
Sessie Thema Naam structuur Naam project Samenvatting Wijk

1ère Kinderen, 
jongeren en 
bewustmaking

Middelbare Steinerschool 
Vlaanderen 

Sensibilisering Studenten sensibiliseren rond duurzame landbouw en 
voeding. Op het programma: wildplukworkshop met 
Forest To Plate, fermentatieworkshop met 
Fermenthings…

Vijfhoek

1ère Afval en 
grondstoffen

De Boerderij van het 
Maximiliaanpark

Maxi Compost Benutting en hergebruik van organisch afval van de 
boerderij en de burgers van de Noordwijk met behulp 
van de eerste low-tech elektromechanische 
composteerder in het Brusselse Gewest

Noordwijk

2ème Renovatie en 
energie

City Mined vzw Triporteur Energie De "triporteur énergie" ("energie-driewieler") is een 
mobiel en modulair low-tech instrument dat op een 
speelse, creatieve en interactieve manier bepaalde 
kwesties in verband met hernieuwbare energie 
(hernieuwbare productie, rationeel gebruik, enz.) onder 
de aandacht wil brengen en tegelijk sociale banden wil 
creëren.

Noordwijk

2ème Duurzame 
voeding en 
stadslandbouw

Cité Modèle - Modelwijk 
vzw

Le potager Modèle - 
de Modelmoestuin

Sommige inwoners van de Modelwijk hebben 
aangegeven de bestaande moestuin te willen 
herontwikkelen om een kwalitatieve en lokale 
stadslandbouw te creëren, met een lage milieu-impact 
en een zeer hoge sociale waarde. Door samen actie te 
ondernemen zal de organisatie van thematische 
opleidingssessies tot doel hebben een collectief voor te 
bereiden dat vervolgens de aanpak en het gebruik van 
de moestuin kan verspreiden onder toekomstige 
geïnteresseerden.

Laken

2ème Evenementen, 
cultuur en 
toerisme

Brussels Major Events 
(BME) 

Eco event Sinds enkele jaren zet de BME zich in voor meer 
verantwoorde evenementen met een voorbeeldfunctie 
in de openbare ruimte. Dit heeft geleid tot actieplannen 
die aansluiten bij het klimaatplan van de Stad Brussel. 
Het doel van het project is enkele innovatieve 
maatregelen uit te breiden tot deze evenementen: het 
gebruik van droge toiletten en herbruikbaar servies.

meerdere

2ème Mobiliteit en 
luchtkwaliteit

BRAVVO Fietsworkshops Het project beoogt een mentaliteits- en 
gedragsverandering door het gebruik van de fiets onder 
jongeren in de stad (12-18 jaar) aan te moedigen. Het is 
gebaseerd op een programma waarbij jongeren die 
onze centra bezoeken zich veilig, zelfstandig en met 
vertrouwen per fiets door de straten van de stad 
kunnen verplaatsen. Het project steunt op: de 
beschikbaarheid van fietsen met aangepaste uitrusting, 
gecentraliseerd en duurzaam beheerd, en een opleiding 
waarmee jongeren hun plaats als gebruikers in een 
stedelijke mobiliteitscontext kunnen vinden.

meerdere

2ème Natuur en 
biodiversiteit

De Ark vzw Zorgtuin HA-lo Uitgangspunt van het project is de duurzame 
opwaardering van een bestaand weiland van 86a tot 
een groene en ecologische buitenruimte, geïntegreerd 
in de wijk Haren. Doel van het project is om deze 
groenzone aan de Keelbeekweg voor de zomer van 
2024 om te vormen tot een biodiverse zorg- en 
belevingstuin voor de inwoners van Haren. 

Haren
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2ème Water Brussel-Musea-
Tentoonstellingen vzw

Ontwikkeling van 
twee bezoeken met 
gamification en een 
polyvalente ruimte 
voor 
publiekswerking

Het Riolenmuseum streeft naar een meer actieve 
publiekswerking over de inhoud door middel van 
experimenten en spelletjes die informatie geven over 
de rol van riolen in de stad en de uitdagingen waarmee 
zij worden geconfronteerd bij het omgaan met 
klimaatrisico's. Het project wil twee museumbezoeken 
ontwikkelen en bestendigen, waarbij de bewustmaking 
rond verantwoord waterverbruik, regenwaterbeheer en 
de ecologische aspecten van afvalwaterbehandeling 
centraal staan. 

