


De gemeente Zwevegem trekt de kaart van de 
duurzaamheid met de bedoeling de levenskwaliteit 
in de samenleving op zowel economisch, sociaal als 
ecologisch vlak te optimaliseren. In de overtuiging 
dat vrijetijdsbesteding en duurzaamheid hand in 

hand gaan, willen we organisatoren helpen om deze 
uitdaging mee vorm te geven.

Dit document wil een grondige basis bieden voor 
organisatoren om evenementen duurzaam te organiseren. 
Het document is verdeeld in verschillende thema’s met een 
opsomming van bijhorende handige weetjes, tips, 
wist-je-datjes, ...

Je kan de tool online gebruiken als “hulplijst” tijdens je 
vergadering of als invulbare pdf (de pdf downloaden kan op 
www.zwevegem.be/evenementenloket). Meteen je ideeën 
noteren tijdens de brainstorm? Print het document uit als 
notitieboekje tijdens je vergadering.  

Heb je tijdens je vergadering heel wat handige tips 
genoteerd waarvan je denkt dat ze gerust een plaatsje 
kunnen krijgen in deze brochure? Stuur zeker je ideeën door 
naar sport@zwevegem.be.

Wist je dat... er ook een brochure “Toegankelijk organiseren” 
bestaat? Deze brochure vind je ook terug via de link 
www.zwevegem.be/evenementenloket.



    Zo weinig mogelijk schade aan het milieu.

    Een positieve weerslag op sociaal en economisch                        
    vlak.

    Aandacht voor duurzaamheid:
    Bij elke stap in de organisatie

           Op elk niveau van de organisatie

    Bewustmaking van de dienstverleners en deelnemers      
    van de geleverde inspanningen.



De ecologische voetafdruk van de communicatie moet 
worden beperkt. Ga je in zee met externe partners? Geef de 
voorkeur aan ondernemingen die voor duurzame oplossingen 
kiezen. Vergeet niet om te communiceren over je duurzame 
inspanningen!

           Kies voor herbruikbare communicatie: 
           Focus op online, mond-aan-mond-reclame,    
           spandoeken met wijzigbare datum, ...

           Promomateriaal drukken? 
           Beperk je oplage, kies een geschikte locatie voor de  
           infodragers met veel passage en kanaliseer je 
           verdeling van folders.

           Werk eventueel samen met andere organisaties om de  
           kosten en het gebruik van materialen te verminderen.

           Organiseer de administratie en organisatie online.



Wist je dat je evenement in het Infopunt verschijnt als je het toevoegt aan de UiTkalender? En dat je spandoeken aan de gemeentelijke rasterborden kan laten ophangen via evenementen@zwevegem.be 



Overtuig mensen om hun auto even aan de kant te laten 
staan. En pak uit met je troeven!

           Kies een geschikte locatie: 
           die makkelijk bereikbaar is met de fiets, te voet of met  
           het openbaar vervoer, met veilige wandel- en/of  
           fietstrajecten met bushaltes richting je activiteit.

           Aanwezigheid van: 
           een overdekte fietsberging  
           een oplaadpunt voor e-bikes

           Moedig groepsverplaatsingen aan!  
           Stimuleer carpoolen of voorzie een speciale actie voor  
           wie zich eco-sportief verplaatst.

           Voorzie beschikbaarheid voor personen met een  
           beperking.

           Voer betalend parkeren in.

           Parking op wandelafstand van je evenement.



“Everything begins with an idea”



           Beperk je afval en zamel alles selectief in.

           Plaats voldoende afvalcontainers/afvaleilanden (gratis  
           te huren via Imog).

           Gebruik duidelijke (herbruikbare) signalisatie.

           Gebruik (onverpakte) recycleerbare materialen en  
           biologisch afbreekbare producten. Denk aan:  
           herbruikbare bekers en bestek, toiletpapier, servetten,  
           eco-zeep,…

           Waterwegen of een vijver in de buurt? Zet deze af om  
           lozing in het water te vermijden.

           We raden roken zo veel mogelijk af. Signaliseer  
           preventief en plaats asbakken op een doordachte locatie. 

           Plan een tijdige ophaling van het afval na het  
           evenement.

           Ruim zwerfvuil (op en rond de site) op na je evenement.  
           Denk bijvoorbeeld aan snelbinders, plakband, ...

           Kies voor onverpakte, duurzame gadgets die niet  
           onmiddelijk worden weggegooid.





           Denk lokaal en gebruik producten uit de korte keten  
           en seizoensgebonden etenswaren.

           Denk aan maaltijden met een kleine ecologische  
           voetafdruk. Bijvoorbeeld: gerechten met minder vlees.

           Vermijd overmatig verbruik van je producten: verspil  
           geen water, maak je voedselporties niet te groot en let  
           op de houdbaarheidsdatum van je eten.

           Kies snacks zonder verpakking.

           Gebruik navulsystemen: 
           herbruikbare drinkflessen, bekers, borden en bestek.  
           Stimuleer het gebruik van herbruikbare drinkflessen en  
           drink leidingwater indien mogelijk. 



Tip!

Vraag een waarborg op je materiaal, zodat mensen niets weggooien en je eventueel materiaal kan hergebruiken



           Hou deuren en vensters dicht.

           Dim de lichten bij voldoende natuurlijk licht.

           Beperk het gebruik van airco’s als het nog voldoende  
           fris is.

           Doof stand-by lampjes.

           Gebruik zo vaak mogelijk energiezuinige toestellen en  
           groene stroom. Bijvoorbeeld: een speeltoestel die  
           energie opwekt in plaats van een springkasteel die  
           energie vreet. 

           Noteer je energie meterstanden om tijdig lekken op te  
           sporen.



Wist je dat... je 
tijdens je evenement ook 

bewustmakings-activiteiten 

kan organiseren? Denk aan: 

energie opwekken om een gsm 

op te laten, fietsen om een 

sapje te maken, …



           Verspil geen water.

           Gebruik zo vaak mogelijk regenwater. Bijvoorbeeld:  
           voor het doorspoelen van toiletten. Of denk ook eens  
           aan ecologische toiletten.

           Mogelijkheid tot douchen? Gebruik waterbesparende  
           douchekoppen en -kranen en beperk de douchetijd.

           Noteer je meterstanden om tijdig lekken op te sporen  
           en te melden.





           Respecteer de verplichtingen en regels:
           het sluitingsuur 
           de maximum toegelaten decibels 
           het maximum aantal muziekevents per locatie

           Geef gratis oordopjes aan je bezoekers.

           Doof je lichten tijdig.



Tip!

Een echte dierenvriend? 

Hou rekening met de dieren 

bij het maken van lawaai. 

Denk bijvoorbeeld aan stil 

vuurwerk.



Samen nieuwe plannen beramen

           Geef iedereen de kans om deel te nemen.

           Denk aan personen met een beperking, kleine  
           kinderen, ouderen, mensen in armoede, gender  
           gelijkheid...

Het voorbeeld geven = intenser beleven!

           Pak uit met duurzaamheidsingrepen op je website of  
           sociale media kanalen.

           Probeer een goed doel te linken aan je activiteit, of  
           denk na over een samenwerking met een sociale  
           werkplaats. 

           Doe mee aan duurzaamheidsacties



       TIP!

Doe de groen-event-scan 

om na te gaan waar je nog 

beter kan scoren.

www.groeneventscan.be



Meer weten?

www.fostplus.be
www.ecosportief.be

www.ovam.be/groeneventscan
www.dynamoproject.be/brochure/de-groene-sportclub

www.isbvzw.be
www.drinkraantjeswater.be


