
Type 
structure

Nom 
strucure

Nom 
projet Beschrijving project Quartier 

Assoc de 
fait

Association de 
fait  Autour de 
Marguerite 
représentée par 
Beeldens 
Danielle - rue 
de Jenneval 14 -  
1000 Bruxelles

Autour de 
Marguerite

1. Een handmatige plantenversnipperaar verwerven, de K-TCHACK (zie bijlage 
2).
2. Een deel van de prunus aan de onderkant van Square Marguerite vervangen 
(bijlage 3) door een "verzameling" hazelnootbomen. De grond wordt bedekt met 
versnipperd materiaal door het gebruik van de handmatige plantversnipperaar 
(water besparen en de grond verrijken).
3. Doorgaan met activiteiten van groentetuin- en boomgaardactiviteiten en 
animaties.
Marguerite Square 1000 Brussel           Nord-Est 

(UE)

ASBL

La Compagnie 
Impromptue 
ASBL

LE 7E 
CONTINEN
T

Theatraal project dat het probleem van afval en het beheer ervan door iedereen 
aanpakt. Speelse vorm, geschikt voor zowel kinderen als volwassenen, 
toegankelijk voor zoveel mogelijk culturen en generaties.

Het 7de continent is een project dat is opgezet om het publiek bewust te maken 
van de milieu-impact van hun dagelijkse beslissingen (voornamelijk op het 
gebied van afvalbeheer en duurzame initiatieven). Het doel is om iedereen aan 
te moedigen na te denken over hun levenstijl en hoe ze hun ecologish impact 
kunnen optimaliseren, dat de kijker zich afvraagt wat hij in zijn dagelijkseleven 
op zijn tempo kan doen om de situatie te verbeteren. We stellen oplossingen 
voor zonder deze op te leggen: hergebruik van voorwerpen, geen afval, minder 
kopen en meer lokaal, zelf cultiveren. We willen dat iedereen na de show een 
eigen oplossing heeft, terwijl we ons ervan bewust zijn dat ze de wereld op hun 
eigen manier kunnen veranderen.           

Multiples

ASBL
Less béton 
ASBL Less Béton

Less béton heeft als doel burgers in staat te stellen actief deel te nemen aan de 
veerkracht van hun stad en hun eigen veerkracht te vergroten door de 
heraanneming en transformatie van
openbare ruimte, deze door te demineraliseren (participatieve depavage). Less 
béton zou als tussenpersoon optreden tussen 
Gemeente en burgers die als projectmanager betrokken willen raken bij hun 
buurt. Laeken

ASBL
ASBL La ferme 
Nos Pilifs

Reconversi
on d'une 
parcelle 
d'agricultur
e 
convention
elle en 
agroécologi
e et 
horticulture 
durable 

Momenteel bevinden onze activiteiten op het gebied van tuinieren, tuinieren en 
kwekerij zich op locaties ver van elkaar. De motivatie van dit project is om deze 3 
activiteiten op één locatie samen te brengen om tijd- en energieverlies te verminderen, 
maar ook om synergieën tussen hen te stimuleren. Concreet gaat het hierbij om het 
opzetten van een productieruimte die nauw aansluit bij de natuurlijke 
ecosysteemdiensten om groenten, fruit, aromatische planten, eetbare bloemen enz. op 
levende bodem te produceren. Handicap of niet zal daar als aanvulling worden 
georganiseerd. Het doel van dit initiatief is om de werkgelegenheid van 14 mensen, 
waaronder 10 met een handicap, te bestendigen om het aanbod van lokale / biologische 
producten tegen betaalbare prijzen te versterken, zodat diegenen die een opleiding in 
agro-ecologie willen volgen het ook kunnen.

