
Persbericht 

Landal duurzame koploper in de recreatiesector 

Landal GreenParks kiest voor duurzame 

herontwikkeling en energieneutraal Mont Royal 

 

Leidschendam/Kröv (D), 24 april 2018 — Bij de bouw van nieuwe accommodaties zoekt Landal 

GreenParks actief naar de duurzaamste optie. Zo zijn op Landal Mont Royal in de Duitse 

Moezelvallei samen met Van Wijnen Recreatiebouw 74 nieuwe gasloze woningen ontwikkeld, 

die energieneutraal zijn: op jaarbasis wordt minimaal evenveel energie opgewekt als dat er 

wordt gebruikt. De duurzame initiatieven en de ambitie van Landal om in 2030 klimaatneutraal 

te opereren blijven niet onopgemerkt. Vorige week werd Landal verkozen als meest duurzame 

reisaanbieder door de Sustainable Brand Index.   

 

Maar liefst 2.300 zonnepanelen zorgen voor de eigen stroomvoorziening van de nieuwe gasloze  

woningen. Een eventueel overschot aan geproduceerde energie wordt tevens ingezet voor 25 

bestaande bungalows op het park. De verlichting in de hal en toiletten wordt geschakeld met 

bewegingssensoren en gasten kunnen met een zogenoemde groene knop in één keer alle apparaten 

en verlichting uitschakelen, die niet permanent stroom behoeven. Dat voorkomt onnodig 

energieverbruik. Tesamen met de luchtwarmtepomp die buitenlucht gebruikt om binnen warmte te 

genereren en de hoge isolatiewaarde van de woningen, zorgt dit ervoor dat de accommodaties samen 

op jaarbasis per saldo meer energie opwekken dan ze verbruiken.  

Andere toepassingen zijn onder meer een keukenkraan met geïntegreerde warmwaterketel die koud, 

warm en heet (kokend) water verdeelt en houten meubelen gemaakt van gerecycled teak en eiken. 

Het tapijt in de slaapkamers is gemaakt van afgedankte visnetten en geheel recyclebaar, de eveneens 

recyclebare vloeren zijn van pvc en deels gemaakt van hergebruikt materiaal.  

 

Ruim 80% van de oude bungalows is hergebruikt 

Bijzonder is ook de bouwwijze: het puin van de afgebroken oorspronkelijke bungalows is ter plekke 

vergruisd en hergebruikt in de fundering van de nieuwe bungalows. Naast materiaal heeft dit veel 

transportenergie bespaard. Op deze wijze is ruim 80% van het materiaal van de oude bungalows 

opnieuw ingezet.  

 

“Een mooi voorbeeld van circulair ondernemen. Deze woningen dragen bij aan onze doelstellingen om 

het vakantieplezier voor de gast te vergroten en tegelijkertijd de impact op het milieu te verminderen,” 

aldus Thomas Heerkens, algemeen directeur van Landal GreenParks. “De bouw van duurzame 

parken, zoals de ontwikkeling van het in 2016 geopende meest duurzame vakantiepark Landal De 

Reeuwijkse Plassen, wordt hiermee voortgezet. Ze passen in ons streven om in 2030 klimaatneutraal 

te zijn en een bijdrage te leveren aan het behoud van de natuur.” 
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“Met de ontwikkeling van Mont Royal zijn we enthousiast de uitdaging aangegaan om duurzaamheid 

optimaal vorm te geven. Samen met Landal hebben we een grote stap gezet en een solide basis 

gelegd om bij nieuw te ontwikkelen parken de duurzaamheidslat wederom hoog te leggen”, aldus 

Klaas Odink, directeur van Van Wijnen Recreatiebouw. 

 

Waardering duurzame inspanningen Landal  

Afgelopen week werd bekend dat consumenten Landal waarderen als het meest duurzame reismerk 

met een #1 positie in de Sustainable Brand Index. Eind 2017 werd Tanja Roeleveld, programma-

manager Duurzaam en Betrokken Ondernemen van Landal GreenParks, uitgeroepen tot MVO 

manager van het jaar. 

Voor informatie over de activiteiten van Landal GreenParks op het gebied van duurzaamheid 

www.landal.nl/duurzaamheid. 

 

Over Landal GreenParks 

Landal GreenParks is een toonaangevende aanbieder op het gebied van management, beheer en verhuur van vakantieparken 
en exploiteert 86 parken in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en 
Hongarije met in totaal bijna 15.000 vakantieaccommodaties en 1.350 campingplaatsen. 
Jaarlijks kiezen 2,8 miljoen gasten voor Landal GreenParks en brengen er 14 miljoen overnachtingen door. Op de parken en de 
diverse kantoorlocaties werken 3.000 medewerkers. Door een actief duurzaamheidsbeleid zijn alle parken voorzien van een 

Green Key certificaat. Landal GreenParks maakt deel uit van Wyndham Destination Network. 
 
Over Van Wijnen Recreatiebouw 
 
Van Wijnen Recreatiebouw is binnen Van Wijnen dé specialist in het ontwikkelen en bouwen van recreatief vastgoed. Al meer 
dan 25 jaar actief in Nederland, Duitsland en België, als onderdeel van de krachtige, landelijk opererende Van Wijnen Groep 
beschikt Van Wijnen Recreatiebouw over een uiterst solide basis. Daarmee zijn betrouwbaarheid en continuïteit verzekerd.  
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