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INTRO: ECOLOGISCHE GEDRAGSVERANDERING IN PRAKTIJK
Ieder van ons kan bijdragen aan een duurzame wereld: thuis, op het werk, in de jeugdvereniging of
sportclub, op een festival of evenement.
Ecologische gedragsverandering biedt dé sleutel tot die duurzame wereld. Een grote uitdaging en
vette klus voor ons allen! Gedrag is immers een complex gegeven, vaak weerbarstig en onvoorspelbaar.
Werken aan gedragsverandering betekent dan ook telkens op maat inspelen op kennis en vaardigheden,
waarden en motieven, praktische omstandigheden en (on)bewuste keuzes van mensen.
Met organisaties samenwerken aan ecologische gedragsverandering, is wat Ecolife dagelijks doet.
We geloven immers in een duurzame samenleving die vertrouwd aanvoelt, toegankelijk en voordelig
is voor iedereen, maar ook leuk is om aan bij te dragen en aantrekkelijk om in te leven.
Ook in 2014-2016 hebben we met vele partners en doelgroepen stappen vooruit gezet in de richting
van een meer duurzame wereld. We gebruiken daarvoor verschillende methodieken om op dezelfde
duurzame golflengte te komen en om concrete acties op korte en lange termijn op poten te zetten
en liefst blijvend te verankeren.
In deze brochure volgt een staalkaart van 75 Ecolife referenties uit de periode 2014-2016. Er gebeurde
al heel wat, maar we moeten met z’n allen nog een stap vooruit. Ecolife helpt je graag hierbij!
Eco makes life better!
Het Ecolife-team
juni 2016
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CONSUMENTEN/GEZINNEN
1. ‘DE STROOMLIJNERS’. NAAR EEN SLANKE ENERGIEFACTUUR!
De campagne ‘De stroomlijners’ richt zich op het terugdringen van het elektriciteitsverbruik bij Limburgse huishoudens. Deze campagne werd ontwikkeld door Ecolife,
Bond Beter Leefmilieu en Vormingplus Limburg in opdracht van de provincie Limburg.
De campagne past binnen het provinciaal actieplan ‘Limburg CO₂-neutraal’. Met
‘De stroomlijners’ focust de provincie op het gedrag van haar inwoners, het energieverbruik in de woning en op de financiële voordelen van een slim elektriciteitsverbruik.
De doelstellingen zijn: 10% van de Limburgse huishoudens bereiken via een diverse campagnekanalen,
7,5% energiebesparing bij de deelnemers, bereik naar alle Limburgse gemeenten en actieve betrokkenheid van drie middenveldorganisaties. Via het 4 E-model wil de provincie 10 % van de Limburgse
huishoudens bereiken: hen enthousiasmeren, ondersteunen en engageren om tot actie over te gaan
en zelf als overheid het juiste voorbeeld geven. Dit gebeurt via de campagnewebsite, via een gratis
huisbezoek van een ‘Stroomtrainer’, infosessies in Limburgse gemeenten, mogelijkheid tot groepsaankopen van A+++ gelabelde diepvriezers, wasmachines en vaatwassers, en ten slotte een LED-campagne
om huishoudens aan te zetten tot het overschakelen naar zuinige LED-lampen.
De volgende resultaten werden alvast geboekt na het eerste campagnejaar: 10 gemeenten planden de
infosessie; ontwikkeling van 17 infofiches over elektriciteitsslokoppen in huis en 5 rekentools, die online
beschikbaar zijn op de website; 65.000 hits op de site waarvan 1.750 unieke bezoekers van juli tot november
2015; productie van een make-over op TV Limburg, waarin wordt duidelijk gemaakt dat een reductie
tot 2000 kWh elektriciteitsverbruik haalbaar is; opleiding van 60 vrijwilligers tot stroomtrainer; 175
huisbezoeken; opleiding van 40 stroomtrainers rond LED-verlichting; en in Heusden-Zolder werd een
groepsaankoop rond zuinige elektrische toestellen gestart.
Meer info: De Stroomlijners
Campagne ‘De Stroomlijners’ voor een slanke energiefactuur (Ecolife)

2. ‘VRIEND VAN’-CAMPAGNE
Hoe kunnen provincies hun burgers aanmoedigen acties te ondernemen die
het leven duurzamer en makkelijker maken? In 2013 startte de provincie Antwerpen
de ‘Vriend van’- campagne die samen met Ecolife ontwikkeld en begeleid wordt.
Met deze campagne daagt de provincie Antwerpen haar inwoners via laagdrempelige acties uit om duurzamer te leven. De acties bestrijken alle facetten van het
dagelijkse gezinsleven, van huishoudelijke taken tot vrije tijdsactiviteiten.
De campagne draait voornamelijk om de acties. Voor de eerste twee campagnejaren werden een 70-tal
acties uitgewerkt over zes thema’s: huis & tuin, koken, op stap, vrije tijd & vakantie, was en plas en winkelen.
Ecolife maakte een inschatting van het milieubesparingspotentieel van elke actie. Naast de acties krijgen
deelnemers bijkomende info via actiefiches, weetjes en online calculatoren. Ecolife ontwikkelde een
CO₂-calculator om de koolstofvoetafdruk van het eigen gezin te berekenen en een tiental ‘quickscans’
om dagelijkse besparingen te simuleren, bijvoorbeeld van ecodriving of zuinig computergebruik.
Met elke actie verdient de deelnemer sterren. Tegenover de prestaties van haar inwoners gaat de provincie
verschillende engagementen aan. Wanneer voldoende sterren zijn verzameld, voert de provincie bij
wijze van tegenprestatie een engagement uit. Deelnemers krijgen tweewekelijks een nieuwe actie en
‘juist of fout’-weetjes aangeboden. Tijdens de eerste twee campagnejaren werden door de deelnemers
meer dan 36.000 sterren verzameld. Dat wil zeggen dat er elke dag gemiddeld meer dan 20 acties of
engagementen aangegaan werden.
Meer info: www.vriendvan.be
PORTFOLIO 2014 - 2016 | ECOLIFE
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3. HOME SCAN: ECO-SCAN VOOR PARTICULIEREN
De ‘home scan’ van Ecolife wordt afgenomen tijdens een huisbezoek ter
plaatse en beschrijft de belangrijkste maatregelen die een gezin kan nemen
om de milieu-impact te verlagen. Op basis van huishoudelijke verbruiksgegevens en via twee gerichte huisbezoeken wordt vastgesteld welke
factoren voor het gezin de grootste milieu-impact veroorzaken. Zo levert
Ecolife advies op maat aan en wordt een lijst van prioritaire en haalbare
acties geselecteerd op het vlak van voeding, mobiliteit, energie- en waterverbruik, afval en tuinbeheer.
Er wordt vooral gefocust op het gedrag van de gezinsleden, maar ook infrastructuur, het gebruik van
(elektrische) toestellen, de keuze van energieleverancier en mogelijkheden op vlak van CO₂-compensatie
komen aan bod. In najaar van 2015 werd met behulp van de ‘home scan’ een grondig onderbouwd
advies afgeleverd aan een gezin uit Heverlee. De opdrachtgever gaf aan op basis hiervan effectieve
besparingsacties te gaan uitvoeren samen met de inwonende gezinsleden.

4. ‘TREECOLOGICAL.BE’
Prioritair blijft het zoveel mogelijk vermijden en verminderen van de eigen
CO₂-uitstoot. Maar soms is dit praktisch onmogelijk. Daarom sloegen BOS+
en Ecolife in 2014-2015 de handen in elkaar om mensen bewuster te maken
van de nood aan duurzame mobiliteit. We lanceerden Treecological.be,
een nieuwe CO₂-calculator om de uitstoot van verplaatsingen per wagen
of vliegtuig te berekenen en te compenseren. Eerst wordt de uitgestoten hoeveelheid CO₂ van de verplaatsing berekend op basis van het type vervoermiddel en een aantal praktische gegevens van de reis.
De website biedt ook meteen de kans om die uitstoot te compenseren door aanleg van nieuw bos.
Dit kan in drie stappen: manier van compenseren kiezen, de contactgegevens invullen en de onlinebetaling uitvoeren. Hierna worden de boompjes geplant door Treecological.be. Om deze ‘CO₂-bossen’
aan te leggen wordt in Vlaanderen samengewerkt met privé-eigenaars en lokale overheden. Daarnaast
worden bomen aangeplant via een herbebossingsproject in Zuid-Ecuador.
Meer info: Treecological.be
Bos+ : Treecological.be
Treecological.be. Compenseer viabosaanplanting! (Ecolife)
Compenseer jereis met Treecological.be! (Ecolife)

5. WORKSHOP ENERGIEZUINIGE VERLICHTING ‘LED IT BE?!’
Ecolife organiseerde op 19 januari 2015 in Leuven een boeiende workshop
rond LED-verlichting. LED-lampen zijn de laatste jaren zeer populair
geworden. De kwaliteit en het aanbod nemen hand over hand toe. Vanuit
milieuperspectief heeft LED-verlichting vele voordelen. Maar hoe zit het
met de toepassingsmogelijkheden? Zijn LED’s te verkiezen boven bijvoorbeeld spaarlampen? Of wanneer zijn spaarlampen een betere optie?
Het publiek van de workshop bestond uit Ecolife-lesgevers, bestuurders
en collega’s van de eigen en andere (milieu)organisaties. Tijdens de workshop kwamen verschillende
thema’s aan bod als energie en wetgeving, zuinig omgaan met energie en verlichting, theorie over
verlichting (o.a. lumen, lichtrendement), types lampen en hun eigenschappen, overzicht van LED-lampen
en besparing en terugverdientijden.
Meer info: Uitnodiging Workshop ‘Led it be?!’ (Ecolife)
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OVERHEDEN
6. DUURZAME STADSDIENSTEN – ANTWERPEN
In opdracht van stad Antwerpen ontwikkelde Ecolife
workshops voor diverse stadsdiensten (o.a. administratie, onderhoud, schoonmaak) op locatie (o.a. administratief centrum Den Bell, Middelheim Museum).
Via workshops onder begeleiding van een Ecolife-coach met leidinggevenden en personeel werd
nagegaan welke acties kunnen ondernomen worden om de dagelijkse werking te verduurzamen.
Het doel daarbij was om tot een op maat gemaakt actieplan te komen.
Daarnaast werken de Antwerpse stadsdiensten sinds 2009 aan verduurzaming in de eigen gebouwen
onder de noemer ‘WerKlimaat’, een campagne om de medewerkers aan te zetten om in de wintermaanden zuinig om te gaan met energie. Het Antwerpse klimaatplan bepaalt immers dat de stad met de
eigen diensten en gebouwen 50% minder CO₂ moet uitstoten tegen 2020 (tov 2005). Met WerKlimaat
wordt het personeel van de stadsgebouwen gemotiveerd om mee te werken aan die doelstelling. Ecolife
stond mee in voor de begeleiding van verschillende start- en slotevenementen in kader van deze jaarlijkse
campagne.

7. FEDESCO BEGELEIDING GREEN TEAMS
Fedesco, opgericht in 2005, was een publieke
‘energiedienstenbedrijf’ of ESCO (Energy Services
Company). Ze realiseerde projecten die bijdroegen
tot energiebesparingen en een lagere CO₂-uitstoot
in de ongeveer 1.600 federale overheidsgebouwen.
In dit kader liep gedurende meerdere jaren een ruime sensibiliseringscampagne voor energie- en
waterbesparingen in de federale overheidsgebouwen. In opdracht van Fedesco stond Ecolife in voor
de concrete uitvoering van deze campagne met de werknemers van die gebouwen.
In diverse overheidsgebouwen werd onder begeleiding van Ecolife een ‘green team’, een groep van veelal
vrijwillige medewerkers, samengesteld met aan het hoofd een energiewaker om gedurende twee jaar
de campagne te leiden. Deze green teams zetten zich in om de energiedoelstellingen te realiseren die
aan het begin van de campagne werden geformuleerd. Green teams informeren personeelsleden over
de klimaatproblematiek en leren hen kleine, dagelijkse gewoontes aan om energie te besparen. De
tweede en laatste bijeenkomst van het green team resulteerde in een reeks actiefiches die dienden
als houvast bij de uitvoering van een aantal concrete energie- of waterbesparende maatregelen (één
fiche per maatregel).
Ecolife stond ook in voor de begeleiding van een ‘fake office’, als teaser bij de lancering van de campagne,
in de inkomhall van de gebouwen waar de energiebesparingscampagne liep. Ecolife zorgde voor het
afnemen van een eco-scan, een vragenlijst rond milieuzorg op het werk.
Tijdens de laatste twee jaar van de opdracht (2013-2014) werden 16 overheidsdiensten van de FOD
Financiën Justitie en de FOD Mobiliteit verspreid over heel België begeleid. De begeleidingen ter plaatse
gebeurden in het Nederlands, Frans of beide talen, afhankelijk van de locatie.

PORTFOLIO 2014 - 2016 | ECOLIFE

7

8. GROEN DOEN. ECO-BEGELEIDING VAN DIENSTEN BEGELEID WONEN
Onder de naam ‘Groen Doen’ vervolledigde Ecolife in 2014 een tweede
opeenvolgend traject voor de doelgroep begeleid wonen. Het project had
als doel om duurzaamheid te stimuleren bij diensten begeleid wonen
(en gelijkaardige diensten) in de provincie Oost-Vlaanderen. Dit project
liep met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, invalshoek Wonen.
De opzet van het project was dubbel. Enerzijds beoogde Ecolife de sensibilisering en activering van de
cliënten van de diensten. Hiervoor gebruikten we twee groepsmethodieken: één spel rond afval en één
spel rond energie, die door een medewerker van Ecolife werden begeleid.
Daarnaast sensibiliseerde Ecolife ook de medewerkers van de diensten zelf rond duurzaam werken.
Het was de bedoeling om de personeelsleden te motiveren om binnen hun organisatie werk te maken
van milieubesparingen en via een begeleid ‘bottom up’-proces zelf tot een aantal concrete acties te
komen. Dit gebeurde aan de hand van twee instrumenten. Eerst werd de milieugedragsscan (een
vragenlijst) rond thema’s als aankopen, afval, energie, mobiliteit, papier en water) door de dienst ingevuld.
De resultaten van de milieugedragsscan dienden als basis voor de daarop volgende workshop (één
dagdeel) waarop de voltallige personeelsgroep uitgenodigd werd.
Drie diensten werden begeleid: het OCMW van Zele, het Sociaal Huis te Waasmunster en het Sociaal
Huis te Beveren. De workshops resulteerden in een aantal ‘actiefiches’ die de personeelsleden zelf
uitgewerkt hadden. Met deze fiches en de lijst van andere suggesties die uit de brainstorm (ook onderdeel van de workshop) kwamen, had elke organisatie een concreet handvat om op zelfstandige basis
verder te werken rond interne milieuzorg. Beide doelgroepen waren achteraf tevreden: de drie organisaties
over de workshop voor het personeel en het handelingsperspectief dat deze bood, en de deelnemers
en het begeleidende personeel over de spellen.

