
AMSTERDAMSE REDERIJ ONTVANGT KEURMERK VOOR
SCHONE RONDVAARTBOTEN
Wethouder Udo Kock roemt Blue Boat Company om groene inspanningen

15 APRIL 2015, AMSTERDAM

Op initiatief van De Gezonde Stad, en onder leiding van de Amsterdamse wethouder
Udo Kock, kreeg rederij Blue Boat Company vandaag als eerste het keurmerk voor
schone rondvaartboten uitgereikt. De rederij mocht het keurmerk in ontvangst nemen,
omdat een belangrijk deel van haar vloot volledig elektrisch vaart en zij daarmee
bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Het keurmerk voor schone rondvaartboten
stelt Amsterdammers en bezoekers van de stad in staat om bewust voor een schone
rondvaartboot te kiezen. De blauwgeverfde boten van Blue Boat Company zijn sinds
vandaag herkenbaar aan een sticker met de tekst “Deze boot is groen en vaart 100%
elektrisch: stil en schoon’’. De rederij investeert sinds 2007 in elektrisch varen en staat
bekend om haar uitgebreide aanbod, waaronder de recent geïntroduceerde
Rembrandtvaart en de rondvaart speciaal voor kinderen. Blue Boat Company is
gevestigd aan de Stadhouderskade in Amsterdam en stelt als doel dat al haar boten in
2025 volledig elektrisch varen. 

Wethouder Udo Kock, beheerder van de Amsterdamse portefeuilles Financiën en Water, was
bij de uitreiking van het keurmerk aanwezig omdat de gemeente Amsterdam eist dat in 2025

alle (rondvaart)boten in Amsterdam uitstootvrij zijn1. Stichting De Gezonde Stad en ook de
wethouder hopen dat de introductie van het keurmerk andere reders stimuleert om net als
Blue Boat Company schoner te gaan varen.

Over De Gezonde Stad
Stichting De Gezonde Stad wil Amsterdam gezonder maken door duurzame initiatieven van
bedrijven en instellingen in de stad te stimuleren. De initiatieven brengt zij onder de aandacht
van de gemeente en Amsterdammers. De Gezonde Stad richt zich voornamelijk op het
realiseren van een betere luchtkwaliteit, meer groen in de stad en een gezond klimaat. Bezoek
voor meer informatie de website: www.degezondestad.org.

Bron 1: Nota Varen Waternet

EINDE PERSBERICHT 
Kijk je uit naar meer informatie, neem dan contact op met Oscar den Ouden via het
telefoonnummer 06-58886009 of per e-mail via oscar@merktroubadour.nl. Onderstaand
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beeldmateriaal is rechtenvrij te gebruiken. 
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OVER BLUE BOAT COMPANY

Over Blue Boat Company

Blue Boat Company is de Amsterdamse rolstoeltoegankelijke rondvaartrederij met het meest uitgebreide en
creatieve aanbod. Naast de langste toeristische rondvaart van Amsterdam bieden zij ook een vloot van luxe
partyschepen met flexibel meubilair voor o.a. dinnercruises, borrels, huwelijken en zelfs uitvaarten. Ook biedt Blue
Boat met ‘Gezocht, Zoetwaterpiraten!’ de eerste en enige kinderrondvaart van Nederland. Naast het meest diverse
aanbod loopt Blue Boat Company voorop in het verduurzamen van de Amsterdamse vloot.

De pressroom van Blue Boat Company wordt beheerd door Merktroubadour
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Voor meer informatie neem contact op met:
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