
ONZE GOEDE & GROENE DADEN 

 
Omdat we geven om mens en natuur 
 
Sinds onze oprichting is er veel veranderd. Behalve één ding: in onze parken ben je echt even 
samen met je dierbaren, midden in de natuur. Om de natuur te koesteren en goed te doen 
voor de mensen om ons heen, hebben we ons een aantal Goede & Groene Daden gesteld. 
Dat zit in ons DNA. 
 
Onze Goede Daden 
 
Center Parcs brengt mensen samen. We dragen niet alleen zorg voor de natuur, maar ook 
voor de mensen om ons heen: gasten, medewerkers en de gemeenschap.  
 

 Verschillende organisaties die aandacht hebben voor de medemens, kunnen op onze 
hulp rekenen 

 Stichting Pierre & Vacances Center Parcs steunt plaatselijke organisaties in de 
omgeving van onze parken, die zich inzetten voor het milieu en sociale aspecten in de 
breedste zin. 

 De Beyond the moon stichting, welke ernstig zieke kinderen een geweldige 
familievakantie in een van onze parken bezorgd.  
 

 

 Onze medewerkers zijn van onschatbare waarde, voor ons en voor onze gasten. We 
proberen dan ook een zo goed mogelijke werkgever te zijn.  

 World Clean Up Day: tijdens ’s werelds grootste schoonmaakactie pakken we 
zwerfvuil aan in en rond onze parken. 

 We zijn de winnaar van Low Car Diet 2018, een uitdaging voor bedrijven om hun 
medewerkers zo duurzaam mogelijk te laten reizen.  

 

 We werken graag samen met organisaties die mensen en natuur samenbrengen  

 Het Wereld Natuur Fonds en Center Parcs werken samen om de harmonie tussen 
mens en natuur te versterken. Door midden in de natuur te staan ontdek je de 
waarde ervan en het belang om er goed voor te zorgen. Met gezamenlijke 
initiatieven zoals Kids Climate Conference, Wannabe een Ranger, de Jungle Dome,  
het Leven in zee-bad en het Groene Paspoort stimuleren we groene daden van 
kinderen en hun ouders.  

 
Onze Groene Daden 
 
De natuur is er om met al je zintuigen van te genieten. Maar we moeten er ook zuinig op 
zijn. Om de natuur te beschermen en te verrijken hebben we onszelf groene doelen gesteld.  
Bovendien verzekeren onze ISO 14001, ISO 50001 Certificaten en ons Green Key label (op 6 
van onze parken) je van een duurzaam verblijf. 
 

- 100% van onze parken hebben uiterlijk in 2022 een biodiversiteitsplan. 
- 20% van ons energieverbruik is groen tegen 2022. 



- 20% minder energieverbruik in 2022 door recycleerbare grondstoffen te gebruiken. 
- 25% minder CO2 uitstoot in 2022. 
- 25% minder waterverbruik tegen 2022 o.a. door omgekeerde osmose-techniek, die 

afvalwater omzet in schoon water. 
- 60% van de afvalstroom scheiden en minder verpakkingen gebruiken in 2022. 

 
 

 In je groene cottage ervaar je zelf onze duurzame inspanningen zoals energiebesparing, 
recycling en milieuvriendelijke oplossingen.  
- Waterbesparende douchekoppen, kranen en wc’s. 
- Toiletpapier van gerecycled papier.  
- Slimme thermostaten die beweging in de cottage opmerken en op basis daarvan de 

verwarming hoger of lager zetten. 
- Al onze apparaten zijn A+++, dus energiezuinig. 
- Onze toeleveranciers gebruiken milieuvriendelijke producten, bijvoorbeeld shampoo 

en schoonmaakmiddelen.  
- Het beddengoed wordt gewassen met zonne-energie en gerecycled materiaal. 
- Lampenkappen zijn gemaakt van gerecycled plastic. 
- Vaatwastabletten en schoonmaakmiddelen hebben een eco-label. 