9. ECOVIEW BIJ OCMW MAASMECHELEN
Samen met partner EcoRes bezocht Ecolife begin
2014 het rusthuis van OCMW Maasmechelen voor
een ‘Ecoview’. De Ecoview bestaat uit een plattegrond van het gebouw met daarop aangeduid
de belangrijkste maatregelen en investeringen om
het gebouw te verduurzamen op vlak van energie
(verlichting, verwarming, elektrische apparaten), water en afval. Zo kon in het OCMW-gebouw energie
bespaard worden door ingrepen rond relighting, door radiatorfolie achter de radiatoren te plaatsen en
door de stand-by van TV’s uit te zetten. Ook maatregelen ter sensibilisering van de bewoners op vlak
van afval en watergebruik (bv. het ophangen van duidelijke instructies) werden voorgesteld.
Meer info: OCMW Maasmechelen
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10. WORKSHOP ‘ECOSPORTIEVE SPORTINFRASTRUCTUREN VAN MORGEN’
In opdracht van de Universiteit Gent, vakgroep Sport- en Bewegingswetenschappen begeleidde Ecolife een workshop voor studenten van
het tweede Masterjaar van de opleiding ‘Master in de Lichamelijke
Opvoeding’, voor het vak sportinfrastructuur.
De interactieve workshop, die in oktober 2015 plaatsvond en waaraan
een 20-tal studenten deelnamen, ging in op twee aspecten. Ten eerste,
wat betekenen de ecologische uitdagingen en de trends in sporten
en bewegen voor een ecosportief beleid en voor het management
van sportinfrastructuren. Ten tweede, welk type interventies kunnen
zo’n beleid mee ondersteunen. De vorming zette aan tot nadenken
over welke vormen of type accommodaties voor het gebruik van de openbare ruimte voor sport
en bewegen mogelijk zijn. Tevens leerden de studenten hoe je gedragsverandering ook in de dagelijkse
praktijk kan realiseren en dat daar meer mogelijk is dan alleen sensibiliseren.
Aan de hand van vragen en stellingen werd er samen gedebatteerd. Voorbeeldvragen waren: wat is je
visie – zet je in op sport of op bewegen, wat betekent dit voor het type accommodatie en de inrichting
en het gebruik van de publieke ruimte, hoe krijg je een ecosportieve sporthal: via techniek of via gedrag,
meten is weten: ja, en dan, en hoe kan je het gewenste gedrag van sporters effectiever ondersteunen?
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OVERHEDEN - KLIMAAT
11. PARTICIPATIEVE KLIMAATACTIEPLANNEN IN VLAAMS-BRABANT
De provincie Vlaams-Brabant streeft naar klimaatneutraliteit, maar kan
dit alleen in samenwerking met haar steden en gemeenten. Een belangrijke stap in die richting was de gezamenlijke ondertekening van
het Burgemeestersconvenant door 58 Vlaams-Brabantse gemeenten
en steden op 25 juni 2014. De provincie ondersteunt de gemeenten
om hun lokale ambities tot een hoger niveau te tillen.
De opdracht voor Ecolife en Bond Beter Leefmilieu (BBL) bestond erin
de 58 gemeenten te begeleiden bij het interne en externe participatieproces in kader van het opstellen en uitvoeren van hun klimaatactieplan.
Hiervoor werden vier externe en drie interne participatiemethodieken
toegepast. De provincie lanceerde een oproep waarop gemeenten konden intekenen. Uit de ontvangen kandidaturen werden 23 gemeenten
geselecteerd voor begeleiding bij de voorbereiding, uitvoering (ter
plaatse) en de opvolging van het intern of extern participatiemoment.
Dankzij deze participatiemomenten deden gemeenten ervaring op in het betrekken van burgers en
andere lokale actoren bij de opmaak van hun klimaatactieplan.
Vervolgens werden de gemeenten begeleid bij het participatieve aspect van de uitvoering van het lokaal
klimaatactieplan. Vier ‘koploper’-gemeenten werden, op maat van de lokale context, gefaciliteerd. Ook
hier hanteerden we het ‘train the trainer’-principe: Ecolife en BBL zijn facilitatoren en begeleiders en de
gemeentelijke diensten zijn zelf de uitvoerders. De volgende participatiemethodieken werden toegepast:
wereldcafé, klimaatontbijt/lunch, tekentafel en klimaatlabo als methodieken voor externe participatie,
en een voorbeeldpresentatie en geleide discussies op managementniveau, opstart en begeleiding van
interne stuurgroep (klimaatteam) en interactieve workshop voor gemeentelijk personeel als interne
participatievormen.
Er werd gewerkt met een peer-to-peer Lerend Netwerk om praktische info en leerervaringen vlot ter
beschikking te stellen van alle Vlaams-Brabantse gemeenten. De succeservaringen, knelpunten en
resultaten van de vier pilootgemeenten kwamen aan bod tijdens één van de netwerkbijeenkomsten.
27 gemeenten ontvingen een individuele begeleiding op maat met overleg ter plaatse. 31 gemeenten
die het Burgemeestersconvenant ondertekenden, werden telefonisch en per mail ondersteund. Een 20-tal
gemeenten namen deel aan de bijeenkomsten van het Lerend Netwerk. Via het participatiedraaiboek
kregen alle gemeenten praktisch advies en handvaten om zelf aan de slag te gaan met interne en
externe participatiemethodieken.
Meer info: Provincie Vlaams-Brabant: Draaiboek voor een participatief klimaatbeleid in jouw gemeente
Begeleiding van gemeenten ikv het Burgemeestersconvenant (Ecolife)
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12. KLIMAATGEMEENTE 2016
Met het project ‘Vlaams-Brabantse klimaatgemeente 2016’ belonen
Ecolife en Bond Beter Leefmilieu vijf Vlaams-Brabantse gemeentebesturen met klimaatambitie door hun projecten een duwtje in de
rug te geven. We richtten ons op lokale klimaatprojecten die verregaande renovaties stimuleren, die
aansturen op een modal shift, werken aan kernverdichting of bouwen aan een draagvlak voor hernieuwbare energie.
Het project startte in het najaar 2015 met een open oproep naar alle Vlaams-Brabantse gemeenten om
klimaatprojecten, waarvoor ze ondersteuning en begeleiding wensten, kenbaar te maken. Deze oproep
resulteerde in een aantal kandidaturen, waaruit een externe jury vijf klimaatprojecten selecteerde. Het
gaat om de volgende innovatieve projecten: de auto- en fietsdeelgroep (Herent), de straat met het
beste klimaat (Asse), Diest is om op te eten (Diest), renovatie aan huis (Liedekerke), en het intergemeentelijk Klimaatplatform Pajottenland en Zennevalei (Beersel, Halle, Gooik, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw).
De begeleiding van de gemeenten is momenteel volop aan de gang, met de steun van de provincie
Vlaams-Brabant.
Meer info: Klimaatgemeente 2016
Provincie Vlaams-Brabant Klimaatgemeente 2016

13. PARTICIPATIEBEGELEIDING GEMEENTEN HALLE/KAMPENHOUT
Twee gemeenten van het arrondissement HalleVilvoorde die het Burgemeestersconvenant ondertekenden, Halle en Kampenhout, werden in 2015
door Ecolife en BBL begeleid bij het opzetten van
een participatietraject voor inwoners. De begeleiding was gericht op het actief betrekken van
burgers bij het opstellen van het gemeentelijk klimaatactieplan. Door ondertekening van het Convenant
engageerden deze gemeenten zich om de CO₂-uitstoot op hun grondgebeid met minstens 20% te
verminderen tegen 2020. Om deze klimaatdoelstelling te kunnen realiseren hebben ze het draagvlak
en medewerking van hun inwoners nodig. Een goed participatietraject is dus een must. Dit project
was een voortraject (piloot) voor het algemene participatieproject van de provincie Vlaams-Brabant
dat hierop volgde en dat werd uitgevoerd in tandem met de Bond Beter Leefmilieu.
De aanpak bestond uit drie opeenvolgende stappen die ter plaatse bij de gemeente plaats vonden:
intakegesprek, eerste workshop en tweede workshop. De eerste workshop bood een theoretisch kader
rond participatie: we stelden de bevindingen van het desk research voor en legden verbanden met de
informatie uit het intakegesprek. Voor de tweede workshop werden twee verschillende programma’s
uitgewerkt om maximaal tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van elke gemeente. Deze
workshops waren niet alleen naar de duurzaamheidsambtenaar gericht, maar naar een grotere groep
van relevante ambtenaren en mandatarissen.
De resultaten van dit project situeren zich op twee verschillende niveaus. Enerzijds was er de outcome
van de begeleiding van beide gemeenten. Voor Kampenhout ging het om het uizetten van de krijtlijnen
voor een plan van aanpak om drie doelgroepen (burgers, adviesraden en verenigingen, intern) te
betrekken bij de opmaak van het klimaatactieplan. In Halle werd gebruik gemaakt van de aanwezige
kennis en competenties van de betrokken ambtenaren om tot nieuwe methodieken en insteken voor
participatie bij de opmaak van het klimaatactieplan te komen. Daarnaast resulteerde dit project ook
in een reeks bevindingen en aanbevelingen voor de provincie met het oog op een provinciebreed
vervolgproject. Deze aanbevelingen handelden over thema’s als interne kennis en expertise bij de
gemeenten, intern draagvlak (politiek/administratief) en vormen van ondersteuning van de bevoegde
ambtenaren.
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14. BEGELEIDING KLIMAATACTIEPLAN OCMW MALDEGEM
Het OCMW van Maldegem wil haar ad hoc klimaatactiviteiten steviger verankeren
in haar dagelijkse werking. Het klimaatteam zocht in het najaar 2015 de steun van
Ecolife om een concreet en wervend meerjarenplan op te maken. Ecolife begeleidde
twee workshops met het klimaatteam van het OCMW waarbij samen gezocht werd
naar logische bouwstenen voor het klimaatactieplan. De klemtoon lag hierbij op
haalbare acties met zoveel mogelijk impact op vlak van CO₂-reductie enerzijds en
op het creëren van een breed draagvlak bij alle personeelsleden anderzijds.
Dankzij dit traject ligt de structuur van het plan met haar acht onderdelen vast, zijn de grote impactdomeinen van de OCMW-werking in kaart gebracht, zijn de belangrijkste maatregelen rond energiebesparing en duurzame mobiliteit geïnventariseerd en werd ook een concrete actie voor dit jaar uitgewerkt
volgens een succesvol gedragsveranderingsmodel.
Meer info: www.ocmwmaldegem.be
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BEDRIJVEN
15. VOKA WORKSHOP OOSTENDE
In september 2014 begeleidde Ecolife in Oostende de ‘kick off’-meeting van het
lerend netwerk PLATO van VOKA West-Vlaanderen. Met als thema ‘Energiek aan
de slag! Gedragsverandering, meer dan tips alleen’ namen milieu-, energie- en
facilitair managers van ongeveer dertig bedrijven deel aan de workshop. Hoe
personeel betrekken bij het verduurzamen van een bedrijf en bij energiebesparing in het bijzonder
vormde de rode draad doorheen de sessie. Na een inleiding over gedragsverandering en het belang
van een goede variatie van participatiemethodieken gingen vertegenwoordigers van bedrijven als
Bekaert, Daikin, Colruyt, Wienerberger, Deceuninck, Bombardier en Beaulieu in groepjes aan de slag.
Ecolife werkte met een model dat informele en formele mechanismen in kaart brengt om in een organisatie aan de slag te gaan rond gedragsverandering. Aan de hand van dit model analyseerden de
deelnemers de interventies en mechanismen in hun organisatie om bedrijfsdoelstellingen rond energie
en milieu te behalen. Dit bracht sterktes boven, maar ook onbenutte kansen. Ten slotte bespraken de
deelnemers mogelijkheden om het personeel meer en beter te betrekken bij interne milieuzorg.
Meer info: VOKA-Workshop voor Milieucoördinatoren (Ecolife)

16. MILIEUVORMING VOOR ARBEIDERS VAN DAIKIN
Daikin heeft sinds lang de ambitie om milieuzorg te integreren in haar werking. De
productiefabrieken in België hebben een ISO14001 gecertificeerd milieubeheersysteem.
Daikin neemt concrete maatregelen om het energieverbruik, het koelmiddelverbruik
en de hoeveelheid afval sterk te reduceren. Het bedrijf zet ook in op het sensibiliseren
van de werknemers rond milieuvriendelijk gedrag op het werk en thuis en hen
informeren over de concrete milieu-initiatieven van Daikin op de werkvloer.
Ecolife biedt werknemers van de Daikinvestiging in Oostende een interactieve opleiding rond milieu:
informatie, vorming en participatie in één pakket. Onder begeleiding van een professionele coach
maken de deelnemers op interactieve wijze kennis met de meest courante milieuthema’s. De opleiding
is geschikt om werknemers, zowel arbeiders als bedienden, te sensibiliseren rond de milieuproblematiek
en biedt ondersteuning in het uitwerken van een milieuzorgsysteem of van een actieplan rond interne
milieuzorg.
Via deze vormingssessies worden jaarlijks tientallen werknemers van Daikin bereikt. Uit de evaluatie
blijkt dat de deelnemers enthousiast zijn over de aanpak. Ze vinden de sessies boeiend en een goede
mix van theorie, praktijk en entertainment. Praktische tips van de werknemers om de milieu-impact
van de bedrijfsactiviteiten te verlagen worden na elke sessie aan de milieucoördinator bezorgd.
Meer info: Milieu-opleiding Dalkin (Ecolife)
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17. DUURZAME KAPPERS. GEKNIPT VOOR DE TOEKOMST!
Het kappersberoep staat voor zowel milieu-, als
ook economische en gezondheidsuitdagingen.
Tijd voor een bredere ecologische aanpak, die
kappers ‘geknipt voor de toekomst’ maakt, hun
aanpak verder verduurzaamt én hun economische
voortbestaan verzekert.
In het project ‘Geknipt voor de toekomst’ (20152016) werkt Ecolife samen met de kappersfederatie,
de Unie van Belgische Kappers (Coiffure.org by UBK/UCB) en UNIZO, met steun van de provincie VlaamsBrabant. Doelstelling is kappers en een kappersopleiding concreet te ondersteunen om milieubewust
te werken en de klantenbinding te vergroten.
In de aanpak voor het project ligt de focus op de koppeling tussen een duurzame kapperssector en
de klimaatactieplannen van gemeenten (Burgemeestersconvenant). Dit vraagt om een innovatieve
klimaataanpak van een hele bedrijfssector op lokaal niveau. Kappers geknipt voor de toekomst maken
betekent hen helpen hun milieu-impact te verlagen én hun economische slagkracht te verbeteren.
Vertrekpunt is niet alleen de kapper, maar ook de keten. Hier liggen kansen voor een aanpak volgens
de principes van de circulaire economie. Duurzame kappers (salons) kunnen klimaatambassadeurs
worden en kapper, klant en gemeente elkaar versterken in deze duurzame en economische dynamiek.
Ecolife ondersteunt en versterkt ook de projectpartners zelf, gericht op verdere mainstreaming en
verankering in de sector van het Geknipt voor de toekomst-aanbod, na afloop van dit project.
Meer info: Coiffure.org by UBK/UCB – Geknipt voor de toekomst
Duurzame kappers in actie (DO Vlaanderen)
Duurzame kappers. Geknipt voor de toekomst! (Ecolife)

