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Het grondgebied 

ondersteunen

Klimaatprojecten van lokale actoren op het 

gebied van jeugd in het kader van de 

oproep voor klimaatprojecten begeleiden 

en financieel ondersteunen

In overleg met ONE en K&G kinderen 

maaltijden aanbieden met een lager 

gehalte aan dierlijke eiwitten dankzij het 

werk aan de menu's van De Brusselse 

Keukens

Voedselverspilling in ecocrèches drastisch 

verminderen door voedselafval te 

monitoren, voedingsmiddelen zo 

nauwkeurig mogelijk te bestellen en het 

personeel bewust te maken
Ecocrèches begeleiden om het Good Food‐

label te verkrijgen

Kinderen 100% biologische, 

seizoensgebonden en lokale voeding 

aanbieden (inclusief voeding van de 

Brusselse landbouw), dankzij het werk aan 

de menu's van De Brusselse Keukens

Kinderen 100% biologische, 

seizoensgebonden en lokale voeding 

aanbieden (inclusief voeding van de 

Brusselse landbouw), dankzij het werk aan 

de menu's van De Brusselse Keukens

Energie

De voorkeur geven aan de meest 

renderende labels bij de vervanging van 

huishoudapparaten

Kinderen en jongeren zijn actoren in 

de klimaattransitie

Voeding



Een netwerk creëren waarin alle 

ecocrèches en kinderopvangvoorzieningen 

die ecocrèche willen worden op het 

grondgebied van de Stad Brussel worden 

samengebracht om de uitwisseling van 

praktijken en de ontwikkeling van 

gemeenschappelijke projecten te 

vergemakkelijken door ten minste één 

jaarlijkse bijeenkomst te organiseren
De mogelijkheid onderzoeken om een 

gemeenschappelijk kanaal voor 

tweedehands en hergebruik te creëren 

voor alle kinderopvangvoorzieningen op 

het grondgebied van de Stad Brussel

Ten minste 50% van de 

overheidsopdrachten van de Stad in 

verband met ecocrèches (spelletjes, 

speelgoed, luiers, schoonmaak‐ en 

verzorgingsproducten, meubilair, 

beddengoed, serviesgoed enz.) openstellen 

voor kinderopvangvoorzieningen op het 

grondgebied van de Stad

Een deel van de oproep voor 

klimaatprojecten toewijzen aan 

ecocrècheprojecten van andere 

kinderopvangvoorzieningen op het 

grondgebied van de Stad

Duurzaam waterbeheer

Het waterverbruik voor zorg en onderhoud 

verminderen door het personeel bewust te 

maken van spaarzaam gebruik van water

85% van het budget voor spelletjes en 

speelgoed toewijzen aan de aankoop van 

duurzaam / milieuverantwoord / ethisch 

speelgoed

100% textiel met het label 'Ecotex' 

gebruiken voor stoffen waarmee de 

kinderen in contact komen

De aankoop van nieuw plastic beperken tot 

maximaal 15% van het aankoopvolume van 

speelgoed en spelletjes

JE1

Het ecocrèchemodel 

uitbreiden naar 

andere 

kinderopvangvoorzien

ingen op het 

grondgebied van de 

Stad

Overheidsopdrachten



Het aantal ecocrèches met één of meer 

babybussen verhogen

De looptrajecten (toestand van de 

voetpaden enz.) naar de crèche 

vergemakkelijken door de toestand van de 

voetpaden rond de ecocrèches te 

analyseren en systematisch problemen te 

melden via fix my street
De fietstrajecten (paden, aangepaste 

stallingen voor bakfietsen enz.) naar de 

crèche vergemakkelijken

Het gebruik van de fiets voor het woon‐

werkverkeer of voor vervoer tussen 

kinderdagverblijven aanmoedigen, door in 

nieuwe gebouwen een fietsruimte in te 

richten en door voor elk kinderdagverblijf 

een mobiliteitsplan op te stellen

Het gebruik van het openbaar vervoer voor 

woon‐werkverkeer of vervoer tussen 

kinderdagverblijven aanmoedigen, door 

voor elk kinderdagverblijf een 

mobiliteitsplan op te stellen

Uitsluitend schoonmaakproducten en 

materialen (verf, vloeren enz.) met een 

lage milieu‐impact gebruiken

Ecocrèches waar mogelijk uitrusten met lifi 

of soortgelijke technologie

100% van de ecocrèches zonder wifi‐

verbinding handhaven

Het verbod op het gebruik van de mobiele 

telefoons in afdelingen handhaven

De voorkeur geven aan babyfoons met een 

lage straling

Controleapparatuur voor de luchtkwaliteit 

installeren in alle ecocrèches

De werken met betrekking tot 

geluidsisolatie in kinderdagverblijven 

voortzetten om de akoestische kwaliteit 

voor alle ecocrèches te garanderen

JE1. 

