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an der Valk Hotel Venlo hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2010 hebben we deze vorm van ondernemen schriftelijk
vastgelegd in onze bedrijfsvoering en zijn we gestart met het intensief betrekken
van onze medewerkers in dit proces. Dat heeft inmiddels geleid tot tal van acties
en structurele veranderingen binnen de verschillende afdelingen van ons hotel.
Middels dit verslag willen wij u graag nader informeren over onze betrokkenheid richting mens en milieu en over de specifieke werkwijzen die daar op een
positieve manier aan bijdragen. Dat doen we zowel binnen ons hotel, maar ook
daarbuiten. Want naast het verduurzamen van onze bedrijfsactiviteiten willen wij
ook in de regio een betrokken maatschappelijke rol vervullen en waar mogelijk
projecten en instanties in hun MVO projecten ondersteunen.
Inmiddels beschikken wij als hotel bovendien over een gouden “Green Key” keurmerk. Green Key is een internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de
recreatie- en vrijetijdsbranche. Bedrijven met een keurmerk doen er alles aan om
het milieu te sparen, zonder dat gasten en bezoekers inleveren op comfort en
luxe. Verderop in dit verslag vindt u meer informatie over ons Green Key keurmerk.
Wij hopen dat u na het lezen van dit verslag helemaal op de hoogte bent van onze
manier van verantwoord ondernemen. Wellicht bent u zelfs geïnspireerd geraakt
of heeft u voor ons nuttige tips die bij kunnen dragen aan het minimaliseren
van de druk van onze onderneming op mens en milieu. In dat geval kunt u altijd
contact met ons opnemen en zullen wij bekijken of we het daadwerkelijk in onze
duurzame bedrijfsvoering kunnen opnemen.
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GREEN KEY

V

an der Valk Hotel Venlo heeft op 15 oktober 2010, na een intensieve voorbereiding en keuring, een gouden “Green Key” keurmerk ontvangen.
Op dat moment waren we het eerste hotel in Noord-Limburg met dit officieel erkende keurmerk. Met het keurmerk laten wij zien dat er een concreet beleid is aangenomen voor het verduurzamen van ons hotel-, restaurant- en
vergaderproduct. Dat betekent geen incidentele verbeteringen, maar een lange termijn visie en structurele ontwikkelingen die eraan bijdragen dat we de
druk op mens en milieu zo minimaal mogelijk houden. Nu en in de toekomst.
Met ons Green Key certificaat gaan we bovendien een stapverder dan wet- en regelgeving vereist. Daarmee hopen we een signaal af te geven naar collega ondernemers en
hopen wevoorop te blijven lopen in de ontwikkelingen op het gebiedvan duurzaamheid.
Belangrijk onderdeel van het Green Key certificaat is dat u, als onze gast, geen hinder
ondervindt aan de duurzame acties die wij ondernemen. En nee, er wordt ook niet
van u verwacht dat u tijdens uw vakantie of zakelijk verblijf continu rekening houdt
met natuur en milieu. In tegendeel: u zult wellicht nog meer van uw verblijf genieten
met het idee in uw achterhoofd dat u op een milieuvriendelijke manier bezig bent.
Om Green Key gecertificeerd te blijven, zijn wij continu bezig om ons product verder
en nog beter te verduurzamen. Wij worden daarom ook iedere twee jaar opnieuw gecontroleerd. Zo bestaat der verplichting om altijd voorop te blijven lopen en op zoek te
blijven gaan naar nieuwe manieren om duurzaam te ondernemen. Dat doen we omdat
we geloven in een duurzamere wereld en denken aan onze gasten van de toekomst.
Ook op het moment dat we samenwerkingen met andere bedrijven aangaan, laten
we zwaar meewegen of deze bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen
en/of waarde hechten aan duurzaamheid. Zo bestaat er al langere tijd een samenwerking met hovenier Herman Vaessen uit Maasbree. Zijn bedrijf heeft enkele ambitieuze doelen gesteld die bijdragen aan een groenere toekomst.
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WET- EN REGELGEVING

