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Hulp voor de voorbereiding en de uitvoering van de
projecten
U ZOEKT EEN EXPERT / EEN EXPERTISE / EEN DIENST ? 

de oprichtingvan hun projecten
de uitvoering van hun projecten

De kennis en vaardigheden van de bewoners ;
De kwaliteit en de reproduceerbaarheid van de projecten ;
De voorbereiding en de uitvoering van de projecten.

De duurzame en collectieve burgerinitiatieven, gefinancierd in het kader van Vooruit met de Wijk, kunnen beroep doen op
een gespecialiseerde thematische expertise om ze te steunen in :

De expertise draagt bij tot de duurzame ontwikkeling van de projecten.

Ze hebben tot doel het versterken van:

Expertise nodig? Praat erover met uw coach!
De expertengids bevat experten en nuttige adressen gerangschikt per thema om u te helpen bij uw projecten. Deze gids is
echter niet uitputtend. Als u er graag in vermeld wordt, gelieve ons een e-mail te sturen naar
catherine@quartiersdurables.be.

 
 

mailto:catherine@quartiersdurables.be


Hulp voor de voorbereiding en de uitvoering van de
projecten
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Expert Aangeboden diensten Website Telefoonnummer Email adres

 écoconso
 Animaties, conferenties, informatie, opleidingen en begeleiding voor een milieuvriendelijkere 

en gezondere consumptie en houding (verschillende thema's) 
 https://www.ecoconso.be/ +32 81 730 730 info@ecoconso.be

 21 Solutions

 Diagnose, beheer, begeleiding, netwerk van burgers rond transitiekwesties (energie, milieu, 

mobiliteit, afval, constructie, territoriale ontwikkeling, voeding, biodiversiteit, kringloop 

economie)

 https://www.21solutions.eu/  +32 2 502 99 93 info@21solutions.eu

 Espace environnement  Informatie, sensibilisering, animatie, begeleiding, opleiding, netwerk rond alle milieuthema's  https://www.espace-environnement.be/ +32 71 300 300 info@espace-environnement.be

 Réseaux de Collectifs en Recherche de 

Résilience (RCR²) 
 Bevordering en ondersteuning van lokale, collectieve en zelf beheerde duurzame initiatieven  http://www.asblrcr.be/  +32 81 22 69 50 info@asblrcr.be

Expert Aangeboden diensten Website Telefoonnummer Email adres

 BEAGx  Bodemanalyses https://www.gembloux.uliege.be/cms/c_4393017/e

n/gembloux-beagx

+32 81 62 22 05 philippe.maesen@uliege.be

 Laboratoires d'analyses agricoles  Analytische tools voor een betere kennis van de bodem en van geleverde producten

 https://www.brabantwallon.be/bw/entreprendre-

travailler/agriculture-1/pole-laboratoires-d-

analyses-agricoles/

 / info@brabantwallon.be

 Lijst van de erkende laboratoria in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Bodemanalyses https://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_li

st=0000002

 / labopol@environnement.brussels

 Bodemkundige Dienst van België vzw  Bodemanalyses  https://www.bdb.be/nl/?lang=nl  +32 16 31 09 22 info@bdb.be

 Sol-Ex  Analyse van bodemmonsters en sanering van bodems en grondwater  https://sol-ex.be/ +32 2 503 26 46 info@sol-ex.be

 ULB  Laboratorium voor Plantaardige Ecologie en Biogeochemie https://cvchercheurs.ulb.ac.be/Site/unite/ULB700.

php

 +32 2 650 21 37 Farid.Dahdouh-Guebas@ulb.ac.be

Multithematisch

Bodemanalyse/Laboratorium
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 SELouverture  Lokale uitwisselingsdienst  https://www.selouverture.be/ +32 2 762 29 59 info@selouverture.be

 BruSEL  Lokale uitwisselingsdienst  https://brusel.be/  +32 475 37 50 09 /

 Réseaux de Collectifs en Recherche de 

Résilience (RCR²) 

