Duurzaamheidsverklaring
Maaspark De Lithse Ham streeft naar duurzaam ondernemen. De Lithse Ham verleent recreatieve en facilitaire diensten aan
bezoekers, recreanten en ligplaatshouders met inachtneming van de volgende waarden: respect, integriteit, professionaliteit
en duurzaamheid.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVO gaat over de kernwaarden van een organisatie. Bij MVO houdt een organisatie rekening met de impact van bedrijfsvoering op de samenleving en legt het verantwoording af over haar handelen.
• People
De Lithse Ham heeft gezondheid en veiligheid op de werkplek hoog in het vaandel staan, een sterk team met vaste gezichten
is daarbij voor ons erg belangrijk.
• Planet
De Lithse Ham heeft een gescheiden afvalinzameling op het terrein. Klein chemisch afval wordt ingezameld en op de juiste
manier afgevoerd. Papier, plastic, glas en huisafval worden separaat van elkaar ingezameld en door de afvalwerkingsorganisatie afgevoerd. Daarnaast hebben wij nog een aparte ruimte voor de afvoer van ijzer/metalen. Deze worden door
derden bij ons op het terrein opgehaald. Tevens worden er milieuvriendelijke en milieuverantwoorde schoonmaakmiddelen
gebruikt en gebruiken wij bij de schoonmaak van de sanitairgebouwen en in het hoofdgebouw micro-vezeldoekjes. In de
sanitairgebouwen en het hoofdgebouw wordt gebruik gemaakt van energiezuinige verlichting. Daarnaast zijn de sanitairgebouwen voorzien van bewegingssensoren, waarbij de lampen alleen aanspringen wanneer er iemand in het gebouw
aanwezig is. Op die manier brandt er nooit onnodig licht. Op de loopbruggen naar de steigers toe is dit tevens ook het geval.
Op die manier proberen we het energieverbruik op de jachthaven te beperken. Op het gehele recreatiepark zijn fietsen te
leen. Deze kunt u bij de receptie of onze havenmeester ophalen. Met deze gratis service kunt u bijvoorbeeld met de fiets
boodschappen gaan doen in Lith of de omgeving verkennen. Op die manier proberen wij een milieuvriendelijk alternatief te
bieden voor de auto en/of scooter. Door het beheer wordt voor het vervoer op het terrein gebruik gemaakt van golfkarren.
Milieuvriendelijk papier met een ECO-label. Verkeerd gedrukt of geprint papier wordt hergebruikt als notitieblok. Alle
onderdelen in het hoofdgebouw en de sanitairgebouwen jachthaven en camping zijn voorzien van eigen gasmeters. Op die
manier kunnen wij per object en/of onderdeel zien wat het verbruik is en zo nodig het verbruik beperken.
• Profit
Door het gescheiden inzamelen van afval kunnen de kosten beperkt worden. Het verlagen van het energieverbruik is
mogelijk door het gebruik van energiezuinige verlichting en bewegingssensoren.
Maatregelen:
 De campingplaatsen zijn voorzien van een eigen elektrameter.
 De sanitairgebouwen zijn voorzien van een eigen gas- en elektrameter.
 De chalets zijn voorzien van een eigen gas-, water- en elektrameter.
 De terreinverlichting is energiebesparend
 We gebruiken apparatuur (CV ketels, wasmachines, enz.) met een zo laag mogelijk verbruik.
 We gebruiken milieuverantwoorde schoonmaakmiddelen
 Afval wordt gescheiden in papier, glas, klein chemisch afval, restafval en plastic.
 Daarnaast wordt metaal/ijzer apart ingezameld en afgevoerd door derden.
 Stimuleren van milieuverantwoord vervoer (golfkarren, (elektrische) fietsen, etc.) op, om en naar het recreatiepark
en jachthaven.
 We gebruiken microvezeldoekjes bij de schoonmaak (hierdoor is er minder schoonmaakmiddel nodig).
 De schoonmaakmiddelen zijn voorzien van een doseersysteem.
 We gebruiken zoveel mogelijk milieuvriendelijk papier (drukwerk, brochure, printpapier, etc.)

