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DUURZAME ONTWIKKELING

De provincies stellen u enkele projecten voor

Antwerpen

Vzw Balavikas
Turnhoutsebaan 67 – 2275 Lille (Gierle)
Tel: 0497 31 99 23
balavikasvzw@gmail.com
Contactpersoon: Chris Stellfeld

De vzw biedt persoonsgerichte hulp aan kinderen met een beperking en hun ouders in Zuid-India. De
belangrijkste doelstellingen van dit project zijn de toekomstkansen van het kind verbeteren door
onderwijs en paramedische ondersteuning en het maandelijks inkomen van de ouders vergroten door
hen te garanderen dat ze voor hun kind kunnen blijven zorgen. Deze vierde pijlerorganisatie uit het
zuiden ontvangt subsidies van de provincie Antwerpen.

GamMol vzw in Afrika
GamMol vzw Aqua vitae Water zonder grenzen
Vosstraat 11 - 2014 Mol
Tel: 0495 21 64 65
Info@gammol.be
Contactpersoon: Jean Burtin (voorzitter)

Vzw GamMol wil zich zonder enige vorm van winstbejag of inmenging in lokale politiek of religie en op
haar eigen beperkte schaal, inzetten voor duurzame oplossingen voor de drinkwaterwaterproblematiek
in Gambia waar de vzw reeds een tiental jaren actief is. Behalve de constante zorg voor hun
kleuterschool met 140 kindjes wil GamMol vzw ook haar steentje bijdragen in het behalen van de
Millenium-doelstellingen. Tot vandaag heeft GamMol vzw ongeveer 170000 mensen op een duurzame
wijze aan drinkwater geholpen en hen elementaire hygiënetips bijgebracht. Elk werkjaar tracht GamMol
2, in nauwe samenspraak met in samenwerking met de lokale overheden, de dorpen zelf en de lokale

GamMol-organisatie, drie afgelegen dorpen van water te voorzien. Elk jaar vertrekt dan ook een
Belgische GamMol vrijwilligersploeg naar Gambia om de projecten in samenwerking met de lokale
bevolking uit te voeren. GamMol vzw is in Afrika officieel erkend als GamMol NGO en stelt er dan ook
een twaalftal Gambianen te werk. Deze mensen, waaronder ook de leraars van de GamMol school,
onderhouden de uitgevoerde projecten en doen verder alle mogelijk herstellingen aan bestaande
watersystemen. Ook dit project ontvangt subsidies van de provincie Antwerpen.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó =
Vredesgemeenschap van San José de Apartadó
San Josecito, AA 243 de Apartadó, Antioquia, Colombia
0057/313/647 53 05
cdpsanjose@gmail.com
Contactpersoon: Sus Van Olmen Coördinator van Bondgenootschap
met deze gemeenschap
Midden het gewapend conflict in Colombia organiseren 1300 boeren zich als Vredesgemeenschap. Ze
kiezen voor geweldloosheid, basisdemocratie, pluralisme en gemeenschapswerk als vorm van
bescherming. Omdat ze geen leerkrachten krijgen van de Staat organiseren ze eigen alternatief
onderwijs gebaseerd op hun keuzes (cfr. supra). Samen met een 20-tal andere initiatieven organiseren
ze o.m. de boerenuniversiteit met bv. zaden- en plantenbank. Ze kiezen voor ecologische
voedsellandbouw en tegen grootschalige agro-industriële projecten. Voor hun producten bezitten ze
een bio- en een fairtradelabel.

International Youth Association for Development
(IYAD)
Adres: Erwtenstraat 41 - 2060 ANTWERPEN
Tel: 0032488453175
emailadres: iyad_be@yahoo.fr
Contactpersoon: Anselme Mubeneshayi Kananga
1.
2.

Integreren van palliatieve zorg in het bestaande gezondheidssysteem van DR Kongo
Multidisciplinair werken rond de revalidatie van cerebrovasculaire patiënten in Kinshasa

1. Palliative zorg
Het project heeft als doelstelling de palliatieve zorgen te moderniseren in de Democratische Republiek
Kongo in samenwerking met het ministerie van gezondheidzorg ,ziekenhuizen en universiteiten.
2. CVA Project
Het project heeft als doelstelling:
Het verbeteren van de zorgverlening aan patiënten met CVA (Cerebro Vasculair Accident:
hersenbloeding/herseninfarct/…) in Kinshasa, daar deze aandoening een groeiend probleem vormt, niet
alleen in Kinshasa of Congo, maar in de ganse regio beneden de Sahara).
De hulp is gebaseerd op:
- Vorming van het gezondheidspersoneel inzake de behandeling van CVA
- Uitwisseling van ervaringen tussen Noord en Zuid

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw
Lichtaartsebaan 45 - 2460 Kasterlee
Tel: 014/85.25.14
Emailadres: bas.vanderveken@rlkgn.provant.be
Contactpersoon: Bas Van der Veken

'Plant van Hier’ vormt een kwaliteitskenmerk met als doel het aanbod van autochtone bomen en
struiken op de markt (en vervolgens in het landschap) te verhogen. Zaden worden geoogst op
groeiplaatsen van autochtone moederbomen om vervolgens te worden opgekweekt tot volwaardig
plantgoed dat kan worden ingeschakeld bij aanplantingen per herkomstgebied over heel Vlaanderen. In
de keten van oogst over opkweek tot aanplant wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de lokale
economie. Naast de ecologische voordelen van het autochtone groen wordt zo ook de plaatselijke
werkgelegenheid bevorderd en de CO2-impact verlaagd.