 Promotie en ondersteuning van lokale, collectieve en zelfbeheerde initiatieven rond « 

alternatieve consumptie »
 http://www.asblrcr.be/  +32 81 22 69 50 info@asblrcr.be

 VZW Arlette ASBL  Bevordert de oprichting van een babytheek, deelt expertise  /  / eva@arlette.brussels

Expert Aangeboden diensten Website Telefoonnummer Email adres

 Periferia
 Begeleiding van participatieve dynamieken en collectieve acties, introductie en bevordering 

van nieuwe praktijken en vernieuwende concepten
 https://periferia.be/  +32 2 544 07 93 contact@periferia.be

 Quinoa  Opleiding touwfiguren, directe geweldloze actie.  https://quinoa.be/ +32 2 893 08 70 info@quinoa.be 

 Rencontre des Continents  Opleiding en animatie over milieukunde en sociale ecologie  http://rencontredescontinents.be/  +32 2 734 23 24 elodie@rencontredescontinents.be

 Réseau transition  Ondersteuning van transitie-initiatieven en bevordering van hun opkomst  https://www.reseautransition.be/  +32 2 203 46 10  info@ reseautransition.be

Uitwisseling- en dienstensystemen

Burgerschapsonderwijs / participatieve democratie
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 Espaces mobilités  Studies, Plaatsbeschrijving, actieplannen, vergunning…  https://espaces-mobilites.com +32 2 513 13 36 info@espaces-mobilités.com

 Brat  Mobiliteitsplan, studies, parkeerruimte, …  https://bratprojects.be/fr/home.html  +32 2 648 67 70 info@bratprojects.be

 Gracq  Advies en begeleiding voor het gebruik van de fiets in de stad  https://www.gracq.org/  +32 499 67 33 90 info@gracq.org

 ProVélo  Opleidingen, advies, expertise, audits, …  https://www.provelo.org/ 02 502 73 55 info@provelo.org

 Traject  Uitwerking van tools voor het beheer, de studie, actieplannen, …  https://www.traject.be/nl +32 (0)2 321 12 14 traject@traject.be

 Vélo Solidaire (project in partnerschap 

met Ateliers de la rue Voot, Pro Velo en 

CyCLO)

 Tweedehands fietsen gratis ter beschikking gesteld gedurende één jaar, een opleiding per 

fiets en het onderhoud van de fiets
 02 512 68 90 cecile@cyclo.org

Expert Aangeboden diensten Website Telefoonnummer Email adres

 Ecocirculaire 
 Helpt om de behoeften aan middelen aan te passen en te verminderen : individuele en 

collectieve compost
 https://ecocirculaire.be/  +32 496 29 95 93 /

 Ekol
 Fabrikant van stedelijk meubilair in gerecycleerd plastic, onder andere compostbakken of 

materiaal dat kan dienen voor hun productie
 https://www.ecoo.eu/nl  +32 11 45 41 46 info@ecoo.eu

 Vert d'Iris  Verkoop van bakken in gerecycleerd plastic  https://www.vertdiris.net/  +32 477 84 24 03 info@vertdiris.net

 Worms  Opleiding, materiaal en begeleiding : Collectieve en individuele compost  https://www.wormsasbl.org/ +32471 65 71 24 info@wormsasbl.org

Duurzame mobiliteit

Compost
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 A l'Abri de l'Arbre  Architectuuratelier, plannen +322 672 07 97 alabridelarbre@gmail.com

 ARAU - Atelier de recherche et d'action 

urbaines
 Animatie, conferentie, kritisch bezoek van de stad  https://www.arau.org/en/  +32 2 219 33 45 info@arau.org

 Collectif ipé
 Begeleiding van burgerprojecten, organisatie van Good Food burgerworkshops. Cartografie, 

stedelijke studies en projecten
 http://www.ipecollectif.be/  / info@ipecollectif.be

 Dallas
 Architectencollectief dat ingrijpt in projecten die zich vragen stellen over het gebruik, de 

praktijk, de visie, de stad en materialen, een mix van kunst en ambacht
 https://collectifdallas.eu/  / collectifdallas@gmail.com

