Resultaten van de 10de editie
Belgische Energie- en Milieuprijs
Onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning
De Belgische Energie- en Milieuprijs vierde dit jaar zijn 10de verjaardag. De
prijsuitreikingsceremonie, die op 3 juni plaatsvond, werd door de aanwezigheid van Zijne
Koninklijke Hoogheid Prins Laurent gemarkeerd, als ook van figuren uit de politieke,
wetenschappelijke, economische en associatieve wereld.
Sinds de eerste editie in 2006 kwamen al meer dan 1.800 initiatieven van hoge kwaliteit in
aanmerking voor de Prijs. Het gaat om initiatieven van burgers, ondernemingen, openbare
instellingen en non-profitorganisaties die op opmerkelijke wijze bijdragen tot het beheer en de
bescherming van het milieu, de energie en het klimaat in ons land.
De uitreiking van de Awards 2015 werd in het BEL op het terrein van Tour&Taxis
(Brussel)georganiseerd. De tweetalige avond werd dit jaar geopend met een toespraak van
Mevrouw Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, gevolgd door de redevoering van de heer Carlo
di Antonio, Minister van Milieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Transport, Luchthavens en
Dierenwelzijn. Daarna heeft de heer Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk
Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme en Haven van
Brussel, op zij beurt een redevoering gehouden.
Alain Hubert, Voorzitter van de International Polar Foundation, heeft ook het woord genomen en de
verschillende winnaars en genomineerden gefeliciteerd.
In medewerking met de Wereldmilieudag, heeft de heer Christophe Verhellen,
Communicatieverantwordelijke van de Verenigde Naties voor de Benelux, het bericht van secretarisgeneraal Ban Ki-moon voorgelezen.
Deze nationale wedstrijd geniet van de financiële steun van Ethias, van het PEFC-label van Minister
Carlo Di Antonio, als ook van meer van 120 organisaties, waarvan de International Polar Foundation
en talrijke media partners.
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Voor deze editie 2015: de jury voorgezeten door Professor Marc De Clercq (Universiteit Gent) heeft de
winnaars van 9 categorieën aangeduid:
• 2 Individuele prijzen
• 3 Institutionele prijzen
• 4 Speciale prijzen

Laureaten en genomineerden 2015: resultaten
Volgende personen en organisaties hebben zich onderscheiden door hun inzet voor de komende
generaties.
De resultaten zijn terug te vinden op de officiële website van de wedstrijd: www.eeaward.be

Eco-Citizen Award
Deze Prijs wordt uitgereikt aan een burger van wie de opmerkelijke realisaties hebben geleid
tot een duidelijke verbetering van de kwaliteit van het milieu in zijn leefomgeving, zijn
buurt,…
De laureaat: De heer Koen Delie (Waregem)
Energie, Iedereen Mee!
Koen Delie wil alle inwoners van de buurt over de streep trekken om de Trias Energetica in praktijk
te brengen door tastbare, concrete en sexy oplossingen te bieden om de energievraag te beperken,
voor groene energie te kiezen en energie-efficiënt te handelen. Warmtecamera-scans, info-avonden
en energiedozen met kleine energiebesparende maatregelen maakten alles tastbaar.
De genomineerden :
De heer François de Gaultier (Leignon)
Fabricatie van zonstenen met een grote participatieve bouwwerf
Meneer de Gaultier en zijn echtgenote hebben een grote participatieve werf georganiseerd om
zonstenen te produceren met de aarde van de fundamenten van hun huis, rechtstreeks op het
bouwterrein. Deze ervaring bleek een fantastisch avontuur te zijn, zowel op persoonlijk als op
collectief vlak.
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GreenCaps (Auderghem)
Klaar om je gedrag te veranderen?
GreenCaps organiseert vier uitdagingen per jaar gewijd aan een milieuproblematiek. Het doel is het
publiek te overtuigen zijn gedrag te veranderen tijdens een maand of meer als het klikt: Februari
Zonder Verspilling, Mei Zonder Wagen, Juli Zonder Vlees, Oktober Zonder Verwarming.
In twee jaren, 7000 participaties en meer dan 1000 tonnen C02 gespaard!

