
 

   

MVO/ Green Key 
 

Green Key is hét internationaal grootste duurzaamheidskeurmerk in de toeristische- 
recreatieve en zakelijke markt. De Green Key betekend dat wij als onderneming 

meer aan het milieubeleid doen dan de wet- en regelgeving van ons verlangt. Zo stelt 
Green Key duidelijke richtlijnen op het gebied van duurzaam ondernemen, gas-, 

water en energiebesparing. Het recyclen/ scheiden van afval. Dit alles zonder dat u 
als gast inlevert op het comfort en de kwaliteit die u van ons gewend bent. 

 
 

Landgoed de Rosep bevindt zich in de gemeente Oisterwijk ‘Parel in ’t Groen’. 
Werken aan een groene wereld inspireert en stimuleert ons daarom ook extra. 

Wij vinden het belangrijk om de doelen te behalen en te behouden welke nodig zijn 
voor het Green Key certificaat. Hiervoor hebben wij binnen ons bedrijf een speciaal 

‘Green Team’ wat zich hiermee bezig houd.  
 
 

Het is voor u als gast niet altijd tastbaar om te zien wat wij doen omtrent de Green 
Key. Om u hiervan een klein beeld te geven. Kunt u denken aan onze tuinmannen 
die zich inzetten voor de natuur op ons landgoed welke wij hebben uitgekozen op 

certificering voor het behoud van al dat prachtige groen. Zo werken wij met 
streekproducten van lokale ondernemers. Welke werkgelegenheid bieden aan 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook omdat zij op een 
milieubewuste manier hun producten op de markt brengen. Dit vinden wij een mooi 

initiatief en willen dit dan ook graag stimuleren door producten van deze leveranciers 
af te nemen. Zo draagt iedereen op zijn manier bij aan een maatschappelijk 

verantwoord en milieubewuste wereld. Daarnaast vind u op ons landgoed een 
ECOtap laadpaal. 

 
In onze MVO planning hebben wij als verbeterpunt opgenomen om in 2022 in ons 

restaurant energie efficiënte verlichting te gaan toepassen. Dit zodat u op een 
verantwoorde manier kunt genieten van ons sfeervolle restaurant. Vanuit Green Key 

hebben wij hiervoor dispensatie verkregen.  
 

Dit is een kleine greep uit al onze activiteiten omtrent MVO/ Green Key 
 

Voor meer informatie omtrent Green Key, verwijzen wij u graag door naar de site. 
www.greenkey.nl 

 
 

Landgoed De Rosep 

http://www.greenkey.nl/