 Dear pigs  Participatieve interventies in de openbare ruimte (Engels)  https://dearpigs.be/  +32 497 65 12 34 info@dearpigs.be

 La Bonneterie 
 Atelier, plek voor fabricatie met constructiemodules ter beschikking gesteld voor creaties 

met hout, textiel of verf
 https://labonneterie.be/ +32 487 748 164 infobonneterie@gmail.com

 Les Frères Poulets
 Collectief van bouwers-houtbewerkers dat participatieve werven aanbiedt en begeleidt voor 

inrichtings-/constructieprojecten (openbare ruimte)
 https://lesfrerespoulet.be/ +32 485 863 173 /

 Les saprophytes  Micro stedenbouw, concrete stedenbouw, tijdelijke installaties, zelfconstructie  http://www.les-saprophytes.org/ +33 3 20 14 52 51 contact@les-saprophytes.org

 Less Beton  Organisatie van demineraliseringswerven met tot doel aan te planten of te oogsten  http://www.lessbeton.be/  / less.beton.brussels@gmail.com

 Ludovic Soreil
 Landschapsarchitect (zorgde voor de coördinatie, de ondersteuning en de bouw van de 

serre van de PDW Oud Sint-Anna)
 /  +32 475 71 07 90 ludovicsoreil@outlook.com

 MC2  Stabiliteitsonderzoek van gebouwen, plannen  http://www.mc-carre.be/ +32 10 45 21  54 info@mc-carre.be

 Suède 36
 Stedenbouwkundige en architecturale projecten. Spitst zich toe op de openbare ruimte en 

meer bepaald de speelruimten.
 http://www.suede36.be/fr/suede-36  / info@suede36.be

Stedenbouw/Ruimtelijke ordening
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 My Potager  Verkoop van moestuinbakken op hoogte  https://mypotager.herokuapp.com/  +32 478 59 45 42 info@mypotager.be

 Eco Flora  Kwekerij, bevoorrading van potgrond, zaden  https://www.ecoflora.be/fr-be/home/  +32 2 361 77 61 info@ecoflora.be

 Ecoo  Verkoop van moestuinbakken en compostbakken
 https://www.ecoo.eu/fr/inspiration/eco-oh-devient-

ecoo-v1
 +32 11 45 41 46 info@ecoo.eu

 La pousse qui pousse  Benodigdheden voor moestuinen  http://www.lapoussequipousse.be/  / lapoussequipousse@gmail.com

 Moulin de Bierges  Verkoop materiaal voor moestuinen  https://www.moulindebierges.be/  +32 10 41 37 80 /

Expert Aangeboden diensten Website Telefoonnummer Email adres

 Comme chez ta mère  Workshop deeg en gebak  /
 +32 470 34 31 49

+32 483 09 47 86
/

 Corinne Lautredoux  Productie in permacultuur en creatieve agro-ecologie  /  / ananda@mailfence.com

 Cuisine de quartier  Begeleiding en netwerkvorming van projecten voor een buurtkeuken  https://cuisinesdequartier.be/  / alexandra@cuisinedequartier.be

 Françoise De Smet  Opleiding voor het snoeien van fruitbomen  https://www.francoisedesmet.be/  +32 496 80 39 68 roussafair@yahoo.fr

 La ferme du Chant des Cailles  Moestuinieren, Kruidenwinkel, Collectieve tuin  http://www.chantdescailles.be/  / info@chantdescailles.be

 La Ferme Nos Pilifs 
 Duurzame voeding, eco-tuinieren, permacultuurworkshops, benodigdheden voor de 

moestuin en animaties
 https://www.fermenospilifs.be/  +32 2 262 11 06 info@pilifs.be

 Laurent Trierweiler  Initiatie permacultuur (theorie en praktijk)  /  +32 484 20 00 02 low@t-time.org