18. IKEA ‘SAMEN GROENER’-CAMPAGNE
In 2015 startte IKEA in samenwerking met Ecolife
en EcoRes de ‘Samen groener’-campagne (in
Franstalig België: ‘Durable & vous’). IKEA wenst
zijn klanten te helpen om te evolueren naar een
duurzamere en comfortabele levensstijl. Met
eenvoudige gewoontes stellen IKEA en Ecolife
Belgische gezinnen in staat om thuis duurzamer en bovendien comfortabeler te leven. Door kleine
aanpassingen in gewoontes worden niet alleen allerlei milieu-impacten verlaagd (CO₂-uitstoot, waterverbruik…), maar wordt ook geld bespaard.
De campagne bestaat uit twee fases. In de eerste fase wordt samen met de televisiezenders VIER en
RTL huisbezoeken in beeld gebracht en uitgezonden op nationaal niveau. In de tv-programma’s krijgen
de gezinnen in kwestie milieutips op maat van de eco-coach van Ecolife en EcoRes. Naast het aanreiken
van belangrijke milieutips voor de gezinnen en de kijkers, is het doel van deze fase om mensen warm
te maken voor de tweede fase van de campagne. In de tweede fase worden alle leden van de IKEA
family newsletter (meer dan 1 miljoen) uitgenodigd om deel te nemen aan de online campagne van
‘Samen groener’. Tweewekelijks ontvangen de deelnemers informatie over hoe ze duurzamer kunnen
leven, telkens over één specifiek thema. Deelnemers kunnen zich ook inschrijven om engagementen
aan te gaan en zo te besparen op water- en energieverbruik, CO₂-uitstoot en geld. De door Ecolife
berekende besparingen van de engagementen worden meteen bekendgemaakt aan de deelnemers
via een persoonlijke webpagina. Een teller geeft weer wat de besparingen zijn voor de hele campagne.
Zo wordt de totaalimpact ‘Samen groener’ kwantitatief in kaart gebracht.
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Parallel met fase twee verzorgen Ecolife en EcoRes workshops rond duurzaamheid in verschillende
IKEA-vestigingen in gans België. Daarnaast worden een tiental huisbezoeken onder begeleiding van een
professionele eco-coach aangeboden, vergelijkbaar met de gefilmde huisbezoeken voor VIER en RTL.
Momenteel is de tweede fase met het grootste deelnemersbereik nog volop in uitvoering, de resultaten
van de eerste fase zijn wel al bekend. Alle deelnemende gezinnen samen bespaarden 11368 kWh of
1725€.
Meer info: IKEA - ‘Samen groener’-campagne (NL)
IKEA - ‘Durable & vous’-campagne (FR)

19. NEWB GOODPAY CARD
NewB, de Belgische coöperatieve bank in opstart,
lanceerde in het voorjaar 2016 een ‘GoodPay’
betaalkaart voor haar coöperanten. Ecolife werkte
in 2015 een footprintsysteem uit dat de ecologische
voetafdruk berekent van aankopen en betalingen.
Dit gebeurt op basis van de betaalgegevens (rekeninguittreksels) bij gebruik van de NewB Card door de klant. Voor een duizendtal types van handelszaken
berekende Ecolife voetafdrukwaarden die aangeven hoeveel CO₂ er gemiddeld uitgestoten werd per
euro die men uitgeeft bij de handelszaak.
Door het gebruik van de prepaid betaalkaart informeert, sensibiliseert en zet New B aan tot duurzame
consumptie. NewB biedt een unieke service aan de gebruikers van de kaart door informatie over de
milieu-impact van de aangekochte producten mee op de rekeninguittreksels te vermelden. Bijkomend
wordt klantgerichte informatie en tips met betrekking tot duurzame consumptie via de NewB-website
aangeboden.
Meer info: GoodPay Card
NewB

20. ACTUALISATIE FOOTPRINT SD WORX
In opdracht van SD Worx, actief in de dienstverlening rond payroll, HR, fiscaliteit en sociale wetgeving,
berekende Ecolife de ecologische voetafdruk van
de kantoorgebouwen, het woon-werkverkeer, de
dienstverplaatsingen, het drukwerk, de aankopen,
het afval en de catering. Op basis van jaargegevens
werd voor elke categorie de ecologische voetafdruk berekend en werden er simulaties uitgevoerd om
het besparingspotentieel van verschillende maatregelen na te gaan. Om de evolutie over verschillende
jaren op een correcte manier te analyseren, werd de voetafdruk uitgedrukt per VTE en per m² vloeroppervlakte. De voetafdruk van SD Worx werd ook vergeleken met die van een gemiddeld Vlaams kantoor.
De nulmeting (eerste voetafdrukmeting) werd uitgevoerd voor het jaar 2008. Een tweede meting volgde
voor het jaar 2013. Na benchmarking tussen beide meetmomenten werd een sterke daling van de
voetafdruk per VTE vastgesteld van meer dan 25%.
Meer info: SD Worx
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21. FOR GOOD - PERSONAL FOOTPRINT APP
In opdracht van For Good ontwikkelde Ecolife een rekenmodule voor een mobiele applicatie om de persoonlijke
ecologische voetafdruk te berekenen en de voetafdrukken
van voedingsproducten met elkaar te vergelijken. De app
maakt het mogelijk om in een supermarkt voedingsproducten (bv. groenten, fruit en dranken) te scannen en te
kijken of er milieuvriendelijke alternatieven zijn. Aan de
hand van gegevens van voedingsaankopen, mobiliteit en energieverbruik wordt de voetafdruk van de
gebruiker berekend en ontvangt die tips op maat.
Meer info: for-good.be

22. TRANSPORTVOETAFDRUK BIVOLINO
In opdracht van kledingproducent Bivolino berekende Ecolife de koolstofvoetafdruk van het transport
van hemden over de hele levenscyclus: van de
katoenplantages tot de consumenten, inclusief het
transport van het terugzenden van onverkochte hemden. Verschillende scenario’s werden gesimuleerd,
zoals de keuze van het land van productie en het effect van verkoopssystemen zoals ‘made to measure’hemden via een ‘fly in’-E-shop. De transportvoetafdruk van een gangbaar Bivolinohemd bedroeg
1,6 kg CO₂. Het herlokaliseren van een fabriek zou deze voetafdruk nog kunnen verlagen, maar de andere
simulaties van verkoopssystemen gaven een veel hogere voetafdruk weer. De resultaten van deze studie
‘Carbon footprint of clothing transport depending on fashion business model’ werden gepresenteerd
op de internationale conferentie “Innovating for Sustainability in European Textiles and Clothing. Materials,
Resource Efficiency, Digitalisation and New Business Models” op 28 oktober 2015 te Brussel.
Meer info: Bivolino
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SCHOLEN/ONDERWIJS
23. ‘GOED GEFIKST!’: DEELINITIATIEVEN IN HET LEUVENSE BASISONDERWIJS
‘Goed Gefikst!’ Met deze slogan experimenteerden vier Leuvense
basisscholen: Don Bosco, Paridaens, Sancta Maria en Sint-Norbertus,
in het schooljaar 2013-2014 met ‘delen’ op school. ‘Goed Gefikst!’ was
een project van Ecolife, MOS Vlaams-Brabant, Stad Leuven en Netwerk
Bewust Verbruiken, met steun van ‘Thuis in de Stad’ van de Vlaamse
overheid.
Delen op school heeft vele voordelen: je kan anderen helpen door te delen,
te ruilen, of samen aan te kopen. Je kan iets samen maken, repareren of
je spullen pimpen en ideeën uitwisselen. Bovendien leer je nieuwe mensen kennen en steek je veel van
elkaar op. Door delen verkleint je voetafdruk en bespaar je geld.
Bij de ‘Boekenruilwinkel’ van Sint-Norbertus konden klassen hun boeken ruilen en kwamen ouders
vertellen over hoe zij een boek maakten. Op de ‘Boekenbeestendag’ deelden de kinderen verhalen en
boeken over diverse thema’s en prenten van grootouders. Paridaens maakte samen met ouders en grootouders rond het jaarthema ‘gezonde en duurzame voeding’ een kinderreceptenboek ‘Ik lust het! Jij ook?’.
Sancta-Maria organiseerde een ‘Repair-Pimpcafé’ en tijdens het schoolfeest was er een ‘Speelgoedruilbeurs’.
Don Bosco werkte samen met Paridaens rond moestuintjes op school: ze deelden kennis en materiaal
en maakten zelf tuinspullen. Don Bosco werkte ook samen met andere scholen rond de gezamenlijke
aankoop van materialen voor de zwemlessen.
Meer info: Goed gefikst (Departement LNE)
Goed Gefikst (Thuis in de stad)
Goed Gefikst! in Leuvense basisscholen (Ecolife)
24. ‘IK DEEL’. ONDERSTEUNEN VAN DEELINITIATIEVEN IN VLAAMSE BASISSCHOLEN
Het ‘Ik deel’-project promoot en ondersteunt lokale deelinitiatieven in
Vlaamse basisscholen. Overal in de samenleving schieten deelinitiatieven
zoals repair cafés, swishing, letsen, ruilbeurzen als paddenstoelen uit de
grond. Met ondersteuning van de Vlaamse overheid zijn de partners
Ecolife, Broederlijk Delen, Studio Globo en MOS Vlaanderen dit 3-jarige
project gestart eind 2014. De doelstelling is sensibiliseren en praktijkervaring laten opdoen rond deelinitiatieven met en door leerlingen en
leerkrachten van het Vlaamse basisonderwijs en dit vanuit een NoordZuidperspectief.
Samen met sleutelfiguren van het Vlaamse basisonderwijs onderzochten de projectpartners deelinitiatieven op school in Vlaanderen. Er werden gelijkaardige initiatieven in kaart gebracht en naar behoeften
bij verschillende stakeholders (o.a. leerkrachten, directie) gepeild. Vervolgens werd een ‘toolbox’ ontwikkeld
met concrete instrumenten en methodieken om deelinitiatieven op school op te zetten. In het schooljaar 2015-2016 gingen tien scholen in gans Vlaanderen aan de slag. Zij organiseren deelinitiatieven op
school, testen de verschillende instrumenten uit en geven feedback.
De volgende twee projectjaren staan nog volgende taken op het programma: de verdere ondersteuning
van de pilootscholen in het schooljaar 2015-2016, de start van tien nieuwe pilootprojecten in het schooljaar 2016-2017, de verfijning van het educatieve materiaal (toolbox) en de ontwikkeling van nieuwe
methodieken en ten slotte een brede communicatie naar het grote publiek over het project.
Meer info: Ik deel
‘Ik deel’. Delen om te herverdelen in het basisonderwijs (Ecolife)
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25. KLIMAATTOP LYCEUM LINKEROEVER EN LYCEUM PESTALOZZI
Het Stedelijk Onderwijs van stad Antwerpen nam
Ecolife onder de arm om een project rond klimaatverandering voor secundaire scholen uit te werken.
Ecolife ontwikkelde een methodiek waarbij een
klimaattop op school wordt georganiseerd, geïnspireerd door de VN-klimaatconferenties. Ecolife
organiseerde, via drie geslaagde workshops, zo
de eerste succesvolle klimaattop in het Lyceum
Linkeroever (schooljaar 2014-215) en Lyceum
Pestalozzi (schooljaar 2015-2016) te Antwerpen.
Het doel van de workshops was om leerlingen van de 3e graad vertrouwd te maken met de inhoud
en doelstellingen van een klimaattop, aan te tonen dat ze ook zelf kunnen bijdragen tot een klimaatvriendelijke wereld, te leren hoe ze een evenement als een klimaattop zelf kunnen voorbereiden,
organiseren en opvolgen; en uiteraard ook zelf creatieve oplossingen te laten zoeken (en uitvoeren)
voor de klimaatproblematiek.
Ecolife organiseerde 3 workshops in beide scholen.
Workshop 1 was het startschot voor het project. In een interactieve sessie werd aan de leerlingen
het belang van een klimaattop uitgelegd en werden de praktische voorbereidingen getroffen. Leerlingen
werden in vier groepen ingedeeld (politiek, wetenschap, middenveld en media), die elk vanuit het eigen
standpunt de klimaattop zouden organiseren. De wetenschappers deelden de resultaten van hun
onderzoek mee aan de politici, het middenveld ontwikkelde ideeën en de journalisten verspreidden
de boodschap via posters, Facebook en Smartschool.
Workshop 2 was dan de vergadering van de klimaattop zelf: leerlingen discussieerden, debatteerden
en kwamen tot een consensus om binnen de school effectief iets te doen aan de klimaatproblematiek.
Er werd een charter ondertekend door de leerlingen, de directie, Ecolife en het Stedelijk Onderwijs
Antwerpen. Na de top werd gebrainstormd over mogelijke acties die de scholen kunnen uitvoeren
om de beoogde doelstellingen effectief te halen. In de volgende maanden werden verschillende deze
acties uitgevoerd.
Ervaringen en resultaten werden voorgesteld in Workshop 3 in april. Ook de resultaten van de besparingen
werden bekendgemaakt. De school kon zo afsluiten met een succesvolle klimaattop.
Het Lyceum Pestalozzi is erin geslaagd om 9% elektriciteit en 19% aardgasverbruik te besparen en is
daarmee geslaagd in zijn doelstellingen. Verschillende succesvolle acties rond de belangrijkste thema’s
elektriciteit, verwarming en verankering werden uitgevoerd. Bekijk ook het filmpje van hun energiecoole
schooljaar in Lyceum Linkeroever.
Meer info: Stedelijk Onderwijs Antwerpen: Lyceum Linkeroever is energiecool
Stedelijk Onderwijs Antwerpen: Lyceum Pestalozzi is energiecool
Lyceum Linkeroever: voorstellingsfilm energiecoole schooljaar
Klimaattop Lyceum Linkeroever (Ecolife)
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26. WORKSHOP: ‘HOW GREEN IS YOUR HAIR?’ - DUURZAME KAPSALONS
De vorming ‘How green is your hair?’ werd in 2015 door Ecolife gegeven
aan leerlingen en docenten van het 6de en 7de jaar haarverzorging van
het College O.L.V. Ten Doorn te Eeklo. De doelstellingen waren de duurzaamheidsuitdagingen van het kappersvak begrijpen en kennen, de
diverse milieuaspecten identificeren en analyseren, en ook praktische
oplossingen vinden om een ‘groene’ kapper te worden.
Tijdens de workshop stond het praktisch leren centraal. Via groepsopdrachten dachten leerlingen en docenten over verschillende milieu-uitdagingen
van het kappersberoep. Docenten en leerlingen van de kappersopleiding
leerden dat ecologie en economie best kunnen samengaan. Als je duurzaamheid toepast, goed naar
klanten communiceert en je goed positioneert, is dat ook economisch rendabel. Tevens ontdekten de
aanwezigen dat op vele manieren aan duurzaamheid kan worden gewerkt, zowel door aanpassingen
in de werkmethoden, de keuze van haarproducten als door acties in en het concept van het kapperssalon zelf.
Meer info: College O.L.V. Ten Doorn

