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NIEUWE LAUREATEN GROENE SLEUTEL 2016 

Jeugdlocatie 

Bielebale (provincie Antwerpen) 
Contactpersoon: Tine Boiy 

Tel: 03 653 52 74 

e-mail: vakantie@bielebale.be en vakantie@casa-ametza.be 

website: www.bielebale.be en www.casa-ametza.be 

groene sleutel sinds: 2016 

Beschrijving: Bielebale vzw is een organisatie dat groeps- en individuele vakantieverblijven uitbaat. Allerlei 

groepen, van 32 tot 78 personen kunnen terecht bij jeugdverblijfcentrum Bielebale. Een gloednieuw, modern, 

duurzaam en volledig toegankelijk verblijf midden in het park van Brasschaat. Voor gezinnen, 

vriendengroepen en andere is er Casa Ametza (Baskisch voor ‘droomhuis’), zes vakantiehuisjes voor 4 tot 6 

personen. Ook deze zijn volledig toegankelijk gemaakt voor mensen met een fysieke, sensoriële of andere 

beperking. Nood aan professionele zorg of begeleiding bij activiteiten? Dan organiseert Casa Ametza dit graag 

voor u! Kortom, het is een plek waar iedereen kan genieten in een groene omgeving. Beide gebouwen zijn 

ontzettend duurzaam. Zo hebben we zonnepanelen, een warmtepomp, groendak, waterbesparende kranen, 

… en werken we met een digitale energiemonitor. Ook onze vakantiegangers worden aangespoord om 

duurzaam te handelen. Zo moeten ze correct sorteren en sporen we hen aan om lokale producten te kopen. 

Zo gaan we samen voor een duurzame vakantie! 

Quote: Vakantie voor iedereen, in en voor de natuur! 

Jeugdherberg De Blauwput (provincie Vlaams Brabant) 
Contactpersoon: Yannic Ulens 

Tel: 016 63 90 62 

e-mail: Yannic.ulens@vjh.be 

Website: www.jeugdherbergen.be (http://www.jeugdherbergen.be/nl/jeugdherbergen/in-de-stad/leuven-de-

blauwput ) 

Groene sleutel sinds: 2016 

Beschrijving: De Blauwput, zeer rustig gelegen en toch op wandelafstand van het centrum van Leuven, is een 

fietsvriendelijke logie en situeert zich op 50m van het trein- en busstation. De auto thuislaten is dus bijna een 

“must”. In Leuven is steeds wat te beleven en ontdekken. De Stad is gekend voor zijn verrassende 

hedendaagse kunst, wervelende muziek, gezellige restaurantjes, Unesco erfgoed, en nog veel meer. De 

Leuvense biercultuur ontdekken kan in de jeugdherbergbar, met een ruim aanbod van streekbieren. Voor de 

lekkere, eerlijke en groene maaltijden, kookt de jeugdherberg met verse; seizoens- en streekproducten. De 

Blauwput beschikt over 116 bedden, verdeeld over twee-, vier- en zespersoonskamers en is tevens 

rolstoeltoegankelijk. Er worden faciliteiten aangeboden zoals, WIFI, mogelijkheid to vol- en halfpension, 

afgesloten fietsenstalling, een gezellige lounge en patio, tafelvoetbal, gebruik van zaal, … 

Quote: Voedsel-, water- en energieverspilling horen niet thuis in onze jeugdherberg. Door onze dagelijkse inzet 

om verspillingen te vermijden en om onze groene filosofie uit te dragen, houden we onze ecologische 

voetafdruk zo klein mogelijk en proberen we eveneens onze gasten te inspireren.  

Snuffel Jeugdhostel (provincie West-Vlaanderen) 
Contactpersoon: Stijn Delaere (coördinator Snuffel) 

Tel: 050-33 31 33 

mailto:vakantie@bielebale.be
mailto:vakantie@casa-ametza.be
http://www.bielebale.be/
http://www.casa-ametza.be/
mailto:Yannic.ulens@vjh.be
http://www.jeugdherbergen.be/
http://www.jeugdherbergen.be/nl/jeugdherbergen/in-de-stad/leuven-de-blauwput
http://www.jeugdherbergen.be/nl/jeugdherbergen/in-de-stad/leuven-de-blauwput
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e-mail:  stijn.delaere@snuffel.be 

Website: www.snuffel.be 

Groene Sleutel sinds: 2016 

Beschrijving: De jeugdhostel ‘Snuffel’ is tijdens de zomer van 2015 verhuisd naar een gloednieuw gebouw in 

de Ezelstraat. Met 120 bedden verspreid over 32 kamers kunnen zowel grotere groepen als individuele 

reizigers logeren. In de hostel kun je overnachten in kamers van zes, vier of twee personen. Daarnaast zijn 

twaalf kamers ingericht voor mensen met een beperking. De kamers zijn eenvoudig en stijlvol ingericht, 

daarnaast werken we ook met een spaarzaam systeem waarbij licht en verwarming ge(des)activeerd worden 

met de sleutel van de kamer.  

Naast de hostel is de bar een ontmoetingsplaats voor zowel lokale jongeren als rondtrekkende toeristen. We 

zetten in op de ontmoeting tussen beide groepen door verschillende activiteiten, toegankelijk voor beiden, te 

organiseren. De polyvalente zaal die wij ter beschikking hebben speelt hierin een grote rol. Naast het zelf 

organiseren van activiteiten voor jongeren en socio-culturele verenigingen kan deze polyvalente ruimte ook 

gebruikt worden door externe organisaties met een sociaal-culturele invalshoek.  

Sociaal toerisme dragen wij hoog in het vaandel. Samen met onze partners bij het steunpunt Volkstoerisme 

proberen wij ervoor te zorgen dat iedereen in onze maatschappij kan genieten van het basisrecht vrije tijd en 

vakantie. Daarom verwelkomen wij graag naast jongeren ook mindervaliden of mensen die het iets minder 

breed hebben. 

Streven naar optimaal comfort met een minimaal gebruik van het milieu en onze leefwereld is een belangrijke 

waarde voor Snuffel. Naast de (moderne) technische kenmerken van het gebouw – waterbesparende 

maatregelen in het sanitair, het gebruik van hemelwater, zonnepanelen, energie-efficiënte toestellen, 

isolerend glas, en nog zoveel meer – proberen wij door middel van bewustmaking, zowel intern als extern, ons 

steentje bij te dragen aan het ecologisch verhaal. Samenwerking met lokale, sociale en fair trade partners, het 

correct sorteren en inzetten op afvalbeheer, het overschakelen naar herbruikbare bekers… zijn maar enkele 

zaken die aantonen dat we net dat stapje verder willen gaan. Na de investeringen in het gebouw, het team en 

de werking is de Groene sleutel de kers op de taart van Snuffel hostel.  

Gastenkamers 

Arck B&B (provincie Oost-Vlaanderen) 
Contactpersoon: Nele Vercauteren 

Tel: 0487 20 20 26 

e-mail: nele@arck-bb.be 

Website: www.arck-bb.be 

Groene sleutel sinds: 2016  

Beschrijving: Nood aan een weekendje weg dat aanvoelt als een hele week vakantie?  Eén adres: B&B ARCK in 

het idyllische Tielrode. 

LIGGING: Een verkeersluwe straat, uitzicht over de velden en een centrale ligging tussen Antwerpen, Gent en 

Brussel.  B&B ARCK heft alles voor een geslaagd verblijf.  De stijl van de architectenkamers maakt het plaatje 

helemaal af.  Een stukje design middenin de natuur. 

LOGIES: Het interieur is inspirerend met veel ruimte voor licht en lucht.  De zogenaamde ‘Architectenkamers’ 

hebben elk een uniek uiterlijk.  Zo heeft ‘Kamer Inzicht’ een heel intieme inrichting met gebruik van veel 

natuurlijke materialen, heeft ‘Kamer Doorzicht’ een knipoog naar de natuur en al wat groen is, met uitzicht op 

de paardenpolder.  ‘Kamer Uitzicht’ heeft dan weer een heel pure en fragiele inrichting.  In de zitruimte, kan 

je rondkijken in de architectuurbibliotheek of genieten van een drankje aan de honesty bar. 

TROEVEN: Maak gebruik van de fietsen en ontdek het rivierenlandschap van het Waasland.  Nele helpt je 

graag om de geschikte fiets- en wandelroute te kiezen.  ‘s Ochtends kan je in de fijne ontbijtruimte 

mailto:stijn.delaere@snuffel.be
http://www.snuffel.be/
mailto:nele@arck-bb.be
http://www.arck-bb.be/
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aanschuiven voor een uitgebreid ontbijt met ambachtelijk brood, huisbereide confituren, kakelverse eieren, 

een kopje vers gezette koffie of thee en zoveel meer.   

ARCK = DUURZAAM: BIJ ARCK: 

 plannen we onze inkopen, 

 kopen we biologisch, lokaal en seizoensgebonden, 

 vermijden we verpakkingen, 

 bewaren we op de juiste manier, 

 maken we kraantjeswater opnieuw sexy en drinken we uit een originele, herbruikbare fles, 

 kiezen we voor producten die niet getest zijn op dieren, 

 gebruiken we natuurlijke cosmetica in flessen die we navullen, 

 verwerken we overrijp fruit in smoothies. 

Vakantieparken 

Landal Mooi Zutendaal (provincie Limburg) 
Contactpersoon: Roy Peeters 

Tel: 089 73 06 00 

e-mail: roy@heelderpeel.nl 

Website: www.landal.be/MooiZutendaal 

Groene Sleutel sinds: 2016 

Beschrijving: Naast Nationaal Park Hoge Kempen, midden in de bossen, vindt u Landal Mooi Zutendaal. Dit 

vakantiepark beschikt over luxueuze vrijstaande villa’s, bungalows en chalets. Belgisch Limburg is de groenste 

provincie van Vlaanderen. Nabij het enige nationale park van België is Landal Mooi Zutendaal de perfecte 

uitvalsbasis voor het ontdekken van de omgeving. Maak met het hele gezin een wandeling of ga voor sportief 

vakantieplezier eens mountainbiken of handboogschieten. Samen erop uit in de natuur, samen vakantie 

vieren. Wat dacht u van een verblijf in een knus chalet of in een luxe wellnessvilla ingericht door Jan des 

Bouvrie. 

mailto:roy@heelderpeel.nl
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BESTAANDE GROENE SLEUTEL HOUDERS 2016 
 

Provincie Limburg 

Attracties 

Het Domein Bokrijk  
Contactpersoon: Frank Libens 

Tel: +32 (0)11 26 53 62 

e-mail: bokrijksales@limburg.be 

website: www.bokrijk.be  

groene sleutel sinds: 2011 

Beschrijving: In het Openluchtmuseum van Bokrijk beleef je 100 jaar in één dag. Meer dan 100 historische 

huizen voeren je zo terug naar het Vlaamse platteland van vroeger. Hier ervaar je met al je zintuigen hoe de 

mensen vroeger leefden, woonden en werkten. Je ontmoet acteurs die in hun rol van schoolmeester, pastoor 

of boerin hun dagelijks werk doen en de bezoekers betrekken bij hun bezigheden en maakt kennis met oude 

ambachten. Tal van dieren maken het levendige plaatje compleet. Snuif ook de sfeer op van de turbulente 

jaren 60 in ‘De sixties’. Hier komen verhalen en gebeurtenissen uit die tijd op een interactieve manier tot 

leven. Een bezoek aan de grote gratis openluchtspeeltuin of een verkwikkende wandeling in de groene bossen 

van het domein vormen de perfecte afsluiter van een uitstap naar Bokrijk.  

Botel Ophoven  
Contactpersoon: Katy van der Schaft - Stroobants (van der Schaft Leopold) 

Tel: 089/41 85 92 

e-mail: info@botelophoven.be  

website: www.botelophoven.be  

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: een all-in locatie voor overnachtingen, feesten, vergaderingen en/of teambuildings op een 

omgebouwd vrachtschip met vaste ligplaats op Maasplas de Spaanjerd in de Belgisch Limburgse Maasvallei. 

Een prachtig natuurgebied vraagt onherroepelijk om een groene aanpak. De eigenaren kozen bewust om dit 

in alle onderdelen van de bedrijfsvoering door te voeren: zonnepanelen, zonnecollectoren, diverse Limburgse 

en Kinrooise streekproducten, elektrische Stilsloepen, kookworkshops met streekgroenten en -fruit, … 

Gelegen op het meest noordoostelijke punt van België: een perfecte uitvalsbasis voor diverse 

(grensoverschrijdende) activiteiten: wandelen, fietsen, watersporten en nog veel meer. 

Quote: Waar te beginnen? Laten we het bij ons motto houden: gasten laten (mee)genieten van de pure 

ontspanning die de rust van het water en de prachtige omliggende natuur van de Maasvallei met zich 

meebrengt en dit in een familiale, huiselijke sfeer gebruik makend van eerlijke en groene producten. 

mailto:bokrijksales@limburg.be
http://www.bokrijk.be/
mailto:info@botelophoven.be
http://www.botelophoven.be/


 Groene sleutel 2016 - 11/59    

Hotels 

Radisson Blu Hotel, Hasselt  
Contactpersoon: Mark Mosselman 

Tel: 011/77 00 00 

e-mail: info.hasselt@radissonblu.com  

website: www.radissonblu.nl/hotel-hasselt  

groene sleutel sinds: 2009 

Beschrijving: In lijn met Limburgs status van “Groenste provincie van België” en het Responsible Business 

programma van The Carlson Rezidor Hotel Group staat duurzaam ondernemen hoog in het vaandel bij het 

Radisson Blu Hotel. Met ons interne Think Planet project, o.a. het meer bewust maken van personeel en 

gasten, willen we in 2015 wereldwijd een 25% daling van het energieverbruik realiseren. Daarnaast zijn we 

o.a. officieel fietshotel en bieden de zakelijke gasten een carbon offset programma aan.  

Quote: De externe bevestiging van onze milieuprestaties is essentieel voor het Radisson Blu Hotel, Hasselt. Het 

Green Key label biedt een onafhankelijke audit van de praktijk en de acties die ondernomen worden om het 

milieu te beschermen. Het doel van The Carlson Rezidor Group is dat, tegen het eind van 2015, 100% van de 

operationele hotels een eco-label hebben.  

Holiday Inn Express Hasselt  
Contactpersoon: André  Janssen (Carestotel BVBA), Filip Caluwaert (General manager hotel) 

Tel: 0475/80 29 79 

e-mail: ajanssen@premgroup.com   

website: www.hiexhasselt.com   

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: Holiday Inn Express Hasselt is gelegen aan de Groene Boulevard en de Kanaalkom in het centrum 

van de stad. De perfecte locatie om te combineren met een fiets- of wandelroute, die verkrijgbaar zijn aan de 

hotelreceptie. Duurzaam omgaan met het milieu is één van onze prioriteiten.  

IHG Green Engage is het duurzaamheidsprogramma dat vanuit de keten ondersteuning levert aan de hotels. 

Zo worden energie- en waterverbruik bijgehouden in het online systeem, waarna je analyses en trends uit de 

rapportage haalt. Hiermee wordt een energiebesparing van 25% vooropgesteld voor onze hotels.  

Afvalsortering, LED verlichting, gebruik van gerecycleerd toiletpapier, biologisch afbreekbare poetsproducten, 

… zijn slechts enkele voorbeelden van maatregelen die wij genomen hebben. Daarnaast bieden wij aan onze 

gasten bij het ontbijt meer lokale, bio- en fairtrade producten aan. Voor toekomstige investeringen en 

vervanging van nieuwe toestellen, wordt steeds rekening gehouden met het energielabel van het product. 

Holiday Inn Hasselt  
Contactpersoon: André  Janssen (Carestotel BVBA), Filip Caluwaert (General manager hotel) 

Tel: 0475/80 29 79 

e-mail: ajanssen@premgroup.com  

website: www.hihasselt.com  

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: Holiday Inn Hasselt is gelegen aan de Groene Boulevard en de Kanaalkom in het centrum van de 

stad. De perfecte locatie om te combineren met een fiets- of wandelroute, die verkrijgbaar zijn aan de 

hotelreceptie. Duurzaam omgaan met het milieu is één van onze prioriteiten.  

IHG Green Engage is het duurzaamheidsprogramma dat vanuit de keten ondersteuning levert aan de hotels. 

Zo worden energie- en waterverbruik dagelijks bijgehouden in het online systeem, waarna je analyses en 

mailto:info.hasselt@radissonblu.com
http://www.radissonblu.nl/hotel-hasselt
mailto:ajanssen@premgroup.com
http://www.hiexhasselt.com/
mailto:ajanssen@premgroup.com
http://www.hihasselt.com/
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trends uit de rapportage haalt. Hiermee wordt een energiebesparing van 25% vooropgesteld voor onze 

hotels.  

Afvalsortering, LED verlichting, gebruik van gerecycleerd toiletpapier, biologisch afbreekbare 

poetsproducten,… zijn slechts enkele voorbeelden van maatregelen die wij genomen hebben. Daarnaast 

bieden wij aan onze gasten meer lokale, bio- en fairtrade producten aan in ons vernieuwde brasserie concept.  

Voor toekomstige investeringen en vervanging van nieuwe toestellen, wordt steeds rekening gehouden met 

het energielabel van het product.  

Quote: Duurzaam ondernemen is een must geworden in onze maatschappij. Wij vinden het uiterst belangrijk 

om mee te bouwen aan een betere leefwereld en dit op alle mogelijke manieren! 

Botel Ophoven  
Contactpersoon: Katy van der Schaft - Stroobants (van der Schaft Leopold) 

Tel: 089/41 85 92 

e-mail: info@botelophoven.be  

website: www.botelophoven.be  

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: een all-in locatie voor overnachtingen, feesten, vergaderingen en/of teambuildings op een 

omgebouwd vrachtschip met vaste ligplaats op Maasplas de Spaanjerd in de Belgisch Limburgse Maasvallei. 

Een prachtig natuurgebied vraagt onherroepelijk om een groene aanpak. De eigenaren kozen bewust om dit 

in alle onderdelen van de bedrijfsvoering door te voeren: zonnepanelen, zonnecollectoren, diverse Limburgse 

en Kinrooise streekproducten, elektrische Stilsloepen, kookworkshops met streekgroenten en -fruit, … 

Gelegen op het meest noordoostelijke punt van België: een perfecte uitvalsbasis voor diverse 

(grensoverschrijdende) activiteiten: wandelen, fietsen, watersporten en nog veel meer. 

Quote: Waar te beginnen? Laten we het bij ons motto houden: gasten laten (mee)genieten van de pure 

ontspanning die de rust van het water en de prachtige omliggende natuur van de Maasvallei met zich 

meebrengt en dit in een familiale, huiselijke sfeer gebruik makend van eerlijke en groene producten. 

Jeugdlocaties 

Hostel H  
Contactpersoon:  Marjolein Vogelaers 

Tel: 011 45 50 84 

e-mail:  marjolein@vjh.be 

website : www.jeugdherbergen.be 

Groene Sleutel sinds: 2016  

Beschrijving: Als trendy nieuwe hostel in industriële lounge stijl streven wij ernaar om op alle vlak 

vooruitstrevend te zijn. Hierbij werd in de eerste plaats aan een duurzaam gebouw gedacht, waarbij de 

architect onmiddellijk bij het ontwerp met alle aspecten rekening heeft gehouden. In de praktijk wordt dit 

aangevuld met alle nodige ecolabels- en produkten. Tevens willen wij de internationale en socio-culturele 

traditie in ere houden, met bijv. een samenwerking met de lokale toerisme-scholen voor stageplaatsten, 

lokale vzw’s hier te laten vergaderen, hebben wij een nauwe samenwerking met de universiteit en 

hogescholen mbt internationale bezoekers, laten we lokale kunstenaars exposeren, etc…. 

Breugelhoeve  
Contactpersoon: Kim Hurkmans 

Tel: 011/63 13 31 

e-mail: kim@breugelhoeve.be  

website: www.breugelhoeve.be  

mailto:info@botelophoven.be
http://www.botelophoven.be/
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groene sleutel sinds: 2010 

Beschrijving: Landelijk overnachten kan je in ‘t Breugelhof, een hedendaags verblijfscentrum, 

budgetvriendelijk maar toch met alle comfort binnen handbereik. Uiterst geschikt voor allerhande groepen 

maar ook zeer aangenaam voor individuelen en gezinnen die in het mooie Peerse platteland willen vertoeven. 

Tal van landelijke activiteiten zijn voor handen zoals paardrijden, ponyverhuur, fiets-, wandel en ruiterroutes, 

fietsverhuur, gps-tochten, boerderijbezoeken,... NIEUW: compleet vernieuwde speeltuin met 

knuffelboerderijde en moestuin. 

Quote: Landelijk ontmoeten is oog hebben voor platteland en natuur! 

Jeugdverblijf Woutershof 
Contactpersoon: Rik Vandevenne (Scouts en Gidsen Vlaanderen VZW) 

Tel: 089/70 17 94 

e-mail: woutershof@hopper.be  

website: www.woutershof.be  

groene sleutel sinds: 2013 

Beschrijving: Woutershof is een jeugdverblijf gericht naar jeugdbewegingen, andere jeugdverenigingen en 

scholen, gelegen aan de rand van het prachtige natuurgebied " Kempenbroek". Groepen komen naar hier om 

te genieten van de natuur en de stilte. Het ligt dan ook voor de hand dat we bijzondere aandacht hebben voor 

het milieu. Regenwaterrecuperatie, maatregelen om waterverbruik te beperken, afval sorteren en beperken, 

energie besparende maatregelen... we zijn er al jaren mee bezig en de resultaten mogen gezien worden. Door 

deel te nemen aan de Groene Sleutel krijgen we dat noodzakelijke duwtje in de rug. Alles wordt nog eens op 

punt gesteld, resultaten worden overzichtelijk geregistreerd. Kleinere werkjes die veel te lang bleven liggen 

worden nu uitgevoerd. 

Domein Pieterheim 
Contactpersoon: Myranda Eertmans (verantwoordelijke vakantiehuis) 

Tel: 089 71 21 20 

e-mail: Miranda.eertmans@lanaken.be of pietersheim@lanaken.be  

website: www.pietersheim.be  

groene sleutel sinds: 2014 

Beschrijving: Breng een bezoek aan Domein Pietersheim te Lanaken, één van de 6 toegangspoorten van het 

Nationaal Park “Hoge Kempen”, een park met bijna 6.000 ha aaneengesloten natuur. Het domein is op een 

boogscheut verwijderd van Maastricht, Aken en Hasselt. Een dagje ‘Domein Pietersheim’ staat garant voor 

een avontuurlijke ontdekkingstocht in het heden en verleden. De 12de eeuwse waterburcht, in 2010 bekroond 

met de Vlaamse Monumentenprijs, is de getuige van de woelige veldslagen van de Heren van Pietersheim. 

Gezellig kuieren tussen de vele boerderijdieren, dat is Kinderboerderij Pietersheim. Boerenpaard Libelle, Pony 

Tim, de kalfjes, herten, ezels, geiten en schapen. In het Huis van Lotte & Giel leven meer dan 20 inheemse 

kippen- en konijnenrassen. Boerenpaard Libelle brengt je met de huifkar langs de mooiste plekjes van het 

domein maar ook een fiets huren is mogelijk. Kinderen van 5  tot 14 jaar kunnen deelnemen aan tal van 

natuur- en boerderijworkshops. Daarna kunnen ze de speeltuin in of de kaboutertocht  met eekhoorn Kwip als 

centrale gastheer ondernemen. Overnachten in groep op de kinderboerderij kan in het vakantiehuis. Er is plek 

voor 68 personen. Kortom, Pietersheim is het ideale recreatiepark voor één of meer dagjes uit! 

Meetinglocaties 

Botel Ophoven  
Contactpersoon: Katy van der Schaft - Stroobants (van der Schaft Leopold) 

Tel: 089/41 85 92 

mailto:woutershof@hopper.be
http://www.woutershof.be/
mailto:Miranda.eertmans@lanaken.be
mailto:pietersheim@lanaken.be
http://www.pietersheim.be/
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e-mail: info@botelophoven.be  

website: www.botelophoven.be  

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: een all-in locatie voor overnachtingen, feesten, vergaderingen en/of teambuildings op een 

omgebouwd vrachtschip met vaste ligplaats op Maasplas de Spaanjerd in de Belgisch Limburgse Maasvallei. 

Een prachtig natuurgebied vraagt onherroepelijk om een groene aanpak. De eigenaren kozen bewust om dit 

in alle onderdelen van de bedrijfsvoering door te voeren: zonnepanelen, zonnecollectoren, diverse Limburgse 

en Kinrooise streekproducten, elektrische Stilsloepen, kookworkshops met streekgroenten en -fruit, … 

Gelegen op het meest noordoostelijke punt van België: een perfecte uitvalsbasis voor diverse 

(grensoverschrijdende) activiteiten: wandelen, fietsen, watersporten en nog veel meer. 