Materiaal voor stedelijk voedsel

Stedelijke voedselproductie en -consumptie
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 Le début des haricots  Ontwikkeling van collectieve tuinen en moestuinen, advies en animaties, …  http://www.haricots.org/  +32 2 644 07 77 /

 Le Réseau des GASAP  Steun voor lokale producenten – Hulp voor de oprichting van een GASAP  https://gasap.be/  +32 487 90 62 69 /

 Le réseau des jardins semenciers 
 Productie van lokale zaden, behoud van oude soorten, opleiding en animatie van het 

netwerk van Brusselse zaadproducenten
 https://passeursdesemences.wordpress.com/  / msw.boitsfort@gmail.com

 Leonor de Palacio  Kookworkshops, workshops rond duurzame voeding  https://www.liaisonsdelicieuses.com/  +32 485 66 08 24 liaisonsdelicieuses@gmail.com

 Les Amis de la Terre  Initiatie permacultuur (theorie en praktijk)  https://amisdelaterre.be/  +32 81 39 06 39 contact@amisdelaterre.be

 Les Jardins Comestibles  Aanleg van stadsmoestuinen, opleiding voor stadslandbouw  https://www.lesjardinscomestibles.com/  / /

 Odette Bienfait  Expertise in het houden van pluimvee en boerderijdieren  https://coinsdeterre.be/nos-conferenciers-2/136  064/33 12 73 o.bienfait@gmail.com

 Packfarm  Kookworkshop, broodovenworkshop, workshop tuinieren…  https://parckfarm.be/fr/  +32 489 02 68 18 info@packfarm.be

 Semance  Terbeschikkingstelling van zaden van moestuinplanten, sierplanten en struiken  https://semance.be/  / /

 Skyfarm
 Stadskwekerij, conceptie van moestuinen, irrigatiesystemen en thematische opleidingen

 https://www.skyfarms.be/en/  / info@skyfarms.be

 Terre & Conscience  Initiatie permacultuur (theorie en praktijk)  https://www.terreetconscience.be/  / info@terreetconscience.be

 Terre d'empreintes  Initiatie permacultuur (theorie en praktijk)  http://www.terredempreintes.sitew.be/  +32 472 68 30 87 terredempreinte.be@gmail.com

 Tournesol-Zonnebloem
 Animaties (loof koken, gekiemde zaden, brood, constructie van nestkastjes, bereiding van 

cosmetica en zepen, tuinieren, initiatie permacultuur, enz.)
 http://tournesol-zonnebloem.be/  +32 2 675 37 30 /

 Velt  Workshops en opleidingen voor stedelijke moestuinen en siertuinen, advies, …  https://velt.be/  +32 3 281 74 75 info@velt.nu

 Vrac  Advies en begeleiding voor de oprichting van aankoopgroepen voor voedingsmiddelen  http://bruxelles.vrac-asso.org/  +32 499 60 90 83 vrac-bruxelles@vrac-asso.org

Stedelijke voedselproductie en -consumptie 
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 Réseau de fours à pain
 Advies en begeleiding voor de constructie van broodovens en voor de organisatie en 

animatie van workshops over het bereiden van "goed" brood
 /  / adoornaert@scarlet.be

 Alain Féaux 
 Advies en begeleiding voor de constructie van broodovens en voor de organisatie en 

animatie van workshops over het bereiden van "goed" brood
 /  +32 489 20 90 85 alainfeaux@gmail.com

 Broodoven  Materiaal voor broodovens  https://www.broodoven.com/  +31 345 76 40 29 info@broodoven.com

 Gerrit Van Den Dries  Workshops en opleiding constructie van een traditionele broodoven  /  / gerritvandendries@yahoo.com

 Le four à bois, la caravane passe !  Workshop en animatie zuurdesembrood  http://lefouraboislacaravanepasse.be/  +32 489 83 00 88 info@lefourlacaravanepasse.be

 Le Fournil de l’Hof Ter Musshen  Workshop en opleiding ambachtelijk brood  https://www.fournilhtm.be/htm/  / /

