Belgische Energie en- Milieuprijs 2011
In aanwezigheid van meer dan 200 genodigden uit alle geledingen van de
Belgische burgerlijke samenleving vond op 27 mei de 6de prijsuitreikingsceremonie
plaats.

De uitreiking van de Awards 2011 werd
georganiseerd
in
hartje
Brussel
in
Tour&Taxis, en werd dit jaar geopend met
een toespraak van de heer Paul Magnette
minister van Klimaat en Energie. Daarna
volgden nog toespraken van 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 1200 initiatieven van hoge
kwaliteit in aanmerking voor de Prijs. Het gaat om initiatieven van burgers,
ondernemingen, openbare instellingen en non-profitorganisaties 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 100
organisaties. Dit jaar is deze nationale wedstrijd eveneens mogelijk gemaakt dankzij
de financiële steun van Ethias, International Polar Foundation, PEFC, Volvo, Sofico,
het BIM en de Waalse minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit.
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Resultaten van de Editie 2011
Individuele Prijzen
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, zijn stad, zijn school.
Laureaat : Mevrouw Françoise Jadoul (Charleroi)
Een boek om de impact van onze bewoning op het milieu te verminderen
Voor de meeste burgers is het moeilijk de acties te bepalen die moeten worden
ondernomen om de impact van hun bewoning te verminderen op het milieu. Het
boek « Vers un nouvel habitat, 15 expériences pour un habitat sain, économe,
respectueux et convivial » ondersteunt de burgers in hun project met de woorden en
ervaring van anderen die de uitdaging al zijn aangegaan.
Genomineerd: Mevrouw Bettina Geiken (Brussel)
Ecologische renovatie in een geklasseerd gebouw
Isolerende gipsplaten, lage temperatuur vloerverwarming en ecologische
materialen.
Deze realisatie had als doelstelling de duurzame renovatie en verbetering van de
energiedoeltreffendheid in een geklasseerd gebouw.
Genomineerd: Mijnheer Roger Cordier (Hotton)
Renovatie van een watermolen met autonomievergroting door eigen groene
stroomvoorziening
Mijnheer Cordier heeft zijn kinderdroom verwezenlijkt: met zijn familie in een
watermolen wonen en zijn eigen groene stroom produceren. Na de renovatie van
zijn molen heeft deze burger zonnepanelen geplaatst en een nieuw waterwiel met
een versnellingskast opgesteld dat gekoppeld is aan een stroomgenerator.
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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

Laureaat: Squid asbl (Hotton)
LaSemo, een duurzaam muziekfestival
LaSemo groeit en bloeit: dit duurzaam muziekfestival ontstond in juli 2008 en blijft
maar groeien in het zomerfestivals landschap. Het verenigt muziek, ontspanning en
ecologie. Dit ecologische labo staat de festivalgangers toe verschillende
doeltreffende experimenten uit te proberen zoals: herbruikbare bekers,
droogtoiletten die werken met houtspaanders, selectief sorteren, …

