
 

Criteria voor accommodatie op traditionele zeilsche-
pen (versie 1) 

 
Algemeen: 
 

1. Het schip heeft sfeer en een karakteristieke of anderszins bijzondere of au-

thentieke, traditionele  uitstraling. 

2. Het schip heeft bij voorkeur enige cultuurhistorische waarde, hetgeen vast 

te stellen is aan de hand van de vroegere functie van het zeilschip en is 

eventueel opgenomen als varend monument. 

3. Veranderingen en verbouwingen zijn en worden verantwoord en stijlvol, bij 

voorkeur authenticiteit versterkend, toegepast. 

4. Het exterieur en interieur zijn in goede staat van onderhoud. 

5. De omgeving van de ligplaats zorgt niet voor hinderlijke geluids- of stank-

overlast. 

6. De inrichting van het schip is evenwichtig en kwalitatief afgestemd op het 

eigen individuele karakter, sfeer, uitstraling e.d. van het schip. 

7. De eigenaar/schipper wordt geacht te voldoen aan alle voorschriften van 

de Nederlandse wetgeving,  

8. De eigenaar/schipper is in het bezit van een aansprakelijkheidsverzeke-

ring. 

9. Het schip is S.I. goedgekeurd en heeft een gekwalificeerde bemanning. 

10. De eigenaar/schipper stelt 1 hut voor 2 personen jaarlijks 3 dagen/2 nach-

ten beschikbaar voor marketing en promotiedoeleinden van de Wadden-

goud-organisatie. 

11. De logiesaccommodatie is minimaal een seizoen per jaar open en vaart 80 

% van die tijd op de Waddenzee. 

 

Specifiek: 
1. schepen zijn ouder dan 50 jaar. 

2. schepen zijn verbouwd, met behoud van authenticiteit, naar de huidige 

standaard t.a.v. luxe en comfort, 
hetgeen kan blijken uit: 

a. de slaapruimtes zijn ingedeeld in hutten (hoemeer 2 persoons hut-

ten hoe beter). Hutten zijn voorzien van verwarming/ wasta-

fel/kledingkast. 

b. minimaal op iedere 14 gasten is er een douche en toilet 

c. er is een verblijfsruimte met voor iedere gast minstens een zit-

plaats. 

d. aan dek is er zitruimte voor gasten. 

e. de keukenuitrusting maakt het mogelijk dat uitgebrei-

de/gevarieerde  maaltijden kunnen worden aangeboden. 

3. Schipper en bemanning zijn gastheer/vrouw voor de gasten. 

4. Schipper en bemanning geven uitleg/verstrekken informatie aan de gasten 

over het schip, de Waddenzee en natuur en milieu. 

5. Extra persoonlijk comfort zoals, dekbedden, opgemaakte bedden, keuze-

menu’s, zeilkleding is eventueel (tegen betaling) beschikbaar. 

    
 



 

Waddengebied: 
1. Het schip heeft een afvaarthaven op de Waddeneilanden, in of aan de 

Waddenzee, of op/aan het vasteland van de provincies Noord Holland, 

Fryslan en Groningen op maximaal 25 kilometer van de Waddendijk. 

2. Het schip kan de relatie met de Waddenzee duidelijk aantonen door af-

vaarthaven, inrichting en informatieverstrekking. 

3. Op het schip worden bij de aangeboden maaltijden Waddengoud gecertifi-

ceerde producten of producten die het certificaat niet hebben, maar Wad-

dengoudwaardig zijn, gebruikt. 

4.   Het schip vaart 80 % van de totale vaartijd op de Waddenzee. 

 

Duurzaamheid: 
1. Het schip voert een beleid wat op duurzaamheid is gericht. 

2. Dat kan blijken uit gebruik van duurzame energie (b.v. wind/zonne-

energie). 

3. Dat kan blijken uit energiebesparende maatregelen. 

4. Dat kan blijken uit afvalscheiding en tegengaan plastic verpakkingen. 

5. Dat kan blijken door zoveel mogelijk natuurlijke producten te gebruiken. 

6. Dat kan blijken uit het uitdragen van dit beleid aan de gast. 