Uitbreiding 

en 

versterking 

van het 

ecocrèche

model van 

de Stad 

Brussel

Mobiliteit 

Luchtkwaliteit



Organisatie van ten minste één activiteit 

omtrent het ecocrècheproject per jaar met 

de ouders in alle ecocrèches 

(ecopedagogische activiteit, speelgoed‐ of 

kledingbeurs enz.)
Regelmatige bijeenkomsten van de interne 

WG ecocrèche van de Stad (minimaal 6 

x/jaar)
Organisatie van ten minste één eco‐

opleiding per jaar voor al het 

dienstpersoneel

Organisatie van ten minste één eco‐

opleiding per jaar voor alle medewerkers 

in de kinderopvang

Wegwerpluiers vervangen door wasbare 

luiers in alle ecocrèches

Herbruikbare roestvrijstalen bakjes 

gebruiken in plaats van plastic bakjes voor 

maaltijden (Brusselse Keukens)

Wegwerpschoentjes en ‐kapjes vervangen 

door herbruikbare, stoffen equivalenten, 

gemaakt door de naaisters van de dienst 

van het Jonge Kind

Het gebruik van milieuvriendelijke 

wegwerpluiers handhaven in alle 

ecocrèches die geen wasbare luiers 

gebruiken, alsook voor de laatste luier van 

kinderen in wasbare luiers

Organisch afval in alle ecocrèches benutten 

(kippen, compost, oranje zak)

In overleg met ONE en K&G natuurlijke 

producten (azijn, bicarbonaten enz.) 

gebruiken in plaats van chemische 

producten voor onderhoud en ontsmetting 

Kraanwater gebruiken voor drinken voor 

kinderen die geen flessen meer gebruiken

Bewustmaking

Zero waste



De omgeving van 

scholen en 

jeugdvoorzieningen 

ontwikkelen en 

beveiligen om de 

gebruiksvriendelijkhei

d en de luchtkwaliteit 

rond en in scholen te 

verbeteren 

De omgeving van scholen inrichten om 

zachte mobiliteit te bevorderen 

(verbreding van voetpaden, fietspaden)

Bij renovatieprojecten systematisch 

rekening houden met de studie over 

levende daken: aanleg van groendaken, 

recreatiegebieden en daktuinen, opvang 

van regenwater, witte daken + 

fotovoltaïsche panelen 

De speelplaatsen van de scholen in de Stad 

waar mogelijk vergroenen en doorlaatbaar 

maken in het kader van renovaties  Bij de 

renovatie van scholen zoveel mogelijk 

zorgen voor GRWB‐voorzieningen, vooral 

als de school in een overstromingsgebied 

li
Acties voor duurzaam 

waterbeheer in 

scholen ontwikkelen 

Alle leerlingen van basisscholen voorzien 

van een waterfles en alle gebouwen 

voorzien van drinkfonteinen tegen 2040 

Acties voor duurzaam 

waterbeheer in 

scholen ontwikkelen 

(drinkfonteinen, 

waterflessen, 

regenwatertanks, 

infiltratie‐ en 

overstromingsgebiede

n op de speelplaatsen 

enz.)

Scholen met een moestuin bij voorrang 

uitrusten met regenwateropvangreservoirs 

en bij renovaties rekening houden met de 

'regenwater'‐studie

Het gebruik van leidingwater bevorderen

Professionals opleiden die met kinderen en 

jongeren werken 

Als onderdeel van het 

renovatieplan voor de 

speelplaatsen, waar 

mogelijk vergroenen

Bewustmaken van de 

principes van 

duurzame 



Klimaatproblemen behandelen door 

verschillende lenzen (wetenschappelijk, 

burgerschap, solidariteit, literatuur, 

gezondheid, economie enz.) in 

verschillende vakken (wetenschappen, 

Frans, burgerschapsvorming, lichamelijke 

opvoeding enz.)