Genomineerd: Géraldine Rifaut en Sylvain Eekhout (Nivelles)
Ecologisch passiefhuis
Dit jonge paar uit Brussel heeft een passiefhuis gebouwd en heeft gekozen voor
milieuvriendelijke materialen en een natuurbewuste levenswijze. Zij verplaatsen zich
voornamelijk met de tram, de fiets of te voet. Deze zachte vervoerswijzen genieten
van een echte steun van de Brusselse autoriteiten.
Een mooi voorbeeld voor talrijke families.
Genomineerd: Nicolas Tsurukawa (Brussel)
Duurzame agenda
Nicolas is verantwoordelijk voor de uitgave van de studentenagenda aan de
faculteit voor landbouwkundige wetenschappen van Gembloux. Hij heeft gebruik
gemaakt van zijn talent om 8000 agenda’s uit te geven en bij jongeren (16 - 26 jaar)
uit te delen. Deze agenda tracht de jongeren te sensibiliseren voor duurzame
ontwikkeling.
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Institutionele Prijzen
BUSINESS SUSTAINABLE DEVELOPMENT AWARD
Deze prijs beloont ondernemingen die zich onderscheiden op het vlak van
bescherming van het milieu en zuinig omspringen met energie en/of natuurlijke
rijkdommen.
Laureaat: DERBIGUM (Lot)
Eco-innovatie: Vervaardiging van een plantaardig dekmembraan
DERBIPURE® is een dakmembraan waarin plantaardige grondstoffen (oliën van o.a.
koolzaad en raapzaad en dennenharsen) bitumen vervangen. Deze dakbedekking
zorgt ook voor een passieve klimatisering. De witte toplaag weerkaatst 81 % van de
zonnestralen en vermindert de temperatuur onder een plat dak met 5 graden. Deze
eco-innovatie van de marktleider in waterdichte bedekkingsmaterialen zal een
treffend effect op het milieu hebben en biedt tegelijkertijd een toekomstgerichte
oplossing op gebied van groene innovatie.
Genomineerd: COBELPA (Brussel)
Sectorakkoord dat garandeert dat het papier geen vezels bevat die afkomstig zijn
van illegale ontginning.
COBELPA is de vereniging van de Belgische papierindustrie. In een overeenkomst op
sectorniveau garandeert de Belgische papierindustrie de wettelijke herkomst van de
gebruikte houtvezels en pulp voor de productie van papier en karton en toont dat
ze geen houtvezels gewonnen uit illegale houtkap bevatten. De Belgische
papierindustrie is hiermee de eerste in Europa om een dergelijk verregaand
sectorengagement aan te gaan. Een stap meer in de strijd tegen illegale houtkap.
Genomineerd: DET NORSKE VERITAS (Antwerpen)
Financiële hulp voor werknemers om hun ecologische voetafdruk te verkleinen
Het bedrijf spoort haar werknemers aan om hun ecologische voetafdruk in hun
privéleven te verkleinen door financiële hulp te verlenen. Det Norske Veritas (DNV)
telt 300 kantoren en stelt 9.000 mensen tewerk in 100 landen. DNV heeft een
brochure gepubliceerd om haar ervaring met anderen te delen en hun de
gelegenheid te geven er inspiratie, ideeën en oplossingen te vinden.
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INSTITUTION SUSTAINAIBLE DEVELOPMENT AWARD
Deze prijs beloont openbare en non-profitinstellingen die zich onderscheiden op het
vlak van bescherming van het milieu en zuinig omspringen met energie en/of
natuurlijke rijkdommen.

Laureaat: EANDIS (Melle)
Een globale aanbieding die energetische diensten omvat ten voordele van de
planeet en de klant
De
prestaties
van
Eandis,
de
beheerder
van
het
gasen
elektriciteitsdistributienetwerk, zijn verspreid over 239 steden en gemeentes. Maar
Eandis beperkt zich niet tot de rol van distributeur, het is het eerste openbaarbedrijf
dat zijn klanten een globale energiedienst aanbiedt. Dankzij het advies en expertise
van Eandis op vlak van rationeel energieverbruik en groene energiebronnen
werden, in 10 jaar tijd, meer dan 100 GWu elektriciteit en 218 GWu gas en petroleum
bespaard. Een voordeel voor de planeet en voor de klant. Vandaag genieten
bijvoorbeeld meer dan 50 schoolgebouwen in Antwerpen van dit concept met als
voordeel een besparing van 17 miljoen kWu energie en een vermindering van de
jaarlijkse faktuur van -26%.
Genomineerd: BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer
Lokale actieplannen voor energiebeheer en hun belangrijke invloed op gebied van
energiebesparing.
Door de realisatie van een P.L.A.G.E. (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van
Energie) zijn 70 gemeentegebouwen en 5 Brusselse ziekenhuizen er, op 3 jaar tijd, in
geslaagd hun brandstofverbruik met ongeveer 15 % te verkleinen en hun
elektriciteitsverbruik te stabiliseren of zelfs tot 4% te verminderen. Zo vermeden ze een
CO2-uitstoot van 6.600 ton, met andere woorden evenveel als 7.500 Brusselse
huishoudens die hun totaalverbruik in 3 jaar met 20 % zouden verminderen.