27. LEZING ‘DUURZAME VOEDING’ - HOGESCHOOLSTUDENTEN
Ecolife verzorgde in het voorjaar 2014 een workshop voor
tweedejaarsstudenten van de opleiding Voedings- en
Dieetkunde van de UCLL. Deze workshop kaderde binnen
de les ‘gezondheidsleer en preventie’. De studenten
verdiepten zich in het thema duurzame voeding via
verschillende methodieken en leerden nadenken over
hun eigen visie op duurzame voeding. Vervolgens
gingen zelf op zoek naar de ecologische impact van verschillende voedingsproducten en gingen in
interactie met elkaar om een eigen sensibiliseringscampagne te ontwerpen.
Meer info: UC Leuven Limburg

28. HANDBOEK VOEDINGSATELIER - UITGEVERIJ PLANTYN
‘Voedingsatelier’ is een handboek over voeding en koken voor de 2de en
3de graad Sociale en Technische Wetenschappen, uitgegeven door uitgeverij
Plantyn. Omdat duurzaamheid en milieuverantwoorde voeding steeds
belangrijker worden, besloot Plantyn, om in samenwerking met Ecolife en
Velt, het handboek aan te vullen met informatie over duurzame voeding.
Aandacht voor duurzaamheid in de (groot)keuken begint best vroeg
genoeg, dus waarom niet tijdens de opleidingen in de voedingssector
zelf? Met steun van de Provincie Vlaams-Brabant hebben Velt en Ecolife
talrijke nieuwe informatieve weetjes en praktische tips toegevoegd, van
duurzame kook- en afwastips tot seizoenskalenders voor groenten en
fruit. Het lespakket werd ook uitgebreid met doe-activiteiten zoals de
voetafdrukberekening van belegde broodjes.
Meer info: Handboek Voedingsatelier (Uitgeverij Planteyn)
Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT)
Duurzame info in Handboek Voedingsatelier (Ecolife)
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29. DUURZAME VOEDING IN DE ALMA-STUDENTENRESTAURANTS
Ecolife werkte in het academiejaar 2013-2014 met de Leuvense studentenrestaurants ALMA samen. Concreet organiseerde Ecolife twee campagneweken rond duurzame voeding: een ‘Low Carbon Week’ in november
2013 en een ‘Week van de vergeten groenten’ in maart 2014.
In de ‘Low Carbon’ campagneweek lag de focus op koolstofarme maaltijden en werd de link gelegd met de Leuvense klimaatweek en Leuven
Klimaatneutraal 2030. Tijdens de ‘Week van de vergeten groenten’ lag
de nadruk op streekeigen- en seizoensgroenten. De sensibilisering was
gericht naar de Leuvense studenten en alle andere Alma-bezoekers
maar ook naar het keukenpersoneel. Op basis van deze twee campagnes werd een draaiboek gemaakt
met ervaringen, goede praktijkvoorbeelden en organisatietips. Dit project liep in samenwerking met
de Leuvense Studentenraad LOKO, de Dienst Studentenvoorzieningen (DSV), CORE cvba en Velt, met
de steun van de provincie Vlaams-Brabant.
Meer info: Alma studentenrestaurants

30. ‘KOOKT’: DUURZAME VOEDING BIJ LEUVENSE KOTSTUDENTEN
Ecolife ontwikkelde samen met Dienst Studentenvoorzieningen van de
KU Leuven en CORE cvba de ‘KOOKT’-campagne rond duurzame voeding
op kot. De campagne richtte zich naar de studenten en docenten van
de Leuvense hogescholen en de universiteit. Tijdens de campagne
werden studenten uitgedaagd om een groep medestudenten te verleiden met een heerlijke maaltijd, bereid met duurzame producten. In
november 2014 beten vijf proffen de spits af en kookten ze een duurzame maaltijd voor studenten tijdens de kick-off. Daarna was het aan
de Leuvense studenten: van november tot april 2014 konden ze een
bakfiets vol duurzame producten huren bij de Dienst Studentenvoorzieningen. Dit project liep met de
steun van de provincie Vlaams-Brabant.
Meer info: Duurzame bakfiets voor studentenkoepel LOKO (Ecolife)
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FOOTPRINTING
31. FOOTPRINT INFRAX
In opdracht van Infrax, het netbedrijf voor aardgas,
elektriciteit, kabeltelevisie en riolering, berekende
Ecolife de ecologische voetafdruk van de eigen werking,
inclusief het energiegebruik van de gebouwen, het
woon-werkverkeer, de dienstverplaatsingen, het
transport, de machines, de materialen, het drukwerk, de aankopen, het afval en het ruimtegebruik
door infrastructuur. De berekening hield in het bijzonder rekening met de verschillende materiaal- en
afvalstromen. Om de evolutie over verschillende jaren op een correcte manier te analyseren, werd de
voetafdruk uitgedrukt per klantenaansluiting. De nulmeting (eerste voetafdrukmeting) werd uitgevoerd
voor het jaar 2008. Een tweede meting volgde in 2014 op basis van de verbruiksgegevens van het
dienstjaar 2012. Uit de resultaten van de vervolgmeting in 2014 bleek een sterke daling van de voetafdruk per klantenaansluiting met bijna 20%.
Meer info: Infrax

32. FOOTPRINT VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)
In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) berekende Ecolife in 2014 de carbon footprint (emissies van broeikasgassen) van de kantoorgebouwen. Dit deden we voor het werkingsjaar
2013 aan de hand van vijf impactcategorieën: energieverbruik in de gebouwen, de afschrijvingen
(constructie en onderhoud van gebouwen en apparaten), het afval, de dienstverplaatsingen en het
woon-werkverkeer. Mobiliteit bleek de belangrijkste component van de koolstofvoetafdruk van de
VMM te zijn. Zowel woon-werkverkeer als dienstverplaatsingen met de wagen hebben een groot aandeel in de totale jaarlijkse voetafdruk. Een vergroening van het wagenpark, het verder aanmoedigen
van het gebruik van het openbaar vervoer, fietsgebruik, carpooling en ecodriving voor het personeel
en het compenseren van de resterende CO₂-uitstoot zijn daarom de belangrijkste aanbevelingen.
Meer info: Vlaamse Milieumaatschappij
33. RAPPORT HALVERING VOETAFDRUK NEDERLAND, MILIEUDEFENSIE
In opdracht van de Nederlandse milieuorganisatie Milieudefensie
voerde een Ecolife een studie uit naar de halvering van de
Nederlandse ecologische voetafdruk. Ecolife analyseerde 50
beleidsdoelen die samen kunnen zorgen voor een halvering
van de ecologische voetafdruk van Nederland tegen 2030 en
zodoende de voetafdruk per Nederlander tegen 2050 binnen
de draagkracht van de aarde kunnen brengen.
Voor België maakte Ecolife een gelijkaardige oefening. Om de Belgische voetafdruk tegen 2035 te
halveren zijn ambitieuze maatregelen nodig die samen een besparing van 3,7 gha per persoon opleveren.
Het Ecolife footprint-team maakte een simulatie van 50 maatregelen om de doelstellingen tegen 2035
en 2050 te kunnen realiseren. Een Belg had in 2009 een ecologische voetafdruk van ongeveer 7,3 gha,
terwijl de beschikbare biocapaciteit van de aarde slechts 1,8 gha/persoon bedraagt. Omwille van de
bevolkingsgroei zal de beschikbare biocapaciteit tegen 2050 tot onder 1,5 gha/persoon dalen. Om een
halvering van de Belgische voetafdruk tegen 2035 te halen, zijn verregaande acties nodig. Het rapport
gaat in op maatregelen die kunnen leiden tot een verdere reductie van de voetafdruk met drie kwart
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(5,5 gha/persoon) tegen 2050 en zo onze voetafdruk in de richting van de beschikbare biocapaciteit
kunnen sturen. De belangrijkste maatregelen in de reductie van de voetafdruk zijn een verschuiving
in voedingspatroon van dierlijke naar plantaardige producten, het vermijden van voedselverspilling
(in alle sectoren), een verschuiving in mobiliteit van wagens met verbrandingsmotor naar elektrische
wagens en openbaar vervoer.
Meer info: Rapport Halvering van de Nederlandse ecologische voetafdruk
Rapport Halvering van de Belgische voetafdruk
Milieudefensie (NL)
In de etalage: Rapport over Halvering Belgische voetafdruk (Ecolife)

34. RAPPORT ECOLOGISCHE VOETAFDRUK WALLONIË IWEPS
In opdracht van het Waalse onderzoeksinstituut voor statistiek IWEPS
berekende Ecolife de ecologische voetafdruk van Wallonië voor de periode
2002-2012 (‘L’empreinte écologique et la biocapacité de la Wallonie’). De
berekening gebeurde conform de gestandaardiseerde internationale
methodologie (National Footprint Accounts (NFA)) van het Global Footprint Network.
In opdracht van het IWEPS (Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique) berekende
Ecolife, samen met EcoRes en het ICEDD (Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable)
voor het eerst de ecologische voetafdruk van Wallonië.
In 2012 besloot de Waalse regering om niet meer enkel te kijken naar het bruto binnenlands product
(BBP) als welvaartsindicator. Het BBP is een indicator waarmee de economische groei wordt gemeten.
Het houdt echter in geringe mate rekening met de uitdagingen op het vlak van welzijn en milieu. Vier
bijkomende sleutelindicatoren werden naar voor geschoven om het economische, sociale en ecologische beleid op te richten. Eén van die bijkomende indicatoren is de ecologische voetafdruk.
De Waalse ecologische voetafdruk fluctueerde rond 5 gha/persoon (deze waarde is een onderschatting,
omdat er geen betrouwbare handelsgegevens tussen Wallonië en Vlaanderen beschikbaar zijn). Door
de economische crisis in 2008 daalde de voetafdruk van de Waalse industrie, maar die daling werd
gecompenseerd door een stijgende voetafdruk van geïmporteerde producten.
Meer info: Rapport ‘Indicateurs complémentaires au PIB: L’empreinte écologique et la biocapacité de 		
la Wallonie’
Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS)
Ecolife berekent voetafdruk van Wallonië (Ecolife)

35. MIRA-RAPPORT FOOTPRINT LANDENVERGELIJKING – VMM
In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voerde Ecolife een
grondige studie uit naar de structurele verklaring voor de hoge voetafdruk
van België (2014). Een vergelijking werd gemaakt van verschillende voetafdrukindicatoren (ecologische voetafdruk, koolstofvoetafdruk, watervoetafdruk
en materiaalvoetafdruk) voor België en de buurlanden Verenigd Koninkrijk,
Nederland, Duitsland en Frankrijk, om te verklaren waarom België per capita
hogere voetafdrukwaarden heeft dan de buurlanden.
Nationale of regionale voetafdrukindicatoren zoals de ecologische voetafdruk,
de koolstof-, de water- en de materialenvoetafdruk geven weer hoeveel
hulpbronnen een land of regio wereldwijd gebruikt voor haar consumptie
en hoeveel vervuiling die consumptie wereldwijd veroorzaakt. Uit landenPORTFOLIO 2014 - 2016 | ECOLIFE
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vergelijkingen van wetenschappers en organisaties als het Global Footprint Network blijkt dat de Belgische
voetafdrukken bijna systematisch hoger zijn dan die van de buurlanden. Ecolife ging na hoe dat komt.
Het onderzoek focuste op de ecologische voetafdruk en gebruikte de andere voetafdrukken als ondersteuning van de analyses. Lees het volledige MIRA-rapport ‘Structurele verklaringen voor de hogevoetafdruk
van België. Vergelijking van voetafdrukindicatoren voor België en buurlanden’ (pdf, 2,12 MB).
De belangrijkste verklaringen voor de relatief hoge voetafdruk van België ten opzichte van buurlanden
zijn onder andere: een lagere energieprestatie voor verwarming van relatief oude Belgische gebouwen,
een hogere CO₂-uitstoot van dieselwagens omwille van een lage bezettingsgraad, een dicht wegennet
en een lage brandstofbelasting, grotere voedselverliezen in de voedselnijverheid, een hoger energieen materialengebruik voor de bouw en infrastructuur en een relatief hoge consumptie van plantaardige
en dierlijke oliën en vetten.
Meer info: ‘Structurele verklaringen voor de hogevoetafdruk van België. Vergelijking van voetafdruk		
indicatoren voor België en buurlanden’
Global Footprint Network
Nieuwe MIRA-onderzoeksrapporten over de ecologische voetafdruk (Ecolife)

