
Thuis bij hotel de Walvisvaarder

Hotel de Walvisvaarder is een huiselijk hotel dat al 50 jaar een vertrouwd adres is voor vele
gasten. Het is gelegen in Lies, aan de oostkant van het mooie Waddeneiland Terschelling, en ligt

dichtbij wad, strand, bos en polder. Vanuit de voordeur stap je zo de natuur in. In het hotel
worden vrijheid en ongedwongenheid gecombineerd met gastvrijheid. Dit resulteert in een

groot aantal terugkomende gasten en daar zijn we erg trots op!

Eind september 2019 is het hotel groots en duurzaam verbouwd. De oude boerderij (het
voorste deel) werd gesloopt en ging le�erlijk met de grond gelijk. “Het gebouw was zo oud en
stond zelfs nog op enkel zand”, vertellen eigenaren Dick Visser en Ilma Trip. Half maart 2020

stond er een gloednieuwe Walvisvaarder, compleet aangepast aan de gemakken en technieken
van nu. Maar, ook met herkenbare details van vroeger. Een van de belangrijkste redenen voor

dit megaproject was duurzaamheid. Er viel op dat gebied zoveel winst te behalen, maar dat kon
alleen in een compleet nieuw pand. Welke duurzame stappen we hiermee hebben gezet

leest u bij het kopje ‘ac�e’.

Onze visie op duurzaamheid
Bij hotel de Walvisvaarder is onze visie dat wij een duurzaam en maatschappelijk verantwoord
opererend bedrijf zijn, dat blijven en dat meegaat met de �jd. Rich�ng 2030 willen wij het
gebruik van fossiele brandstoffen jaarlijks laten afnemen met als doel om in 2027
klimaatneutraal (met behulp van rest compensa�e) te zijn.

Deze visie mondt uit in onze missie om jaarlijks te investeren in nieuwe technieken op gebied
van duurzaamheid omdat we een minimale CO2-footprint willen achterlaten in het milieu. Om
dit concreet te maken in ons beleid hebben we ons onder andere aangemeld bij het
Koploperproject Gastvrij Friesland waaruit een concrete Du-On agenda voor duurzaam
ondernemen is voortgevloeid dat we als meetlat gebruiken. Het streven is om de ac�es die
hierin staan, uiterlijk in april 2023 te hebben doorgevoerd of in werking te hebben gezet.

Ac�e
Sinds 2014 dragen wij het Green Key-duurzaamheidskeurmerk. Dat
werkt door in het hele bedrijf, van de recep�e tot de wasserij en van
de administra�e tot de keuken. De grootste stap om daadwerkelijk
te verduurzamen, maar ook om het hotel toekomstbestendig te
maken, was de verbouwing. Zo is er uit duurzaamheidsoogpunt
gekozen voor houtskeletbouw omdat het een grotere isola�efactor
hee� en waardoor we met warmtepomptechnieken konden gaan
werken. Dankzij de goede isola�ewaarden kunnen alle openbare
ruimtes, de hotelkamers en de keuken verwarmd worden met een
warmtepomp. Als back-up hebben we hier een ketel voor
piekbelas�ng. Een zonneboiler, die werkt op de zonnepanelen aan
de voorkant van het hotel, zorgt voor de warmwatervoorziening.
Vijf panelen liggen aan de voorkant, de overige 120 panelen liggen
achter op een groot plat dak. Daarmee wekt het hotel op jaarbasis
zo’n 40.000 kWh op. De zonnepanelen leveren hiermee ongeveer
30% van onze elektriciteit.

Jaarlijks maken we stappen om ook het oudere deel van het hotel te
verduurzamen. Zo zijn in de middenvleugel de kozijnen vervangen
om een betere isola�ewaarde te creëren en aankomende winter
willen we ook daar op het dak zonnepanelen plaatsen met een
zonneboiler. Het maken van duurzame stappen is een ongoing
proces, bij alles wat moet worden vervangen kiezen we voor een
duurzamere variant.



People
In ons hotel willen we een
tweede thuis bieden aan
zowel onze gasten als ons
personeel. We zijn een
maatschappelijk betrokken
bedrijf dat een persoonlijke
benadering hanteert naar
de gasten en het team. We
houden onze
arbeidstevredenheid
minimaal op een
waardering van een 8 en
werk gerelateerd
ziekteverzuim willen we zo
laag mogelijk houden. We
zijn er trots op dat
diversiteit en inclusie een
essen�eel onderdeel zijn
van ons personeelsbeleid
en tot slot is eerlijkheid en
eerlijke handel geen vraag
maar een gegeven.