Vijfhoek

2ème Duurzame 
voeding en 
stadslandbouw

Vegan Brussels Veganize Brussels Elk jaar moedigt het Vegan Street Festival mensen aan 
om te leren over veganisme en innovatieve kleine 
bedrijven en duurzame ondernemers te ontmoeten. Wij 
focussen ook op de bewustwording van het effect van 
onze eetgewoonten op het milieu.

Vijfhoek

3ème Economische en 
solidaire transitie

Merciki bv Merciki Share Voordat u iets koopt, hoeft u alleen maar op ons 
platform www.merciki.be of op onze mobiele 
applicaties te kijken of een buur niet heeft aangegeven 
dat hij/zij het voorwerp heeft en bereid is dit voorwerp 
uit te lenen. Bijzonder aan Merciki is dat er niet voor 
geld wordt uitgeleend, maar voor punten, Merci's 
genaamd, die op het platform als valuta worden 
gebruikt. Als ik een voorwerp geef of uitleen, als ik een 
dienst verleen, vraag ik Merci's in ruil, alsof een Merci 
een euro waard is. Een solidair, economisch en 
ecologisch systeem dat niemand achterlaat. 

Vijfhoek

3ème Duurzame 
voeding en 
stadslandbouw

Adra Belgium (ADVENTIST 
DEVELOPMENT AND RELIEF 
AGENCY - BELGIUM) vzw

The Social Food 
Truck  

The Social Food Truck is een mobiele oplossing die 
iedereen (het brede publiek en de meest kwetsbare 
groepen) toegang geeft tot gezonde en voedzame 
voeding van goede kwaliteit. Er wordt rekening 
gehouden met mondiale en milieukwesties in een 
geïntegreerde benadering van de realiteit van de sector 
en op een financieel autonome manier. The Social Food 
Truck heeft twee levens: overdag bedient hij het brede 
publiek door vegetarische voeding aan te bieden 
volgens het streetfood-concept. De consumenten 
worden geïnformeerd dat zij met hun aankopen een 
sociale actie tegen voedselonzekerheid helpen steunen. 
's Nachts rijdt The Social Food Truck, met medewerkers 
van psychosociale organisaties, naar de begunstigden 
om hen gratis kwaliteitsmaaltijden te brengen.

Vijfhoek

3ème Duurzame 
voeding en 
stadslandbouw

Le Comité de la Samaritaine 
vzw

Sam’en VRAC Het Comité de la Samaritaine is een sociaal restaurant 
dat maaltijden en voedselpakketten aanbiedt, maar ook 
de mogelijkheid biedt tot individuele sociale follow-up 
en tot deelname aan gemeenschaps- en 
bijscholingsactiviteiten. Het doel van het project Sam'en 
Vrac is te werken met de personen die voedselhulp van 
La Samaritaine ontvangen, zodat iedereen op termijn 
weer zelf aan zijn of haar behoeften en verlangens op 
het vlak van voeding kan voldoen. Zo worden deze 
mensen echte partners in de besluitvormingsprocessen 
en de acties voor kwaliteitsvoeding.

Vijfhoek

3ème Afval en 
grondstoffen

Les Gazelles de Bruxelles 
vzw

Upcycling 
Champions

Sportswitch is een solidaire en circulaire 
(weggeef)winkel voor tweedehands sportkleding in 
Laken. Met de start van een upcycling workshop met 
vrijwilligers verwerken we de ingezamelde sportkleding. 
Van deze kleding van lage kwaliteit maken we nieuwe 
originele (sport)artikelen.