Young People Award
Deze prijs is bestemd voor een burger jonger dan 30 jaar die zich heeft ingezet voor de
bescherming of de waardering van het milieu of de hernieuwbare energiebronnen of die zich
heeft onderscheiden in de strijd tegen de klimaatveranderingen

De laureaat: De heer Grégoire Leeuwerck (Brussel)
De saga van een fietsatelier in de buurt van Anneessens.
Cycloperativa wordt bestuurd door acht vrijwilligers die zich in een ‘sociocratie’ organiseren rond de
volgende opdracht: het milieu en de levenskwaliteit in de stad bevorderen en verdedigen door de
bevordering van de fiets in een coöperatieve aanpak. Het belangrijkste doel is het gebruik van de
fiets in Anneessens te steunen door de oprichting van een reparatiewerkplaats als vector van sociale
cohesie.
De genomineerde :
De heer Quentin Crespel (Brussel)
De BEES coop, een participatieve en coöperatieve supermarkt in Brussel.
Door de oprichting van een belangrijke verbruikerscoöperatie, is het doel toegang te geven tot
kwaliteitsvoedsel aan een lage prijs, in een milieuvriendelijke en menselijke aanpak. Dit alternatief
voor de supermarkten baseert zich op de mobilisatie en de actieve medewerking van de leden. De
prioriteit wordt verleend aan lokale producenten, korte kanalen, seizoensgebonden producten en
de strijd tegen voedselverspilling.
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Public Sustainable Development Award
Deze prijs beloont steden, gemeentes en openbare instellingen die zich onderscheiden op het
vlak van bescherming van het milieu en zuinig omspringen met energie en/of natuurlijke
rijkdommen.
De laureaat : Leefmilieu Brussel - BIM
Leefmilieu Brussel, een overheidsdienst kijkend naar de toekomst!
Het BEL, het nieuwe hoofdkantoor van Leefmilieu Brussel, is het grootste passiefgebouw in België.
Het integreert een aanpak bedacht op het comfort van zijn bezoekers en een ecodynamische
werkcultuur. Het BEL, gelegen in een ontwikkelingsbuurt, is een unieke plaats voor ecogebeurtenissen, een openbaar centrum voor informatie, en een restaurant met gezonde en
duurzame voeding.
De genomineerden:
Stad Oostende
Energiebewuste school
Stad Oostende heeft via EOS een aantal scholen energetisch doorgelicht. EOS ondernam daarna
onmiddellijk actie en voerde kleine energiebesparende ingrepen uit. Eveneens zette EOS een
sensibiliseringscampagne op. Zo werd aan leerlingen en leraars getoond hoe men energie kon
besparen. De gemeten besparingen bleken nóg hoger dan verwacht. Zo werd er een
energiebesparing gemeten van 30% t.o.v. het jaar voordien en dit zonder comfortverlies en met een
verbetering van de luchtkwaliteit in de klassen!

IMOG (Harelbeke)
Valorheat: warmtenetten
Intercommunale Imog zorgt voor de geïntegreerde afvalverwerking van 11 gemeenten in zuid-WestVlaanderen, goed voor ruim 231.000 inwoners. Vlaanderen staat aan de kop inzake recyclage: 2/3 van
het ingezamelde afval kan terug worden ingezet als secundaire grondstof. Daarnaast is afval ook
bron van energie: via zonnepanelen op de stortplaats, elektriciteitsproductie uit de
verbrandingsinstallatie, de biomassa uit behandeld houtafval produceert Imog 75 miljoen kWh
elektriciteit.

Belgische Energie- en Milieuprijs
R u e d e s C r o i s e t t e s 8 8 - 4870 Forêt -Trooz
Tel. + 3 2 ( 0)4 221 58 68
T . V . A : 4 7 2 . 4 2 7. 1 1 7 - I n g B E 5 7 3 4 0 - 0 1 5 0 4 4 4 - 3 5

info@eeaward.be – http://www.eeaward.be

Business Sustainable Project Award
Deze Prijs richt zich tot bedrijven en social profit ondernemingen die binnen de maatschappij
of hun organisatie bijdragen aan het uitwerken van een duurzame ontwikkeling. Worden o.a.
beloond: bijdragen om energie- en grondstofverbruik te verminderen (ecoconstructie,
energieprestatie, duurzame energie productie, recyclage, enz.), mobiliteit, biodiversiteit, ecoconsumptie maar ook sensibilisatie- en promotiecampagnes.

De laureaat: Sol Suffit VZW (Wevelgem)
Koken op zonne-energie met de SuniCook
Ecologisch –Economisch –Eenvoudig
SolSuffit vzw verzamelt mensen die duurzame energie willen promoten als bijdrage tot de strijd
tegen de klimaatopwarming. Meer dan 2 miljard mensen koken nog dagelijks met hout . De
SuniCook is een alternatief om zonne energie te gebruiken voor dagelijks koken. Winst voor mens en
milieu. Ook in België kan je koken op zonne-energie! Beleef hier de fun van het gebruik van de
SuniCook . Een betere methode om warm te lopen voor zonne energie is er gewoon niet!