NOH

Association 
de droit 
public

MAISON(S) DE 
QUARTIER-
CENTRE 
D’ANIMATION 
SOCIALE DE 
QUARTIER
Buurthuis(zen) -
Centrum voor 
maatschappelijk
e buurtanimatie 

J’a rose ma 
culture

Help de bewoners van Bruyn woningen en de buurt om door de OCMW ter 
beschikking gestelde "klaar voor het werk" moestuin toe te eigenen. creëer een 
collectieve moestuin met de inwoners van Bruyn housing, om het bewustzijn te 
vergroten en dit publiek te informeren over een duurzame ontwikkelingsaanpak 
rond het thema van seizoensfruit, groenten en bloemen, terwijl contacten/sociale 
banden tussen bewoners worden bevorderd (steun kinderen school, ouderen, 
familie, buurtbewoners). Betrek bewoners bij het creëeren van lokale culturen en 
verklein tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk (lokale en duurzame productie, 
afvalverminderning, enz).

NOH



ASBL SolidHaren

L'eau, 
source de 
vie (au 
potager)

Constructie van een "luifel" die tegen een muur leunt om een dakoppervlak te 
hebben dat regenwater opvangt in in serie geplaatste blikken van 1 m³. Het 
aldus opgevangen water wordt gebruikt voor het besproeien van de 
gezamenlijke moestuinen. Plaats op elk perceel een afvalbak.
Dit project is ontstaan na het gebrek aan water in de moestuin in het voorjaar 
van 2019. In 2020 was de lente nog droger en dit probleem zal waarschijnlijk 
terugkomen als gevolg van klimaatverandering. 

Haren

Association 
internationa
le sans but 
lucratif

ASSOCIATION 
DES PARENTS 
D'ELEVES DE 
L'ECOLE
EUROPEENNE 
DE 
BRUXELLES IV

Embellisse
ment de 
l’enceinte 
de l’école

Tegenwoordig vinden we langs de school, naast de Drève Saint Anne, een 
grasveld dat niet gemarkeerd is. Het idee is om daar aromatische planten en 
lokale plantensoorten te planten, die dan in stand worden gehouden door de 
studenten, ouders, leraren en buurtbewoners.

Laeken

Assoc de 
fait

Mede-eigendom 
Heris 
représentée par 
Idir OUDAHA - 
Anderlechtseste
enweg 185/2 
1000 Brussel

“Hemelwate
r voor Park-
ket”

De aanschaf en installatie van elektriche pomp, aangesloten op het bestaande 
leidingsysteem, om regenwater te pompen vanuit een tank die bij ons gebouw 
hoort. Het reservoir heeft een opslagcapaciteit van circa 12 kubieke meter en 
vangt regenwater op van een van onze dakken. Daarom willen we de bloemen 
en planten van onze voortuinen en het park water geven. Deze groene ruimtes 
zijn in 2014 en 2015 gecreëerd door onze groep burgers (project "Aan de 
burger") en bevinden zich in openbare ruimte (bijgevoegde foto's).

Pentagone

ASBL
Habitat et 
Rénovation 

Le coeur 
fleuri de la 
Querelle
, en soutien 
au groupe 
d’habitants 
« Les 
jardiniers 
du coeur 
fleuri de la 
Querelle ».

In het hart van de sociale woonstad La Querelle ligt een tuin die momenteel 
slecht onderhouden is. De bewoners van 3 torens van de stad hebben direct 
zicht op deze tuin en betreuren het dat deze niet is aangelegd. Daarnaast 
hebben veel bewoners een groene duim maar geen tuin om hun talent te 
ontwikkelen. Deze laatsten spraken de wens uit om een collectief van tuinders 
op te richten dat open staat voor iedereen om het hart van de ruzie te laten 
bloeien en zo hun buurt verfraaien. 

Pentagone

ASBL
Asbl La 
Fraternité

Projet ECO-
Lié (Phase 
II)

Transversaal project rond het milieu gestart in 2019. We zijn begonnen vanuit 
onbebouwd land en hebben een groene zone gebouwd voor studenten, over het 
algemeen met een achterstandsachtergrond en weinig bewust van 
milieukwesties. We hebben al 32 fruitheesters, 3 fruitbomen, een insectenhotel 
en een moestuin. Het project 2020-2021 heeft tot doel de groene zone en de 
moestuin uit te breiden. Deze zone vormt een neutrale zone voor dialoog en 
herwaardering van de scchool en haar leren door middel van "groen" werk. Het 
project is voor iedereen, maar er wordt speciale aandacht besteed aan 
uitvalstudenten en mensen in moeilijkheden. Nodige jongeren uit om deel uit te 
maken van het project en als burger te investeren in de bouw ervan. 