Brussel

De Waterbus
Akenkaai, 2 bis – 1000 Brussel
Tel: (02) 218 54 10
mail moens@scaldisnet.be
website http://www.waterbus.eu
Contact: Guido Moens, Afgevaardigd Bestuurder
De Waterbus is een openbare, klokvaste en filevrije lijndienst OP het Zeekanaal die toelaat je op een
comfortabele en duurzame wijze te verplaatsen in de kanaalzone, tussen Brussel en Vilvoorde, nu
gekenmerkt door grote mobiliteitsproblemen, die in de toekomst nog groter dreigen te worden. Het is
een multifunctioneel en attractief vervoermiddel gericht op winkelen, recreatie, toerisme, woonwerkverkeer. Wie wenst kan aan boord ontbijten, de krant lezen, vergaderen of gewoon genieten. De
haltes van deze ‘bootbus’ liggen nabij knooppunten van tram, bus, metro en trein. De fiets kan steeds
mee aan boord van de Waterbus.

Waterbus – Brussel - Redersbrug

L’Heureux Nouveau
IJskelderstraat 16 – 1060 Sint-Gillis
Tel.: 0488 / 10.63.60
E-mail: lheureuxnouveau@gmail.com
Website: http://www.lheureuxnouveau.be
Contactpersoon: Rémy Fernandez

L'Heureux Nouveau is een vereniging die in Brussel op een ecologische manier manden met biologische
en lokale groenten en fruit van het seizoen levert. L’Heureux Nouveau staat voor vervoer met de fiets,
bio-, lokale en seizoensproducten, steun aan producenten, een alternatief voor de ravage die de
agrobusiness aanricht, de droom van 5 jonge mensen, een strijd voor respect.

My Cup On Wheels
Alsembergsesteenweg 558 - 1180 Ukkel
Tel: 0495 16 60 99
info@mycuponwheels.com
Julien Bertauts
MyCupOnWheels is een origineel en vernieuwend concept waarbij koffie mobiel en ambulant wordt
verkocht.
De producten en leveranciers worden met de grootste zorg geselecteerd, waarbij zoveel mogelijk wordt
samengewerkt met Belgische ondernemingen en een onberispelijke kwaliteit en de hoogste ethische
waarborgen worden nagestreefd. We zijn tevens opgeleid als barista teneinde onze klanten de beste
bereidingen aan te bieden.
Ons basisingrediënt is een koffie die vers wordt gebrand in Westrem en voor de ogen van de klant wordt
gemalen om zijn aroma’s en versheid te bewaren. Mycup biedt een brede waaier van bereidingen aan,
van de klassieke espresso tot de minder bekende cold brew (een koude koffie die gedurende 24u moet
trekken), met daartussenin de latte, cappuccino, mocha, macchiato of koffie verkeerd.
Mycup werkt volledig autonoom en heeft voor zijn werking geen generator nodig, zodat er geen
geluidsoverlast wordt veroorzaakt. Doordat Mycup op een kleine Piaggio is gemonteerd, is het een zeer
mobiel concept dat zich (bijna) overal kan verplaatsen.
Mycup uitproberen geeft een originele toets aan een evenement en bezorgt de consument een unieke
ervaring.

Henegouwen

NATURAWASH Lessive Solidaire vzw
Rue Courriaulx, 8 - 6230 Pont à Celles
Tel. : 0476 97 71 64
naturawash@hotmail.com
contact : Yves-Marie LOUIS
Met de ontwikkeling van het eerste Belgische wasproduct met een biolabel combineert NATURAWASH
sociale en biologische aspecten. In een resoluut streven naar duurzame ontwikkeling wordt het product
vervaardigd en verpakt in een beschutte werkplaats. Zo draagt het actief bij tot de milieubescherming
en de promotie van het “biosociale” concept. Dankzij dit concept en een kort distributiecircuit beperkt
Naturawash haar ecologische voetafdruk en biedt zij een biowasproduct aan dat voor iedereen
toegankelijk is tegen dezelfde, of zelfs een lagere prijs, in vergelijking met traditionele producten.

Belvas bvba
Chemin du Fundus, 7 - 7822 Ghislenghien
Tel.: 068 33 77 46
Email: Thierry.Noesen@belvas.be
Contactpersoon: Thierry Noesen

Beschrijving van de vernieuwende activiteit op het vlak van duurzame ontwikkeling:
Belvas bvba produceert pralines en truffels met de keurmerken bio en eerlijke handel. Alle producten
zijn glutenvrij en sommige producten zijn gegarandeerd lactosevrij.
Wij streven naar een sociaal verantwoorde aanpak in onze streek door onze samenwerking met
beschutte werkplaatsen, door de ontvangst van scholen en van stagiairs, en door onze contacten met
studenten die het thema eerlijke handel onderzoeken.
Het bedrijf ontving in 2013 de Grote Prijs Stichting Toekomstige Generaties, en in 2011 de titel
Ecologisch Bedrijf van het Jaar van de Europese Commissie in de categorie Microbedrijven.

Administration communale de Silly
Place communale, 18 – B-7830 SILLY
Tel.: 068/25.05.37
E-mailadres : sabine.storme@publilink.be
Contactpersoon : Sabine STORME
Beschrijving van de innoverende activiteit op het gebied van duurzame ontwikkeling:
Silly is de eerste Slow-gemeente. Ze is lid van de internationale Slow Food- en Cittaslow-netwerken en
toetst haar politieke projecten aan een positieve denkoefening voor kwaliteitsvol lokaal voedsel en
kwaliteit van het leven van haar burgers. Bij elk project moet rekening worden gehouden met de
parameters « Milieu, economie, het sociale aspect en burgerparticipatie ». Uitwisseling van ervaringen
en cultuur blijft een prioriteit.

