
   

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

Vakantiepark Eiland van Maurik 
 

In het hart van de Betuwe, omringd door natuur. 
Wij houden van groen voor nu én later! 

 
 
 

 
 
 
 
Hier leest u wat wij doen om onze gasten een geweldig verblijf te bieden, met aandacht voor ons 
milieu en de mensen om ons heen. Zodat we nu, en ook later van onze omgeving kunnen genieten.  
 
 

Green Key Goud 

Wij zijn sinds 2023 gecertificeerd op het hoogst haalbare niveau; Green Key Goud. 
Het is voor ons belangrijk verantwoordelijk om te gaan met ons milieu, zodat onze 
groene omgeving ook voor toekomstige generaties beschikbaar blijft.  
 
Daarom maken we bewuste keuzes. Dit doen we onder andere met de volgende 
maatregelen: 
 
 
 
 

 

Samenwerkingen 

 

− Wij houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen en worden hierbij ondersteund 
door Green Label Service, expert op het gebied van duurzaamheid binnen de 
gastvrijheidsbranche.  

− Onze grootste leveranciers ondertekenen een verklaring om aan te tonen dat ze samen met 
ons mee willen denken onze diensten en producten te verduurzamen. 

 

   

Medewerkers 

 

− Wij informeren onze medewerkers over duurzaamheid. Zij zijn immers degenen die ons 
beleid toepassen op de werkvloer en we proberen ze hierin zo veel mogelijk te 
ondersteunen.  

− Wij hebben een Green Team met onze medewerkers, waarin iedere afdeling is 
vertegenwoordig.  

http://www.greenlabelservice.nl/


   

 

Duurzame inkoop 

 

Onze voorkeur gaat uit naar verantwoorde producten. Dit kopen wij bijvoorbeeld in met een erkend 
keurmerk: 

− Dagelijkse schoonmaakmiddelen  

− Toilet- en printpapier  

− Handzeep bij de toiletten 

 

 

 

 Goede doelen 

 

− We dragen graag bij aan maatschappelijke doelen, bijvoorbeeld door sponsoring van lokale 
verenigingen. 

− Sponsoring van bijvoorbeeld Alpe d'Huzes.    

− Donaties aan de voedselbank. 

 

 

Afval 

 

 

− Geen plastic rietjes, frietbakjes en roerstaafjes. Dit is vervangen door duurzame materialen. 

− In de supermarkt worden geen plastic tasjes verstrekt, maar herbruikbare tassen. 

− Momenteel regelen we betere afval scheiding mogelijkheden. Op het park kunnen gasten 
deze afvalsoorten apart weg gooien: plastic, papier en restafval. 

 

 

 

  Water 

 

− We pompen zelf water op met onze eigen voorziening op het park.  

− Het waterverbruik is per uur te monitoren. 

− Waterbesparende kranen en douches, zonder aantasting van comfort. 

 

 

Energie 

 

− Overal LED verlichting en we hebben bewegingssensoren op meerdere plaatsen ter 
energiebesparing (uitzondering: waar op korte termijn een verbouwing aan komt wordt de 
verlichting later aangepast).  

− Er zijn oplaadpunten voor elektrische auto's. 

− We hebben zonnepanelen op het dak van het zwembad en 70 accommodaties. 

− Alle accommodaties hebben een bewegingssensor voor de verwarming om onnodig 
energieverlies te voorkomen. 

− Fair use policy: gasten krijgen inzage in hun energie verbruik en betalen alleen voor hun extra 
verbruik.  



   

 

  Eten en drinken 

 

 

− Koffiecups van De Koffie Jongens in de accommodaties zijn 100% biologisch afbreekbaar èn 
bevatten verantwoord geproduceerde koffie. 

− Clipper Theezakjes zijn afbreekbaar en verpakt in papier. De thee is biologisch.  

− Waar u ook wilt eten, zoals in de snackbar of het restaurant, er zijn altijd volop vegetarische 
opties. Ook letten wij op de inkoop van lokale en biologische producten. 

 

 

 

 

Wat kunt u zelf doen voor een ‘groene vakantie’? 

− Er zijn diverse fiets- en wandelroutes om de omgeving op een milieuvriendelijke manier te 
ontdekken. Zie ook de tips op onze website www.eilandvanmaurik.nl/doen-en-beleven en 
'ontdek de mooie natuur'.  

− Afval scheiden door gebruik te maken van onze daarvoor bestemde prullenbakken en afval 
containers.  

− Kies voor duurzaam vervoer. We verhuren elektrische fietsen en tandems, en ook 
bijvoorbeeld skelters en elektrische Eiland Choppers. Zie 
www.eilandvanmaurik.nl/fietsverhuur.  

− Huur een elektrische boot. Zie ……….. 

− Neem een herbruikbare boodschappen tas mee naar onze supermarkt.  

− Ons kraanwater is van perfecte drink kwaliteit, maak gebruik van herbruikbare flesjes  

− Too Good to Go??? 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen of tips?  

Dan horen wij dat graag! 

 

 

 

 

 

 

 

 


