
  
      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Persbericht 

Brussel, 11 maart 2021 

 

Duurzamer toerisme in Brussel dankzij vier nieuwe ‘Green Key’-adresjes  
 

Green Key, het grootste internationale kwaliteitslabel voor toerismeondernemers die ecologisch werken, 

verwelkomt vier nieuwe gecertificeerde locaties in Brussel: Tour & Taxis - Gare Maritime, Résidence 

Palace, Hotel Hubert – Grand Place en Hotel Made in Louise. Zij sluiten zich aan bij de andere 37 erkende 

uitbatingen die hun label hebben vernieuwd. Visit.brussels, Inter Environnement Wallonie (IEW), 

GoodPlanet Belgium, Brussels Hotels Association (BHA) en Brussels Special Venues zetten hiermee weer 

een flinke stap naar een klimaatneutrale toerismesector.  

 

Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: "Als het gaat om de 

bescherming van het milieu, telt elke actie: groot of klein, individueel of collectief. Belangrijk is wel dat die 

acties vergezeld worden van een krachtig milieubeleid. De ontwikkeling van duurzaam toerisme is een 

absolute prioriteit voor deze legislatuur. Mensen die actief zijn in de toerisme-, evenementen- en culturele 

sector maken een ongeziene crisis door. Voor de toeristische sector is een ambitieus herstelplan nodig om 

de getroffen actoren zo goed mogelijk te ondersteunen en te informeren en om bezoekers uit Brussel, 

België en het buitenland gerust te stellen en aan te trekken. Het duurzaamheidslabel Green Key draagt bij 

tot de heropleving van dat toerisme en tot een beter imago van de hele sector". 

 

Patrick Bontinck, CEO van visit.brussels: "De ontwikkeling van duurzaam toerisme is een prioriteit voor 

visit.brussels. De gezondheidscrisis die wij doormaken, maakt het des te noodzakelijker dat wij opnieuw 

nadenken over het toerisme dat wij willen ontwikkelen en aan de bezoekers willen aanbieden. Toerisme 

dat niet alleen de stad en haar inwoners respecteert, maar ook een positieve impact heeft. Het Green Key 

label geeft een reële toegevoegde waarde aan de bestemming en aan de toeristische aantrekkelijkheid 

ervan en draagt bij tot de versterking van het imago van de regio als duurzame bestemming. "   

 

Maar wat houdt zo’n Green Key nu precies in? Locaties met het label leveren op 

meerdere domeinen inspanningen: minder water- en energieverbruik, gebruik van 

hernieuwbare energie en regenwater, inzetten op afvalpreventie en -sortering, 

duurzame voeding en mobiliteit, ecologisch onderhoud en instandhouding van de 

biodiversiteit… Ze krijgen jaarlijks een audit en moeten elk jaar tonen dat ze het 

duurzaamheidslabel nog verdienen. Hoe vulden de nieuwe houders, die vanaf nu de 

Green Key mogen uithangen, dit exact in? 

http://www.mundo-n.org/medias/people/logoIEW.jpg
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Tour & Taxis - Gare Maritime 
Het voormalige goederenstation Tour & Taxis (1907) is gerenoveerd 

door te investeren in de circulaire en lokale economie, isolatie en 

hernieuwbare energiebronnen. Het gebruik van natuurlijk licht is 

geoptimaliseerd en het gebouw is uitgerust met de modernste 

voorzieningen om het water- en energieverbruik te verminderen. Het 

is energieneutraal geworden en er worden geen fossiele brandstoffen 

gebruikt voor verwarming en koeling. Bovendien voorzien de 

zonnepanelen op het dak niet alleen het hele terrein van elektriciteit, 

maar ook 1.600 huishoudens in de omgeving. Lees meer... 