Quote: Waar te beginnen? Laten we het bij ons motto houden: gasten laten (mee)genieten van de pure 

ontspanning die de rust van het water en de prachtige omliggende natuur van de Maasvallei met zich 

meebrengt en dit in een familiale, huiselijke sfeer gebruik makend van eerlijke en groene producten. 

Campings 

De Spaanjerd  
Contactpersoon: Erik Opdenakker  

Tel: 089/56 75 03 

e-mail: erik.opdenakker@marec.be  

website: www.marec.be  

groene sleutel sinds: 2007 

Beschrijving: Dit verblijfpark (camping) met 138 staanplaatsen ligt in een groene en blauwe oase van rust. De 

gasten komen hier om te verpozen en te genieten van de groene water(blauw)omgeving. Er wordt zuinig met 

water omgesprongen, groene elektriciteit verbruikt, selectief afval ingezameld, enz. Aan het verblijfpark is een 

jachthaven gelegen dien reeds sinds 1996 de Blauwe Vlag voert. Ook het nabij gelegen dagstrand 

(zwemvijver) is sinds 2012 laureaat van de Blauwe Vlag. 

Quote: De Groene Sleutel kan inspireren, zodat meerdere concessionarissen ook in het initiatief zijn gestapt. 

Heerenlaak  
Contactpersoon: Erik Opdenakker  

Tel: 089/56 75 03 

e-mail: erik.opdenakker@marec.be  

website: www.marec.be  

groene sleutel sinds: 2007 

Beschrijving: Dit verblijfpark (camping) met 343 staanplaatsen ligt in een groene en blauwe oase van rust. De 

gasten komen hier om te verpozen en te genieten van de groene water(blauw)omgeving. Er wordt zuinig met 

water omgesprongen, groene elektriciteit verbruikt, selectief afval ingezameld, enz. Aan het verblijfpark is een 

jachthaven gelegen dien reeds sinds 1996 de Blauwe Vlag voert 

Quote: De Groene Sleutel kan inspireren, zodat meerdere concessionarissen ook in het initiatief zijn gestapt. 

mailto:info@botelophoven.be
http://www.botelophoven.be/
mailto:erik.opdenakker@marec.be
http://www.marec.be/
mailto:erik.opdenakker@marec.be
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Provincie Vlaams Brabant 

Meetinglocaties 

Park Inn by Radisson Leuven 
Contactpersoon: Vincent Marteau  

Tel: 016 61 66 00 

e-mail: sales.leuven@rezidorparkinn.com  

website: www.parkinn.com/hotel-leuven 

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: Door zijn ligging naast het station op wandelafstand van het historische stadscentrum en de 

belangrijkste bezienswaardigheden, vormt het nieuwe Park Inn by Radisson Leuven de ideale uitvalsbasis voor 

de zakenmens en de toerist. Het hotel telt 133 standaard en business friendly kamers ingericht volgens de 

nieuwste Park Inn by Radisson stijl, modern en kleurrijk. Alle kamers zijn voorzien van een flatscreen tv, koffie- 

en theefaciliteiten en kluisje. Het hotel beschikt over een eigen restaurant en een fitness ruimte. Er is 

draadloos internet in heel het hotel beschikbaar.  

Met 5 multifunctionele, moderne vergaderzalen voorzien van alle audio-visuele apparatuur en daglicht is het 

Park Inn by Radisson Leuven ideaal voor uw evenement; van board meetings tot conferenties. Een 200 m² 

grote conferentiezaal opdeelbaar in 3 vergaderzalen, 2 zalen van 40m², die kunnen samengevoegd worden, 

en een multifunctionele foyer maken van het Park Inn by Radisson Leuven de perfecte plaats voor het houden 

van vergaderingen, conferenties, banketten of cocktails. 

Quote: De Groene Sleutel blijft je uitdagen om jezelf keer op keer te verbeteren en elk jaar nog 

milieubewuster te worden. En wij zijn als jong gemotiveerd team gek op uitdagingen!  

Faculty Club 
Contactpersoon: Peter Herbiest 

Tel: 016/32 95 10 

e-mail: peter.herbiest@facultyclub.be 

website: www.facultyclub.be 

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: Als u samen met uw gezelschap in de allerbeste omstandigheden en met alle modern comfort 

wil vergaderen, of uw genodigden culinair wenst te verwennen, of misschien wel beiden zoekt te combineren, 

dan biedt het eeuwenoud historisch kader van Faculty Club daar het passend eigentijds antwoord op. U bent 

er zowel als particulier als met uw bedrijf of vereniging van harte welkom. Faculty Club is dé 

ontmoetingsplaats bij uitstek voor netwerking tussen academici en ondernemers. Ons dynamisch team 

verzorgt een unieke congres- en restaurantservice. Als u een uitzonderlijke locatie zoekt voor uw seminaries, 

vergaderingen en feesten,  dan zit u goed bij ons. Faculty Club beschikt over een conferentiecentrum en 16 

vergaderzalen met de modernste apparatuur en alle nodige comfort. Een van de zalen is ingericht als een 

hypermoderne boardroom met tele- en video-conferencing technologie. Van april tot september kan u 

genieten van de rust in het groen van onze Garden Lounge.  De Leuvense Begijnhofsite is sinds 2000 UNESCO 

Werelderfgoed. Hartelijk welkom op deze unieke locatie! 

Quote: Faculty Club beschouwt het verkrijgen van het ‘Groene Sleutel’-label als een erkenning van de 

inspanningen die geleverd worden om het milieu zo min mogelijk te belasten. Zo wordt er gebruik gemaakt 

van Ledverlichting en via het Aquacare drinkwatersysteem wordt het geserveerde water zelf gebotteld. 

Daarnaast wordt er in de vergaderzalen en publieke ruimtes gebruik gemaakt van smartbins, waardoor afval 

sorteren een heel pak efficiënter verloopt. Verder zijn de sanitaire ruimtes voorzien van een Ecoilet-label en 

mailto:sales.leuven@rezidorparkinn.com
http://www.parkinn.com/hotel-leuven
mailto:peter.herbiest@facultyclub.be
http://www.facultyclub.be/
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kunnen de bezoekers van Faculty Club hun elektrische voertuigen gratis opladen aan de oplaadpaal op de 

parking. Deze initiatieven tonen aan dat Faculty Club een hart voor het milieu heeft, en duurzaamheid sterk 

verweven zit in de waarden van het bedrijf. “We hechten hierbij veel belang aan authenticiteit, onderling 

vertrouwen en respect. We engageren ons bovendien om onze diensten aan te bieden met oog op duurzame 

ontwikkeling. Dat zit stevig verweven in heel onze bedrijfsvoering. En bovenal is Faculty Club een 

onderneming waar mensen gemotiveerd elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven”, aldus Peter 

Herbiest, directeur. 

Vergaderzalen BBL2meet 
Contactpersoon: Stefaan D’hauwers 

Tel: 02 282 17 20 

e-mail: info@bbl2meet.be  

website: www.bblv.be  

groene sleutel sinds: 2013 

Beschrijving: Wil je een vergaderzaal huren te Brussel? Conferentiecenter ‘bbl2meet’ is een gerenoveerd 

herenhuis in het hart van Brussel. Het 19de-eeuwse deel van het gebouw werd smaakvol gerenoveerd. Het 

nieuwe gedeelte kan bogen op een sfeervolle inrichting met strakke designuitvoering. Het gebouw bevindt 

zich in een rustige wijk tussen de Wetstraat en het Europa kwartier, op amper 15 minuten stappen van het 

Centraal station en 5 minuten te voet van de metrostations ‘Kunst-Wet’ en ‘Madou’. 

De zalen zijn ondergebracht in een laagenergiegebouw dat we bouwden en verbouwden volgens hoge 

energetische en ecologische standaarden. Zonnepanelen leveren een aanzienlijk deel van ons stroomverbruik. 

We halen warm water uit onze zonneboiler. We recupereren regenwater voor de toiletten. We verbruiken 

weinig elektriciteit door een efficiënte verlichting en zuinige technieken en toestellen. We zijn zuinig met gas 

dankzij een goede isolatie van het gebouw en een hightech glasgevel achteraan die het passief benutten van 

zonnewarmte mogelijk maakt. Tijdens de middag serveren we vegetarisch belegde broodjes of bieden we een 

duurzaam buffet aan uit de wereldkeuken.  

Quote: “Bond Beter Leefmilieu coördineert de Groene Sleutel in Vlaanderen; het behalen van het label voor 

onze eigen vergaderzalen kon dus niet achterblijven. In 2011 verbouwden we het kantoor van BBL grondig om 

er een energiezuinig gebouw van te maken. De totale oppervlakte breidde uit zodat er extra ruimte ontstond 

voor vergaderzalen. Met een E-peil van 60 en een K-waarde van 30 wilden we op de wetgeving vooruit lopen. 

Het resultaat is een moderne vernieuwbouw met veel aandacht voor energie en milieu. Dankzij de Groene 

Sleutel zetten we voor enkele aspecten de puntjes op de i en versterken we onze uitstraling als duurzame 

vergaderplek. “ – Danny Jacobs, directeur. 

Kasteelhoeve Wange 
Contactpersoon: Ellen Depoortere 

Tel: 016 78 84 42 

e-mail: info@kasteelhoevewange.be  

website: www.kasteelhoevewange.be 

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: Kasteelhoeve Wange slaagt er in op succesvolle wijze,  een erg kwalitatief en uniek aanbod te  

doen  op de markt van seminarielocaties voor bedrijven en organisaties (week) en vakantielogies  voor 

vrienden en familie (weekend en vakantie). Duurzaamheid in de kasteelhoeve betekent concreet:  

Een duurzame verbouwing en beheer i.f.v. de herbestemming van een 300 jaar oude vierkantshoeve.  

De omzet van 12 hectare landbouwgebied in een ecologisch beheerd natuur domein.  
Veelvuldig gebruik in de keuken van eigen producten (bv. rundsvlees van eigen kweek, honing van eigen 

bijenkasten, groenten uit de moestuin); streekproducten (bio-geitenkaas uit Alken, bio-lamsvlees en 

biologisch appelsap… en fairtrade (koffie en thee).  

mailto:info@bbl2meet.be
http://www.bblv.be/
mailto:info@kasteelhoevewange.be
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 Groene sleutel 2016 - 17/59    

Een aantal samenwerkingsverbanden en overeenkomsten met diverse overheidsinstanties en 

privéorganisaties i.f.v. het ecologisch beheer van het gebouw en het domein.  

Naast de economische doelen is er een sterke maatschappelijke betrokkenheid en inbedding (naar het dorp, 

de streek en via sociale tewerkstelling).  
Kasteelhoeve Wange was in de voorbije jaren 2 maal Laureaat voor de Award van Toerisme Vlaanderen ‘Beste 

Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer’. De kasteelhoeve is in 2016 de winnaar van de internationale 

‘Green Key Best Practice Award’ 

Quote: De Groene Sleutel is voor ons de basis. We leggen voor onszelf graag de lat een stuk hoger om zo een 

pioniersrol op te nemen en op die wijze  onze vele klanten vertrouwd te maken met de evidentie van 

‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. 

Martin’s Klooster Leuven 
Contactpersoon: Maike Vande Velde 

Tel: 016 21 31 41 

e-mail: kh@martineshotels.com  

website: www.martinshotels.com/nl/hotel/klooster-hotel  

groene sleutel sinds: 2014 

Beschrijving: Martin’s Klooster is een viersterrenhotel met 100 ruime kamers dat prachtig gelegen is midden 

in het historische stadscentrum van Leuven, op minder dan een half uur van Brussel. U kunt er van een 

uitzonderlijk verblijf genieten in een beschermd gebouw, elegant uitgerust met het modernste comfort. 

Martin’s Klooster is een uitzonderlijk stuk Leuvens erfgoed, met zijn toren, koetspoort, puntgevel, kruisramen, 

luiken en eiken balken. Elke kamer heeft een unieke stijl en straalt sereniteit en elegantie uit. 

Maar Martin’s Klooster is meer dan een viersterrenhotel. U kunt er op de oevers van de Dijle gezapig 

ontspannen op de terrasjes en de mooi aangelegde tuinen. Het is de ideale uitvalsbasis om Leuven te 

ontdekken: de universiteitsstad, de historische sites, de rijke cultuur en de levenskunst die eigen is aan de 

stad, vooral als de zon van de partij is. Als u een uitzonderlijke locatie zoekt voor uw seminaries en 

vergaderingen, dan zit u goed bij ons. Martin’s Klooster beschikt over een conferentiecentrum en drie 

vergaderzalen met de modernste apparatuur en alle nodige comfort. 

Quote: Tomorrow Needs Today = De sleutel naar een groene leefwereld voor alle toekomstige generaties. In 

dat kader verbindt Martin’s Hotels zich ertoe: de nodige human resources ter beschikking te stellen om zijn 

systeem van milieuvriendelijk beheer te verwezenlijken; de bescherming en het behoud van het milieu te 

integreren in zijn dagelijkse werking met als doel een aanhoudende verbetering; zich te houden aan de 

milieuwetgeving die van toepassing is op zijn activiteiten; de impact van zijn activiteiten op het milieu sterk 

terug te dringen. 

Van der Valk Brussels 
Contactpersoon: Ruud De Bruijn 

Tel: 02 277 20 00 

e-mail: r.debruijn@brussels.valk.com 

website: www.hotalbrusselsairport.com/be 

groene sleutel sinds: 2014 

Beschrijving: Van der Valk Hotel Brussels Airport heeft 224 luxe kamers allen met fantastische extra's zoals 

gratis minibar drankjes en internet. Met een ligging op vijf minuten van het vliegveld, aan de E19 en 500 

meter van treinstation Diegem is het hotel een ideale uitvalsbasis voor zowel de zakelijke als de toeristische 

gast. Uniek aan het hotel is onder andere de zevende verdieping met zijn prachtige zaalfaciliteiten. Vanaf deze 

verdieping heeft u een spectaculair uitzicht op de omgeving en een wow-gevoel is dan ook gegarandeerd! 

In het bijbehorende Restaurant Catharina kunt u genieten van fine dining. We bieden er een moderne 

menukaart met Mediterrane invloeden en uiteraard maken wij zoveel mogelijk gebruik van streek- en 

mailto:kh@martineshotels.com
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seizoensproducten. Sinds September 2015 kunt u daarbij ook genieten van heerlijke sushi in onze sushi bar 

'Pink Ginger'. 

Quote: Als familiebedrijf hechten wij enorm veel belang aan duurzaamheid. Wij zijn altijd bezig voor de 

komende generaties. De Greenkey biedt praktische richtlijnen om invulling te geven aan milieusparende 

maatregelen. Hierdoor hebben wij een grote stap kunnen zetten in de lange-termijn-visie van ons hotel. 

Hotels 

Sandton Pillows Brussels  
Contactpersoon: Peter Hesp 

Tel: 02 274 08 10 

e-mail: peter.hesp@sandton.eu 

website: www.sandton.eu/pillowsbrussels  

groene sleutel sinds: 2016 

Beschrijving: Pillows Brussels is een nieuw hotel voorzien van vele milieuvriendelijke en energiebesparende 

oplossingen. Onder meer beschikt het hotel over warmtepompen en een grijswatercircuit. Ook wordt warm 

afvalwater gebruikt om stadswater voor te verwarmen en is het volledige hotel voorzien van een 

hypermodern klimaatbeheerssysteem. Voor ons is het belangrijk dat personeel en gasten steeds bewuster 

omgaan met onze leefomgeving. Wij vinden het onze plicht daaraan ons steentje bij te dragen en zijn blij met 

de erkenning van De Groene Sleutel. Het is een beloning voor onze inspanningen en motiveert ons om nog 

verdere stappen te ondernemen voor een beter milieu.  

Park Inn by Radisson Leuven 
Contactpersoon: Vincent Marteau 

Tel: 016/61 66 00 

e-mail: vincent.marteau@rezidorparkinn.com  

website: www.parkinn.com/hotel-leuven 

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: Door zijn ligging naast het station op wandelafstand van het historische stadscentrum en de 

belangrijkste bezienswaardigheden, vormt het nieuwe Park Inn by Radisson Leuven de ideale uitvalsbasis voor 

de zakenmens en de toerist. Het hotel telt 133 standaard en business friendly kamers ingericht volgens de 

nieuwste Park Inn by Radisson stijl, modern en kleurrijk. Alle kamers zijn voorzien van een flatscreen tv, koffie- 

en theefaciliteiten en kluisje. Het hotel beschikt over een eigen restaurant en een fitness ruimte. Er is 

draadloos internet in heel het hotel beschikbaar.  

Met 5 multifunctionele, moderne vergaderzalen voorzien van alle audio-visuele apparatuur en daglicht is het 

Park Inn by Radisson Leuven ideaal voor uw evenement; van board meetings tot conferenties. Een 200 m² 

grote conferentiezaal opdeelbaar in 3 vergaderzalen, 2 zalen van 40m², die kunnen samengevoegd worden, 

en een multifunctionele foyer maken van het Park Inn by Radisson Leuven de perfecte plaats voor het houden 

van vergaderingen, conferenties, banketten of cocktails. 

Quote: De Groene Sleutel blijft je uitdagen om jezelf keer op keer te verbeteren en elk jaar nog 

milieubewuster te worden. En wij zijn als jong gemotiveerd team gek op uitdagingen!  

NH Brussels Airport 
Contactpersoon: Bart Rottiers 

Tel: +32 (0)2 203 92 52 

e-mail: b.rottiers@nh-hotels.com  

website: www.nh-hotels.com  

groene sleutel sinds: 2014 

http://www.sandton.eu/pillowsbrussels
mailto:vincent.marteau@rezidorparkinn.com
http://www.parkinn.com/hotel-leuven
mailto:b.rottiers@nh-hotels.com
http://www.nh-hotels.com/
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Beschrijving: NH Brussels Airport is de toegangspoort tussen Brussel en de rest van de wereld en is gelegen op 

slechts enkele minuten van zowel de nationale luchthaven van België als het stadscentrum. De 234 elegant 

ingerichte kamers zijn ruim en geluidsdicht en bieden een mooi uitzicht op het omliggende bedrijvenpark en 

de luchthaven. Het hotel beschikt over zeven volledig uitgeruste vergaderzalen die plaats bieden aan 2 tot 70 

gasten.  

NH Hotel Group heeft 3- en 4- sterren urban NH Hotels, de NH Collection flagship hotels, nhow design hotels 

en Hesperia vakantieresorts met moderne en comfortabele faciliteiten voor zowel toeristen als zakenreizigers.  

NH Hotel Group exploiteert bijna 400 hotels in 29 landen in Europa, Afrika, en Noord- en Zuid-Amerika. Er zijn 

47 NH Hotels in de Benelux met meer dan 8.500 kamers, waarvan 11 hotels in België. NH Hotel Group behoort 

tot de drie grootste spelers op de zakelijke hotelmarkt in Europese stedenbestemmingen en is 

beursgenoteerd aan de IBEX 35 stock exchange of Madrid.   

Quote: Verantwoordelijkheid voor het milieu is ingebed in de bedrijfscultuur van NH Hotel Group. De keten 

heeft de ambitie om één van de meest maatschappelijk verantwoorde bedrijven te zijn in de hospitality 

industrie. NH Hotel Group biedt diensten aan die inspelen op de huidige en toekomstige wensen van zowel de 

interne als de externe betrokkenen in de landen waar zij actief is en voor toekomstige generaties met 

maximale aandacht voor details en efficiënte en duurzame milieuvriendelijke oplossingen. De Green Key is 

een mooie erkenning voor de jarenlange inzet. 

Martin’s Klooster Leuven 
Contactpersoon:Maike Vandevelde 

Tel: 016 21 31 41 

e-mail: kh@martineshotels.com  

website: www.martinshotels.com/nl/hotel/klooster-hotel  

groene sleutel sinds: 2014 

Beschrijving: Martin’s Klooster is een viersterrenhotel met 100 ruime kamers dat prachtig gelegen is midden 

in het historische stadscentrum van Leuven, op minder dan een half uur van Brussel. U kunt er van een 

uitzonderlijk verblijf genieten in een beschermd gebouw, elegant uitgerust met het modernste comfort. 

Martin’s Klooster is een uitzonderlijk stuk Leuvens erfgoed, met zijn toren, koetspoort, puntgevel, kruisramen, 

luiken en eiken balken. Elke kamer heeft een unieke stijl en straalt sereniteit en elegantie uit. 

Maar Martin’s Klooster is meer dan een viersterrenhotel. U kunt er op de oevers van de Dijle gezapig 

ontspannen op de terrasjes en de mooi aangelegde tuinen. Het is de ideale uitvalsbasis om Leuven te 

ontdekken: de universiteitsstad, de historische sites, de rijke cultuur en de levenskunst die eigen is aan de 

stad, vooral als de zon van de partij is. Als u een uitzonderlijke locatie zoekt voor uw seminaries en 

vergaderingen, dan zit u goed bij ons. Martin’s Klooster beschikt over een conferentiecentrum en drie 

vergaderzalen met de modernste apparatuur en alle nodige comfort. 

Quote: Tomorrow Needs Today = De sleutel naar een groene leefwereld voor alle toekomstige generaties. In 

dat kader verbindt Martin’s Hotels zich ertoe: de nodige human resources ter beschikking te stellen om zijn 

systeem van milieuvriendelijk beheer te verwezenlijken; de bescherming en het behoud van het milieu te 

integreren in zijn dagelijkse werking met als doel een aanhoudende verbetering; zich te houden aan de 

milieuwetgeving die van toepassing is op zijn activiteiten; de impact van zijn activiteiten op het milieu sterk 

terug te dringen. 

Van der Valk Brussels 
Contactpersoon: Ruud De Bruijn 

Tel: 02 277 20 00 

e-mail: r.debruijn@brussels.valk.com 

website: www.hotalbrusselsairport.com/be 

groene sleutel sinds: 2014 

mailto:kh@martineshotels.com
http://www.martinshotels.com/nl/hotel/klooster-hotel
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Beschrijving: Van der Valk Hotel Brussels Airport heeft 224 luxe kamers allen met fantastische extra's zoals 

gratis minibar drankjes en internet. Met een ligging op vijf minuten van het vliegveld, aan de E19 en 500 

meter van treinstation Diegem is het hotel een ideale uitvalsbasis voor zowel de zakelijke als de toeristische 

gast. Uniek aan het hotel is onder andere de zevende verdieping met zijn prachtige zaalfaciliteiten. Vanaf deze 

verdieping heeft u een spectaculair uitzicht op de omgeving en een wow-gevoel is dan ook gegarandeerd! 

In het bijbehorende Restaurant Catharina kunt u genieten van fine dining. We bieden er een moderne 

menukaart met Mediterrane invloeden en uiteraard maken wij zoveel mogelijk gebruik van streek- en 

seizoensproducten. Sinds September 2015 kunt u daarbij ook genieten van heerlijke sushi in onze sushi bar 

'Pink Ginger'. 

Quote: Als familiebedrijf hechten wij enorm veel belang aan duurzaamheid. Wij zijn altijd bezig voor de 

komende generaties. De Greenkey biedt praktische richtlijnen om invulling te geven aan milieusparende 

maatregelen. Hierdoor hebben wij een grote stap kunnen zetten in de lange-termijn-visie van ons hotel. 

Jeugdlocaties  

Hello Hostel 
Contactpersoon: Leticia Sere (Hello Hostel vzw) 

Tel: 0471 93 59 27 

e-mail: leticia@hello-hostel.eu  

website: www.hello-hostel.eu  

groene sleutel sinds: 2012 

Gastenkamers 

Kasteelhoeve Wange 
Contactpersoon: Ellen Depoortere 

Tel: 016 78 84 42 

e-mail: info@kasteelhoevewange.be  

website: www.kasteelhoevewange.be 

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: Kasteelhoeve Wange slaagt er in op succesvolle wijze,  een erg kwalitatief en uniek aanbod te  

doen  op de markt van seminarielocaties voor bedrijven en organisaties (week) en vakantielogies  voor 

vrienden en familie (weekend en vakantie). Duurzaamheid in de kasteelhoeve betekent concreet:  

Een duurzame verbouwing en beheer i.f.v. de herbestemming van een 300 jaar oude vierkantshoeve.  