Université de Mons
Tel. :071/37 32 70
E-mailadres giuseppe.pagano@umons.ac.be
Contactpersoon : Prof. Giuseppe Pagano

De Université de Mons (UMONS) heeft de aanmoedigingsprijs gekregen in de categorie «Continuous
Improvement» van eerste francofone uitgave van de «Green Gown Awards».
In 2011 werd in de universiteit een Cercle de Développement Durable opgericht, die originele
bewustmakingsacties voerde met een humoristische inslag, waardoor het personeel ertoe werd
aangezet zuinig om te springen met verlichting, verwarming, papier of afval op de werkplaats te
sorteren.
Door het voeren van een campagne die personeel en studenten ertoe aanzette voortaan bij voorkeur
recto verso te printen, heeft UMONS zijn papierverbruik met meer dan 33% verminderd, wat goed is
voor een oppervlakte van 170.000 m² die volledig bedekt wordt met vellen papier, of de oppervlakte
van alle campussen van de Université de Mons.

Limburg

Bronsgroen cvba-so
Genutstraat 12 - 3740 Bilzen
Tel: 0494 57 09 65
info@bronsgroen.be
Contactpersoon : Anton Gerits

BronsGroen is een Limburgse energiecoöperatie met sociaal oogmerk, ontstaan in een sociale woonwijk
in Bilzen. BronsGroen wil investeren in hernieuwbare energie, zoals zon- en windparken en ook in
energie-efficiëntie, zoals het energiezuinig maken van scholen. De winsten zullen terugvloeien naar de
lokale gemeenschap in de vorm van een dividend voor coöperanten, of van allerlei energiediensten om
de inwoners te helpen om energie te besparen en projecten ter bestrijding van energie-armoede.
Bronsgroen werkt samen met de provincie en de BBL in de campagne Energiejacht op Maat voor
kansengroepen.

Blue Economy Limburg
Jan Rosierlaan 40 – 3620 Lanaken
Tel: 0473 710 647
fr@teide.be
Filip Rommens
Het project “de Albertknoop” in Lanaken beoogt de symbiose tussen de aanwezige industrie en
landbouw door valorisatie van hun afval- en reststromen, waarbij kosten omgezet worden in
meervoudige opbrengsten. Via innovatie en samenwerking wordt de huidige industrie (1 500 directe en
indirecte arbeidsplaatsen) verankerd en creëert het ruimte voor nieuwe bedrijven en initiatieven (300
nieuwe arbeidsplaatsen). De Albertknoop past perfect binnen de visie van onder meer de Europese
Commissie, die pleit voor de overgang naar een koolstofarme en grondstoffenefficiënte economie.

Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw
Projectbureau Nationaal Park Hoge Kempen
Winterslagstraat 87 - 3600 GENK
Tel: 089 86 96 24
info@rlkm.be – www.nationaalpark.be
Contactpersoon: Johan Van Den Bosch – projectleider
Met een oppervlakte van meer dan 50 km² bos en heide, beheerd door het Agentschap voor Natuur en
Bos, is het Nationaal Park Hoge Kempen het enige nationaal park in België. Bijzonder zijn de vrijwillige
”Rangers” die jaarlijks duizenden mensen rondleiden en de 6 ”Poorten” waar heel wat te beleven valt.
Naast een impact op de kwaliteit van de natuur, heeft het nationaal park met meer dan 1 miljoen
bezoekers per jaar een grote economische meerwaarde. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland
is namens en in samenwerking met een breed partnerschap, coördinator van dit hefboomproject.

Talea CVBA-SO
Troisdorflaan 19 - BE-3600 Genk
Tel: +32 (0)498 07 86 44
info@talea.be
Contact: Mevr. An Berden

Talea ‘produceert’ biodiversiteit op bedrijventerreinen via ontwerp, aanleg en onderhoud van
duurzame, budgetvriendelijke bedrijfstuinen. We zijn een spin-off van sociaal economie bedrijf De
Winning waar we onze medewerkers rekruteren en zo doorstroom van personen met een
arbeidsbeperking naar een commerciële werkomgeving realiseren. De klanten (eigenaars van bedrijven
en bedrijfsterreinen) zijn medeaandeelhouder van de coöperatie. Bedrijfswinst wordt, na
dividenduitkering, ingezet om sociale projecten van De Winning te financieren. Een vorm van circulaire
economie. Onze website: www.talea.be.

VZWDe Wroeter
Sint-Rochusstraat 8 - 3720 Kortessem
Tel: 011/375292
arbeidscentrum@dewroeter.be
www.dewroeter.be
Contactpersoon : Ludo Lathouwers

De Wroeter koppelt al meer dan 30 jaar duurzame ontwikkeling aan sociale economie via een brede
waaier aan producten en diensten. Die gaan van de teelt van biologische groenten en fruit, de
ambachtelijke verwerking ervan naar afgeleide producten (confituren, fruitsappen, brood, gebak,
streekgerechten,…), over horecadiensten en de uitbating van een eigen B&B, jeugdverblijf en
initiatieven rond vakantieparticipatie voor mensen in armoede, tot natuur- en landschapszorg voor
openbare besturen. De Wroeter is de spil van tal van nevenprojecten i.sm. partners als de voedselteams
en de provincie.

Luik

Département de Chimie appliquée,
Université de Liège
Institut de Chimie, B6a, Sart Tilman - 4000 Liège
Tel. : 04/366 4436
E-mailadres : dept.chimieappliquee@ulg.ac.be
Contactpersoon : Prof. Angélique Léonard,
Photo ou logo

departementsvoorzitter

De kennis van het Département de Chimie appliquée behoort tot de « Chemische proceskunde ». Het
doel ervan is geoptimaliseerde en duurzame methoden en processen te ontwikkelen voor de
gecontroleerde transformatie van materie voor energetische doeleinden of voor de aanmaak van
materialen. Bij dit Departement lopen meer bepaald projecten inzake de milieu-evaluatie van processen
(levenscyclusanalyse, steekkaarten voor milieudeclaratie), de productie van stoffen met hoge
toegevoegde waarde op basis van algen, luchtzuivering door middel van fotokatalyse, bodemsanering, …

Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech
Passage des déportés, 2 - 5030 Gembloux
Tel. : +32 (0)81.62.21.80
E-mailadres : sarah.garre@ulg.ac.be
Contactpersoon : Sarah Garré

Beschrijving van de innoverende activiteit op het vlak van duurzame ontwikkeling:
De moderne landbouw krijgt een aantal uitdagingen te verwerken op het vlak van de duurzaamheid, die
onder andere ontstaan zijn door de intensifiëring van de landbouwproductie gedurende de tweede helft
van de voorbije eeuw. Om die uitdagingen aan te gaan, heeft Gembloux Agro-Bio Tech het
researchplatform AgricultureIsLife opgericht. Dit platform biedt ondersteuning aan projecten die om
het agro-ecosysteem in zijn geheel draaien en stimuleert de ontwikkeling van methodes, technieken en
nieuwe kennis die de totale prestaties van het systeem moeten verbeteren op het vlak van de aan het
ecosysteem gebonden diensten. Het platform wil meewerken aan de ontwikkeling van ecologisch
intensieve landbouw en aan het onderzoek naar nieuwe ecologische landbouwperspectieven met een
hoge toegevoegde waarde. AgricultureIsLife biedt onderzoekers een unieke kans om aan uitwisseling te
doen en onderzoekinstallaties te gebruiken op landbouwgrond.

ArGEnCo – Université de Liège
Chemin des Chevreuils,1 - 4000 Liège, Belgique
Tel. : 04 366 94 99
E-mailadres : Jacques.Teller@ulg.ac.be
Contactpersoon : Jacques Teller

Beschrijving van de innoverende activiteit op het vlak van duurzame ontwikkeling:
Het onderzoeksproject FloodLand verschaft een geïntegreerde visie van de interacties tussen de evolutie
van het grondgebruik en het overstromingsgevaar, vanaf de klimaatforcing tot de rechtstreekse en
onrechtstreekse economische schade, gaande via de hydrologie van het stroomgebied, de hydraulica in
de overstromingsgebieden en de gevolgen voor het transportnetwerk. Dit project maakt het mogelijk
om op een meer betrouwbare manier de impact te kwantificeren van de verschillende strategieën van
het overstromingsrisicobeheer, zowel op het vlak van ruimtelijke ordening als van de aanpassing van de
infrastructuur en het crisisbeheer. Coördinatie: Prof. B. Dewaels.

Luxemburg

Province de Luxembourg
Cellule Développement Durable
Grand Rue 1 - 6800 Libramont
Tel : 063/212 761
cellule.dd@province.luxembourg.be
Stéphane Hartman, Directeur

FairTradeProvincie
Sinds 2014 neemt de Provincie Luxemburg samen met de gemeenten deel aan de
« FairTradeProvincie »-campagne. Ze zet zich actief en participatief in voor eerlijke handel en lokale
duurzame producten. Opdat de provincie haar label verkrijgt, moet de helft van de Luxemburgse
gemeenten meedoen. Dankzij het platform voor eerlijke handel waarvan zij deel uitmaakt, steunt en
promoot de Provincie Luxemburg acties rond eerlijke handel tussen Noord en Zuid maar ook tussen
Noord en Noord.

Province de Luxembourg
Cellule Développement Durable
Grand Rue 1 - 6800 Libramont
Tel : 063/212 761
cellule.dd@province.luxembourg.be
Stéphane Hartman, Directeur
Opleiding inzake duurzame voeding
De Provincie Luxemburg heeft beslist de uitdagingen rond duurzame voeding aan te gaan. Het begon
met een moreel engagement, met het opstellen van een handvest. Vervolgens bood de Cellule
Développement Durable de la Province de Luxembourg (Cel Duurzame Ontwikkeling van de Provincie
Luxemburg) een opleiding inzake duurzame voeding aan. Nu ze het keukenpersoneel van de provinciale
collectiviteiten heeft opgeleid, begeleidt de Provincie andere entiteiten van de gemeenten en de
OCMW’s die tot het initiatief willen toetreden.

Province de Luxembourg
Cellule Développement Durable
Grand Rue 1 - 6800 Libramont
Tel : 063/212 761
cellule.dd@province.luxembourg.be
Stéphane Hartman , Directeur
Het hulpmiddel energiekadaster en -benchmarking
De Provincie Luxemburg wil een ambitieuze strategie ontwikkelen inzake de energiebenchmarking van
haar gebouwenpark. Nadat het instrument inzake energiekadaster en -benchmarking tot stand was
gebracht, werden diverse werkzaamheden in het gebouwenpark ondernomen, die rechtstreekse
resultaten in het kadaster opleveren. Nu is dit instrument ook bruikbaar in onze gemeenten en op korte
termijn ook in andere Waalse provincies als zij dat willen.

Province de Luxembourg
Cellule Développement Durable
Grand Rue 1 - 6800 Libramont
Tel : 063/212 761
cellule.dd@province.luxembourg.be
Stéphane Hartman , Directeur

Milieu-benjamins en -kuikentjes
De doelstelling van dit project, dat op de scholen van de Provincie Luxemburg gericht is, heeft als doel
de leerlingen en hun onderwijzer bij te staan in het voeren van concrete acties rond duurzame
ontwikkeling. De klassen schrijven zich in het begin van het jaar in en kiezen voor een van de volgende 6
thema’s : afval, water, natuur en biodiversiteit, duurzame voeding, mobiliteit en energie. Het jaar wordt
afgerond met een dag waarop alle kinderen samenkomen in het Provinciaal domein van Mirwart. Bij die
gelegenheid krijgen zij het diploma « Benjamin ou Poussin de l’environnement » (Milieu-benjamin of –
kuikentje) en stellen zij hun project voor.

