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Uw partner voor een duurzame toekomst in België
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Wat?
Stichting van openbaar nut opgericht door de 3 Belgische milieufederaties:
BBL, IEW, BRAL

Waarom?
Om de ecologische transitie te versterken en een antwoord te bieden op de lokale
klimaatuitdagingen door burgerinitiatieven financieel te ondersteunen.

Voor wie?
Feitelijke verenigingen, vzw’s en coöperaties
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Community connector: de brug slaan tussen verschillende actoren

Steden & gemeentes

Burgers &
verenigingen

Bedrijven &
stichtingen
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Wat hebben deze heerlijke desserts te maken met de
ecologische transitie?
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Ze zijn het resultaat van de samenwerking tussen
Humus & Hortense en 4 landbouwers in Luxemburg

Plantaardig gastronomisch restaurant in Brussel
Op zoek naar een project dat beantwoordt aan hun
waardes:
- Verlangen om het voedselsysteem te veranderen
door middel van bewustzijn en duurzaamheid
- Enkel hoogst kwaliteitsvolle lokale ingrediënten
gebruiken
- Een zo laag mogelijke voedselverspilling
nastreven

Project gelanceerd door 4 landbouwers actief in
het Parc Naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier
(Luxemburg)
Missie:
- Op een doordachte, verantwoorde en duurzame
manier spelt voor menselijke consumptie op
lokaal niveau telen
- Het beroep van de landbouwer de waarde
toekennen die het verdient

Past binnen hun Green Plates initiatief
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Deze foto werd getrokken op de hoeve van de
Heerlijkheid van Heule
Laureaat van de projectoproep in samenwerking met de stad Kortrijk in 2017
Het project: het water van de omliggende wal als energiebron gebruiken voor de verwarming van de hoeve
Ondersteund door lokale bedrijfspartner Van Marcke
Opportuniteit voor Van Marcke om:
- Te investeren in de duurzame transitie in de regio waar ze actief is
- In dialoog te treden met geëngageerde burgers die werken rond een gemeenschappelijk thema
- Hun competenties ter beschikking te stellen
- Deel uit te maken van een dynamisch samenwerkingsverband met de non profit sector en de stad
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Partnerships op basis van co-creatie

Transmissienetbeheerder van elektriciteit in België
Structurele partner sinds 2017
- Doelstelling van de partnership:
- Projecten van lokale organisaties ondersteunen
- Lokale partners ontmoeten en in dialoog met hen gaan over:
- hoe Elia de impact van hun activiteiten op het milieu kan verminderen
- hoe de biodiversiteit rond hun projecten kan gegarandeerd en/of gestimuleerd worden
- Informeren en sensibiliseren over het belang van de energietransitie

Stadsmoestuinen als groene lijm
tussen buurtbewoners

Transitie naar een duurzame energievoorziening
voor de (Antwerpse) evenementensector
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