Dossier ingediend door de provincie Vlaams Brabant
n.a.v. de nominatie voor de Award van Toerisme Vlaanderen
‘Best Maatschappelijk Verantwoorde onderneming’
Geef een korte schets van de actie, campagne, innovatie of jouw
toegevoegde waarde

Een unieke combinatie van
• Een duurzame verbouwing en beheer (groene sleutel) i.f.v. de herbestemming van een 300 jaar
oude vierkantshoeve tot een site met een economisch en maatschappelijk doel.
• De omzet van 12 hectare landbouwgebied in een ecologisch beheerd natuur domein.
• Een aantal samenwerkingsverbanden en overeenkomsten met diverse overheidsinstanties en
privéorganisaties i.f.v. het beheer van het gebouw en het domein.
• Een maatschappelijke betrokkenheid en inbedding (naar het dorp, de streek en via sociale
tewerkstelling).

Waarom verdient deze actie, campagne, innovatie of jouw toegevoegde
waarde de award?

Een privé initiatief, met weinig tot geen overheidssteun, waarbij toch gewaagde en fundamentele
keuzes rond duurzaamheid zijn gemaakt. Het slaagt er in op succesvolle wijze, een erg
professioneel, kwalitatief en bijzonder aanbod te doen op de markt van seminarielocaties voor
bedrijven en organisaties (week) en vakantielogies voor vrienden en familie (weekend en vakantie).
Zo brengt het duurzaamheid in de brede zin van het woord op een indirecte, doch indringende
manier, dichter bij brede lagen van de bevolking.
Daarnaast restitueert dit project de vroegere missie van een ‘kasteelhoeve’ en transformeert dit in
een nieuwe vorm
• een veilige thuishaven en slaapplaats voor reizigers,
• een plek waar mensen zich kunnen terugtrekken en tot rust kunnen komen,
• een plaats waar mensen samen werken en creëren.
• een domein dat zichzelf op duurzame wijze voorziet van voedsel en dit zo veel als mogelijk zelf
ook produceert,
• een plek van sociale cohesie voor de bewoners, de omwonenden en de omgeving,
• een plaats verbonden met de natuur.

Aanvullende informatie en opmerkingen
We zetten hier alle inspanningen en projecten gedetailleerd op een rijtje die in de voorbije drie jaar
zijn gebeurd of die nog gepland zijn:
Verbouwingswerken (2010-2011) 750 M2 stallen in een 300 jaar oude vierkantshoeve tot
seminarie en logies, waarbij grote inspanningen geleverd om de belasting op het milieu te
beperken
• Afvalwaterzuivering.
• Waterrecuperatie.
• Houtsnipperinstallatie/C0² neutrale verwarming.
• 200 M2 foto voltaïsche zonnepanelen.
• Hoge rendementsisolatie.
• Led verlichting en spaarlampen.
• Recuperatiematerialen voor inrichting en isolatie.
Daarbij werd zoveel mogelijk de brug geslagen en verbinding gemaakt tussen een moderne,
sobere, kwaliteitsvolle binneninrichting en de oude historische muren, gebouwen en binnenkoer.

