
Help mee om 
onze groene visie na te streven

Dit doen we al:
• In 2021 behaalde Het Leen het label ‘Green Key’ voor haar bezoekerswerking,  

met uitzondering van de overnachtingsfaciliteiten, en voor de logistieke werking van het domein. 
lees meer over Green Key

• Als provinciale dienst volgt Het Leen het beleid van het provinciebestuur voor Welzijn op het werk,  
interne Milieuzorg en Duurzaamheid. 

• Het provinciebestuur, en dus ook Het Leen, gebruikt 100% groene stroom.
• In de administratieve en logistieke werking zoeken we naar oplossingen met zo weinig mogelijk impact  

op het milieu. 
• Bosbeheer gebeurt volgens de strenge FSC-normen. 

lees meer over FSC
• We monitoren het verbruik van water en energie.
• Het gebruik van pesticiden beperken we tot het hoogst noodzakelijke. 
• Onze bezoekers kunnen in de meest ruime zin proeven van de natuur in het Meetjesland. Via verschillende  

educatieve activiteiten worden ze bewust gemaakt van biodiversiteit, klimaat en duurzaamheid.
• In 2022 werden de laatste oude ramen vervangen door nieuw schrijnwerk met verantwoorde beglazing.
•  Bij nieuwe projecten heeft duurzaamheid een hoge prioriteit.
•  Waar mogelijk koopt het provinciebestuur aanpalende percelen aan om het bosgebied uit te breiden.

Dit zullen we nog doen:
• We passen onze infrastructuur waar mogelijk verder aan met oog op een verhoogde duurzaamheid.
• Het waterverbruik zullen we verminderen door de waterkranen aan te passen.
• Bij een volgende herziening van het contract voor de concessie van de cafetaria worden afspraken  

gemaakt rond een duurzaam aanbod.

Dit kan jij doen als bezoeker:
• Streef ernaar om op een duurzame manier naar Het Leen te komen. Kom te voet, met de fiets of  
 het openbaar vervoer. Kies voor de wagen als laatste optie.
• Vermijd afval. Vul je drinkbus aan de drinkfontein en breng picknick in herbruikbare verpakking mee.  
 Moet je toch iets wegwerpen? Sorteer dan correct.
• Respecteer de natuur. Blijf op de paden, hou je hond aan de leiband en verstoor de natuur zo weinig mogelijk.
• Doof de lichten, sluit de deuren en laat een waterkraan niet onnodig lopen.

 domein
Het Leen

https://www.green-key.be/over-green-key/wat-is-green-key
http://www.fsc.be/nl-be/fsc-label-garantie