Laeken

ASBL

Jeune Chambre 
Economique  
Bruxelles

JCI 
Biodiver’Cit
y

We willen trainingen organiseren voor de inwoners van Brussel, om goede 
praktijken te delen gunstig voor de biodiversiteit, evenals workshops voor de 
bouw van schuilplaatsen en/of feeders voor dieren in het wild. Daarom bieden 
we 4 jaarlijkse workshops per seizoen aan: "Bevordering van de biodiversiteit in 
mijn buurt door herfst winter lente zomer". De bouwwerkplaatsen zijn ook 
aangespast aan de seizoenen: feeders voor vogels in de herfst, maar ook 
bijvoorbeeld vleermuisnestkasten in de winter, vogelnestkasten in de lente en 
insectenhotels in de zomer). 



ASBL

a.s.b.l 
Convivence -
Samenleven  
VZW

« Le jardin 
de la Tour à 
Plomb »

Het project bestaat uit het samen bouwen van een moestuin met bewones op de 
binnenplaats van cultureel centrum Tour à Plomb. In een dicht verstedelijkte, 
minerale wijk die wordt begrensd door drukke wegen, is het doel om haar 
inwoners van diverse sociale en culturele afkomst een rustige en kwalitatieve 
ruimte te bieden zodat ze zich deze kunnen toe-eigenen, ontwikkelen en 
investeer het met de seizoenen, plantages en oogsten. Het project bestaat uit 
het uitvoeren van alles in co-constructies: projectontwikkeling, 
materiaalonderzoek, aanleg van infrastructuur (plantenbakken, 
gereedschapsschuilplaatsen, mobiele keuken, broodoven), plantages, oogsten, 
onderhoud, voorbereiding op het nieuwe seizoen, enz. Het project heeft ook tot 
doel de toegang tot de cultuur die door het Tour à Plomb Centre wordt 
verspreid, te bevorderen door de symbolische barrière van "toegang" te 
verminderen. De "moestuin" is een luchtsluis die tussen de buitenwereld en de 
ingang van het Tour à Plomb Centre kan worden ingepast.

Pentagone

ASBL

Centre 
Pédagogique 
des Pagodes Ecol’ô Vert

In lijn met eerdere projecten:
 Renovatie van de educatieve moestuin van de school (reparatie van 
teeltbakken, werkruimte voor studenten, aanplant van fruitbomen, tuin van 
aromatische planten, compostbak)
 Installatie van "bloemeneilanden" op het schoolplein
 Installatie van nestkasten voor observatie en identificatie van vogels
 Identificatie van bomen en struiken binnen de school (arboretum typebladen)
 Sponsoring van een educatieve bijenkorf (Ferme Nos Pilifs)

Laeken

ASBL Groupe ONE

Centre-
Prendre à 
Bruxelles 
(CPB)

Center-Take in Brussel is een module om het bewustzijn van lokaal duurzaam 
ondernemerschap te vergroten voor studenten van technische en transitie 
scholen in Brussel-Steden. CPB, georganiseerd in twee dagen animatie per les, 
biedt een eerste theoretische dag, presentatie van de concepten van duurzame 
ontwikkeling en innovatieve bedrijfsmodellen (een combinatie van economische, 
sociale en ecologische winst). De tweede, meer praktische dag bestaat uit een 
excursie naar lokale duurzame ondernemers en presentaties tussen studenten 
om de geziene concepten toe te passen. 