V

an der Valk Hotel Venlo heeft zich in eerste instantie gericht op het voldoen aan de eisen (Wet- en regelgeving) omtrent MVO/Green Key. Hiervoor is
het van belang dat onze organisatie op de hoogte is van de geldende wet- en
regelgeving en hoe hieraan te voldoen. Aan de hand van de officiële handleiding is deze regelgeving binnen het hotel schriftelijk vastgelegd en opgeslagen.
Vervolgens is er een Green Team samengesteld. Dit team houdt zich structureel
bezig met het up to date houden van het MVO Beleid. Er is één persoon aangewezen als coördinator. Dit team zorgt ervoor dat Hotel Venlo in MijnGreenkey jaarlijks de verbruiksgegevens registreert (hoeveelheid en kosten) van
gas, water elektriciteit en afval. Het team streeft ernaar deze de verminderen.
Er wordt daarnaast gewerkt met een jaarlijkse MVO-actielijst met maatregelen en doelstellingen. Zo behouden we altijd het overzicht en zorgen we dat
we stap voor stap onze organisatie betreft MVO op een hoger niveau tillen.
Omdat wij vinden dat we méér moeten doen dan de Wet- en regelgeving voorschrijft, zijn we continu op zoek naar nieuwe manieren om ons op dit vlak te
onderscheiden en een voorbeeld te zijn voor collega ondernemers. Daarom betrekt het MVO team onze medewerkers actief in het meedenken bij dit proces.
We hebben gemerkt dat het op deze manier voor het team gemakkelijker is om
nieuwe werkwijzen toe te passen. Juist omdat we per afdeling onze specialisten
vragen om input. Zo hebben er een aantal belangrijke wijzigingen en projecten
plaatsgevonden die bijdragen aan een betere en meer duurzame manier van ondernemen. Meer hierover verderop in dit verslag.
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COMMUNICATIE

MAATSCHAPPELIJKE
BETROKKENHEID

N

V

We hebben ons daarom de volgende doelen gesteld:

APW Projecten/Workcare
Van der Valk Hotel Venlo is van mening dat iedereen de mogelijkheid geboden
moet worden om daar waar mogelijk aan het arbeidsproces deel te nemen. Sinds
oktober 2011 werkt Van der Valk Hotel Venlo dan ook in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen samen met APW projecten/ Workcare uit Venlo.
APW projecten/ Workcare begeleidt personen met een afstand tot de arbeidsmarkt
naar werk. Die afstand tot de arbeidsmarkt kan enerzijds ontstaan zijn, doordat
deze personen met een lichamelijke en/ of geestelijke beperking geboren zijn en
hierdoor op volwassen leeftijd moeilijker werk kunnen vinden of behouden. Aan
de andere kant is er ook een groep mensen die naar aanleiding van bij voorbeeld
een ongeluk, ziekte of een niet aangeboren aandoening een lichamelijke en/of
geestelijke beperking oplopen. Helaas is er tot slot ook een groep personen, die
door de omstandigheden waarin zij zich bevinden, psychische klachten ondervinden. Die klachten kunnen dermate beperkend zijn in hun functioneren, waardoor
het vinden en behouden van werk voor hen niet als vanzelfsprekend beschouwd
kan worden.

aast het in de praktijk brengen van ons MVO beleid hechten we veel waarde aan het communiceren ervan.Op die manier hopen we eenzo duidelijkmogelijkbeeld
te schetsen van onze manier van werken. Maar daarnaast proberen we op die manier
ook anderen aan het denken te zetten over dit onderwerp,zowel individueel als zakelijk.

