Maatschappelijk verantwoord ondernemen
In de laatste jaren is de aandacht voor MVO, milieu en duurzaamheid in het bedrijfsleven
toegenomen. Jachthaven Waterland houdt zich al jaren bezig met Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO).
We zijn trots te melden, dat wij met het keurmerk de Blauwe Vlag zijn onderscheiden. De Blauwe
Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan jachthavens die
aan de campagne deelnemen en aangetoond hebben schoon en veilig te zijn.
Het doel van het Blauwe Vlag Programma is om overheden, ondernemers en recreanten blijvend te
betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu. Het mogen
voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspanningen die de jachthavenbeheerder op
dit gebied heeft geleverd. Hiermee voldoen we aan de hoogste eisen van het keurmerk en behoren
we tot de top van de gekeurde bedrijven in Nederland. Met deze Blauwe Vlag willen we onze
ligplaatshouders en bezoekers laten zien, dat duurzaam ondernemen een centrale rol speelt in onze
onderneming.
Ons doel is het milieu zo min mogelijk te belasten voor de ons volgende generaties.
Wat doen wij op het gebied van MVO, milieu en duurzaamheid:
Energie en water:
Alle verlichting op het terrein, in de werkplaats, de toiletten en kantoor bestaat uit led- en spaar
armaturen.
De douches en kranen zijn voorzien van waterbesparende kranen.
Er zijn waterloze urinoirs
Het douchewater wordt opgewarmd door zonnecollectoren, ’s winters warmen de zonnecollectoren
het verwarmingswater van de vloerverwarming op.
De buitenkant van de verhuurschepen wordt met buitenwater schoongemaakt
100 % gebruik van groene stroom
Door middel van tijdklokken en thermostaten wordt efficiënt verwarmd.
Er is een vuilwater en bilgewater afvoerstation
De haven is voorzien van een slibput en waterdichte vloer op de afspuitlocatie
We instrueren het personeel om zuinig met energie om te gaan.
Afvalscheiding en schoonmaak
Bij het schoonmaken van de toiletten en de verhuurschepen wordt gebruik gemaakt van
microvezeldoekjes. De schoonmaakmiddelen zijn milieuvriendelijk.
Het afval wordt gescheiden in restafval, papier en glas. Olie en verf resten worden apart ingezameld,
evenals oud ijzer, accu’s en batterijen. Plastic wordt in de toekomst apart ingezameld.

De steigers worden jaarlijks geschrobd met de steigerschrobmachine en buitenwater.
Groen en Ruimte
Het onderhoud van het vele groen wordt zonder bestrijdingsmiddelen gedaan op een zo natuurlijke
wijze. Elk jaar wordt een derde van de wilgen geknot, het snoeihout wordt versnipperd en op het
terrein uitgereden. De afscheidingen zijn van kastanjehout.
Onkruidverdelgingsmiddelen worden niet gebruikt.
De steigers zijn van duurzaam hardhout.
Onze grond is schoon. We wijzen onze klanten er altijd op, om tijdens het werken aan de boot, een
afdekzeil onder de boot te leggen, zodat er geen verfresten en schuurstof in de bodem verdwijnen.
Hier houden we actief toezicht op.
Papier
We gebruiken papier en drukwerk met FSC en ECF keurmerk, de cartridges van de printer worden
hergebruikt.
Vervoermanagement
Er zijn havenfietsen te leen op het havenkantoor, zodat voor boodschappen in de omgeving de auto
kan blijven staan.
Op kantoor zijn de bustijden naar Amsterdam en Hoorn verkrijgbaar.
Op het parkeerterrein kunnen elektrische auto’s worden opgeladen
Renovaties en vernieuwingen
Bij alle renovaties en vernieuwingen kijken we naar methodes en materialen die het milieu zo min
mogelijk belasten. We streven naar zo veel mogelijk hergebruik van materialen.
Bij vervangingsinvesteringen letten we op energiezuinige apparatuur.
De diensten, die we uitbesteden, worden bij voorkeur gedaan door plaatselijke bedrijven.
De omgeving
Jaarlijks organiseren we de Sailwise Cup: de opbrengst van €12.000 – €15.000 gaat in zijn geheel
naar de Stichting Sailwise. Sailwise ondersteunt het zeilen van mensen met een beperking.
De opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt op de havendag gaat naar de KNRM, naast de opbrengst
van het Reddingsbootje op het havenkantoor. Mensen geven een bijdrage voor het lenen van
zwemvesten of regenkleding.
De Stichting Leef je Droom kan altijd op onze ondersteuning rekenen. Deze stichting faciliteert het
zeilen met jongeren met een chronische aandoening.
In Monnickendam ondersteunen we het Winterstraat Theater: elk jaar in december.

