
Kasteelhoeve 
Wange: een 
duurzaam 
verhaal



Kasteelhoeve Wange valt in de prijzen

Sinds haar ontstaan 
behaalde Kasteelhoeve
Wange elk jaar de 
Groene Sleutel, een 
internationaal kwaliteits- 
label voor duurzame 

verbouwing en beheer in de toeristische 
sector. Slechts een 100-tal toeristische 
locaties in Vlaanderen hebben deze 
erkenning.

We behaalden ook een heel aantal 
nationale en internationale awards rond 
duurzaamheid en CSR.

2013 en 2014: Laureaat voor de 
Award van Toerisme Vlaanderen 
‘Best Maatschappelijk Verantwoorde 
onderneming’.

2016 en 2017: 2 maal de 
International Green Key Award voor 
‘watermanagement’ en ‘partnerships’. 
Alle 2.600 Groene Sleutelhouders 
wereldwijd konden meedoen aan 
deze internationale wedstrijd rond 

duurzaamheid in de toeristische 
sector. Kasteelhoeve Wange werd naar 
aanleiding van deze ‘Award’ in de 
Vlaamse pers als ‘het meest duurzame 
toeristisch bedrijfter wereld’ beschreven.

2016: nominatie door Trends als ‘meest 
innovatieve en duurzame bedrijf in 
Vlaams-Brabant’.

2016: door VOKA Vlaams-Brabant 
verkozen tot ‘Klimaatambassadeur 2016’.

2018: Philip Van Kelst won als 
grondlegger en CEO van de 
Kasteelhoeve de award van ‘CSR 
Professional of the Year 2017’ uitgereikt 
door Time4Society en Trends. De jury 
argumenteerde haar keuze als volgt: 
“Philip en Kasteelhoeve Wange voeren 
een open en transparant MVO-beleid, 
met een sterke focus op inclusie. 
Daarenboven was duurzaamheid en 
zorg voor het milieu van bij de start een 
van de kernwaarden. Hiermee zijn zij 
een voorbeeld voor de sector!”



Kasteelhoeve Wange vertaalt duurzaamheid op 4 niveaus

Niveau 1: doordachte keuzes op vlak 
van ecologische technieken

Afvalwaterzuivering 
Kasteelhoeve Wange zuivert al haar 
afvalwater (keuken, toiletten, douches) 
met een gesloten ondergronds biologisch 
zuiveringsstation van 60.000 liter. Het 
water wordt op een volledig natuurlijke 
manier gezuiverd, zonder toevoeging 
van chemische reinigingsmiddelen. De 
zuiveringsresultaten zijn performanter 
dan de wettelijke normen (Benorm) 
en het gezuiverde water loopt dan ook 
gewoon in de Kleine Gete.

Waterrecuperatie
Een natuurlijke zwemvijver van 100.000 
liter vangt het hemelwater op, dat verder 
gezuiverd wordt door de oeverbeplanting.

Een vijver van 15.000 liter, tevens gevuld 
met hemelwater, is verbonden met een 
natuurlijk zuiveringssysteem met Japanse 
irissen en kleisubstraat. Dit water wordt 
gerecupereerd voor de toiletten, het 
water voor de tuin en de paarden.

Verwarming op biomassa
Een installatie op houtsnippers (geen 
houtpellets!) verwarmt de hele site en 
voorziet ze van warm water.  
De houtsnippers worden geleverd door 
een lokale producent, die werkt op  
5 km van Kasteelhoeve Wange. 
Op die manier is er nauwelijks pollutie 
door transport. 50% van het hout is 
afkomstig van bossen die opnieuw 
worden heraangeplant, 30% van 
onderhoud van houtkanten.
De CO² uitstoot van de overige 20% 

wordt gecompenseerd door 2,5 hectare 
struiken en bomen die we hebben 
aangeplant op het domein. Resultaat 
van voorgaande is mede dat 
Kasteelhoeve Wange zo goed als CO² 
neutraal is op vlak van verwarming. 

