
LAUREATEN 2021 VAN DE PROJECTOPROEP « INITIATIEVEN VOOR DUURZAAMHEID » 

Soort 
organisatie 

Naam 
organisatie  Naam project  Projectbeschrijving   Wijk 

vzw Canal it up  Kajakken voor 
een proper 
kanaal 

Project om het kanaal schoon te maken met de kano (vissen naar afval) en om de omliggende 
kades schoon te maken. Installatie van een ‘afvalbarrière’, drijvende zuiverende eilanden 
(waterplanten), bewustmakingsactiviteiten rond het thema water en zwerfvuil. 

Vijfhoek 

vzw De 
Buurtwinkel 

Buurttuin Ter 
Ursulinen 

Gemeenschappelijk tuinproject tussen particulieren en professionele stadslandbouwers, gelegen 
in de Ursulinenstraat. De Buurtwinkel vzw zal de activiteiten rond de tuin coördineren voor de 
inwoners en de scholen uit de buurt. 

Vijfhoek 

vzw La 
Poudrière  

Cadeau du ciel Het project ‘Cadeau du ciel’ (‘Geschenk uit de hemel’) omvat de renovatie van een systeem voor 
het opvangen van regenwater en het creëren van nieuwe mogelijkheden om regenwater op te 
vangen, op te slaan en ter beschikking van de burgers te stellen. Dit niet-drinkbaar water zal 
worden gebruikt voor activiteiten in de wijk, zoals het besproeien van planten, maar ook om een 
openbaar toilet in de Kruitmolenstraat 64 van water te voorzien. 

Vijfhoek 

vzw Boerderij 
van het 
Maximiliaan 
-park 

Maxi Épuration Project voor de renovatie van het waterzuiveringsstation van de boerderij en de bouw van een 
educatief centrum eromheen om het brede publiek gratis activiteiten aan te bieden over de 
thema's watercyclus en afvalwaterzuivering. 

Vijfhoek 

school  Brussel 
Annuntiaten 
(Imelda 
Instituut) 

Imelda'K Project om de leerlingen van de school bewust te maken van de waterproblematiek: 
aanmoediging voor het drinken van leidingwater, hergebruik van regenwater (voor de moestuin, 
voor de toiletten ...). 

Vijfhoek 

feitelijke 
vereniging 

Nicodème 
Lonfils 
Guillermo 

Onthaal van 
nieuwe buren 
in een mini-

Ontwikkeling van een ruimte rond stadsfauna, een mini-reservaat voor wilde dieren: plaatsing 
van palen met nestkastjes voor mussen, plaatsing van nestkastjes voor gierzwaluwen, plaatsing 
van insectenhotels, aanleg van een zone die water vasthoudt, plaatsing van klimplanten... zodat 
dieren en insecten een veilige plek kunnen vinden om zich in de stad te ontwikkelen. Alles zal 

Laken 
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Borragán 
Sugir Selliah 

reservaat aan 
Bockstael 

worden ontwikkeld met gerecycleerde materialen en er worden innovatieve oplossingen 
geïntegreerd om regenwater optimaal te gebruiken. 
 

vzw AMO NOH, 
begeleiding
sdienst voor 
jongeren en 
families 

Participatieve 
workshops 
rond fietsen 
herstellen 

Organisatie van participatieve fietsreparatieworkshops. Elke woensdag van 15 tot 17 uur zijn een 
AMO-begeleider en twee monteurs met het nodige materiaal aanwezig op een van de drie 
afgesproken locaties (afwisselend) om hulp te bieden bij fietsreparaties. Het project wordt 
georganiseerd in het kader van het straatwerk. De fietsateliers worden gebruikt als een opstapje 
om AMO bekend te maken bij de burgers als een ruimte met tools om projecten te ontwikkelen 
die nuttig zijn voor het gemeenschapsleven. De monteurs zijn jongeren uit de buurt die 
belangstelling hebben voor het maken van fietsen en die via CYCLO hierover werden opgeleid. 

