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Persbericht 

 

”Groene Sleutel” 2016: 
2 nieuwe en 30 hernieuwde labels in Brussel 

 

Het internationale ecolabel "Groene Sleutel", dat toeristische logies erkent voor hun 

milieu-inspanningen, heeft zopas de Brusselse Groene Sleutelhouders van 2016 

bekendgemaakt: hotel Agora Brussels Grand Place kreeg het label toegekend in 

december en hotel Théâtre Plaza behaalde een Groene Sleutel in juni 2016. Alle logies 

die reeds een label hadden, zagen hun label hernieuwd. Daarmee komt het totaal 

aantal "Groene Sleutel"-etablissementen in het Brussels Gewest op 32. Meer dan 20% 

van de erkende hotelkamers in Brussel en 80% van de capaciteit aan jeugdherbergen 

hebben nu dus het prestigieuze ecolabel op zak1.  

De lijst met labeldragers, de criteria voor de Groene Sleutel en de toekenningsprocedure zijn 
te raadplegen op www.cleverte.be. 
 
 
De nieuwe Sleutelhouders van 2016 zijn: 
 
Hotel Agora Brussels Grand Place (Spoormakersstraat 3, 1000 Brussel) 

 
Dit 3-sterrenhotel met 22 kamers in de buurt van de Grote Markt van Brussel komt pas kijken 
(geopend in april 2016) en vindt onderdak in een gebouw uit 1696 dat met eerbied voor de 
oorspronkelijke architectuur werd gerenoveerd en ingericht. Er werden verschillende 
belangrijke stappen ter wille van het leefmilieu genomen. Met onder andere:  

 de installatie van zonnepanelen voor de warm-waterproductie en de verwarming; 

 energiebesparende renovaties en voorzieningen (100 % ledlampen, laagspanning, 
verlichting door aanwezigheidssensor, hoge isolatiegraad, systeem met een kaart die 
de stroom in de kamers afsluit, warmterecuperatiesystemen, energiezuinige 
toestellen); 

                                                           
1Groene Sleutel - Green Key in het Engels - is een internationaal ecolabel voor toeristische logies. Het wordt 

internationaal beheerd door de FEE (Foundation for Environmental Education). Momenteel mogen ruim 2.500 
structuren in 53 landen met het label uitpakken. In Brussel staat de Fédération Inter-Environnement Wallonie 
(IEW) in voor de doorvoering, in het kader van FEE Belgium en in samenwerking met VISITBRUSSELS, Brussels 
Hotels Association en Brussels Special Venues.  
 

http://www.hotelagora.be/fr
http://www.leplaza-brussels.be/fr/evenements-bruxelles/le-theatre
file:///C:/Users/k.davisters/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.003/www.cleverte.be
http://www.hotelagora.be/fr


 systeem voor regenwaterrecuperatie. Het gefilterde water wordt voor de toiletten 
gebruikt; 

 waterbesparende voorzieningen op de douches; 

 gebruik van gerecycleerde of duurzame materialen bij de renovatie van het gebouw 
(natuurlijk hout van ecologisch beheerde bossen en tegels op basis van 40% 
gerecycleerde materialen); 

 wat men allemaal doet om ecologisch te schoonmaken (onderhoudsproducten met 
een ecolabel, ecologische wasserij); 

 de initiatieven voor zo veel mogelijk afvalvermindering en een zo goed mogelijk 
afvalbeheer (sorteren, verdelers in plaats van individuele verpakkingen);  

 keuze van partners die zelf ook voor het leefmilieu gaan. 

 

Plaza Theater, Adolphe Maxlaan 118-126, 1000 BRUSSEL 

Dit conferentie- en evenementenoord, dat beschikt over een uitzonderlijk decor en is 
ondergebracht in een historische bioscoop, onderscheidt zich met name door:  

 de diverse energiemaatregelen: ingrijpende isolatiewerken aan het 
verluchtingssysteem, dubbele deuren en strokengordijnen om te isoleren tegen 
koude en tocht; verlichting met spaarlampen en energieaudit in uitvoering; 

 de ondernomen acties met het oog op een milieuvriendelijker onderhoud: 
schoonmaakproducten met een ecolabel (voor 70%), gebruik van microvezeldoeken, 
gebruik van regenwater om de buitenruimtes te reinigen enzovoort;  

 duurzame voeding: biomenu's op verzoek bij banketten en seminaries; 

 milieucommunicatie, meer bepaald via een tevredenheidsvragenlijst en een "groen 
hoekje"; 

 de aanpak i.v.m. maatschappelijke verantwoordelijkheid (diversiteitsopleiding voor het 
personeel).  

 

Bijkomende info? Marie Spaey (IEW): 0472 / 33 07 97 of www.cleverte.be 

http://www.leplaza-brussels.be/fr/evenements-bruxelles/le-theatre

