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Praktische gids voor het organiseren

van duurzame activiteiten



Een duurzaam
evenement?

De duurzaamheidskwestie is een zaak is die niemand meer onberoerd

kan laten. Als gemeentebestuur willen we dan ook mee strijden tegen

de klimaatverandering en ons inzetten voor een meer duurzame

ontwikkeling. Want duurzaamheid is meer dan enkel  ecologie. Het is

een streven naar een ideaal evenwicht tussen ecologische,

economische en sociale belangen, een evenwicht dat vandaag de dag

vaak uit balans is.

In 2014 heeft het gemeentebestuur het Burgemeestersconvenant

ondertekend en zich daarmee geëngageerd om als gemeente tegen

2020 de CO2-uitstoot met 20% te verminderen. Alleen kunnen we dit

echter niet, we hebben jullie hulp als bewoner, als organisator, nodig.

Beste organisator

Maarten Forceville, schepen van duurzaamheid

Met deze brochure willen we de aandacht

richten op de organisatie van duurzame

evenementen. Evenementen kunnen

namelijk zeer belastend zijn voor het

leefklimaat (denk maar aan al het afval dat

geproduceerd wordt), maar ze zijn tegelijk

ook een kracht om het sociaal weefsel te

versterken. In deze brochure bieden we

enkele tips aan waarmee jullie als

organisator aan de slag kunnen om jullie

evenement te 'verduurzamen'.

Samen met jullie hulp streven we zo naar

een duurzaam Herent!



Organiseer je een buurtfeest?

Als je aan de slag gaat met deze tips om je

buurtfeest te verduurzamen maak je kans

op een extra milieusubsidie!

Kijk op www.herent.be/buurtfeesten voor

alle info.

Heb je zelf nog andere leuke ideeën of

ben je trots op je duurzame

evenement? Dit willen we graag

weten! Stuur een mailtje naar

evenementenbeheer@herent.be



Een grote berg afval is één van de grootste ecologische problemen

bij evenementen. Afval is zeer belastend voor het milieu en kost

bovendien ook veel geld. De productie en aankoop van allerlei

producten, etenswaren en flyers, het plaatsen van containers en

vuilnisbakken, het schoonmaken van de zaal of het terrein, het

ophalen van afval en de verwerking ervan leveren tezamen een

flinke kostenpot op!

Stel daarom een afvalplan op waarin je noden en behoeften worden

opgelijst en maak afspraken over afvalpreventie.

Voorkomen is namelijk altijd beter dan genezen!

AFVALPREVENTIE

AFVAL

Gebruik duurzame materialen i.p.v. wegwerpmateriaal.

Communiceer duidelijk over jullie wensen daarover met

de catering. Vraag b.v. om geen wegwerpbakjes te

gebruiken en gebruik geen bierviltjes.

Serveer snacks in eetbare verpakkingen: een ijsje in

een horentje, een worst in een broodje, een slaatje in

een blad sla en beperk zo de hoeveelheid plastic die

meteen na gebruik in de vuilnisbak belandt!

Kies bij aankoop van drank en voeding altijd voor groot-

verpakkingen en gebruik nooit individuele portie-

verpakkingen zoals  zakjes mayonaise, zout en peper ...

Serveer drank van een tap of koop glazen flessen met

statiegeld i.p.v. wegwerpverpakkingen als brik en

petflessen. Koop zeker geen individuele blikjes drank.



Gebruik echte glazen of herbruikare bekers. Zorg er wel voor

dat de bezoekers goed weten dat ze die bekers niet mogen

wegwerpen! Organiseer een selectieve inzameling of werk met

een extra jeton om de bekers in te wisselen. Zorg dan wel dat

er voldoende inzamelpunten zijn voor het inleveren van de

bekers en voorzie in voldoende wisselgeld op elk punt.

Bij de gemeentelijke uitleendienst voor

evenementenmateriaal kun je als erkende Herentse

vereniging, buurtcomité of school terecht voor

herbruikbare bekers. Aanvragen kan via

www.herent.be/evenementenbeheer

Werk met herbruikare drankjetons i.p.v. met papieren

bonnetjes.

Beperk het aanbieden van zwerfvuilgevoelige voorwerpen

zoals flyers en gadgets.

Let ook bij de decoratie van een zaal of tent op het afval-

aspect en gebruik zoveel mogelijk herbruikbare materialen.

Vermijd wegwerpversieringen zoals ballonnen of theelichtjes

en gebruik duurzame versiering zoals slingers, planten van

thuis of zelfgemaakte decoratie van gerecycleerd materiaal.

Gebruik geen tafelbekleding of leg een stoffen tafellaken op

i.p.v. papieren wegwerptafelbekleding.

Informeer eens bij de kringloopwinkels of je meubels,

decoratie, borden, bestek of glazen mag ontlenen voor je

feest in ruil voor gratis reclame.