NOH 

vzw Bruxelles 
Champêtre 

Didactische en 
participatieve 
modules over 
de huidige 
uitdagingen 
rond water 

Opzetten van didactische en participatieve modules over het thema water. Het doel is de 
bewustwording en de belangstelling rond water en de waterproblematiek te vergroten. In de 
loop van het jaar worden in de workshops collectieve reflectie, didactische vraagstukken en de 
uitwerking van educatieve modules aan elkaar gekoppeld. Dit met de steun van een team van 
deskundigen op het gebied van duurzame ontwikkeling, ludieke activiteiten en bewustmaking, 
en duurzaam waterbeheer. Bucolic zal in 2022 water als centraal thema hebben, met een 
‘verenigingendorp’ (verenigingen die rond water werken, hebben elk een stand), lezingen en 
debatten en vooral de nadruk op participatieve modules. Dit alles gecreëerd en geanimeerd door 
een publiek dat de rijkdom en diversiteit van het Brusselse burgerfestival weerspiegelt. 
Het project zal vervolgens worden voortgezet door middel van een rondreizende dynamiek van 
deze modules. Ze kunnen op andere plaatsen worden gepresenteerd (evenementen, 
verenigingen, culturele centra, buurtcentra, enz.) om zoveel mogelijk mensen bewust te maken 
van waterverbruik en de daarmee verbonden problemen, en om ervoor te zorgen dat iedereen 
vertrouwd geraakt met het onderwerp en oplossingen kan aandragen, op zijn eigen niveau en 
volgens zijn eigen middelen. 

Vijfhoek 

vzw Ferrer 
Formations 

L’eau du 
robinet, ça 
nous plaît ! 

Dit project is een voortzetting van de acties van het Ecoteam dat binnen de Haute Ecole 
Francisco Ferrer werd opgericht. 
Doel is de consumptiegewoonten van de medewerkers en studenten van de Haute Ecole 
Francisco Ferrer te veranderen en hen ertoe aan te zetten leidingwater te drinken, met name 
door bewustmakingsactiviteiten. 

Vijfhoek 
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feitelijke 
vereniging 

Comité de 
quartier 
Notre-
Dame-aux-
Neiges  

Notre-Dame-
au-vert 

Aanleg van een collectieve moestuin in bakken. Andere activiteiten zullen worden voorgesteld 
rond deze moestuin: ontdekkingsworkshops over tuinieren, kookworkshops met geteelde 
producten, bezoeken aan de moestuin (vzw’s, scholen ...), opleiding ... 

Vijfhoek 

school  Ecole 
primaire 
des 
Magnolias 

Les pieds dans 
l'eau - herstel 
van een vijver 

Project voor het herstel van een vijver voor educatieve doeleinden: 
 
- Herstel: 
Schoonmaken en vullen van de oude vijver. Waterplanten plaatsen die insecten en vogels 
aantrekken. Bloemen aanplanten rond de vijver. 
 
- Onderhoud: 
Tuinwerken, verfraaiing van de groene ruimte.  
 
- Studie van de fauna en flora:  
Bestudering van de vijver, een zeer rijke maar kwetsbare leefomgeving die behouden moet 
blijven. Vijvers zijn nuttig voor het behoud van ecosystemen. Ze zijn essentieel voor de 
voortplanting van vele plant- en diersoorten. Helaas zijn ze aan het verdwijnen en worden ze 
steeds zeldzamer. Observatie en identificatie van soorten die in en rond de vijver leven. 
Bestudering van hun levenscyclus en voedselketens. Observatie van de biodiversiteit van een 
vijver.   

Laken 

vzw Collectif 
AuQuai  

Akarova-tuin, 
Madeliefjes-
tuin 

Ontwikkeling van een didactisch en speels waterparcours in de Akarova-tuin. Plaatsing van een 
systeem voor het opvangen van regenwater, waardoor de tuin autonomer kan worden. 

