
Duurzaam ondernemen 
in de recreatiesector
Wat je op dit moment in handen hebt zijn Tips 
voor de Toekomst die je kunnen helpen om 
duurzamer te ondernemen in de recreatiesector. Die 
verduurzamingsslag is waardevol voor ons klimaat 
en als alle bedrijven hun steentje bijdragen, maakt 
dat een groot verschil. 

Jij hebt de mogelijkheid om jouw bedrijf te 
verduurzamen. Deze tips helpen je daarbij. Ze zijn 
laagdrempelig en goed door te voeren in de praktijk. 
Ze geven concrete handvatten om als recreatie-
ondernemer slimmer om te gaan met bijvoorbeeld 
energie, water en (bouw)materialen. 

Kijk welke tip past bij jouw plannen en ga aan de slag!

T I P S
voor de toekomst
voor de recreatiesector



Doe een energie- en/of klimaatscan
Weet jij hoeveel CO₂ je bedrijf uitstoot en wat 
de milieu-impact ervan is? Een energie- en/of 
klimaatscan geeft inzicht en helpt je te bepalen 
welke maatregelen je het beste kunt nemen.

Begin met kleine stappen
Duurzaam ondernemen hoeft niet altijd over
grote investeringen te gaan. Begin dus met
kleine stappen.

Werk aan natuurbeleving
Een mooie groene omgeving is aantrekkelijk. Als 
je de natuur op je terrein brengt en die de ruimte 
geeft, creëer je een natuurbeleving waar je klanten 
mee blijft trekken.

Ga aan de slag met biodiversiteit
De biodiversiteit in Nederland heeft het buiten-
gewoon zwaar. Wees daarom niet alleen gastvrij 
voor je gasten, maar richt je bedrijf of terrein zo in 
dat ook insecten, vogels en andere dieren zich er 
welkom voelen.

Kies voor streekeigen planten
Plant je meer groen op je bedrijf? Kies dan voor
inheemse soorten planten en bomen. Deze zijn het 
waardevolst voor de biodiversiteit in jouw regio.

Bouw circulair
Door circulair te bouwen kun je makkelijker inspe-
len op de veranderende wensen van je gasten. 
Tegelijkertijd hou je jouw impact op het milieu laag.

Leer van hoe collega’s het aanpakken
Je hoeft het wiel niet altijd zelf uit te vinden. 
Ga eens kijken bij collega’s in de recreatiesector. 
Hoe pakken zij duurzamer ondernemen concreet 
aan? Leer van hun ervaringen.

Vertel jouw verhaal 
Je werkt aan een duurzamere onderneming, je past 
je bedrijfsvoering daarop aan en pakt zaken anders 
aan dan voorheen. Je bent trots op de resultaten. 
Vertel jouw verhaal en laat zien hoe jij duurzaam-
heid integreert op je bedrijf.
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Meer weten over deze tips, hoe anderen ze 
al toepasten en hoe je ze zelf kan aanpakken? Ga naar 
www.zmf.nl/tipsvoorrecreatie of scan de QR-code.

ZMf   info@zmf.nl   0118 654180

T I P S  voor de toekomst
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