Genomineerd: BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer
BatEx project: « Voorbeeldgebouwen: energie & ecoconstructie ».
De «Voorbeeldgebouwen: energie & ecoconstructie (BATEX)» projectoproep is
uitgelopen op 117 projecten van passief- of «laagenergetische» gebouwen die
tegen 2013 zullen gerealiseerd zijn. De realisatie van de laureaat projecten zou
jaarlijks een CO2-uitstoot moeten vermijden van 13.000 ton. Dit toont nogmaals het
dynamiserend effect van regionale beleidsmaatregelen in de verwezenlijking van
duurzame ontwikkelingen.
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MUNICIPAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT AWARD
Dezez prijs beloont de acties van plaatselijke overheden op het vlak van duurzame
ontwikkeling.

Laureaat: Brugge – OCMW
Globaal project van bosexploitatie tot houtgebruik in OCMW gebouwen.
Het OCMW van Brugge wordt beloond voor de diversiteit van haar acties inzake
milieuzorg en energiebesparing. Als eigenaar van 1 300 hectaren bos in de provincie
Luxemburg heeft het OCMW onder andere een uniek alomvattend project
ontwikkeld om haar eigen hout te gebruiken voor haar bouwprojecten. De bossen
worden duurzaam beheerd met respect voor biodiversiteit. Het hout wordt gebruikt
in alle bouwprojecten van het OCMW, voor meubels, buitenterrassen, kinderspellen,
enz.
Genomineerd: Gemeente van Villers-le-Bouillet
Publiek-private samenwerking met burgerparticipatie voor de exploitatie van een
2MW windmolen
Op initiatief van de gemeente Villers-le-Bouillet is het bedrijf EnerCity dat energie
produceert en distribueert ontstaan om een 2MW windmolen te beheren. Deze
burgerlijke windmolen is voor 20% eigendom van locale burgers en voor 80% van de
gemeente en investeerders.
Genomineerd: Gemeente van Frasnes-Lez-Anvaing
Inkorting van de middagpauze.
Deze « Clim’actieve » gemeente heeft de middagpauze ½ uur ingekort.
½ Uur minder, daarom sluiten de kantoren ‘s avonds ½ uur vroeger wat energie
besparend werkt en de CO2-emissies vermindert. Dit wordt nog eens versterkt door
het feit dat de werknemers voortaan ter plaatse eten en niet meer naar huis rijden
tijdens de middagpauze. Een bewijs dat een simpele verandering in onze gewoontes
kan leiden tot de vermindering van CO2-emissies.
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Speciale Prijzen
ECO-BOOSTER AWARD
In tegenstelling tot de andere prijzen die tot doel hebben bepaalde realisaties te
bekronen, wordt de prijs Eco-Booster toegekend aan een project waarvan de
haalbaarheid werd bewezen.
Laureaat: ALTRAN (Brussel)
Mobiliteitspakket voor werknemers ter vervanging van de individuele wagen
Altran biedt een kant en klare « drie mobiliteiten » pakket aan om stilletjes aan ieders
mentaliteit en gewoonten voorgoed te veranderen. Het aangeboden
mobiliteitspakket bestaat uit:
Een abonnement voor het openbaar vervoer;
Een vouwfiets en de nodige veiligheidsaccessoires;
De ter beschikkingsstelling van gemeenschappelijke wagens.
Genomineerd: LEVEL-IT (Angleur)
Ontwikkelingsproject voor een software die de grondstofkringlopen tussen bedrijven
ontwikkelt
Het project bestaat in de ontwikkeling van een informaticaplatform die de
ondernemingen in een economische activiteitszone ondersteunt bij hun milieubeleid.
Het voegt zich in de ontwikkeling van het concept industriële ecologie die zich richt
op het combineren van een groep ondernemingen als een ecologisch geheel om
zijn hulpbronnen efficiënter te gebruiken en zijn verliezen te beperken.