Verdeel overschotten eten onder de medewerkers en gooi

zo weinig mogelijk voeding weg. Neem vooraf enkele

bewaardozen mee.



Plaats voldoende afvaleilanden en zorg dat goed aangeduid is

welk soort afval in welke container hoort. Hang stickers en

affiches op die duidelijk aantonen hoe gesorteerd moet worden.

SELECTIEVE AFVALINZAMELING

Werk voornamelijk met grote containers waar je niet op kunt

zitten en laat ze open staan. Dat nodigt bezoekers uit om hun

afval in de container te werpen i.p.v. ergens te laten staan of op

de grond te werpen.

Herentse verenigingen, buurtcomités en scholen kunnen afvalcontainers en

afvaleilanden ontlenen bij de uitleendienst voor evenementenmateriaal. Kijk snel op

www.herent.be/evenementenbeheer voor het reglement en online aanvraagformulier.

Vermijd overvolle vuilnisbakken! Dat zorgt ervoor dat

bezoekers hun afval op de grond werpen. Maak alle containers

en vuilnisbakken vaak genoeg leeg.

Laat enkele vrijwilligers de bezoekers helpen bij het correct

sorteren aan de afvaleilanden.

Probeer het terrein proper te houden door zwerfafval tijdens

het evenement op te ruimen. Zo blijft het evenement er schoon

uitzien. Dat zullen je bezoekers zeker waarderen en het zet hen

aan om zelf minder zwerfvuil achter te laten.

Plaats ook achter de schermen voldoende vuilnisbakken. Richt

een vaste plaats in voor de verzameling van volle zakken en

plaats ze meteen per soort.

Zorg voor duidelijke afspraken met medewerkers en catering

over de selectieve afvalinzameling en wijs hen op het belang

van hun medewerking. Leg dat desnoods schriftelijk vast.

Let erop dat herbruikbare bekers en ander herbruikbaar

materiaal niet weggesmeten worden zodat ze effectief

hergebruikt kunnen worden!

Geef zelf altijd het goede voorbeeld!



CATERING

Bied fairtrade, biologische voeding en drank en/of voeding

en drank van lokale producenten aan. Daarmee ondersteun

je zowel een duurzame omgang met de natuur als een

duurzame handelsrelatie met de producenten.

Herent is een Fair Trade gemeente! Kijk op http://fairtradegemeenten.be/herent voor een

overzicht van waar je fairtrade en lokale, ecologische voeding kunt kopen. Koop appelsap,

biologische groenten, aardappelen, honing en vlees bij onze boeren in Herent.

Vermeld de herkomst aan je gasten, het geeft je feest een meerwaarde!

Hou rekening met seizoensgroenten en -fruit.

Bied gratis kraantjeswater aan.

Verminder de vleesconsumptie en bied een ruim assortiment

vegetarische hapjes en maaltijden aan.

Werk met kleine en grote porties zodat er zo weinig

mogelijk voedsel weggegooid moet worden.

GELUID

Respecteer de reglementering                                                    

volgens de vernieuwde VLAREM (milieuregelgeving) en

houd je aan de opgelegde geluidsnormen.

Je mag op de avond voor een weekdag tot 22 uur en op

de avond voor een weekend- of feestdag tot 24 uur

muziek spelen in openlucht. Denk daarna aan de

nachtrust van de omwonenden en hou het rustig.

Meer info over de

geluidsnormen vind

je op

www.lne.be/themas

/hinder-en-risicos

/geluidshinder
Bied bezoekers en medewerkers gratis oordopjes aan.

Vraag aan de genodigden om een zelfgebakken cake, taart of

wafeltjes mee te brengen. Er worden gegarandeerd recepten

uitgewisseld.



PROMOTIE

Zorg voor zo weinig mogelijk overbodige flyers en maak gebruik

van digitale uitnodigingen en promotie (mail, een eigen

website, sociale media...).

Organiseer je evenement met Planidoo en gebruik

de gratis mini-website voor je evenement.

www.herent.planidoo.be

Laat je evenement in

de infokrant plaatsen

en online publiceren

via UIT in Vlaanderen.

www.herent.be

/promotie

Gebruik bij de druk van je flyers en affiches milieuvriendelijke

producten zoals gerecycleerd FSC-gelabeld en chloorvrij papier

en milieuvriendelijke inkt.

Kies voor geen al te grote formaten en bedruk flyers en

brochures dubbelzijdig.

Verspreid je flyers gericht. Geef niet zomaar aan elke

voorbijganger een flyer, maar pik je doelpubliek er

gericht uit.

Beperk de oplage flyers en affiches en laat desnoods

achteraf bijdrukken. Dat is beter dan met een groot

overschot te zitten.