De omzet van 12 hectare landbouwgebied in een ecologisch beheerd natuur domein.  
Veelvuldig gebruik in de keuken van eigen producten (bv. rundsvlees van eigen kweek, honing van eigen 

bijenkasten, groenten uit de moestuin); streekproducten (bio-geitenkaas uit Alken, bio-lamsvlees en 

biologisch appelsap… en fairtrade (koffie en thee).  
Een aantal samenwerkingsverbanden en overeenkomsten met diverse overheidsinstanties en 

privéorganisaties i.f.v. het ecologisch beheer van het gebouw en het domein.  
Naast de economische doelen is er een sterke maatschappelijke betrokkenheid en inbedding (naar het dorp, 

de streek en via sociale tewerkstelling).  
Kasteelhoeve Wange is recent ook laureaat geworden voor de Award van Toerisme Vlaanderen ‘Beste 

Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer 2012 en 2013’. 
Quote: De Groene Sleutel is voor ons de basis. We leggen voor onszelf graag de lat een stuk hoger om zo een 

pioniersrol op te nemen en op die wijze  onze vele klanten vertrouwd te maken met de evidentie van 

‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. 

mailto:leticia@hello-hostel.eu
http://www.hello-hostel.eu/
mailto:info@kasteelhoevewange.be
http://www.kasteelhoevewange.be/
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Gastenverblijf Living in Brûsel, Urban B&B  
Contactpersoon: Caroline Kerremans 

Tel: 02 241 45 15 

e-mail: contact@livinginbrusel.be 

Website: www.livinginbrusel.be 

Groene Sleutel sinds: mei 2015 

Beschrijving: Living in Brûsel, Urban B&B is erg rustig gelegen dicht bij het centrum van Brussel en op 

wandelafstand van de Europese instellingen. De talrijke musea in het prachtige Jubelpark liggen hier om de 

hoek. Maar ook als men zin heeft in winkelen, uit eten gaan, marktjes allerhande of boeiende 

stadswandelingen, het kan allemaal. 

Dit ruime gastenverblijf is ondergebracht in een typisch Brussels “Hotel de maître” uit 1913 en beschikt over 

een zonnige stadstuin. Nu honderd jaar later is het huis grondig gerenoveerd waarbij de authentieke 

elementen werden bewaard en gecombineerd met alle hedendaags comfort zoals een huislift en ultrasnel 

professioneel internet.  

Deze “Bed and Breakfast” biedt vier ruime, erg comfortabele en bijzonder verzorgde gastenkamers aan voor 

zowel zakenreizigers, toeristen als families met kinderen. Alle kamers zijn uitgerust met een bad of douche en 

privé toilet, ultra snelle wifi, kabeltelevisie, koffie en thee naar believen, haardroger, handdoeken, en bureau.  

Bij de inrichting van het gastenverblijf is bijzondere aandacht besteed aan het principe van een duurzame en 

maatschappelijk verantwoorde uitbating. Het is dan ook uitgerust met energie- en waterbesparende 

voorzieningen maar ook wordt alle afval zorgvuldig gesorteerd en/of gecomposteerd. De reizigers krijgen 

uitsluitend lokale en in de mate van het mogelijke biologische producten aangeboden. Met hun dieetwensen 

of allergie gevoeligheden wordt altijd rekening gehouden. Het onderhoud van zowel de kamers, het bedlinnen 

als van het volledige huis gebeurt met biologische schoonmaakproducten enz.  

Living in Brûsel beschikt over een fietsenstalling en op 50 m is een Villo station gelegen. Voor de deur stopt 

een tram en het metrostation Merode ligt op 7 minuten wandelafstand.  

Quote: “Het stond waarschijnlijk in de sterren geschreven dat we op latere leeftijd ooit zouden starten met 

een eigen zaak waar we vele principes van duurzaam en maatschappelijk ondernemen konden toepassen. 

Maar evenzeer wensen wij onze kennis over en passie voor Brussel te delen met de gasten uit de hele wereld 

in het volle respect voor hun culturele eigenheid. Zo worden bij Living in Brûsel eigentijds comfort, 

multiculturele uitwisselingen en duurzaam ondernemen probleemloos met elkaar verzoend.” . 

mailto:contact@livinginbrusel.be
http://www.livinginbrusel.be/


 Groene sleutel 2016 - 22/59    

Provincie West-Vlaanderen 

Meetinglocaties 

Van der Valk Oostkamp 
Contactpersoon: Kees Polman 

Tel: 050 83 37 80 

e-mail: receptie@brugge.valk.com 

Groene Sleutel sinds: 2015 

Beschrijving: Gelegen aan de rand van Brugge, in het mooie Brugse Ommeland, vinden we Hotel Van der Valk 

Brugge-Oostkamp, de perfecte uitvalsbasis voor zowel toeristen, passanten als zakenlui. Vanuit ons hotel 

bevindt men zich in geen tijd in het historische Brugge en ook Gent en de Belgische kust zijn vlakbij.  

Huur gerust een fiets om de omgeving via de vele fietsroutes te verkennen, of ontspan rustig in ons wellness-

centrum met onder andere sauna en fitness. Culinair genieten kunt u in ons sfeervolle restaurant 

‘Cruydenhove’ , waar zoveel mogelijk met streek- en seizoensgebonden producten gewerkt wordt.  

Onze luxueuze kamers bieden tal van faciliteiten en voor de zakelijke klant staan onze volledig uitgeruste 

vergaderzalen ter beschikking. De oplaadpunten voor zowel elektrische fietsen als auto's zijn slechts één 

voorbeeld van de inspanningen die gedaan worden op het vlak van milieu, niet alleen door ons, maar 

uiteraard door het hele Van der Valk concern. 

The Outsider Coast – ‘t Kraaiennest 
Contactpersoon: Geert Uytterhoeven 

Tel: 058 23 14 04 

e-mail: info@theoutsidercoast.be  

website: www.theoutsidercoast.be  

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: The Outsider Coast beschikt met ’t Kraaienest over een prachtige locatie gelegen vlak langs het 

kanaal Nieuwpoort-Plassendaele. Een unieke locatie met een uniek zicht op de polders en Vlaamse 

waterwegen, ideaal om een meeting te houden in dit rustgevend kader. Met 19 jaar ervaring als Event 

Organiser beschikt The Outsider Coast ook over de nodige troeven om uw meeting of seminarie een extra 

invulling te geven. U kunt gerust aanvullend aan de meeting een teambuilding plannen op de locatie zelf of 

aan zee. Een brede waaier van verschillende sportieve en minder sportieve incentives kunnen uw meeting 

enkel maar extra impact geven! Geef ons uw wensen door en wij zorgen voor een volledig op maat gemaakt 

voorstel!  

Quote: Als organisator van verschillende outdoor events en activiteiten staat het milieu centraal in onze 

werking. Een wezenlijk onderdeel van onze taak is dan ook om alle groepen die we ontvangen te wijzen op 

hun verantwoordelijkheid ten opzicht van het milieu, met hieraan gekoppeld de nodig uitleg waarom wij er 

voor kiezen ons hiervoor extra in te zetten. Nog voor de Groene Sleutel officieel werd uitgereikt waren we al 

bezig met heel wat verschillende milieubewuste maatregelen te treffen, gewoon omdat het ieders 

verantwoordelijkheid is! In de Groene Sleutel vinden we een extra stimulans om de inspanningen nog op te 

voeren. 

mailto:receptie@brugge.valk.com
mailto:info@theoutsidercoast.be
http://www.theoutsidercoast.be/
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Hotels 

NH Brugge  
Contactpersoon: Jens Lambrecht 

Tel: 050 44 97 48 

e-mail: j.lambrecht@nh-hotels.com 

website: www.nh-hotels.com 

groene sleutel sinds: 2016 

Beschrijving: Het hotel NH Brugge, centraal gelegen in het historisch centrum van Brugge heeft 

verrassenderwijs toch alle moderne gemakken van een eigentijdse faciliteit met de antieke bekoring van een 

17eeuws klooster. Omgeven door gebrandschilderde ramen, zichtbare houten balken en bakstenen haarden, 

biedt het 149 kamers aan. Het hotel heeft 3 verschillende kamertypes gaande van standaard naar superior tot 

suite. Verder zijn er 8 multifunctionele vergaderruimtes aanwezig voorzien van alle luxe. Deze 

vergaderruimtes kunnen gebruikt worden voor congressen, vergaderingen, huwelijksfeesten,…. Alle kamers in 

het hotel zijn niet-rokerskamers. De sportievelingen onder ons zijn steeds welkom in onze fitnessruimte 

gelegen op de begane grond. Proef de smaak van de regio met een fameus Belgisch biertje in de gezellige “Jan 

Breydel” bar of geniet van een intiem Vlaams gerecht in het restaurant “Ter Boeverie”. Buiten het NH Brugge 

vindt u een aantal adembenemende bezienswaardigheden in deze boeiende middeleeuwse stad die vaak “het 

Venetië van het noorden” wordt genoemd. Van alle flonkerende pracht in het Diamond Museum tot de 

culinaire heerlijkheden in het Choco Story of Friet Museum weet Brugge vakantiegangers moeiteloos te 

boeien. Op zoek naar een rustige rondvaart of een romantisch uitje? De medewerkers van NH Brugge staan 

klaar om u een verblijf tot een unieke belevenis te maken. NH Brugge behoort tot de NH Hotel Group, een 

internationale Spaans keten van ruim 400 hotels wereldwijd. De groep kwam tot stand in 1978 met één hotel, 

het Cuidad de Pamplona geopend door de toen 29-jarige Antonia Catalán Diaz. Later veranderde de naam 

naar NH Hotels wat staat voor Navarra Hoteles. De keten kent verschillende merken waaronder NH Collection, 

Nhow, Hesperia en NH Hotels waar het hotel in Brugge zich onder bevindt. 

Quote: Verantwoordelijkheid voor het milieu is ingebed in de bedrijfscultuur van NH Hoteles. Het bedrijf heeft 

bijna 400 vestigingen over de hele wereld en deze zijn allemaal uitgerust met milieuvriendelijke oplossingen 

die NH Hoteles tot de benchmark van de toeristische sector maakt op het gebied van Corporate 

Responsibility. Dankzij deze baanbrekende inspanningen, heeft NH Hoteles in 2012 vier belangrijke 

doelstellingen gerealiseerd: het stroomverbruik per gast en per nacht is met 25% gedaald, de kooldioxide-

uitstoot is met 44% afgenomen, het waterverbruik en de afvalproductie zijn met respectievelijk 30% en 34% 

gereduceerd. De milieu-belofte van NH Hoteles is ingebed in haar corporate responsibility, dat de duurzame 

ontwikkeling en de betrokkenheid van alle belanghebbenden als prioriteit heeft staan. Denk hierbij aan 

klanten, aandeelhouders, milieu, leveranciers, medewerkers en de samenleving in het algemeen. 

Ramada Oostende  
Contactpersoon: Andre Janssen en Rita Poissonnier (General Manager) 

Tel: 059 70 76 63 

e-mail: ajanssen@premgroup.com en gm@ramada-ostend.com 

website: www.ramada-ostend.com 

groene sleutel sinds: 2016 

Beschrijving: Dit gezellige hotel is gelegen op 250 meter van het strand, op een steenworp afstand van de 

winkelstraten en het Casino Kursaal Oostende. De 95 comfortabele kamers zijn ingericht in koele, rustige 

tinten. Elke kamer heeft TV met satelliet kanalen, telefoon, koffie & thee faciliteiten, en een volledig 

uitgeruste badkamer met haardroger. In het restaurant kunt u terecht voor een klassieker of streekgerechten. 

In de hotel is het gezellig vertoeven met vrienden of collega's  voor een lekker kop koffie of een verfrissende 

cocktail. Wij bieden onze gasten ook streekproducten en gebruiken Fairtrade  producten op de kamer. Gratis 

http://www.nh-hotels.com/
mailto:ajanssen@premgroup.com
mailto:gm@ramada-ostend.com
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Wi-fi in gans het hotel. Met zijn uitstekende diensten en faciliteiten is Ramada Ostend een ideale plek voor 

vakantiegangers en zakenreizigers of als perfecte setting voor conferenties. 

Quote: Het hotel heeft een grondige renovatie ondergaan in 2014-2015, daar werd  rekening gehouden met 

het oog op het behalen van de Groene sleutel, o.a. nieuwe condenserende ketel uitgerust met gasbrander met 

lage NOX en CO uitstoot, waterspaarders, aankoop Groene energie, nieuw VRV systeem. 

Het afval beheer wordt nauw opgevolgd binnen het volledige Team , het behalen van de Groene Sleutel is 

enkel het begin van al onze inzet! 

Van der Valk Oostkamp  
Contactpersoon: Kees Polman 

Tel: 050 83 37 80 

e-mail: receptie@brugge.valk.com 

Groene Sleutel sinds: 2015 

Beschrijving: Gelegen aan de rand van Brugge, in het mooie Brugse Ommeland, vinden we Hotel Van der Valk 

Brugge-Oostkamp, de perfecte uitvalsbasis voor zowel toeristen, passanten als zakenlui. Vanuit ons hotel 

bevindt men zich in geen tijd in het historische Brugge en ook Gent en de Belgische kust zijn vlakbij.  

Huur gerust een fiets om de omgeving via de vele fietsroutes te verkennen, of ontspan rustig in ons wellness-

centrum met onder andere sauna en fitness. Culinair genieten kunt u in ons sfeervolle restaurant 

‘Cruydenhove’ , waar zoveel mogelijk met streek- en seizoensgebonden producten gewerkt wordt.  

Onze luxueuze kamers bieden tal van faciliteiten en voor de zakelijke klant staan onze volledig uitgeruste 

vergaderzalen ter beschikking. De oplaadpunten voor zowel elektrische fietsen als auto's zijn slechts één 

voorbeeld van de inspanningen die gedaan worden op het vlak van milieu, niet alleen door ons, maar 

uiteraard door het hele Van der Valk concern. 

Hostellerie Kemmelberg  
Contactpersoon:  Philippe Vercoutter 

Tel: 057 45 21 60 

e-mail:  info@kemmelberg.be 

website : www.kemmelberg.be  

facebook : www.facebook.com/kemmelberg  

Groene Sleutel sinds: mei 2015 

Beschrijving: Hostellerie Kemmelberg **** (HMK) is een viersterren luxehotel dat gesitueerd is midden in het 

beschermd natuurgebied en beschermd landschap “De Kemmelberg” in het Vlaamse Heuvelland. Het 

gerenommeerde hotel/restaurant (een initiatief van Baron Jacques Bruneel de la Warande om het regionale 

toerisme te stimuleren) werd opgericht in 1954. Sindsdien komen jaarlijks tienduizenden toeristen naar de 

hoogste heuvel van Vlaanderen (de Kemmelberg is 156 meter hoog) om er te wandelen of te fietsen (HMK is 

erkend als fietsvriendelijk logies) of om er zich er gastronomisch te laten verwennen. HMK wordt ook als 

uitvalsbasis gekozen om de relicten van Wereldoorlog I in Ieper en omstreken te bezoeken en om Noord-

Frankrijk (Rijsel en Lens) te verkennen. Dit mijnbekken werd enkele jaren terug als UNESCO erfgoed 

geklasseerd en de terrils (steenbergen) ervan zijn heel goed te bekijken vanaf de panoramische 

zonneterrassen van HMK. Vanuit heel wat kamers, het restaurant en de terrassen heeft men trouwens een 

heel mooi zicht op de Frans-Vlaamse vlakte. Vlakbij HMK is er ook nog de voormalige geheime NATO-bunker 

te bezoeken (een overblijfsel uit de Koude Oorlog). 

Sinds de overname eind 2012 heeft HMK volop geïnvesteerd in maatregelen om het milieu te beschermen. Zo 

werden bijvoorbeeld heel wat van de daken opnieuw en/of extra geïsoleerd, meer hoogrendementsglas 

geïnstalleerd, compostbakken opnieuw geactiveerd, overal thermostatische kranen voorzien en een 

driehonderdtal lichtpunten vervangen door LED-lichten. 

Quote: “Voor ons zijn de criteria van de Groene Sleutel een goed referentiekader. Wij proberen echter naast 

de klassieke maatregelen om duurzaam te ondernemen in het algemeen en de natuur te beschermen in het 

mailto:receptie@brugge.valk.com
mailto:info@kemmelberg.be
http://www.kemmelberg.be/
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bijzonder, zoals bijvoorbeeld het sorteren van afval, het water- en stroomverbruik te beperken, enz. ook oog 

te hebben voor minder populaire, maar toch ook belangrijke, milieu-aandachtspunten. Zo werden diverse 

maatregelen genomen op het vlak van geluid (er worden inspanningen geleverd om er een echt stiltegebied 

te creëren: geen geluidsboxen op de terrassen, het aantal bewegingen op het binnenplein & parking worden 

beperkt) en licht. De lichtverontreiniging wordt tot een minimum beperkt: zo werden bijvoorbeeld oude 

hogedruk-verstralers vervangen door moderne LED-verstralers met natuurlijk(er) licht en werd ook 

ingegrepen op het aantal uren dat deze lichten actief zijn. Vele toeristische attracties schenken hier, jammer 

genoeg, soms minder aandacht aan terwijl wij dit toch belangrijk vinden. Samen met de gemeente 

Heuvelland, die de openbare verlichting op weekdagen ook uitdooft, worden aldus weer wat ‘donkerdere 

sterrenhemels’ gecreëerd.” 

Elckerlyck Inn Hotel 
Contactpersoon: Guido Denutte 

Tel: 056/21 51 64 

e-mail: elckerlyck.inn.hotel@skynet.be  

website: www.elckerlyck-inn.be 

groene sleutel sinds: 2010 

Beschrijving: Elckerlyck Inn Hotel in Rollegem is een landelijk, rustig, familiaal hotel gelegen tussen Kortrijk en 

Moeskroen en op 3 km van de autosnelwegen A3/A5/E17. Ruime comfortabele kamers met salon, Internet, 

TV ... Een lekkere, verse en Belgische keuken en tal van mogelijkheden voor sportieve en culturele activiteiten 

in de naaste omgeving. Uitstapjes naar Kortrijk, Rijsel, Ieper en Doornik zijn aan te raden. 

Hotel Fevery 
Contactpersoon: Paul Asselman 

Tel: 050 33 12 69 

e-mail: paul@hotelfevery.be  

website: www.hotelfevery.com  

groene sleutel sinds: 2010 

Beschrijving: Dit kleinschalig 3*** familiehotel in het centrum van Brugge heeft de afgelopen jaren een 

stevige reputatie opgebouwd met zijn persoonlijk onthaal en zijn streven naar een duurzaam toerisme. De 10 

kamers zijn voorzien van alle comfort en prijzen zeer democratisch. Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar 

vervoer. 

Van maart tot oktober zijn er fietsen beschikbaar. De fietsroutes naar het Brugse Ommeland liggen op enkele 

minuten van het hotel.  

Quote: Het plaatsen van ons groendak en een zonneboiler in 2009 vonden we het tijd om het ganse hotel ‘Eco 

Friendly’ te maken. Met de steun van het begeleidingsprogramma hebben we het volledige hotel aangepast 

tot een duurzame verblijfplaats waar het gezond en comfortabel verblijven is. Na het behalen van het ‘EU 

bloem’ Ecolabel werden alle inspanningen in april 2010 beloond met een Groene Sleutel. Tot op vandaag 

blijven we de klanten aanmoedigen om onze groene ideeën mee te nemen naar huis en steunen we collega’s 

die de stap naar een duurzame formule willen maken. In 2015 konden wij het Tripadvisor Eco-Leaders 

‘Platina’ niveau behalen. Dat is het hoogst mogelijke niveau waarmee slechts 2 hotels in België mee kunnen 

uitpakken. Hotel Fevery is er een van. 

Soll Cress 
Contactpersoon: Sofie Vandamme 

Tel: 058 51 23 32 

e-mail: hotel@sollcress.be  

website: www.sollcress.be  

groene sleutel sinds: 2012 

mailto:elckerlyck.inn.hotel@skynet.be
http://www.elckerlyck-inn.be/
mailto:paul@hotelfevery.be
http://www.hotelfevery.com/
mailto:hotel@sollcress.be
http://www.sollcress.be/
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Beschrijving: Soll Cress staat synoniem voor 45 jaar ten dienste staan van de klant. Bij ons verblijven in een 

gezellige en ongedwongen sfeer. Genieten van de rust, een massage, … Een binnenzwembad, en eenvoudig 

en lekker in huis gekookte gerechten, waarvan de traditie bleef behouden. “No stress in Soll Cress” is niet 

zomaar een loze slogan. In het hedendaagse hectische leven , zeer modern getoetst komt u bij ons tot rust. 

Up to date kamers. 

Quote: De groene sleutel is voor ons een mooie erkenning, voor onze jarenlange inzet.  Spaarzaam en 

duurzaam omgaan met energie, papier en water is bij ons al jaren een feit. Het werd als bij wijze van spreken 

onze generatie met de paplepel ingegeven. 

Parkhotel  
Contactpersoon: Burcho Van den Kerkhove 

Tel: 058 41 41 41  

e-mail: info@parkhoteldepanne.be   

website: www.parkhoteldepanne.be   

groene sleutel sinds: 2009  

Beschrijving: Het Parkhotel is gelegen in het centrum van de Belle epoquewijk van De Panne. Het heeft een 

prachtige tuin van 2.000 m² op slechts 200 meter van zee. De Panne is omringd door natuurreservaten 

waardoor er voor zowel de wandelaars als de fietsers voldoende aanbod is. De kamers worden stelselmatig 

vernieuwd naar ecologische kamers door het gebruik van natuurlijke materialen zoals kurk, natuurlijke verf, 

ecologische shampoo en zeep. Het ontbijtbuffet bestaat hoofdzakelijk uit biologische en streekproducten. Het 

laatste jaar werden er zonneboilers met thermische panelen geplaatst.  

Quote: Duurzaam ondernemen is voor ons een logische keuze van ondernemen. Respect voor de natuur en de 

medemens. Door het gebruik van streekproducten heb je kwalitatieve smaken en producten. Wij gebruiken 

ook graag volgende woorden van Edmond Burke : “Nobody made a greater mistake than he who did nothing 

because he could do only a little.” 

Hotel Navarra 
Contactpersoon: Michel Maertens (Gedelegeerd Bestuurder) 

Tel: 050 34 05 61 

e-mail: info@hotelnavarra.com 

website: www.hotelnavarra.com 

groene sleutel sinds: 2013 

Beschrijving: Hotel Navarra Brugge is een elegant 17e-eeuws herenhuis (officieel geklasseerd als beschermd 

historisch monument), met een werkelijk fascinerende geschiedenis, dat zijn oorspronkelijke charme heeft 

weten te bewaren. Het hotel is gelegen in een vrij rustige buurt in het historische hart van Brugge, vlakbij het 

wereldberoemde Belfort op de Markt en alle belangrijke bezienswaardigheden van Brugge.  

Het hotel heeft 94 kamers genietend van een 4-sterren comfort. Elke morgen verzorgen we een overheerlijk 

ontbijt. De gasten kunnen tevens lekker ontspannen in de wellness van het hotel (met zwembad, sauna en 

fitness), dewelke prachtig geïntegreerd is in de historische wijnkelders. Ook onze jazzbar zorgt bijkomend voor 

een relaxe sfeer. De privé tuin met terras staat borg voor een oase van rust. Achteraan het hotel werd de 

enige nog resterende ijskelder in de brugse binnenstad vakkundig gerestaureerd en open gesteld voor het 

publiek. 

Het interieur van het hotel herbergt enkele unieke architecturale pareltjes, zoals ondermeer de prachtige 

historische wenteltrap in de hotellobby en de schitterende ‘Bonaparte’ vergaderzaal, dewelke destijds werden 

opgetrokken ter ere van de komst van Napoleon Bonaparte naar Brugge. 

Quote: Etisch correct ondernemen staat reeds sinds de start van Hotel Navarra in 1980 erg hoog in het 

vaandel. Respect voor onze talrijke gasten, al onze sympathieke medewerkers, het historisch erfgoed van 

Brugge, maar ook voor het milieu! Het is onze persoonlijke overtuiging dat we met z’n allen dringend meer 

respect moeten opbrengen voor ons milieu. Vegen voor eigen deur, kan hiertoe zeker bijdragen. We hopen 

mailto:info@parkhoteldepanne.be
http://www.parkhoteldepanne.be/
mailto:info@hotelnavarra.com
http://www.hotelnavarra.com/
http://www.hotelnavarra.com/nl/info/87/Geschiedenis.html
http://www.hotelnavarra.com/nl/info/115/Kamers.html
http://www.hotelnavarra.com/nl/info/119/Zwembad.html
http://www.hotelnavarra.com/nl/info/117/Sauna.html
http://www.hotelnavarra.com/nl/info/106/Fitness.html
http://www.hotelnavarra.com/nl/info/101/Bar.html
http://www.hotelnavarra.com/nl/info/107/Tuin-met-terras.html
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dat het ook andere collega’s zal aanzetten om milieubewuster te ondernemen. Het milieu is en blijft 

belangrijk indien we onze  kinderen een mooie, groenere toekomst willen nalaten. 