36. MIRA-RAPPORT ACTUALISATIE FOOTPRINT VLAANDEREN - VMM
In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) voerde Ecolife een studie uit naar de
’Berekening van de ecologische voetafdruk voor
Vlaanderen’ (2010) en ‘Actualisatie van de Ecologische Voetafdruk van Vlaanderen. De jaren 2004-2009 volgens NFA editie 2010’ (2014). De berekening
gebeurde conform de gestandaardiseerde National Footprint Accounts van het Global Footprint Network.
Ecolife berekende de ecologische voetafdruk van Vlaanderen voor de periode 2004-2009. De voetafdruk
van de Vlaming bleek over deze periode te schommelen rond 9 globale hectare (gha). Door verschillen in
databronnen kunnen de Vlaamse resultaten niet zomaar vergeleken worden met de cijfers van internationale voetafdruk-databases. Bovendien is die 9 gha vrijwel zeker een overschatting: uit de hierboven
vermelde studie blijkt immers dat methodologische keuzes in de voetafdrukberekening leiden tot
overschatting van de voetafdrukken van kleine, open economieën zoals de onze. Bijna de helft van
de totale voetafdruk komt door CO₂-emissies van het gebruik van fossiele brandstoffen in Vlaanderen.
De overige helft komt voornamelijk door import van hernieuwbare materialen (landbouw-, visserij- en
bosbouwproducten). Toch blijft het besluit dat we boven onze stand leven: we moeten het doen met
één aarde en dat betekent dat de wereldgemiddelde ecologische voetafdruk niet hoger mag zijn dan
1,8 gha per inwoner. Met 9 gha zitten we daar ver boven.
Meer info: MIRA-rapport ‘Berekening van de ecologische voetafdruk voor Vlaanderen’
MIRA-rapport ‘Actualisatie van de Ecologische Voetafdruk van Vlaanderen. De jaren 2004-		
2009 volgens NFA editie 2010’
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37. ENERGIEVRETERS
Huishoudtoestellen, verlichting, verwarming, beglazing
en wagens kunnen echte ‘energievreters’ zijn. De rekenmodule van Energievreters van de FOD Leefmilieu laat
toe om energievreters in huis op te sporen en te kiezen
voor energiezuinige varianten.
Voor alle producten en materialen die in de rekenmodule
opgenomen zijn, kan je het energieverbruik (euro) en
de milieu-impact (CO₂) berekenen. Daarnaast kan je ook
nagaan welke nieuwe toestellen of producten op de Belgische markt beschikbaar zijn en hun kost
en milieu-impact onderling vergelijken. Je komt ook te weten of het rendabel is een oud toestel te
vervangen door een energiezuiniger toestel en wat de terugverdientijd hiervan is. Ecolife zorgde de
voorbije jaren voor de inhoudelijke uitwerking en de actualisatie van de verschillende rekenmodules
van de website Energievreters.
Meer info: Energievreters
FOD Leefmilieu
‘Energievreters’: wegwijzer naar energiezuinige producten (Ecolife)

38. FOOTPRINT VAN DE NEDERLANDSE GLASTUINBOUW
De Vlaamse en Nederlandse glastuinbouwsector heeft met
haar verwarmde serres een hoog energieverbruik tijdens de
wintermaanden. Ecolife kreeg van de Nederlandse Natuur en
Milieu Federatie Zuid-Holland de opdracht om een calculator
op maat van de glastuinbouw te ontwikkelen.
Op basis van voetafdrukcalculatoren zoals Bilan Carbone®
en levenscyclusanalyses van materialen werd de calculator
ontworpen. Aan de hand van verbruiksgegevens berekent
de calculator de voetafdruk voor categorieën zoals transport,
afvalverwerking, energieverbruik (met aandacht voor verschillende energiebronnen en technieken
zoals warmtekrachtkoppeling) en aankoop van materialen (met aandacht voor de voetafdruk van bv.
landbouwchemicaliën).
Met een ecologische voetafdruk-calculator kan een bedrijf de milieu-impact van de uitstoot van broeikasgassen en van het gebruik van land (bv. voor de infrastructuur) berekenen. In een proefproject in 2015
gingen twee Nederlandse tuinbouwbedrijven aan de slag met de calculator om hun voetafdruk te
berekenen en te monitoren. Ze maakten eerst een nulmeting voor het jaar 2014, waarna ze elk jaar een
nieuwe berekening kunnen uitvoeren om de evolutie te analyseren. Door de feedback van de glastuinbouwbedrijven in het proefproject werd de calculator verder op punt gesteld.
Met de calculator kan de Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland, in overleg met de sector van de
glastuinbouw, klimaatdoelstellingen formuleren. De sector kan haar ecologische voetafdruk verlagen,
bijvoorbeeld door gebruik van warmtekrachtkoppeling (WKK). Een WKK-installatie produceert tegelijk
warmte (voor de verwarmde serres) en elektriciteit. Daarmee wordt een glastuinbouwbedrijf niet
enkel producent van voedsel maar ook van elektriciteit.
Meer info: Voetafdruk Glastuinbouw
Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland (NL)
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39. FOOTPRINT RECEPTEN FEDOREST
In opdracht van Vredeseilanden en Fedorest, de beheerder van de
restaurants van de FOD Financiën, berekende Ecolife de ecologischeen koolstofvoetafdruk van een vijftigtal maaltijden die aangeboden
worden in 13 Fedorest-restaurants. Voor elke maaltijd werden
aanbevelingen geformuleerd hoe de voetafdruk van die maaltijd gereduceerd kan worden, door bv. dierlijke boter en room te vervangen
door plantaardige olie en room, diepvriesgroenten te vervangen
door verse seizoensgebonden groenten of geraffineerde suiker te vervangen door alternatieve zoetstoffen
met een hoge zoetkracht.
Meer info: FOD Financiën

40. CALCULATOR ‘OLIE DRIJFT BOVEN’-CAMPAGNE
BOS+, samen met GoodPlanet en theatergezelschap Laika, maken
met de campagne ‘Olie Drijft Boven’ leerlingen ervan bewust dat
in het Amazonegebied op grote schaal geboord wordt naar gas
en aardolie en dat dit niet zonder gevolgen is voor mens en milieu.
Ecolife ontwikkelde de footprint-methodiek voor een online app die
leerlingen, klassen en scholen kunnen gebruiken. De app behandelt
7 thema’s: voeding, energie, vervoer, papier, water, afval en bewustmaking. Ecolife ontwikkelde een puntensysteem voor de acties rond
deze thema’s.
Meer info: Campagne ‘Olie drijft boven’
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EVENEMENTEN
41. ECOPROCURA CONGRES IN GENT - WATERVOETAFDRUK CATERING
In samenwerking met stad Gent stond Ecolife in voor de
berekening van de watervoetafdruk van de catering van
het evenement Ecoprocura 2014, georganiseerd in Gent.
Ecoprocura is hét Europese congres rond Green Public
Procurement. Europese ambtenaren en de bedrijfswereld
bogen zich drie dagen lang over de vraag hoe overheden
de wereld duurzamer kunnen maken door hun aankopen. Stad Gent als congreshost ging voor een
duurzaam evenement en deed beroep op Ecolife om de watervoetafdruk van de catering te meten en
zo laag mogelijk houden. Ecolife hielp de cateraars de watervoetafdruk van de koffiepauzes, lunches
en de walking dinner tijdens dit congres te verlagen. De cateraars maakten vanaf de voorbereiding
ecologisch verantwoorde keuzes door onder meer vegetarisch, seizoens- en lokale producten te gebruiken. De resultaten werden tijdens het congres gepresenteerd en bezoekers kregen tips hoe ze hun
eigen waterafdruk kunnen verminderen.
De watervoetafdruk van catering van Ecoprocura bedroeg per deelnemer 2,3m³. Dat is 40% lager dan
het referentiescenario waar de cateraars geen milieumaatregelen zouden hebben genomen.
Meer info: Ecoprocura 2014 Conference Ghent
CO₂ and water footprint of the EcoProcura 2014 Conference
Ecolife partner van Ecoprocura (Ecolife)

42. FOOTPRINT EN ECO-AUDIT VILLA PACE
De Vredefeesten Villa Pace in Sint-Niklaas vroegen
Ecolife om een eco-audit tijdens de editie van 2015.
Villa Pace wilde via een plaatsbezoek en rondgang op
het evenement gericht advies om het stadsfestival nog
verder te verduurzamen.
De eco-audit van Ecolife beschrijft de belangrijkste
maatregelen die een evenement zoals ‘Villa Pace’ kan
nemen om de milieu-impact te verlagen. Er wordt gefocust op energie- en waterverbruik, voeding en afval en gekeken naar maatregelen om het festival te
verduurzamen en om bezoekers te sensibiliseren. Op basis van een plaatsbezoek tijdens het evenement
werd door Ecolife-medewerkers vastgesteld welke factoren de grootste milieu-impact veroorzaken en
waar de belangrijkste verbeteringen mogelijk zijn.
Door het gebruik van borden en bestek geleend van kringloopcentra en deze tijdens het festival op
een zuinige manier af te wassen, slaagde Villa Pace erin om veel afval te vermijden. Het festival maakt
reeds uitgebreid gebruik van zuinige LED-verlichting (op groene stroom) en er is veel aandacht voor het
voorkomen van voedselverspilling. Het gebruik van generatoren kan efficiënter en de aanwijzingen voor
afvalsortering kunnen duidelijker. Andere belangrijke maatregelen die festivals kunnen nemen om
te verduurzamen, zijn het verhogen van het aanbod van plantaardige voeding en het berekenen en
compenseren van hun resterende CO₂-uitstoot.
Meer info: Vredefeesten Villa Pace – duurzaam festival
Vredefeesten Villa Pace
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43. CALCULATOR WATERVOETAFDRUK FESTIVAL BELMUNDO
In opdracht van stad Gent ontwikkelde Ecolife de rekenmodule
voor een online footprint-calculator die de persoonlijke watervoetafdruk berekent op basis van vragen naar onder meer
voeding, aankoop van kleding en keuze van elektriciteitsbron.
Deze calculator kaderde in het thema water van het Gentse
Belmundo, een jaarlijks activiteitenfestival dat internationale solidariteit op de voorgrond plaatst.
Meer info: Calculator Watervoetafdruk – Festival Belmundo
Festival Belmundo

44. UPDATE EN JURY AWARDS ‘GROENEVENT’ EVENT SCAN OVAM
In opdracht van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ontwikkelde en actualiseerde Ecolife de
Groenevent-scan voor evenementen. De scan bevat eenvoudige ja/nee-vragen en handige tips over acht thema’s,
met name ruimtegebruik, catering, materialengebruik, afval,
energie, water, mobiliteit en algemeen duurzaamheidsbeleid.
Een evenementenorganisator kan de thema’s selecteren die
voor zijn of haar evenement relevant zijn. Het resultaat wordt
overzichtelijk en grafisch voorgesteld en vergeleken met andere gelijkaardige evenementen.
In 2014 zetelde Ecolife ook in de jury van de OVAM die zich boog over verkiezing van de laureaten van
de Green Event Awards 2014.
Meer info: De GroeneVent Scan (OVAM)
Duurzame evenementen (OVAM)

45. FOOTPRINT + ECO-AUDIT PUKKELPOP
Het festival Pukkelpop in Hasselt werkt al jaren samen met
stad Hasselt rond de duurzaamheid van het festival. Om
hierin nog verdere stappen vooruit te zetten, gaf Pukkelpop
aan Ecolife de opdracht om mee de nulmeting van het
festival uit te voeren om zo de ecologische voetafdruk van
het festival te berekenen.
De voetafdrukmeting van Ecolife brengt de duurzaamheid van het Pukkelpop-festival op een kwantitatieve manier in kaart. De meting houdt rekening met het energieverbruik op het terrein, het transport
van materialen, het vliegtuigverkeer van de artiesten, het afval op het terrein en de camping, de impact
van de verkochte merchandising, de catering voor de werknemers en vanzelfsprekend de mobiliteit
van de bezoekers. Om de evolutie over de verschillende jaren op een correcte manier te analyseren,
werd de voetafdruk uitgedrukt per bezoeker per dag. De nulmeting (eerste voetafdrukmeting) werd
uitgevoerd voor de editie 2014.
Door de meting krijgt Pukkelpop beter zicht op de aspecten van een hoge ecologische voetafdruk en
prioritaire maatregelen om deze zo efficiënt mogelijk te verlagen. Via de berekening werd duidelijk
dat de mobiliteit van de bezoekers zwaar doorweegt in de totale voetafdruk. De komende edities zal
Pukkelpop nog meer inzetten op sensibiliseringsacties om het gratis openbaar vervoer te promoten.
Als bonus werd berekend hoeveel areaal bos zou moeten worden aangeplant om de resterende CO₂uitstoot te compenseren en zo van Pukkelpop een klimaatneutraal festival te maken.
Meer info: Festival Pukkelpop
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46. BEGELEIDING WERELDFEEST LEUVEN VZW
In het kader van Leuven Klimaatneutraal draagt ook Wereldfeest Leuven
zijn steentje bij. Daarom timmert het samen met Ecolife aan een traject
voor een duurzamer evenement: Editie 2016, op zaterdag 28 mei 2016 in
park De Bruul, wordt een Low Impact Edition. Niet alleen wordt de CO₂uitstoot van het stadsfestival verlaagd, het festival is ook een voorbeeld voor
de Leuvense burgers en andere festivalgangers, evenals voor leveranciers
en andere evenementorganisatoren. Wereldfeest Leuven gaat verder dan
enkel klimaatneutraliteit: ook op milieuthema’s zoals waterverbruik, afvalbeleid en sociale thema’s wordt sterk ingezet.
De eerste fase van het project, de meting van de CO₂-uitstoot van editie
2015, werd in het najaar 2015 uitgevoerd en leverde verrassende resultaten
op. De festival-voetafdruk wordt vooral bepaald door het transport (bezoekers, standhouders, artiesten, materialen) en de catering, en slechts beperkt door het directe energieverbruik. Met deze informatie gaan Wereldfeest Leuven en Ecolife aan de slag. Om de voetafdruk van
de bezoekersmobiliteit te verlagen werd bijvoorbeeld gedacht aan duurzame vervoersalternatieven
tussen het station en park De Bruul, de locatie van het Wereldfeest (b.v. fietstaxi’s, zonnetreintje).
Meer info: Wereldfeest Leuven – Low Impact Event
Wereldfeest Leuven