ECO-BUILDING AWARD
Deze prijs richt zich meer bepaald tot al wie een huis heeft laten bouwen dat zoveel
mogelijk rekening houdt met de principes van eco- en bioconstructie en tot
architecten of architectenbureaus die één of meer dergelijke gebouwen hebben
ontworpen.
Laureaat: R²D² Architecture (Forest)
Eerste wooncomplex ecologisch gebouwde passieve sociale woningen
Dit wooncomplex laat zich perfect integreren in zijn omgeving, zijn stads- en sociale
context, zijn architecturale omgeving… de met art-nouveau smeedwerk
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geornamenteerde gevel getuigd ervan. Dit woonproject ligt in Brussel-Hoofdstad en
was laureaat in de wedstrijd «Voorbeeldgebouwen» van het IBGE.
Genomineerd: BEAUVENT CVBA (Veurne)
Renovatie en ombouw van een boot in kantoren volgens het « Nulenergie » principe
Deze boot werd door Beauvent cvba & Zonnewindt vzw omgebouwd tot een
kantoor voor 15 personen. Een grote inspanning werd gedaan op gebied van
isolatie en zonnepanelen zorgen voor verwarming. Een waterzuivering systeem voor
hemelwater zorgt dat het water drinkbaar is.

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.
Laureaat: Koninklijk Atheneum Pepinster
Ontwerp en constructie van een windmolen door de studenten
De leerlingen uit de tweede en derde graad algemeen, technisch en beroeps
secundair onderwijs hebben hun competenties verenigd om een windmolen te
bouwen die elektriciteit levert om de klassen te bevoorraden.
Genomineerd: Sint-Janscollege - Sint-Amandsberg (Gent)
Gezamenlijk project om de ecologische voetafdruk van de school te verkleinen
Het Sint-Janscollege is een bijzonder dynamische school op het gebied van
milieuzorg. Dankzij de inspanning en medewerking van studenten en leeraren heeft
de school haar energie- en milieuprestaties verbetert door onder andere de zolder
te isoleren, thermostaten te plaatsen, een groendak aan te leggen,
sensibilisatieacties… en het is maar een begin!

Genomineerd: Institut technique René Cartigny (Ixelles)
Eerste «Ecodynamische onderneming» gelabelde technische school uit het Brussels
gewest.
Dankzij een bijzonder aanhoudende, gezamenlijke inspanning kreeg de technische
en beroepsschool Institut René Cartigny haar eerste ster van het «Ecodynamische
onderneming» label en een milieuvergunning. Op het IRC zijn studenten «meer dan
een leerling ».
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BELGIANS ABROAD ECO-AWARD
Deze prijs richt zich naar de Belgen in het buitenland (ondernemingen, instellingen,
natuurlijke personen, ngo's enzovoort):
- die ervoor gekozen hebben de Belgische milieunormen na te leven in hun
buitenlandse vestigingen wanneer de Belgische normen strenger zijn dan de
plaatselijke voorschriften;
- die de Belgische knowhow op het vlak van energie, ecologische ontwikkeling
en/of milieu in andere landen hebben gepromoot.

Laureaat: Architectenbureau Henk Van Aelst bvba (Berlaar)
Ontwerp van een ecodorp in Haïti
Tussen al zijn ecologische realisaties heeft het Ecologisch Architectenbureau Henk
Van Aelst bvba, in Haïti, een « earthbags » ecodorp ontworpen volgens het principe
van de lobbensteden. Dit ecologisch dorp is rijkelijk uitgerust met
gemeenschappelijke ruimtes, biogasinstallaties, regenwaterrecuperatie systemen en
parabool-kookers. Een mooi voorbeeld van « groen » knowhow export.
Genomineerd: Solar Solidarity International (Brussel)
Uitbreiding van duurzame energie in ontwikkelingslanden
Deze vereniging verzamelt, onder andere, fondsen om elektrificatie projecten via
duurzame energie in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Dankzij de opbrengst
van de « Fleurs Solaires Dansantes » van artiest Alexandre Dang is de levenskwaliteit
van bevolkingen in Mali, Burkina Faso en Senegal vooruitgegaan.

