Laureaten en genomineerden 2017 : de palmares
Circular Economy Award
Deze prijs beloont exemplarische en vernieuwende initiatieven die ingrijpende wijzigingen kunnen
bevorderen in de transitie naar circulaire productie- en consumptiepatronen

Laureaat : PERMAFUNGI (Brussels) - Julien Jacquet

PermaFungi is een project van stadslandbouw en van kringloopeconomie. PermaFungi heeft als missie
bijdragen om onze steden veerkrachtiger te maken. We werken konkreet aan deze missie door het
scheppen van banen voor laaggeschoolden; door het recycleren van afval; door het produceren van
gezond bio voedsel; door het ontwikkelen van de lokale economie en door zo weinig mogelijk fossiele
brandstoffen te verbruiken

Genomineerd : MCB ATELIER (Anderlecht) - Julien de Visscher

De MODS® oplossing richt zich op de problemen van de overconsumptie van materialen en
opslagproblemen in de culturele en evenementen sector.Dit oplossing wordt uitgebreid tot de bouw
sector om te voldoen aan de nieuwe normen die betrekking hebben tot circulaire economie en duurzame
ontwikkeling

Genomineerd : LILI BULK (Brussels) - Benoît Messiaen

Lili Bulk is een zero waste webshop die in enkele clicks een breed gamma aan droge voedingswaren
aanbiedt, allen 100% bio en 100% in bulk, verpakt in herbruikbare bokalen en flessen, alsmede een waaier
aan zero waste accessoires.

Sustainable Mobility Award
Deze prijs beloont innovatie op het gebied van product, dienst en nieuwe business models of de uitvoering
van projecten in het domein van mobiliteit, die bijdragen tot de bescherming van het milieu en tot energieen/of natuurlijke bronnenbesparing

Laureaat : Brussels by water (Brussels) - David Kuborn

Waterbus – een project in volle ontwikkeling in de veranderende kanaalzone tussen Brussel, Schaerbeek,
Neder-over-Heembeek en Vilvoorde

Genomineerd : Ahooga (Uccle) - Philippe Lefrancq

De Ahooga Bike is ’s werelds eerste opvouwbare-doch-comfortabele, elektrische-doch-ultra-lichtgewicht
fiets. Voor betere steden. Beter leven

Genomineerd : Hytchers (Chênée) - Jonas Douin
Hytchers is een nieuwe innovatieve pakjesleveringsdienst. Het doel is de globale koolstofvoetafdruk te
verminderen door auto’s van particulieren bij te trekken - tegen vergoeding - in het leveren van pakjes

Sustainable Energy Award
Deze prijs erkent de inspanningen van eigenaars, architecten, en aannemers om privéwoningen, kantoren en
commerciële gebouwen duurzamer te maken. De prijs beloont vernieuwende ontwerpelementen en
materialen die de impact van het bouwen en het gebruik van gebouwen verminderen

Laureaat: Ecluse (Doel) - Silvia Colazzo

Stoomnetwerk ‘ECLUSE’ : duurzame energie voor de chemische industrie in de Waaslandhaven

Genomineerd : Coca-Cola European Partners Belgium (Chaudfontaine) - Inge Polspoel

De mineraalwaterbottelarij van Chaudfontaine gebruikt de unieke troeven van de natuur om haar
doelstelling rond groene energie te realiseren

Genomineerd : Energiris (Brussels) - Thibaut Georgin
Energiris, de eerste Brusselse investeringscoöperatieve in energietransitie

Sustainable Education Award
Deze prijs beloont het sensibiliseren, het doorgeven van informatie, het onderwijzen en de acties op het vlak
van milieu, energie, mobiliteit en duurzame ontwikkeling

Laureaat : Eneco (Wavre) - Philippe Judong

Door middel van een leuk en educatief project worden de Waarden van Eneco concreet en dagelijks
waargemaakt!

Genomineerd : Besix Foundation (Woluwe) - Donatienne de Spirlet
KiddyBuild helpt kinderen bouwen aan hun toekomst

Genomineerd : IBW – IECBW (Nivelles) - Raphaël Lateur
De "waterklassen" een bewustmakingsprogramma voor het watercyclus dat de jongere
generaties voor het "hydroburgerschap " vormen

Sustainable Building Award
Deze prijs erkent de inspanningen van eigenaars, architecten, en aannemers om privéwoningen, kantoren en
commerciële gebouwen duurzamer te maken. De prijs beloont vernieuwende ontwerpelementen en
materialen die de impact van het bouwen en het gebruik van gebouwen verminderen

Laureaat ex-aequo : Philippe Samyn and Partners, architects & engineers + BEAI (Brussels)
AGC GLASS EUROPE project : een bijna zero energie gebouw met helder glas

Laureaat ex-aequo : Atelier d’Architecture Galand (Forêt) - David Gutman

De Sleepwell, het ecoverantwoord jeugdherberg met sociale doelstellingen in het hart van Brussel,
waarvan de renovatie/uitbreiding net beëindigd werd, is laureaat “Voorbeeldgebouwen”. Het ontwerp
met zijn dynamische vormgeving stelt korte en lange termijn kamers voor, met gebruiksvriendelijke en
duurzame inrichtingen

Genomineerd : Cornix RDBM Architects (Brussels) - Frederik Jacobs

Het kantoorgebouw ‘Oxygen Building Office’ gaat intelligent om met de ruimte in de stad.
Het evenwicht tussen het gebruik van duurzame materialen, de flexibiliteit en architecturale uitstraling van
het gebouw vormde in dit ontwerp de basis voor de materiaalkeuze

Genomineerd : ATENOR- Gebouw Wilfried Martens (La Hulpe) - Jean-Philippe Colin

Gebouw Wilfried Martens, een marktreferentie in zake duurzaamheid, met een innovatief energieconcept,
namelijk met een gedurfde geothermische energie installatie

De speciale Prijzen
International Polar Foundation Award
Deze prijs wordt overhandigd door onze partner International Polar Foundation

Laureaat : KREATIVA (Morlanwelz) - Fabrice Delvaux

Samen groeien dankzij een sociale dimensie van duurzame ontwikkeling et good luck

Luminus Premium Award
Deze prijs wordt overhandigd door onze Premium partner Luminus

Laureaat : Coca-Cola European Partners Belgium (Chaudfontaine) - Inge Polspoel

De mineraalwaterbottelarij van Chaudfontaine gebruikt de unieke troeven van de natuur om haar
doelstelling rond groene energie te realiseren

Special Jury Award
Laureaat ex-aequo : De Schenkingsbeurs (Angleur) - Marion Cocina
De Schenkingsbeurs – Samen voedselschenkingen vergemakkelijken

Laureaat ex-aequo : Beeodiversity (Brussels) - Michaël van Cutsem

Een uitgebreide, innovatieve en wetenschappelijke aanpak, waarbij het verenigen en het opleiden van alle
betrokken partijen (bedrijven, particulieren, boeren, wetenschappers, imkers, instellingen) centraal staat

Premium Media Partner Award
Laureaat ex aequo: ATENOR – Gebouw Wilfried Martens (La Hulpe) - par Jean-Philippe Colin

Gebouw Wilfried Martens, een marktreferentie in zake duurzaamheid, met een innovatief energieconcept,
namelijk met een gedurfde geothermische energie installatie

Laureaat ex aequo: Ahooga (Uccle) - Philippe Lefrancq

De Ahooga Bike is ’s werelds eerste opvouwbare-doch-comfortabele, elektrische-doch-ultra-lichtgewicht
fiets. Voor betere steden. Beter leven