Hoge rendementsisolatie
Bij de renovatie kozen we ervoor om 
doorgedreven te isoleren. 
Daarmee bereiken we een K-waarde 
van 29, de hoogst mogelijke waarde 
voor een renovatie. 

Fotovoltaïsche zonnepanelen 
We beschikken over 98 fotovoltaïsche 
zonnepanelen (20.000 kilowatt) 
geïnstalleerd op het dak van de rijhal. 
50% van onze elektriciteitsbehoefte 
wordt zo gedekt door groene energie 
die we zelf produceren. De resterende 
50% is eveneens groene elektriciteit 
van buiten aangeleverd. 90% van de 
lampen zijn led- of spaarlampen.
Andere mogelijkheden in functie van 
eigen elektriciteitsproductie (water/wind) 
zijn in onderzoek.

Onderhoud 
Alle poetsproducten hebben een 
groen label: douchezeep, vloerzeep, 
wasproducten, evenals wc-papier, 
servetten, keukenpapier, ...

Niveau 2: productie en bereiding van 
voedsel: bio, lokaal, circulaire economie 

We werken zelf zoveel mogelijk vanuit  
de principes van de circulaire economie.  
Dit betekent dat we zo onze basisproducten  
zoveel mogelijk zelf trachten te produceren,  
met zo weinig mogelijk afval. De over-
schotten en afval worden gerecupereerd. 
Op de Kasteelhoeve zijn er bijen, runderen,  
appelbomen, een grote groentetuin en 
kruidentuin. Honing en rundvlees zijn 
van onze ‘terroir’. Zo goed als alles wat 
we serveren, is zelf en dagvers bereid. 
Nergens worden bewaarmiddelen 
toegevoegd. We proberen zo weinig 
mogelijk afval te produceren. Bij ons geen  
plastic potjes confituur, choco, boter, 
honing, geen voorgesneden kaas en hesp.

Alle groenteafval wordt gecomposteerd 
en terug gebruikt. We werken samen 
met plaatselijke leveranciers van 
streekproducten, liefst bio en korte 
kringloop. Een aantal leveranciers 
werken met sociale tewerkstelling, bv. 
Martenshoeve, Bolderhof, De Winning, 
Den Boogerd. Voor meer info: zie verder.

Mogelijkheid voor full option veggie 
Als seminariecentrum bieden we een 
uniek pakket aan de bedrijven: een full 
option veggie verblijf.



Niveau 3: geïntegreerd natuurbeheer 
en natuur-inclusieve landbouw

Het domein van meer dan 15 hectare is 
de afgelopen 10 jaar in een snel-tempo 
omgevormd van intensief gebruikte 
landbouwgrond tot een natuurdomein 
waar gasten, paarden, tuinbouw en 
aantrekkelijke landschapszichten 
in harmonie samenkomen in een 
natuurlijk kader.

Natuurdomein 
In samenwerking met Natuurpunt, 
Uilenwerkgroep, Regionaal Landschap 
Zuid-Hageland, ANB, VLM, VMM en 
Viva Concept staan er verschillende 
projecten i.f.v. de verdere ontwikkeling 
van het natuurdomein op stapel of zijn 
reeds gerealiseerd zoals: 

• Aanplant van 2,5 hectare struiken
en bomen in de vorm van bossen,
houtkanten, heggen en korte
omloophout.

• Aanplant van meer dan 3 kilometer
meidoornhaag als natuurlijke
afrastering voor de paardenweides.

•

•

Plaatsen van nestkasten voor kerk-, 
bos-, en steenuil, torenvalk en 
zwaluwen en een paal met karrewiel 
voor ooievaars (eind 2020).
Hermeandering van de Kleine Gete: 
De rivier, in 1969 rechtgetrokken, zal 
in 2021 heraangelegd worden en 
krijgt grotendeels terug haar 
oorspronkelijke meanders. Een grote 
meerwaarde voor fauna, flora en de 
landschappelijke belevings- waarde. 
Dit VMM project kadert i.f.v. een 
beter waterkwantiteitsbeheer en de 
EU Kaderrichtlijn Water (2027).