Crowne Plaza Brugge 
Contactpersoon: Lucas Bakx  

Tel: 050 44 68 44 

e-mail: l.bakx@cpbrugge.com  

website: www.crowneplaza.com/brugge.be  

groene sleutel sinds: 2013 

Beschrijving: The central Crowne Plaza Brugge, a modern hotel on medieval Burg Square with views of the 

Belfry of Bruges.Cross the historic cobbled square to enter Crowne Plaza Brugge's contemporary Lobby. Our 

friendly Front Desk staff are ready with the key to your calming room or Suite, some retaining their original 

wooden beams, or you can plunge into the heated indoor pool in our Health and Fitness Host banquets or 

meetings in our cellar spaces, where the exposedmedieval foundations of St Donatian's church create an 

intimate atmosphere. The bright terrace of our PlazaCafé Restaurant. A hip and trendy restaurant overlooking 

the Burgh serving classic dishes with local fresh products. Quaff delicious Belgian beers in the lounge of 

PlazaCafé bar. Seeping through its walls and ancient beams, the history of this enchanting city permeates the 

inviting Crowne  Plaza Brugge. 

Hotel Heritage 
Contactpersoon: Johan Creytens 

Tel: 050 44 44 44 

e-mail: johan.creytens@hotel-heritage.com  

website: www.hotel-heritage.com  

groene sleutel sinds: 2013 

Beschrijving: Het 4-sterren Relais & Chateaux Hotel Heritage, recent bekroond als beste “Luxury Boutique 

Hotel” van België, heeft een uiterst centrale ligging, amper 50m van de Markt.  De ideale uitvalsbasis voor 

ieder bezoek aan Brugge. Op wandelafstand van alle toeristische bezienswaardigheden, mooiste hoekjes van 

de stad en populairste musea. Op een boogscheut van het Stadstheater, winkelstraten en gezellige 

restaurants en bars.  

Het wereldwijd gerenommeerde hotel beschikt eveneens over een gastronomisch restaurant, Le Mystique, 

waar Chef Gregory Slembrouck met zijn brigade culinaire hoogstandjes uit zijn hoed tovert.  

Hotel Heritage is reeds lang de voorloper in duurzaam ondernemen. Hoteleigenaar Johan Creytens streeft 

samen met manager Vincent Labrosse voortdurend naar het perfecte evenwicht tussen mens. omgeving, gast 

en onderneming.  Reeds meer dan 20 jaar recycleren zij bewust papier en karton, plastic en glazen flessen.  Zij 

vonden de criteria van het label “Groene Sleutel” een mooi verlengstuk van hun overtuiging tot het maken 

van een betere leefwereld.  Hierbij enkele voorbeelden van groene initiatieven die reeds werden genomen in 

Hotel Heritage: 

Recyclage van alle compacte TL lampen 

Recyclage van alle glazen gloeilampen 

Recyclage van alle kantoor drukwerk 

Alle afdelingen zijn verplicht dubbelzijdig te printen voor interne documenten 

Alle afdelingen gebruiken gerecycleerde inkt cartridges 

Aankopen enkel van producten met gerecycleerde verpakkingsmateriaal 

Gastentoilet zijn voorzien van 6l. spoeling 

Luchtfilters worden op geregelde basis vervangen om het energieverbruik te verminderen 

HVAC-systeem wordt gecontroleerd door Energy Management Program 

Digitale thermostaten voor de meest betrouwbare verwarming/koeling te produceren 

mailto:l.bakx@cpbrugge.com
http://www.crowneplaza.com/
mailto:johan.creytens@hotel-heritage.com
http://www.hotel-heritage.com/
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Jeugdlocaties  

Jeugdherberg De Ploate  
Contactpersoon: Craey Carl (Manager JHB De Ploate) 

Tel: 059 80.52.97 

e-mail:  carl@vjh.be 

Website: www.jeugdherbergen.be 

Groene Sleutel sinds: 2015  

Beschrijving: Jeugdherberg "De Ploate" is verhuisd naar een gloednieuw gebouw! De toplocatie blijft 

verzekerd - pal in het centrum van Oostende en vlakbij het strand en het station. 

De nieuwe en moderne jeugdherberg voldoet aan alle eisen van de hedendaagse reiziger of toerist: 

comfortabele kamers van 2 tot 6 personen, met privé badkamer. Een leuke lounge en bar om te ontspannen 

en andere reizigers te ontmoeten, polyvalente zalen – waaronder zelfs een heus strandrangerlab met een 

“doe-aquarium” – dit alles gratis ter beschikking voor alle gasten die in de jeugdherberg verblijven,... De 

jeugdherberg is ideaal voor een unieke combinatie van stad & zee. En dat geldt zowel voor gezinnen & 

backpackers als groepen & scholen. De jeugdherberg heeft ook oog voor ecologisch, economisch en sociaal 

toerisme. 

Daarom hebben we extra aandacht besteed om onze ecologische voetafdruk met z’n allen te reduceren.  

Dit doen we door gebruik te maken van volgende installaties ; Een warmte krachtkoppeling , Zonnecollectoren 

en boiler , opvang en gebruik maken van regenwater, LED en TL spaarverlichting , 3 dubbel gelaagde ramen 

met een hoge zowel thermische als akoestische isolatiewaarde , GBS energiebeheersysteem , sleutelkaartjes 

die de nutsvoorzieningen op de kamers besturen , … 

Ook het afval in de jeugdherberg wordt gesorteerd en in de daartoe bestemde ruimte opgeslagen. 

Niet te vergeten ons “strandrangerlab” gerealiseerd in samenwerking met het Marien Ecologisch Centrum 

vzw  , WWF-Vlaanderen en de Stad Oostende. 

In deze ruimte kunnen de bezoekers kennismaken met de unieke biotopen “ strand – zee-en duinen en de 

bio-diversiteit die ze herbergen. Maar helaas ook met de bedreigingen die er zijn die deze fragiele 

ecosystemen kunnen vernietigen. Om enkele voorbeelden te noemen de “bycatch” , verzuring van de 

Oceanen , micro plastics , … 

Ook het ontstaan van de Noordzee wordt hier toegelicht via een tentoonstelling van enkele merkwaardige 

archeologische vondsten. Het bezoeken waard dus! 

Quote: “Om ons steentje bij te dragen aan een positieve impact op het milieu dragen wij volgende boodschap 

op aan al onze bezoekers “ Leef in harmonie met moeder aarde en goed gedrag laat geen sporen na” 

Dit om ook voor de komende generaties  een “groene ”wereld te garanderen. 

Volledig in lijn dus met de Groene Sleutel .” 

Hoge Duin: De Ark - De Kajuit - De Sloep 
Contactpersoon: Samuel Trybou (NZ Broederlijkheid) 

Tel: 058 234052 

e-mail: samuel.trybou@bivakhuishogeduin.be, info@bivakhuishogeduin.be   

website: http://bivak.hogeduin.be, http://bivak.nzvakanties.be  

groene sleutel sinds: 2010 

Beschrijving: Het bivakhuis Hoge Duin is een verblijfplaats waar het milieu en de natuurlijke bronnen worden 

gerespecteerd. We hebben ons ertoe verbonden onze consumptie van water en energie te beperken, 

biologische onderhoudsproducten te gebruiken en onze afval te sorteren. Tevens willen we onze 

vakantiegangers sensibiliseren voor en informeren over onze ecologische doelstellingen. Alle groene 

mailto:carl@vjh.be
mailto:samuel.trybou@bivakhuishogeduin.be
mailto:info@bivakhuishogeduin.be
http://bivak.hogeduin.be/
http://bivak.nzvakanties.be/
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initiatieven worden uitgelegd door middel van informatieborden. De vakantiegangers kunnen hun energie- en 

waterverbruik op de voet volgen en vergelijken met het gemiddeld verbruik van andere groepen. 

Enkele groene initiatieven:  

recuperatie van hemelwater;  

bewegingsdetectoren; 

isolatie van ramen en zelfreinigende vensters;  

fotovoltaïsche zonnepanelen voor het produceren van elektriciteit en spaarverlichting;  

knop voor waterbesparing op kranen, toiletten en urinoirs; 

actief systeem voor verluchting en warmeluchtrecuperatie; 

fietsen + boodschappenkarretjes gratis ter beschikking; 

eigen fiets- en wandelkaarten gratis ter beschikking; 

bolderkarren gratis ter beschikking. 

Quote: Groen boven! Zowel het personeel als de klanten worden er voortdurend op gewezen dat de locatie 

van het bivakhuis uniek is met de duinen als achtertuin. Daarom is het belangrijk dat iedereen respect heeft 

voor het milieu.  

Het Galjoen 
Contactpersoon: Bruno Vandensteen (Het Galjoen VZW) 

Tel: 059 23 78 71 

e-mail: bruno@hetgaljoen.be 

website: www.hetgaljoen.be 

groene sleutel sinds: 2008 

Beschrijving: Een ideale plek voor zeeklassen, kampen, teamweekends, vormingsweekends, etc, in een rustige 

omgeving, met 155ha bos, de duinen, het strand, de zee, en de kusttram op een boogscheut. Mogelijkheid tot 

volpension of zelfkook, wandelingen met natuurgidsen, fietsverhuur, … We ondersteunen de groepen met de 

juiste info en praktische hulp, bieden een democratische prijs aan, en informeren hen steevast over het 

milieuvriendelijker maken van hun verblijf aan zee.  

Quote: VZW Het Galjoen draagt de zorg voor de natuur zeer hoog in het vaandel, en mikt op biodiversiteit, 

milieu- en natuureducatie, energiezuinigheid van de verblijven, en zoveel meer, en wil dat onder andere 

uitdragen via het Groene Sleutel –label. Hoe meer groepen hierover geïnformeerd worden, hoe beter voor 

het milieu. Dit vertaalt zich overigens ook in een lagere energiefactuur voor de groepen.  

The Outsider Coast - ‘t Kraaienest 
Contactpersoon: Geert Uytterhoeven (The Outsider Coast CVBA) 

Tel: 058 23 14 04 

e-mail: info@theoutsidercoast.be  

website: www.theoutsidercoast.be/nl-BE/logement-outsider-coast/nieuwpoort-kraaiennest 

groene sleutel sinds: 2008 

Beschrijving: Op ‘het Eilandje’ langs het kanaal Nieuwpoort – Plassendaele kunt u de site van The Outsider 

Coast vinden. U kunt hier 3 jeugdverblijfcentra vinden, namelijk een gebouw geflankeerd door 2 logeerboten. 

Dit centrale gebouw is ’t Kraaienest. Over de gehele site is er een slaapcapaciteit voor 66 personen, in wel een 

uniek kader vlak langs het kanaal. Elk jaar worden nieuwe inspanningen geleverd om de locatie nog groener te 

maken, zoals onlangs elektrisch ondersteunde bakfietsen ter beschikking worden gesteld zodat groepen op 

een ecologisch verantwoorde manier hun boodschappen kunnen doen. Een energie-neutraal centrum is het 

hoofddoel! Begin juli 2014 werd bovendien de volledige site rondom ’t Kraaienest opnieuw aangelegd met 

een betere toegang en mooiere terreinen als gevolg! 

Quote: Logeren in ’t Kraaienest betekent dat je geconfronteerd wordt met natuur. Gelegen vlak langs het 

kanaal, kun je niet anders dat met deze natuurelementen rekening houden. Bij ontvangst op de locatie wordt 

er ook extra tijd besteed om te duiden waarom een bepaalde maatregel dient gevolgd te worden zodat ook 

mailto:bruno@hetgaljoen.be
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de groepen overtuigd worden en merken dat dit slechts een kleine inspanning van hen vraagt. Educatie is dan 

ook van prioritair belang!   

Hopper Jeugdverblijf Merkenveld 
Contactpersoon: Ward Vervaeke (VZW Scouts en Gidsen Vlaanderen) 

Tel: 050 27 76 98 

e-mail: merkenveld@hopper.be 

website: www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/merkenveld 

groene sleutel sinds: 2008 

Beschrijving: Hopper jeugdverblijf Merkenveld ligt in de landelijke gemeente Loppem (deelgemeente van 

Zedelgem) 10 km ten zuiden van Brugge en 20 km van de kust. Het centrum heeft zelf 20 ha speelbos en 10 ha 

kampeerweide, het grenst aan 70 ha natuurgebied. Merkenveld is zeer vlot bereikbaar met bus en trein.  

Scholen verblijven in Merkenveld met bosklassen, bezinnings- en vormingsdagen, schoolwerkweken. 

Jeugdbewegingen en jeugdwerk organiseren er (tenten)kampen, bivakken, weekends, cursussen en 

kadervorming. 

Quote: Een rustige en bosrijke omgeving, een warm onthaal, een service met de glimlach, een Groene Sleutel: 

Merkenveld is uw garantie op een aangenaam en duurzaam verblijf. 

Zeekameel 
Contactpersoon: Bart Soete (De Zeekameel) 

Tel: 058 24 13 19 

e-mail: info@dezeekameel.be  

website: www.dezeekameel.be  

groene sleutel sinds: 2009 

Beschrijving: De Zeekameel in Middelkerke is een uitnodigend en eigentijds project op de rand van duin en 

polder en op een boogscheut van zee en jachthaven. Het centrum is voorzien van comfortabele kamers om er 

een leuke, gezellige, passieve of actieve, sportieve vakantie door te brengen aan zee. Hierbij enkele 

voorbeelden van milieuvriendelijke initiatieven, waarbij telkens gezorgd wordt dat het comfort van de klant 

niet vermindert: 
alle toiletten op regenwater met een put van 150.000 liter; 
een volledig elektrische bestelwagen, Renault Kangoo ZE; 
twee elektrische golfwagens te beschikking van de klanten om strandmateriaal en zo mee te nemen; 
alle verlichting is LED verlichting met bewegingsdetectoren in de gemeenschappelijke ruimtes; 
wasmachine en droogkast op gas; 

fotovoltaïsche panelen; 
2.000 liter zonneboilers; 
fietsen gratis ter beschikking voor klanten; 
waterbesparende douchekoppen. 
Quote: Ecologie en economie gaan hand in hand, want ecologische investeringen zorgen ervoor dat de kosten 

voor energie en water drastisch reduceren. 

mailto:merkenveld@hopper.be
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Gastenkamers 

Logies Villa Vindina  
Contactpersoon: Matthias Beun 

Tel: 058 42.99.00 

e-mail: info@villavindina.be 

Website: www.villavindina.be 

Groene Sleutel sinds: 2016 

Beschrijving: Logies Villa Vindina is erg rustig gelegen aan de rand van de Dumontwijk op wandelafstand van 

de zeedijk en van het beschermd natuurreservaat van de Westhoekduinen. Als men zin heeft in winkelen, uit 

eten gaan, marktjesdoen of allerhande architectuurwandelingen of natuurwandelingen maken, het kan 

allemaal. Villa Vindina ligt op 50 meter van de tramhalte. De Villa Vindina biedt vier ruime, erg comfortabele 

en bijzonder verzorgde kamers aan voor zowel zakenreizigers, toeristen als families met kinderen. Alle kamers 

zijn uitgerust met een inloopdouche, privé toilet, haardroger, handdoeken, wifi, digitale televisie, koffie, wijn, 

minibar en bureau. Deze comfortabele villa beschikt over een zonnig terras met vier gratis privé 

parkeerplaatsen. De villa werd in 2015 grondig gerenoveerd waarbij een bijzondere aandacht werd besteed 

aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoorde uitbating. Het is dan ook uitgerust met een extra 

geïsoleerd dak, hoog rendements-dubbelglas, thermostatische kranen en LED-verlichting. Alle afval wordt 

zorgvuldig gesorteerd en zo mogelijk gecomposteerd.  Alle toiletten worden gespoeld met hemelwater en het 

onderhoud van de kamers gebeurt uitsluitend met  biologische schoonmaakproducten. Het bed- en badlinnen 

wordt gewassen in de meest milieubewuste wasserij van de streek. Villa Vindina beschikt over een 

fietsengarage met de mogelijkheid om de fietsen te reinigen en teherstellen.  

Quote: “Voor ons zijn de criteria van de Groene Sleutel een goed motivatie. Wij proberen duurzaam te 

ondernemen en in het algemeen de natuur te beschermen, zoals bijvoorbeeld het sorteren van afval, het 

water- en stroomverbruik te beperken, enz. Met het behalen van de groene sleutel houdt het niet op, We zijn 

de vijfde generatie van onze familie in de hotelindustrie in De Panne. We zouden het fijn vinden om de 

volgende generaties hetzelfde te kunnen aanbieden als wij aangeboden kregen. We blijven ambitieus en 

zullen nog meer energie steken in het milieubewust maken van onze medewerkers, het zuinig omspringen 

met water en energie, het doen aan afvalpreventie en oog hebben voor groenonderhoud en duurzame 

mobiliteit. 

Koornemoezen 
Contactpersoon: Patrick Van De Kerckhove 

Tel: 050/34 22 01 

Email: info@koornemoezen.be  

Website: www.koornemoezen.be  

groene sleutel sinds: 2011 

Omschrijving: B&B KOORNEMOEZEN, b&b dicht bij Brugge én de zee 

ECOLOGISCHE KAMER MET BIO ONTBIJT - Bed & Breakfast KOORNEMOEZEN heeft maar één suitekamer en 

dat is een bewuste keuze. Zowel de verblijfplaats als de tuin zijn eventjes van jou alleen. De suite is volledig 

apart van het woonhuis: je hebt dus àlle privacy mét een ongelooflijk mooi uitzicht op de tuin, de weiden, de 

velden en de bossen rondom. De kamer is ingericht met ecologisch verantwoorde en natuurlijke materialen. 

Het ontbijt is volledig BIO naar  ùw smaak! 

Quote: Een milieulabel zoals de Groene Sleutel kan door niet genoeg mensen worden gedragen! Door onze 

vér doorgedreven biolevenswijze willen wij ons ecologisch steentje bijdragen: in kleine dingen GROOT(s) zijn ! 

Een échte keuze om met àlles bewust om te gaan in 't Leven: energie, tijd, geld, natuur, mens & dier... 

mailto:contact@livinginbrusel.be
http://www.livinginbrusel.be/
mailto:ann@vaninzichtnaaruitzicht.be
http://www.koornemoezen.be/
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B&B Bariseele - Brugge 
Contactpersoon: Benny Vercamer  

Tel: 0477 76 00 06 

e-mail: benny@bariseele.be  

website: www.bariseele.be  

groene sleutel sinds: 2013 

Beschrijving: Ons gastenhuis Bariseele is rustig gelegen in een volkse buurt van het historische centrum naast 

de 14e eeuwse Sint Gilliskerk. Langs de romantische Reitjes bereikt u na enkele minuten wandelen de Grote 

Markt, het Chocolade Museum en het Kantcentrum. 

Ons gastenhuis was in 19 en 20ste eeuw één van de grootste hotels van Brugge.  Hotel Bariseele lokte vele 

nationale en internationale gasten naar Brugge. De hotelfunctie blijft nog steeds bestaan in Hotel Fevery, 

waar we het eco-label en de groene sleutel reeds enkele jaren behaalden.  Met onze B&B was het een 

logische beslissing de tal van voordelen van een eco-verblijf ook meteen in te voeren.    

In 2014 verwelkomen we graag onze gasten in een volledig vernieuwde B&B met 3 Suites in alle comfort en 

met duurzame ecologische aspecten.   Onze gasten verblijven bij ons 3 tot 5 nachten en genieten van hun 

ruime suites, privé ingerichte badkamers met salon en mogelijkheid tot ontbijt in de kamer. 

Quote: Your Quiet Eco Oasis in the historical heart of Bruges.  B&B Bariseele heet u welkom en laat u zien dat 

u in alle comfort en rust kan genieten van een "ECO" verblijf in het historisch centrum van Brugge.... en 

genieten kan u ook 's morgens van een lekker Belgisch ontbijt met tal van streekproducten. Tot binnenkort. 

Campings 

Camping Klein Strand 
Contactpersoon: Jozefien Demarest 

Tel: 050/81 14 40 

e-mail: info@kleinstrand.be  

website: www.kleinstrand.be  

groene sleutel sinds: 2013 

Beschrijving: Ooit was camping Klein Strand een boerderij. De grasvelden zijn vervormd naar staanplaatsen, 

van een oude schuur is restaurant China Garden ontstaan en omdat de populariteit groter was dan het aantal 

beschikbare plaatsen is de camping van 6 ha uitgebreid naar 23 ha. Hierna is de ontwikkeling snel gegaan, 

sanitaire gebouwen, nog een restaurant en de 2e receptie werden geplaatst. Inmiddels is camping Klein 

strand uitgegroeid tot een modern vakantiepark met groot recreatiemeer op 10 kilometer van de kust. 

Camping Klein Strand zal zich blijven ontwikkelen om aan de wensen van de doelgroep te kunnen voldoen! 

Quote: "Een verrassend verblijf dat zuinig omspringt met water, energie en afval zonder toegevingen te doen 

op het vlak van comfort." 

Vakantiewoning 

Abelia Brugge 
Contactpersoon: Sabine Taillaert  

Tel: 0032(0)486/65 62 89 

e-mail: info@abelia.be  

website: www.abelia.be, www.facebook.com/abeliabrugge  

groene sleutel sinds: 2013 

Beschrijving: De eenvoudige, knusse en gezellige vakantiewoning ligt in één van de meest charmante wijken 

van de Brugse binnenstad. De nabij gelegen Kruispoort, de molens, de pittoreske kasseistraten en het mooie 

mailto:benny@bariseele.be
http://www.bariseele.be/
mailto:info@kleinstrand.be
http://www.kleinstrand.be/
mailto:info@abelia.be
http://www.abelia.be/
http://www.facebook.com/abeliabrugge
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uitzicht op het torentje van de Sint-Sebastiaans gilde wekken een feeërieke sfeer op. Genieten van een 

romantisch weekendje Brugge of van het gastronomische aanbod, het uitvoeren van een familie-uitstap met 

bezoek aan leuke musea, een wandeling naar Damme of een fietstochtje naar de kust of het Zwin behoren tot 

de mogelijkheden. Het volledig gerenoveerd huisje is voorzien van hedendaags comfort (centrale verwarming, 

ingerichte keuken, badkamer, garage, zonnig terras, etc..) waarbij aandacht werd besteed aan rationeel 

gebruik van water en energie. Kinderen zijn van harte welkom. Speelgoed is ter beschikking van de kinderen 

terwijl de jeugd zich kan verdiepen in stripverhalen met Brugge als thema. Het spelen van een gezelschapspel 

in familieverband behoort eveneens tot de mogelijkheden. Ook internet is aanwezig want de woning 

evolueert mee met zijn tijd en is dan ook op facebook terug te vinden. 

Quote: Door zelf bewust om te gaan  met energie en water wensen wij ook onze gasten te motiveren om hier 

aandacht aan te besteden. Zoals het spreekwoord zegt: wie voor zijn eigen deur veegt, creëert een propere, 

leefbare wereld voor de toekomstige generaties. 
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Provincie Oost-Vlaanderen 

Attractie 

Provinciaal Domein De Gavers 
Contactpersoon: Marina Van Waeyenberg 

Tel: 054 43 53 61 

e-mail: marina.van.waeyenberg@oost-vlaanderen.be  

website: www.degavers.be/public/verblijfsrecreatie/index.cfm  

groene sleutel sinds: 2014 

Beschrijving: In het Provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen vindt u naast een uitgebreid 

verblijfsaanbod ook een waaier aan mogelijkheden om een dagje uit te blazen in de Vlaamse Ardennen. In het 

veelzijdig recreatiedomein kan je surfen en zeilen op het Gavermeer,  zonnen op het strand, ravotten in het 

speeldorp, zwemmen of relaxen in het zwembadcomplex met glijbaan, whirlpool en sauna.  Je kan er ook 

minigolf spelen naast de  skelterbaan en skateramp. Er worden fietsen verhuurd en aan het onthaal zijn ook 

brochures over fiets- en wandelroutes verkrijgbaar. 

Meetinglocaties 

Gent ICC 
Contactpersoon: Nicolas Vanden Eynden (Sorest-B NV) 

Tel: 09/242 89 00 

e-mail: nicolas.vandeneynden@iccghent.com  

website: www.iccghent.com  

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: Gent ICC ligt in een oase van rust te midden van het grootste park en de groene long van Gent. 

Het congrescentrum werd opgetrokken in 1975. De 19 meeting rooms, de 2 exhibition ruimtes, de 

Banketzaal, de Casinozaal én het 3-zetel concept (Auditorium + Breakout Rooms) beslaan in het totaal 

20.000m² aan bruikbare oppervlakte. Deze zalen kunnen aan een breed scala van events plaats bieden. Sinds 

2007 is Gent ICC begonnen aan zijn duurzaam investeringsprogramma waarbij vooral geïnvesteerd werd in 

isolatie, nieuwe technieken, het aantrekken van duurzame onderleveranciers. We danken dan ook de Stad 

Gent in het helpen dit te realiseren. 

Quote: Duurzaamheid is een verworvenheid geworden. Zelfs in het bedrijfsleven spreken we erover als hèt 

businessmodel, dat over tien jaar de norm zal zijn. Het is en blijft een investering en een continu proces. 