 

Hotel Hubert – Grote Markt 

Hotel Hubert ligt in het centrum van Brussel, op enkele minuten lopen van de 

Grote Markt. Met onder andere fitness, duurzame, gezonde en kwaliteitsvolle 

catering, afvalvermindering en een laag energieverbruik is het hotel een 

hotspot voor wie houdt van duurzaamheid en gezondheid in een stedelijke 

omgeving. Lees meer… 

 

Hotel Made in Louise  

De eigenaars van dit familiehotel, gevestigd in een prachtig 20e-eeuws 

gebouw, hebben een reeks duurzaamheidsinitiatieven genomen, waaronder 

een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik en de afvalproductie, 

steun aan een organisatie die zich inzet voor een billijker toegang tot schoon 

water, en de donatie van voedselvoorraden aan verenigingen tijdens de 

eerste lock-down. Lees meer… 

 

Résidence Palace – Internationaal Perscentrum  

Het Residence Palace is een conferentiecentrum gelegen in het hart van 

de Europese wijk in Brussel. Het is een unieke art-deco 

evenementenlocatie met accommodatie voor vergaderingen, 

persconferenties, presentaties of recepties. Résidence Palace zet zich in 

voor het milieu door o.a. gebruik te maken van ecologische 

schoonmaakartikelen, energie- en water verbruik te beperken en 

gebruik te maken van biologische en fairtrade producten. Lees meer… 

 

Alle Green Key-adressen in Brussel vind je op www.green-key.be/over-green-key/uitreiking-

brussel 

https://tour-taxis.com/nl/gare-maritime-leading-by-example/
https://www.hotelhubert-brussels.be/nl/environmental-policy
https://www.madeinlouise.com/en/page/hotel-brussels-city-center-our-philosophy.7405.html
https://residencepalace.be/nl
http://www.green-key.be/over-green-key/uitreiking-brussel
http://www.green-key.be/over-green-key/uitreiking-brussel
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Partners van Green Key 
 

visit.brussels is het Brussels Agentschap voor Toerisme. Het kreeg de opdracht het imago van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest te versterken. visit.brussels wil Brussel lokaal en internationaal profileren als de 

hoofdstad van 500 miljoen Europeanen; een 'wereldstad' waar meer dan 183 nationaliteiten samenleven 

en Brussel maken tot een kosmopolitische stad die voeling houdt met de rest van de wereld. 

 

Brussels Hotels Association (B.H.A.) is de professionele organisatie van de hotelsector.  De leden ervan 

vertegenwoordigen meer dan 15.000 kamers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn economisch 

hinterland. De B.H.A. brengt de hoteliers samen, informeert en verdedigt ze, en creëert zo de voorwaarden 

voor hun succes, terwijl het de invloed en de groei van het hotelwezen en het toerisme bevordert. Meer 

informatie: www.brusselshotelsassociation.be 

 
Brussels Special Venues is het voornaamste non-profit netwerk van event spaces in Brussel en richt zich 

vooral naar bedrijven, verenigingen, instituten, event agencies en grotere private events. Ongeacht het soort 

evenement of de omvang ervan: BSV biedt het grootste aantal unieke eventlocaties in de hoofdstad van 

Europa. BSV staat voor speciale meeting – en conferentie-faciliteiten, modulaire ruimtes en een breed scala 

aan architectonische stijlen. Meer informatie: www.venues.be  

GoodPlanet Belgium coördineert Green Key in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel. Sinds 1997 inspireert 

GoodPlanet Belgium jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te 

ondernemen en expertise te delen. GoodPlanet ontwikkelt en begeleidt projecten, vormingen en educatieve 

tools rond alle duurzaamheidsthema's. Jaarlijks bereiken de 80 medewerkers zo meer dan 500.000 kinderen, 

jongeren en volwassenen over heel België. 

Inter-Environnement Wallonie coördineert Green Key in Wallonië en Franstalig Brussel. IEW, de federatie 

van milieuverenigingen, werd opgericht in 1971. Het vertegenwoordigt bijna 150 verenigingen van 

verschillende groottes en types. De diversiteit is zeer rijk en omvat lokale, regionale en zelfs internationale 

verenigingen. IEW strijdt voor een betere luchtkwaliteit in steden, bescherming en herstel van ecosystemen, 

milieueducatie, burgercoöperaties, duurzame voeding, zachte mobiliteit en duurzaam toerisme. Ze werken 

aan het wetgevend kader en zoeken naar oplossingen om de ecologische en solidaire transitie te versnellen. 

 

Met veel dank aan:  

   

 
 

Contact 

Marie Spaey | IEW | green-key@iew.be | +32 (0)472 33 07 97 

Jorine Vermeer | GoodPlanet |green-key@goodplanet.be | +32 (0)473 13 45 76 

http://www.brusselshotelsassociation.be/
http://www.venues.be/
https://www.pride.be/wp-content/uploads/2018/04/%C2%A9-TBP-Olivier-Habert-2-300x300.png
mailto:green-key@iew.be
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