47. BEGELEIDING BURGERTOP VLAAMS-BRABANT
Met de tweedaagse klimaattop van 27 en 28 november 2015 liet de provincie
Vlaams-Brabant burgers, organisaties, gemeenten, scholen en bedrijven elkaar
laten inspireren en versterken. Tijdens deze top bouwden enkele honderden
enthousiaste Vlaams-Brabanders mee aan de klimaattoekomst van de provincie.
Tijdens de eerste dag kwamen 250 professionelen en 25 scholen samen om
na te denken over hoe ze van Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie
kunnen maken. Zaterdag was het de beurt aan 150 geëngageerde VlaamsBrabanders voor de ‘burgertop’. Zij gingen aan de slag met goede klimaatverhalen en schreven samen het klimaatmanifest. Met deze verklaring
gaf Vlaams-Brabant een signaal richting Parijs, waar twee dagen later de
internationale klimaattop van de VN van start ging. De klimaattop sloot af
met een klimaatmarkt en -party.
Ecolife, samen met Uforce en de BBL, stond in voor de inhoudelijke voorbereiding en begeleiding van
de burgertop. Hiervoor werden uit een lijst van mensen en organisaties die in Vlaams-Brabant actief
zijn rond klimaat, 15 pioniers geselecteerd. De klimaatpioniers zijn allen Vlaams-Brabanders die met
hun klimaatvriendelijke acties het voortouw nemen. Zij inspireren anderen om ook aan de slag te gaan
en laten zich inspireren om zelf nog verder te geraken.
De belangrijkste projecttaken voor Ecolife en de partners waren: de opmaak van de procesarchitectuur
en van een draaiboek voor de klimaattop, de inhoudelijke voorbereiding van de burgertop, de werving
van 15 Vlaams-Brabantse klimaatpioniers, de redactie van infofiches voor elk van de klimaatpioniers en
het formuleren van ontwerp beleidsaanbevelingen, de praktische begeleiding tijdens de klimaattop
en ten slotte de opmaak beleidsaanbevelingen en nazorg. Op 29 januari 2016 werd door de provincie
Vlaams-Brabant een terugkommoment in Vilvoorde georganiseerd rond de geplande acties die geïnspireerd werden door de vele burgerideeën.
Meer info: Klimaattop Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabantse Klimaatpioniers
Save the date: Vlaams-Brabantse Klimaattop 27 & 28 november (Ecolife)
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KANSENGROEPEN
48. BEGELEIDING SOCIALE WOONMAATSCHAPPIJ IJZER&ZEE
In opdracht van de provincie West-Vlaanderen coördineerde
Ecolife het stakeholderoverleg rond energiebesparing bij
sociale huurders van de woonmaatschappij IJzer & Zee te
Veurne. Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen wierf tien
gezinnen met een hoog energieverbruik en een moeilijke financiële situatie en begeleidde hen via
huisbezoeken. Met positief resultaat! De besparingen op de energiefactuur bedroegen gemiddeld 15%,
met uitschieters tot 62% voor elektriciteit en tot 27% voor gas.
Ecolife bracht de verschillende stakeholders drie maal rond de tafel voor afstemming en overleg. Samen
met het OCMW van Nieuwpoort, de sociale woonmaatschappij IJzer & Zee, de Energielening, de Energiesnoeiers en Woonhuis Nieko werd gezocht naar een versterking van de samenwerking om ook na afloop
van onze begeleiding gezinnen in energiearmoede sneller en beter te kunnen ondersteunen.
Meer info: Energiebesparingstraject bij sociale huurders in de West-Hoek (DO Vlaanderen)
Rapport ‘Energiebegeleidingstraject bij kwetsbare sociale huurders in Nieuwpoort’ 		
(Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen)
Woonmaatschappij Ijzer & Zee
Energiebesparingstraject bij sociale huurders in de Westhoek (Ecolife)

49. WORKSHOP ‘SLIM MET STROOM’
Deze methodiek, bedacht door Vormingplus Limburg,
werd ontwikkeld om met mensen van etnisch-culturele
minderheden of in kansarmoede, in gesprek te gaan
over elektriciteitsbesparing in het huishouden. Ecolife en
Vormingplus Limburg leidden de lesgevers van Ecolife
op om met deze methodiek aan de slag te gaan in gans
Vlaanderen.
Het doel is om mensen die de Nederlandse taal niet of minder machtig zijn, kennis te laten maken met
elektriciteitsverbruik in het dagelijkse huishouden, om samen te zoeken naar mogelijkheden om elektriciteit te besparen, en om zichtbaar te maken dat energiebesparing ook financiële voordelen heeft.
Aan de hand van sprekende afbeeldingen van een woonkamer, keuken, wasplaats en badkamer gaan
de deelnemers op zoek naar de elektrische toestellen die veel elektriciteit verbruiken. Ze worden gestimuleerd mee na te denken over een slim elektriciteitsverbruik in huis. Ze gaan met elkaar in gesprek
over hoe het energiegebruik thuis zuiniger kan. Op postkaarten met dezelfde afbeeldingen kleven ze
stickers bij de toestellen die ze voortaan zuiniger (of niet meer) gaan gebruiken.
De deelnemers geven in hun evaluaties aan dat ze nieuwe dingen hebben geleerd. Bovendien vinden
ze het een prettige manier van leren: nuttig, vernieuwend en stimulerend om met anderen over het
thema te spreken. Ook de organisatoren, bijvoorbeeld OCMW’s of organisaties die werken met nieuwkomers, zijn erg tevreden over de inhoud en de werkvorm.
Meer info: ‘Trek de stekker uit!’. Nieuwe workshop elektriciteitsbesparing (Ecolife)
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50. WORKSHOPS KANSENGROEPEN
Workshop ‘Speel je rijk – elektriciteit’: Tijdens deze workshop wordt het
verbruik van vaak gebruikte elektrische toestellen en verlichting onder de loep
genomen via een monopolie-achtig bordspel. De deelnemers spelen in groepjes
van twee en proberen zo snel mogelijk toestellen én voldoende geld te verzamelen.
Via opdrachtkaarten leren ze welke toestellen veel verbruiken (en dus veel kosten)
en welke kleine aanpassingen dit verbruik kunnen verminderen. De Ecolife-begeleider geeft aanvullende
informatie op maat en beschikt over een demokoffer met concreet materiaal (o.a. diverse soorten lampen,
tochtstrips en spaardouchekop).
Workshop ‘Verwarming’: Aan de hand van deze workshop wordt ingegaan
op eenvoudige tips om te besparen op verwarmingskosten. Via een spel met
afbeeldingen, met tips en met de besparingscijfers in euro krijgen deelnemers
inzicht in hoeveel ze besparen als ze bepaalde gewoontes aanpassen of kleine
ingrepen (bv. radiatorfolie plaatsen) uitvoeren. De Ecolife-begeleider vertelt hoe de besparingsmaterialen
eruit zien, wat ze kosten, waar deelnemers ze kunnen vinden, of er premies voor zijn en hoe ze te gebruiken.
Workshop ‘Energiemarkt en sociale maatregelen’: In deze workshop informeert de Ecolife-begeleider over thema’s en actoren in verband met energie.
Bestaande sociale maatregelen voor de doelgroep, de verschillende spelers op
de energiemarkt, de inhoud van de energiefactuur en mogelijke oplossingen bij
betalingsproblemen worden overlopen.
Workshop ‘Eco-Millions’: Het doel van dit spel is om interesse te wekken voor de problematiek van de
klimaatverandering. De deelnemers spelen in teamverband. Ze hebben twee doelen: zoveel mogelijk
punten behalen en zorgen dat de temperatuur van de klimaatmeter het kritieke punt niet bereikt.
Spelers verdienen punten door opdrachten uit te voeren. In bepaalde fases van het spel moeten ze
kiezen tussen de punten, met een stijging van de klimaatmeter als gevolg, en investeringen in energiebesparende maatregelen. De Ecolife-begeleider reikt de deelnemers energiebesparende tips aan die
hen ook financiële voordelen opleveren. De keuzes van de spelers bepalen of de temperatuur van
de klimaatmeter stabiel blijft of stijgt. Gaan ze voor de overwinning of werken ze samen tegen de
opwarming van de aarde?
Workshop ‘Slim met water’: In deze workshop worden de deelnemers via doeen denkopdrachten ondergedompeld in de wereld van het water. Ze zoeken samen
naar antwoorden op verschillende vragen: Wat kost het verbruik van water? Hoe
kan ik mijn waterverbruik en dus ook mijn waterfactuur verlagen? Wat is de impact
van ons waterverbruik op het milieu? Doorheen dit spel krijgen de deelnemers
allerlei tips en informatie over hoe ze zuinig kunnen omgaan met water, de voordelen van kraantjeswater en het lezen van de waterfactuur. Ze leren hoe ze zelf
kunnen meehelpen aan een betere kwaliteit van onze waterlopen.
Via doe- en denk- opdrachten kunnen de deelnemers water verdienen. Wie op het einde van het spel
het meeste water heeft verdiend, is de winnaar.
Workshop ‘Afval’: Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers tips om hun
afval te verminderen en spelen ze het afvalspel met vragen rond het juist selecteren
van het afval. Het doel van deze workshop is bijdragen tot een kleinere afvalberg
en anderzijds ook tot een vollere portemonnee. Afval verwerken kost immers
geld en afval vermijden, betekent vaak ook geld besparen. De verschillende
manieren om de afvalberg te verkleinen, worden aangestipt. In de eerste plaats
afval voorkomen en hergebruiken en in de tweede plaats correct sorteren. De
Ecolife-begeleider vertrekt van de kennis en de ervaring van de deelnemers en bouwt hierop verder
met aangepaste tips en informatie.
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51. BEGELEIDING ZONNIGE KEMPEN
De sociale bouwmaatschappij Zonnige Kempen uit Westerlo wil de 15%
grootste energieverbruikers ondersteunen bij het besparen van energie.
Daartoe ontwikkelde Ecolife een begeleidingsmodel om sociale huurders
te sensibiliseren en te ondersteunen rond hun huishoudelijk energieverbruik. Ecolife organiseerde in 2014 een stakeholdersbijeenkomst met de
betrokken OCMW’s, gemeenten, Energiesnoeiers en de Zonnige Kempen
en begeleidde drie ‘ecoteams’ voor sociale huurders. Vervolgens schreven we in samenwerking met
Wablieft vzw het begeleidingsmodel uit. Dit werd in het najaar van 2014 in drie pilootgemeenten uitgetest. Om haar sociale huurders te informeren en te sensibiliseren over hun energieverbruik, liet de
Zonnige Kempen ook een digitaal meetmodel ontwikkelen door de Thomas More Hogeschool Kempen.
Via de ‘smartmeter’ kan de huurder onmiddellijk zien hoeveel de elektrische huishoudtoestellen verbruiken. Ecolife ontwikkelde een quiz en een tool voor het berekenen van de financiële winst van
besparingstips. Deze instrumenten werden samen geïntegreerd in een infopaneel.
Meer info: Sociale Huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen

52. ENERGIEJACHT OPLEIDING TRAINERS KANSENGROEPEN
De voorbije jaren liep de campagne de Energiejacht van de BBL rond
energiebesparing. Ecolife werkte samen met de BBL om deze energiecampagne op maat van kansengroepen aan te bieden. Ecolife verzorgde
de opleidingen voor de professionele energiemeesters in de provincies
West- en Oost-Vlaanderen en Limburg. In deze provincies gingen een
25-tal OCMW’s, sociale verhuurkantoren en sociale organisaties aan de
slag met hun doelpubliek om de energiefactuur te verlagen. De voorbije
jaren realiseerden deze groepen besparingen tussen 10 en 30 % van hun
energiefactuur. De Energiejacht-campagne werd inmiddels afgesloten.
Meer info: Campagne Energiejacht

53. BEGELEIDING SAMENLEVINGSOPBOUW MEETJESLAND
In samenwerking met SOM vzw (Opbouwwerk Meetjesland) en met de
financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt Ecolife
in 2015-2016 kwetsbare groepen in het Meetjesland (plattelandsregio
in de provincie Oost-Vlaanderen) bij het voorkomen van afval en het
correct sorteren van de verschillende fracties. Stakeholders, met name de
afvalintercommunale IVM, leverde waardevolle input doorheen het ganse traject. SOM vzw en Ecolife
ontwikkelden een workshop ‘Slim met afval’ op maat van de doelgroep. Ecolife leidde hiervoor vijf
begeleiders op die gratis workshops begeleidden in de regio. In de individuele methodiek rond correct
sorteren en afval voorkomen gaan begeleiders van o.a. sociale verhuurmaatschappijen en OCMW’s
aan de slag met een striptekening en stickers om mensen thuis te ondersteunen.
Meer info: Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland
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DOELGROEPEN/SECTOREN
54. GREENTRACK LEUVEN CULT/DUURZAAM LEUVEN
In maart 2013 verzamelden 11 Leuvense kunstenorganisaties bij het STUK
voor de ondertekening van het Green Track Charter. Daarmee stelden ze Green
Track Leuven (2013-2014) voor aan het grote publiek: een nieuw initiatief om
de ecologische voetafdruk van de Leuvense kunstensector verkleinen.
Als netwerk wisselt Green Track Leuven ervaringen en kennis uit over de
vergroening van de kunstensector, zowel binnen de Leuvense kunstensector
als daarbuiten.
Ecolife vzw coördineerde het netwerk en ondersteunde de leden bij hun engagementen via inhoudelijke
netwerksessies rond diverse ecologische thema’s, in samenwerking met Green Track Gent en Jonge Sla.
De kunstenorganisaties maakten werk van een CO₂-meting en het opstellen van een actieplan om hun
werking te verduurzamen. De organisaties die de engagementen van het Charter met succes uitvoerden,
behaalden het Green Track-logo om te gebruiken bij interne en externe communicatie. De opstart
van het netwerk werd mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid,
Thuis in de Stad.
We sloten met dit project zoveel mogelijk aan bij andere Leuvense initiatieven zoals de Leuvense
Klimaatweek. In november 2014 stelden de Leuvense kunstenorganisaties hun actieplannen voor en
ontvingen ze het Green Track-logo.
Meer info: Green Track