Vijfhoek



3ème Natuur en 
biodiversiteit

Les ateliers populaires vzw Jardin Akarova - 
Akarovatuin

Project voor een collectieve openbare tuin in de wijk 
Marollen. Wij stellen voor een dynamiek van 
betrokkenheid bij deze tuin te creëren door de 
installaties ervan te gebruiken om er een plaats van 
experiment en bewustwording rond verschillende 
milieu-uitdagingen van te maken.

Vijfhoek

3ème Kinderen, 
jongeren en 
bewustmaking

ULB Bruxelles Terres de 
Savoirs 

Bruxelles Terres de Savoirs ' is een stedelijk 
sensibiliseringsparcours dat tot doel heeft de 
aanpassing aan de klimaatverandering in de stad 
Brussel te concretiseren (vegetatie, herlokalisering van 
vitale functies, soberheid), gericht op studenten 
(scholen en universiteiten), inwoners en de 
administratie. Dit parcours wordt opgezet rond 
belangrijke thema's: voeding, energie, consumptie; er 
wordt gebruik gemaakt van innovatieve methoden en 
de resultaten van het laatste interdisciplinaire 
wetenschappelijke onderzoek worden erin verwerkt 
met aantrekkelijke educatieve instrumenten. 

Louizawijk

3ème Kinderen, 
jongeren en 
bewustmaking

Centre scolaire institut 
Maris Stella

Le climat et moi et 
moi et moi!

Het Institut Maris Stella wil het proefproject 'Le climat 
et moi et moi et moi!' lanceren voor leerlingen van 5 
klassen van het 5e en 6e leerjaar in Sociale Technieken. 
Dit project zal zich ontwikkelen in 4 discussieworkshops 
en een evenement op Wereldmilieudag. De eerste 
workshop bestaat uit het ontdekken van de oorzaken 
van de klimaatverandering, de problemen die zij 
veroorzaakt en de oplossingen die wij individueel en 
collectief kunnen implementeren. De 2e workshop 
stimuleert elke jongere om na te denken over zijn of 
haar eigen relatie met het leven en de manier waarop 
hij of zij leeft. De 3e workshop gaat over een 
alternatieve en innovatieve manier van leven met een 
positief effect op het klimaat en op het eigen dagelijks 
leven. In de 4e workshop worden haalbare projecten 
ontwikkeld die op school, in de stad, in het gezin of in 
een andere gemeenschap kunnen worden uitgevoerd. 
Elke groep leerlingen moet een specifieke vorm aan zijn 
project geven en zich voorbereiden op de presentatie 
ervan aan een jury. In de 5e workshop zal een jury, 
bestaande uit leraren, leerlingen en verenigingen uit de 
Bockstaelwijk, een prijs toekennen aan de beste 
projecten.

Laken

3ème Kinderen, 
jongeren en 
bewustmaking

Les ateliers Baobab vzw Clima'kit ! De vzw stelt een edutainment-kit voor om 
klimaatuitdagingen te behandelen voor leerkrachten 
van het 5de en 6de leerjaar. De kit zal zich vooral 
richten op energievraagstukken en de gevolgen daarvan 
voor het milieu. 

Laken

3ème Natuur en 
biodiversiteit

Ferrer Formations Vergroening De economische en sociale afdeling van de Haute Ecole 
Francisco Ferrer is gevestigd aan het Anneessensplein 
en heeft een kleine, volledig verharde binnenplaats aan 
de achterkant van het gebouw. Sinds 2018 zijn er 
plantenbakken geplaatst.
Met ons project willen we de oppervlakte groene 
ruimte vergroten, de plantenkeuze veranderen, zorgen 
voor een waterbesparende manier om de planten 
water te geven en de studenten bewustmaken van het 
belang van herintroductie van de natuur in de stedelijke 
omgeving enerzijds en van de klimaatproblematiek 
anderzijds.