Paard, landschap en natuur in balans 
In samenwerking met Viva Concept 
streven we naar een balans tussen 
de paarden die gehuisvest zijn op de 
Kasteelhoeve, het landschap en de natuur. 
Een 15-tal paarden integreren in een 
natuurdomein van 15 hectare zorgt voor 
een delicaat evenwicht dat gemonitord 
en soms bijgestuurd moet worden. 
De paarden worden op een natuurlijk 
manier gehouden, d.w.z. dat ze zoveel 
als mogelijk vrij kunnen bewegen 
binnen afgebakende zones op het 
domein en steeds toegang hebben tot 
ruwvoer zoals hooi en houtige gewassen. 
Paarden opstallen is tegen hun natuur. 
Het is daarom  een bewuste keuze om 
ze ook in de winter de nodige 
bewegingsvrijheid te geven met toegang 
tot natuurlijk ruwvoer dat vanzelf weer 
aangroeit.

Equi Habitat 
De paarden leven het grootste deel 
van de tijd op een track-systeem van 
zandpaden die verschillende zones met 
elkaar verbindt: 
• Verschillende weides die na de eerste 

snede hooi worden nabegraasd met 
een rotatie systeem.

• Paddocks met schuilstallen
• Bergen waar de paarden een uitzicht 

hebben over het landschap
• Poelen om te drinken en baden
• Paddock Wild met houtige gewassen 

om te eten

Al deze elementen hebben niet alleen 
een meerwaarde voor het welzijn 
van de paarden, maar maken deel 
uit van een Equi Habitat en biodivers 
ecosysteem waar vele soorten fauna en 
flora in balans kunnen samenleven.





Paddock Wild 
Het Paddock Wild concept zag voor het 
eerst het levenslicht op het domein van 
de Kasteelhoeve met een aanplant van 
6.150 struiken en bomen in 2014. 

Een Paddock Wild is een voedselbos 
voor paarden waar ze kunnen eten van 
vruchten, bladeren, takken en schors. 
Een delicaat evenwicht tussen vraat van 
de paarden, aangroei en wetgeving. 

In 2017 werd de Paddock Wild 
opengesteld voor de paarden. In 2020 
wordt het experiment bijgestuurd met 
een extra aanplant van 3.850 struiken. 

De helft van de paddock Wild bestaat 
uit houtkanten waar selectief in gedund 
wordt. De andere helft bestaat uit 
biodivers korte omloophout als 
biomassa voor eigen gebruik.

Voedselbosrand 
In 2020 komt er naast een voedselbos 
voor de paarden, ook een voedselbos-
rand rond de moestuin voor mensen. 
Een voedselbos is de meest natuur-
inclusieve vorm van landbouw, waarbij 
een bos wordt aangelegd met houtige 
gewassen en kruidachtige planten die 
eetbare vruchten, bloemen, bladeren of 
wortels opleveren. Een systeem waar 
100-den jaren van geoogst kan worden
zonder uitputting van de bodem en met
een meerwaarde voor inheemse fauna.

Hoogstamboomgaard 
Er is een hoogstamboomgaard van 
oude peer-, appel-, en kersenrassen (40 
bomen) aangeplant i.s.m. Regionaal 
Landschap Zuid-Hageland. Binnen 
enkele jaren produceren we ons eigen 
appelsap.

Agroforestry 
Op de Kasteelhoeve wordt actief aan 
Agroforestry gedaan. Agroforestry is 
boslandbouw waarbij het planten en 
actief beheren van bomen wordt 
gecombineerd met landbouw en/of 
veeteelt.

De boomgaard wordt begraasd door 
koeien en de Paddock Wild wordt door 
paarden en kippen bewoond. 