De genomineerden:
Elia (Brussel)
Onbestemd terrein hartje Brussel wordt door Elia een voorbeeld van duurzame ontwikkeling.
Het Monnoyer-gebouw van Elia met zijn 10 000m² krijgt als eerste gebouw in België voor de tweede
keer op rij het label 'passief bouwen' en het BREEAM-label. Zo'n 4 000 m2 zonnepanelen voorzien
het gebouw van elektriciteit. De rietbeplanting zuivert het water. Het waterbekken, de inheemse
hagen en de bloemenweides die zonder onkruidverdelgers worden onderhouden, zijn een
trekpleister voor bijen en bevorderen de biodiversiteit.
Enersol (Battice)
Nieuw levensgroot werktuig
Het bedrijf Enersol, actief in de productie van duurzame energiebronnen en energetische efficiëntie,
heeft zich voorzien van een nieuw gebouw.
Hoewel het gebouw uniek door zijn vorm en design is, trekt zijn energetische en milieuvriendelijke
prestatie al de aandacht. Gezonde materialen, milieuvriendelijke en duurzame technieken, lokale
spelers, de betrokkenheid van het personeel zijn de gedragslijnen van dit project.
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Spa Monopole (Spa)
De bijen, vertegenwoordigers van de unieke biodiversiteit in Spa
Spa Monopole en BeeOdiversity hebben bijenkasten in het beschermingsgebied van de natuurlijke
mineraalwaters van Spa opgesteld om de kwaliteit van de biodiversiteit te meten. De resultaten
bevestigen dat de biodiversiteit uitzonderlijk is: ze is twee keer belangrijker dan op het platteland, er
is geen verontreinigende stoffen en de populatie bijen nam toe van 160.000 tot 400.000 in 2014.
Deze resultaten vertegenwoordigen van de efficiëntie van de beschermingsmaatregelen genomen
sinds meer dan 125 jaren. Dit project wordt tot de andere terreinen van Spadel uitgespreid.

Business Product Innovation Award
Deze prijs beloont bedrijven en onderzoekscentra die een vernieuwend product of dienst op
de markt hebben gebracht. Een product of dienst dat in zijn gebruik of vervaardiging
bijdraagt aan de bescherming van het milieu en zuinig omspringt met energie en/of
natuurlijke rijkdommen
De laureaat: SmartNodes (Ougrée)
SmartNodes : een vernieuwende technologie in dienst van steden.
SmartNodes heeft een intelligent controlesysteem voor de openbare verlichting ontwikkeld. Dankzij
een dynamische ‘lichtbel’, worden de energiekosten met 80% verminderd zonder de veiligheid en
het visuele comfort van de weggebruikers te verlagen. In het kader van intelligente steden, maakt
die technologie mogelijk de controle en de monitoring van openbaren diensten (verkeer,
wegmarkering, enz.) dankzij het verlichtingssysteem.
De genomineerden:
The Green Kow Company (Lasne)
Om de aarde te redden, laten we insecten eten!
Insecten zijn magische en smakelijke voeding die met minder broeikasgas, minder water en minder
plantaardige biomassa geproduceerd worden.
The Green Kow Company, een Belgisch bedrijf, was de eerste in Europa om producten met insecten
in supermarkten te verkopen.
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Do Eat (Mont-Saint-Guibert)
Do Eat- Eetbare schaaltjes
Om het afvalprobleem van plastic en glazen schaaltjes tegen te gaan, heeft Do Eat eetbare
schoteltjes ontworpen. Samengesteld uit aardappelzetmeel, zijn de producten biologisch
afbreekbaar, composteerbaar, met een neutrale smaak, personaliseerbaar en vooral eetbaar. Zijn
vaat eten wordt een eco-fun daad.

Education Eco-Award
Deze prijs is speciaal bedoeld voor de onderwijssector : scholen van alle niveaus en alle
richtingen, hogescholen, universiteiten, onderwijzers, leraars en professoren, leerlingen en
studenten.
De laureaat: Het Gemeentelijk Technisch Instituut (Londerzeel)
Niet zo maar aquaponics
Vier leerlingen combineren hun geïntegreerde proef tot één eindwerk, nl. aquaponics, een
watersysteem waarbij de visuitwerpselen als voedsel dienen voor kweken van groenten. De
warmtepomp genereert warm water voor de omegabaars. De automatisering zit in het voederen
van de vissen, temperatuurmeting, verlichting in donkere periodes.
Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan en er is samenwerking met KUL en bedrijfsleven.

