
 

     
 

Onze camping ligt dicht bij de Vézère (2,5 km) midden in de natuur in het hart van drie valleien omzoomd door bossen. De 

Vézère-vallei is rijk aan cultuur en natuur; geclassificeerd door de UNESCO als werelderfgoed voor de prehistorie en als 

natuurlijk reservoir Dordogne voor mens, plant en dier door de Europese Unie groep natura 2000. 

Verlangend om deze natuur te behouden en om een certificaat ‘toeristisch ecolabel’ te verkrijgen, gaan wij actie ondernemen 

en willen wij u hiervoor ontvankelijk maken middels deze informatie. 

 

Afval 

Wij zijn actief in het scheiden van afval, ten behoeve daarvan vindt u op het aanplakbord in de buurt van het sanitair de 

handleiding voor afvalscheiding. In ons dagelijks leven tijdens én buiten het seizoen, verzamelen wij ons organische afval om 

compost van te maken. Wij stellen ook een bak voor u ter beschikking (bij de afvalcontainers), zodat u ook uw organische afval 

kunt storten dat wij zullen composteren. De compost wordt vervolgens gebruikt voor onze beplanting. 

Gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte olie worden gescheiden opgeslagen door gespecialiseerde recyclingbedrijven. 

We recyclen kurken ten gunste van verenigingen. 

Beperking van verpakkingen voor eenmalig gebruik (suiker, mayonaise, ketchup) en van verspilling. 

 

Water 

Wij vragen u geen water te verspillen: dus, wij hebben een emmer ter beschikking bij elke kraan in de buurt van de 

kampeerplekken om het stromende water op te vangen dat u niet meer nodig heeft. Vervolgens kan dit water worden gebruikt 

voor het begieten van de jonge planten op de camping die minder bestand zijn tegen de droogte. 

Wij maken gebruik van waterbesparende toiletreservoirs. 

Wij zijn bezig met de realisatie van een rietfilter voor onze sanitaire voorzieningen. 

 

Energie 

Geleidelijk aan vervangen wij onze gloeilampen door spaarlampen. 

Wij zijn ook gevoelig voor de aanschaf van apparatuur met de geclassificeerde categorie A. 

Ons sanitair is geïsoleerd met cellulose. 

 

Onderhoud 

De reinigende producten die wij gebruiken zijn gecertificeerd ecologisch. 

We gebruiken microvezels om het gebruik van ontkalkingsprodukten te voorkomen. 

 

Landschap 

Onze binnenwegen op de camping zijn van waterdoorlatend materiaal (kalksteen) om het binnendringen van water in de 

bodem te vergemakkelijken. 

Wij hebben bomen en struiken geplant die alleen van lokale soorten zijn. 

Tijdens onze snoeiwerkzaamheden versnipperen wij de takken en plaatsen deze vervolgens aan de voet van onze heggen (dit 

voorkomt onkruid en houdt de grond vochtig tijdens droogte). 

 

Klanten 

We stimuleren de uitwisseling per mail. 

Geniet van onze prachtige natuur en laat uw auto in de garage. U vindt bij de receptie informatie over het huren van fietsen en 

wandelroutes. 

Gemotoriseerd verkeer is verboden van 23.00 tot 08.00 uur. 

Wij organiseren een markt met deelname van lokale producenten. 
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