Multiples

Fondation 
privée

HABITAT 
GROUPÉ 
TIVOLI Tivoli vert

Locatie: André De Jonghestraat nr. 6 - 1020 Laken (wijk Tivoli) Onze visie is om 
een gedeelde privétuin te creëren waar onze kinderen kunnen opgroeien en de 
productie en verzorging van eetbare groenten kunnen leren. We willen van onze 
tuin een ontmoetingsplek en actie maken voor de verdere vergroening van onze 
Tivoliwijk. We gaan wilde grassen planten, klimplanten, struiken en bomen die 
waarde toevoegen aan onze voedselproductie en aan de biodiversiteit van de 
buurt. Met het teruggewonnen houtafval willen we een basis 
bûûmbakkenconstructie bouwen waarin we onze planten (stekken en zaailingen) 
kunnen vermenigvuldigen met andere buurtbewoners, en eventueel gratis 
verdelen onder de buurtbewoners.

Laeken

Pers phys
NOEL 
PATRICK

Zéro déchet 
au féminin

Het doel is om Brusselse vrouwen te informeren, bewust te maken en in 
precaire situaties aan te moedigen om de verschillende mogelijkheden voor het 
recyclen van koffiedik te gebruiken: natuurlijke meststoffen, eliminatie van 
onaangename geuren, enz. In een participatieve workshop waarbij deelnemers 
zelf cosmetica maken en mee naar huis nemen. Met deze 3 workshops kunnen 
deelnemers de verschillende aspecten aanraken: ecologisch, gezondheid en 
economisch van hun dagelijks leven.

Multiples

Assoc de 
fait

Comité 
Alhambra 
représentée par 
Jan LEERMAN - 
Rue de 
l'épargne 32  
1000 Bruxelles 

Plus de vert 
pour 
l’Alhambra

De Alhambra Potager is de afgelopen jaren een verzamelpunt geworden voor 
buren, maar ook een pilotproject dat inspireert buiten de buurt. Tegenwoordig 
willen de bewoners van de wijk haar een tweede jeugd kunnen geven en de 
omliggende straten nog groener maken.

Pentagone



Assoc de 
fait

Locale de 
Bruxelles de 
l’asbl Les Amis 
de la Terre-
Belgique 
représentée par 
Giullaume 
SCHNEIDER 
Place Saint-
Denis 49/01, 
1190 Forest

De 
l’écogeste 
dans ma 
vie 
d’étudiant·e 
à...l’écocito
yenneté

Locatie: Universiteit Saint-Louis, site Kruidtuin - 1000 Brussel
Organisatie van een cyclus van workshops en conferenties voor een in Brussel 
wonend studentenpubliek met het oog op de toe-eigening van eco-gebaren rond 
voedsel, waterbeheer, stadslandbouw consumptie, maar ook om het eco-
burgerschap van studenten te ontwikkelen om concrete projecten rond hun 
studieplek te initiëren.

Pentagone

PME 
Les moutons 
bxlois

« Les 
moutons 
bxlois » 
passent en 
ville ! 

Het project beoogt een deel van de kudde van de stedelijke schapenhouderij 
"brusselse schaapen" de stad in te brengen. Het idee zou zijn om de tijd van een 
paar middagen met de kudde te bezetten, de nieuwe groene ruimte aan de 
Porte de Ninove met de schapen, dan het scheren te organiseren en, ten slotte, 
daar "Wol" workshops te maken. Pentagone

ASBL
Collectif auQuai 
asbl

jardin 
Akarova, 
jardin des 
marguerites

Locatie: Stad Brussel, 1000, wijk Brigittines
Het project bestaat uit de structurele en plantreorganisatie van de Akarova-tuin 
in de wijk
Brigittines, met stedelijke landbouwproductie (moestuincontainers door de 
bewoners, klein fruit
fruitbomen en struiken met eetbaarheid, regenwateropvang, houtoven en 
buurtcompost), met
het vergroten van het aanbod van waardplanten voor de biodiversiteit 
(vlindergebied) en met activiteiten in de
vriendelijke ruimtes opnieuw ontworpen, duurzame acties (hierboven) ten gunste 
van de bewoners en netheid
dagelijks de bundeling van bestuur met de bewoners, de animatie en organisatie 
van klein
gezellige culturele evenementen (kunst, muziek, vertelling, ...).