55. ECOSPORTIEF, SPORTEN DOE JE SPOORLOOS!
Met ‘Ecosportief, sporten doe je spoorloos!’ hebben lokale sportactoren in
Vlaanderen hun schouders onder duurzaam sporten gezet. Sporten laat immers
ook sporen na op het milieu en omgeving. De partners Ecolife, het Vlaams
Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) en BOS+ hebben dit
tweejarig project (2013-2015) met steun van de Vlaamse overheid uitgevoerd.
Het was de eerste keer in Vlaanderen (en België!) dat de sportwereld en
natuur- en milieuorganisaties werden samengebracht. Ecolife, ISB en BOS+
richtten een klankbordgroep die bijdroeg aan de ontwikkeling van de
instrumenten, die ook in de praktijk zijn getest.
Het doel van het project was om sportdiensten, sportclubs en sporters te sensibiliseren rond duurzaamheid en sport in lokaal sportbeleid en bij sportactiviteiten, om sportactoren via praktische instrumenten
te ondersteunen bij het verduurzamen van hun werking, en ten slotte te werken aan Ecosportief 2020
in Vlaanderen, een aanzet tot verankering van een ecologische aanpak in de sport.
In ruim 20 pilootprojecten over gans Vlaanderen werden de diverse instrumenten in de praktijk toegepast.
Hiermee konden sportdiensten, -clubs en -evenementorganisatoren hun ecologische voetafdruk verminderen én een ecosportief beleid uitbouwen. Ze werden hierbij actief begeleid door de projectpartners.
In oktober 2015 werd een afsluitend Ecosportief Netwerk georganiseerd. Vertegenwoordigers van de
pilootprojecten en leden van stuur- en klankbordgroep wisselden leerervaringen uit en dachten samen
na over pistes voor verankering - een Ecosportief 2020 in Vlaanderen.
Ecosportief leverde een aantal concrete outputs op: het rapport ‘De sport van duurzaamheid’: een
analyse van de milieu-uitdagingen bij sport, wat er internationaal gebeurt en welke trends er bij sport
& bewegen zijn; de ‘Ecosportief Toolbox’ met elf instrumenten; de website www.ecosportief.be met
alle info en de brochure ‘Sporten doe je spoorloos’, voor en door Vlaamse sportactoren. In dit laatste
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zijn de ervaringen van de pilootprojecten vervat, met tips en succesfactoren, alsook de pistes voor een
Ecosportief 2020 in Vlaanderen.
De resultaten mogen er zijn. Ruim 40 actoren uit sport, natuur, milieu, mobiliteit en beleid hebben de
instrumenten ontwikkeld en getest. Ruim 20 pilootprojecten werden gerealiseerd. Een 30-tal gemeenten
(met sport-, milieu- en duurzaamheidsambtenaren) en sportclubs hebben een ecosportieve workshop
gevolgd. Via nieuwsbrieven, facebook, de website en andere communicatiekanalen werden vele
actoren bereikt.
Meer info: Ecosportief
Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
Project ‘Ecosportief, sporten doe je spoorloos!’ uit de startblokken (Ecolife)
Project ‘Ecosportief’ zoekt kandidaten! (Ecolife)
Ecosportief. Sporten doe je spoorloos! (Ecolife)

56. GROENE APEN’: MILIEUZORG IN LOKAAL CULTUURBELEID
Vanaf oktober 2012 tot september 2014 coördineren Ecolife en LOCUS, met steun
van de Vlaamse Overheid, het ‘Groene Apen’-project ‘Milieuzorg in lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen’. Hiervoor werkte Ecolife samen met vijf partnerorganisaties
uit de sector : VVBAD, VVC, VVSG, het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk en
Bibnet.
Het ‘Groene Apen’-project had tot doel om informatie over ecologie en milieuzorg op maat van openbare bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra te
verzamelen en beschikbaar te stellen, aangepaste instrumenten te ontwikkelen
en de communicatie rond ecologie te versterken. Gedurende twee jaren werd
actief samengewerkt in kader van verschillende lokale pilootprojecten en via uitwisselmomenten
tussen de intermediaire partnerorganisaties.
Ecolife en Locus ontwikkelden samen een draaiboek voor milieuzorg in het lokaal cultuurbeleid. Het
draaiboek vormt een praktische gids voor een bibliotheek of gemeenschaps- of cultuurcentrum om
aan de slag te gaan rond duurzaamheid en interne milieuzorg. Het draaiboek bevat een verhaal over
klassiekers en kansen, een beknopt stappenplan voor het opzetten van een milieuzorgtraject en een
overzicht van inspirerende duurzame acties. Het bevat ook de instrumenten die Ecolife ontwikkelde
samen met de partnerorganisaties voor het project Groene Apen.
Meer info: Groene apen: milieuzorg in lokaal cultuurbeleid
Draaiboek Groene apen: milieuzorg in lokaal cultuurbeleid
Draaiboek Milieuzorg in lokaal cultuurbeleid (Ecolife)

57. DUURZAAM OP BIVAK EN KAMP
In kader van het Burgemeestersconvenant werkt de gemeente Beersel aan verschillende initiatieven om klimaatneutraal te worden tegen 2030. Eén van die
initiatieven is het inzetten op duurzaamheid bij de lokale jeugdverenigingen.
Naast de algemene werking is het bivak of kamp een belangrijk onderdeel van de
activiteiten van een jeugdvereniging. Ecolife werkte een traject uit om de Beerselse
milieu- en jeugddienst en de lokale jeugdverenigingen zodat de jeugdverenigingen
bewuster werden van de klimaatproblematiek en ontdekten hoe zij zelf via hun
werking kunnen bijdragen aan het klimaatplan van Beersel.
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De zeven Beerselse jeugdverenigingen werden eerst betrokken via telefonische gesprekken en een
groepsgesprek met de groepsleiding. De jeugdverenigingen bleken nog maar weinig vertrouwd met
het concept ‘klimaatneutraal’. Ze gaven aan dat ze kruisbestuiving en uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden met elkaar inspirerend vinden. Ecolife ontwikkelde vervolgens een dubbele aanpak. Voor
de Open Jeugdraad werd een ludieke klimaatquiz gemaakt die via actuele onderwerpen het klimaatthema behandelt. De quiz diende als opwarmer en werd gevolgd door een brainstormsessie met de
jeugdverenigingen rond duurzame acties die zij zelf kunnen opzetten.
Voor de kampen en bivaks werd een wedstrijd(reglement) rond duurzame kampen uitgewerkt. De
jeugdverenigingen waren vrij om hiervoor in te schrijven. Het reglement bevatte 15 actiepunten als
verplaatsingen, voeding, elektriciteit, afval, water en communicatie. De jeugdverenigingen konden
punten verdienen door duurzame acties op hun bivak en kamp uit te voeren. Acties met een hogere
milieu-impact leverden meer punten op. Er werd bewijsmateriaal gevraagd om aan te tonen dat de
gevraagde actie goed was uitgevoerd. Tijdens een afsluitende workshop met de jeugdraad kregen
de jeugdverenigingen het woord. In een evaluatiemoment werd nagegaan hoe de gemeente in een
volgende editie nog meer jeugdverenigingen kan bereiken en aanzetten tot duurzame acties.
Ecolife sloot het begeleidingstraject af met een overzicht van een 80-tal duurzame voorbeeldacties
op kamp of bivak met effect op de CO₂-uitstoot, talrijke inspirerende praktijkvoorbeelden van jeugdverenigingen op kamp of bivak en een lijst van conclusies en aanbevelingen voor de gemeente Beersel.
Meer info: Beersel Klimaatgemeente

58. FAIR TRADE BIJ VOETBALCLUB HERENT
Voor de vierde keer op rij deed Ecolife in oktober 2015 mee aan de Week
van de Fair Trade. Ecolife sloeg samen met voetbalclub KFC Herent en
Herent FairTradeGemeente de handen in elkaar om spelers, trainers en
supporters kennis te laten maken met eerlijke handel. Het doel was het
draagvlak voor eerlijke producten in de werking van voetbalclub KFC Herent
te vergroten en het bestuur aan te zetten om producten uit eerlijke handel
op te nemen in het permanent aanbod in de kantine van KFC Herent.
Dit project liep met de steun van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap
(BTC) en Ethiquable en Carrefour (Herent).
Ecolife sloot aan bij de kernactiviteit van KFC Herent: voetbal! Via een wedstrijd-formule ‘de Herentse
fairtrade cup’ werd het fairtradethema in het namiddagprogramma van de jeugdspelers geïntegreerd.
Er werden fairtradevoetballen geïntroduceerd en een fairtradequiz georganiseerd. Naast de educatieve
uitwerking voor de spelers, supporters en trainers, ondernamen we ook op beleidsniveau, samen met
het bestuur en de trainers van de voetbalclub, acties.
140 jeugdspelers van FC Herent tussen 10 en 14 jaar maakten op een speelse manier kennis met fairtradeproducten en wisselden informatie uit. 200 spelers deden mee met de fairtradequiz. Ouders van de
spelers maakten kennis met verschillende fairtradeproducten. 35 fairtradevoetballen werden aangekocht.
Het bestuur van KFC Herent besliste om fairtradesapjes op te nemen in de kantine en deels over te
schakelen op fairtradekoffie. Het bestuur vroeg bijkomende informatie over het aanbod fairtradewijnen
voor een evenement in 2016.
Meer info: Week van de Fair Trade
Fair Trade Cup bij KFC Herent (Ecolife)
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59. ‘GOUD: EERLIJK’?: IMPACT VAN GOUDONTGINNING OP HET ZUIDEN - CATAPA
Met subsidies van Vlaanderen Internationaal (voordien: het
Vlaamse Agentschap voor Internationale Samenwerking
(VAIS)) werkte Ecolife tussen 2011 en 2014 samen met
CATAPA en Netwerk Bewust Verbruiken een consumentencampagne ‘Goud:eerlijk?’ uit. Er werd ingezoomd op de impact van de goudontginning op lokaal,
regionaal, nationaal en wereldwijd niveau. Die impact heeft betrekking op veel verschillende aspecten,
zoals het gebruik van vervuilende stoffen als kwik en cyanide, het massale waterverbruik dat zorgt
voor waterschaarste, verdroging en verzilting, maar ook de protesten van de lokale bevolking en de
criminalisering daarvan.
De campagne bevatte onder andere een ludieke petitie gericht aan het IOC voor verantwoorde Olympische
gouden medailles (van gerecycleerd of fair trade goud), een gsm-inzamelactie en een trouwwedstrijd
met gouden fairtrade-trouwringen. De projecttaken van Ecolife bestond voornamelijk uit footprintonderzoek naar bv. levenscyclusanalyses van goud, het goud in elektronisch afval (bv. afgedankte gsm’s)
en de mogelijkheden voor recyclage en ‘urban mining’. Dit resulteerde in de MO-paper nr. 77: “Is uw
gsm goud waard?”.
Meer info: Goud: eerlijk?!
Paper “Is uw gsm goud waard?”

60. ECOTEAM JEUGDZORG TER ELST
Jeugdzorg Ter Elst in Duffel is een observatie- en behandelingscentrum voor de
zorg van kinderen met gedrags- en emotionele moeilijkheden. De voorbije jaren
(2012-2015) begeleidde Ecolife een milieuzorgtraject voor de jeugdzorginstelling
en de aanliggende school voor buitengewoon onderwijs.
Ecolife berekende eerst de ecologische voetafdruk van Ter Elst op basis van werkingsjaar 2011. Zo werd het aandeel van energieverbruik, mobiliteit en afval in de totale
voetafdruk in kaart gebracht. Er werden ook simulaties uitgevoerd om de voetafdruk
te verlagen. Met die inzichten ging het ecoteam, met medewerkers van de instelling én de school, aan
de slag. Er werd gekozen voor ‘themamaanden’ rond afval en papier, energie en mobiliteit. Daarnaast
ontvingen personeelsleden om de twee weken een milieutip. Tijdens de themamaanden werden samen
met het personeel en de kinderen allerlei leuke duurzame acties uitgevoerd.
Nadat het eerste jaar met de themamaanden succesvol werd afgerond, was het ecoteam in staat om
zelfstandig verder aan de slag te gaan. De milieutips voor het personeel werden omgevormd tot een
milieukalender en de meest succesvolle activiteiten van het eerste jaar werden herhaald en uitgebreid
met onder andere een extra themamaand rond water.
Meer info: Jeugdzorg Ter Elst
Milieuzorg bij jeugdzorg Ter Elst (Ecolife)
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61. ECOTEAM & FOOTPRINT BETHANIË
Bethanië is een centrum voor kinderen en jongeren met
emotionele en gedragsproblemen. De multifunctionele en
innovatieve werking van Bethanië is in de sector bekend
en heeft een goede reputatie. Samen met Ecolife werd een ecoteamwerking opgestart om hun duurzaamheidsverhaal mee te ondersteunen en hun ecologische voetafdruk te verlagen.
Ecolife berekende eerst de ecologische voetafdruk van de campussen Genk en Hasselt, inclusief energiegebruik gebouwen, woon-werkverkeer, dienstverplaatsingen, transport, aankoop materialen, drukwerk,
afval en ruimtegebruik infrastructuur. De nulmeting (eerste voetafdrukmeting) werd uitgevoerd voor
het jaar 2012. Een tweede meting volgde voor het jaar 2014. Er werd ook een ecoteam ‘Ecothanië’, een
groep van geëngageerde medewerkers, opgestart dat met veel energie en inspiratie de rest van de
organisatie op sleeptouw neemt. Het bleef niet bij intenties, er werd met focus gewerkt om op diverse
punten de milieu-impact structureel te verlagen.
Meer info: Multifunctioneel centrum Bethanië
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MOBILITEIT
62. FAIR TRADE - CAMPAGNE OP DE FIETS VOOR FAIR TRADE
Voor de derde keer op rij deed Ecolife in 2014 mee aan de Fair Trade week,
met de focus op ‘fair’ toerisme, met de steun van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC). Op 12 oktober 2014 organiseerden we een
fietstocht voor jeugdbewegingen van Herent bij Leuven. Voor Ecolife
is eerlijke handel immers ook een belangrijke pijler van een duurzame
samenleving.
Twee scoutsgroepen en één chirogroep deden mee. De jongeren fietsten langs drie locaties waar ze
werden ondergedompeld in een faitradethema. Zo mochten ze meewerken op De Wakkere Akker,
een zelfoogst-boerderij in Herent en deden een inleefspel rond de Q’eqchi-cultuur van Guatemala, waar
de gemeente Herent een zusterband mee heeft. Op elke locatie konden ze punten verdienen. Op het
einde sloten we af met een drankje en een knabbel en werd de winnende groep bekend gemaakt.
Meer info: Week van de Fair Trade
Ecolife op de fiets voor Fair Trade (Ecolife)

