KVLV-duurzaamheidstoets
Op grote festivals wordt al snel meer dan één kilo afval per bezoeker
achtergelaten.
Dat is enorm! Gelukkig zijn er steeds meer organisatoren van evenementen die
hier aandacht voor hebben: ze proberen het zwerfvuil op hun evenementen te
beperken en zamelen afval gescheiden in.
Een duurzaam evenement gaat over meer dan afval alleen: je wil bijvoorbeeld
ook dat je bezoekers vlot ter plaatse geraken, zonder een stoet aan auto’s te
hebben die onze lucht vervuilen. En wat dacht je van duurzame catering? We
gaan er met KVLV voor om activiteiten te organiseren met respect voor de
grenzen van onze planeet. Dat is cruciaal willen we een leefbare toekomst voor
onszelf en anderen garanderen.
Om jullie te helpen bij het duurzaam organiseren van grote of kleine
evenementen stelden we onderstaande duurzaamheidstoets op. Die kan dienen
als checklist bij het plannen van je evenement en je helpen om duurzame keuzes
te maken. Je zal merken dat je ongetwijfeld al veel doet! KVLV gaat de uitdaging
aan om tegen 2020 haar evenementen zo duurzaam mogelijk te organiseren.
Doen jullie mee?
Op groenevent.be vind je alvast een paar inspirerende voorbeelden: op de
Gitannekesfoor in Herselt pikte een steltenloper zwerfvuil op en op Brackrock in
Duffel serveerden ze 100% Belgisch en biologisch bier.
Gebruik je onze checklist? Laat dan zeker iets weten aan Lotte Van Boxem:
lvanboxem@ons.be. Met jouw feedback of ervaring kunnen we ongetwijfeld ook
anderen inspireren.
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Gaan jullie de uitdaging aan om…?
Ja