Vijfhoek



3ème Mobiliteit en 
luchtkwaliteit

Lycée La Retraite vzw Met de aankoop van een dertigtal fietsen en 
aansluitend op ons onderwijsproject willen wij onze 
toekomstige volwassenen helpen een 
milieuvriendelijkere verplaatsingswijze, een sport en 
teamspirit te ontdekken en aan te leren. 
Onze leerlingen motiveren om naar school, op 
schooluitstappen ... te fietsen, zal een positief effect 
hebben op het milieu en de mobiliteit, maar ook op hun 
motivatie om naar school te gaan, te studeren of een 
diploma te halen: het betekent dat ze partners worden 
in hun succes en hun leven! 
Bovendien hebben te veel van onze leerlingen nog 
nooit op een fiets gezeten: dit leerproces is een 
uitdaging voor jongeren van 13 tot 20 jaar. 
Ten slotte is het ook een uitdaging om onze jongeren de 
verkeersregels te laten toepassen: de verkeersregels 
kennen en beheersen, ze toepassen, de risico's van 
ongevallen inschatten en zich met respect voor andere 
weggebruikers verplaatsen is niet voor iedereen 
gemakkelijk!

Europese wijk

3ème Mobiliteit en 
luchtkwaliteit

Collège la Fraternité vzw 
Site Sainte Ursule

Plaatsing van fietsenstallingen. Overwegen of deze 
fietsen kunnen worden uitgeleend aan leerlingen die ze 
buiten de school willen gebruiken. 
Met dit project willen we van onze leerlingen echte 
partners maken van het klimaatplan. Wij zullen ook ons 
ecologisch en milieuvriendelijk educatieve project 
blijven promoten via dagelijkse acties.

Laken

3ème Afval en 
grondstoffen

STALEM Gezamenlijk 
afvalbeheer

Het Stalem-project heeft tot doel het koffiegruis dat 
door cafés en bars wordt weggegooid te transformeren 
en te valoriseren
in een grondstof. Het koffiedik wordt bij de bars met de 
fiets opgehaald en vervoerd om hergebruikt te worden 
als substraat voor het kweken van paddenstoelen.

Vijfhoek

3ème Water Autour de Marguerite Plic ploc ! De l'eau 
juste où il faut 

Voortzetting van het bestaande project: installatie van 
een regenwateropvangsysteem op een terrein aan de 
Stormklokstraat. Het water zal beschikbaar zijn voor de 
bewoners van de straat en zal worden gebruikt om de 
planten in de daar aanwezige bakken water te geven. 

Europese wijk

3ème Natuur en 
biodiversiteit

ACP Rive Gauche et 
Béguinage

Van micro-De 
Brouckèreplein tot 
micro-Zoniënwoud

Omvorming van een terras met uitsluitend betonstenen 
tot een groene ruimte met bomen, rekening houdend 
met de natuur en de biodiversiteit. 

Vijfhoek

3ème Afval en 
grondstoffen

L’OUVROIR vzw Kuipstoelen van de 
sporttribunes

Doel van het project is de validering van de 
verschillende mogelijke manieren om de kuipstoelen op 
de tribunes van sportfaciliteiten in Brussel te 
verbeteren.

Laken

3ème Duurzame 
voeding en 
stadslandbouw

Libertuin Libertuin Collectieve moestuin met de buurtbewoners. Doel: 
creatie van een compostplek.

Laken



3ème Natuur en 
biodiversiteit

Le Kiosque à graines - 
Zadenkiosk vzw

Vegetalaeken Het project Vegetalaeken wil een impuls geven aan het 
beleid rond openbaar groen in wijken waar geen groen 
aanwezig is, om zo bij te dragen tot de  
klimaatbeheersing, de bevordering van ecologische 
corridors, de sociale cohesie en de voedselvoorziening. 
De planten worden voornamelijk aangebracht aan de 
gevel, in sierbakken die door de groendienst van de 
Stad Brussel worden geplaatst en in privétuinen. De 
nadruk zal liggen op de wijk Laken-Zuid, waarbij de 
mogelijkheid open blijft om ook andere wijken van de 
stad Brussel te vergroenen die ook geen groene ruimte 
hebben en waar de gevolgen van de verstedelijking 
sterk voelbaar zijn. 

Laken

3ème Mobiliteit en 
luchtkwaliteit

Belga Busines Services bv Gedeelde bakfiets Aankoop van een gedeelde bakfiets voor 3 handelaars 
op de Anspachlaan.

Vijfhoek
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