 MOT (Museum voor de oudere 

technieken in Grimbergen)
 Workshops en opleiding constructie van een broodoven (voorlopig enkel in het Nederlands)  https://www.mot.be/fr/  +32 2 270 81 11 info@mot.be

Expert Aangeboden diensten Website Telefoonnummer Email adres

 Boutique de gestion  Juridisch, sociaal en financieel beheer met betrekking tot verenigingen  https://www.boutiquedegestion.be/  +32 2 219 89 84 info@boutiquedegestion.be

 Plateforme francophone pour le 

volontariat
 Beheer en opleiding voor vrijwilligerswerk  https://www.levolontariat.be/  +32 2 512 01 12 info@levolontariat.be

 Statuts Collectifs ASBL  Hulp bij het bekomen van het VZW statuut  https://statuts.collectifs.net/  / statuts@collectifs.net

Broodovens

Juridique
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 Arbopassion  Boomteelt, tuinbouw, zachte snoei  https://www.arbopassion.fr/  +32 82 64 60 55 contact@arbopassion.be

 A Travers bois  Animatie, activiteiten in de natuur  http://atraversbois.net/  / /

 Benjamin Cerisier  Advies voedselbos  /  +32 484 12 09 15 cerisier.b@hotmail.be

 Bioflore  Workshops en opleidingen aromatherapie
 https://bioflore.be/fr/33-ateliers-et-formations-en-

aromatherapie
 / /

 Cercle mycologique de Bruxelles  Identificatie van paddenstoelen : opleidingen en animaties  http://cercle-myco-bruxelles.be/index.html  / /

 Cita Verdi
 Onderneming die zich toespitst op stedelijke vergroening: groene muren en daken, bakken, 

klimplanten, stedelijke landschapsarchitectuur
 https://www.citaverdi.com/  (+32) 471 52 06 84

 Citeco  Onderneming voor sociale economie en tuinieren  https://citeco.be/fr/  +32 2 215 93 80 info@citeco.be

 Eco Flora  Pépinière, fourniture de terreau et semences  https://www.ecoflora.be/fr-be/home/  +32 2 361 77 61 info@ecoflora.be

 Fabrique de jardins  Duurzame en ecologische landschapstuinen  https://www.fabrique-jardins.com/  / /

 Flore et Pomone  Advies en realisatie met betrekking tot boomteelt en tuinbouw, verzorging van bomen,…  https://www.floreetpomone.be/  / /

 Grainothèque de Jette  Uitwisseling van zaden en zaaizaad https://www.jette.irisnet.be/fr/loisirs/culture/grainot

heque

 / jette@bibliotheek.be

 Hélène Stoléar - La vie en Couleurs
 Opleiding over eetbare en geneeskrachtige planten (eigen kruidenthee maken, eetbare en 

geneeskrachtige planten omvormen, koken met wilde planten, enz.)
 https://helenestolear.com/  +32 478 07 53 27 helene.stolear@gmail.com

 Hierba Buena Tisanes
 Workshops en animaties over plantaardige kleurstoffen, over kruidengeneeskunde, wilde 

planten, geneeskrachtige kruidentheeën
 https://www.hierbabuenatisanes.be/  +32 491 11 38 33 info@hierbabuenatisanes.be

 Jardin Des Sens  Hulp bij de aanleg van eetbare en/of geneeskundige tuinen, advies bij transformaties  https://jardindessens.be/  / hello@jardindessens.be

 Jardin Massart
 Animaties en rondleidingen (ecosysteem, zintuigenwandelingen, geneeskrachtige planten, 

animatie rond appels, enz.)
 https://sciences.brussels/jardinmassart/  / /

Biodiversiteit/Tuinieren/Groene ruimten
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 Jeunes jardiniers asbl  Creatie en onderhoud van tuinen  http://lesjeunesjardiniers.be/  +32 2 332 15 30 /

 JST (Jeunes Shaerbeekois au Travail)  Creatie en onderhoud van tuinen door een team tuiniers en steenleggers in opleiding  https://www.jst1030.be/  +32 2 247 77 56 contact@jst1030.be