Vijfhoek 

vzw Project voor 
sociale 
cohesie, 
Radijs-
Marollen, 
Habitat et 
rénovation  

Les soupes du 
P-A-Radis 

Dit project beoogt de ontwikkeling van een duurzaam netwerk burenhulp via het maken van 
gezonde soep, op basis van onverkochte lokale en seizoensgebonden groenten, door en voor de 
buurtbewoners. 
Alle generaties zijn betrokken bij de verschillende stadia van het project: een groep volwassen 
vrouwen voor de organisatie en het beheer, jongeren voor de verdeling en geïsoleerde en 
kwetsbare ouderen als ontvangers.  
Naast de klemtoon op ‘lokaal’ focust het project ook op bewustmaking rond zero waste, meer 
bepaald voor het voedsel en de gebruikte verpakkingen. 

Vijfhoek 
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school  Athénée 
Royal de 
Bruxelles 2 

Schoolmoestui
n ‘Le jardin des 
délices’ 

Aanleg van een educatieve moestuin met 45 kweekbakken, een boomgaard, twee 
composthopen en de aanplanting van een reeks sier-, geurende en geneeskrachtige planten. Dit 
collectieve moestuinproject brengt een twintigtal leerkrachten samen en omvat elke week 
ongeveer 200 leerlingen. Het is collectief opgezet en ook het beheer zal door de leerlingen 
worden verzorgd. Deze moestuin dient ook als pedagogisch opstapje naar of tussendoortje bij 
verschillende vakken. 

Laken 

feitelijke 
vereniging 

De Drie 
Zusters 

De Drie Zusters Project rond een gemeenschappelijke tuin. Dit initiatief biedt gezinnen zonder tuin de 
mogelijkheid deel te nemen aan een kleinschalig project. Allerlei eetbare planten en 
paddenstoelen worden hier gekweekt. Er zullen opendeurdagen worden georganiseerd om 
minder ervaren mensen de kans te geven op een leuke en informele manier meer te weten te 
komen over duurzame stadslandbouw. 

Laken 

vzw Centre 
culturel 
Bruxelles 
Nord-
Maison de 
la création 

LES MAINS 
DANS LA 
TERRE 

Moestuinproject dat zal worden beheerd met de kinderen van de huiswerkklas: activiteiten, 
water geven, planten, snoeien ... gedurende het hele jaar. Deze tuin zal ook een gelegenheid zijn 
om banden te smeden tussen deze kinderen, hun ouders, de klanten en de medewerkers van het 
sociale café. 

  

Laken 

vzw Le Début 
des haricots  

Optimaliseren 
en benutten 
van een 
duurzaam en 
agro-
ecologisch 
waterbeheer 
van de 
stadsboerderij 
Le Début des 
Haricots 

De Brusselse microboerderij wil haar watergebruik optimaliseren om er een voorbeeldlocatie in 
Brussel van te maken. 
Er wordt ingezet op drie domeinen om dit te bereiken vanuit agro-ecologisch en educatief 
perspectief: 
- Verbetering van de capaciteit om regenwater op te vangen en op te slaan, om zo de capaciteit 
voor autonomie en veerkracht in de groenteteelt te vergroten tegenover terugkerende 
droogteperiodes. 
- De biodiversiteit centraal stellen op bepaalde plaatsen door de aanleg van een ecologische 
vijver in het lager gelegen deel van het terrein. 
- Bewustmaking rond de cruciale rol van water en het belang van duurzame praktijken in een 
microboerderij door te investeren in een sterke visuele communicatie die toegankelijk is voor 
alle soorten publiek. 

NOH 
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vzw Collège la 
Fraternité - 
Site Sainte 
Ursule 

Project ECO-Lié 
(Fase III) 

Vakoverschrijdend project over het milieu, dat van start ging in 2019. De school is begonnen met 
een braakliggend terrein en heeft daar een groenzone aangelegd voor de leerlingen, die over het 
algemeen uit kansarme milieus komen en zich niet erg bewust zijn van milieukwesties. 32 
fruitstruiken, 3 fruitbomen, een insectenhotel en een tuingedeelte zijn al aanwezig.  
Deze ruimte is een neutrale zone voor dialoog en nieuwe betrokkenheid met de school en haar 
leertraject via ‘groen’ werk. Het project staat open voor iedereen, maar er wordt speciale 
aandacht besteed aan schoolverlaters. 
Dit jaar wil de school een serre installeren zodat de moestuinteams het hele jaar door kunnen 
werken. 

