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Korte omschrijving: 

Wij van De Gespreide Herberg willen graag op een duurzame en een bij de streek passende 

wijze het aantal overnachtingsmogelijkheden in Molenlanden vergroten. Wij hebben tot nu 

toe twee initiatieven die tot resultaat aan het komen zijn:  

1. de Molen Jan van Arkel hebben we verbouwd tot Boutique Hotel en  

2. samen met het MBO DaVinci college hebben we een vakantiehuisje ontwikkeld en 

geplaatst aan de Lekdijk 10A. 

 

Duurzaamheid heeft veel verschillende aspecten in ons concept; 1) behoud en 

hergebruik van bestaande (bijzondere) gebouwen, waardoor de toekomst van deze 

gebouwen verzekerd is 2) People: door samenwerking met het onderwijs proberen we 

studenten en docenten te verleiden om duurzame oplossingen te bedenken bij het 

bouwen van een vakantiehuisje. 3) Planet: Wij gebruiken zoveel mogelijk duurzame en 

gerecyclede materialen. In onze zoektocht naar hergebruikte bouwmaterialen stuitten 

wij op een tekort en moeizame vindbaarheid van deze materialen. Samen met Arie 

Korevaar van Korenet hebben wij Het Tweedekans Bouwmaterialen Depot (De Kluslus) 

bedacht en tot leven gewekt.  

Tot slot willen wij alleen concepten die passen bij onze streek, zodat de toeristische 

sector in onze streek op een duurzame wijze zonder grote ingrepen in het landschap tot 

bloei kan komen.  

 

Waarom vind je dat jouw initiatief / voorbeeld een duurzame bijdrage levert aan gemeente 

Molenlanden? Waarom is het een goed voorbeeld voor andere inwoners? 

 

Toerisme en duurzaamheid zijn geen vanzelfsprekendheid. Wij laten zien dat toerisme ook 

op een duurzame en een bij de streek passende manier zich kan ontwikkelen.  

 

Hoe vernieuwend is jouw initiatief / voorbeeld en wat maakt het uniek? 

Het ontwikkelen van streekeigen vakantiehuisjes met daarbij gebruik van hergebruikte 

materialen is uniek in de streek. Ook het door ontwikkelen en nieuw leven geven aan 

cultureel erfgoed en andere bijzondere objecten op een duurzame manier is uniek in de 

streek 

 

Zijn de activiteiten toekomstbestendig en waarom zijn ze relevant voor Molenlanden ? 



Onze activiteiten zijn zeker toekomstbestendig en gebaseerd op een doordacht 

businessplan. We streven niet naar grote winsten, maar naar continuïteit en het toevoegen 

van werkgelegenheid. 

 

Hoe kan jouw initiatief / voorbeeld bijdragen aan inspiratie voor andere inwoners? 

We nodigen graag iedereen, studenten, docenten en bouwers bij ons uit om samen te 

werken aan verduurzaming van de toeristische verblijfssector in Molenlanden. 

 

Quote met jouw duurzame boodschap voor Molenlanden: 

Toeristische ontwikkelingen in Molenlanden? Het kan! duurzaam en passend bij de streek.  

 


