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Belgische Energie- en Milieuprijs 2007
Zomaar eventjes 218 inschrijvingen van topniveau, vijftien trofeeën, een nooit eerder geziene opkomst - de
Belgian Energy and Environment Awards zijn ontegenzeglijk een daverend succes en vormen een bewijs
van de buitengewone rijkdom aan ideeën, acties en inzet van alle Belgen voor de immense uitdaging die
de duurzame ontwikkeling uitmaakt.
Een nooit eerder geziene opkomst.

De Belgian Energy and Environment Awards zijn een Belgische primeur.
Deze wedstrijd is met name tot stand gekomen dankzij de kostbare steun van zijn partners: de firma’s Fortis,
Electrabel, Holcim, Siemens, Sofico, Renove Electric, Velux, Wyeth, Solvay en de Tiense Suikerraffinaderij,
de International Polar Foundation, het Brusselse Ministerie van Leefmilieu, de Vlaamse Minister voor
Energie en Leefmilieu en de Waalse Minister belast met Energie. En we mogen ook de mediapartners niet
vergeten: La Libre Belgique, De Standaard, RTBF-Radio, La Dernière Heure, Sanoma Magazines, Casas,
Auto Loisirs, Agenda Plus en La Chronique.
Erkende experten hebben hun knowhow geleverd en zich beschikbaar gesteld om de jury bij te staan bij
de gedetailleerde analyse van elk van de talrijke kandidaturen. We vermelden met name de professoren
Marc De Clerq (Universiteit Gent), Jacques Kummer (ULB), Gert Laekeman (KU Leuven), José Smitz (ULg)
en Didier-Michel Verheve (Université Mons-Hainaut).
Heel wat federaties, verenigingen, bestuurslichamen en andere structuren hebben actief meegewerkt om
de Belgische Prijs voor Energie en Leefmilieu van bij zijn lancering bekendheid te geven : Alter Business
News, ABECE, Agoria, ArchIndex, AVERE, CCW, Centre Urbain, Copelpa, CRIE, Cluster Eco-construction,
CPEONS, Edora, EF4, Febelcem, FEGE, FEHSAL, Felsi, FUNDP, Green Belgium, Horeca, IBGE, Institut
Eco-Conseil, Inter-Environnement Brussel, Jong CD&V, Kauri, Christelijke Mutualiteit, Patro, PassiefhuisPlatform, PolyTech Bergen, Radio Donna, Réseau Eco-Consommation, Réseau Idée, SeGEC, Union des
Classes Moyennes, Union des Villes et Communes de Wallonie, UWE, VMC, Wallonie Presse, Wenk.
Ten slotte hebben uiteraard ook al diegenen die zich kandidaat gesteld hebben ervoor gezorgd dat de
Belgian Energy and Environment Awards 2007 een succes geworden zijn.
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Media Award
Deze speciale prijs wordt uitgereikt aan de kandidaat die heeft bijgedragen tot de communicatie of de
verspreiding van informatie betreffende het milieu of de energie.
De Special Media Award 2007 wordt aan de groep Spadel toegekend voor de vrijwillige en participatieve
actie van rehabilitatie van de oude industriële plaats van Bru-Chevron. De plaats werd met de grootste zorg
teruggegeven aan de natuur door de bescherming van de voorvaderlijke bronnen.
Teneinde de plaats bekend te maken en om sporen ervan te behouden, heeft de groep Spadel de wens
uitgesproken om dit didactische en educatieve paviljoen te bouwen, bestemd voor bezoekers en alle
geïnteresseerden in het onderwerp. Dankzij de verschillende verklaringen en foto’s zal het publiek de
geschiedenis en de veranderingen van de oude industriële plaats van Bru-Chevron sinds de komst van de
monnikken tot op heden kunnen aanschouwen.

International Polar Foundation Award
Deze prijs gaat naar een kandidaat die een goede eindbalans voorstelt en van wie de actie een gunstige
invloed heeft op de strijd tegen klimaatveranderingen.
De International Polar Foundation kent zijn Speciale Prijs 2007 toe aan het Lyceum van Berlaymont.
Al tien jaar lang getuigt het Lyceum van Berlaymont van een milieugerichte houding. Een initiatief voor de
verwerking van afval, dat door enkele leraren voorgesteld werd, is sterk geëvolueerd en sluit nu aan op een
ruimer proces dat betrekking heeft op de hele instelling. De opvoedings- en bewustmakingsprogramma’s
rond de belangrijkste thema’s van de duurzame ontwikkeling gedurende de ganse schooltijd hebben zo
uiteindelijk een goede dynamiek gecreëerd.
De aanpak van de uitdagingen die onze maatschappij het hoofd moet bieden om de milieu- en
klimaatproblematiek op te lossen, houdt immers in dat alle beschikbare kennis gebruikt moet worden.
Dat betekent dus dat iedereen moet samenwerken in een open geest die de wetenschappelijke, culturele,
regionale en nationale grenzen overstijgt.
Daardoor is de bijdrage van alle leraren, door een transversale en multidisciplinaire benadering, een essentiële
troef om leerlingen te helpen om beter hun milieu te begrijpen en om geëngageerde en verantwoordelijke
burgers te worden.
Het programma dat aan het Lyceum van Berlaymont opgezet werd, is een mooi bewijs dat er geen reden
is om te wachten om te handelen, dat iedereen zijn steentje vanaf nu kan en moet bijdragen, dat er
verschillende oplossingen voorhanden zijn als men zich de moeite getroost om zichzelf enkele eenvoudige
vragen te stellen en dat hun uitvoering noch bovenmenselijke inspanningen, noch een regressie van onze
levensstandaard vraagt.
Informatie, opvoeding en actie zijn de drie pijlers die basis vormen van de missie van de International Polar
Foundation. We vinden deze pijlers volledig terug in de aanpak van het Lyceum van Berlaymont. Daarom
zijn wij verheugd hen de Prijs van de Foundation toe te kennen.
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Fortis Premium Award
Deze ‘Premium’ prijs beloont de actie op het gebied van energie en/of milieu die het meest in het oog
springt onder alle kandidaturen die we hebben ontvangen,over alle categorieën heen.
De Speciale Prijs Fortis Premium Award 2007 wordt toegekend aan de firma Colruyt.
Haar acties en haar jarenlange, voortdurende inzet op het vlak van milieu en energie door middel van haar
intern ‘Green Line’ Handvest, vormen het perfecte bewijs dat een bedrijf concreet - en zuinig - kan handelen
voor duurzame ontwikkeling, terwijl het milieu en de energie geen deel uitmaken van haar ‘core business’.
Daarnaast levert het bedrijf opmerkelijke initiatieven op het vlak van investeringen in en plaatsing van
windmolens en zonnepanelen.