63. ‘SPORTIEF OP WEG’ MOBILITEIT - PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Het project ‘Sportief op weg’ (2015-2016) omvat het begeleiden van
sportdiensten in de provincie Oost-Vlaanderen bij het verduurzamen
van sportverplaatsingen. Sportclubs, sportevenement- en sportkamporganisatoren en uitbaters van sportinfrastructuren hebben elk hun eigen
mobiliteitsuitdagingen. Ecolife reikt vier Oost-Vlaamse pilootgemeenten
via procesbegeleiding en methodieken handvatten aan, zodat deze autonoom gerichte verbeteracties kunnen opzetten. De pilootgemeenten
dragen zelf bij aan het verfijnen van deze methodieken (‘learning by doing’).
De acties die ze uitvoeren, dienen een goede mix van maatregelen te bevatten met aandacht voor beleid
(integratie, verankering) en voor gedragsverandering van sporters en andere relevante actoren.
Bedoeling is dat sportdiensten, na inventarisatie en formulering van doelstellingen, concrete duurzame
mobiliteitsacties opzetten met en bij sportactoren. De doelstellingen en het type van acties verschillen
per pilootproject. We bekijken ook concrete pistes voor verdere verankering en integratie. In een afrondende valorisatiesessie met pilootgemeenten en klankbordgroep wordt input aangereikt voor verdere
verankering in de provinciale mobiliteitswerking. De opgedane ervaringen uit de pilootprojecten komen
in praktische fiches.
De begeleiding van Ecolife concentreert zich op volgende aspecten: werken aan visievorming bij de
beleidsactoren aansluitend bij het Burgemeestersconvenant en het provinciale klimaatplan, informeren
en sensibiliseren van de relevante actoren rond de mogelijkheden van duurzame verplaatsingen bij
sporten, ondersteuning met instrumenten om dit te realiseren, effectieve communicatie om de zichtbaarheid, sensibilisering en draagvlak bij sporters te vergroten. Ten slotte hebben we aandacht voor
de manier waarop duurzame mobiliteit blijvend geïntegreerd kan worden in de werking van de diverse
sportactoren.
Meer info: Sportief op weg (ISB vzw)
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64. ECODRIVING-SESSIES IN HET EUROPEES PARLEMENT
In april 2007 ging het Europees Parlement het engagement
aan om tegen 2020 zijn CO₂-uitstoot met 30% te verlagen.
Als gevolg van deze resolutie liet het Europees Parlement
een studie naar zijn CO₂-voetafdruk maken. Hieruit bleek dat personenvervoer verantwoordelijk was
voor 28% van de totale CO₂-uitstoot van het Europees Parlement. Tijdens de European Mobility Week
(16-22 september 2015) werd daarom aandacht besteed aan de milieu-impact van autoverkeer. Er werden
allerlei alternatieven voor wagengebruik in de kijker gezet, zoals carpooling, conference calling en het
gebruik van de fiets of openbaar vervoer. Om het blijvende autoverkeer verder te verduurzamen werd
Ecolife gevraagd om in de vestigingen van het Europees Parlement te Straatsburg, Luxemburg en Brussel
dagsessies met onze rijsimulatoren te geven.
Het doel was de deelnemers te wijzen op het belang van het STOP-principe: eerst Stappers, dan Trappers
(fietsers), dan het Openbaar vervoer en pas nadien de Personenwagen. Anderzijds toonden we hen op
een realistische manier hoe je eenvoudig kan besparen op je rijstijl door het toepassen van Ecodrivingprincipes. Deelnemers maakten een rit op de rijsimulatoren en werden uitgedaagd om met slechts 0,1
liter brandstof zo ver mogelijk te rijden. Bij de start zette de Ecolife-coach de voornaamste principes van
zuiniger en milieuvriendelijker rijden op een rij. Er werd gefocust op het belang van tijdig schakelen,
rijden in een zo hoog mogelijke versnelling en anticiperen op situaties waarin moet worden geremd.
Na de sessie werden de resultaten geëvalueerd en gaf de instructeur tips mee om nog zuiniger te rijden.
Elke deelnemer kreeg een folder mee met de belangrijkste Ecodriving-principes.
Enkele honderden passanten kwamen langs bij de Ecodriving-stand. Er werd minstens 10% bespaard
op CO₂-uitstoot wanneer bovenstaande principes correct worden toegepast. Aan de huidige prijzen
betekent dit al snel een jaarlijkse besparing van gemiddeld €200 per chauffeur. Meer anticiperen in
het verkeer zorgt bovendien voor een meer ontspannen rijstijl en minder risico’s op ongevallen.
Meer info: Ecolife – Ecodriving
Ecodriving in het Europees Parlement (Ecolife)
Ecodriving in het Europees Parlement (Ecolife)
65. ECODRIVING (O.A. VLAAMSE HOGESCHOOL- EN UNIVERSITEITSSTUDENTEN)
Benieuwd hoe energiezuinig jouw rijstijl is? Test je ecologische rijstijl op
een van onze Ecodriving-rijsimulatoren. Ecolife was in 2014-2015 ter plaatse
bij diverse opdrachtgevers voor workshops en op evenementen. We
waren te gast bij o.a. 4AD in Diksmuide, het Ottertrotterfestival in Mechelen,
30CC in Leuven, stad Mechelen, provincie West-Vlaanderen, Deutsche
Bank Belgium en Lyreco Belgium.
De Ecodriving-workshop is een interactieve methodiek met waarheidsgetrouwe rijsimulatoren onder
leiding van een ervaren mobiliteitscoach voor groepen tot 15 personen. De Ecodriving-evenementformule is geschikt voor personeelsactiviteiten en evenementen. We stellen een stand op met twee
rijsimulatoren. Deelnemers kunnen een virtueel traject afleggen op de rijsimulator.
Meer info: Ecolife – Ecodriving
Ecodriving Workshops en Evenementen (Ecolife)
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NETWERKEN
66. LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 VZW
Leuven wil klimaatneutraal zijn tegen 2030. Na een uitgebreid voortraject
richtten stad Leuven, KU Leuven, bedrijven, organisaties en burgers de vzw
Leuven Klimaatneutraal 2030 op. Ecolife is al langer betrokken bij Leuven
Klimaatneutraal 2030, onder meer via bijdragen aan de thematische werkgroepen en de ontwikkeling van online quickscans om milieu-impact te
meten. Sinds 2012 zijn we ook formeel lid van Leuven Klimaatneutraal vzw.
Meer info: Leuven Klimaatneutraal
Ecolife – Leuven Klimaatneutraal 2030 (Ecolife)

67. VLAAMS-BRABANT KLIMAATNEUTRAAL
Samen met 24 andere organisaties uit het middenveld ondertekende Ecolife
op 25 maart 2015 in Dilbeek mee het klimaatengagement van de provincie
Vlaams-Brabant. 56 Vlaams-Brabantse gemeenten engageerden zich reeds
voordien.
De provincie Vlaams-Brabant engageert zich om een streefdatum vast te leggen om klimaatneutraal
te worden, om doelstellingen en maatregelen uit te werken in een provinciaal klimaatplan en om organisaties financieel te ondersteunen bij het opzetten van klimaatacties.
De organisaties uit Vlaams-Brabant die zich mee inzetten, zijn onder andere ACW Leuven, ACW HalleVilvoorde, Ons, Mobiel 21, Bond Beter Leefmilieu, Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei,
vzw Paddenbroek, Groep Intro, Autopia, Archeduc, Dialoog, VELT, Voedsel-teams, Friends of the Earth,
Bond Beter Leefmilieu, IGO en Climaxi. Deze organisaties gaan op zoek naar projectideeën en samenwerkingsverbanden rond thema’s als wonen, recht op energie, duurzame mobiliteit, duurzame voeding
en landbouw.
Meer info: Vlaams-Brabant Klimaatneutraal
Ecolife – Vlaams-Brabant Klimaatneutraal (Ecolife)

68. GLOBAL FOOTPRINT NETWORK (GFN)
Reeds meer dan een decennium is Ecolife de Vlaamse partner van het Global
Footprint Network (GFN). Het GFN is een denktank met bureaus in de VS,
België en Zwitserland, die duurzaamheidsindicatoren zoals de ecologische
voetafdruk ontwikkelt en promoot. Het GFN zorgt voor de standaardisatie van
de nationale voetafdrukrekeningen en werd opgericht door dr. Mathis Wackernagel en prof. William Rees
van de University of British Columbia. Om de twee jaar publiceert het GFN de National Footprint Accounts
(NFA’s) met accurate footprint-gegevens van meer dan 200 landen. Ecolife volgt deze publicaties op
de voet op en gebruikt steeds de meeste recente gegevens van België bij projecten en workshops.
Ecolife gebruikte deze methode onder meer voor de voetafdrukberekeningen van Vlaanderen (MIRArapport in opdracht van VMM, 2014) en Wallonië (in opdracht van IWEPS, 2014). Verder werd de databank
van het GFN gebruikt in talloze opdrachten waar voetafdrukberekeningen deel van uit maakten (o.a. voetafdrukberekening Pukkelpop, Wereldfeest Leuven, Quickscan sportinfrastructuur, NewB Goodpay-Card).
De online voetafdruk-calculatoren en de voetafdruk-scans voor bedrijven die Ecolife ontwikkelt, zijn conform
de voetafdrukmethodologie van het GFN. Het GFN en Ecolife onderhouden regelmatig contact over
nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe studies, opleidingen en campagnes zoals Earth Overshoot Day.
Meer info: Global Footprint Network
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69. ASSOCIATION BILAN CARBONE® (ABC)
Ecolife beschikt sinds 2010 over het Bilan Carbone®-certificaat van
het Franse Association Bilan Carbone® (ABC). Bilan Carbone®, ontwikkeld door het Franse agentschap voor Milieu- en Energiebeheer
ADEME, is een gestandaardiseerde methode om de koolstofvoetafdruk te berekenen van bedrijven en regio’s. Ecolife maakt gebruik van de nieuwste Bilan Carbone®
versie (huidige nieuwste versie is versie 7), die de recente parameters bevat en compatibel is met de
ISO 14064 en het GreenHouseGas (GHG)-Protocol. Stijn Bruers, projectverantwoordelijke footprinting,
volgde in Parijs de opleidingen voor Bilan Carbone® carbon footprinting Module 1 (Verwerving
van de basis) en Module 2 (Beheersing van de methode). Jeroen Hulsmans, eveneens projectverantwoordelijke footprinting, volgde in 2014 Module 1 bij het ABC in Parijs.
Meer info: Association Bilan Carbone®

70. WATER FOOTPRINT NETWORK (WFN)
Sinds een kleine tien jaar is Ecolife partner van het Water Footprint
Network (WFN), een non-profit, multi-stakeholder netwerk ter
promotie van de watervoetafdruk bij bedrijven, organisaties en
overheden. Het WFN werd opgericht door prof. Arjen Hoekstra
van het UNESCO-IHE Institute for Water Education in Delft, die het concept van de watervoetafdruk
ontwikkelde. Ecolife gebruikt reeds jaren de watervoetafdruk bij de ontwikkeling van online calculatoren (bv. de Belmundo watervoetafdrukcalculator, 2015) en het berekenen van de milieu-impact van
voeding (bv. bij evenementen zoals Ecoprocura Gent, 2014).
Meer info: Water Footprint Network

71. SIMAPRO NETWERK
Simapro is een instrument om levenscyclusanalyses (LCA’s) te
berekenen, ontwikkeld door PRé Consultants in Amersfoort,
een wereldleider op het vlak van milieu-impact evaluaties.
Simapro bevat een uitgebreide LCA-database voor materialen en processen (gebaseerd op de Zwitserse
EcoInvent database). Ecolife maakt in haar projecten vaak gebruik van deze LCA-database, bijvoorbeeld
bij de ontwikkeling van een op maat gemaakte voetafdrukcalculator voor de glastuinbouwsector (in
opdracht van de Nederlandse Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland, 2015). Stijn Bruers volgde in
2014 in Amersfoort (NL) de opleidingen voor Effective LCA with SimaPro en Advanced use of SimaPro.
Meer info: LCA’s met SimaPro

72. BOND BETER LEEFMILIEU (BBL)
Bond Beter Leefmilieu verenigt en vertegenwoordigt natuur- en
milieuverenigingen en versterkt de stem van alle milieubewuste
koplopers in Vlaanderen. Samen met hen initiëren en stimuleren
we de transitie naar een duurzame samenleving met een volledig
hernieuwbare, circulaire economie. En we maken dit concreet door met burgers, bedrijven en overheden
aan haalbare en innovatieve oplossingen te werken.
Ecolife is al geruime tijd bestuurder bij de Bond Beter Leefmilieu. Ecolife en de BBL hebben al in verschillende projecten rond o.a. participatiebegeleiding van lokale besturen in kader van het Burgemeestersconvenant samengewerkt.
Meer info: Bond Beter Leefmilieu
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73. NETWERK BEWUST VERBRUIKEN (NBV)
Netwerk Bewust Verbruiken (NBV) is een netwerkorganisatie die
volwassenen inspireert en motiveert rond duurzame keuzes in het
dagelijks leven. Via thematische campagnes, projecten, (sociale) media,
standenwerking en vormingen brengt het NBV burgers in contact met
duurzame alternatieven voor het huidige consumptiemodel. Meer dan veertig consumenten-, milieu-,
ontwikkelingsorganisaties en bedrijven maken deel uit van het netwerk. Netwerk Bewust Verbruiken
stimuleert samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de verschillende actoren.
Ecolife is al geruime tijd bestuurder bij het Netwerk Bewust Verbruiken. Ecolife en NBV hebben al in
verschillende projecten rond duurzame consumptie en ecologisch leven samengewerkt.
Meer info: Netwerk Bewust Verbruiken

74. VERENIGING VOOR ECOLOGISCH LEVEN EN TUINIEREN (VELT)
Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) is de vereniging voor al
wie milieuvriendelijk aan de slag wil in de tuin of keuken. Al meer dan 40 jaar
promoot VELT gezond leven op het ritme van de seizoenen, én dit met respect
voor de natuur.
Ecolife is al geruime tijd bestuurder bij het VELT. Ecolife en VELT hebben al in
verschillende projecten rond duurzame voeding en grootkeukens samengewerkt.
Meer info: VELT

75. THE SHIFT
The Shift is het Belgisch ontmoetingspunt voor duurzaamheid. The Shift brengt
zo’n 350 bedrijven, NGO’s en andere organisaties samen om partnerships te
stimuleren en te helpen bij de co-creatie van duurzame businessmodellen. The
Shift organiseert een hele waaier van netwerk events, thematische workshops
en andere inspiratiemomenten.
Ecolife is lid van de algemene vergadering van The Shift en neemt geregeld deel aan de netwerkactiviteiten.
Meer info: The Shift

COLOFON
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COLOFON
Ecolife is een kenniscentrum voor footprinting en ecologische gedragsverandering. Ecolife ondersteunt
overheden, organisaties en bedrijven bij de realisatie van hun ecologische doelstellingen.
Ecolife vzw
Valkerijgang 26
3000 Leuven
016 22 21 03
www.ecolife.be
info@ecolife.be
Contactpersoon: Bruno Verbeeck
(bruno.verbeeck@ecolife.be - 016 22 21 03)
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