Province de Luxembourg
Cellule Développement Durable
Grand Rue 1 - 6800 Libramont
Tel : 063/212 761
cellule.dd@province.luxembourg.be
Stéphane Hartman , Directeur

Projectoproep ‘ Mon jardin, un partenaire durable ’ (mijn tuin, een duurzame partner)
Om de ruimte rondom ons ecologischer en gediversifieerder te beheren doet men een projectoproep
aan de gezinnen en entiteiten van de hele provincie. De doelstelling is de biodiversiteit te stimuleren, de
gezinnen aan te zetten tot verantwoordelijker consumptie en tot het aanwenden van duurzame
praktijken.

Namen

PRIJS VOOR DUURZAME ONTWIKKELING
VAN DE PROVINCIE NAMEN
Chaussée de Charleroi 85 - 5000 Namen
Tel. : 081/77.53.56
environnement@province.namur.be
Contact: mevrouw Catherine Fanuel, Verantwoordelijke

Het initiatief voor de Prijs voor Duurzame Ontwikkeling van de provincie Namen gaat uit van de
provincie Namen.
Met die prijs wil de provincie Namen de projecten voor duurzame ontwikkeling op haar grondgebied
voor het voetlicht brengen en meer bekendheid helpen verwerven.
Het is precies met die doelstelling voor ogen dat het College die prijs – die in 2011 voor het eerst werd
uitgereikt – in het leven heeft geroepen, in samenwerking met de Stichting voor Toekomstige
Generaties. Sinds 2007 organiseert die laatste de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties, waarop de
provinciale prijs is geënt.
In het kader van de Prijs voor Duurzame Ontwikkeling van de provincie Namen zullen mevrouw Coraline
ABSIL, provinciaal gedeputeerde voor Milieu, de heer en mevrouw Bruno en Véronique SCHMITZ van de
onderneming Schmitz Digital Printing te Ciney, laureaat 2013, de heer en mevrouw Philippe en Brigitte
ROISIN van het Domaine Saint Roch te Couvin, genomineerde 2013, en mevrouw Catherine FANUEL,
dossierbeheerder, aanwezig zijn.
De heer en mevrouw Charles de Quirini van de Château-Ferme de Baya te Ohey, laureaten van de
milieuprijs van het Fonds Inbev-Baillet Latour (Fondation Belge pour la Conservation des Habitats), editie
2014, werden eveneens uitgenodigd.

BACHELOR CONSULTANT
DUURZAME ONTWIKKELING
Secrétariat du développement durable
Haute Ecole de la Province de Namur
Rue Henri Blès, 188-190 - 5000 Namen
Tel. : +32 (0)81/ 77 52 81
Bac.developpement@province.namur.be
Directeur van de studierichting: de heer Pierre
LEPLAT
De studierichting Bachelor Consultant Duurzame Ontwikkeling wordt aan de Haute Ecole de la Province
de Namur georganiseerd in het departement Economische Wetenschappen. Daardoor kan er in het
curriculum een managementopleiding worden aangeboden die toegespitst is op de nieuwe noden van
de onderneming en het ondernemerschap op het vlak van sociale en milieueconomie. Het voorgestelde
project is gegroeid uit de vaststelling dat zowel de publieke als de private ondernemingen vandaag de
dag hun projecten moeten beheren met inachtneming van de drie pijlers van de duurzame ontwikkeling
(het milieu, de sociale dimensie en de economie).
De Bachelor Consultant Duurzame Ontwikkeling wordt vertegenwoordigd door drie studenten: de
heren Benjamin HOFMANS en Jonathan HOYOIS en juffrouw Lysiane DERNELLE. Ze worden vergezeld
door een docent, de heer Lionel WANET.

vzw EMPREINTES
Rue Nanon 98 - 5000 Namen
Tel. : 081 390 660
info@empreintesasbl.be
Contact: de heer Etienne CLEDA, Directeur

De vzw EMPREINTES houdt zich bezig met milieueducatie en reikt kinderen, adolescenten,
jongvolwassenen, kansarmen en al wie met hen werkt animatie, opleidingen en pedagogische tools aan,
en biedt hun mogelijkheden om nieuwe ervaringen op te doen en te ontdekken hoe ze meer kunnen
betekenen voor het milieu waarin ze leven. Het team heeft specifieke expertise ontwikkeld met
betrekking tot de ecologische voetafdruk, energie, mobiliteit, geluidspollutie en natuur in de stad.

De vzw EMPREINTES is een jeugdorganisatie en de drijvende kracht achter het Naamse Centre Régional
d’Initiation à l’Environnement (CRIE).
De vereniging wordt vertegenwoordigd door de heer Etienne CLEDA, Directeur, en mevrouw Lisa
JOSEPH, een jonge vrijwilligster.

vzw REFORM
Rue E. Copette 6 - 5020 Champion
Tel.: 081/22.75.61.
namur@reform.be
Mevrouw Sonia BOUCHAT, Animator
De vzw REFORM is al 40 jaar overal in de Franse Gemeenschap actief in de socioculturele sector en
biedt onder meer vakantiestages voor kinderen aan over duurzameontwikkelingsthema’s zoals
voedselverspilling, milieubewust winkelen en rationeel energiegebruik.
Daarnaast heeft de vzw pedagogische tools met betrekking tot de duurzame ontwikkeling gerealiseerd
voor het lager en het middelbaar onderwijs.
De Naamse afdeling wordt vertegenwoordigd door mevrouw Caroline BATTÉ.

BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR (BEP)
Avenue Sergent Vrithoff 2 - 5000 Namen (Salzinnes)
Contact: de heer Fabrizio CIPOLAT
Territoriale ontwikkeling – Algemene coördinatie
Departementsdirecteur
Tel.: 081/71.71.63
fci@bep.be

Als agentschap ter bevordering van de economische ontwikkeling op het Naamse grondgebied wil het
BEP een voorbeeld zijn van een proactief overheidsbedrijf dat inzet op goed bestuur en activiteit in de
regio en een bevoorrechte partner is van de regionale en lokale besturen. Via zijn werking, expertise en
innovatiekracht kan het van zijn werkterrein een referentie maken op het stuk van duurzame
ontwikkeling, activiteiten stimuleren en werkgelegenheid scheppen. Dit alles gebeurt met inachtneming
van de menselijke dimensie en met aandacht voor de valorisatie van de bestaande resources, de
verbetering van het leefklimaat en de integratie van de nieuwe energie-uitdagingen.
Wat de duurzame regionale ontwikkeling betreft, draagt het BEP bij tot de ontwikkeling van de
gemeenten op het Naamse grondgebied. Het biedt hun technische en administratieve knowhow op het
stuk van stedenbouw, energiebeheer en architectuur in de sectoren economie, recreatie, habitat en
openbaar domein.
Het BEP coördineert en assisteert de lokale besturen bij een brede waaier van projecten inzake
regionale
ontwikkeling:
reflectie,
stedenbouwkundige
planning,
architectuurprojecten,
mobiliteitsadvies, optimalisatie van de energie-efficiëntie en uitrusting van industrieparken.
Het BEP wordt vertegenwoordigd door de heer Fabrizio CIPOLAT, Directeur van het departement
Regionale Ontwikkeling, en de heer Alain STEVENS, architect.

Oost-Vlaanderen

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
PNEC De Kaaihoeve
Oude Scheldestraat 16 – 9630 Zwalm-Meilegem
http://www.dekaaihoeve.be/
MOS ondersteunt basis- en secundaire scholen, om van de school een milieuvriendelijke en duurzame
leeromgeving te maken.
Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met het maken van bewuste keuzes, door ieder van
ons. Samen jongeren overtuigen om te kiezen voor duurzaam denken en doen: dat is de missie van
MOS. Het MOS-programma biedt scholen mogelijkheden om het eigen engagement uit te diepen,
samen met leerlingen, met de hele schoolgemeenschap en met de ruimere omgeving.
Het Departement LNE van de Vlaamse overheid coördineert de MOS-werking in samenwerking met de 5
Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
dienst Landbouw en Platteland
Gouvernementstraat 1 – 9000 Gent
www.oost-vlaanderen.be/landbouw

De Oost-Vlaamse land- en tuinbouw blijft in beeld als een economische sector, een ruimtelijke drager en
een duurzame producent.
Provincie Oost-Vlaanderen wil een duurzame land- en tuinbouw versterken door goede praktijken en
duurzame technieken in de kijker te zetten en advies op maat te geven aan de landbouwers.
Productiemethoden, die een natuurrijk landbouwbeheer (of agrarisch natuurbeheer) mogelijk maken,
worden gestimuleerd. Integraal waterbeheer op landbouwbedrijven wordt gepromoot via het
Waterportaal. In de realisatie van klimaat- en energiedoelstellingen wordt medeverantwoordelijkheid
genomen.
Met de actie Verbijsterende bijen draagt de Provincie Oost-Vlaanderen bij aan een oplossing voor een
belangrijk knelpunt voor zowel honing- als solitaire bijen, nl het tekort aan nectar en stuifmeel in het
voor- en najaar. In 2014 werden krokusbollen verdeeld aan 19 000 Oost-Vlaamse gezinnen.

Hoewel imagostudies een ruime waardering voor de sector tonen, blijft het verhogen van de
betrokkenheid bij land- en tuinbouw een permanente opdracht. Dat kan door de kennis over de
landbouw en het platteland te verbeteren. Landbouw- en plattelandseducatie uitbouwen tot een hecht
netwerk is hiertoe een middel.
Om duurzame ontwikkelingen van onderuit te stimuleren wordt financiële ondersteuning geboden aan
vernieuwende projecten.
Nieuwe provinciale acties zijn het investeren in beeldkwaliteit op het platteland en het stimuleren van
lokale voedselsystemen.

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
dienst Landbouw en Platteland
Gouvernementstraat 1 – 9000 Gent
fairtrade@oost-vlaanderen.be

Fair Trade Provincie is een initiatief ontstaan uit een samenwerkingsverband met Max Havelaar, Oxfam
Wereldwinkels, Vredeseilanden en 11.11.11. Het project wil op een heel concrete manier bijdragen aan
een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Door
middel van zes criteria wordt ingespeeld op de vraag naar, en het aanbod van, eerlijke en lokale,
duurzame producten. Op die manier worden mensen warm voor het verhaal achter Fair Trade en lokale,
duurzame landbouw.
De Provincie Oost-Vlaanderen engageert zich om een Fair Trade Provincie te worden.