Educatieve instrumenten ontwikkelen en 

positieve ervaringen uitwisselen

De samenwerking met De Brusselse 

Keukens voortzetten om de smaak, 

kwaliteit en duurzaamheid van de 

maaltijden te verbeteren en streven naar 

Good Food‐criteria 

Systematisch een vegetarische optie 

aanbieden in de maaltijdkeuzes / 2 

vegetarische maaltijden per week in 

overeenstemming met de 

voedingsaanbevelingen
Snacks in wegwerpverpakkingen geleidelijk 

afschaffen en vervangen door gratis soep 

om 10 uur voor iedereen

100% van het organisch afval van de 

scholen in de Stad composteren of 

biomethaniseren. Compostpunten in 

scholen met een moestuin en oranje 

containers plaatsen, en de inzameling van 

de oranje containers met Net Brussel 

verbeteren.

Ruilbeurzen voor schoolbenodigdheden 

organiseren en/of recyclagebibliotheken 

opzetten

Preventie van afvalproductie en 

bewustmaking inzake sortering in scholen 

(bijv. via het Pack Animaties Netheid van 

Net Brussel)

Alle scholen van de Stad hebben een 

beveiligde buitenstalling (of binnenstalling 

waar mogelijk) in samenwerking met het 

Gewest en parking.brussels

Scholen aanmoedigen om met steun van 

het Gewest een schoolvervoerplan op te 

stellen 

JE2. 

Jongeren 

bewustmak

en aan de 

hand van 

een 

voorbeeldi

ge 

schoolomg

eving 

ontwikkeling en 

bescherming van het 

leefmilieu op drie 

vlakken: sociaal, 

ecologisch en 

economisch

Sport en gezonde 

voeding promoten bij 

kinderen en jongeren

De sortering van afval 

voortzetten en verder 

verbeteren door 

zowel het personeel 

als de 

kinderen/jongeren bij 

de 

zerowastedoelstelling 

te betrekken, en alle 

vormen van 

verspilling bestrijden

De ontwikkeling van 

schoolvervoerplannen 



Ouders aanmoedigen om actieve 

vervoermiddelen te gebruiken, via 

evenementen of 

bewustmakingsactiviteiten 

Het gebruik van de fiets voor het 

overbrengen van boeken tussen 

bibliotheken aanmoedigen 
De organisatie van fietsbrevetten in 

basisscholen voortzetten en middelbare 

scholen in het project opnemen

Buitenschoolse activiteiten en 

fietsprojecten in buitenschoolse structuren 

organiseren 

Voorbeeldige openbare gebouwen voor 

scholen bouwen

De temperatuur in de scholen van de Stad 

met 2 °C verlagen 

Het verbruik van schoolgebouwen 

monitoren

Het investeringsplan voor scholen 

voortzetten om het energieverbruik te 

verminderen, zodat 75% van de scholen 

van de Stad een EPB van C of hoger 

hebben ‐ De milieuvriendelijke renovatie 

van het oude scholenbestand voortzetten, 

voornamelijk vanuit energieoogpunt 

(isolatie, ramen, dubbele en driedubbele 

beglazing, ventilatie, groendaken, 

zonnepanelen, elektriciteit, 

verwarmingsketels, thermostatische 

kranen, koelketens enz.)

Oprichting van een stuurgroep voor de 

renovatie van schoolgebouwen met 

inbegrip van technische diensten (OPP Cel 

Energie) en openbaar onderwijs 

(architecten en aanspreekpunt voor 

duurzame ontwikkeling)
Doorgaan met het 

vervangen van de 

bestaande uitrusting 

van onze scholen door 

duurzaam en 

recycleerbaar 

Het meubilair van de verhuizing van het 

administratief centrum naar Brucity 

hergebruiken in scholen

(SVP) in onze 

instellingen 

voortzetten om 

zachte mobiliteit voor 

personeel en 

leerlingen aan te 

moedigen en te 

organiseren

Het investeringsplan 

voor scholen 

voortzetten om het 

energieverbruik te 

verminderen (isolatie, 

dubbele/drievoudige 

beglazing, 

thermostatische 

kranen enz.) 



Dankzij De Brusselse keukens, 

die voldoen aan het Good 

Food‐label voor grootkeukens 

terwijl ze voor iedereen 

toegankelijk blijven en de 

voedingsaanbevelingen voor 

de begunstigden respecteren, 

voldoen ook de kantines van 

de afhankelijke infrastructuren 

van de Stad aan de 

doelstellingen van het Good 

Food‐label 

De aanwezigheid van seizoensfruit op 

schoolmenu's vergroten 

Te beginnen actie

Actie in uitvoering

Verzachtende maatregel

Aanpassingsactie

Actie met een burgerdimensie

Legende