Flanders Expo 
Contactpersoon: Etienne Verhaert 

Tel: 09 241 92 11 

e-mail: etienne.verhaert@artexis.com  

website: www.artexis.com  

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: Moderne meetingloactie gelegen op Flanders Expo GENT. Een totaal vernieuwde Flex XL, al of in  

combinatie met de Flex 1 tem 4, en of de Flex meet zijn het ideaal als meetinglocatie bij grote evenementen 

en beurzen op het tentoonstellingspark. Duurzaamheid zit beleidsmatig verweven in het beleid van de 

mailto:marina.van.waeyenberg@oost-vlaanderen.be
http://www.degavers.be/public/verblijfsrecreatie/index.cfm
mailto:nicolas.vandeneynden@iccghent.com
http://www.iccghent.com/
mailto:etienne.verhaert@artexis.com
http://www.artexis.com/
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ARTEXIS GROUP. Door continue te investeren in het duurzame en inspanningen te leveren slaagt deze locatie 

erin om modern meetingcomfort te combineren met milieuvriendelijke en rationele technieken. 

Handelsbeurs Concertzaal Gent 
Handelsbeurs Concertzaal Gent 

Contactpersoon: Wolf Raman  

Tel: 09 265 91 70 

e-mail: wolf.raman@handelsbeurs.be  

website: www.handelsbeurs.be/huren  

groene sleutel sinds: 2013 

Beschrijving: Onder de naam 'Handelsbeurs Concertzaal' organiseert Noordstarfonds vzw jaarlijks een 100-tal 

concerten. Deze vinden plaats in het in 2002 gerestaureerde historische Handelsbeursgebouw. Als er geen 

producties doorgaan, is het gebouw ook te huur. Het historische pand verbergt een unieke, moderne theater-

technische infrastructuur. In de concertzaal is zowel een auditorium- als een vlakke opstelling mogelijk, 

waardoor de zaal  geschikt is voor allerhande evenementen: seminaries, beurzen, congressen, concerten, 

theater- en filmvoorstellingen, muziekopnames, persconferenties, lezingen, recepties, workshops, ... 

Afhankelijk van de opstelling heeft ze een capaciteit van 380 zitplaatsen of 750 staanplaatsen. Naast de 

concertzaal bevindt zich een foyer met uitgebreide bar, verder ook een achterfoyer en terras, en twee 

vergaderzalen (14 en 24 personen). Dit alles is in handen van een professioneel productioneel en technisch 

team dat duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Het historische gebouw werd zoveel mogelijk aangepast 

aan de huidige eco-normen. Wie huurt in de Handelsbeurs, krijgt enkele tips mee voor een duurzaam event.  

Van der Valk Beveren 
Contactpersoon: Tim Van der Valk 

Tel: 03/775 86 23 

e-mail: info@hotelbeveren.be   

website: www.hotelbeveren.be  

Groene sleutel sinds: 2014 

Beschrijving: Hotel Beveren is een luxueus  viersterren hotel , ideaal gelegen vlakbij de N70 op slechts 15 km. 

van Antwerpen.  Met onze 140 hotelkamers, 13 multifunctionele zalen en wellness faciliteiten richten wij ons 

zowel op de zakelijke als de toeristische gast. U kan bij ons ook terecht om heerlijk te dineren in het 

 gastronomisch restaurant  “de Mangerie”  of in de “Ozzo” Sushi Lounge. 

Hotel Beveren  staat voor innovatie en denkt toekomst gericht. Duurzaam omgaan met het milieu is daarom 

ook één van onze belangrijkste prioriteiten.  Daarnaast zien wij maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(MVO) eveneens als een heel belangrijk onderdeel van duurzame groei. 

Voor ons bedrijf is het beleid in MVO gebaseerd op 4 pijlers: 

Wij zetten ons  in om maatschappelijk verantwoorde en duurzame producten en diensten aan te bieden aan 

onze gasten. Onder andere door lokale bioproducten aan te bieden, alsook O-Original water (ons lokaal water 

wordt gebruikt als grondstof voor ons eigen uniek en bovenal duurzame water) en vis af te nemen van 

leverancier “Vis & Seizoen”.  Zij stimuleren duurzame visvangst in het juiste seizoen. Meer bewustwording 

leidt tot betere kwaliteit op ons bord en meer garantie voor het voortbestaan van de  verschillende 

vissoorten. 

We proberen zoveel mogelijk betrokken te zijn bij diverse maatschappelijke doelen door ondersteuning in 

geld, middelen of personeel te bieden. 

We voldoen aan het aantal geldende wet- en regelgeving in het algemeen en op het gebied van de zorg voor 

milieu en duurzaamheid in het bijzonder. 

Ons bedrijf streeft naar het continu verbeteren van haar prestaties op het gebied van arbeidsveiligheid, 

duurzaamheid en milieuzorg. 

mailto:wolf.raman@handelsbeurs.be
http://www.handelsbeurs.be/huren
mailto:info@hotelbeveren.be
http://www.hotelbeveren.be/
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Wat betreft de investeringen die wij voor ons duurzaam beleid reeds gedaan hebben (en nog zullen doen), 

daar staan wij voor volle 100 % achter! Dit is zo belangrijk voor de wereld van morgen en bovendien 

verdienen ze zichzelf binnen de kortste keren terug. Enkele praktische voorbeelden hiervan zijn: 

Verlichting: door het vervangen van onze lampen naar Led en spaarlampen besparen wij jaarlijks € 4.927. 

Door ons verwarmd zwembad af te dekken met foam reduceren wij op energieverbruik, alsook 50 % op het 

gasverbruik! 

Waterbesparing op de hotelkamers (douches en wastafels)  levert ons een besparingspotentieel op van maar 

liefst € 6.389 per jaar en dit door slechts een investering  van € 1.250 te doen. 

Het beter scheiden van de verschillende afvalsoorten levert een besparing van circa € 2.035 per jaar. 

Mechanische handdrogers in de toiletten i.p.v. van papieren handdoekjes bespaart ons € 6.850 per jaar op. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, we kunnen zoveel doen als we het zelf maar willen en geloven. Ons 

streefdoel is om in 2015 aan alle CO2-neutraliteitsverplichtingen  te voldoen! 

Quote:  “ Think green or don’t think at all! ” 

Hotels 

NH Gent Belfort  
Contactpersoon: Jurgen Doise 

Tel: 09 268 36 00 

E-mail: jh.doise@nh-hotels.com 

Website: http://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-gent-belfort 

Groene sleutel sinds: 2015 (nieuwe laureaat) 

Beschrijving: Het NH Gent Belfort ligt naast het historische stadhuis van Gent, en vanuit deze locatie ontdekt u 

het mooie oude centrum van Gent. Gent is één van de, zoniet dè leukste stad van België, u zal er zich geen 

enkel moment vervelen. De stad heeft een historische sfeer door de fraaie kathedraal, de enorme stadsburcht 

“het Gravensteen”, de 95-meter hoge Belforttoren, de oude panden en smalle straatjes. U vindt in Gent grote 

winkelstraten en kleine steegjes met leuke boetieks. In de oude arbeiderswijk het Patershol kunt u genieten in 

één van de vele sfeervolle eethuisjes. 

Het 174 kamers tellende hotel biedt kamers met een stijlvolle accommodatie, een uitstekende restaurant en 

een eigen fitnessruimte en sauna. Van Artevelde, het restaurant van het hotel, serveert traditionele, lokale 

gerechten in een warme sfeer. De bar is een geweldige plek om af te spreken onder het genot van een 

traditioneel Belgisch biertje en heerlijke cocktails. Bij mooi weer biedt het terras van het hotel een fijne 

omgeving om van de zon te genieten. De loungebar in de tuin is tevens een aangename plek voor ontspanning 

na een lange dag. 

Behalve de uiterst handige ondergrondse parking, biedt het 100% rookvrije NH Gent Belfort ook 10 

multifunctionele vergaderruimtes aan die voorzien zijn van alle technische en audiovisuele benodigdheden, 

van 2 tot 400 personen. De middeleeuwse gewelfde crypte “Il Trovatore” is de ideale locatie voor bruiloften, 

recepties en network-events. 

NH Hotel Group beschikt over 4 verschillende brands: 4- sterren urban NH Hotels, de NH Collection flagship 

hotels, nhow design hotels en Hesperia vakantieresorts met moderne en comfortabele faciliteiten voor zowel 

toeristen als zakenreizigers.  

NH Hotel Group exploiteert bijna 400 hotels in 29 landen in Europa, Afrika, en Noord- en Zuid-Amerika. Er zijn 

47 NH Hotels in de Benelux met meer dan 8.500 kamers, waarvan 11 hotels in België. NH Hotel Group behoort 

tot de drie grootste spelers op de zakelijke hotelmarkt in Europese stedenbestemmingen en is 

beursgenoteerd aan de IBEX 35 stock exchange of Madrid.   

Quote: Verantwoordelijkheid voor het milieu is ingebed in de bedrijfscultuur van NH Hotel Group. De keten 

heeft de ambitie om één van de meest maatschappelijk verantwoorde bedrijven te zijn in de hospitality 

industrie. NH Hotel Group biedt diensten aan die inspelen op de huidige en toekomstige wensen van zowel de 

mailto:jh.doise@nh-hotels.com
http://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-gent-belfort
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interne als de externe betrokkenen in de landen waar zij actief is en voor toekomstige generaties met 

maximale aandacht voor details en efficiënte en duurzame milieuvriendelijke oplossingen. De Green Key is 

een mooie erkenning voor de jarenlange inzet.  

Hotel Harmony  
Contactpersoon: Harmony De Smet 

Tel: 09 324 26 80 

e-mail: info@hotel-harmony.be  

website: www.hotel-harmony.be 

groene sleutel sinds: 2015  

Beschrijving: Hotel Harmony is een charmant 4-sterrenhotel gelegen in het hartje van Gent. Dankzij de 25 

gepersonaliseerde kamers en 2 vergaderzalen geschikt voor alle professionele doeleinden.  De persoonlijke 

aanpak, de flexibiliteit en de moderne uitrusting maken  zowel een verblijf als een vergadering bij Hotel 

Harmony tot een onvergetelijke ervaring. Hotel Harmony zal deze zomer uitbreiden met 15 kamers en een 

fitness. 

Quote: Net zoals we voor onze gasten de beste zorg en service nastreven, willen we ook het beste voor ons 

ecologisch systeem. De Groene Sleutel helpt ons verder in de goede richting. 

Holiday Inn Express Gent 
Contactpersoon: Laurens Roels 

Tel: 09 222 58 85 

e-mail: gm@hiexgent.be  

website: www.hiexgent.be  

groene sleutel sinds: 2010 

Beschrijving: Holiday Inn Express Gent biedt u ruime kamers tot 4 personen met extra lange bedden (2,20 m). 

Op slechts 5 km van het historische stadscentrum krijg je hier ongelooflijke waar voor je geld. Gratis 

onbijtbuffet en WiFi inbegrepen in alle tarieven. Om verpakkingsafval te vermijden voorziet het hotel 

zeepdispensers in alle badkamers. Ook Tesla, de Amerikaanse producent van elektrische wagens, heeft 

Holiday Inn Express Gent ontdekt. In  samenwerking met het hotel biedt Tesla een Supercharger point in Oost-

Vlaanderen aan: 8 supersnelle oplaadpunten waar Tesla-klanten levenslang en gratis hun auto kunnen vol 

laden op slechts 30 minuten. Andere elektrische voertuigen kunnen eveneens gratis laden via het oplaadpunt 

naast de ingang. Wil u de stad ontdekken? Gebruik dan de nieuwe tramlijn 4. Halte GENT-UZ ligt op 

wandelafstand van het hotel en garandeert zeer frequente verbindingen naar het historische centrum tot laat 

in de avond. 

Sandton Grand Hotel Reylof 
Contactpersoon: Koen Scheire  

Tel: 09 235 40 70 

e-mail: koen.scheire@sandton.eu 

website: www.sandton.eu/gent  

groene sleutel sinds: 2013 

Beschrijving: Genieten van pure luxe bij Sandton Grand Hotel Reylof in Gent. Sandton Grand Hotel Reylof, 

gelegen op een echte toplocatie in het hart van de meest historische, verassende stad van Vlaanderen, 

makkelijk bereikbaar en op wandelafstand van bekende monumenten. Makkelijk, gezellig, top service, luxe en 

genieten, ideaal vertoeven dus. Het hotel beschikt over 158 comfortabele hotelkamers, suites en executive 

kamers.. Ook voor niet hotelgasten is ons trendy restaurant met vermelding in de Michelin gids en bar een 

echte aanrader. Eveneens hebben wij onze Blue Bird Bar welke een ideale locatie is voor business drinks en 

andere gezellige bijeenkomsten. 

mailto:info@hotel-harmony.be
http://www.hotel-harmony.be/
mailto:gm@hiexgent.be
http://www.hiexgent.be/
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Tevens beschikt het hotel over negen sfeervolle vergaderruimtes met een bijzonder authentieke sfeer en allen 

voorzien van daglicht. WiFi is gratis beschikbaar in het gehele hotel. Voor de nodige ontspanning vindt u in het 

geklasseerde koetshuis een wellness, waarin zich een bad, sauna, stoombad, ontspanningsruimtes, 

behandelkamers (voor massages en verzorgingen) en een fitness bevinden. Tussen de diverse gebouwen vindt 

u een prachtige binnentuin, waarin u bij goed weer heerlijk kunt genieten op één van de terrassen. Het hotel 

beschikt over een 50-tal parkeerplaatsen (betalend) en een oplaadpunt voor elektrisch voertuigen (gratis). Er 

is eveneens een publieke parking Ramen, net om de hoek. Ontdek Gent vanuit Sandton Grand Hotel Reylof. 

Een oase van rust midden in de stad Gent. 

Quote: Meer en meer krijgen we de vraag of er mogelijkheid is tot het opladen van elektrische wagens en dit 

door meerdere grote bedrijven, welke ook reeds gebruik maken van onze hotelfaciliteiten, vandaar dat wij het 

ook van belang vonden om hierop in te spelen en vooral deze service te kunnen aanbieden. Het is steeds onze 

bedoeling om mee te denken aan de toekomst en we hadden dit voorzien in ons Groene Sleutel-dossier. 

Verschillende bedrijven willen graag meestappen in het ecologisch verhaal en wij helpen hen hierbij waar 

mogelijk. Niet alleen onze hotelgasten kunnen hiervan gebruik maken, maar we promoten het ook voor de 

niet-hotelgasten welke komen lunchen in het restaurant “Lof” ….hiervoor bieden we zelfs gratis parkeren aan 

en tijdens lunch kunnen ze de auto gratis opladen….” Niet te vergeten en niet onbelangrijk natuurlijk maar het 

Sandton Grand Hotel Reylof beschikt ook over het Breaam Certificaat. 

Gasthof ‘Hoeve De Schapenkop’ 
Contactpersoon: Bert & Vero De Wolf - Rombaut 

Tel: 0473/95 00 92 

e-mail: info@HoeveDeSchapenkop.be  

website: www.HoeveDeSchapenkop.be  

groene sleutel sinds: 2009 

Beschrijving: Hoevehotel Ronse / De Schapenkop is een gezellig familiaal hotel met 7 gezinskamers waarvan 

één die ook rolstoeltoegankelijk is met een A+ label. In de weekends en schoolvakanties worden families op 

een uniek kindvriendelijke manier verwend, maar ook in de week worden zakelijke gasten in de watten 

gelegd. Alle kamers zijn vernoemd naar een met uitsterven bedreigd Belgisch schapenras, dewelke we op ons 

domein ook verder in standhouden. Midden de groene heuvels rond Ronse in de Vlaamse Ardennen kan je 

hier genieten van mooie wandel- en fietstochten. 

Quote: Met de Groene Sleutel trachten we onze bijdrage te leveren tot een duurzame toekomst. 

Van der Valk Beveren 
Contactpersoon: Tim Van der Valk 

Tel: 03/775 86 23 

e-mail: info@hotelbeveren.be   

website: www.hotelbeveren.be  

Groene sleutel sinds: 2014 

Beschrijving: Hotel Beveren is een luxueus  viersterren hotel , ideaal gelegen vlakbij de N70 op slechts 15 km. 

van Antwerpen.  Met onze 140 hotelkamers, 13 multifunctionele zalen en wellness faciliteiten richten wij ons 

zowel op de zakelijke als de toeristische gast. U kan bij ons ook terecht om heerlijk te dineren in het 

 gastronomisch restaurant  “de Mangerie”  of in de “Ozzo” Sushi Lounge. 

Hotel Beveren  staat voor innovatie en denkt toekomst gericht. Duurzaam omgaan met het milieu is daarom 

ook één van onze belangrijkste prioriteiten.  Daarnaast zien wij maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(MVO) eveneens als een heel belangrijk onderdeel van duurzame groei. 

Voor ons bedrijf is het beleid in MVO gebaseerd op 4 pijlers: 

Wij zetten ons  in om maatschappelijk verantwoorde en duurzame producten en diensten aan te bieden aan 

onze gasten. Onder andere door lokale bioproducten aan te bieden, alsook O-Original water (ons lokaal water 

wordt gebruikt als grondstof voor ons eigen uniek en bovenal duurzame water) en vis af te nemen van 

mailto:info@HoeveDeSchapenkop.be
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leverancier “Vis & Seizoen”.  Zij stimuleren duurzame visvangst in het juiste seizoen. Meer bewustwording 

leidt tot betere kwaliteit op ons bord en meer garantie voor het voortbestaan van de  verschillende 

vissoorten. 

We proberen zoveel mogelijk betrokken te zijn bij diverse maatschappelijke doelen door ondersteuning in 

geld, middelen of personeel te bieden. 

We voldoen aan het aantal geldende wet- en regelgeving in het algemeen en op het gebied van de zorg voor 

milieu en duurzaamheid in het bijzonder. 

Ons bedrijf streeft naar het continu verbeteren van haar prestaties op het gebied van arbeidsveiligheid, 

duurzaamheid en milieuzorg. 

Wat betreft de investeringen die wij voor ons duurzaam beleid reeds gedaan hebben (en nog zullen doen), 

daar staan wij voor volle 100 % achter! Dit is zo belangrijk voor de wereld van morgen en bovendien 

verdienen ze zichzelf binnen de kortste keren terug. Enkele praktische voorbeelden hiervan zijn: 

Verlichting: door het vervangen van onze lampen naar Led en spaarlampen besparen wij jaarlijks € 4.927. 

Door ons verwarmd zwembad af te dekken met foam reduceren wij op energieverbruik, alsook 50 % op het 

gasverbruik! 

Waterbesparing op de hotelkamers (douches en wastafels)  levert ons een besparingspotentieel op van maar 

liefst € 6.389 per jaar en dit door slechts een investering  van € 1.250 te doen. 

Het beter scheiden van de verschillende afvalsoorten levert een besparing van circa € 2.035 per jaar. 

Mechanische handdrogers in de toiletten i.p.v. van papieren handdoekjes bespaart ons € 6.850 per jaar op. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, we kunnen zoveel doen als we het zelf maar willen en geloven. Ons 

streefdoel is om in 2015 aan alle CO2-neutraliteitsverplichtingen  te voldoen! 

Quote:  “ Think green or don’t think at all! ” 

Jeugdlocaties  

t Schipken – Noordwestvleugel & Zuidoostvleugel 
Contactpersoon: Marina Van Waeyenberg 

Tel: 054 43 53 61 

e-mail: marina.van.waeyenberg@oost-vlaanderen.be  

website: www.degavers.be  

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: De jeugdherberg is een 17de eeuwse omgebouwde hoeve die tussen de Dender en het 

Provinciaal Domein De Gavers ligt. Onze gasten genieten er van de rust maar ook de sportievelingen vinden er 

hun gading. Sporten of relaxen in het domein: alles is mogelijk. Gebruik maken van de vele fiets- en 

wandelmogelijkheden in de omgeving is geen probleem. In de receptie kan je je keuze maken uit diverse 

wandel- en fietstochten. 

Scholen maken gebruik van de bundel 'geboeid door natuur' en leren zo dat 'werken aan de natuur' belangrijk 

is. Onze gasten kunnen er ook genieten van een lekkere maaltijd bereid met streekproducten. 

Quote: "Kleine inspanningen leveren vaak een groot resultaat", als je die boodschap kan doorgeven aan 

anderen, zal er meer waarde gehecht worden aan duurzaam ondernemen en toerisme. 

Hopper Jeugdverblijf Moerkensheide - Hoofdgebouw 
Contactpersoon: Piet Termont (VZW Scouts en Gidsen Vlaanderen) 

Tel: 09 282 68 94 

e-mail: moerkensheide@hopper.be 

website: www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/moerkensheide 

groene sleutel sinds: 2008 

mailto:marina.van.waeyenberg@oost-vlaanderen.be
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Beschrijving: Moerkensheide heeft een zonneboiler op het dak, werkt met een doorgedreven afvalselectie en 

gebruikt voor het onderhoud enkel ecologische producten. Het speelbos wordt op een duurzame manier 

beheerd en er is een natuurleerpad ter beschikking voor scholen die op bosklas komen. Er wordt ook gewerkt 

aan sensibilisering van de talrijke jeugdbewegingen en jeugdverenigingen die er over de vloer komen. 

Quote: Met veel geduld en blijvende inspanningen zetten we telkens weer kleine stapjes om onze jeugdige 

gasten te begeleiden naar een consequent milieubewustzijn. 

Gastenkamers 

De Groene Weg 
Contactpersoon: Annette Van den Wyngaert 

Tel: 055/42 84 46 

e-mail: annette@degroeneweg.be  

website: www.degroeneweg.be  

groene sleutel sinds: 2010 

Beschrijving: De Groene Weg in Brakel bestaat uit een kleine vierkantshoeve met een gezellige, beschutte 

binnenkoer met daarrond de gastenkamers. Omringd door boomgaard en weiden, palend aan het beschermd 

landschap van de Verrebeekmolen en even verderop de bossen van Everbeek, Livieren en Opbrakel. De 

natuurlijke kwaliteiten van ecologische bouwmaterialen, warmte van de zon en houtpellets, ingebakken 

fietsvriendelijkheid, degelijke bedden en een goed ontbijt. Natuurlijke gastvrijheid!  

Quote: Ik zou het zeker aanraden omdat het een externe maatstaf is. Iedereen kan wel zeggen: “ik ben daar 

goed bezig of daar goed bezig” maar als je echt aan de Groene Sleutel meedoet dan denk ik dat dat voor 

sommige mensen nog niet zo simpel is. 

De Notelaar B&B 
Contactpersoon: Bart en Els Boydens-Vanfleteren 

Tel: 055 33 05 22 

e-mail: info@de-notelaar.be  

website: www.de-notelaar.be  

groene sleutel sinds: 2009 

Beschrijving: B&B De Notelaar in Nederzwalm biedt u een uitzicht op de landelijke glooiende Vlaamse 

Ardennen en een watermolen verscholen in het bos. De twee in 2006 nieuw gebouwde gastenkamers bieden 

plaats voor maximaal vier personen en hebben elk een eigen, moderne badkamer en een zitruimte. De 

houten balken houden je in contact met de landelijke sfeer. Overal in ons gastenverblijf vind je het rustige 

landelijk karakter terug. We verbouwen onze gezinswoning nog verder in het gedeelte waar vroeger stallingen 

waren. Hierbij proberen we zoveel mogelijk het authentieke van de boerderijwoning te behouden, door oude 

elementen te combineren met een nieuw interieur. Hier komen ook enkele ruimtes ter beschikking van onze 

gasten, zoals: een polyvalente ruimte, een presentatieruimte, een welness ruimte, een workshopruimte. Het 

nieuwe ecologisch buitenzwembad is nu reeds klaar. Uiteraard wordt alles uitgevoerd met dezelfde 

ecologische en esthetische zorg zoals we onze kamers destijds inrichtten. Voor de aanplantingen in de 

ecologische tuin wordt er maximaal rekening gehouden met advies Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. 

Het rijkelijk ontbijt bulkt hier van de lekkere, biologische streekproducten. De B&B biedt arrangementen en 

workshops aan rond kruiden en gezondheid, outdoor-avontuur en wandelen o.a. in samenwerking met Trage 

Wegen en Natuurpunt, waarvoor de uitbaters zich inzetten. 

In de nabije omgeving vloeit de Zwalm, met zijn bekende Zwalmbeekroute wandeling. "Langs het water is het 

heerlijk wandelen. Langs de oever van de Zwalmbeek maak je tochten van een onwezenlijke schoonheid, waar 

het groen een voetbad neemt en de nevelslierten het geheel geheimzinnig sluieren" (Marc Peirs, "De Vlaamse 

Ardennen") 

mailto:annette@degroeneweg.be
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Quote: Het mooie aan de Groene Sleutel is dat ze verwacht dat je een inspanning doet om telkens weer te 

verbeteren  aan je manier van uitbaten. Dat maakt het pas een kwaliteitslabel ! Elk jaar zetten we een stapje 

verder in meer ecologisch uitbaten met nog meer comfort. 