De genomineerden:
Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk - PTI - (Kortrijk)
SHARES@PTI (Solar - Hydro - Aeolic - Renewable Energy & Sustainability)
Het PTI werkte 2 schooljaren rond hernieuwbare energie. De leerlingen onderzochten de knelpunten
rond energieverspilling, de beschikbare energiebronnen en mogelijke toepassingen. Ze maakten
onder andere een Europese publicatie in het Engels, een compacte muziekspeaker op zonne-energie
om de gsm op te laden en een groter model voor jeugdwerking en feesten. Ze organiseerden ook
infodagen.
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Institut La Clairière (Colfontaine)
We erven niet van de Aarde van onze ouders! Laten we het milieu beschermen!
Het Instituut van gespecialiseerd onderwijs “La Clairière” gebruikt een pedagogiek die natuur en
welzijn combineert om de integratie van de leerlingen en de ontwikkeling van hun bevoegdheden te
bevorderen. De jongeren zetten creatieve acties op in hun regio en in hun omgeving, rond
verschillende thema’s: duurzame en lokale voeding, recuperatie, openbare netheid,…

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 laureaat: Empreintes (Namen)
« Eco Watchers » : vechten tegen de energetische kwetsbaarheid
Eco Watchers is een program dat tegen energetische kwetsbaarheid vecht. Tijdens een jaar, hebben
groepen volwassenen in een precaire situatie zich verenigd om middelen te vinden en delen die op
drie niveaus werken:
- Het comfort en de energetische kwaliteit van de woningen verhogen,
- De consumptie verder beheersen,
- Hun actiekracht in hun woning en in de maatschappij ontwikkelen.

Premium Media Partner Award
Deze prijs is uitgereikt door de major Media Partner.
De laureaat: Spa Monopole (Spa)
De bijen, vertegenwoordigers van de unieke biodiversiteit in Spa
Spa Monopole en BeeOdiversity hebben bijenkasten in het beschermingsgebied van de natuurlijke
mineraalwaters van Spa opgesteld om de kwaliteit van de biodiversiteit te meten. De resultaten
bevestigen dat de biodiversiteit uitzonderlijk is: ze is twee keer belangrijker dan op het platteland, er
is geen verontreinigende stoffen en de populatie bijen nam toe van 160.000 tot 400.000 in 2014.
Deze resultaten vertegenwoordigen van de efficiëntie van de beschermingsmaatregelen genomen
sinds meer dan 125 jaren. Dit project wordt tot de andere terreinen van Spadel uitgespreid.
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Premium Ethias Award
Deze prijs wordt uitgereikt door Premium Sponsor Ethias
De laureaat: IMOG (Harelbeke)
Valorheat: warmtenetten
Intercommunale Imog zorgt voor de geïntegreerde afvalverwerking van 11 gemeenten in zuid-WestVlaanderen, goed voor ruim 231.000 inwoners. Vlaanderen staat aan de kop inzake recyclage: 2/3 van
het ingezamelde afval kan terug worden ingezet als secundaire grondstof. Daarnaast is afval ook
bron van energie: via zonnepanelen op de stortplaats, elektriciteitsproductie uit de
verbrandingsinstallatie, de biomassa uit behandeld houtafval produceert Imog 75 miljoen kWh
elektriciteit.

Speciale vermelding van de Jury
Deze prijs wordt uitgereikt door de jury
De laureaat: Enersol (Battice)
Nieuw levensgroot werktuig
Het bedrijf Enersol, actief in de productie van duurzame energiebronnen en energetische efficiëntie,
heeft zich voorzien van een nieuw gebouw.
Hoewel het gebouw uniek door zijn vorm en design is, trekt zijn energetische en milieuvriendelijke
prestatie al de aandacht. Gezonde materialen, milieuvriendelijke en duurzame technieken, lokale
spelers, de betrokkenheid van het personeel zijn de gedragslijnen van dit project.

Infos : Nathalie Nicosia – nathalie.nicosia@reference-media.be – 0477/ 61 70 41

Belgische Energie- en Milieuprijs
R u e d e s C r o i s e t t e s 8 8 - 4870 Forêt -Trooz
Tel. + 3 2 ( 0)4 221 58 68
T . V . A : 4 7 2 . 4 2 7. 1 1 7 - I n g B E 5 7 3 4 0 - 0 1 5 0 4 4 4 - 3 5

info@eeaward.be – http://www.eeaward.be

