
 

 

 

 

 

 

2 nieuwe ecocrèches in het hart van de Tivoliwijk 

Elk jaar 200 afvalcontainers en 50.000 plastic flessen minder, biomelk voor de kinderen die 10% 

goedkoper is: de 2 nieuwe ecocrèches van de Tivoliwijk in Laken kunnen nu al een goed rapport 

voorleggen. Het pilootproject werd vanmorgen samen met ouders en baby’s officieel ingehuldigd. 

In Laken werden vanochtend in aanwezigheid van ouders en kinderen, wijkbewoners en overheid de 

allereerste ecocrèches van Stad Brussel ingehuldigd: een gelegenheid om van nabij kennis te maken 

met het concept van een duurzame, milieubewuste ecocrèche.  

De ecocrèches dienen als toonaangevend voorbeeld voor de andere opvangplaatsen van de Stad 

Brussel. “Zo krijgen onze kinderen krijgen hier gezonde en natuurlijke voeding in een rustige omgeving. 

Ons doel is ook om de crèches volledig afvalvrij te maken: nu al vullen we 4 afvalcontainers per week 

minder. Daarnaast besteden we bijzondere aandacht aan de milieuvriendelijkheid van speelgoed, 

meubelen en onderhoudsproducten. We starten hier, maar maken van al onze andere opvangplaatsen 

binnenkort ook ecocrèches. Zo besparen we bijvoorbeeld meer dan 50.000 plastic flessen per jaar”, 

zegt Arnaud Pinxteren, Schepen van het Jonge Kind, die hoopt dat deze crèches op termijn het label 

“Ecodynamische Onderneming” van Leefmilieu Brussel zullen mogen ontvangen. 

Ouders en wijkbewoners konden kennismaken met de passiefgebouwen en met het werk van het 

personeel, dat geleidelijk zal worden opgeleid inzake ecologisch verantwoord beheer. Zoals 

Burgemeester Philippe Close het stelt: “De Stad Brussel wil deze crèches naar voren schuiven als 

voorbeeld voor duurzaamheid. De namen die ze dragen zijn een eerbetoon aan Régine Orfinger-Karlin 

en Wangari Muta Maathai, twee vrouwen met visie die hun stempel hebben gedrukt op het tijdperk 

waarin ze leefden door hun vooruitstrevendheid en hun acties.” 

Deze crèches maken overigens deel uit van een groter geheel: “Ze behoren tot het grotere project van 

de wijk Tivoli Greencity. Die wijk is een primeur voor het Brussels Gewest. Ze weerspiegelen de wil 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een duurzame visie voor de stad uit te werken”, zegt Rudi 

Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en lid van het College van de 

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met kinderopvang. 

De ouders betalen dezelfde prijs als in een gewone crèche. “Deze opvangplaatsen tonen aan dat 

ouders niet noodzakelijk dieper in de buidel moeten tasten voor milieuvriendelijkheid. De kinderen 

krijgen 100% biomelk die 10% goedkoper is dan de gewone poedermelk. Hetzelfde geldt voor 

kraantjeswater, dat we na een kwaliteitscontrole kunnen gebruiken; 100 keer goedkoper dan 

flessenwater”, benadrukt Bénédicte Linard, Minister van het Kind van de Franse Gemeenschap. 

 

 



Contact: 

Jérémie Spinazze, woordvoerder van Arnaud Pinxteren, 0493 65 35 52.  

Lidia Gervasi, woordvoerder van Rudi Vervoort, 0483 59 18 31. 

Nicolas Parent, woordvoerder van Bénédicte Linard, 0497 17 20 57.  

Maïté Van Rampelbergh, woordvoerder van Philippe Close, 0498 48 37 13.   


