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CONCEPT
Maar hoe ziet dit concept er in de praktijk uit? Linde: 
Het idee is dat hotelgasten die langer dan een nacht 
verblijven en het prima vinden om de tussentijdse 
schoonmaak van hun kamer een dagje over te slaan, 
de Hotels for Trees deurhanger hangen. House-
keeping slaat de schoonmaak van deze kamers ver-
volgens over en geeft dit door aan de receptie. Aan 
het einde van de dag wordt het aantal kamers zonder 
extra schoonmaakbeurt opgeteld en ingevoerd op de 
website van Hotels for Trees. Voor iedere niet schoon-
gemaakte kamer per dag draagt het hotel vijf euro 
af. Van deze vijf euro gaat vier euro naar Trees for 
All, de bebossingspartner voor dit initiatief en de 
grootste gecertificeerde aanbieder van CO2-compen-
satie projecten in Nederland. Deze stichting plant 
vervolgens een boom, waarna de overige één euro 
wordt gebruikt om de kosten van Hotels for Trees te 
dekken en de verdere groei van dit initiatief in Europa 
mogelijk te maken. Wat er vervolgens nog over blijft, 
wordt ook weer aan Trees for All gedoneerd!’

OVERZICHTELIJK 
Hotels krijgen per maand een rekening en betalen dus 
alleen als ze ook daadwerkelijk besparen. Er zijn geen 
verdere voorwaarden aan verbonden en er is geen in-
schrijfgeld of contract. Gasten blijven op de hoogte 
van de prestaties van het hotel door de QR-code op 
deurhanger te scannen, waarna ze direct op de resul-
taten pagina van Hotels for Trees belanden. Omdat 
elke boom wordt voorzien van een certificaat met de 
naam van het desbetreffende hotel is de impact van 
deze actie dus erg transparant, concreet en specifiek.

PROJECTEN
Hotels for Trees ondersteunt verschillende bebossings- 
projecten in binnen- en buitenland. Deze projecten  
worden uitgekozen in overleg en samenspraak met  

bebossingspartner Trees for All. Het aantal projecten  
zal naarmate Hotels for Trees langer draait verder  
toenemen. Verder kunnen bepaalde projecten na  
verloop van tijd uit de lijst verdwijnen, omdat deze 
dankzij de inzet van de hotels en hun gasten zijn  
volgeplant! 

ENTHOUSIASME
Na een eerste introductie op LinkedIn en een webinar 
voor geïnteresseerden waren er direct al tien hotels die 
het initiatief omarmen. Floris: ´Ondertussen staat de 
teller op tien en lopen er diverse gesprekken met 
geïnteresseerde General Managers van verschillende  
hotelketens´.

Ook zijn er hotels die een eigen initiatief hebben, maar 
overwegen over te stappen naar een samenwerking 
met Hotels for Trees. Meedoen voor hotels is een 
‘no-brainer’ omdat er geen inschrijfgeld is en het hotel 
alleen geld afdraagt als er ook daadwerkelijk bespaard 
wordt. ‘De timing voor het uitrollen van dit initiatief is 
erg goed. General Managers hebben nu de tijd om met 
ons in gesprek te gaan en zien veelal in dat het terug-
kerende toerisme best wat duurzamer mag en kan.’ 
Hotelgasten laten zelf ook duidelijk merken achter 
het concept te staan. 

Floris: ‘Uit een recente enquête onder 180 deelnemers 
blijkt dat 86 procent bereid is om bij een tweedaags 
leisureverblijf in een hotel een dag kamerschoonmaak 
over te slaan als er dan een boom geplant wordt. 
Voor zakelijke reizen ligt dit percentage zelfs op 91 
procent. Of dit in praktijk straks echt zo is, moeten we 
gaan ervaren. Zelfs als hier de helft van overblijft, zal 
de positieve impact van dit programma enorm zijn.’
  

De hotellerie binnen Europa blijvend verduurzamen door besparingen op de kamerschoonmaak 
om te zetten in nieuw te planten bomen. Dit is het ambitieuze doel van de stichting 

Hotels for Trees. Country Manager Linde Borger en initiatiefnemer Floris Licht, General 
Manager van Novotel Schiphol Amsterdam Airport, willen zo hotels en gasten een makkelijke en 

zichtbare kans bieden om echt een concrete bijdrage te leveren aan een groenere planeet. 
‘Ons doel is de komende jaren Europabreed te groeien en samen met onze partners vanaf 2025 

tenminste 1 miljoen bomen per jaar te planten’, aldus Linde.
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