‘t Groene genoegen 
Contactpersoon: Birgit De Clercq 

Tel: 09 366 66 16 of 0474 471 278 

e-mail: birgit@groenegenoegen.be  

website: www.groenegenoegen.be  

groene sleutel sinds: 2013 

Beschrijving: ’t Groene Genoegen, de naam zegt alles.  Groen zijn de omringende weilanden, groen is de 

weelderige tuin van deze vroegere bloemisterij maar groen is ook de aanpak.  Gaande van het gebruik van 

oude bouwmaterialen bij de constructie tot het aanbieden van biologische en streekeigen producten bij het 

ontbijt.  Wandelaars kunnen hun hart ophalen in het nabijgelegen natuurgebied ‘De Kalkense Meersen’ of 

‘Damvallei’.   Wie graag al fietsend de omgeving verkend, heeft keuze uit verschillende uitgestippelde 

fietsroutes die je gratis kan ontlenen. 

Quote: Bewust en kwaliteitsvol genieten.  Genieten hoeft niet ten koste te gaan van de duurzaamheid, wel 

integendeel.  Wanneer je op zoek gaat naar kwalitatieve producten kom je vanzelf bij biologische en 

duurzame producenten terecht.  Het is een ‘way of life’ die je door het runnen van een B&B gemakkelijk aan 

je gasten kan overbrengen.  

Wilgenhof 
Contactpersoon: Hugo en Rita Hendrickx  

Tel: 050 71 53 66 

e-mail: info@wilgenhof.be  

website: www.wilgenhof.be  

groene sleutel sinds: 2010 

Beschrijving: B&B Wilgenhof is een rustig gelegen gerestaureerde oude hoeve, met 6 mooie kamers met privé 

badkamer, een gezellige ruime eet-zitkamer met houtkachel, terrassen en oranjerie.  3 kamers hebben een 

aangrenzende kinderkamer (voor 3 kinderen). 

Een groene oase van rust, met grote ecologische tuin, weiden met schapen, boomgaard, groenten- en 

bessentuin … Je kan er genieten van lekkere gezonde maaltijden met een overvloed van oogstverse bio 

groenten en fruit, recht uit de tuin. 

We liggen op het fietsknooppuntennetwerk van het Meetjesland, en ook het wandelnetwerk loopt voor de 

deur. Het natuurpark Drongengoed ligt vlakbij, een prachtige omgeving om te fietsen en te wandelen. Brugge, 

Gent en de kust liggen op slechts een half uurtje rijden. 

In alles wat we doen, houden we rekening met de ecologische waarden : we gebruiken geen sproeistoffen, 

zonnepanelen zorgen voor elektriciteit en warm water, een natuurlijke waterzuivering zorgt ervoor dat het 

afvalwater volledig gezuiverd wordt … 

 

Campings 

Provinciaal Domein De Gavers 
Contactpersoon: Marina Van Waeyenberg 

Tel: 054 43 53 61 

e-mail: marina.van.waeyenberg@oost-vlaanderen.be  

website: www.degavers.be/public/verblijfsrecreatie/index.cfm  
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groene sleutel sinds: 2010 

Beschrijving: Provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen is een gezellige camping met 10 bungalows 

(voor 4, 6 of 8 personen) en 5 trekkershutten in de groene longen van de Vlaamse Ardennen en het 

Pajottenland. Ruime plaatsen, sanitaire voorzieningen en alle comfort in een schitterende omgeving. 

Veelzijdig recreatiedomein waar je kan surfen en zeilen op het gavermeer met zandstrand, ravotten in het 

speeldorp, zwemmen of relaxen in het zwembadcomplex met glijbaan, whirlpool en sauna. Minigolf, 

skelterbaan en skateramp. Er worden fietsen verhuurd en aan het onthaal zijn ook brochures over fiets- en 

wandelroutes verkrijgbaar. 

Puyenbroeck 
Contactpersoon: Wim De Meester 

Tel: 09 342 42 07 

e-mail: wim.de.meester@oost-vlaanderen.be  

website: www.puyenbroeck.be  

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: Camping Puyenbroeck, gelegen in het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke behaalde 

de Groene Sleutel voor de vijfde maal op rij na 6 jaar hard werken rond milieu, duurzaamheid en mobiliteit. In 

deze periode werd één van de sanitaire gebouwen gerenoveerd met oog voor het milieuaspect en rationeel 

energieverbruik. In 2014 werd de renovatie van het andere sanitaire gebouw op de camping voltooid. In 2013 

werd een speelbos aangelegd voor de kinderen van de camping om het milieubewustzijn en creativiteit aan te 

wakkeren. In de aanloop tot het bekomen van dit internationaal label werden alle buitenkranen op het terrein 

vervangen door zuinige drukknopkranen, werden tal van sensibiliseringsacties gevoerd naar personeel en 

bezoekers toe inzake afvalinzameling, rationeel water- en elektriciteitsverbruik. Het onkruid wordt op het 

domein bestreden door middel van de heetwatertechniek en /of verbranding. Sedert enkele jaren kunnen 

kampeerders voor het wassen van hun wagen een milieuvriendelijk product ter plaatse aankopen. 

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe onthaalbrochure voor de kampeerders waarbij ook zij worden 

uitgenodigd actief mee te werken aan afvalsortering en zuinig om te gaan met elektriciteit- en waterverbruik. 

Het provinciaal domein Puyenbroeck zal zich in de toekomst verder blijven inzetten om de gestelde 

doelstellingen omtrent duurzaamheid en milieu te behalen. 

Vakantiewoning 

Studioludo 
Contactpersoon: Ludo Kerckhove 

Tel: 0486 16 61 88 

e-mail: ludo.kerckhove@telenet.be  

website: www.studioludo.be  

groene sleutel sinds: 2013 

Beschrijving: Studioludo ligt dichtbij het  Gentse St Pietersstation aan de Leie. Aankomst is mogelijk met de 

wagen, de fiets of het openbaar vervoer. De wagen en/of fietsen bergt u veilig op in de afgesloten 

parkeergarage. De centrale ligging laat u toe om, afhankelijk van uw sportieve ambities, Gent en omgeving te 

voet, met  de fiets of met het openbaar vervoer (tramhalte op 100m) te bezoeken.  

De inrichting van Studioludo is ecologisch en bevat een volwaardige keuken waarin u gezond kan koken. Een 

biowinkel met een ruim en vers aanbod ligt op amper 200 m. Vier biologisch-vegetarische restaurants 

bevinden zich binnen een straal van 800m rondom de vakantiewoning.  

Mogelijkheden tot prachtige wandelingen en fietstochten. 

Quote: Een toeristisch of zakelijk stadsbezoek combineren met een milieuvriendelijke attitude en een 

biologische voeding is niet altijd evident. Gent is echter steeds een stapje voor ... 

mailto:wim.de.meester@oost-vlaanderen.be
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Provincie Antwerpen 

Attracties 

De Lilse Bergen 
Contactpersoon: Fons Van Bael 

Tel: 014/55 79 01 

e-mail: fons.van.bael@lilsebergen.be  

website: www.delilsebergen.be  

groene sleutel sinds: 2010 

Beschrijving: Op de camping en dagrecreatie van De Lilse Bergen ben je omringd door de bosrijke natuur.  

 Kampeerders en dagrecreanten, fietsers en wandelaars, iedereen geniet telkens weer van de groene 

omgeving en uitgestrekte zwemvijver.  Met milieubewuste inspanningen, zowel door De Lilse Bergen als door 

haar bezoekers, wordt respect getoond voor de natuur.  Verschillende investeringen benadrukken het 

milieubewuste imago van het domein.  De waterzuivering zuivert het afvalwater vooraleer het terechtkomt in 

de oppervlaktewateren.  Met de zonnepanelen wordt groene energie opgewekt voor gebruik op het domein.  

Ook onze bezoekers zijn zich bewust van het belang van milieuvriendelijke inspanningen.  Zo houdt iedereen 

zich aan het afvalbeleid van De Lilse Bergen: op de camping en op de dagrecreatie staan afvalbakken voor 

gescheiden afval.  Zo dragen we allemaal ons groene steentje bij! 

Quote: Als iedereen zijn groene steentje bijdraagt, kunnen we nog lang genieten van een gezondere groene 

omgeving!  Wij doen mee!  Met de Groene Sleutel kunnen we onze bezoekers aantonen dat we goed bezig 

zijn, zodat ze bewust kunnen kiezen voor een “groene” camping in een groene omgeving! 

Dierenpark Planckendael 
Contactpersoon: Wendy Stevens 

Tel: 0490 64 33 20 

e-mail: wendy.stevens@kmda.org 

website: www.planckendael.be  

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: Voor een dagje puur dierenplezier moet je in Planckendael zijn. Onze meer dan 1.000 dieren 

gaan er alvast voor. Maar er is meer. Het is ook de bedoeling dat je op een toffe manier iets bijleert tijdens je 

ontdekkingstocht. Je komt op je dierenreis een heleboel leuke weetjes tegen.  Ditjes en datjes over onze 

dieren, onze wetenschappers, het park en nog veel meer. Of laat je je liever de weg wijzen door één van onze 

gidsen? Dat kan ook. Door een bezoekje te brengen aan onze dieren, draag jij ook je steentje bij aan het 

behoud van de natuur op aarde. Het toegangstarief gaat namelijk allemaal naar de werking van ons park en 

naar ons onderzoekscentrum Centre for Research and Conservation (CRC). Daar werken onze wetenschappers 

mee aan programma’s om dieren te beschermen in de natuur. Vanuit onze visie Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen, hebben we volgende acties uitgewerkt om het behalen van de “Groene Sleutel” 

te realiseren.  

We evalueerden en bundelden onze reeds geleverde inspanningen op vlak van milieu, mensen en 

maatschappij. Hierdoor kregen we een duidelijk beeld van de stand van zaken. Naar aanleiding van deze 

grondig evaluatie hebben we acties opgezet om verbeterpunten te realiseren. 

We werkten onder andere aan: 

Het verder reduceren van het watergebruik in de sanitaire installaties. 

Communicatie van de geleverde milieu-inspanningen naar de bezoekers. 

Aanbieden van en informatie geven bij de recycleerbare bekers en tassen in de horeca uitbatingen. 
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Het aanbieden van dranken in petflessen in plaats van blikjes. 

Het reduceren van het papier en plastic binnen horeca (servetten, onderleggers, lepeltjes, bekers,…). 

De scheiding van PMD en restafval aan bezoekerszijde bij de verkoop- en horeca uitbatingen. 

Minder standaard meegeven van plastiek zakjes in de verkooppunten. 

Controle op energieverliezen bij koelingen. 

Vervanging van elektrische boilers door condensatieketels. 

Het uitwerken van een afvalbeheersplan met betrokkenheid van de medewerkers, gescheiden afvalinzameling 

met bijhorende communicatie aan de zijde van de medewerkers. 

Inrichten van een eigen sorteerpark in functie van recyclage. 

Organiseren van een eigen afvalinzameling in het park. 

Quote: “Samen groeien, samen schitteren!” 

Hidrodoe 
Contactpersoon: Kris Liekens (Pidpa) 

Tel: 03/216 88 46 

e-mail: kris.liekens@pidpa.be  

website: www.hidrodoe.be  

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: Midden in het waterwingebied van Pidpa in de bossen van Herentals ligt het waterdoecentrum 

Hidrodoe. Eén met zijn omgeving. Een stukje groen in het groen. En dit willen we ook meegeven aan onze 

bezoekers. Ben je leergierig, hou je van water en steek je graag de handen uit de mouwen? Kom dan zeker 

eens langs. Hier beleef je water met al je zintuigen. Voel de kracht van water. Maak een supergrote draaikolk. 

Leer meer over water in de woestijn, de stad of in de toekomst. Ontdek wat er met het water gebeurt voor 

het uit je kraan komt en stap in ons 4D-avontuur met Spetter. En vergeet tussendoor niet te genieten van dat 

lekkere water. Puur … of verstopt in een ander drankje, aan jou de keuze.  

Quote: Hidrodoe is blauw aan de buitenzijde maar groen aan de binnenkant. Water is de essentie van ons 

centrum. En zoals iedereen weet, is water heel kwetsbaar. Zorg dragen voor de natuur is dus zorg dragen voor 

onszelf. 

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer 
Contactpersoon: Els Goyvaerts, Jean-Pierre Bulens 

Tel: (0)14/82 95 85; 014/82 95 10 

e-mail: jean-pierre.bulens@zilvermeer.be  

website: www.zilvermeer.be  

groene sleutel sinds: 2011 

Beschrijving: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in Mol is vooral bekend omwille van haar zwemvijver 

met helder witzandstrand, die elk jaar duizenden toeristen lokt. Maar het domein biedt veel meer: je kan er 

roeien, waterfietsen, wandelen, minigolfen, petanquen, vissen, gocarten, fietsen en ravotten in de grote 

speeltuin. Bovendien is het Zilvermeer één van de grootste en mooiste campings van Vlaanderen met meer 

dan 1.000 plaatsen, blokhutten, een bivakplaats voor groepen tot 50 personen en twee 100% toegankelijke 

vakantiewoningen. Het domein zet zich al jaren in voor het milieu: de sanitaire blokken hebben groendaken 

en zonneboilers die de vele douches van warm water voorzien, het Zilvermeer is voorzien van een grijs 

watercircuit waarmee we in het sanitair van de camping, maar ook in Taverne Zilverbos de toiletten spoelen. 

Vervoer: Stelselmatige vervanging van het wagenpark door elektrische voertuigen, bijvoorbeeld, meer dan 20 

golfcars en recent ook een 100 % elektrische Renault Kangoo. Er is een nauwe samenwerking met Ecocentrum 

De Goren om milieueducatieve activiteiten en bosklassen (“Zilverklassen”) aan te bieden. Zilvermeer beschikt 

ook al enkele jaren over het internationale milieulabel ISO-14001. In mei 2016 zal een waterspeelplaats, met 

water uit de zwemvijver klaar staan om vele duizenden kinderen een leuke dag te bezorgen. 
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Quote: Jean-Pierre Bulens, directeur: “Eén van de belangrijkste kenmerken van het Zilvermeer is, dat je er nog 

echt kunt genieten en relaxen in een natuurrijke omgeving. Toch kunnen we er niet aan voorbij dat een domein 

als het onze, de milieu-impact heeft van een klein dorp. Dit vereist een doorgedreven groen en 

milieuvriendelijk beleid. Het is erg aanmoedigend dat wij ook dit jaar weer voor onze inspanningen beloond 

worden met de Groene Sleutel.” 

Technopolis N.V. 
Contactpersoon: Marjan Bergen  

Tel: 015/34 20 20 

e-mail: marjan@technopolis.be  

website: www.technopolis.be  

groene sleutel sinds: 2010 

Beschrijving: Een dagje Technopolis in Mechelen is een unieke belevenis. Doe een dutje op het spijkerbed, zet 

het vliegtuig veilig aan de grond of maak een spannend fietstochtje 5 meter boven de grond! Kinderen van 4 

tot 8 steken de handen uit de mouwen in het Kinder-doe-centrum. 8- tot 14-jarigen ontdekken hun talenten 

in de tentoonstelling Xplora. In Inspirience laten jongeren tussen 14 en 18 hun creativiteit volledig gaan. En in 

de Doe-tuin kan je een rotsblok van 5 ton in beweging zetten. Ontdek dankzij meer dan 350 interactieve 

opstellingen dat wetenschap en technologie deel uitmaakt van ons dagelijks leven. Maak het mee, in 

Technopolis! 

Zoo Antwerpen 
Contactpersoon: Wendy Stevens 

Tel: 0490 64 33 20 

e-mail: wendy.stevens@kmda.org 

website: www.zooantwerpen.be  

groene sleutel sinds: 2013 

Beschrijving: ZOO Antwerpen is een dierentuin met een missie. Of beter: 3 missies! De ZOO – en in het 

verlengde de hele Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) - steunt namelijk op 3 

pijlers: recreatie, educatie en conservatie. Verwondering en recreatie staan uiteraard centraal. Maar wij willen 

u veel meer bieden dan een ontspannen dagje dieren kijken alleen. U inwijden in de wondere leefwereld van 

de dieren en de natuur, dát is ons doel. Borden begeleiden u op uw ontdekkingstocht doorheen de ZOO. Of 

wat dacht u van een ZOO rondleiding? Door een bezoek te brengen aan de ZOO draagt u ook uw steentje bij 

aan het behoud van de natuur op aarde. De opbrengsten gaan integraal naar de werking van onze parken en 

het Centre for Research and Conservation (CRC), de onderzoeksafdeling van de KMDA. 

Vanuit onze visie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, hebben we volgende acties uitgewerkt om het 

behalen van de “Groene Sleutel” te realiseren. We evalueerden en bundelden onze reeds geleverde 

inspanningen op vlak van milieu, mensen en maatschappij. Hierdoor kregen we een duidelijk beeld van de 

stand van zaken. Naar aanleiding van deze grondig evaluatie hebben we acties opgezet om verbeterpunten te 

realiseren. Wij hebben dan ook gewerkt op o.a. volgende punten: 

Het verder reduceren van het watergebruik in de sanitaire installaties. 

Communicatie van de geleverde milieu-inspanningen naar de bezoekers. 

Aanbieden van en informatie geven bij de recycleerbare bekers en tassen in de horeca uitbatingen. 

Het aanbieden van dranken in petflessen in plaats van blikjes. 

Het reduceren van het papier en plastic binnen horeca (servetten, onderleggers, lepeltjes, bekers,…). 

De scheiding van PMD en restafval aan bezoekerszijde bij de verkoop- en horeca uitbatingen.  

Het minder standaard meegeven van plastiek zakjes in de verkooppunten. 

Controle op energieverliezen bij koelingen. 

Vervanging van elektrische boilers door condensatieketels. 

mailto:marjan@technopolis.be
http://www.technopolis.be/
mailto:wendy.stevens@kmda.org
http://www.zooantwerpen.be/
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Het uitwerken van een afvalbeheersplan met betrokkenheid van de medewerkers, gescheiden afvalinzameling 

met bijhorende communicatie aan de zijde van de medewerkers. 

 

 

Inrichten van een eigen sorteerpark in functie van recyclage. 

Installeren van een nieuwe waterbehandelingsinstallatie bij de pinguïns en het nieuwe rifaquarium. 

Quote: “Samen groeien, samen schitteren” 

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker 
Contactpersoon: Danny De Wit  

Tel: 015/55 70 05 

e-mail: directie@denekker.be  

website: www.denekker.be of www.facebook.com/denekker 

groene sleutel sinds: 2010 

Beschrijving: Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker in Mechelen biedt sport en ontspanning voor 

jong en oud. In de zomermaanden kan je in onze vijver komen afkoelen, genieten op het zandstrand of de 

ligweide en je uitleven in één van onze buitenspeeltuinen. Ons sportaanbod is ruim en omvat zowel binnen- 

als buitenaccomodatie. Je kan hier perfect een sportdag of teambuilding (laten) organiseren. In zwembad De 

Nekkerpool komen de zwemmers aan hun trekken. Voor een lekker hapje ben je in onze cafetaria aan het 

juiste adres. Kinderen spelen in binnenspeeltuin Nekki en komen in de vakanties naar onze themakampen. 

Scholen en organisaties logeren in ons sportverblijf voor 65 personen. De Nekker zet zich al jaren in voor het 

milieu: onze elektrische golfkarretjes vormen ons groen vervoer. Er is een gratis bewaakte fietsenstalling, er 

zijn begeleide natuurwandelingen. Bovendien heeft het domein al enkele jaren het internationale milieulabel 

ISO-14001. 

Quote: Danny De Wit, directeur: “De Nekker is in Mechelen en omgeving gekend voor zijn ontspannings- en 

sportmogelijkheden. Maar als Provinciaal Sport- en Recreatiedomein heeft De Nekker de plicht om 

voortrekker te zijn in groen en milieuvriendelijk beleid. Het is dan ook met zekere fierheid dat wij ook dit jaar 

weer de Groene Sleutel in ontvangst nemen.” 

Gastenkamers 

B&B De Plukboerderij van Schelle 
Contactpersoon: Celle Adriaensen 

Tel: 0475/65 16 23 

e-mail: b&b@plukboerderij.be  

website: www.plukboerderij.be  

groene sleutel sinds: 2013 

Beschrijving: Een stuk van de weg af midden in de velden ligt onze boerderij te Schelle waar we op 

ecologische en duurzame wijze groeten en fruit telen. Onze klanten komen zelf plukken volgens het CSA 

principe. Een oude schuur werd van boven tot onder gerenoveerd en omgetoverd in een B&B en opende 

onlangs zijn deuren. Dat we gaan voor de groene sleutel ligt voor ons in de lijn waarin we al enkele jaren 

werken op onze boerderij nl: duurzaam, korte keten , ecologisch met aandacht en respect voor milieu, natuur 

en omgeving. 

Quote: Rust in de buurt van de stad. Op ontdekking in de Plukboerderij. 

mailto:directie@denekker.be
http://www.denekker.be/
http://www.facebook.com/denekker
mailto:b&b@plukboerderij.be
http://www.plukboerderij.be/
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Hotels 

Astoria Hotel Antwerpen (provincie Antwerpen) 
Contactpersoon: Erwin Macri 

Tel: 03 244 82 55 

e-mail: emacri@ramadaplaza-antwerp.com 

website: www.astoria-antwerp.com 

groene sleutel sinds: 2016 

Beschrijving: Het Astoria Hotel Antwerp is gelegen in het hart van de stad vlakbij het prachtige stadspark. 

De oude stad met zijn restaurants, bars en de wereldberoemde diamantwijk ligt net om de hoek (op slechts 

50 meter afstand). Het centraal station en de belangrijkste Antwerpse winkelstraten bevinden zich op minder 

dan 5 minuten loopafstand van het hotel. Dit goed gelegen hotel staat bekend om zijn ontspannen sfeer en 

vriendelijke service. Met 66 comfortabel uitgeruste kamers, biedt het hotel u een betaalbare uitvalsbasis voor 

een verblijf in Antwerpen, zowel voor een zakenreis als voor een weekendje weg. Wij zijn verheugd aan te 

kondigen dat ons hotel nu volledig rookvrij is. Roken is verboden in alle ruimtes van het hotel, inclusief de 

kamers. Gasten moeten buiten het gebouw gaan roken. 

Leopold Hotel Antwerp (provincie Antwerpen) 
Contactpersoon: Erwin Macri 

Tel: 03 231 15 15 

e-mail: emacri@ramadaplaza-antwerp.com 

website: www.leopoldhotels.com 

groene sleutel sinds: 2016 

Beschrijving: Het stijlvolle Leopold Hotel Antwerp is gelegen in het centrum van de stad, dichtbij alle actie. Het 

Centraal Station ligt op 5 minuten wandelen doorheen de Diamantwijk. Vlakbij het hotel vindt u diverse 

boetiekjes en luxe winkels terug, alsook veel Antwerpse bezienswaardigheden en de beste restaurants en bars 

van de stad. In ons boutique hotel wordt u verwelkomd door ons vriendelijke en professionele team en 

bieden wij u comfortabele accommodatie aan. U kiest tussen diverse kamertypes. Wij verzekeren u alvast een 

goede nachtrust. Wifi is gratis beschikbaar in alle kamers en publieke ruimtes. In onze fitnessruimte 

onderhoudt u uw fitness routine. Aan het eind van de dag komt u tot rust in onze Lounge Bar waar u geniet 

van een ruime keuze aan bieren, wijnen, koffie en snacks. 

Hilton Antwerp Old Town 
Contactpersoon: Erwin De Maeyer 

Tel: 03/204 12 12 

e-mail: erwin.demaeyer@hilton.com  

website: www.antwerp.hilton.com  

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: Hilton Antwerp Old Town ligt in het hart van de stad en biedt uitzicht over de charmante 

Groenplaats. Alle bekende bezienswaardigheden van de stad zijn op loopafstand van het Hilton Antwerp Old 

Town. Ook de winkelgebieden en een goede selectie restaurants en cafés zijn op steenworp afstand van het 

hotel gelegen. Het hotel heeft een elegante gevel uit 1864. Hoewel het hotel gedurende de laatste jaren 

verschillende rennoveringen heeft doorgevoerd zoals de Lobby Lounge en Brasserie Flo Antwerp Restaurant 

en Bar, blijft het traditionele karakter behouden maar wordt overgoten met “couleur locale”. 

Quote: Hilton Antwerp Old Town streeft bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement na, 

als het benutten van iedere kans voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de 

maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet ons verplicht; vanuit 

http://nl.astoria-antwerp.com/winkelen_antwerpen
http://www.leopoldhotels.com/
mailto:erwin.demaeyer@hilton.com
http://www.antwerp.hilton.com/
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maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie. Zo heeft Hilton Antwerp Old Town in 

samenwerking met SITA een PMD recycleringsprogramma opgestart.  