Communicatie algemeen
•
We communiceren minimaal eens in de 2 jaar een MVO-jaarverslag
•
We communiceren met alle ondernemers die zich op hetzelfde terrein
bevinden over onze MVO inspanningen
Communicatie met gasten
•
We communiceren op verschillende manieren over ons Green Key en/of
MVO beleid. Zo melden we het op onze internetsite, staat het in onze mailings
(zowel zakelijk als leisure), verwijzen we ernaar in onze e-mailhandtekeningen,
vermelden we het in onze digitale brochures en sturen we de informatie hieromtrent graag mee bij aanvragen en reserveringen
Communicatie en scholing medewerkers
•
Alle medewerkers worden bij indiensttreding én vervolgens periodiek
(minimaal twee maal per jaar) geïnformeerd over de MVO inspanningen en
Green Key.
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an de Valk Hotel Venlo is op verschillende manieren maatschappelijk betrokken. We streven ernaar ook in de toekomst hier nieuw manieren van betrokkenheid aan toe te voegen. Hieronder de op dit moment belangrijkste projecten waaruit onze maatschappelijke betrokkenheid blijkt.

In overleg met APW projecten wordt bekeken of de kandidaat geschikt is voor een
bepaalde functie binnen Van der Valk Hotel Venlo en wat er voor deze kandidaat
specifiek nodig is om te kunnen functioneren. We bieden dus maatwerk. Gedacht
kan worden aan vaste taken, vaste werktijden en vaste werkdagen. Vaak is iemand
niet in staat om alle taken, die tot de functie behoren, uit te voeren, maar wel
prima in staat om een of meerdere deeltaken voor zijn of haar rekening te nemen.
Voornamelijk in de huishouding en in de bediening kunnen we dit bieden, omdat
op die afdelingen taken afgebakend aangeboden kunnen worden. Een hotelkamer
van een vertrekkende gast bijvoorbeeld moet op een bepaalde manier
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schoongemaakt worden. Omdat elke hotelkamer er uiteindelijk exact hetzelfde uit moet zien, kunnen wij gedeeltes van deze werkzaamheden prima laten
doen door personen die deze structuur en duidelijkheid in hun werk nodig hebben. Daar waar mogelijk worden in de loop van de tijd uren en taken uitgebreid
en eventueel ook gekeken of er met werktijden geschoven kan gaan worden.
Bij aanvang van de werkzaamheden wordt bepaald op welke basis de persoon
bij Van der Valk Hotel Venlo aan het werk gaat. Soms gaat het om een proefplaatsing of werkervaringsplaats. De medewerker gaat aan het werk en verdient
hiermee een bepaald salaris, maar behoudt daarnaast zijn uitkering van het UWV
of de Gemeente. Maar meestal worden de personen via APW projecten/ Workcare
voor een bepaalde duur bij Van der Valk Hotel Venlo gedetacheerd. Ze zijn dus in
dienst van APW projecten/ Workcare. Gedurende de looptijd wordt er regelmatig geëvalueerd en dienen de resultaten ook richting het UWV gecommuniceerd
te worden. Het uiteindelijke doel voor alle betrokken partijen is uiteraard dat
deze personen na verloop van tijd in dienst treden bij Van der Valk Hotel Venlo.
De overheid heeft op 1 januari 2015 de zogenaamde Participatiewet in het leven
geroepen. Doel van deze wet is om zoveel mogelijk mensen, met of zonder arbeidsbeperking, weer aan het werk te helpen. Deze wet sluit mooi aan bij wat Van
der Valk Hotel Venlo samen met APW projecten/ Workcare eigenlijk al sinds 2011
doet. De Participatiewet stelt dat werkgevers en overheid zich maximaal in dienen
te spannen om tot het jaar 2026 125.000 extra banen te realiseren voor mensen
met een ziekte of arbeidshandicap (Banenafspraak). Daarvan neemt de overheid
25.000 banen voor haar rekening. Volgens de wet moet een werkgever, die meer
den 25 medewerkers in dienst heeft, een bepaald percentage medewerkers met
een ziekte of beperking in dienst nemen. Dit wordt het Quotum arbeidsbeperkten
genoemd. Ook ingehuurde krachten, zoals de medewerkers die via APW projecten/
Workcare bij ons werkzaam zijn, tellen voor dit plaatje mee. Elk jaar vindt een meting plaats, waarin bepaald wordt of werkgevers en overheid nog steeds voldoen
aan de voorwaarden van de Banenafspraak. Voor het jaar 2016 zijn de
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doelstellingen behaald. Voor het jaar 2017 zal opnieuw een meting plaatsvinden. Wordt het Quotum arbeidsbeperkten niet behaald, dan betekent dit concreet dat werkgevers, die niet voldoen aan de doelstellingen, vanaf 2019 een
bedrag van € 5.000,-- per niet ingevulde arbeidsplaats moeten gaan betalen.
In de Participatiewet zijn 3 verschillende regelingen samengevoegd tot 1 regeling:
Wajong, Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
WWB, Wet Werk en Bijstand
Sponsoring
Naast deze betrokkenheid is Van der Valk Hotel Venlo ook in de regio
nauw betrokken bij verschillende grote projecten en evenementen. Omdat wij vinden dat we als een van de toonaangevende hotels in de regio, dit
gebied ook wat terug moeten geven, zijn wij sponsor van o.a. VVV-Venlo (betaald voetbalorganisatie) en Stichting Venloop (groot hardloopevenement in Venlo) en tal van andere kleinere verenigingen en/of stichtingen.
Op die manier laten we zien dat we veel waarde hechten aan gezondheid, beweging en ontspanning. Zowel voor onze medewerkers (bijvoorbeeld door de mogelijkheid om businessteams te laten meelopen aan de Venloop) als voor onze relaties en partners die hieraan ook mogen deelnemen.
Een ander doel van deze samenwerking is om de verbinding te blijven zoeken met
grote en belangrijke spelers in de regio. Op die manier kunnen we niet alleen als
hotel maar ook als regio Noord-Limburg in zijn geheel verder groeien en o.a. zorgen voor toenemende bezoeken aan de regio en zelfs werkgelegenheid creëren.
Mantelzorgpas
Sinds een aantal jaar is Van der Valk Hotel Venlo een samenwerking aangegaan
met het Ontzorgteam. Het Ontzorgteam heeft in samenwerking met Gemeente
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WATER