Genomineerd: l’ONG Graine de Vie (Le Roeulx)
Onze ecologische voetafdruk verkleinen
Graine de Vie onderneemt acties om de ecologische voetafdruk van de bewoners
van de geïndustrialiseerde landen te compenseren door het planten van bomen in
de ontwikkelingslanden. De NGO start op elke site met een bomenkwekerij en vormt
lokale plantenkwekers om deze te beheren. Samen met de locale instanties en
scholen ontwikkelt zij een sensibilisatieprogramma naar de bevolking voor het
beschermen van het milieu.
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MEDIA AWARD
Deze prijs wenst vernieuwende en verantwoordelijke initiatieven op het vlak van
reclame belonen. Kortom, een mooie erkenning voor wie zich niet overgeeft aan
"greenwashing".
Het kan gaan om reclame in de pers of op tv, een milieuvriendelijk uitgewerkte
campage of een informatiewebsite.
Laureaat: BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer
Voeding campagne 2010 - 2011
Vandaag de dag vertegenwoordigt onze voeding een derde van onze impact op
het leefmilieu, of 20 % van onze CO2-uitstoot!
Om het publiek over deze vragen te sensibiliseren en tot een eenvoudige en
positieve gedragsveranderingen te komen heeft Brussel Milieu een originele
communicatiecampagne gelanceerd. De bedoeling is mensen ertoe aanzetten om
lokaal geproduceerd seizoensproducten te eten en op te letten voor de teeltwijzen
(meststoffen, pesticiden, …) van voedingsmiddelen.
Genomineerd: PLANETEMôMES (Mont-saint-Guibert)
Een film om de kinderen te sensibiliseren
Hoe kan men kinderen tussen 8 en 12 sensibiliseren rond de energieproblematiek?
Een uitdaging die Planètemômes is aangegaan door een originele, dynamische en
pedagogische film te produceren.
Meer dan 50.000 kinderen (ongeveer 500 basisscholen) zijn bij deze unieke animatie
betrokken.
Genomineerd: Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en de
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu (Brussel)
Sensibilisatiecampagne “Je donne vie à ma planète - Ik geef leven aan mijn
planeet. Ik handel voor biodiversiteit!”
Deze sensibilisatie- en engagementcampagne ter bevordering van de bescherming
van de biodiversiteit nodigt groot en klein uit zich in te zetten voor een duurzaam
gedrag in ons dagelijks leven. Meer dan 16 500 personen, 80 organisaties en 32
scholen hebben zich geëngageerd om ongeveer 60 500 acties voor de biodiversiteit
te doen.
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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.
Laureaat: EANDIS (Melle)
Grootschalig investeringsproject in energie in 50 scholen van Antwerpen.
Eandis en het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen hebben
hun inspanningen gebundeld om het energieverbruik te rationaliseren en de nodige
groene maatregelen te nemen in de schoolgebouwen. Dankzij een investering van
16,6 miljoen euro zou de energiefactuur van de schoolgebouwen met circa 26
procent dalen. Dit groots project van vijftig scholen zal model staan voor de hele
Vlaamse Gemeenschap.

PREMIUM ETHIAS AWARD
Deze prijs is uitgereikt door de major Sponsor.
Laureaat: Gemeente van Villers-le-Bouillet
Publiek-private samenwerking met burgerparticipatie voor de exploitatie van een
2MW windmolen
Op initiatief van de gemeente Villers-le-Bouillet (6332 inwoners) is het bedrijf EnerCity
dat energie produceert en distribueert ontstaan om een windmolen van 2MW
(Repower MM-92) te beheren. Later komen nog verdere investeringen in de
hernieuwbare energiesector zoals warmtenetwerken, een fotovoltaïsche centrale, …
Het bedrijf is voor 20% eigendom van locale burgers en voor 80% van de gemeente
en investeerders. De gemeentelijke windmolen zal, jaarlijks, een CO2-uitstoot
vermijden van2 200 ton.
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SPECIALE VERMELDING VAN DE JURY
AMO LA CHALOUPE (Ottignies)
De petrol-vrije reis voor jongeren
De petrol-vrije reis (of bijna) brengt 10 jongeren - tussen de 15 en 20 - uit verschillende
milieus en culturen samen die zich een jaar lang willen inzetten voor een alternatief
reisproject. De doelstelling is: zich informeren over de verhouding tussen de mens en
zijn omgeving en de voornaamste inzet van de hedendaagse samenleving om de
“zo milieuvriendelijk mogelijk reizen” uitdaging aan te gaan.

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