”

Wat betekent het voor Vlieland?
“Juist op Vlieland, kunnen we duurzame
energie waarmaken en die omslag
benutten door het wereldkundig te
maken. Zo zetten we Vlieland op de kaart
en stimuleren we wellicht
anderen ook. Dat is ook
mijn persoonlijke doel

Duurzame Ondernemers Kring
De Duurzame Ondernemers Kring is
een initiatief van gemeente Vlieland.
Doel is om te versnellen in energie
besparing en de omslag naar
duurzame energie en dat gezamenlijk
uit te dragen. En dat is nodig want zo’n
65% van het totale energieverbruik
komt uit het bedrijfsleven.
Waar in de beginjaren de focus
lag op het formuleren en in kaart
brengen van de duurzame ambities,
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ligt de nadruk nu
op kennisdeling.
Deelnemers Duurzame
Ondernemers Kring
De volgende bedrijven en organisaties
maken deel uit van de DOK: Badhotel
Bruin, Bakkerij Westers, Bungalow
verhuur de Zevenster, Camping
Stortemelk, De Herbergh van Flielant,
Eetcafé de Lutine /Restaurant Zuiver,

Havenpaviljoen de Dining,
Hotel Doniastate, Hotel Posthuys,
Hotelletje de Veerman, Loods Hotel/
Restaurant Plezant, Hotel Zeezicht,
Puur Vlieland, TCV Tennisclub
Vlieland, Vlieland Hotel/Poffertjeshuis,
Westcord Hotel de Wadden, Westcord
Strandhotel Seeduyn.

samen op weg naar een CO2-vrij eiland
Speelt u maandagavond 20 januari ook mee?

We-Energy Game
De term ‘energietransitie’ komt
regelmatig voorbij. Het thema
duurzame energie is overal en
iedereen lijkt er iets mee te moeten.
Maar wat houdt dat nu toch in en
wat betekent het voor Vlieland?
Om de term meer betekenis te geven,
organiseert de gemeente in samenwerking met de Hanze Hogeschool
de We-Energy Game.
Voor wie?
Een energiespel voor alle inwoners
en bedrijven om samen de duurzame
toekomst van Vlieland vorm te geven.
Wanneer
Hoe laat
Waar

Maandag 20 jan.
19.30 - 22.00 uur
Badhotel Bruin Vlieland
Dorpsstraat 88,
Oost-Vlieland
Meer info www.we-energy.eu

Het spel in het heel kort?
Tijdens het spel staat de vraag centraal
hoe Vlieland energieneutraal gemaakt kan
worden. Deelnemers worden gevraagd
de ideale duurzame energiemix vast te
stellen van productie, winst, mensen,
regelgeving en planeet. Een kwestie van
slim onderhandelen en goed combineren.
Waarbij het team dat de gemeenschap
van voldoende energie voorziet én
daarbij alle verschillende belangen in
evenwicht houdt, wint. Na afloop is er de
gelegenheid om nog even na te praten.

SEEH-subsidie
Overweegt u uw huis te isoleren?
Dan kunt u aanspraak maken op de
Subsidieregeling energiebesparing
eigen huis (SEEH).
Deze subsidie voor eigenaar én
bewoner is open t/m 31 december
2020. Kijk voor meer informatie op
www.rvo.nl.

Duurzame aanpakkers
In de rubriek Duurzame Aanpakkers
komen eilanders aan bod die zich
inzetten op het gebied van duurzame
ontwikkeling. Dit keer Erik Houter, die
samen met zijn broer Klaas eigenaar is
van o.a. Hotel Zeezicht.
“Dit jaar willen we 140 zonnepanelen op
onze drie hoteldaken laten neerleggen.
Dat zorgt ervoor dat 25 tot 30% van de
elektriciteit die we hier nodig hebben van
eigen dak komt. Ook willen we zonnecol
lectoren, waterboilers en warmtepompen
plaatsen. Daarmee kunnen we een deel
van het benodigde warme (douche)water
voor onze gasten invullen.”
Hotel Zeezicht is sinds twee jaar volledig
over op LED-verlichting. “We hadden
al eerder overwogen over te gaan naar
duurzamere verlichting maar toen waren de
lampen vaak nog erg kostbaar, niet dimbaar
en gaven ze bovendien heel kil licht. Toen dat
veranderde was de keuze snel gemaakt.”
Verduurzamen is volgens Erik steeds
het maken van afwegingen. “Je hebt

te maken met je
portemonnee:
wat kost het en
wat levert het op?
Mijn broer en ik
proberen ‘realistisch
groen’ te zijn; het
moet betaalbaar
zijn én rendement
opleveren. Dat de
terugverdientijd
wellicht langer
is dan bij niet-duurzame investeringen
vinden we minder relevant.”
Naar Erik zijn idee is duurzame energie
nodig om de wereld een stukje beter te
maken. “Als je de berichtgeving volgt
moet er echt iets gebeuren. In verduur
zaming liggen ook kansen. Ik denk dat we
als eiland, met 1.000 inwoners, energie
neutraal kunnen worden en ons daarmee
positief in de kijker kunnen spelen. Als
kleine gemeenschap met korte communi
catielijnen en met micro-economie hebben
we veel in huis om dat te bereiken.
Daarmee kunnen we een mooi voorbeeld

voor anderen zijn. Immers: Als het op
Vlieland kan, zou het op andere plekken
toch ook moeten lukken?”

coloFon
Vlieland Duurzaam is een uitgave van
gemeente Vlieland en Vlieland Duurzaam!

Vragen of ideeën? Mail naar:
communicatie@vlieland.nl
www.vlieland.nl/duurzaamheid
@gemeenteVlieland
@VlielandDuurzaam
Deze nieuwsbrief is lokaal gedrukt op 100% gerecycled papier.