Siemens Institutions Energy Award
De Siemens Institution Energy Award 2007 wordt toegekend aan het Provinciaal Centrum voor
Duurzaam Bouwen Kamp C voor haar promotie- en demonstratie-activiteiten rond een minder
energieverslindende woning.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
De vzw ELEA (Moeskroen)
De vzw Wijkcentrum De Kring (Eeklo)

Sofico Municipal Environment Award
De Sofico Municipal Environment Award 2007 wordt toegekend aan de stad Namen voor haar programma
voor de valorisatie van het grof huisvuil, dat ontwikkeld werd ten dienste van de burgers in het kader van
de sociale economie.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
De gemeente De Pinte
De gemeente Gembloux

Wyeth Health & Environment Award
De Health & Environment Award 2007 wordt toegekend aan de heer Mart Verlaek (vzw OCL te Brussel) voor
zijn onderzoek naar de interne vervuiling in scholen en de effecten daarvan op de gezondheid, evenals voor
zijn op inspraak gerichte studie over de besmetting van het bloed van mensen die vlakbij een industriezone
wonen door zware metalen.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
De heer Alfred Bernard (UCL)
De heer Jacques Nicolas (Ulg)
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Velux Eco-Building Award
De Velux Eco-Building Award 2007 wordt uitgereikt aan de bvba Créative Architecture voor het ontwerp
van gegroepeerde woningen die gebouwd zijn rondom een gemeenschappelijk overdekt zwembad dat
systematisch een beroep doet op vernieuwbare energiebronnen.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
Mevrouw Amélie Kokelberg (Mélin)
De vennootschap Sifec (Ferrières)

Renove Electric Eco-Booster Award
De Eco-Booster Award 2007 wordt toegekend aan de vzw Kilowat uur voor het project voor het informeren
over en bewust maken van energiebesparing op huiselijk niveau.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
De heer Gatien Bataille (Frasnes-lez-Anvaing)
Het instituut Saint-Jean Baptiste (Brussel)

Young People Award
De Young People Award 2007 wordt toegekend aan Filip Fransen voor het concept van gebruik van
organisch afval dat bij festivals geproduceerd wordt voor de productie van elektriciteit uit biogas.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
Tom Boogaets en Hans Eelens (Glabbeek)
Günther Deforche (Izegem)

Solvay Eco-Manager Award
De Solvay Eco-Manager Award 2007 wordt toegekend aan de heer Ward Bosmans voor de coördinatie, in
de hoedanigheid van EnergieCoach bij Electrabel, van een campagne ‘Rationeel energie gebruiken’.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
Jean-Paul Goffart (Neuville-en-Condroz)
Kevin Reygaerts (Gent)
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Institution Environment Award
De Institution Environment Award 2007, die uitgereikt wordt door de Vlaamse Minister van Leefmilieu
en Energie, wordt toegekend aan de mede-eigendom ACP La Sauvenière voor de uitrusting van een
vastgoedcomplex met middelen om ‘groene’ energie te produceren.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
De vzw Fahr mit (Sankt Vith)
Het Lyceum Berlaymont (Waterloo)

Holcim Business Environment Award
De Holcim Business Environment Award 2007 wordt toegekend aan de firma Colruyt voor haar permanente
acties ten voordele van het milieu, van duurzaam energiegebruik en van de productie van ‘groene’ energie.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
De vennootschap Free Field Technologies (Mont-Saint-Guibert)
De vennootschap JCDecaux (Brussel)

Eco-Citizen Award
De Eco-Citizen Award 2007, uitgereikt door het Brussels Ministerie voor Leefmilieu, wordt toegekend aan
de heer Vincent Golard.
De acties die hij verricht heeft in zijn dagelijks leven, hebben geleid tot een vermindering met 75% van de
CO2-uitstoot op één jaar tijd.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
Herman Nachtergaele (Wevelgem)
Claire Van Bellinghen (Brussel)

Business Energy Award
De Business Energy Award 2007, die uitgereikt wordt door het Waalse Ministerie van Energie, wordt
toegekend aan de firma Renogen voor de plaatsing van een cogeneratie-eenheid die aangedreven wordt
door houtafval en/of plantaardige oliën in een zone van economische activiteiten.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
De vennootschap Renson Ventilation (Waregem)
De vennootschap Technodel (Esneux)
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