 La Ferme Nos Pilifs  Creatie en onderhoud van tuinen, groene daken, enz. Benodigdheden en advies  https://www.fermenospilifs.be/  +32 2 262 11 06 info@pilifs.be

 La Main Verte  Inrichting en onderhoud van natuurlijke ruimten. Plannen en schetsen. Snoei.  https://www.main-verte.be/  +32 84 32 15 36 info@main-verte.be

 La pousse qui pousse  Moestuin toebehoren  http://www.lapoussequipousse.be/  / lapoussequipousse@gmail.com

 La Serre Outils asbl  Tuinwinkel, tuininrichting, kwekerij, landschapsarchitectuur  https://www.laserreoutil.be/
 02 762 80 73

info@laserreoutil.be

 Le réseau des jardins semenciers 
 Productie van lokale zaden, behoud van oude soorten, opleiding en animatie van het 

netwerk van Brusselse zaadproducenten
 https://passeursdesemences.wordpress.com/  / msw.boitsfort@gmail.com

 Les Herbes de Bruxelles 
 Opleidingen en animaties inzake de teelt van aromatische en geneeskrachtige biologische 

kruiden
 https://www.facebook.com/herbesdebruxelles/  / lesherbesdebruxelles@gmail.com

 Les jardins de Pomone  Opleiding en workshop over biodiversiteit, voeding, koken en tuinieren  https://www.lesjardinsdepomone.be/  / lesjardinsdepomone@hotmail.com

 Natagora
 Advies, opleidingen en animaties met betrekking tot aanplanting en beheer zonder 

pesticiden, biodiversiteit, nestkastjes…
 https://www.natagora.be/  +32 81 39 07 20 info@natagora.be

 Robinwood
 Conceptie en creatie van ecologische tuinen, ecologische vijvers, moestuinbakken, 

bloemenweide, nestkastjes, insectenhotels en hout en metaal installaties
 https://robinwood.jimdosite.com/  +32 495 92 70 75 /

 Urban Ecology Centre

 Impuls of coördinatie van projecten op lokaal niveau met tot doel de openbare of privé ruimte 

om te vormen in plekken voor lokale weerbaarheid, samenhorigheid en die gezamenlijk 

worden beheerd (moestuinen, wijkcompost, stadsboomgaarden enz.)

 https://urban-ecology.be/ +32 842 306 626 postman@urban-ecology.be 


Biodiversiteit/Tuinieren/Groene ruimten

http://lesjeunesjardiniers.be/
mailto:contact@jst1030.be
mailto:info@pilifs.be
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mailto:lapoussequipousse@gmail.com
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mailto:lesjardinsdepomone@hotmail.com
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mailto:chicago.bulbes@gmail.com
mailto:postman@urban-ecology.be
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 Coline Sauvand  Ontwerp, illustratie, grafische vormgeving  http://colinesauvand.be/  / colinesauvand@gmail.com

 CTV Médias  Opleiding en onderwijs inzake multimedia en nieuwe technologieën  https://www.guidesocial.be/ctv/  +32 2 735 22 77 info@ctv.be

 Vébé  Grafische vormgeving, web design, enz.  https://vebe.be/projects  / /

 LD webdesign  Webdesign, visuele communicatie, IT-diensten  https://www.ld-webdesign.be/  +32 67 86 05 76 info@Id-webdesign.be

 Vertige 
 Grafische creatie, op maat ontwikkeling, multimedia, visuele communicatie, opleidingen voor 

grafische programma's, …
 http://vertige.webflow.io/  / info@vertige.org

 Ognev Vlaminck  Design, vervaardiging van voorwerpen, bewegwijzering  https://www.maximalisme.be/  / /

 Libération film  Filmmateriaal en filmprojectie, animatie van cineclubs  https://www.liberationfilms.be/  +32 2 217 48 47 info@liberationfilms.be