Van productiebos naar natuurbos 
Omwille van economische redenen 
werden er in natte riviervalleien  
productie populierenbossen aange-
plant. Deze bestaat uit snel groeiende 
bomen die ook snel oud worden en de 
tand des tijds niet kunnen doorstaan. 
Ze worden een risico voor wandelaars. 
Een productiebos omvormen tot een 
natuurbos met hogere ecologische 
waarde, gaat helaas gepaard met het 
kappen van de populieren. Bij deze 
ingreep gepland voor de herfst van 
2020 zal een grote hoeveelheid hout 
ter plaatse blijven als voedingsbodem 
voor het nieuwe natuurbos.

Niveau 4: partnerships

Verbinding
De Kasteelhoeve kan voorgaande niet 
alleen. De duurzame missie wordt 
samen met anderen gerealiseerd. Wij 
kennen zelf niets van koeien, bijen of 
appelbomen. Anderen zorgen daarvoor, 
helpen ons of nemen de zorg over. De 
Kasteelhoeve gaat voor verbinding.

Samenwerking met plaatselijke boeren 
• De koeien van De Vaerendriesch

grazen op onze weiden, wij serveren
het rundvlees aan onze gasten.

• De appelbomen worden onderhouden
en gesnoeid door Den Boogerd, zij
leveren ons het heerlijke sap.

• De bijen in de kasten onder de
berken worden verzorgd door Jeroen
Drossaert, een lokale imker.

Samenwerking met natuurorganisaties 
en plaatselijke verenigingen
De hoeve wordt regelmatig opengesteld 
voor de buurt, de omgeving en 
regionale organisaties, bv. ’Bijen- en 
bloesemdag’ door Regionaal Landschap 
Zuid-Hageland, Open Monumentendag, 
Ontmoet je buren: ‘Hageland-
Haspengouw-Hesbaye-Brabançonne’.
Er is een regelmatige samenwerking met 
de Bende Van Wange.

De structuur van de vennootschap: 
coöperatief CVBA
Mensen kunnen makkelijk aandelen 
kopen en betrokken worden op de 
werking van de onderneming. Dit 
maakt dat een diversiteit aan mensen 
dit project mee draagt. Verschillende 
mensen die actief werken in het project 
zijn ook aandeelhouder in het project.



Onze belangrijkste leveranciers voor de keuken: 
Weet wat je eet!

Kasteelhoeve Wange biedt jou voedsel 
aan met een pure smaak, lekker en vers 
bereid, vol vitaminen en mineralen en 
alles om het leven te versterken. 

We maken alles zoveel mogelijk zelf: 
lamspaté ‘rilette’, choco,en confituren, 
rabarbermoes, kip curry, humus, 
tapenades, tzatziki, tomaten- en 
pompoenchutney… 

De criteria die we hanteren bij de 
aankoop van onze producten en 
selectie van onze leveranciers zijn:
• Smaak en versheid
• Plaatselijke productie
• Circulaire economie/gesloten kringloop

• Biolabel of op duurzame
en natuurvriendelijke wijze
geproduceerd

• Vrij van kunstmatige geur-,
kleur- en smaakstoffen

• Ambachtelijke en authentieke
bereidingswijze

Als het product van dierlijke 
oorsprong is, moeten dieren op een 
diervriendelijke manier zijn behandeld 
en buiten hebben geleefd.

Je vindt hier een overzicht van een 
aantal van onze leveranciers die we 
in het daglicht willen stellen.



Bio groenten 
Kasteelhoeve Wange en het Cooperative Bio Hesbaye te Racour

We hebben een eigen biologische 
moestuin van 1.800 m² waarbij we een 
aantal principes uit de permacultuur 
toepassen. We werken daarbij veel met 
‘vergeten’ groenten: pastinaak, warmoes, 
koolrabi, boerenkool… Er is ook een grote 
tunnel, waar we zuiderse groenten 
zoals tomaten, paprika en aubergines 
kweken. 

In samenwerking met Valentijn Docquier 
van Viva Concept werken we aan een 
circulair systeem waarbij de mest van de 
paarden wordt verwerkt en gebruikt als 
compost en voeding voor de moestuin.