Nee

Nvt

ALGEMEEN
Iemand aan te stellen die verantwoordelijk is voor de duurzaamheid van het evenement? Dat helpt
om het thema niet uit het oog te verliezen.
Jullie inspanningen rond duurzaamheid te communiceren naar je publiek? Dat is heel positief voor je
imago en het motiveert anderen om zelf in actie te komen.
LOCATIE & MOBILITEIT
Een locatie te kiezen die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer en dat ook heel duidelijk te
communiceren?
Tip: Op je website kan je bij het item ‘hoe geraak ik er’ de routes voor openbaar vervoer & fiets goed
uitschrijven en als eerste opties zetten. Zorg ook voor bewegwijzering. Zijn er blue bikes aan het
station, vermeld dat dan ook.
Tip: Vul de gegevens over je evenement in op mobiwijzer.be en krijg gepersonaliseerde mobiliteitstips!
VOEDING
Te kiezen voor lokale producten voor catering?
Tip: Neem een kijkje op www.rechtvanbijdeboer.be
Voedsel aan te bieden gemaakt van voedseloverschotten?
Tip: Maak bijvoorbeeld broodpudding met oud brood van bakkers, of soep met afgedankte groenten van
supermarkten. Doe vooraf een rondvraag en bekijk wat mogelijk is.
Voedselverspilling op je evenement te vermijden?
Tip: Kies voor voedsel dat je in kleine porties kunt ontvriezen of bereiden
Tip: Zorg voor bv. lege ijsdozen zodat je overschotten makkelijk kunt weggeven/verkopen aan de
bezoekers
Tip: Verkoop eten en drank op het eind van je evenement aan halve prijs
Te kiezen voor producten met een Fairtradelabel voor thee, koffie en andere producten die je niet
lokaal kan aankopen?
Tip: Ook in de supermarkt vind je vaak Fairtradeproducten!
Te kiezen voor vis met het MSC-label?
Ook vegetarische gerechten op het menu te zetten?
Te kiezen voor een duurzame cateraar?
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Lunchpakketten te verdelen in herbruikbare verpakking of zo weinig mogelijk verpakking?
DRUKWERK
Affiches en flyers in beperkte oplage te laten printen?
Tip: Bereken hoeveel affiches en flyers er echt verspreid zullen worden.
Tip: Registreer hoeveel drukwerk je verspreidt. Dat is handig voor volgend jaar.
Geen drukwerk te verspreiden?
Tip: Maak gebruik van bestaande kanalen zoals het buurtkrantje en zet volop in op digitale
communicatie.
Drukwerk zo gericht mogelijk te verspreiden zodat het enkel bij geïnteresseerden terechtkomt?
Te kiezen voor een klein papierformaat en dubbelzijdig te bedrukken?
Tip: Het ideale gewicht voor een flyer A6 is 110g/m2. Voor een affiche A3 kies je best voor 130g/m2.
Tip: Je kan je flyer delen met een ander evenement (ieder krijgt een zijde) en zo kosten en papier
besparen
Te drukken op ongebleekt, gerecycleerd papier of FSC-mix papier?
Te drukken met vegetale inkt?
Tip: Vraag bij je drukker naar milieuvriendelijke druktechnieken. Er zijn ook drukkers die
gespecialiseerd zijn in duurzaam drukken.
AFVALBEHEER
Ervoor te zorgen afval gescheiden in te zamelen? (PMD, glas, papier & karton, GFT, restafval)?
Tip: Ga vooraf na of er op je locatie de mogelijkheid is om afval gescheiden in te zamelen. Zo niet,
voorzie dan zelf verschillende vuilbakken.
Tip: Voorzie voldoende afvaleilandjes.
Herbruikbare borden, bestek en glazen te gebruiken?
Tip: Is dat niet mogelijk, ga dan voor biologisch afbreekbaar servies, maar zamel het dan ook apart in.
Tip: Voor glazen kun je vaak wisselbekers gebruiken (te huur via je gemeente of provincie). Sommige
Kringwinkels verhuren ook materiaal.
Je evenement proper achter te laten?
Tip: Ga na afloop van je evenement nog eens rond om zwerfvuil op te rapen.
Asbakken te voorzien?
Afwasbare tafellakens te gebruiken i.p.v. wegwerptafellakens?
Herbruikbare signalisatie en decoratie te gebruiken?
Zoveel mogelijk voor retourverpakkingen te kiezen?
Bier uit vaten te tappen in plaats van flesjes te gebruiken?
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Gratis waterfonteintjes te voorzien of karaffen met kraantjeswater op tafel te zetten?
Tip: Voor kraantjeswater kun je een bescheiden bijdrage vragen.
Zoveel mogelijk in bulk te kopen? (bv. door geen aparte suikerklontjes & melkjes, maar melkkannetjes
& suikerdispensers te gebruiken)
Zoveel mogelijk onverpakte voeding aan te bieden op bevoorradingsposten van wandel- en
fietstochten? Denk aan fruit en onverpakte peperkoek, wafels,… Dat vermijdt zwerfvuil!
Tip: Koop grootverpakkingen aan.
Geen goodiebags met wegwerpgadgets mee te geven?
Tip: Ga je toch voor een goodiebag, ga dan voor een duurzame zak (bv. uit gerecycleerd papier) en kies
voor bruikbare inhoud.
ENERGIE
Drank te koelen in zo weinig mogelijk koelkasten?
Tip: In de winter kan dat gewoon buiten.
Tip: Geraken er in de loop van je evenement koelkasten halfleeg? Laad dan drank over en schakel een
van de koelkasten uit.
Te kiezen voor een fotozoektocht, een gekkefietsenparcours, volksspelen,… als kinderanimatie in plaats
van een energieverslindend springkasteel?
Te kiezen voor lichtslingers met LED-verlichting?
Generatoren en warmtestralers te vermijden?
TRANSPORT
Te zorgen voor een ruime fietsenparking?
Deelnemers die met de fiets of het openbaar vervoer komen te belonen?
Een onderdeel ‘carpool’ op de website van je evenement te voorzien? Daar kunnen vraag en aanbod
elkaar vinden.
Tip: Via eventpool.be kan je een webpagina voor carpoolers aanmaken.
Huurfietsen aan te bieden op je evenement? Op die manier stimuleer je deelnemers om toch met het
openbaar vervoer te komen.
Zoveel mogelijk voor lokale leveranciers te kiezen?
Te zorgen voor soepele leveringstijden? Op die manier kan de chauffeur de meest efficiënte route
plannen.
Kleine volumes rond te brengen met een (elektrische) bakfiets?
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MATERIALEN
Ervoor te zorgen dat afvalwater in de riool en niet tussen de planten terechtkomt?
Ecologische reinigingsproducten te gebruiken?
Creatief te zijn met restmateriaal?
Tip: je vindt een werkbeschrijving voor een folderhouder uit oude paletten op kvlv.be
Voor de inrichting van je evenement eens te kijken in de kringwinkel in je buurt?
Te kiezen voor ecologische servietten en toiletpapier?
Tip: Te koop in bv. Delhaize of via sebio.be
Te kiezen voor natuurverf of verf op waterbasis (acrylaatverf)?
GELUID
Het geluidsniveau onder controle te houden?
Tip: gebruik een decibelmeter (uit te lenen bij de gemeente) en eindig een feestje niet te laat.
DUURZAAMHEIDSSCORE
Tel na het invullen van de duurzaamheidstoets al de kruisjes bij ‘ja’ op. Dat is je duurzaamheidsscore. Door deze goed bij
te houden kun je ieder jaar voor nóg duurzamer gaan en zo je score verbeteren!
Bronnen: www.neerpelt.be; wwww.gent.be; www.huged.be; www.groeneventscan.be; www.ecokerk.be
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