
De hotellerie en de circulaire economie

Froukje Anne Karsten 
Sr. beleidsadviseur Circulaire Economie
Gemeente Amsterdam | 1

19-10-2021



Agenda

■ Overnachtingsbeleid
■ Koplopergroep circulaire hotels
■ Casus: circulair hotellinnen



• Hotelinitiatieven moeten echt iets toevoegen aan de 
markt en aan de omgeving.

• Kwaliteit: innovatief karakter, duurzaam, verbinding met 
de buurt.

Overnachtingsbeleid
nieuwe hotels

Stad in balans 



Alleen in specifieke buurten 



Duurzaamheid 

■ Nieuwbouw > 5000 m² : BREEAM-NL Outstanding

■ Nieuwbouw / transformatie 1000 – 5000 m²: BREEAM-NL 
Excellent

■ Renovatie bestaand hotel 1000 – 5000 m²: BREEAM-NL 
Excellent

■ Nieuwbouw / renovatie < 1000 m²: BREEAM-NL Very Good of 
GPR

■ BREEAM-in-Use tijdens exploitatie  



■ 500 hotels
■ Wat kunnen zij betekenen

voor de circulaire economie?

21-10-2021Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 6

Branchegerichte benadering voor de 
bestaande stad



De Koplopergroep Circulaire Hotels is…

…een gestaag groeiende groep duurzame hotels  in en rond 
Amsterdam die sinds drie jaar, op uitnodiging van de gemeente, de 
krachten bundelt. De verscheidenheid in de groep is groot, maar ze 
herkennen elkaar in de drive om nieuwe stappen te zetten. 
Het is tijd voor verandering! De hoteliers delen kennis en ervaringen 
waardoor ze samen van een lineaire naar een circulaire economie 
bewegen. 
Dit alles onder het mom: ‘delen is vermenigvuldigen!’
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Ervaring van kwetsbaarheid
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Nog meer samen

■ Hoe kan de positie van hotels in de …….keten steviger 
worden? 

■ Wat zijn barrières en stimulansen om meer invloed uit te 
oefenen richting een meer circulaire keten? 

■ Morgen, maar ook overmorgen
■ Doorbraken realiseren
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2. IDENTIFY YOUR 
OPPORTUNITIES

Stappenplan

3. DO NOT THINK IN 
WASTE, THINK IN 

RESOURCES

1. ADAPT MISSION

4. PROPOGATE YOUR 
SUPPLIERS ON THE 

USE OF RESOURCES

5. FROM OWNERSHIP 
TO USERSHIP

6. MOTIVATE THE 
TEAM AND THE 

GUEST

7, DO IT ALL TOGETHER: WITHIN THE 
SUPPLY CHAIN, WITHIN THE INDUSTRY, 

WITHIN THE NEIGHBOURHOOD



Voorbeeld: Hergebruik afgedankt hout voor de 
hospitality



Voorbeeld: 
Circulair Hotellinnen  

■ Doel: 25 % gerecyclede content

Door: green deal met alle ketenpartners

Net zoals Denim deal.

Photo by Hanna Balan on Unsplash

https://unsplash.com/@fu_psi?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/cotton?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Een laken is geen broek..

■ Commodity: prijs is bepalend. Concurrentie is enorm. 
■ Er wordt slordig mee omgegaan (ca. 25 % verlies)
■ Hotels huren van linnenproviders (meerjarige contracten)
■ Veel eisen aan bruikbaarheid: 100 x wassen, trekkracht, vocht 

opnemen..
■ Daarom meestal een mengsel van katoen en polyester
■ Een laken moet wit zijn, ‘hotel kwaliteit’ 
■ Doel: 25 % gerecyclede content is nog ver weg



Actielijnen

Korte termijn:
■ Inzicht in impact d.m.v. een rekentool

– Wat is het effect van bepaalde keuzes?
– Minder afhankelijk van kennis van linnenverhuurder

■ Gedragsbeïnvloeding door gasten & staf

Langere termijn:
■ Circulair partnerschap > ander verdienmodel

| 16



| 17

Koplopergroep circulaire hotels als
aanjager van verandering…

Van afval naar grondstof

Wat als ieder hotel in de stad …