In 2020-2022 wordt er rond de 
moestuinbedden ook een voedselbos-
rand met poelen aangelegd. 

Naast de meerwaarde voor fauna en 
Flora en de productie van fruit, noten 
en kruiden, zorgt zij voor het creëren 
van een optimaal microklimaat voor de 
moestuin (windbescherming + 
vochthuishouding).

Onze wortelen, ajuinen, sjalotten 
en aardappelen nemen we af van 
Het ‘Cooperative Bio Hesbaye’ te 
Racour. Zij liggen op 3 km van de 
Kasteelhoeve en beheren hun 2 hectare 
tuinbouwgrond op biologische wijze.

Meer info:
Cooperative Bio Hesbaye 
Rue de Landen 20, 4287 Racour
mail: info@biodehesbaye.be
website: www.biodehesbaye.be

Geitenkaas 
Karditsel uit Rummen

We hebben op de Kasteelhoeve 8 
jaar jaren gezocht naar een echte 
goede geitenkaas. Die hebben we nu 
gevonden. De producten van Karditsel 
te Rummen zijn echte toppers!

Magda Bauweleers en Giedo De Snijder 
zijn ‘meesters in geitenkaas’. Met passie 
voor het kaasambacht creëren zij 
kwaliteitsvolle, handgeschepte 
rauwmelkse geitenkazen, met een 
fantastische smaak. Alle kazen hebben 
een biologisch kwaliteitslabel. Karditsel 
is  gespecialiseerd in de productie en 
rijping van zachte geitenkazen met een 
natuurlijke korstflora, 100% volgens het 
traditionele (Franse) kaasambacht: 
mouler à la main à l’aide d’une louche 

ou d’une pelle à brie (handgeschept), 
salage à la main au sel sec (droog 
zouten met de hand). 
Kaasmakerij Karditsel wordt officieel 
erkend als ‘ambachtelijk’ door het 
FOD Economie.

We gebruiken de Florence en de Aurélie 
veel in onze broodjesmaaltijden, onze 
berucht toast geitenkaas als voorgerecht 
of onze hartige pannenkoekjes. 
Om duimen en vingers aan af te likken.

Meer info:
Karditsel
Goeslaerstraat 33, 3560 Lummen
mail: kaas@karditsel.be
website: www.karditsel.be



Hoevekaas, ijs en yoghurt
De ploeg uit Herselt en Melkerhei uit Neerlinter

Hoeve De Ploeg is in de eerste plaats 
een familiebedrijf. B(r)oer Ronny en zijn 
vier zussen zijn de drijvende krachten 
achter het melkveebedrijf. Samen met 
hun gezinnen leiden ze het dagelijks 
bestuur in goede banen. Ze worden 
hierin gesteund door hun moeder, 
Marie, die samen met haar man het 
bedrijf opstartte in 1986. 

Momenteel beslaat het bedrijf 63 ha met 
120 melkkoeien. Alles wordt biologisch 
circulair geproduceerd: gebruik 
van eigen natuurlijke mest en eigen 
geproduceerd ruwvoer. Er worden geen 
smaakstoffen, bewaarmiddelen of andere 
chemische middelen toegevoegd.

Verschillende kazen en het ijs worden 
geserveerd in de Kasteelhoeve. Hun 
smeuïge hoevekazen vind je terug in 
het ontbijt en in onze huisgemaakte 
quiches en kaaskroketten. Het heerlijke 
ijs komt tot zijn recht in tal van 
desserten. Pure smaak en topkwaliteit!

Meer info:
Hoeve De Ploeg
Diestsebaan 73, 2230 Herselt
mail: de.ploeg1@telenet.be
www.hoevedeploeg.be

Gerrit, Martine en zoon Pieter runnen 
samen de Melkerhei, een circulair 
bedrijf met eigen melkvee, dat alle 
voedsel voor de koeien zelf produceert. 
De koeien lopen in de lente, zomer en 
herfst op de glooiende weiden van het 
Hageland, tussen Oplinter en Zoutleeuw. 
In de winter lopen ze los in kudde in de 
grote winterstal. 