 Artemis  Grafische vormgeving, bewegwijzering, print  https://www.proximedia.be/  +32 2 736 92 80 artemis@proximedia.be

 Let's play together  Animatie, opleiding, steun met betrekking tot spelen  https://letsplaytogether.be/les-formations/  +32 470 26 65 98 letsplaytogether.be@gmail.com

 Indekeuken  Grafische vormgeving, design, foto, tentoonstelling.  https://www.indekeuken.org/?_idk_  / /

 Julien Lesceux
 Ecologische communicatie en Transitie: advies, coaching en opleidingen - Strategieën en 

totstandbrenging
 https://www.julienlesceux.be/  +32 498 06 57 31 julien_lesceux@hotmail.com

 La Compagnie des Bonimenteurs  Straattheater. Mobilisatie van de menigte in het kader van evenementen  https://www.lesbonimenteurs.be/  +32 497 78 20 75 info@conteenbalade.be

 Jérémy Van Houtte  Illustrator en facilitator van  collectieve dynamieken  /  / jeremyvanhoutte@yahoo.fr

 Les Contes en Balade  Uitzonderlijke wandelingen in de natuur/in de stad, banket met vertelde verhalen…  https://www.conteenbalade.be/  0497 78 20 75 info@conteenbalade.be

Communicatie/ Illustratie/ Grafische vormgeving

mailto:colinesauvand@gmail.com
https://www.guidesocial.be/ctv/
mailto:info@ctv.be
https://vebe.be/projects
mailto:info@Id-webdesign.be
mailto:info@vertige.org
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 Landscape Design  Technische inbreng : groene daken, waterbeheer in de stad  https://www.landscapedesign.net/  +32 2 672 34 39 bcapelle@landcapedesign.net

 Aquatech  Studie projecten rond het gebruik en de verwerking van regenwater,  verkoop van materiaal.  https://www.aquatech-bel.be/  +32 81 81 13 68 info@aquatech-bel.be

 Eautarcie  Advies en duurzame valorisatie van regenwater, verwerking van afvalwaterzuivering  http://www.eautarcie.org/index-fr.html  / /

 Ecorce  Duurzaam waterbeheer in de moestuin en boomgaard, micro-irrigatie  http://www.ecorce.be/  +32 4 226 91 60 info@ecorce.be

 Entreprise BELOT  Installatie van tanken  http://www.entbelot.be/index.php  +32 67 45 81 11 /

 HL Concept 
 Loodgieter, chauffagist en sanitair. Hebben aan een gids gewerkt voor de wederopbouw van 

de regenwatertanken voor een PDW.
 https://www.hl-concept.com/ +33 1 41 22 14 10 contact@hl-concept.com

 L'eau permacole  Duurzaam waterbeheer in de moestuin en boomgaard, micro-irrigatie  / +32 496 287 934 christophe.nothomb@gmail.com

 Maison wallonne de la pêche  Bescherming en restauratie van aquatische milieus  https://maisondelapeche.be/En  +32 81 41 15 70 info@maisondelapeche.be

 PooPeeDo vzw
 Sensibilisering voor de milieuproblematieken en -impact met betrekking tot afvalwater via de 

promotie van droge toiletten
 https://www.poopeedo.org contact@poopeedo.org 

Water

mailto:bcapelle@landcapedesign.net
mailto:info@aquatech-bel.be
http://www.eautarcie.org/index-fr.html
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 Homegrade  Begeleiding bij de verbetering van woningen en de vermindering van de ecologische impact  https://homegrade.brussels/  +32 2 219 40 60 info@homegrade.brussels

 Energie Commune  Begeleiding en advies voor hernieuwbare energie  https://energiecommune.be/  +32 2 218 78 99 info@energiecommune.be

 Arkipel  Stedenbouw en architectuur, eco-constructie  https://arkipel.be/  +32 474 47 66 54 arkipel.sprl@gmail.com

