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Deze maand behaalde
Hampshire Hotel – Delft
Centre de bronzen Green
Key, het internationale
keurmerk voor bedrijven
in de toerisme- en
recreatiebranche.
‘We danken ons groene
succes aan het
personeel.’

Manager operations Chantal
Toor (l.), marketingmanager
Janine Hoogwerf en het voltal-
lige personeel van Hampshire
Delft Centre hebben een pittig
jaar achter de rug: “2014 stond
in het teken van Green Key.
We moesten een extra tandje
bijzetten en waar nodig omscha-
kelen om aan de Green Key-
normen te voldoen.Maar
eigenlijk zijn we gewoon doorge-
gaan met waar we mee bezig
waren.Want lang voordat we
onze zinnen op de Green Key
hadden gezet, waren we onze
bedrijfsvoering al aan het
verduurzamen. Zo zijn we na
verloop van tijd overgestapt op
LED-verlichting en Fairtrade-
producten en was afvalscheiding
altijd al vanzelfsprekend.”

H E R M A N B R O E R E N -
S C H O O L
Om de Green Key te behalen
moet een bedrijf ook maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen.
En daar zijn ze al sinds de

Toeristen Informatie Punt via
Hampshire Hotel Delft Centre,
Camping Delftse Hout,Westcord
Hotel, Science Centre/Botanische
Tuin naar Royal Delft en weer
terug naar deMarkt.
De komst van de shuttledienst
is niet alleen goed nieuws voor
toeristen,maar ook voor de
chauffeurs die via DOEL
werkervaring opdoen.

Meer lezen? Kijk op
www.delftcityshuttle.nl en
www.mijndoel.info.

Goederen op één plek bundelen
en ze vervolgens met kleine
elektrische voertuigen in de
binnenstad verspreiden. Zo
wordt de bevoorrading van de
Delftse binnenstad makkelijker,
schoner en efficiënter.
Wethouder Stephan Brandligt
nam op 19 januari het eerste
postpakketje in ontvangst op de
Markt. Gemeentelijke zendingen
voor de binnenstad gaan voort-
aan via Stadslogistiek Delft. De

D U I K I N H E T R I O O L !
/
Waar blijft mijn drol? Ontdek ’t bij Natuur- enmilieucentrum
De Papaver.Daar is tot 23maart de tentoonstelling Duik in
het riool te zien.
Waar gaat het toiletwater na het doorspelen eigenlijk heen?
Waarommag je hygiënische doekjes en frituurvet niet door
het toilet spoelen? Kun je nog iets zinvols doenmet poep en
plas? In Duik in het riool krijg je antwoord op deze vragen.De
tentoonstelling is voor jong en oud - en speciaal voor kinderen
is er een speurtocht.

Natuur- enmilieucentrum De Papaver,Korftlaan 6,geopend
maandag tot enmet vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag
van 13.30 tot 16.30 uur.Gratis entree.www.delft.nl/natuurenmilieu.

B R O N Z E N G R E E N K E Y V O O R H A M P S H I R E H O T E L

‘ E N N U G A A N W E V O O R G O U D ! ’

opening, vijf jaar geleden,mee
bezig, vertelt ChantalToor. “We
werken samen met de Biesland-
hof en de Herman Broerenschool
voor kinderen met een beperking.
En onlangs zijn we in zee gegaan
met Delft City Shuttle: een
werkervaringsproject van GGZ.
Chauffeurs vervoeren reizigers
met elektrische voertuigen langs
een vaste toeristische route, die
ook langs het hotel voert.”

T A F E L L I N N E N
Inmiddels is het tafellinnen
vervangen door Fairtrade-linnen,

K E U Z E S
Is een Green Key iets dat een
doorsnee hotelgast interesseert?
Janine: “Jazeker, er is een
groeiend bewustzijn. Gasten
willen groen en duurzaam.Ook
bedrijven – vaak organisaties die
zelf duurzaamheid hoog in het
vaandel hebben – vragen bij
boekingen steeds vaker naar een
groen keurmerk.Wij zijn een
viersterrenhotel, met vijfster-
renallure.Mensen verwachten
luxe, uitstraling en dus ook steeds
vaker een Green Key.Die
combinatie bieden wij.
Met de bronzen Green Key laten
we zien dat we voldoen aan
strenge normen op het gebied
van duurzaamheid en milieu”,
zegt Janine. “We zijn blij met
brons. En trots.Maar achterover
leunen is er niet bij. Groen denken
is een proces.We willen dit jaar
nog zilver halen. En uiteindelijk
gaan we natuurlijk voor goud.
Daarvoor zijn we afhankelijk van
het personeel. De Green Key is
niet iets van het managementteam
alleen.Het wordt door alle
medewerkers gedragen, zij zijn de
sleutel tot succes. Zij zijn enthou-
siast, duurzaamheid leeft echt bij
ons. En alleen als het personeel
zich met hart en ziel inzet,
kunnen we onze droom waarma-
ken: in 2017 een gouden Green
Key bij de voordeur onthullen.”

Meer info:www.greenkey.nl.

bestaat veel van het eten en
drinken uit Fairtrade- en streek-
producten, kun je je elektrische
fiets opladen, bij de receptie een
OV-kaart kopen en is het hotel
niet alleen energiezuinig,maar
zijn ook alle schoonmaakartike-
len biologisch afbreekbaar.
Chantal: “Soms zit het in kleine
dingen.Mogen we de bon ook
e-mailen, vragen we onze gasten.
Datzelfde vragen wij aan onze
leveranciers: e-mail ons de
factuur.Het is even een omslag in
denken,maar het betekent een
forse papierbesparing.”

Vrijwilliger
Lotty Sonnenberg
doet de kinderen
voor hoe je door een
rioolbuis kruipt.

dienst is er voor ondernemers en
inwoners. Die kunnen binnen-
kort hun boodschappen van
aangesloten winkeliers dezelfde
dag ’s avonds laten thuisbezorgen.
Stadslogistiek Delft, een samen-
werking van gemeente,Werkse!
en PostNL, is gevestigd aan de
Staalweg.De stadsdistributie past
in het groene beleid van Delft.

Meer informatie op
www.stadsdistributie.info.

S C H O N E R M E T S T A D S L O G I S T I E K D E L F T
/

H O P O N , H O P O F F
/
Van Royal Delft naar de binnen-
stad, van Hampshire Hotel City
Centre naar de BotanischeTuin.
Dat kan tegenwoordig heel
gemakkelijk en milieuvriendelijk
met de Delft City Shuttle.

Sinds kort zie je ze overal: de witte,
elektrische shuttles die toeristen,
congresgangers en Delftenaren
tussen 10.00 en 16.00 uur langs
toeristische hoogtepunten van de
stad rijden.De shuttles lijken op
golfkarretjes en rijden een vaste
route door Delft: van hartje Delft,