Pentagone

ASBL
La ferme du 
Parc Maximilien

La 
Biodiversité 
un enjeu 
pédagogiqu
e 

Ontdekkingspad in 7 stappen rond de biodiversiteit voor kinderen (scholen) en 
bewoners: zuiveringsstation en terugwinning van regenwater, compost, bijen en 
fruitbomen, insectenhotels, moestuinen, boomsoorten, parkdieren. 

Pentagone

ASBL Pro Vélo

Balade 
gourmande 
et durable à 
vélo

Het project heeft tot doel vier begeleide fietstochten te organiseren die de 
ontdekking van lokale, biologische en duurzame voedselproducenten en 
restauranthouders op het grondgebied van de stad Brussel belichten. Elke 
wandeling duurt een halve dag (14u tot 18u) en omvat twee hoofdstops om een 
lokale producent te ontdekken door de plaats van productie te bezoeken (bv.: 
Permafungi, weinig eten, ...) en een biologische restaurateur door een 
proeverijte organiseren. Elke wandeling wordt begeleid en beheerd door een 
gids die aanvullende informatie geeft over de overgestoken plaatsen. 

Multiples

Assoc de 
fait

Jardin Collectif 
Tour et Taxis 

Survie du 
jardin !

Wij zijn een groep vrijwillige tuiniers die sinds 2007 de biodiversiteit van een 
voor het publiek toegankelijke privé-ruimte proberen te beschermen en te 
behouden, die we bezetten onder de voorwaarden van een overeenkomst die is 
gesloten met de eigenaar (Extensa). Wij worden geconfronteerd met vandalisme 
dat we willen neutraliseren om bezoekers een uitzonderlijke natuurlijke ruimte te 
bieden.

Nord-Est 
(UE)



ASBL ASBL KAIOS

Alimentatio
n 
responsabl
e et durable 
Par Tous et 
Pour Tous

In een tijd van grote uitdagingen waar onze planeet voor staat op menselijk, 
sociaal, economisch en ecologisch niveau, de vraag
duurzaam voedsel onder de meest kwetsbare bevolkingsgroepen (analfabeet, 
immigranten, uitgevallen jongeren)
school, gezinnen met lage inkomens ...) ontstaat en moet op een pedagogische 
en leuke manier worden begrepen met een
verbindende schakel Transgenerationeel omdat het 'duurzame' aan iedereen 
moet worden overgedragen. Dit project laat toe door middel van workshops
praktijken en een taal van nabijheid om de begunstigden bewust te maken van 
de verwerving van goede praktijken die nodig zijn voor
een betere gezonde en evenwichtige levensstijl. Deze workshops combineren 
inzicht in duurzaam voedsel,
beheer van een efficiënt budget, gezondheid en plezier.

Multiples

ASBL
Espacetous 
Asbl

Le marché 
ou plus

Dit project is een samenwerking tussen Espacetous en de kunstenaars Einat 
Tuchman, en de vzw Parckfarm, cc Nekkersdal en een jongerenorganisatie uit 
Molenbeek, Emancipower. In park L28 willen we eens per week een 
boerenmarkt van lokale producenten opzetten, wat een soort agora in de buurt 
zou zijn. Verbindingsplaats tussen lokale organisaties en de inwoners van de 
regio. Lokale boeren kunnen hun producten rechtstreeks aan bewoners 
verkopen. Tegelijkertijd wordt het een centrale ruimte voor culturele en 
economische interacties / uitwisselingen in de buurt. Tijdens de markt zullen we 
verschillende ruimtes en ontmoetingsplaatsen / workshops aanbieden om de 
overdracht van uitwisselingen en kennis rond duurzame praktijken, zero waste 
en culturele en artistieke creatie te bevorderen. Lokale sociale en culturele 
organisaties kunnen meedoen en bruggen bouwen tussen hun activiteiten en de 
markt.