Holiday Inn Express Antwerpen 
Contactpersoon: Andre Janssen 

Tel: 03/221 49 49 

e-mail: ajanssen@premgroup.com  

website: www.hiexantwerp.com  

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: Holiday Inn Express Antwerp City-North situeert zich op ’t Eilandje, het trendy hart van de stad. 

Vanuit het hotel heeft u zicht op het Willemdok en het MAS (Museum aan de Stroom) in de Antwerpse oude 

haven. Ook het Red Star Line Museum vindt u op wandelafstand van het hotel.  Werken aan een beter milieu 

is de toekomst en daarom vinden wij het heel belangrijk om als onderneming te investeren in duurzaam 

ondernemen. Dit wordt onder andere gedaan door afvalsortering, LED verlichting, gebruik van gerecycleerd 

papier. Wij maken ook gebruik van apparatuur om het verbruik van water en energie te beperken.  Daarnaast 

bieden wij onze gasten ook fairtrade producten aan. Uiteraard vragen wij ook aan onze gasten om hun 

steentje bij te dragen door bijvoorbeeld de handdoeken niet dagelijks te laten vervangen. Zo werken we 

samen aan een mooie toekomst in een aangename omgeving! 

Holiday Inn Express Mechelen 
Contactpersoon: Andre Janssen 

Tel: 0475/80 29 79 

e-mail: ajanssen@premgroup.com  

website: 

www.hiexpress.com/hotels/gb/en/mecvm/hoteldetail?sicontent=0&sicreative=4164538901&sitrackingid=353

53722&siclientid=2494  

groene sleutel sinds: 2013 

Beschrijving: Het recent gerenoveerde Holiday Inn Express Mechelen City Centre*** ligt in het hart van 

Mechelen. Toch is het hotel  makkelijk toegankelijk vanop de grote ring en situeert zich op slechts een korte 

wandeling van het treinstation. De bushalte is dan weer net naast de deur, kortom ideaal bereikbaar met het 

openbaar vervoer. 

Werken aan een beter leefmilieu dragen wij hoog in het vaandel en net daarom investeren wij graag in een 

duurzame onderneming. Zo maken wij alvast gebruik van LED verlichting,  gerecycleerd papier en 

afvalsortering. Tevens bieden wij ook lekkere fairtrade producten aan en maken we gebruik van apparatuur 

om het verbruik van energie en water te beperken.  Maar ook onze gasten dragen hun steentje bij, door niet 

dagelijks hun handdoeken te laten vervangen.  Alleen samen kunnen we werken aan een groene en duurzame 

toekomst! 

Martin’s Patershof Mechelen 
Contactpersoon: Stijn Beschuyt – General Manager 

Tel: 015 46 46 46 

e-mail: mph@martinshotels.com 

website: http://www.martinshotels.com/nl/hotel/martins-patershof 

groene sleutel sinds: 2014 

Beschrijving: Houdt u van plaatsen die uniek zijn of bent u op zoek naar een onvergetelijke ervaring tijdens uw 

verblijf, vergadering of event? Dan is Martin’s Patershof, een minderbroeder kerk dat omgetoverd werd tot 

luxe 4 sterren hotel in hartje Mechelen perfect voor u.  

Martin's Patershof biedt u 79 speciaal ingerichte kamers, 4 vergader en banketzalen, een ondergrondse 

parking en vooral de unieke beleving in een adembenemend kader, mede door de booggewelven, de statige 

mailto:ajanssen@premgroup.com
http://www.hiexantwerp.com/
http://www.mas.be/
http://www.redstarline.be/nl
mailto:ajanssen@premgroup.com
http://www.hiexpress.com/hotels/gb/en/mecvm/hoteldetail?sicontent=0&sicreative=4164538901&sitrackingid=35353722&siclientid=2494
http://www.hiexpress.com/hotels/gb/en/mecvm/hoteldetail?sicontent=0&sicreative=4164538901&sitrackingid=35353722&siclientid=2494
mailto:mph@martinshotels.com
http://www.martinshotels.com/nl/hotel/martins-patershof
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zuilen, de glas-in-loodramen en de talrijke religieuze details. Dit hotel is prachtig gelegen midden in het 

historische stadscentrum van Mechelen, op 20 minuten van Brussel met de auto en op maar 10 minuten van 

Brussels Airport met de Diabolo exprestrein. Het is de ideale uitvalsbasis om Mechelen te ontdekken aan de 

oevers van de Dijle, met het begijnhof, de historische sites en een rijk cultuuraanbod. 

Martin's Patershof kreeg in 2012 reeds het EMAS- en het ISO 14001-kwaliteitslabel voor zijn vooruitstrevend 

milieumanagement. 

Quote: Tomorrow Needs Today = De sleutel naar een groene leefwereld voor alle toekomstige generaties. In 

dat kader verbindt Martin’s Hotels zich ertoe: de nodige human resources ter beschikking te stellen om zijn 

systeem van milieuvriendelijk beheer te verwezenlijken; de bescherming en het behoud van het milieu te 

integreren in zijn dagelijkse werking met als doel een aanhoudende verbetering; zich te houden aan de 

milieuwetgeving die van toepassing is op zijn activiteiten; de impact van zijn activiteiten op het milieu sterk 

terug te dringen. 

Lindner Hotel & City Lounge Antwerpen 
Contactpersoon: Peter Nuiten 

Tel: +32 3 22 777 00  

e-mail: peter.nuiten@lindnerhotels.be 

website: www.lindnerhotels.be  

groene sleutel sinds: 2014  

Beschrijving: Ontmoetingsplaats voor stadstoeristen en wereldreizigers.  

Het Lindner Hotel & City Lounge ligt midden in de beroemde diamantwijk, vlakbij één van de fraaiste stations 

ter wereld, het monumentale Centraal Station. Het elegante en ongedwongen viersterrenhotel is een 

aantrekkelijk vakantieverblijf, een veelzijdig congresoord en een stijlvolle city lounge. Op wandelafstand ligt 

het levendige stadscentrum van Antwerpen. Met kleurrijke winkelstraten als de Meir en een rijk aanbod aan 

kunst en cultuur is het een echte must voor iedereen die de stad bezoekt. Ook de talloze 

bezienswaardigheden zijn niet te missen. Er is genoeg te beleven om van elk verblijf een aparte ervaring te 

maken! Bovendien maken het moderne design, de warme service, de charmante internationale flair en de 

gratis WIFI ons hotel tot een sympathieke ontmoetingsplaats. Een ideale plek voor cityhoppers, congresgasten 

en loungebezoekers. 

Het Lindner Hotel & City Lounge is een 100% niet-roken hotel met 162 kamers, 7 junior suites en 4 nieuwe, 

grote suites. Dit alles is gedecoreerd met aangename, rustgevende kleurtinten en is voorzien van een 

moderne, knusse vormgeving. Uiterst comfortabele bedden zorgen voor een perfecte nachtrust en de 

mogelijk tot het op de kamer zetten van een kopje koffie of thee voor een ontspannen ontwaken! 

Restaurant en Lounges: Relaxen en ontspannen, genieten en gezellig praten – de uitnodigende lounges zijn 

tegelijkertijd een knusse ontmoetingsplaats en een tussenstop. In alle openbare ruimten is W-LAN 

voorhanden, zodat je in een aangename atmosfeer kan werken of surfen. Het restaurant op de eerste 

verdieping valt op door het gebruik van natuurlijke kleuren en materialen zoals hout, leder en natuursteen. 

Ook hier kan je in een ongedwongen atmosfeer gezellig samenzijn en o.a. van streekgerechten, nationale of 

internationale seizoen gerechten en snacks genieten. In het Lindner Hotel & City Lounge kan je op vele 

plaatsen in een ontspannen loungeatmosfeer relaxen, pauzeren, mailen of online een sightseeingtochtje 

uitstippelen. Alle lounges in de receptie- en barruimte op de gelijkvloerse verdieping, de lounge in het 

restaurant en de congreslounge beschikken over W-LAN.  

Bar en restaurant: Het restaurant beschikt over 94 plaatsen en je kan er elke dag (ongeveer) alles krijgen wat 

je als fijnproever wenst! Je geniet er in een ontspannen atmosfeer van uitgelezen gerechten en dranken.  

Evenementen – vergaderingen, conferenties en feesten: Het Lindner Hotel & City Lounge Antwerpen werd 

begin mei 2009 als eerste Belgische hotel met "5 Hamer" onderscheiden (op een schaal van 1 tot 5) en 

behoort daardoor tot de top business adressen van België. De classificering, die geldt voor Nederland en 

België, werd ingevoerd door www.vergaderhamer.be. Dertien multifunctionele vergaderruimten met een 

oppervlakte tot 266m² die gedeeltelijk met elkaar kunnen worden gecombineerd, zorgen voor een 

http://www.martinshotels.com/nl/configurator/index/tomorrow-needs-today-emas
http://www.martinshotels.com/nl/configurator/index/tomorrow-needs-today-emas
tel:%2B32%203%2022%20777%2000
mailto:peter.nuiten@lindnerhotels.be
http://www.lindnerhotels.be/
http://www.vergaderhamer.be/
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aangename vergader- en werkatmosfeer. Alle vergaderruimten hebben daglicht en bevinden zich op de 2de, 

3de of 12de verdieping. De 12de verdieping is bovendien zeer bijzonder: van daaruit heb je een verbluffend 

uitzicht over Antwerpen, zodat elk evenement, elk feest en elke vergadering een kleine sightseeingtrip met 

een uitzonderlijk karakter wordt! 

Quote: Zorg voor milieu en natuur is het speerpunt zoals dat in ons beleid van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen is opgenomen. Medewerkers en gasten werken hand in hand samen aan de beheersing van de 

milieubelasting en het beperken van de milieurisico’s waarbij we constant monitoren dit te optimaliseren en 

 zonder inboeten op comfort en kwaliteit. 

Park Inn by Radisson Antwerpen 
Contactpersoon: Christophe Lenaers (Astridplaza NV) 

Tel: 03/202 31 70 

e-mail: christophe.lenaers@rezidorparkinn.com 

website: www.parkinn.com/hotel-antwerpen  

groene sleutel sinds: 2011 

Beschrijving: Modieus en hip Antwerps hotel gelegen in het Diamant-District. Vanwege de centrale ligging in 

het Diamant-District is het nieuwe Park Inn Anwerpen de ideale uitvalbasis voor citytrippers en zakenreizigers. 

Het hotel telt 59 sfeervolle gastenkamers en suites. Elke morgen wordt een internationaal ontbijtbuffet met 

zorg opgediend. Gasten hebben tevens exclusieve toegang tot de fitnessruimte van het hotel. Op het gebied 

van duurzaam ondernemen steunt het Park Inn by Radisson Antwerpen op het Responsible Business 

programma van de Carlson Rezidor Hotel Group, dat zowel naar de medewerkers als naar de gasten toe 

duurzaamheid centraal stelt. Het past daarom als groep zijn aankoopbeleid aan, organiseert regelmatig 

maatschappelijke en milieubewuste activiteiten en investeert constant in energiezuinige alternatieven waar 

het verbruik nauwlettend in het oog gehouden wordt.  

Quote: Je bent nooit te klein om een impact te maken, maar je moet het wel dóen. Het begint bij slim 

investeren, het “laaghangend fruit eerst plukken”. Voor je het weet ben je duurzaamheid en besparen aan het 

combineren tot een mooi geheel en creëer je de ideale win-win situatie, want door duurzaam te ondernemen, 

besparen we geld dat we opnieuw kunnen investeren in de meest optimale dienstverlening voor onze 

hotelgasten. 

Ramada Plaza Antwerpen 
Contactpersoon: Macri Erwin & De Page Jens 

Tel: 03 244 82 11 

e-mail: info@ramadaplaza-antwerp.com  

website: www.ramadaplaza-antwerp.com  

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: Het Ramada Plaza Hotel Antwerp is een stijlvol viersterrenhotel dat gelegen is in het hart van het 

zakelijke district en op een boogscheut van het historische stadscentrum van Antwerpen. Met 210 eigentijdse 

en comfortabele kamers, een ruime waaier aan catering faciliteiten en maar liefst 1,000 m2 meeting en event 

capaciteit, dit verdeeld over 13 multi functionele zalen, is het Ramada Plaza Antwerp de ideale locatie voor 

zowel zaken- als recreatief toerisme.  

Een rit van slechts 10 minuten per tram brengt u naar het centrum van Antwerpen, de tramhalte ligt net om 

de hoek van het hotel. Het centrum ligt namelijk slechts 2 km verderop en ook het trendy 'Zuid', waar heel 

wat hippe bars en restaurants te vinden zijn, is snel en makkelijk bereikbaar. Ook per wagen kan u het hotel 

makkelijk bereiken omwille van zijn ligging nabij de belangrijkste invals- en autosnelwegen. 

Quote: Het Ramada Plaza Antwerp heeft een hart voor het milieu en wil zijn gasten een milieuvriendelijk 

verblijf aanbieden. Management en personeel zijn dagelijks bezig met het naleven van een aantal regels die 

leiden tot  maatschappelijk verantwoord ondernemen.   

mailto:christophe.lenaers@rezidorparkinn.com
http://www.parkinn.com/hotel-antwerpen
mailto:info@
http://www.ramadaplaza-antwerp.com/
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Radisson Blu Astrid Hotel, Antwerp 
Contactpersoon: Christophe Lenaers (Astridplaza NV) 

Tel: 03 203 12 34 

e-mail: christophe.lenaers@radissonblu.com  

website: www.radissonblu.com/astridhotel-antwerp  

groene sleutel sinds: 2011 

Beschrijving: Dit luxueuze hotel, ontworpen door de Amerikaanse architect Michael Graves, biedt eigentijdse 

elegantie maar weerspiegelt tegelijkertijd moeiteloos zijn historische omgeving. Gevestigd tegenover 

Antwerpen’s historische Centraal Station, is dit Antwerpse hotel een perfecte uitvalbasis voor een dag 

winkelen in de chique omgeving van De Keyserlei, Meir, Sint Andries en de Modenatie. Begin je dag gezond 

met het rijkelijke ontbijtbuffet, eerder bekroond met een award of geniet van een ontspannende 

zondagsbrunch met verrukkelijke internationale specialiteiten en live muziek. Op het gebied van duurzaam 

ondernemen steunt het Radisson Blu Astrid Hotel op het Responsible Business programma van de Carlson 

Rezidor Hotel Group, dat zowel naar de medewerkers als naar de gasten toe duurzaamheid centraal stelt. Het 

past daarom als groep zijn aankoopbeleid aan, organiseert regelmatig maatschappelijke en milieubewuste 

activiteiten en investeert constant in energiezuinige alternatieven waar het verbruik nauwlettend in het oog 

gehouden wordt. 

Quote: Een groot gebouw betekent een grote inspanning. Maar deze inspanning begint vanaf de eerste 

minuut te renderen! Je komt regelmatig wel een verbeterpunt tegen, maar dankzij onze milieubewuste 

medewerkers proberen we elk jaar verder te evoluëren. Met de Groene Sleutel zet je de perfecte statement 

samen met andere bedrijven die bereid zijn het verschil te maken en gasten de mogelijkheid geven om 

milieuvriendelijk te overnachten. En duurzaam ondernemen hoeft niet te betekenen dat de gast moet 

inboeten aan comfort. Dát vergeet men wel eens. 

Van der Valk Hotel Antwerpen 
Contactpersoon: Ashley Antonissen 

Tel: 03 235 91 91 

e-mail: ashley@antwerpen.valk.com  

website: www.vandervalkantwerpen.be  

groene sleutel sinds: 2010 

Beschrijving: Van der Valk hotel Antwerpen beschikt over 204 ruime kamers, allen uitgerust met 

airconditioning, broekpers, haardroger, koffie- en theefaciliteiten, kluis geschikt voor geschikt voor laptop, 

bad en douche. ’s Ochtends kan u genieten van een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet. Draadloos internet en 

gebruik van het verwarmd binnenzwembad, sauna en hammam zijn altijd in de prijs inbegrepen. In ons 

restaurant serveren we Belgische specialiteiten à la carte, zakenlunches, buffetten en kindermenu’s. De bar 

biedt een gezellige omgeving om te genieten van ons uitgebreid aanbod whisky’s, Belgische bieren, cocktails 

of een snelle hap. Het terras is ideaal in de zomer, de openhaard creëert gezelligheid in de winter. In 2016 zal 

de begane grond van het hotel een make-over krijgen om onze gasten de beste service te garanderen. 

Het hotel heeft 13 polyvalente vergaderzalen, ideaal voor meetings van 2 tot 200 personen. Alle zalen 

beschikken over natuurlijk daglicht, airconditioning en zijn standaard uitgerust met flipchart, whiteboard, 

meetingbox, LCD-projector en draadloos internet. Het merendeel geniet bovendien van prachtig zicht over de 

Antwerpse skyline. Ook voor feesten of samenkomsten allerhande bent u bij Van der Valk Antwerpen aan het 

juiste adres. 

Jeugdlocaties 

Jeugdherberg Bed Muzet  
Contactpersoon: Marc Verhaegen 

mailto:christophe.lenaers@radissonblu.com
http://www.radissonblu.com/astridhotel-antwerp
http://www.vandervalkantwerpen.be/
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Tel: 03 488 60 36 

e-mail: marc@bedmuzet.be 

website: www.buro53.be 

groene sleutel sinds: 2016 

Quote: ´Als eerste cultuurhostel van België, zijn wij verheugd een steentje te kunnen bijdragen aan het 

behoud van Moeder Natuur. Bed Muzet is gelegen midden in het bruisende hart van de Pallieterstad Lier waar 

de Grote Nete en de Kleine Nete samen stromen. Vanwege de nabijheid van de cultuurcampus en erkende 

fiets- en wandelroutes is Bed Muzet een populaire bestemming voor zowel cultuur- als natuurliefhebbers. 

Door het uitvoeren van milieu vriendelijke restauratiewerken, nauwkeurige recyclage en het benutten van 

regenwater voor huishoudelijk gebruik proberen wij onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. 

Wij hopen dat de Groene Sleutel het bewustzijn verder zal ontgrendelen en zo het besef kan groeien dat 

natuur niet simpelweg een vakantieoord is, maar onze thuis.` 

Jeugdherberg De Zandpoort 
Zandpoortvest 70, 2800 Mechelen 

Contactpersoon: Mieke Van Mele (Manager JH De Zandpoort) 

Tel: 015 27 85 39 

e-mail: mieke@vjh.be  

groene sleutel sinds: 2015 

Beschrijving: Mechelen is geen grootstad, maar behoort wel tot de Vlaamse kunststeden. Technopolis, 

Planckendael, het Speelgoedmuseum en het Sportimonium bezorgen Mechelen bovendien de titel van meest 

"kindvriendelijke" stad. Je kan er ook gezellig slenteren langs de Dijle en een bezoekje brengen aan de vele 

musea. Deze moderne jeugdherberg is rustig gelegen aan de rand van de stad. Met 115 bedden verdeeld over 

2 -tot 4 persoonskamers (allen met eigen badkamer) en in de kleine binnentuin is het zalig vertoeven op 

enkele banken, stoelen, zetels of gewoon in het gras. We beschikken over vergaderzalen, een bar en een 

zitruimte  zo kunnen wij aan zowel groepen als aan individuele toeristen het nodige comfort bieden De 

Zandpoort ligt op 10 minuten wandelen van het historische centrum en de winkelwandelstraat. We zijn een 

toegankelijk verblijf dus groepen met mindervaliden kunnen hier zeker terecht. Ook fietsers vinden hier hun 

gading daar we beschikken over het label “fietsvriendelijk logies”. Buiten enkele structurele energiezuinige 

eigenschappen van het gebouw (zonneboiler, thermostatische kranen, …)  doen we een aantal kleine 

“groene” inspanningen zoals aanbieden van kraantjeswater, insectenhotel geplaatst met afval materiaal, 

zitbanken met paletten, folie om de warmte van de radiators naar binnen te brengen, …)  en hier willen we 

dan ook blijvend werk van maken. De Zandpoort ligt prachtig als uitvalsbasis met tal van mogelijkheden naar 

andere steden: Antwerpen, Brussel, Gent, Lier, ….  en is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Hostel De Zandpoort probeert een ecologisch inspirator te zijn door 'het positieve voorbeeld te geven' want 

dat is een belangrijk uitgangspunt. Zo kunnen we elk jaar wel iets nieuws laten weten. 

Een van de zaken die heel eenvoudig aan te passen waren in het 'ecologischer worden' is de manier waarop 

we het poetswerk aanpakten. Ecologisch schoonmaken is een gevolg van de algemene bewustwording rond 

ecologie en duurzaamheid. Het gamma ecologische producten van Ecover maakt niet alleen doeltreffend 

schoon, ze laten ook een minimale impact na op het milieu eens de producten verdwijnen met het afvalwater. 

Quote: De opwarming van de aarde is een belangrijk issue. We zijn ons er allemaal van bewust dat het 

gebeurt. Daarom is duurzaam toerisme  voor ons een evidentie én een noodzaak.  Toch zijn we er nog lang 

niet: klimaatverandering, aantasting van natuur en vervuiling vormen nog steeds een serieuze bedreiging. 

Gescheiden inleveren van afval spaart grondstoffen én energie uit, en voorkomt veel milieuvervuiling . Daarom 

willen wij ons graag blijven inzetten om de jeugdherberg groener te maken en onze gasten te motiveren om 

hieraan mee te werken.   

http://www.buro53.be/
http://be.ecover.com/nl/producten/
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Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer 
Contactpersoon: Els Goyvaerts, Jean-Pierre Bulens 

Tel: (0)14/82 95 85; 014/82 95 10 

e-mail: jean-pierre.bulens@zilvermeer.provant.be  

website: www.zilvermeer.be  

groene sleutel sinds: 2011 

Beschrijving: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in Mol is vooral bekend omwille van haar zwemvijver 

met helder witzandstrand, die elk jaar duizenden toeristen lokt. Maar het domein biedt veel meer: je kan er 

roeien, waterfietsen, wandelen, minigolfen, petanquen, vissen, gocarten, fietsen en ravotten in de grote 

speeltuin. Bovendien is het Zilvermeer één van de grootste en mooiste campings van Vlaanderen met meer 

dan 1.000 plaatsen, blokhutten, een bivakplaats voor groepen tot 50 personen en twee 100% toegankelijke 

vakantiewoningen. Het domein zet zich al jaren in voor het milieu: de sanitaire blokken hebben groendaken 

en zonneboilers die de vele douches van warm water voorzien, het Zilvermeer is voorzien van een grijs 

watercircuit waarmee we in het sanitair van de camping, maar ook in Taverne Zilverbos de toiletten spoelen. 

Vervoer: Stelselmatige vervanging van het wagenpark door elektrische voertuigen, bijvoorbeeld, meer dan 20 

golfcars en recent ook een 100 % elektrische Renault Kangoo. Er is een nauwe samenwerking met Ecocentrum 

De Goren om milieueducatieve activiteiten en bosklassen (“Zilverklassen”) aan te bieden. Zilvermeer beschikt 

ook al enkele jaren over het internationale milieulabel ISO-14001. In mei 2016 zal een waterspeelplaats, met 

water uit de zwemvijver klaar staan om vele duizenden kinderen een leuke dag te bezorgen. 

Quote: Jean-Pierre Bulens, directeur: “Eén van de belangrijkste kenmerken van het Zilvermeer is, dat je er nog 

echt kunt genieten en relaxen in een natuurrijke omgeving. Toch kunnen we er niet aan voorbij dat een domein 

als het onze, de milieu-impact heeft van een klein dorp. Dit vereist een doorgedreven groen en 

milieuvriendelijk beleid. Het is erg aanmoedigend dat wij ook dit jaar weer voor onze inspanningen beloond 

worden met de Groene Sleutel.” 

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker 
Contactpersoon: Danny De Wit  

Tel: 015/55 70 05 

e-mail: directie@denekker.be  

website: www.denekker.be of www.facebook.com/denekker 

groene sleutel sinds: 2010 

Beschrijving: Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker in Mechelen biedt sport en ontspanning voor 

jong en oud. In de zomermaanden kan je in onze vijver komen afkoelen, genieten op het zandstrand of de 

ligweide en je uitleven in één van onze buitenspeeltuinen. Ons sportaanbod is ruim en omvat zowel binnen- 

als buitenaccomodatie. Je kan hier perfect een sportdag of teambuilding (laten) organiseren. In zwembad De 

Nekkerpool komen de zwemmers aan hun trekken. Voor een lekker hapje ben je in onze cafetaria aan het 

juiste adres. Kinderen spelen in binnenspeeltuin Nekki en komen in de vakanties naar onze themakampen. 

Scholen en organisaties logeren in ons sportverblijf voor 65 personen. De Nekker zet zich al jaren in voor het 

milieu: onze elektrische golfkarretjes vormen ons groen vervoer. Er is een gratis bewaakte fietsenstalling, er 

zijn begeleide natuurwandelingen. Bovendien heeft het domein al enkele jaren het internationale milieulabel 

ISO-14001. 

