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Duurzaamheid 

 
De afgelopen jaren investeerden we fors in Boutique hotel Shamon. We wilden namelijk het prachtig 

beschermd erfgoed bewaren voor toekomstige generaties en dat heeft op zich ook al een zeker 

duurzaamheid. Bij onze renovatiewerken hielden we steeds rekening om het gebouw zo energie en 

ecologisch mogelijk aan te passen. Dit uiteraard in de mate van het mogelijke binnen de erfgoed 

context. 

Maar het duurzaam ondernemen gaat bij ons verder in de dagdagelijkse uitvoering van ons hotel.  

Zo proberen we ook hier onze ecologische voetafdruk te verkleinen en dit op zo veel mogelijk 

vlakken: lokale samenwerkingen en producten, afval reductie door herbruikbare potjes en 

waterglazen en composteren door onze kippen, energie reductie door slimme thermostaten en 

dagelijkse monitoring, … 

 

 Over Green Key 
De Green Key is hét internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die 

serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg op het bedrijf. Met als doelstelling het 

behalen van een greenkeycertificaat wil ook Boutique Hotel Shamon actief meewerken aan een 

betere milieuzorg. 

Daarom engageren we ons om meer te doen aan het milieu dan hetgeen de wet en regelgeving van 

ons verlangt. Hier verder wat toelichting omtrent onze visie, manier van ondernemen en ons 

milieubeleid. 

https://www.green-key.be/  

MVO verklaring Boutique Hotel Shamon 

Bij Boutique Hotel Shamon gaan wij voor een geïntegreerde aanpak met aandacht voor People, 

Planet en Profit. Deze drie elementen worden steeds afgetoetst bij het nemen van duurzame 

beleidsbeslissingen. De zorg voor het milieu maakt dan ook integraal deel uit van het duurzaam 

beleid en is verweven doorheen de hele bedrijfsvoering. Daarom wordt ervoor gezorgd dat 

activiteiten in connectie met het management van de toeristische accommodatie geen significante 

effecten hebben op het natuurlijke ecosysteem en de dierenwereld. 

Het management en onze medewerkers nemen de taak op zich om de milieubelasting te beheersen 

worden geëduceerd en engageren zich om hun taken uit te voeren in overeenstemming met de 

vastgestelde procedures en het duurzaam beleid van onze hotels. Daarnaast zijn ook gelijke rechten 

voor mannen en vrouwen steeds onze prioriteit.  

Boutique hotel Shamon voldoet uiteraard aan de Vlaamse milieuwetten en-voorschriften, maar wil 

ook een stap verder gaan. Ons hotel registreert regelmatig water- en energieverbruik om op basis 

van deze gegevens zowel de infrastructuur als het beleid continu te verbeteren en zuiniger te maken. 

Ook de gasten worden bij ons beleid betrokken. Het handdoekenprogramma laat de gast de keuze 

om meerdere dagen gebruik te maken van de handdoeken en het bedlinnen.  

Het verminderen van afval-, water- en energieverspilling zorgt voor een daling van de kosten wat 

leidt tot economische winst. Deze winst kan dan weer gebruikt worden om zowel op korte als op 

lange termijn verantwoord te investeren. 

http://www.hotelshamon.be/
https://www.green-key.be/
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Belangrijke maatregelen 

- Verversen handdoeken enkel op aanvraag (op de grond gelegd) 

- Gasten kunnen afzien dagelijkse schoonmaak – deurhangers in de kamers 

- Slimme thermostaten voor verwarming en koeling die ‘s morgens en ’s avonds gemonitord 

worden en uitgezet worden wanneer niemand op de kamer is 

- Ontbijtbuffet met herbruikbare potjes en strikt opgezet volgens het aantal gasten 

- Aankoop van bio en lokale producten in lokale winkels 

- Voedseloverschot proberen we te minimaliseren: goede berekening aantal ontbijten, kleine 

hapklare porties, organisch afval wordt aan onze kippen gegeven. 

- Herbruikbare flesjes water op de kamers. 

- Zeepdispenser ipv individuele zeepverpakking 

- Verken onze mooie streek te voet of met de fiets – vraag naar de fietsverhuurmogelijkheden 

aan de receptie. 

 

 

Actieplan en doelstellingen 

2022 

 - planet: behalen van Green Key certificatie 

- people: opnemen van sociaal engagement in Toerisme Meetjesland en Horeca Meetjesland 

- planet: CO2 verbruik calculeren en acties voor komende jaren noteren 

- planet: waterverbruik reduceren door regenwater aan te sluiten op wasmachines hotel 

2023 

- planet: verdere investering na goedkeuring erfgoed, achterzetbeglazing 

- people: bestendigen van engagement Toerisme Meetjesland en Horeca Meetjesland 

- people: Vernieuwing ambassadeurstraject Toerisme Meetjesland 

- planet: CO2 verbruik verminderen door achterzetbeglazing en betere monitoring verbruik 

2024 

- planet: verdere investering na goedkeuring erfgoed, achterzetbeglazing 

- planet: CO2 verbruik verminderen door achterzetbeglazing en betere monitoring verbruik 

 

Afvalreductieplan 

Bij Hotel Shamon proberen we het afval zo laag mogelijk te houden. Dit doen we door oa 

onderstaande maatregelen. 

 

- Ontbijtbuffet met herbruikbare potjes en strikt opgezet volgens het aantal gasten 

- Aankoop van bio en lokale producten in lokale winkels en zelfgemaakte producten op het ontbijt 

- Herbruikbare flesjes water op de kamers. 

- Zeepdispenser ipv individuele zeepverpakking 

- Organisch afval wordt gecomposteerd door de kippen  

- Offertes, bevestigingen, facturen zoveel mogelijk digitaal en niet per post of op papier. Er wordt zo 

min mogelijk geprint. Er wordt ecologisch verantwoord papier gebruikt 

http://www.hotelshamon.be/
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- Afval recycleren: Ons afval wordt heel nauwkeurig gescheiden. Bij het verwijderen van afval op de 

kamer wordt deze manueel gesorteerd. 

- Ons tafelwater zuiveren en bottelen wij op locatie door middel van onze waterinstallatie 

- Leveranciers: we werken samen met een beperkt aantal (lokale) leveranciers voor bestellingen, 

hierdoor beperken we het transport van en naar het hotel 

 

Procedure niet verhuurde kamers en lage bezetting 

- dagelijks wordt zowel ’s morgens als ’s avonds de verwarming en airco gecontroleerd.  

- Koelkasten en minibars worden uitgetrokken. 

- de compactste of best geïsoleerde kamers worden eerst verhuurd. 

 

- bij sluiting of < 25% bezetting worden de plons van de kamers volledig afgelegd. Ook wordt er 

gekeken om de koelkasten en diepvriezen te legen en uit te schakelen. 

http://www.hotelshamon.be/