Niels en Jonas, de andere zonen des 
huizes dragen hun steentje bij in 
morele support. Wat dit gezin samen 
met de schoondochters sterk bindt, is de 
gedeelde liefde voor pure producten, het 
respect voor de natuur en de passie in 
wat ze ondernemen. Hier vind je de 
puurste zuivelproducten uit de streek, 
gemaakt met veel passie wat leidt tot een 
heerlijke variatie aan harde en zachte 
kazen: de producten gaan terug naar de 
basis. Vers gemolken melk (32°C) wordt 
direct verwerkt in half-harde kazen, 
zonder op te warmen of te koelen. De 
melk die wel wordt gekoeld, gaat via 
een voorkoeler, welke door opgepompt 
grondwater op temperatuur wordt 
gehouden. Er wordt bij de productie 
geen enkel bewaarmiddel gebruikt.
De hoevekaas wordt op de Kasteelhoeve 
geserveerd bij het ontbijt, Het rijk pallet 

aan sterkere kazen vind je regelmatig 
in onze broodjesmaaltijden of wordt 
verwerkt in onze groentetaarten en 
huisgemaakte kaaskroketten. Als je deze 
authentieke kazen geproefd hebt, weet 
je niet meer waarom je zo verlekkerd 
bent op Franse kazen.

Meer info:
Melkerhei
Heidestraat 163 te Neerlinter
mail: pieter@melkerhei.be
website: www.melkerhei.be



Ham
De Kapblok uit Leuven

Beenhouwer Erwin Mertens en zijn 
team sleepten de laatste tien jaar 
al verschillende nationale en 
internationale prijzen in de wacht. 
Erwin mag zich weerom ‘Beste 
Beenhouwer van België 2016-2018’ 
noemen. Niet voor niets maken 
tophorecazaken uit Leuven en 
omstreken gebruik van zijn producten. 

Erwin startte zijn slagerij bijna twintig 
jaar geleden. Zijn filosofie? Kwaliteit 
boven kwantiteit. Liever een kleine 
zaak waar vakbekwaamheid en 
klantvriendelijkheid primeren dan een 
onpersoonlijke aanpak. 

De gedroogde ham, 12 maanden 
gerijpt, overladen met prijzen (o.a. 
Eurobeef 2011 & 2013) is in 2014 
verkozen tot beste ambachtelijk 
gezouten product van België. Wij 
serveren deze ham vers gesneden bij 
de broodjeslunch en verwerken dit in 
voorgerechten en hapjes. 

Meer info: 
De Kapblok
Tiensesteenweg 166, 3001 Heverlee
mail: info@kapblok.be
website: www.kapblok.be

Rundvlees 
Kasteelhoeve Wange i.s.m. De Vaerendriesch

Wij serveren onze gasten een 
uniek natuurproduct: rundvlees van 
witblauwe dubbeldoelkoeien die op het 
domein van de Kasteelhoeve grazen.

Dubbeldoelkoeien zijn een oud ras dat in 
de 18e en 19e eeuw gebruikt werd door 
de kleine boer als trekdier om het werk 
op het land te verrichten en melk én vlees 
te verschaffen aan de boer en zijn gezin. 
Door de jaren heen zijn de boeren zich 
meer en meer gaan specialiseren naar 
dikbilkoeien of melkkoeien (Holstein) en 
verdween dit traditionele ras bijna van de 
kaart. Op dit moment zijn ze uitsluitend 
nog te vinden in het Pajottenland en 
het Hageland, terwijl er ook nog een 
kleine populatie is in Wallonië en in het 
noorden van Frankrijk. Een belangrijk 
verschil met het witblauwe vleesras is 
dat deze koeien nog natuurlijk kunnen 
kalven. Het vlees van dit ras is erkend 
als ‘streekproduct van Vlaams-Brabant’. 