Keuken
• Veel Bio- en fairtrade producten.
• Streekproducten (zelfgemaakte confituur, enkel bieren uit de streek, biofruitsap uit de streek,
groenten uit eigen moestuin, siroop, mosterd,…).
• Afname bij lokale boeren voor vlees, fruit, brood, groenentaarten (Regine Grammen, De
brabander, Den Boogerd).
• Lid van Straffe streek, streekproducten promotor van Vlaams Brabant.
Ecologisch beheerd natuurdomein van 12 hectare/samenwerkingsverbanden met
natuurorganisaties
• 2010: inzaaien van de vroegere akkers met bio grassen en kruiden.
• 2010: kudde van 9 paarden die het domein begrazen en die op natuurlijke wijze worden
verzorgen en bereden (steeds in kudde, enkel ruwvoer, steeds buiten, enkel schuilstallen, geen
hoefijzers, geen bit,…)
• 2010: beheerscontracten Vlaamse Landmaatschappij i.f.v. aanleg en onderhoud 4 natuurlijke
poelen, aanplant en onderhoud van 225m hagen en 4,25 are houtkanten, beheer van twee
natuurlijk perceelranden langs de kleine Gete van 0,5 km.
• 2010: i.s.m. bosgroep Dijleland en Provincie Vlaams-Brabant heraanleg populierenbos (creëren
van een onderlaag en meer soorten diversiteit) (0.75ha).
• 2011: aanleg ecologisch beheerde tuin met natuurlijke zwemvijver en wilde bloemenweides.
• 2011: aanplant hoogstamboomgaard (21 bomen) i.s.m. regionaal landschap Zuid-Hageland.
Tegen 2015: hoogstamboomgaard produceert voldoende voor appelsap van de Kasteelhoeve.
Verkennen hoe de pluk via sociale tewerkstelling kan gebeuren.
• 2012: compostering van de paardenmest i.f.v. natuurlijke bemesting weiden/aanleg 100 M2
eigen moestuin.
• 2012-2013: verkennen samenwerking met bio schapenboer. Doel: kudde van 25 schapen die
permanent op kasteelhoeve verblijven i.f.v. begrazingsbeleid en i.f.v. directe aanvoer van biovlees voor de kasteelhoeve.
• 2012: overleg met ‘den boogerd’ i.f.v. bijplanten en beheer hoogstambomen.
• 2010-2012: projecten met natuurpunt/regionaal landschap zuid-hageland: plaatsen van
uilenkast/zwaluwnesten/bijenkast.
• 2013: verkenning project ‘oogstbos’ om in onze eigen houtsnippers te voorzien
(energieonafhankelijk worden op vlak van verwarming, geen vervuiling i.f.v. vervoer brandstof ).
Connectie van het project als woon- en werkpek, verbonden met buurt, omgeving en
maatschappij (oa via sociale tewerkstelling)
• Op de kasteel hoeve wonen sinds de opstart in 2010 twee gezinnen die het project dragen. Het
is dus ook een co-housing project, dat open staat voor andere gezinnen/personen die zich willen
engageren.
• Kasteelhoeve geeft ook huisvesting aan nog andere projecten.
• Een arts/osteopathiepraktijk.
• Kheiron cvba: een organisatie wiens missie is het paard als natuurwezen te herstellen.
Paarden leven in natuurlijke omstandigheden en worden ingezet i.f.v. individuele en
groepsessies rond leiderschap en teamwerking of meer persoonlijke thema’s.
• Van Kelst & co: bureau voor training/coaching i.f.v. leiderschap, communicatie en
samenwerking in organisaties.
• Er worden kortingen gegeven aan vzw’s en organisaties met een maatschappelijk doel.
• Mei 2012: openstellen van de hoeve en het domein voor de organisatie van ’bijen bloesemdag’
door Regio Zuid Hageland op de kasteelhoeve: 800 bezoekers.
• 2012-2013: verkenning van de mogelijkheden om een watermolen te installeren op het domein
(Kleine Gete) i.f.v. duurzame electriciteitsproductie, eventueel voor een gedeelte van het dorp.
Reeds beperkt overleg met Frank Petit-Jean van de stad Landen.

• Vanaf 2013: engagement van de kasteelhoeve naar de plaatselijke feestgroep van het dorp
Wange om 2 maal per jaar een deel van het gebouw en de binnenkoer gratis ter beschikking te
stellen i.f.v. een buurtfeest voor alle bewoners van Wange: barbecue in de zomer, en ‘Pensen en
Gluhwein’ in de winter.
• Mei 2013: openstellen van het domein en de hoeve voor de organisatie van een dag over
streekeigen stenen (Gobertange, tuffeau de Lincent, Tiense kasseistenen) in samenwerking met
Regionaal Landschap Zuid Hageland.
• 2011-2012: verkennen van mogelijke samenwerking met de Brabander, sociaal
tewerkstellingsproject (zie verslag de Brabander) i.f.v. mogelijkheid 1,5 hectare biotuinbouw op
gronden van de kasteelhoeve.
• Oktober-november 2012: werkstage in het kader van arbeidstraining van patiënten van de
Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen in Tienen, met goedkeuring van de mutualiteit: werk
op het domein (bosmaaier, zitmaaier, onkruid,…) en werk met paarden (verzorging, mest
ruimen,…)
Sensibilisering
• Vraag aan gasten om ook steentje bij te dragen (verwarming, water, licht, handdoeken,…)
• Informeren van gasten over de herkomst van de producten (bio, fair trade, streek).
• Informeren van gasten over het natuurbeheer op de domein via mondelinge toelichting en via
pancartes (opgesteld in samenwerking met Regionaal landschap Zuid-Hageland)
• Personeel opleiden om duurzaam met eten en omgeving om te gaan (restjes verwerken,
afvalbeleid, strikt aankopen/niet te veel kopen, 1x laten leveren i.p.v. 3x per week/reductie van
benzine).
De groene sleutel en Kauri
• In april 2012 behaalde kasteelhoeve Wange de groene sleutel, een internationaal kwaliteitslabel
voor duurzame verbouwing en beheer in de toeristische sector, uitgereikt door Toerisme
Vlaanderen. Er zijn slecht 3 sites in Vlaanderen die over seminarieruimtes én logies beschikken,
die dit label voor beiden op dit moment dragen. De details vind u in het rapport van de groene
sleutel.
• Sinds 2012 is de kasteelhoeve ook erkend lid van de vzw Kauri (KAURI is the Belgian multi-actor
learning network and knowledge centre on Corporate Responsibility (Business Ethics, Corporate
Social Responsibility, Corporate Governance & Corporate Citizenship) and NGO Accountability).