Proefcentrum voor de Sierteelt vzw:
www.pcsierteelt.be

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt
vzw: www.pcgroenteteelt.be/
Interprovinciaal Proefcentrum voor de
Aardappelteelt vzw: http://www.pcainfo.be
De Oost-Vlaamse praktijkcentra werken aan de vooruitgang van land- en tuinbouwbedrijven door
onderzoek, vorming en voorlichting. We stimuleren bedrijven om te streven naar drievoudige
duurzaamheid: economisch, ecologisch en sociaal. We vertalen eigen onderzoeksresultaten alsook
kennis uit het nationale en internationale onderzoeksnetwerk naar praktische oplossingen voor onze
land- en tuinbouwbedrijven:
Duurzame bestrijding van plagen en ziekten via de 3 waarschuwingsdiensten Aardappelen, Groenten en
Boomkwekerij: we volgen risico’s op het veld op en leren land- en tuinbouwers om biologische en
chemische gewasbescherming optimaal te combineren.
•
We bieden moderne tools om geïntegreerde gewasbescherming op hun bedrijf toe te passen
(webapplicatie aardappelziekte, Mobiele App ziekten en plagen boomkwekerij).
•
Door onderzoek en kwaliteitskeuring verhoogde de huiskamerkwaliteit van Azalea’s en werd de
Gentse Azalea een erkend streekproduct
•
Onderzoek en demonstratie van innovatieve verwarming en klimaatsturing leveren
glastuinbouwbedrijven energiebesparing en reductie van de CO2 uitstoot op.
•
Gewasanalyses, bemestingsadvies en hergebruik van water zorgt voor een reële verbetering van
het oppervlaktewater en een grote bewustwording bij de telers.
•
Demonstratie van plantkeuze voor onderhoudsarm groen en gebruik van bijenplanten voor
openbare en private groenvoorzieners.
•
Aanleg van aardappeldrempels bij planten vermindert erosie.
•
Sortimentsonderzoek stimuleert telers om minder ziektegevoelige cultivars te gebruiken, de
vermarkting hiervan wordt ondersteund via smaakonderzoek en gebruikswaarde onderzoek
•
We stimuleren omschakeling naar biologische glasteelten (groenten en kruiden) of innovatieve
teelten (yacon, viskweek samen met tomaat).
De Oost-Vlaamse praktijkcentra zijn het Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS), het Interprovinciaal
Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) en het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt
(PCG). Gezamenlijk tellen ze 2400 leden uit heel Vlaanderen, maar staan via diverse vormingsactiviteiten
garant voor een bereik naar de hele sector.

Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant organiseerde begin dit jaar de wedstrijd ‘Gezocht: junior raadgever (m/v)
voor het klimaat’ voor secundaire scholen. Het winnende idee wordt ook werkelijk uitgevoerd. Er waren
2 winnaars: het beste voorstel en de meest creatieve inzending:
Project “De mobiele speeltuin” – winnaar van de wedstrijd Klimaat neutraal

College van Vilvoorde
Mechelsestraat 7 en Hellingstraat 44 - 1800 Vilvoorde
Studenten:

Marie

Ponnen,

Leen

Vander

Elst,

Cato

Van

Cleynenbreugel, Victoria Timmermans, Cato Van Cleynenbreugel,
Anyikoy Ashema, Asmaa Ettalhaoui
Leerkracht: Frederik Van de plas

De mobiele speeltuin is een uitleenbare speeltuin voor kinderen en hun ouders, waarbij zowel aandacht
wordt besteed aan spelen als aan leren, waarbij het sociale (speelstraat) aspect aan bod komt en
gebruik wordt gemaakt van duurzame materialen.
Mobiele Speeltuin is een idee dat uitblinkt in eenvoud en toepasbaarheid. We zouden dit idee gebruiken
om een mobiele 'droomstraat' te ontwikkelen, om samen met de buurbewoners een soort
participatietraject te stimuleren rond buurtgebruik (met zowel ruimte voor spelen (jeugd), als aandacht
voor mobiliteit, ruimtelijke ordening en klimaat én groen. Dit zou een soort pop-upspeelcaravan kunnen
zijn waarin onder meer een oprolbare fietsenstalling, een aantal 'bomen', speeltoestellen, .... zitten. Zo
kan de buurt aan de slag om zelf de omgeving leefbaar, duurzaam en klimaatvriendelijk te maken.

Project “Pay it Forward: milieu-editie” –de meest creatieve inzending van de wedstrijd Klimaat
neutraal

Sint-Pieters-College Leuven
Minderbroedersstraat 13 - 3000 Leuven
Student: Elke Wijnants
Leerkracht: Jo Franckx

Wil je de wereld veranderen, begin bij jezelf. En daag anderen uit om je te volgen. Deze leerlingen
ontwikkelde een eenvoudige sociale media- strategie om anderen warm te maken voor klimaatacties.
Het is een ethisch verantwoord ‘priamidespel’.
Pay it forward is een zeer origineel idee en kan gebruikt worden bij klimaatmarketingcampagne. Uniek
zijn de eenvoud, het niet zwart-wit denken en de mogelijkheden tot onderhandelen voor de
deelnemers. Het is een laagdrempelige, haalbare stimulans om vrienden en familie tot duurzaam
handelen aan te moedigen.

Leren Ondernemen vzw (Leuven)
Valkerijgang 26 - 3000 Leuven
Tel: 016/679004
contactpersoon: Ingriet Engelen
ingrid.engelen@gmail.com
http://www.lerenondernemenvzw.org/wat-doen-we/ecoploeg
Leren Ondernemen vzw is een vereniging van en voor mensen in armoede te Leuven. Zij hebben o.a.
een sociaal restaurant en een energiesnoeiersploeg, die energiescans en kleine energiebesparende
maatregelen bij mensen in armoede uitvoeren.
De ecoploeg werd opgestart in 2006 naar aanleiding van vele vragen van mensen rond de vrijmaking van
de energiemarkt en de oplopende energiefactuur. Daarnaast willen mensen in armoede ook
milieubewust en gezond leven, maar zien ze hier geen mogelijkheid toe, wonend in een huurhuis, vaak
in slechte staat en afhankelijk van de goodwill van de huisbaas. De mensen op Leren Ondernemen vzw
gingen daarom aan de slag om een concreet project uit te werken die aan deze vragen kon
beantwoorden. Vanuit een traditie van diensten van mensen in armoede voor mensen in armoede
kwamen we al snel uit bij een energiescan door mensen in armoede via een huisbezoek, waarbij allerlei

handige tips worden gegeven om zelf te besparen en ook kleine maatregelen (spaarlampen,
radiatorfolie, spaardouchekop, ...) onmiddellijk en gratis worden toegepast. In 2006-2007
experimenteerde een ploeg van vijf enthousiaste medewerkers met het concept dat uiteindelijk in 2008
zijn verankering kreeg binnen het brede kader van de Vlaamse energiesnoeiers (lokale
diensteneconomie), die onze werkwijze grotendeels overnam. Sinds de start van het project deed onze
ploeg ism Wonen en Werken reeds 2500 scans in Leuven. De scans vormen de basis van waaruit we
mensen in armoede begeleiden in het aanpakken van woon- en energiearmoede.

