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Discover what green can do

Parken
15.000
Vakantie woningen te huur

Landal GreenParks
Wij staan voor onvergetelijke vakanties midden in de natuur, met

1.300
Campingplaatsen te huur

Guests

Parken

90

een positieve impact nu en in de toekomst.

9

Landen

>

Landal GreenParks heeft een nr. 1 positie in de Sustainable Brand Index
2019 en is uitgeroepen tot het meest duurzame reismerk van Nederland.

>

14,8 miljoen
Gastnachten

Wij willen ons afval reduceren en zo min mogelijk beslag leggen op nieuwe
grondstoffen. Daarom stimuleren wij hergebruik, gerecyclede grondstoffen
en proberen wij zo veel mogelijk afval te scheiden.

>

2,9 miljoen
Gasten per jaar

In samenwerking met onze leverancier kijken wij naar van innovatieve
herbruikbare verpakkingsoplossingen

5,4 nachten
Gemiddeld verblijf

Herbruikbare verpakkingen
We stimuleren hergebruik en we kiezen voor producten van gerecycled

Gasten kunnen in onze parkshop diverse producten zelf tappen.

materiaal.

Hiermee willen wij hergebruik stimuleren.

Plastic wegwerpservies en mono-verpakkingen vermijden we zoveel

Voorbeelden: Yoghurt, Muesli, Hagelslag, Vogelzaad en Wijn.

mogelijk.
Hoe?

Uit welk vaatje tap jij?

> Door over te gaan* op steeds meer simpele, vertrouwde dingen als

> De weckflessen dragen bij aan de beleving en zijn herbruikbaar.

suikerpotten, melkkannetjes en grotere verpakkingen voor bijvoorbeeld
yoghurt, sauzen en jam.

> De flessen kunnen opnieuw gevuld worden of mee naar huis genomen
worden.
> Korting bij her-vullen (d.m.v. sticker) stimuleert gast om terug te komen.

> Maar ook door het gebruik van tappunten. Verpakkingen kunnen
worden bijgevuld en hergebruikt.
> Samen met de gast! We kunnen het niet alleen

*Let op: Covid-19 geeft nieuwe uitdagingen voor verpakkingen

> Mee naar huis nemen en gebruiken als waterkan, olievaasje,
bloemenvaasje of ter decoratie.

Leuk voor de gast en beter voor het milieu!

Do’s and Don'ts
Do’s
>

Biedt mensen een herbruikbare verpakking als alternatief en laat ze wennen.

>

Korting geven bij hergebruik stimuleert terugkomen

>

Mooie herbruikbare producten inzetten

>

Benoem dat iets herbruikbaar is; bijvoorbeeld door ‘Use Me’ logo

Dont’s
>

Herbruikbare verpakkingen die niet aan de HACCP voldoen (hygiëne code)

>

Producten die door veel mensen aangeraakt moeten worden en niet geschikt zijn voor
Covid19 bestrijding

>

Breng het niet als een verplichting maar een optie of leuk alternatief

> Herbruikbare verpakkingen zijn meestal pas duurzamer bij min.aantal keren in gebruik (LCA
kan hier inzicht in geven). Neem dus niet automatisch aan dat het altijd duurzamer is dan
het niet herbruikbare alternatief

