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3 administraties / 3 bevoegdheden
Mobiliteit
Sofie Walschap, swalschap@mbhg.irisnet.be

Christine Heine, chheine@mrbc.irisnet.be

http://www.mobielbrussel.irisnet.be/ 

Inzameling en sortering van afval
Barbara Wauters,  
barbara.wauters@bruxelles-proprete.be 

https://www.arp-gan.be  

Andere milieuthema’s
Roxane Keunings, rkeunings@leefmilieu.irisnet.be

Fanny Colot, fcolot@leefmilieu.irisnet.be, 

Evelien De Coninck edeconninck@leefmilieu.irisnet.be

www.leefmilieubrussel.be/scholen 

mailto:swalschap@mbhg.irisnet.be
mailto:chheine@mrbc.irisnet.be
http://www.mobielbrussel.irisnet.be/
mailto:barbara.wauters@bruxelles-proprete.be
https://www.arp-gan.be/
mailto:rkeunings@leefmilieu.irisnet.be
mailto:fcolot@leefmilieu.irisnet.be
mailto:edeconninck@leefmilieu.irisnet.be
http://www.bruxellesenvironnement.be/%C3%A9coles
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Leefmilieu Brussel

 Is gebonden door thematische 
PLANNEN die objectieven 
vastleggen

 Werkt een strategie uit om zijn 
doelstellingen te bereiken

 Zeer weinig aanwezig op het 
terrein 

 Doet beroep op de 
concurrentie om zijn projecten 
uit te werken via 
overheidsopdrachten of 
projectoproepen

Verenigingen

 Ontwikkelen hun eigen 
NME-projecten

 Al dan niet complementaire 
met de strategie van 
Leefmilieu Brussel 

 Aanwezig op het terrein en 
zeer grote ervaring (soms 
nog van voor de oprichting 
van Leefmilieu Brussel)

 Gefinancierd via 
subsidies/scholen/verschille
nde kabinetten

Samenwerking met de verenigingen/ 1
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Samenwerking met de verenigingen/ 2

Voorbeelden van 
overheidsopdrachten:
Animaties

Begeleiding van projectoproep

Ontwikkeling van leermiddelen

Voorbeelden van 
projectoproepen:
Duurzame kantines

Duurzame voeding
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Educatief aanbod 
www.bruxellesenvironnement.be/ecoles

www.leefmilieubrussel.be/scholen 

http://www.bruxellesenvironnement.be/%C3%A9coles
http://www.leefmilieubrussel.be/scholen
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1/ Informatie- en promotiecentrum voor NME
persoonlijk informatiecentrum, e-nieuwsbrieven,  website, bezoeken in 
scholen, gespecialiseerde bibliotheek, animaties in hogescholen

Réseau-Idée: Dominique Willemsens & Hélène Colon, 02 286 95 70

bruxelles-ere@reseau-idee.be,            www.bruxelles-ere.be

NME-Brussel: Kris Van Ingelghem  02/893 08 09  0473 96 85 04

kris@goodplanet.be www.nme-brussel.be 

2/ Pedagogische en methodologische middelen

gratis , 3-18 jaar, thema’s: geluid, afvalbeperking, duurzame voeding, 
energie, ecologische voetafdruk, water, NME-balans

Ondersteuning: dossier leerkrachten, dossier leerlingen, kaartspel, DVD, 
quiz, samenwerkingsspelletjes, affiches, …

   3/ Vormingen, bezoeken en sensibiliseringscampagnes

thema’s: moestuin, compost,… , voor verschillende onderwijsniveau’s 

Campagne de goede gebaren voor mijn planeet, Europese week voor 
afvalvermindering

     

mailto:bruxelles-ere@reseau-idee.be
http://www.bruxelles-ere.be/
mailto:kris@goodplanet.be
http://www.nme-brussel.be/
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4/ Animaties voor de klassen
LB 4 thema’s (energie, geluid, duurzame voeding, afvalvermindering) 
3-18 jaar, 150 animaties/jaar

reservering via de website van LB vanaf mei 

Subsidies: meer dan 1 miljoen euro/jaar voor animaties binnen heel 
het Brussels Gewest

5/ Projectoproep
Thema’s (geluid, afvalvermindering, duurzame voeding, energie, 
biodiversiteit), 69 scholen in 2 jaar 

Steun:  1000 euro + hulp van een begeleider (10 voormiddagen)

Timing: promotie in februari, jury in april, starten van de projecten in 
september

   6/ Bubble Netwerk

Motiveren en valoriseren van de Brusselse scholen in actie voor het 
leefmilieu via een zichtbare cartografie en een netwerk van 
leerkrachten, directies, ouders, …
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Eco-beheer van scholen

PLAGE scholen (PLAGE = 

Plannen voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie)

Programma duurzame voeding
Vormingen duurzame kantines, methodologisch gids, …

Facilitator « duurzame gebouwen»
Info-lijn, renovatiepremie, energiepremie, …

Alle info op www.leefmilieubrussel.be/scholen  rubriek eco-beheer

http://www.leefmilieubrussel.be/scholen
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