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De Belgische Energie- en Milieuprijs 2010 viert dit jaar zijn vijfde verjaardag,
maar vooral ook 1000 ingediende kandidaatsdossiers!
In aanwezigheid van meer dan 200 genodigden uit alle geledingen van de Belgische burgerlijke samenleving
vond op 4 juni jl. de vijfde prijsuitreikingsceremonie plaats.
De uitreiking van de Awards 2010 werd georganiseerd in hartje Brussel in het prestigieuze “Convergence
House”, IPM SA, La Libre Belgique/Dernière Heure, en werd dit jaar geopend met een toespraak van
vice-Eerste minister en minister van Financiën de heer Didier Reynders. Daarna volgden nog toespraken
van mevrouw Joëlle Milquet, vice-Eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met
het Migratie- en asielbeleid, mevrouw Evelyne Huytebroeck, minister van Leefmilieu en Energie voor het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en de heer Philippe Henry, minister van Milieu, Ruimtelijke Ordening en
Mobiliteit in de Waalse regering. Ook ontdekkingsreiziger Alain Hubert was op de plechtigheid aanwezig
om de Speciale Prijs van de International Polar Foundation uit te reiken, een organisatie die deze Awards
al vanaf het begin actief steunt.
Sinds de eerste editie in 2006 kwamen al meer dan 1000 initiatieven van hoge kwaliteit in aanmerking
voor de Prijs. Het gaat om initiatieven van burgers, ondernemingen, openbare instellingen en nonprofitorganisaties die stuk voor stuk op opmerkelijke wijze bijdragen tot het beheer en de bescherming van
het milieu, de energie en het klimaat in ons land. De Prijs krijgt de steun van meer dan 80 organisaties. Dit
jaar is deze nationale wedstrijd eveneens mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van PEFC, het BIM
en de Waalse minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit.
De prijsuitreiking valt samen met de Wereldmilieudag, die traditioneel op 5 juni wordt georganiseerd. De
aanwezigen luisterden daarom, met veel waardering overigens, naar een boodschap van de heer Ban KiMoon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties.
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Eco-Citizen Award
De Eco-Citizen Award 2010, uitgereikt door Mevrouw Evelyne Huytebroeck, Minister van Leefmilieu en
Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt toegekend aan de heer Steven Vromman (Sint
Amandsberg).
Zijn levensstijl maakt Steven een “Low Impact Man”. Zijn doel ? Een goed leven leiden binnen de beperkingen
van onze enige planeet.
Werd bovendien genomineerd in deze categorie :
De heer Olivier Thunus (Bertogne)

Business Sustainable Development Award 2010
De Business Sustainable Development Award 2010, uitgereikt door de heer Didier Reynders, Vice-Eerste
Minister en Minister van Financiën, wordt toegekend aan Be-Natural (Schoten).
Be-Natural NV is een dochteronderneming van EuralPack NV, een bedrijf dat is gespecialiseerd in de
distributie van conventionele verpakkingsmaterialen voor de voedingssector. Het verdeelt en promoot
bestek, bekers en borden die biologisch afbreekbaar zijn ter vervanging van de kunststoffen op basis van
aardolie, wat geen hernieuwbare bron is.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie:
Kiala (Brussel)
Seabridge/Efico (Antwerpen)

Institution Sustainable Development Award
De Institution Sustainable Development Award 2010, uitgereikt door Mevrouw Joëlle Milquet, Vice-Eerste
Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie en asielbeleid, wordt toegekend
aan de VRT.
Als publieke radio-omroep nam de VRT haar verantwoordelijkheid door maatregelen in te voeren om haar
CO2-uitstoot te doen dalen, en zowel haar personeelsleden als het grote publiek te sensibiliseren. De VRT
heeft een ‘Kyoto-coördinator’ aangesteld die deze hele dynamiek in goede banen moet leiden.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
Vzw Droit et Devoir (Mons)
Mechelen Klimaatstad (Mechelen)
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Municipal Sustainable Development Award
De Municipal Sustainable Development Award 2010, uitgereikt door de heer Philippe Henry, Minister van
Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit aan de Waalse Regering, wordt toegekend aan de stad
Seraing.
De industriestad Seraing lanceerde de operatie “Bilan Carbone collective”.Daarbij wordt niet alleen
een koolstofbalans opgemaakt voor het gebied, maar wil men ook zo veel mogelijk ondernemingen en
betrokken partijen activeren.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
De stad Aarlen
De stad Soignies

Eco-Booster Award
De Eco-Booster Award 2010, uitgereikt door de heer Marc De Clercq, jury vorzitter van de Belgische
Energie en Milieuprijs, wordt toegekend aan Onderzoekscentrum Materia Nova - Université de Mons.

Mobility Award
De Mobility Award 2010, uitgereikt door de heer Christian Rousseaux, vorzitter van ProduPress Groep,
wordt toegekend aan DrivOlution (Leuven).
DrivOlution ontwikkelde een concept waarmee je je gemiddelde jaarlijkse brandstofverbruik, en dus ook je
CO2-verbruik, met zo’n 8% kunt doen dalen. Een leuk verschil voor het milieu en je portefeuille!
Werden bovendien genomineerd in deze categorie :
Dexia Bank (Brussel)
VeGho (Gent)
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Eco-Building Award
De Eco-Building Award 2010, uitgereikt door de heer Charles Cordemans, hoofdredacteur van het
Architectenkrant/le Journal de l’Architecte, wordt toegekend aan MDWArchitecture/OCMW van Brussel
(Brussel). Het betreft de omvorming van de voormalige Savonnerie Heymans tot 42 sociale woningen en
een spelotheek voor het OCMW van Brussel.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie:
Dapesco (Louvain-la-Neuve)
Le Service Résidentiel de Transition (Virton)
Bureau AI-BS (Tielen)

Education Eco-Award
De Education Eco-Award 2010, uitgereikt door Mevrouw Véronique Chapelle, Executive Assistant PEFC,
wordt toegekend aan De Faculteit Architectuur van de Université Catholique de Louvain-laNeuve. Deze faculteit wordt geleid door professor André De Herde en biedt het meest gestructureerde en
uitgebreide programma van Europa op het vlak van klimaat- en duurzame architectuur.
Werden bovendien genomineerd in deze categorie:
Het Collège Ste-Croix et Notre-Dame van Hannut
Vzw Classdeau (pepinster)

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 Award 2010, uitgereikt door de heer Alain Hubert, wordt toegekend aan
de stad Soignies. De Stad en het OCMW van Soignies richtten samen de vzw “Lokale Entiteit FRGE
(Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost)” op om het energie en waterverbruik op duurzame wijze
terug te schroeven.
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Media Award
De Media Award 2010, uitgereikt door de heer François Le Hodey, gedelegeerd bestuurder van IPM Groep,
wordt toegekend aan het reclamebureau DDB (Brussel) voor zijn campagne Volkswagen Bluemotion.
Het creatieve concept van deze campagne is eenvoudig: een campagne op poten zetten waarvan de
productie een minimale impact heeft op het milieu (CO2-uitstoot, recyclage, besparen van energie, tijd en
geld enzovoort).
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