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PERSBERICHT 
 
Het Meetjesland telt vandaag 6 Green Key laureaten 
GoodPlanet Belgium reikte op 29 juni 2020, met steun van Toerisme Vlaanderen, het Green Key label uit aan 5 
nieuwe laureaten in het Meetjesland. Daarnaast ontving 1 laureaat, die het label reeds behaalde in 2019, een 
certificaat voor de verlenging van hun erkenning. De uitreiking vond plaats in het Provinciaal domein Het Leen in 
Eeklo, één van de nieuwe Meetjeslandse Green Key laureaten. 
Sjef Teurlings van BenBSjeRie: “Het behalen van het Green Key label vormt een mooie erkenning voor onze 
inspanningen om een duurzame B&B uit te baten. Onze klimaatvriendelijke nieuwbouw, voorzien van zonnepanelen 
en warmtepomp, onze zelfgekweekte biologische producten uit eigen moestuin, het gebruik van ecologische 
poetsmiddelen, rationeel omgaan met water, zijn slechts enkele voorbeelden. Dankzij het project "Duurzaam 
toerisme in het Meetjesland” breidden we het aanbod voor onze gasten uit met diverse Fair Trade producten en 
werden we geïnspireerd om nog verder de puntjes op de i te zetten." 
 
Grootste label voor duurzaam toerisme 
Het Green Key ecolabel is een internationaal duurzaamheidslabel voor milieuvriendelijke toeristische 
ondernemingen. Bedrijven met dit label engageren zich om zorgvuldig om te gaan met water, energie en afval. Ze 
hebben oog voor de sociale omstandigheden van het personeel en de gasten en dit zonder in te leveren op vlak 
van comfort. Green Key is met 145 locaties de grootste familie binnen de toeristische labels in Vlaanderen. Ook 
internationaal is het label veruit het grootste met 3200 locaties in 65 landen. 
Jo Van Cauwenberge, directeur GoodPlanet Belgium: “Een Green Key krijg je niet zomaar. Uitbaters moeten 
wereldwijd voldoen aan meer dan 100 criteria op het vlak van energie, voeding, mobiliteit, … Dat maakt Green Key 
het grootste duurzaamheidslabel voor de toeristische sector.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duurzaam toerisme in het Meetjesland 
De uitreiking van het Green Key label in het Meetjesland kadert binnen het project “Duurzaam Toerisme in het 
Meetjesland”. Dit project is een samenwerking tussen Toerisme Meetjesland en intercommunale Veneco en heeft 
tot doel de toeristische sector in het Meetjesland te begeleiden en ondersteunen naar een duurzamere 
bedrijfsvoering. Bovendien willen we met het project het Green Key label in de regio promoten. De Provincie Oost-
Vlaanderen verleende financiële steun via de subsidie voor energieambassadeurs. Met deze subsidie stimuleert 
en ondersteunt de Provincie Oost-Vlaanderen concrete projecten die bijdragen tot de energietransitie, om zo de 
CO2-uitstoot te verminderen in de provincie. 
 
Meetjesland Klimaatgezond 
Het project “Duurzaam toerisme in het Meetjesland” kadert binnen Meetjesland Klimaatgezond. Dit is een 
ambitieuze samenwerking tussen de 10 Meetjeslandse gemeenten, de Provincie Oost-Vlaanderen en 
intercommunale Veneco. Via Meetjesland Klimaatgezond willen de partners de engagementen van het 
Burgemeestersconvenant realiseren door de CO2-uitstoot in het Meetjesland te verminderen en maatregelen te 
nemen die de negatieve gevolgen van de klimaatverandering opvangen. 

De 6 Green Key laureaten van het Meetjesland 
 

B&B Het Eyken Huys  B&B Laureaat 2019 Aalter 
Domein Menas Gastenkamers Laureaat 2020 Aalter 
Provinciaal Domein Het Leen  Attractie Laureaat 2020 Eeklo 
B&B De Lievde B&B Laureaat 2020 Lievegem 
Vakantiewoning Wildeweg  Vakantiewoning Laureaat 2020 Lievegem 
BenBSjeRie  B&B Laureaat 2020 Maldegem 

 
 