 Collectof BAYA
 Begeleiding voor de ontwikkeling en de uitwerking van micro-architectuurprojecten alsook de 

totstandbrenging van participatieve werven
 http://collectifbaya.com/fr  / /

 CERAA
 Eco-constructie opleidingen, werfbezoek, conferenties over duurzame stedenbouw, advies 

en consultancy,…
 http://ceraa.be/  +32 2 537 47 51 info@ceraa.be

 Modelmo  Duurzame architectuur en renovatie  http://www.modelmo.be/  +32 2 241 31 62 architecte@modelmo.be

 Ecorce  Bureau voor thermische studie. Ecologische constructies  http://www.ecorce.be/  +32 04 226 91 60 info@ecorce.be

 Setesco  Stabiliteitsstudie van constructies  http://www.setesco.be/  +32 2 644 01 60 setesco@setesco.be

Expert Aangeboden diensten Website Telefoonnummer Email adres

 Ecores  Circulaire- en functionele economie. Eco-management, korte keten, transitie.  https://www.ecores.eu/  +32 2 893 0 893 info@ecores.eu

 Groupe One  Begeleiding bij de oprichting van duurzame ondernemingen  https://www.groupeone.be/  +32 2 537 44 44 gel@villagepartenaire.be

Economie

Eco-constructie en Energie
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 Openfab  Vervaardiging van voorwerpen. Digitale machines.  https://openfab.be/  / /

 Ateliers de la Rue Voot  Artistieke ateliers, Fiets, Zonne-energie.  https://voot.be/  +32 2 762 48 93 /

 Tout en Récup
 Verhuur van meubels, spelen, verlichting, enz. afkomstig van recuperatie en workshops over 

verschillende thema's met betrekking tot recuperatie
 https://tout-en-recup.business.site/ +32 478 209 409 ognev@toutenrecup.be

 Rotor 
 Leverancier van tweedehands bouwmateriaal (verlichting, tegels, hout, ijzerwaren, sanitaire 

uitrusting), advies en deconstructie/hergebruik van materiaal
 https://rotordb.org/en +32 465 896 641 sales@rotordccom

 Batiterre  Leverancier van bouwmateriaal van hergebruik  https://batiterre.be/  +32 2 661 32 98 info@batiterre.be

 Repair Together  Begeleiding voor de oprichting van een Repair Café  https://repaircafe.org/fr/  / /

 Olivier Leclerqz  Opleider vlechtwerk en plantenarchitectuur, plakhaag, constructie in riet  /  / sitaroly@gmail.com

 Zero Waste Belgium  Begeleiding voor zero afval en zero verspilling  https://zerowastebelgium.org/  / /

Bronnen en afval

https://openfab.be/
https://voot.be/
https://tout-en-recup.business.site/
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https://rotordb.org/en
mailto:sales@rotordccom
https://batiterre.be/
mailto:info@batiterre.be
https://repaircafe.org/fr/
mailto:sitaroly@gmail.com
https://zerowastebelgium.org/


Expert Aangeboden diensten Website Telefoonnummer Email adres

 Bao-group  Coaching, begeleiding & persoonlijke ontwikkeling.  https://www.bao-group.be/ +32 496 706 706 p.lucas@baogroup.be

 CDGAI  Conflictbeheersing, steun voor de groepsdynamiek  https://www.cdgai.be/  +32 4 366 06 63 info@cdgai.be

 Collectiv-a
 Gedeelde governance, collectieve besluitvorming, zelfbeheer, samenwerking en collectieve 

intelligentie  
 https://collectiv-a.be/  / contact@collectiv-a.be

 Faciliyo  Facilitering, opleiding en bemiddeling  https://www.faciliyo.be/  +32 489 50 20 02 mhe@faciliyo.be

 Média Consult  Conflictbeheersing, bemiddeling en sociocratie  http://www.mediaconsult.be/ +32 476 682 470 marc.klainer@mediaconsult.be

 Université de paix  Geweldpreventie en conflictbeheersing via opleidingen en educatieve acties  https://www.universitedepaix.org/  +32 81 55 41 40 info@universitedepaix.be

Bemiddeling/Conflictbeheersing
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