 
 

 In de groene Aqua Mundo geniet je van zuiver water, palmbomen die gered zijn van de 
kap en bedreigde vissen en koralen die hier een tweede thuis hebben gevonden.  
- Door het gebruik van biologische filters en UV-installaties is er veel minder chloor 

nodig in het zwemwater. 
- Palmbomen, orchideeën en bananenbomen die in hun tropische thuisland moesten 

wijken voor bouwplannen, hebben in de Aqua Mundo een nieuw leven gekregen. 
- ’s Nachts worden de glijbanen afgesloten met grote ballonnen, om koude tocht en 

energieverlies te voorkomen. 
- Bijzondere vissoorten zoals de piranha en arowana worden met liefde verzorgd en 

planten zich zelfs voort. 
- In het ecosysteem van het snorkelbad in Het Heijderbos weten bamboehaaien zich 

voort te planten. 
- Het Leven in zee-bad in De Kempervennen laat onze (kleine) gasten kennismaken 

met de kwetsbaarheid van de oceanen. 
- Onze parken Erperheide, Park Allgäu en Le Bois aux Daims hebben een bad met 

zoetwater-thema. 
- De Aqua Mundo in Park Allgäu is gevuld met natuurzuiver bronwater. 

 
 

 In onze groene parken geniet je van de vakkennis van onze huisbioloog Jean Henkes. Hij 
zorgt ervoor dat er een grote biodiversiteit is, die een bijzonder rijke flora en fauna 
garandeert.  
- Het water in onze grote meren van zo’n 30 ha is van het zuiverste soort. 
- Er zijn speciale kruidenvelden waar insecten zich thuis voelen, en overal zijn 

insectenhotels. 



- Voertuigen zijn zoveel mogelijk elektrisch, en er zijn verschillende projecten om 
groene energie op te wekken, zoals houtkachels, geothermische energie en zonne-
energie.  

- We zetten in op verdere groei van de biodiversiteit in en rond onze parken. 
- De verlichting is zo efficiënt mogelijk, met LED-lampen. 
- Park Allgäu wordt van energie voorzien door een plaatselijk warmtenetwerk.  

 
 

 De groene Market Dome is dé plek voor een hapje en een drankje, maar is ook gastvrij 
voor bedreigde tropische bomen en dieren. Onze restaurants bieden een menukaart 
aan met gezonde keuzes, en beperken hun afval.  
- Zoals in de aqua Mundo krijgen ook hier Palmbomen, orchideeën en bananenbomen 

die in hun thuisland moeten wijken voor bouwprojecten, een nieuw leven in de 
Market Dome. 

- De papagaaien in de Market Dome zijn door de douane op Schiphol in beslag 
genomen als smokkelwaar en hebben hier een veilig onderdak. 

- De koel- en vriesapparatuur in onze restaurants en supermarkten bevatten geen gas 
dat schadelijk is voor de ozonlaag. 

- Albron verspilt 10% minder voedsel, gebruikt minder verpakkingsmateriaal, recyclet 
koffiedrab, gebruikt minder wegwerpproducten, beperkt het gebruik van frituurolie 
en gebruikt juist meer biologische en seizoen producten. 

- Frituurolie wordt verwerkt tot biodiesel-brandstof. 
 
 

 Dieren vormen een belangrijk onderdeel van ons ecosysteem. 
- Mieren en andere insecten zijn onmisbaar voor de biodiversiteit in onze parken.  
- We beschermen zwaluwen, zelfs al hebben ze een nestje gemaakt in onze ramen.  
- In natte zones zetten we vleermuizen in als natuurlijke vijand van muggen.  
- De laatste jaren zijn er otters geboren in De Kempervennen – een bewijs van de 

zuiverheid van het water in onze meren.  
- Wasberen die niet in het wild kunnen overleven, hebben in De Huttenheugte een 

nieuw thuis gekregen. 
- In en rond Park Allgäu helpen we de vogels en vleermuizen een handje met 

nestkasten. 
- De exotische dieren in Het Meerdal zijn op luchthaven Schiphol in beslag genomen en 

overgebracht naar het park voor een goede verzorging.  
 