Laken 

feitelijke 
vereniging 

Zigzag 
Kitchen 

 Zigzag Kitchen Zigzag Kitchen is een groep vrijwilligers die 250 warme maaltijden bereiden en deze 3 keer per 
week (maandag, dinsdag en zaterdag) uitdelen aan migranten zonder papieren en daklozen in 
het Maximiliaanpark en de buurt rond het kanaal. De maaltijden worden bereid met 
onverkochte groenten (geschonken door producenten en markten) en ingrediënten die zijn 
aangekocht via donaties van burgers. 

Laken 

vzw Nativitas Witloof in de 
kelder / 
champignons 
in de kelder / 
tomaten in 
potten / 
kruiden in 
verticale 
moestuin 

Voortbouwend op het succes van 2020 wil Nativitas haar activiteiten rond stadslandbouw 
voortzetten op de schaal van haar sociale restaurant in de Marollen. 
In de kelder zullen witloof en champignons gekweekt worden om de producten te leveren voor 
de kookworkshops in groep. 
De verticale kruidentuin die in de binnentuin van Nativitas is geïnstalleerd, gaat door met zijn 
opdracht om kruiden te leveren die de broodjes, soepen en gerechten van het sociale restaurant 
smaak zullen geven. 

Vijfhoek 

feitelijke 
vereniging 

Collectif 
Pop Up 

Alhambra-
moestuin 

Deze moestuin/boomgaard zal het bestaande project van de ‘Alhambra-moestuin’, dat 
momenteel in de wijk loopt en veel succes heeft gekend, versterken en aanvullen. Deze tweede 
fase van het project versterkt en vervolledigt het bestaande project: De aanleg van een 
gemeenschappelijke tuin in bakken. Het zal bestaan uit groentepercelen voor wie wil tuinieren 
en een collectieve boomgaard die voor iedereen toegankelijk is. Het zal een ontmoetings-, 
uitwisselings- en leerplek zijn. 

Vijfhoek 
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feitelijke 
vereniging 

Autour de 
Marguerite 

Les jumelles de 
Marguerite 

Haalbaarheidsstudie en plaatsing van een systeem om regenwater op te vangen voor de 
moestuin/boomgaard bovenaan de Margaretasquare. Er zal een groene verbinding worden 
aangelegd van de Jennevalstraat naar de Correggiostraat, die samenkomen op de 
Margaretasquare (“rues jumelles”). Deze vergroening voltooien via planten die gunstig zijn voor 
de biodiversiteit en de aandacht vestigen op vogelpopulaties met de verrekijker (“jumelles”).  
Als de gezondheidssituatie het toelaat, worden er een reeks activiteiten rond de moestuin 
georganiseerd:  
Feest van de Buren 
Deelname aan de ontwikkeling, de beplanting en het onderhoud (met inbegrip van het 
besproeien) van de groentetuin/tuin en de bakken langs de square 
Activiteiten voor kinderen 
Infoavond 
Organisatie van wandelingen 
Betrokkenheid van winkels 
Creatie van een grote banner (kunstenaar-graficus) 
Tentoonstelling van tekeningen van de kunstenaar 

Vijfhoek 

natuurlijke 
persoon 

Youssef 
Dorcy 

Benutten van 
afval en zero 
waste 

Dit project heeft tot doel de hoeveelheid afval die door de mede-eigendom wordt geproduceerd 
te verminderen door de aankoop van herbruikbare producten (waterflessen, wasbare doekjes, 
wasbaar maandverband, bulkzakken, enz.). Ook zullen er workshops over onderhoud en 
hergebruik van voorwerpen worden georganiseerd. 

Laken 

          

     

     
 