Quote: Danny De Wit, directeur: “De Nekker is in Mechelen en omgeving gekend voor zijn ontspannings- en 

sportmogelijkheden. Maar als Provinciaal Sport- en Recreatiedomein heeft De Nekker de plicht om 

voortrekker te zijn in groen en milieuvriendelijk beleid. Het is dan ook met zekere fierheid dat wij ook dit jaar 

weer de Groene Sleutel in ontvangst nemen.” 

mailto:jean-pierre.bulens@zilvermeer.provant.be
http://www.zilvermeer.be/
mailto:directie@denekker.be
http://www.denekker.be/
http://www.facebook.com/denekker
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Het Laathof 
Contactpersoon: Karin Tas 

Tel: 03/889 59 66 

e-mail: laathof@cjt.be  

website: www.hetlaathof.be   

groene sleutel sinds: 2008 

Beschrijving: Gelegen nabij het kasteel d’Ursel,omgeven door een park van 34 ha en  in het midden van het 

dorp Hingene, is Het Laathof de ideale uitvalsbasis om met de fiets of te voet op verkenning te gaan in een 

streek gekenmerkt door water (Schelde) slikken en schorren. 

Ideaal voor fiets-,  sprookjes- ,kasteel- of Scheldeklassen en met aandacht voor natuur, milieu, afvalsortering 

 via kleine huisregels. 

Quote: We hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders maar slechts in bruikleen voor onze kinderen. 

(Indiaanse wijsheid) 

De Hoge Rielen - Paviljoen 1 & 2 'De Zonnedauw' & ‘Helix’ & ‘Hostel Wadi’ 
Contactpersoon: Stef Meeussen (VZW Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme) 

Tel: 014 55 84 10 

e-mail: stefaan.meeussen@dehogerielen.be  

website: www.dehogerielen.be  

groene sleutel sinds: 2009 en 2011 en 2014 

Beschrijving: De Hoge Rielen is een domein voor jeugdgroepen. Een heerlijke bestemming voor iedereen met 

een jeugdige geest, jong en oud. Plan je een meerdaagse groepsactiviteit, jeugdkamp of weekendje weg? Het 

uitgestrekte natuurdomein biedt je alle mogelijkheden: paviljoenen, kampeerfaciliteiten, een theater, 

sporthal, sportvelden, zwemvijver en een eigen educatieve dienst. 

Quote: In de missie van de Hoge Rielen worden enkele waarden opgenomen. Duurzaamheid is er één van: 

“Op de Hoge Rielen werken we aan duurzaamheid zowel als tijdsduur, als bestendigen of lang kunnen 

meegaan. Zorgen voor initiatieven, acties en producten die ‘lang meegaan’, en de ontwikkeling van duurzame 

processen in de werking.” Het behalen van het label Groene Sleutel sluit perfect aan bij deze waarde. 

Domein Roosendael: Grachthuis - Koetshuis - Landhuis 
Contactpersoon: Luc Verstraeten (VZW Roosendael) 

Tel: 015/29 41 30 

e-mail: luc.verstraeten@roosendael.be  

website: www.roosendael.be  

groene sleutel sinds: 2009 

Beschrijving: Roosendael is het gedroomde kader voor groepsverblijven, opleidingssessies, vergaderingen, 

feesten, zachte teambuildingactiviteiten enz. Jong en oud(er), jeugdwerk, scholen, verenigingen, families, 

gezinnen, recreanten en bedrijven genieten hier van de gastvrijheid die deze plek al 800 jaar kenmerkt. 

Domein Roosendael is centraal gelegen op de as Antwerpen-Brussel dicht bij Mechelen. 

APB Vormingscentrum Malle 
Contactpersoon: Peter Hermans 

Tel: 03/312 80 00 

e-mail: peter.hermans@provicieantwerpen.be  

website: www.vormingscentrummalle.be  

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: Het APB Vormingscentrum is een modern verblijfscentrum te midden van een groen domein. We 

bieden jeugdverenigingen, volwassenenorganisaties en bedrijven de passende ruimte voor hun diverse 

mailto:laathof@cjt.be
http://www.hetlaathof.be/
mailto:stefaan.meeussen@dehogerielen.be
http://www.dehogerielen.be/
mailto:luc.verstraeten@roosendael.be
http://www.roosendael.be/
mailto:peter.hermans@provicieantwerpen.be
http://www.vormingscentrummalle.be/
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vormingsactiviteiten: van koorrepetitie tot sportkamp, van congres tot dansweekend, van meditatiesessie tot 

stafvergadering. Voor al deze activiteiten bieden wij de nodige audiovisuele en technische ondersteuning: 

geluidsinstallaties, micro’s, beamers, podia, laptops, wifi ... Het Vormingscentrum voorziet slaapgelegenheid 

voor 200 personen verdeeld over 1- tot 6-persoonsslaapkamers. Tijdens het verblijf kun je genieten van het 

lekkere eten, bereid in eigen keuken. Naast de standaardmaaltijden komen we flexibel tegemoet aan 

specifieke culinaire verzuchtingen zoals een broodjesbuffet, receptie met hapjes, dieetmaaltijden.  

De ISO14001 certificering van ons milieumanagementsysteem en de groene sleutel staan garant voor een 

duurzaam en milieuvriendelijk beheer. Dankzij onze zonnepanelen kunnen we in grote mate zelf voorzien in 

onze elektriciteitsbehoeften. Ons A+ label staat voor 'comfortabel toegankelijk verblijfscentrum' zodat 

lokalen, restaurants, slaapblokken, verdiepingen, toiletten, vlot toegankelijk zijn voor mensen met een 

beperking. Ons bosbeheerplan en de uitvoering ervan staan verder garant voor een duurzaam bosbeheer 

waarbij we fauna en flora een handje helpen. 

Jeugdherberg Pulcinella 
Contactpersoon: Caroline Decoster  

Tel: 03 234 03 14 

e-mail: caroline.decoster@vjh.be  

groene sleutel sinds: 2013 

Beschrijving: Jeugdherberg Pulcinella is een nieuwe en moderne jeugdherberg. Met 162 bedden verdeeld over 

2 -tot 6 persoonskamers (allen met eigen badkamer), vergaderzalen, een bar en een loungegedeelte kunnen 

wij aan zowel groepen als aan individuele toeristen het nodige comfort bieden. We zijn een toegankelijk 

verblijf dus groepen met mindervaliden kunnen hier zeker terecht. Ook fietsers vinden hier hun gading daar 

we beschikken over het label “fietsvriendelijk logies”. Buiten enkele structurele energiezuinige eigenschappen 

van het gebouw (oa zonneboiler, gebruik regenwater voor de gemeenschappelijke toiletten,…) doen we een 

aantal kleine “groene” inspanningen (oa donderdag veggiedag, aanbieden van kraantjeswater, plaatsing 

bijenhotel …) en hier willen we dan ook blijvend werk van maken.  

Mede door zijn centrale ligging in de stad vormt onze jeugdherberg de ideale uitvalsbasis om Antwerpen te 

verkennen.  

Quote: We willen meehelpen om het toerisme vandaag de dag minder belastend te maken voor het milieu. 

Deze korte volksverhuizingen hebben grote gevolgen voor onze planeet. Daarom is duurzaam toerisme  voor 

ons een evidentie én een noodzaak.  Wij willen ons graag blijven inzetten om de jeugdherberg groener te 

maken en onze gasten motiveren om hieraan mee te werken.   

Hopper Jeugdverblijf Drieboomkensberg 
Contactpersoon: Peter Schepers 

Tel: 03 312 15 88 

e-mail: drieboomkensberg@hopper.be  

groene sleutel sinds: 2014 

Beschrijving: Drieboomkensberg ligt midden in de bossen van de Antwerpse Kempen, vlakbij de 

Trappistenabdij van Westmalle, tussen Antwerpen en Turnhout. Er zijn 3 gebouwen met samen 140 bedden 

en een viertal kampeerterreinen voor groepen. Drieboomkensberg is er voor zowel scholen (bosklassen & 

openluchtklassen) als voor jeugdgroepen die op zoek zijn naar de ideale kampplaats of bivakhuis Dit voor 

zowel een halve dag als een tiendaags kamp. Dankzij onze grote zalen zijn we ook de ideale plek  voor 

bezinningsdagen, koorkampen of creastages. Overnachten doe je in een van onze gebouwen (zelfkook of vol 

pension) of in je eigen tenten op onze kampterreinen. Genieten van het kampvuur, spelen in het Speelbos of 

op pad met onze kickbikes. 

Quote: De Groene Sleutel is een uitdaging voor zowel onze klanten als voor ons personeel om steeds 

milieubewuster te worden. Nu is het nog een prikkel, binnenkort misschien een gewoonte, en hopelijk ooit een 

manier van leven. Ondertussen hebben we de groene sleutel al drie jaar op rij, en zijn de energieverschillen 

mailto:caroline.decoster@vjh.be
mailto:drieboomkensberg@hopper.be
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ECHT merkbaar. Ook de mentaliteit van ons personeel is ondertussen groen ! Een voorbeeld uit de dagelijkse 

werking: De overschotten van het (kraantjes)water, hetgeen terugkomt na de maaltijden, gebruiken we om de 

keuken te poetsen. Alle kleine beetjes helpen. 

Meetinglocaties 

Buro53 
Contactpersoon: Lieven Heuten 

Tel: 03 270 02 80 

e-mail: lieven@denatuurvrienden.be 

website: www.buro53.be 

groene sleutel sinds: 2016 

Beschrijving: Buro53 is het 'thuisadres' van De Natuurvrienden vlakbij het treinstation Antwerpen-Centraal. 

De Natuurvrienden is een brede organisatie die duurzame en actieve recreatie organiseert in Vlaanderen, 

maar ook internationaal. In 2015 werd Buro53 volledig gerenoveerd met o.a. een multifunctionele zaal 

geschikt voor max. 30 personen om te vergaderen of om een cursus of een andere activiteit te organiseren.  

Bij de renovatie van Buro53 werd veel aandacht besteed aan maximaal gebruik van bio-ecologische 

materialen, ver doorgedreven isolatie van gevels, vloeren en daken, opvang van regenwater (gebruikt voor 

toiletspoeling), zuinige verwarmingssystemen en zuinige verlichting. We werken in de zaal enkel met 

ecologische onderhoudsproducten en we bieden aan onze gebruikers fairtrade producten aan. Tot slot: de 

zaal is uiteraard voorzien van de nodige mulitmedia- en internetvoorzieningen met o.a. gratis Wifi. 

Quote: 'De Natuurvrienden ijvert voor een duurzame ontwikkeling. We doen dit in eerste plaats door onze 

recreatieve activiteiten in de natuur en onze reizen met zo klein mogelijke ecologische voetafdruk te 

organiseren, maar evenzeer door ook mensen met minder kansen in de natuur te brengen. We beseffen dat 

we als maatschappij moeten veranderen: we kunnen niet verder doen zoals we nu bezig zijn en blijven 

focussen op economische groei. Als Natuurvrienden willen we het goede voorbeeld geven door ook ons eigen 

kantoorgebouw en onze meetinglocatie dusdanig te organiseren dat onze ecologische voetafdruk zoveel 

mogelijk beperkt wordt. Verandering realiseren, kunnen we echter niet alleen, maar enkel door 

samenwerking met anderen. Daarom wil Buro53 ook een 'open thuis' zijn voor de buurt(verenigingen). 

Buurtverenigingen kunnen bovendien als eerste kennismaking gratis van Buro53 gebruik maken, nadien 

betalen ze een heel democratische prijs.' Lieven Heuten, algemeen coördinator De Natuurvrienden. 

Hilton Antwerp Old Town 
Contactpersoon: Erwin De Maeyer 

Tel: 03/204 12 12 

e-mail: erwin.demaeyer@hilton.com  

website: www.antwerp.hilton.com  

groene sleutel sinds: 2012 

Beschrijving: Hilton Antwerp Old Town ligt in het hart van de stad en biedt uitzicht over de charmante 

Groenplaats. Alle bekende bezienswaardigheden van de stad zijn op loopafstand van het Hilton Antwerp Old 

Town. Ook de winkelgebieden en een goede selectie restaurants en cafés zijn op steenworp afstand van het 

hotel gelegen. Het hotel heeft een elegante gevel uit 1864. Hoewel het hotel gedurende de laatste jaren 

verschillende rennoveringen heeft doorgevoerd zoals de Lobby Lounge en Brasserie Flo Antwerp Restaurant 

en Bar, blijft het traditionele karakter behouden maar wordt overgoten met “couleur locale”. 

Quote: Hilton Antwerp Old Town streeft bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement na, 

als het benutten van iedere kans voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de 

maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet ons verplicht; vanuit 

mailto:lieven@denatuurvrienden.be
http://www.buro53.be/
mailto:erwin.demaeyer@hilton.com
http://www.antwerp.hilton.com/
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maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie. Zo heeft Hilton Antwerp Old Town in 

samenwerking met SITA een PMD recycleringsprogramma opgestart.  

MARTIN’S PATERSHOF MECHELEN 
Contactpersoon: Stijn Beschuyt – General Manager 

Tel: 015 46 46 46 

e-mail: mph@martinshotels.com 

website: http://www.martinshotels.com/nl/hotel/martins-patershof 

groene sleutel sinds:2014 

Beschrijving: Houdt u van plaatsen die uniek zijn of bent u op zoek naar een onvergetelijke ervaring tijdens uw 

verblijf, vergadering of event? Dan is Martin’s Patershof, een minderbroeder kerk dat omgetoverd werd tot 

luxe 4 sterren hotel in hartje Mechelen perfect voor u.  

Martin's Patershof biedt u 79 speciaal ingerichte kamers, 4 vergader en banketzalen, een ondergrondse 

parking en vooral de unieke beleving in een adembenemend kader, mede door de booggewelven, de statige 

zuilen, de glas-in-loodramen en de talrijke religieuze details. Dit hotel is prachtig gelegen midden in het 

historische stadscentrum van Mechelen, op 20 minuten van Brussel met de auto en op maar 10 minuten van 

Brussels Airport met de Diabolo exprestrein. Het is de ideale uitvalsbasis om Mechelen te ontdekken aan de 

oevers van de Dijle, met het begijnhof, de historische sites en een rijk cultuuraanbod. 

Martin's Patershof kreeg in 2012 reeds het EMAS- en het ISO 14001-kwaliteitslabel voor zijn vooruitstrevend 

milieumanagement. 

Quote: Tomorrow Needs Today = De sleutel naar een groene leefwereld voor alle toekomstige generaties. In 

dat kader verbindt Martin’s Hotels zich ertoe: de nodige human resources ter beschikking te stellen om zijn 

systeem van milieuvriendelijk beheer te verwezenlijken; de bescherming en het behoud van het milieu te 

integreren in zijn dagelijkse werking met als doel een aanhoudende verbetering; zich te houden aan de 

milieuwetgeving die van toepassing is op zijn activiteiten; de impact van zijn activiteiten op het milieu sterk 

terug te dringen. 

Campings 

Baalse Hei nv 
Contactpersoon: Kris Quaghebeur 

Tel: 014 44 84 70 

e-mail: info@baalsehei.be  

website: www.baalsehei.be  

groene sleutel sinds: 2007 

Beschrijving: De troeven van camping Baalse Hei in Turnhout zijn ruimte, rust en privacy. Dit prachtig 36 ha 

grote verblijfspark, aan de rand van het Turnhouts Vennengebied, trekt vooral veel rustzoekers en 

natuurgenieters. Het domein omvat drie grote vijvers (visvijver, roeivijver en zwemvijver met ligstrand), 

sportvelden en een speeltuin. Fiets- en wandelliefhebbers zijn er aan het juiste adres: diverse routes hebben 

hun start- of rustpunt bij Baalse Hei, meerdere fiets- en wandelknooppunten bevinden zich op een paar 

honderd meter. Op het infokantoor vind je een ruim aanbod aan routekaarten en natuurbrochures. Baalse Hei 

was al in 2005 (!) pionier in het zuiveren van eigen afvalwater door middel van een vloeirietveld. In 2008 werd 

een natuurbeheersplan besteld. Volgens de raadgevingen verbeterden we de snoeiwijze van onze uitsluitend 

streekeigen beplanting en voegden heidebegroeiing toe. 

Sinds 2013 bestaat de straatverlichting uit zuinige, uitsluitend naar beneden schijnende LED-

verlichtingsarmaturen met een stroomverbruik dat meer dan 80% lager ligt dan voorheen. Winst voor bedrijf 

en milieu! Aan het al zeer ver doorgedreven gescheiden sorteren werd dit jaar de ophaling van frituurolie 

toegevoegd voor kampeerders. 

mailto:mph@martinshotels.com
http://www.martinshotels.com/nl/hotel/martins-patershof
http://www.martinshotels.com/nl/configurator/index/tomorrow-needs-today-emas
http://www.martinshotels.com/nl/configurator/index/tomorrow-needs-today-emas
mailto:info@baalsehei.be
http://www.baalsehei.be/
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Quote: Duurzaam ondernemen in de kampeersector is altijd een win-win situatie. Immers, natuur en milieu 

zijn onze basisgrondstoffen. Hoe beter we daar zorg voor dragen op en om ons terrein, hoe authentieker het 

verblijf van onze gasten wordt. Wandelen, fietsen, zwemmen in zwemvijvers, genieten van de rust van de 

omgeving komen dan des te meer tot hun recht in de beleving van de gasten.  

De Lilse Bergen 
Contactpersoon: Fons Van Bael 

Tel: 014 55 79 01 

e-mail: fons.van.bael@lilsebergen.be  

website: www.delilsebergen.be  

groene sleutel sinds: 2010 

Beschrijving: Op de camping en dagrecreatie van De Lilse Bergen ben je omringd door de bosrijke natuur.  

 Kampeerders en dagrecreanten, fietsers en wandelaars, iedereen geniet telkens weer van de groene 

omgeving en uitgestrekte zwemvijver.  Met milieubewuste inspanningen, zowel door De Lilse Bergen als door 

haar bezoekers, wordt respect getoond voor de natuur.  Verschillende investeringen benadrukken het 

milieubewuste imago van het domein.  De waterzuivering zuivert het afvalwater vooraleer het terechtkomt in 

de oppervlaktewateren.  Met de zonnepanelen wordt groene energie opgewekt voor gebruik op het domein.  

Ook onze bezoekers zijn zich bewust van het belang van milieuvriendelijke inspanningen.  Zo houdt iedereen 

zich aan het afvalbeleid van De Lilse Bergen: op de camping en op de dagrecreatie staan afvalbakken voor 

gescheiden afval.  Zo dragen we allemaal ons groene steentje bij! 

Quote: Als iedereen zijn groene steentje bijdraagt, kunnen we nog lang genieten van een gezondere groene 

omgeving!  Wij doen mee!  Met de Groene Sleutel kunnen we onze bezoekers aantonen dat we goed bezig 

zijn, zodat ze bewust kunnen kiezen voor een “groene” camping in een groene omgeving! 

Domein Roosendael 
Contactpersoon: Luc Verstraeten  

Tel: 015/29 41 30 

e-mail: luc.verstraeten@roosendael.be  

website: www.roosendael.be  

groene sleutel sinds: 2009 

Beschrijving: Roosendael is het gedroomde kader voor groepsverblijven, opleidingssessies, vergaderingen, 

feesten, zachte teambuildingactiviteiten enz. Jong en oud(er), jeugdwerk, scholen, verenigingen, families, 

gezinnen, recreanten en bedrijven genieten hier van de gastvrijheid die deze plek al 800 jaar kenmerkt. 

Domein Roosendael is centraal gelegen op de as Antwerpen-Brussel dicht bij Mechelen. 

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer 
Contactpersoon: Els Goyvaerts, Jean-Pierre Bulens 

Tel: (0)14/82 95 85; 014/82 95 10 

e-mail: jean-pierre.bulens@zilvermeer.provant.be  

website: www.zilvermeer.be  

groene sleutel sinds: 2007 

Beschrijving: Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in Mol is vooral bekend omwille van haar zwemvijver 

met helder witzandstrand, die elk jaar duizenden toeristen lokt. Maar het domein biedt veel meer: je kan er 

roeien, waterfietsen, wandelen, minigolfen, petanquen, vissen, gocarten, fietsen en ravotten in de grote 

speeltuin. Bovendien is het Zilvermeer één van de grootste en mooiste campings van Vlaanderen met meer 

dan 1.000 plaatsen, blokhutten, een bivakplaats voor groepen tot 50 personen en twee 100% toegankelijke 

vakantiewoningen. Het domein zet zich al jaren in voor het milieu: de sanitaire blokken hebben groendaken 

en zonneboilers die de vele douches van warm water voorzien, het Zilvermeer is voorzien van een grijs 

watercircuit waarmee we in het sanitair van de camping, maar ook in Taverne Zilverbos de toiletten spoelen. 

mailto:fons.van.bael@lilsebergen.be
http://www.delilsebergen.be/
mailto:luc.verstraeten@roosendael.be
http://www.roosendael.be/
mailto:jean-pierre.bulens@zilvermeer.provant.be
http://www.zilvermeer.be/
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Vervoer: Stelselmatige vervanging van het wagenpark door elektrische voertuigen, bijvoorbeeld, meer dan 20 

golfcars en recent ook een 100 % elektrische Renault Kangoo. Er is een nauwe samenwerking met Ecocentrum 

De Goren om milieueducatieve activiteiten en bosklassen (“Zilverklassen”) aan te bieden. Zilvermeer beschikt 

ook al enkele jaren over het internationale milieulabel ISO-14001. In mei 2016 zal een waterspeelplaats, met 

water uit de zwemvijver klaar staan om vele duizenden kinderen een leuke dag te bezorgen. 

Quote: Jean-Pierre Bulens, directeur: “Eén van de belangrijkste kenmerken van het Zilvermeer is, dat je er nog 

echt kunt genieten en relaxen in een natuurrijke omgeving. Toch kunnen we er niet aan voorbij dat een domein 

als het onze, de milieu-impact heeft van een klein dorp. Dit vereist een doorgedreven groen en 

milieuvriendelijk beleid. Het is erg aanmoedigend dat wij ook dit jaar weer voor onze inspanningen beloond 

worden met de Groene Sleutel.” 

Vakantiecentrum 

Natuurvriendenhuis De Berk  
Contactpersoon pers: Caroline Van Neste en Erna Suykerbuyk 

Tel: 03/270 02 80 en 03/667 20 31 

E-mail: lieven@denatuurvrienden.be, deberk@natuurvriendenhuis.be 

Website: www.vakantehuisdeberk.be 

Groene Sleutel sinds:  2015  

Beschrijving: De Groene Sleutel in Natuurvriendenhuis De Berk in Essen is de bekroning van een beslissing die 

we een tijdje geleden genomen hadden. Bij de verbouwing van De Berk in 2014 hebben we systematisch voor 

natuurvriendelijke materialen gekozen. Zo draagt het meubilair het FSC-label (d.w.z. dat het hout uit 

duurzaam beheerde bosbouw afkomstig is), gebruikten we natuurproduct kurk als vloerbedekking in de 

kamers, op de gang en in de zithoek, en gebruikten we enkel MDF-platen die weinig formaldehyde bevatten. 

De Berk registreert water- en energieverbruik en zet zich in om afval te minimaliseren en de impact op lucht, 

water en bodem als gevolg van onze bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief 

milieuzorgsysteem. Onze specifieke maatregelen: LED-verlichting, douches en toiletten met minder 

waterverbruik en een elektronisch gestuurd verlichtings- en verwarmingssysteem dat per kamer voor een 

optimaal energiebeheer zorgt. 

Onze medewerkers zijn zich bewust van het belang van natuurvriendelijke en energiebesparende 

maatregelen. Iedere medewerker wordt regelmatig opgeleid om mee zorg te dragen voor het milieu en krijgt 

een persoonlijk overzicht van waar hij of zij in zijn functie op kan letten. 

Onze gasten sturen we de natuur in. Ze kunnen een “Ecocyclotocht” fietsen. Dat zijn fietstochten, ontwikkeld 

door De Natuurvrienden, langs milieuvriendelijke plekjes via het fietsknooppuntennetwerk. Er staan gegidste 

natuurwandelingen op het programma en groepen kunnen interessante infoavonden reserveren. 

We vragen ook een kleine inspanning van onze gasten: help het afval te sorteren, ga zuinig om met water en 

elektriciteit, laat niet te veel lichten branden op de kamer, hou deuren dicht,…   

En we denken ook al aan de toekomst. Op ons actieplan: meer fairtrade- en lokale producten op de 

menukaart en (nog) meer natuurzorg op ons domein.   
Quote:  “De Natuurvrienden draagt de natuur hoog in het vaandel en dat mocht best weerspiegeld worden in 

het eigen Natuurvriendenhuis.” 
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