Paddenpoel vzw (Pajottenland)
Paddenbroekstraat 12 - 1755 Gooik
Tel: 02 306 45 62
contactpersoon: Bruno Moens
info@paddenbroek.be
http://www.kyotoinhetpajottenland.be/
http://www.paddenbroek.be/

Paddenpoel vzw is een educatief centrum in Gooik. Aan de voet van de Kesterheide in Gooik, langs de
oude trambedding, ligt de hoeve van De Paddenbroek met een hoogstamboomgaard van een 200-tal
bomen, een poel, een ecologische moestuin, een bakoven en een bijenhal. Op deze prachtige locatie
wordt al enkele jaren stevig getimmerd aan een Educatief Centrum voor het hele Pajottenland waar
platteland- en natuurontwikkeling hand in hand gaan. In het educatief centrum wordt de klemtoon
gelegd tussen natuur en landbouw want het Pajots landschap is voor een groot stuk landbouwnatuur
waarin we fruitbomen, hagen en vele kleine landschapselementen terugvinden.
De vzw coördineert ook het project Kyoto in het Pajottenland & Zennevallei, waarmee ze samen met
lokale organisaties sensibiliseren rond klimaat en duurzaamheid.
Het project houdt in dat al meer dan 700 woningen in het Pajottenland en de Zennevallei begeleid
werden bij concrete energierenovaties. Gemiddeld spaart een gezin via één van deze energierenovaties
jaarlijks 500 € uit. De doelstelling is om uiteindelijk bij alle gezinnen van het Pajottenland en de
Zennevallei 50 % energiebesparing in de woningen te realiseren via een doorgedreven energierenovatie
van de woning. Voorts willen we de nog benodigde energie voor verwarming en elektriciteit voor 100 %
uit lokale, hernieuwbare energiebronnen halen.

Waals-Brabant

CARI asbl
Place Croix du Sud 4, bte L7.L7.09 - 1348 Louvain-la-Neuve
Tel. :010/47 34 16
info@cari.be
www.cari.be
Contact: Etienne BRUNEAU

Het CARI, het Centre Apicole de Recherche et d'Information, is een vzw die diensten verstrekt aan
imkers en de bijenhouderij in Wallonië en Brussel opvolgt sinds 1983. Elk jaar organiseert het CARI
bijscholingscursussen voor bijenhouders. Het laboratorium verricht fysicochemische, organoleptische en
pollenanalyses van honingstalen. Een bijenstal met een honderdtal bijenvolken levert materiaal voor
onderzoek en tests, waarmee bijgedragen wordt tot het onderzoek op het Europese niveau naar het
afsterven van bijenvolken. Het CARI is ook de zetel van Bee Life European Beekeeping Coordination.
Daarnaast publiceert het centrum een tweemaandelijks tijdschrift, Abeilles & Cie, en geeft het
regelmatig didactisch materiaal en brochures met informatie en aanbevelingen uit.

Contrat de rivière Dyle-Gette
Avenue de Wisterzée, 56 – 1490 Court-St-Etienne
Tel. : 010/62 04 30
contrat.riviere@crdg.be
Jean-Marie Tricot
www.crdg.be

Het Contrat de rivière Dyle-Gette is een overkoepelend instrument voor het beheer van de waterlopen.
De werking van deze vzw vertaalt zich concreet in een technische en financiële overeenkomst tussen de
lokale besturen, de watergebruikers (vissers, milieuorganisaties, landbouwers, industrie, water- en
waterzuiveringsbeheerders, enz.) en verscheidene institutionele partners (administraties, provincies en
gemeenten).

Contrat de Rivière Senne vzw
Place Josse Goffin 1 – 1480 Clabecq
Tel.: 02 355 02 15
E-mail: info@crsenne.be
Contact: Caroline De Jonghe

Beschrijving van de innovatieve activiteit op het vlak van duurzame ontwikkeling:
Het Contrat de Rivière de la Senne is een samenwerkingsverband van verschillende partners die
betrokken zijn bij het waterbeheer in het stroomgebied van de Zenne in Wallonië. Dankzij vrijwilligers
en werkgroepen realiseert de vereniging tal van acties zoals de toestand van de rivier monitoren,
kinderen en andere burgers sensibiliseren, samenwerken met landbouwers, het toeristisch en natuurlijk
erfgoed van de regio valoriseren, en nog veel meer. Het 3e actieprogramma 2014-16 omvat 502 acties,
die door alle partners worden ondersteund.

West-Vlaanderen

Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut – “De Frères”
Mariastraat 7 - 8000 Brugge
Tel: 050 33 63 47
info@sfxbrugge.be
Contact : Inge De Kesel (MOS-leerkracht), Luc Janssens
(adjunct-directeur)

Mos groeit niet alleen tussen de stenen, maar ook in de scholen! MOS staat voor Milieuzorg Op School.
We nemen dit startjaar het sorteren en de afvalophaling onder de loep en motiveren leerlingen om hun
eigen school net te houden. Een dat lukt, want de speelplaats en klaslokalen zijn echt ordelijker. Een
oproep leverde een groep enthousiaste ‘mossers’ op. Hun ideeën zijn groots: een groenere speelplaats,
energievriendelijkere verwarming, brooddoosactie, papierbesparing, bijen op school, gezondere
maaltijden... Kortom, aan ideeën en enthousiasme geen gebrek en de resultaten die komen er stap voor
stap. De Frères werkt eraan want duurzaamheid is een werkwoord en ‘een duurzame school is een
straffe school!’ (dixit MOS).

