
Groene Horizon
Groene Horizon biedt een inzicht in het bewuste reizen.

"Ik ga je niet weigeren als je met een Hummer
komt, maar we hopen je wel op een leuke manier
te bernvloeden." Marco Lemmers is eigenaar
van hetAmsterdamse Conscious Hotels. Zowel
op het Museumpleinals op de Overtoom bij het
Vondelpark ontvangt hij, zoals het een bedrijfin
de hotellerie betaam! een ieder met business in de
buurt. Toeristen, maar ook zakenlui, logeren in een
van de honderdzeventien kamers verspreid over de
twee locaties. So far, so good: een hotel als ieder
ander. Of toch niet? Een van de muren in de lobby
tijkt wel te leven, de handdoek in de badkarner heeff.
een berichtje achtergelaten en de douchekop maakt
zijn verontschuldigingen. Met een almaar groeiende
lijst van nu zo'n vijfenzestig punten van duurzaam-
heid gaat dit bedrijf aan de eisen van de Green Key
Gold ceÍificering voorbij. "Bij ons is het een sport
geworden om de hele parurenkoek aan uitgaven diè
jejaarlijks doel volledig groen te besteden. Als je
dat doet heb je pas ketenwerking."

Als het CInders most,
wacht dan niet tot
een Onder ermee
komt, mcor wees
zelf de v*rffind*rin§
die j* wilt zien

Leg**y
Lemmers komt uit de bankensector, maar voelde
zich daar niet op zijn plek "Ik zat gevangen in een
keurslijf; een cultuur waarje nietje eigen ding kunt
doen." Via een hotelconsultancÉedrijf begint hij
samen met zakenparhrer Sam Cohen aan Corscious

Hotels. In 2009 opent de locatie Museum Square;
eind 2010 het grotere Vondelpmk. Maar waarom die
lijst? Waarom niet hetzelfde hotel maar dan zonder
een bureau gemaakt van oude koffiekophouders,
zonder een douchekop die meer dan dertig procent
aan water bespaart en zonder lokaal bier en een
compleet biologisch ontbijtje? Durnzaamheid is in-
middels een hype. Voor die wije publiciteit tast een
hoteleigenaar vast graag wat dieper in zijn buidel.

BIij met de aandacht is Lemmeis zeker, maar hij
toont zich meer dan een ondememer alleen: de
komst van zijn dochter heeft hem doen nadenken
over zijn legacy, zijn nalatenschap. "W'at voor
toekomst heeft zij als we ons zo blijven gedragen?',
Die gedachte in combinatie met zijn ondememers-
geest vormden de aanJeiding voor Conscious
Hotels: 'iA.ls het anders moe! wacht dan niet tot een
ander ermee komt, maarwees zelf de verandering
die je wilt zien."

Krant&Aarde

Hotels ön andere occornmodoties die rekening houden meï het milieu zijn te herkennen fion een keurmerk von
Green Key. D* Kront von de Àsrde mfickt een röndË en snderzoekt wat dit nu eigenlijk betekent. §eze keer in
Amsterdom: Conscious Hotels. fielotief Ëroot, hip en vëel meer dsn clleen sreen k*y."