Venlo, gemeente Venray en andere Noord-Limburgse gemeenten de Mantelzorgpas geïntroduceerd.
Deze pas is bedoelt voor mantelzorgers en voor degene waarvoor gezorgd wordt.
De pas geeft recht op talrijke aantrekkelijke lokale en regionale voordelen en speciale acties. Hotel Venlo biedt op hun site aantrekkelijke kortingen aan op diverse
producten. Zo willen we alle mantelzorgers in deze regio graag tegemoet komen
voor hun hele belangrijke bijdrage die zij vaak dagelijks leveren.

V

an der Valk Hotel Venlo probeert steeds slimmer om te gaan met haar waterverbruik. We verplichte onszelf daartoe door minstens aan de volgende normen
te voldoen:
•
We reduceren de waterdoorstroom van onze douches tot maximaal 9
liter per minuut;
•
We reduceren de waterdoorstroom van kranen tot maximaal 6 liter per
minuut;
•
We reduceren het waterverbruik van de toiletten door met twee knoppen
te werken (korte spoel/lange spoel);
•
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We maken gebruik van sensoren op de urinoirs.
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REINIGING

V

an der Valk Hotel Venlo is zich bewust van de invloed die verkeerde reinigingsmiddelen kunnen hebben op het milieu. Daarom wordt er bewust gekozen
voor middelen die het milieu zo min mogelijk belasten. Hierover wordt actief
gesproken met leveranciers, zodat we altijd op de hoogte blijven van de middelen
die er op de markt zijn en de invloed die zij hebben op mens en milieu. De volgende concrete maatregelen worden genomen:
•
We maken te allen tijde op een verantwoorde manier schoon. Onze
daarvoor verantwoordelijke housekeeping leiding is dagelijks bezig haar medewerkers hierop te controleren en zoekt actief naar mogelijkheden (inkoop) om
dit punt verder te verbeteren;
•
We bieden in de publiekstoiletten dispensers aan voorzien van een zeep
met een milieukeurmerk;
•
We gebruiken voor de vaatwasmachine een schoonmaakmiddel met een
milieukenmerk;