Onze partner, De Vaerendriesch, werkt 
in gesloten kringloop waardoor er een 
minimale belasting is voor milieu. 
Voedsel wordt zelf geproduceerd. 
Als er toch iets aangekocht wordt,  
is dit geproduceerd door leveranciers 
in de streek.

Het vlees is donkerrood van kleur en 
vol van smaak.

In diverse gerechten vind je dit vlees 
terug op de Kasteelhoeve: 
de huisbereide americain préparé, 
het heerlijke runderstoofpotje, op de 
barbecue, allerhande verwerkingen met 
gehakt, rosbief…

Meer info: 
De Vaerendriesch
Vaanstraat 79, 3471 Kortenaken
Mail: devaerendriesch@gmail.com
www.devaerendriesch.be



Varkensvlees
Martenshoeve uit Alken

De Martenshoeve heeft een 
geschiedenis van 4 generaties van 
landbouwers. Vader, moeder en 3 
zonen runnen het huidige bedrijf. 
Het is een gesloten varkensbedrijf: 
alle biggetjes zijn van eigen kweek en 
worden gehouden tot vleesvarkens van 
ongeveer 130 kg. Al het voedsel voor 
de varkens wordt ter plaatse geteeld. 
Op de akkers wordt er gewerkt met 
organische bemesting. 

De dieren leven zeer natuurlijk en 
diervriendelijk, buiten, in groep, met 
een waterpoel om in te baden. 
Zij eten enkel voedsel van eigen kweek: 
bieten, granen, klaver, maïs… en grazen 
op de weide. 

De verwerking en verkoop van het vlees 
gebeurt volledig op de hoeve.  

Gevolg van dit alles: gelukkige en 
gezonde dieren, eerlijke marges voor de 
kweker, en een scherpe prijs voor top-
kwaliteitsvlees.

Meer info:
Martenshoeve
Laagbulsstraat 1, 3570 Alken
mail: demartenshoeve@gmail.com
website: www.martenshoeve.be

Bio lamsvlees, bio appelsap, appelen en peren 
Den Boogerd

Den Boogerd legt zich sinds 2008 
als kleine landbouwonderneming toe 
op het aanplanten en uitbaten van 
authentieke hoogstamboomgaarden. De 
bomen worden dus niet behandeld met 
chemische middelen. In Den Boogerd 
werkt men met sociale tewerkstellingen 
en zij onderhouden ook onze eigen 
boomgaard.

Op de Kasteelhoeve kan je de 
smaakvolle appelen en peren kan je 
in hun puurheid proeven of verwerkt 
tot appelsap. Het belangrijkste product 
is het appelsap in 12 smaken. Al deze 
sappen zijn ongezoet en worden 
gemaakt van biologisch gecertificeerd 
fruit. Daarnaast serveren wij ook hun 
wordt er ook stroop, gelei en walnoten-
olie geproduceerd. Al deze producten 
worden op de Kasteelhoeve geserveerd.

Voor het onderhoud van de 
boomgaarden wordt gebruikgemaakt 
van schapen. De jaarlijkse aangroei van 
de kudde wordt aan ons verkocht voor 
het vlees. Wij verwerken het lamsvlees 
in het overheerlijke Marokkaanse 
lamsstoofpotje, gevulde courgettes, 
hartige pannenkoekjes met lamsgehakt, 
couscous…

Meer info:
Jan en Nia Gelders-Ponsaerts
Karrestraat 35, 3545 Zelem
mail: denboogerd@scarlet.be
website: www.denboogerd.be



Kip
Ferme de Julien uit Piétrebais

Julien Van Keerberghen, zoon uit een 
landbouwersfamilie, besloot in 2015 
als jonge boer zijn eigen bedrijfje op te 
richten vanuit zijn passie voor bijen en 
kippen. De kippen lopen buiten op gras 
en staan telkens met 200 kippen op een 
afgesloten grasveld van 400 m². Ze 
vinden bescherming in een houten 
schuur op hun terrein.