Op flyers moet je verplicht 'verboden op de openbare

weg te gooien' aanbrengen.

Beperk het ronddelen van folders (o.a. van sponsors) en

papieren informatie tijdens het evenement. Dat wordt namelijk

door de meeste bezoekers ongelezen weggegooid. Plaats daarom

eerder een affichemuur of een folderstand zodat de oprecht

geïnteresseerden de informatie kunnen raadplegen. Vraag aan je

sponsors dat ze hun overschot aan promotiemateriaal zelf weer

meenemen.



Deel geen programmaboekjes of folders uit, maar plaats enkele

duidelijke, grote borden met de benodigde informatie.

Maak als Herentse vereniging of school gebruik  van de gemeentelijke infoportieken,

die voor een volgend evenement hergebruikt kunnen worden. Het aanvraagformulier

vind je op www.herent.be/promotie

Deel geen nutteloze gadgets of aandenkens uit en vraag hetzelfde

van je sponsors. Wil je per se iets meegeven? Kies dan voor iets dat

waarde kan hebben voor de bezoeker zoals een pen of een

zaklampje.

Denk voor de promotiekleding van je medewerkers eens aan duurzame

textielen zoals bio-katoen of hennep of kies voor Fairtrade kleding.

MOBILITEIT
Moedig vervoer met de fiets of met het

openbaar vervoer aan. Bied eventueel een

beloning aan voor zij die niet met de auto

komen (korting op het toegangsticket, een extra

drankjeton).

Zorg voor voldoende en veilige fietsen-

stallingen.

Bij de uitleendienst evenementen

kan je een banner voor de

fietsenparking ontlenen.
Voor zij die toch met de auto komen: promoot

carpooling en voorzie in een Kiss & Ride zone.

SCHOONMAAK

Gebruik milieuvriendelijke producten.

Brief het schoonmaakpersoneel over de selectieve

afvalinzameling.

Hang gerecycleerd toiletpapier.

Gebruik regenwater bij de schoonmaak.



ENERGIE & WATER

Onderzoek waar en hoeveel energie je nodig hebt.

Vraag via evenementenbeheer of je gebruik kunt maken van de gemeentelijke

elektriciteitskasten.

Probeer waar mogelijk aan te sluiten op het vaste elektriciteitsnetwerk

en vermijd het gebruik van generatoren.

Bespreek met de catering en standhouders welke energiebesparende

maatregelen zij kunnen nemen.

Kies indien mogelijk voor groene stroom.

Gebruik LED-verlichting, ga zuinig om met het plaatsen van verlichting

en doe de lichten uit waar ze niet nodig zijn.

Beperk het watergebruik waar mogelijk: plaats waterbesparende

kranen, laat kranen zo kort mogelijk lopen, plaats watervrije of

waterbesparende toiletten bij openluchtevenementen en gebruik

regenwater waar mogelijk (b.v. bij het poetsen).

NATUURBESCHERMING

Draag bij openluchtevenementen zorg voor de natuur en

bescherm het terrein tegen de activiteit en de bezoekers.

Gebruik harde platen bij zwaar vervoer op onverharde grond.

Leg houten vloeren of rubberen matten op plaatsen waar veel

mensen langskomen.

Sluit natuurzones waar men niet moet komen af met

dranghekken.

Laat je signalisatie geen schade toebrengen aan bomen en

gebruik zachte bevestigingsmaterialen i.p.v. spijkers.



Controleer of de genomen maatregelen worden nageleefd.

Geef als organisatie het goede voorbeeld.

Sensibiliseer, informeer en assisteer de bezoekers en medewerkers.

TIJDENS EN NA HET EVENEMENT

Evalueer na afloop het duurzame karakter van het evenement en stuur bij waar

mogelijk voor de volgende editie.

Scan de duurzaamheid van je evenement op www.groenevent.be en maak kans om

de winnaar te worden van de GroeneVent-award van OVAM (de Openbare Vlaamse

AfvalstoffenMaatschappij).

ACTIVITEITEN

Organiseer een activiteit tijdens het buurtfeest waarbij kinderen

bijenkasten en vogelnestjes bouwen.

Plaats een boekentil waarin iedereen boeken aan elkaar kan

doorgeven. Zo heeft je buurt een eigen mini-bibliotheek.

Knutsel de decoratie voor je buurtfeest uit recyclagematerialen.

Schrijf je met je buren in op www.peerby.com om aan elkaar

handige spullen uit te lenen of plak de leuke stickers van

www.samenkleven.be op je brievenbus om te tonen welke spullen

je buren van jou kunnen gebruiken.

Huur bij de provincie de 'gamebike' voor tijdens je buurtfeest. Dat is een

elektrische bakfiets vol spellen met een klimaatneutraal tintje:

www.vlaamsbrabant.be/gamebike
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