AFVAL

V

an der Valk Hotel Venlo probeert steeds slimmer om te gaan met afval
en het verwerken daarvan. We verplichten onszelf daartoe door minstens aan de
volgende normen te voldoen:
•
We hebben berekend hoeveel procent van het totale afval bestaat uit
recyclebaar afval en we streven er naar dit percentage te verhogen;
•
Naast de wettelijk verplichte afvalfracties papier/karton, glas, KGS en
restafval, elektronica, interieur zamelen we ook voedselresten apart in;
•
We hebben de intentie om koffiedrab apart te gaan scheiden en op te
laten halen voor compostering en vergisting;
•
We bieden bij het verstrekken van het ontbijt standaard muesli, cornflakes, kaas en vleeswaren en koffiemelk zonder mono verpakking aan;
•

Bij vergaderingen bieden wij geen koffiemelk aan in mono verpakking.

•
We registreren de gebruikte hoeveelheid sanitair- en interieurreiniger en
de bijbehorende kosten en streven er naar het verbruik te verminderen.
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ENERGIE

W

at betreft het energieverbruik is Van der Valk Hotel Venlo zich er
van bewust dat er legio mogelijkheden zijn om ervoor te zorgen dat we zo min
mogelijk onnodig energie verspillen. We zijn dan ook continu bezig om de mogelijkheden te onderzoeken om steeds energiezuiniger te werk te gaan. Op dit
moment zijn de volgende maatregelen getroffen:
•
We hebben binnen 1 jaar na de eerste keuring uitsluitend energie-efficiënte binnen- en buitenverlichting toegepast. Er zijn geen gloeilampen meer
aanwezig binnen het bedrijf;

MOBILITEIT

D

e mobiliteit kan als thema op verschillende manieren worden ingezet
om er als bedrijf op een duurzame manier mee om te gaan. Op de volgende manieren levert Hotel Venlo hieraan een bijdrage:
•
Op onze website communiceren we de bereikbaarheid met het openbaar
vervoer duidelijk en overzichtelijk. Daarnaast is er aan de receptie standaard
informatie beschikbaar over het gebruik van het lokale vervoer. Dit wordt onze
gasten actief aangeboden tijdens de check in;

•
Het aantal branduren van verlichting beperken we door het toepassen
van schakelaars (kamers) en sensoren die zorgen dat er niet onnodig verlichting
gebruikt wordt;

•
Er zijn verschillende oplaadpunten voor elektrische fietsen en elektrische auto’s aanwezig. Deze service wordt gasten van Van der Valk Venlo ter
beschikking gesteld om deze manier van duurzame mobiliteit te promoten en
ondersteunen;

•
We passen 2 technische systemen toe die een optimale warmte/koude
levering mogelijk maken;

•
Het hotel verhuurt fietsen (al dan niet elektrisch) en voorziet in informatie over de dichts bij zijnde mogelijkheid om (elektrische) fietsen te huren;

•
We nemen actief maatregelen om warmte- en energieverlies tegen te
gaan;

•
Er wordt bewust samengewerkt met een vervoerspartner (Munckhof uit
Horst) waarvan het wagenpark (deels) op alternatieven brandstoffen rijdt;

•
We kopen sinds 2016 uitsluitend groene stroom in en streven ernaar op
korte termijn ook gas uitsluitend groen in te kopen;

•
Medewerkers worden actief gestimuleerd om fietsen naar het werk en
het gebruik van openbaar vervoer te gebruiken.

•
We hebben er bewust voor gekozen om geen terrasverwarming aan te
schaffen;
•
Er is een uitgebreid energieonderzoek uitgevoerd en we werken actief
aan het uitvoeren van de maatregelen.
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ETEN & DRINKEN

A

ls horecabedrijf pur sang verplicht Van der Valk Hotel Venlo zicht tot
het realiseren van een zo duurzaam mogelijk beleid ten aanzien van eten en drinken. Maandelijks wordt bovendien geëvalueerd op welke punten het hotel zijn
bedrijfsvoering op dit punt nog verder kan verbeteren. Op dit moment worden de
volgende maatregelen genomen:

•
We serveren op onze a la carte kaart zowel ’s middags als ’s avonds minimaal twee vegetarische gerechten. Het streven is bovendien om dit aantal in
de nabije toekomst verder uit te breiden. Hiermee spelen we in op de groeiende
vraag naar vegetarische gerechten en verminderen we de druk op de vleesindustrie;

•
Er worden minimaal 2 zuivelproducten, 2 items groente/fruit, een rode
en een witte wijn en koffie/thee biologisch of fairtrade aangeboden. Als het
biologische of fairtrade producten betreft wordt het bovendien op de menukaart
duidelijk beschreven;

•
Er wordt op onze menukaarten en bij de buffetten zorgvuldig gecommuniceerd over de herkomst van de producten en gerechten;
•
We fabriceren onze eigen honing door middel van het gebruik van de
bijenweide. Hierover verderop meer in detail;

•
Er wordt op dit moment uitsluitend vlees ingekocht met een zo hoog
mogelijke Beter Leven classificatie;
•
Er wordt geen vis ingekocht die wordt overbevist of waarvan de manier
van kweken/vangen te belastend is voor het ecosysteem;
•
We kopen uitsluitend vis in afkomstig van visserijen met een MSC keurmerk. Dat is een onafhankelijke organisatie die een internationaal erkend milieu
keurmerk en certificeringsprogramma ontwikkeld heeft voor duurzame wildvangst visserijen;
•
Daarnaast houden we ons aan de duurzame Vis en Seizoen regels, wat
inhoudt dat uitsluitend vissen die uit het seizoen zijn zullen worden ingekocht;
•
Er worden zoveel mogelijk erkende streekproducten ingekocht (brood, ijs,
vlaai, groente, fruit);
•
We beschikken over een tapwatersysteem waarmee we van kraanwater
zelf tafelwater maken, bruisend of plat. Hiermee stimuleren we het gebruik van
kraanwater;
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INKOOP

TEXTIEL

O

ok aan de inkoop zijde wordt nauwlettend in de gaten gehouden
of deze processen bijdragen aan duurzamer ondernemen. In de afgelopen jaren
heeft het hotel zich ingezet om zoveel mogelijk leverancier actief te benaderen
omtrent dit onderwerp:
•
Sinds kort houden we van de aankoop van elektrische apparatuur, nonfood producten en diensten nauwkeurig bewijsmateriaal bij dat bij aankoop van
de producten duurzaamheid is meegenomen in de selectiecriteria;
•
Er wordt uitsluitend duurzaam printpapier ingekocht met één van de
volgende keurmerken; Europees Ecolabel, Nordic Swan of Blaue Engel;
•
logo;

G

ezien de grote hoeveelheid textiel en linnen dat jaarlijks bij Van
der Valk Hotel Venlo gebruikt wordt, is er ook op dat gebied aandacht voor het
verduurzamen van de bedrijfsvoering. Ook op dit gebied wordt er minimaal tweemaal jaarlijks geëvalueerd om te bekijken of er zaken zijn die duurzamer kunnen.
Daarin worden ook gasten actief betrokken middels vragenlijsten en uitingen op
de kamers. De volgende maatregelen zijn al getroffen:
•
Er wordt badlinnen gebruikt dat is voorzien van een keurmerk voor biologische oorsprong of fairtrade handel;
•
De hoeveelheid wasgoed vanuit de badkamer wordt beperkt door met de
gast te communiceren over de frequentie van het vervangen van het badlinnen;

Er wordt uitsluitend drukwerk besteld met minimaal het FSC of PEFC

•
Er worden diverse maatregelen genomen (dubbelzijdig afdrukken, zoveel
mogelijk processen digitaliseren) om het papierverbruik te verminderen. Er
wordt daarnaast op jaarbasis geregistreerd hoeveel pakken papier worden ingekocht. Het streven is dit aantal ieder jaar te verminderen;
•
Er worden uitsluitend verantwoorde wegwerpartikelen (disposables)
ingekocht en gebruikt;
•
Er worden enkel schuimbrandblussers gevuld met biologisch afbreekbaar blusschuim en een milieukenmerk.
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•
We beperken de hoeveelheid wasgoed van het bed door onze gasten
actief te betrekken en om goedkeuring te vragen om het bedlinnen later te verschonen;
•
De aan de wasserij aangeboden hoeveelheid wasgoed wordt nauwkeurig
geregistreerd samen met de bijbehorende kosten. Er wordt gestreefd dit aantal
structureel te verlagen;
•
Ten aanzien van de bedrijfskleding worden uitsluitend kledingstukken
ingekocht bij leveranciers of afgenomen van producenten die een gedragscode
hebben ondertekend rondom goede arbeidsomstandigheden.
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BIJENWEIDE