Wij serveren voor onze gasten de 
‘kabir’. Dit is een middelgrote kip met 
bruine veren. De ‘kabir’ wordt na zo’n 
12 weken geslacht, en weegt tussen 
2-2,5 kg. Als voedsel krijgen ze granen,
maïs, erwten en zonnebloempitten van
lokale boeren.

Het vlees is stevig en heeft een 
uitgesproken smaak.

Alle delen van de kip worden in onze 
keuken gebruikt: van de karkassen 
maken we kippenfond; de vleugels 
worden gebruikt voor hapjes; de 
bouten en filets verwerken we in onze 
waterzooi, curry’s, tikka masala… Om 
duimen en vingers af te likken!

Meer info: 
La ferme de Julien
Chaussée de Namur 1, 1315 Piétrebais
mail: infolafermedejulien@gmail.com
website: www.lafermedejulien.be

Bio eieren
Bolderhof uit Gingelom

Griet Maes, dochter van kippenboeren, 
keert na haar studies biologie terug naar 
het ouderlijk landbouwbedrijf dat ze 
omvormt tot een biologische boerderij.

In 1990 wordt gestart met de eerste 
groep van 1.000 bio-legkippen. De 
productie van bio-eieren staat dan 
nog in de kinderschoenen. 

De eieren komen via de toenmalige 
groothandel in biologische producten 
Arcada (het huidige Biofresh) terecht 
in de natuurwinkels. Nu zijn er meer 
dan 100.000 bio-legkippen in productie 
voor Bolderhof.

De eieren die we in de Kasteelhoeve 
gebruiken, hebben een Biogarantie-
label: de kippen krijgen vanaf dag 
1 biologische voeders en worden in 
een diervriendelijk milieu gehouden. 
Hun mest komt nadien terecht bij 
biologische boeren.

Meer info:
Bolderhof
Industrieweg Zuid 1332, 3520 
Zonhoven
mail: bolderhof@scarlet.be
website: www.bolderhof.be



Honing 
Kasteelhoeve Wange

In samenwerking met Jeroen Drossaert, 
een lokale imker, installeerden we 
2 bijenkasten onder de lindebomen aan 
de voorkant van de Kasteelhoeve.

We serveren onze gasten zoete, 
natuurlijke linde- of fruitbloesemhoning 
van de Kasteelhoeve: bij het ontbijt, op 
de geitenkaas, in de vinaigrette, met de 
geroosterde groentjes… 
Honing die lekkerder smaakt dan deze 
vind je nergens!

En als je geluk hebt maak je mee dat 
we bij het ontbijt verse honiggraten 
serveren. Dat heb je nog nooit 
geproefd! 

Als je meer wil weten over het 
intrigerende verhaal van de bijen en je 
verblijft op de Kasteelhoeve, kan je als 
groep een workshop volgen bij Jeroen: 
leerzaam en lekker!

Chips, suiker en koffie
FairTrade

Een betere wereld smaakt ook beter.

Fairtrade is een internationaal label 
voor eerlijke handel met het Globale 
Zuiden, opgericht onder de naam ‘Max 
Havelaar’ in 1988. Fairtrade garandeert 
goede arbeidsomstandigheden en omvat 
eveneens een reeks milieucriteria. Het 
biedt (financiële) ondersteuning aan 
de landbouwer en zijn gemeenschap, 
d.m.v. een minimumprijs en een
premie en besteedt aandacht aan
milieuvriendelijke landbouwpraktijken
voor de bescherming en het behoud
van biodiversiteit.

Daarnaast focust het label op beperkt 
en veilig gebruik van chemicaliën, 
afvalbeheer, erosiecontrole, behoud 
van de bodemvruchtbaarheid en 
verantwoord waterbeheer.

Wij serveren (h)eerlijke fairtrade chips, 
suiker en Java koffie in de Kasteelhoeve.

Meer info:
Fairtrade Belgium
Edinburgstraat 26, 1050 Elsene
Mail: info@fairtradebelgium.be
Website: www.fairtradebelgium.be
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