Planet en Profit
Sinds dat we zijn overgestapt
op 100% groene stroom (van
Energie VanOns) hebben we
geen uitstoot meer. Tevens
wordt het nog gebruikte gas
volledig gecompenseerd.
Daarnaast willen we het
plas�cgebruik in ons bedrijf
terugbrengen en onze
afvalstroom jaarlijks
verminderen met 10%. Onze
profit op de lange termijn is
dat we toekomstbestendig zijn,
dat we minder vatbaar zijn
voor prijsschommelingen op
de energiemarkt, dat gasten
gaan kiezen voor ons hotel
vanwege onze duurzame
keuzes en dat onze duurzame
maatregelen uiteindelijk
kostenbesparing zullen
opleveren.

Bedrijfsvoering
Al jaren hanteren we een duurzaam personeelsbeleid. Eigenlijk geven we al ons personeel
na eenmaal een jaarcontract direct een vast contract wanneer het wederzijds goed bevalt.
Daarnaast investeren we veel in opleidingsmogelijkheden voor ons personeel, creëren we
een informele en gezellige sfeer en dit resulteert in een kleine personeelsuitstroom.

Product- en dienstenketen
Tot slot nog een paar voorbeelden van hoe we de product- en dienstenketen willen
verduurzamen:

• In de toekomst willen we een vergis�ngsinstalla�e aanschaffen voor de keuken. Dit
apparaat zal als eindproduct groen gas (ongeveer 6000/7000 m3 per jaar), maar ook
compost leveren. Halverwege 2022 kijken we naar een opera�onele machine in Renesse;

• We hebben de ambi�e om over te gaan op Blauwe Diesel voor onze bedrijfsauto’s;

• Binnen het Koploperproject hebben we aangegeven graag mee te willen doen aan het
landelijke project om de sinaasappelschillen, die we overhouden in het hotel, te
hergebruiken. Hierover zijn we in contact;

• We werken zoveel mogelijk en steeds meer met lokale producten van het eiland zelf;

• We zijn aangehaakt bij de beweging ‘Plas�cvrij Terschelling’, dat is geïni�eerd vanuit de
NHL Stenden. Met als resultaat dat ons ontbijt en lunch al zoveel mogelijk plas�cvrij zijn;

• Achter de Walvisvaarder is ruimte gemaakt voor het verbouwen van verse kruiden die we
gebruiken in de keuken, maar ook voor bloemen van Sue Wiggers. Sue exploiteert hier
een bloementuin en zij doet dit op biodynamische wijze. Voor ons hotel nemen wij
bloemen bij haar af, zo staan er al�jd kleurige, verse bloemen binnen. Naast het
bloemenveld staan ook bijenkasten. De honing die de bijen maken serveren wij in de
ochtend bij het ontbijt.

Duurzaam ondernemen is blijvend investeren in
de toekomst en die uitdaging gaan we graag aan!

Communica�e
Na de verbouwing van het hotel hebben we de lokale
media opgezocht waarmee we onze duurzame ambi�es
naar buiten toe uitdragen. Zo is er bijvoorbeeld een ar�kel
verschenen in De Terschellinger en staat er een
succesverhaal over onze duurzame verbouwing op de
website van Duurzaam Terschelling. Ook sluiten we
regelma�g aan bij georganiseerde bijeenkomsten over
duurzaamheid om mee te praten over een duurzaam
Terschelling. Een voorbeeld hiervan is de week van de
Duurzaamheid dat eind maart werd georganiseerd en
waar Dick Visser een presenta�e hee� gegeven.

Daarnaast proberen we bij elke duurzame stap ook ons
team mee te nemen en hen te enthousiasmeren om ons
duurzame hart ook uit te dragen naar onze gasten toe. In
de afgelopen periode lag de focus op de verduurzaming
van het hotel en ons team hierover in te lichten en hen bij
te spijkeren. Nu ligt de focus op het inlichten en
enthousiasmeren van onze gasten, ons team hierin te
trainen en om onze duurzame plannen ook uit te dragen
op de website. Op dit gebied valt er nog genoeg voor ons
te winnen.