D

e plannen waren er al een tijdje, maar toen Hotel Venlo in 2016 hoorde van de Groene Helden Limburg Stimuleringsprijs kwam alles in een stroomversnelling. Het plan voor het bijenhotel werd samen met regionale hovenier
Vaessen en Imkervereniging Horst e.o. ingediend. Het plan werd vervolgens door
een jury uitgekozen als een van de winnende plannen die in aanmerking kwamen
voor een geldprijs. Uiteindelijk heeft dat opgeleverd dat er in september 2016 op
de parkeerplaats van het hotel versneld een bijenweide gecreëerd kon worden.
Op die manier heeft Van der Valk Hotel Venlo laten zien dat iedere onderneming, klein of groot, een bijdrage kan leveren aan een duurzamere wereld. Het hotel heeft met het realiseren van het plan ervoor gezorgd dat er als het ware een stuk grond is teruggegeven aan de natuur.
In de weide zijn twee bijenkasten, twee bijenhotels en twee insectenhotels gerealiseerd. Daarnaast is de directe omgeving hierop aangepast, zodat er genoeg
voeding aanwezig is voor alle insecten. Dit alles met als uiteindelijke doel dat
wij iets terug kunnen doen voor de natuur in de directe omgeving van het hotel. Daarbij wordt dit project en de bijbehorende filosofie gebruikt in de communicatie naar personeel, gasten en relaties. Zo hopen we het welzijn van insecten en de bij in Limburg in het bijzonder beter onder de aandacht te brengen.
Bovendien laten we op deze manier zien dat het zelfs voor een groot hotel als Van
der Valk mogelijk is om zelf kleinschalig producten te produceren. We gebruiken
de honing die gewonnen wordt namelijk in onze keuken en voor de bereiding van
verschillende gerechten.
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TOEKOMST

D

e regio Venlo is sinds een aantal jaren koploper in Nederland als het gaat
om ontwikkelingen die cradle to cradle geïnspireerd zijn en heeft als een van de eerste regio’s in de wereld deze principes omarmd. In de gemeente Venlo zijn er sindsdien verschillende projecten ontstaan die bijdragen aan een duurzamere wereld.
De gemeente is daarvoor uitgeroepen als cradle to cradle hoofdstad van de wereld.
Wij als Van der Valk Hotel Venlo vinden dat wij bij deze ontwikkelingen
niet achter kunnen blijven en hebben daarom de ambitie om in de nabije toekomst (2-4 jaar) een van de meest toonaangevende bedrijven te
worden in de regio als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Er zijn op dit moment verschillende trajecten bezig, die ervoor moeten zorgen dat die ambitie kracht wordt bijgezet.
Meest in het oog springende traject is het nieuwbouwtraject, dat van
start moet gaan eind 2019. Er wordt op dit moment met verschillende partijen bekeken wat de mogelijkheden zijn voor een nieuw te realiseren hotel dat op zo veel gebieden cradle to cradle geïnspireerd is.
Wij geloven namelijk in een positieve wereld en zien daarom de noodzaak om goed met onze grondstoffen om te gaan. Netwerkorganisatie C2C ExpoLab gaat ons de komende periode ondersteunen bij het onderzoeken van de mogelijkheden. Zij hebben de ervaring, wij de ambitie.
Hiermee denken we de formule in handen te hebben om tot een project te komen
dat optimaal het bedrijfsproces dient, positief bijdraagt aan het milieu en bovendien aantoont dat het ook anders kan.
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