Nord-Est 
(UE)

Assoc de 
fait Gouttes à goût 

Gouttes à 
goût - 
Potagers 
collectifs 
autonomes 
en eau 

Het project Druppels naar smaak is een project van collectieve en ecologische 
moestuinen met waterbesparende landbouwpraktijken. Het project is gelegen op 
een terrein in Haren met diverse tuinbouwprojecten met een bezettingsgarantie. 
Door synergieën te bevorderen en te profiteren van de kennis en knowhow van 
bestaande initiatieven, zullen de acties gericht zijn op 1) de waterautonomie van 
het systeem versterken door regenwateropvang en agro-ecologische praktijken 
en 2) de buurt in het beheer van een buurtcompost.

Haren

ASBL

Déclic en 
PerpectivES 
ASBL

La Tournée 
des 
possibles

De tour van mogelijkheden biedt 3 dagen verkenning om gezamenlijk de 
uitdagingen van eten te ontdekken
duurzame ontwikkeling en sociale economie, via de sociaal-culturele kenmerken 
van het Brussels Gewest. Klik in
PerspectivES is een non-profitorganisatie die het vermogen van mensen om te 
handelen wil stimuleren om hen te helpen zich in te zetten
beweging om geëngageerde, collectieve projecten te creëren die zijn verankerd 
in de principes van de sociale economie. Voor 3 dagen,
deelnemers kunnen inspirerende acteurs van het Brusselse landschap 
ontmoeten en de uitdagingen van eten ontdekken
duurzaam volgens de principes van de sociale economie

Multiples

ASBL

Autour du 
monde (en 
abrégé ADM)

Petits 
Jardiniers 
en herbe

Het is een stadslandbouw-, buitenonderwijs- en duurzaam voedselproject met 
een echte dimensie van het revitaliseren van de wijk in termen van groen en 
leefbaarheid. Kleine, jonge tuinman, het is een stedelijke moestuin die wordt 
beheerd door kinderen. Ze maken kennis met duurzaam eten en consumeren. 
Ze zullen de cyclus van de natuur ervaren en ontdekken terwijl ze reageren op 
hun behoefte aan manipulatie van de aarde en een concrete visualisatie van de 
vruchten van hun werk. De kinderen die bij dit project betrokken zijn, zijn de 
kinderen die onze cursussen volgen, het gaat om het perceel dat gehuurd wordt 
van de Régie Foncière op de hoek van de Heembeekstraat en de Anchre-straat 
in NOH

NOH



ASBL
Latitude 
platform

Eau de 
couture

Het project is gepland rond het Gare de la Chapelle
Om stadslandbouw mogelijk te maken en water zichtbaar te maken, bieden we 
daarom een watersysteem in de vorm aan
van cisterne die zowel een reorganisatie is als een ontslag van de ruimte waarin 
het is ingevoegd.
De ruimte rondom het Chapelle-station is erg gefragmenteerd: enerzijds is er de 
scheiding door
tunnels en rails en aan de andere kant een aantal ruimtes tonen een groot 
potentieel voor
reorganisatie en montage (naaien) daartussen door een herstel- en 
distributiesysteem
water voor stadslandbouw. Het doel van het project is ook om de twee 
symbolisch met elkaar te verbinden
kanten van het gebied (en de stad) en het versterken van de sociale cohesie 
door co-constructie en beheer
gedeeld

Pentagone

ASBL
Good Planet 
Belgium vzw

Project 
Altijd de 
Planeet op 
Eén (of 
Project 
A.P.E.)

Het A.P.E-project draait om de waarde van natuur voor mensen, zowel voor ons 
in het noorden als voor mensen in het zuiden. De rode draad zijn de SDG's. 
Workshop 1 bevat een inleiding tot SDG's en brainstormen over hoe de natuur 
daaraan bijdraagt. Dit resulteert in een centraal thema. De school is gekoppeld 
aan een groep jongeren uit Zuid-Afrika en Tanzania die aan hetzelfde thema 
werken. De acties worden uitgevoerd tijdens workshop 2. Het project eindigt met 
workshop 3; een optreden van vier momenten in Noord en Zuid.

Multiples
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