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LEUVEN HAGELAND

Kasteelhoeve kaapt gouden medaille weg voor 2.369 andere sites uit 52 landen

Wange is duurzaamste gastenverblijf wereldwijd
LANDEN

Dankzij de gouden medaille
van de Internationale Groene
Sleutel Award mag de kas
teelhoeve zich het duurzaam
ste seminariecentrum en gas
tenverblijf ter wereld noe
men. Philip Van Kelst kreeg
de onderscheiding uit handen
van minister Ben Weyts.
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Kasteelhoeve Wange is een typische oude vierkantshoeve.

PHILIP VAN KELST

beplanting. Een hout
snipperketel
zorgt
voor warm water. De
houtsnippers zullen
we later zelf produce
ren.”
“Er is echter meer
dan de techniek”, zegt
Van Kelst. “Naast de
aandacht voor lam
pen, isolatie, verwar
ming en water gaat er evenveel aan
dacht naar de voedselproductie. We
produceren alles zelf. We hebben
eigen koeien, groenten en fruit. Ook
het bereiden van het eten gebeurt
hier. We maken zelfs koekjes en pa
té. Voorts wordt bij het onderhoud
van het domein niet gespoten. Ten
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Bond Beter Leefmilieu, Toerisme
Vlaanderen en Foundation for En
vironmental Education (FEE) reik
ten zopas de Internationale Groene
Sleutel Award 2016 uit. Het goud
ging naar kasteelhoeve Wange, een
seminariecentrum en gastenver
blijf. De jury beloonde de hoeve
voor de beste oplossing op het vlak
van waterbesparing en het verklei
nen van de ecologische voetafdruk.
2.370 sites uit 52 landen konden dit
jaar voor het eerst meedingen naar
deze unieke award. Ons land wordt
gevolgd door Wales en Kroatië, die
met zilver en brons eindigden.
De jury bleek onder de indruk van
de aanpak in de kasteelhoeve: “De
site ademt duurzaamheid”, luidt
het. “Het project is een voorbeeld
van het koppelen van innovatie aan
natuurlijke technieken om de im
pact van het toerisme op de omge
ving te verminderen.”
Ook de ambitie om het centrum
honderd procent CO2neutraal uit
te baten en tegelijk de gasten een
onberispelijk en kwaliteitsvol ver
blijf aan te bieden, werd geroemd.
“We hebben deze prijs gewonnen
met een techniek van waterzuive
ring”, zegt grondlegger en bezieler
Philip Van Kelst. “Al het water dat
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DIRK LAMBRECHTS

“We maakten
consequente keuzes
voor het milieu
en de gezondheid”

de dertig tot veertig gasten gebrui
ken, gaat gezuiverd de Kleine Gete
in. Het water wordt ondergronds
gezuiverd. Alle regenwater van de
daken gaat naar een zwemvijver.
Een gedeelte wordt apart opge
pompt met zonneenergie en wordt
organisch gezuiverd via vijvers en

slotte is er de band met de plaatse
lijke bevolking en de natuurorgani
satie, die het project mee dragen.”
Van Kelst overweegt om tegen
2020 een waterkrachtcentrale of
molen op de Gete te realiseren, die
de hoeve en een deel van het dorp
van elektriciteit zou voorzien.
“De toeristische sector in Vlaande
ren staat nu ook bekend om zijn ex
cellentie op ecologisch gebied”, al
dus Vlaams minister Ben Weyts
(NVA). “Kasteelhoeve Wange is
een voorbeeld voor alle collega's.”
“We kozen als ondernemer niet
voor kortetermijndenken, maar
maakten consequente keuzes voor
het milieu en de gezondheid”, be
sluit Van Kelst.

