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Klímasemleges
luxus Irotán
Lennard de Klerk és Jeroen van Drunen 12 éve Hollandiát hagyták
hátra, hogy Magyarországon letelepedve bebizonyítsák: a luxus
életmód és a környezettudatos pihenés igenis jól megférhetnek
egymás mellett. Megépítették az Irota EcoLodge-t, az ország
első és egyetlen klímasemleges üdülőhelyét, projektjükkel pedig
a szeptemberi díjátadón be is zsebeltek egy Energy Globe díjat.
„A klímaválság az egyik legfontosabb téma most
a világban, és a mi életünknek is régóta szerves
része” – kezdi a beszélgetést Lennard de Klerk,
akinek munkáját már több mint 15 éve a zöld
szemlélet hatja át. De Klerk korábban a saját
cégén keresztül is energiatakarékos projektek
fejlesztésével foglalkozott, mígnem 2015-ben
társával, Jeroen van Drunennel belevágtak az
Irota projektbe. A legmodernebb környezettudatos
technológiával megépítették az Irota EcoLodge-t,
a három luxusnyaralóból álló, fenntartható üdülőhelyet Borsod megye eldugott zsákfalujában.
Az évek során a fenntarthatóság a mindennapjaiknak is szerves része lett. Van Drunen azt
mondja, ma már nemcsak arra törekszenek,
hogy spóroljanak az energiával és minimalizálják
a műanyaghasználatukat, de legújabb céljuk például, hogy Európán belüli utazásaik során kerüljék
a repülést. „Nem vagyunk tökéletesek, a változást
lassan, lépésenként tudjuk megvalósítani, de
igyekszünk az életünk minden területét fenntarthatóvá formálni” – teszi hozzá Van Drunen.
Az Energy Globe pályázatról egyébként teljesen
véletlenül, egy hírlevélből értesültek, de mindketten
rögtön úgy érezték, itt az ideje, hogy megméressék magukat és a projektjüket. Tudták, hogy erős
mezőnyben kell majd versenyezniük, éppen ezért
egyáltalán nem számítottak a győzelemre. „Úgy
voltunk vele, hogy az sem baj, ha nem nyerünk,

Az „Épület” kategória győztesei
Náluk télen alig kell fűteni, nyáron nincs igény légkondira

mert már maga a díjátadó is hatalmas élmény volt.
De a szép estét végül egy hatalmas meglepetés
koronázta meg” – meséli Van Drunen. Mint mondják,
a díj elnyerése nemcsak megtiszteltetés, hanem
egy fontos megerősítés is a számukra: érzik, hogy
a munkájukra valóban szükség van.
„Nagyon jó, hogy a nagy cégek, mint például az
E.ON, példát mutatnak és beállnak az olyan fontos ügyek mögé, mint a fenntarthatóság. Meg kell
mutatni az embereknek, hogy jó ötletekkel és egy
kis kreativitással mi magunk is sokat tehetünk
a Föld jövőjéért” – összegzi De Klerk.

