
 Projecttitel Projectomschrijving School 

project 1 De mobiele speeltuin Een uitleenbare speeltuin voor 
kinderen én hun ouders, waarbij 
aandacht voor zowel spelen als 
leren, het sociale (speelstraat) 
aspect en het duurzame 
materialen aan bod komen.  

Het College 
Vilvoorde, 
Groep leerlingen, 
trekker: Cato van 
Cleynenbreugel, 
leerkracht Frederik 
Van de plas 

project 2 Ecologisch feestvieren Carnaval staat gelijk met afval. 
Hoe kan je dit voorkomen? Deze 
indieners suggereren in water 
oplosbare confetti en nog veel 
meer. 

Het College 
Vilvoorde, groep 
leerlingen, trekker: 

Elise van Sas, 

leerkracht Frederik 
Van de plas 

project 3 Fietssnelweg Een mooi verhaal uitgeschreven 
over een toekomst zonder auto's, 
en een concrete uitwerking van 
hoe een fietssnelweg er moet 
uitzien: met glazen wanden, een 
overkapping, fietsstallingen,… 

Don Bosco Haacht, 
Elise De Beys, groep 
leerlingen 

project 4 De Ecopaal Wie zijn gsm valt nooit zonder 
batterij? Deze groep ontwikkelde 
een straatpaal waar hun gsm kan 
worden opgeladen. 

Het College 
Vilvoorde, groep, 

trekker: Jeanine 

Luvengika Mundele, 

leerkracht Frederik 
Van de plas 

project 5 De Loungebus Deze leerlingen lanceren het idee 
van een rijdend restaurant of soort 
een café-bus. Hiermee willen ze 
verschillende streken uit Vlaams-
Brabant bezoeken en in hun bus 
streekproducten en andere lokale 
lekkernijen serveren. 

Het College 
Vilvoorde, trekker 
Anna Baert, 
Leerkracht Frederik 
Van de plas 

project 6 Hondenuitwerpselen Dit concept mikt op de vervelende 
hondenpoep op straat. Kan hier 
iets ecologisch mee gebeuren?  
Ze lanceren een soort vuilbak die 
in de grond geplaatst wordt en 
waar honden hun uitwerpselen 
kunnen achterlaten.  

Het College 
Vilvoorde, groep 
leerlingen, trekker 

Sitki Gürbuz, 

leerkracht Frederik 
Van de plas 

project 7 Pay it Forward: milieu-
editie 

Wil je de wereld veranderen, 
begint bij jezelf. En daag anderen 
uit om je te volgen. Deze leerlinge 
ontwikkelde een eenvoudige 
sociale media- strategie om 
anderen warm te maken voor 
klimaatacties. Het is een ethisch 
verantwoord ‘piramidespel’. 

Sint-Pieters-College 
Leuven, individueel, 
Elke Wijnants, 
leerkracht Jo Franckx 

project 8 Ter Bank Deze BUSO-school gebruikte 
deze wedstrijd om te werken rond 
de begrippen 'weer' en 'klimaat'. 
Tevens gingen ze na hoe ze 
energie konden besparen.  Een 
idee was fietsen voor muziek op 
de speelplaats. 

Ter Bank Heverlee, 
klas, leerkracht Leen 
Tiesters 



project 9 De klimaatbarometer Dit project kent aan elk gezin een 
maximaal aantal kWh toe, 
berekend aan de hand van de 
ecologische voetafdruk. Het doel 
is: binnen 2 jaar de voetafdruk van 
België op een aanvaardbaar 
niveau te krijgen. 

Het College 
Vilvoorde, groep, 

trekker: Menno Van 

de Velde, leerkracht 

Frederik Van de plas 

project 10 Upcycling producten Deze leerlingen willen 
verschillende producten upcyclen: 
accessoires  (juweeltjes), kledij, 
meubilair en boekentassen, 
kussenslopen en lakens. 

Het College 
Vilvoorde, groep, 
trekker Victoria 
Timmermans, 
leerkracht Sabine 
Perremans 

project 11 Verwarmde fietszadel Hoe kan het fietsen aantrekkelijker 
gemaakt worden? Door een 
verwarmd fietszadel, stellen deze 
leerlingen voor. Hiervoor deden ze 
o.a. een enquête bij hun 
medeleerlingen. 

Het College 
Vilvoorde, trekker 
Laura Baert, 
leerkracht Sabine 
Perremans 

project 12 Waterzuiveringsinstallatie Deze indieners ontwierpen een 
eenvoudig systeem voor het 
zuiveren van water in afgelegen 
gebieden. 

Koninklijk Atheneum 
Zaventem, trekker 
Lana Hall, klas 5wewi  

project 13 Nieuwbouw groenbouw De leerlingen ontwerpen een 
maquette en bedenken allerlei 
toepassingen om de nieuwbouw 
van 2 klaslokalen zo duurzaam 
mogelijk te maken. 

Sint-Tarcisiusinstituut 
Zoutleeuw, klas 4

de
 

wetenschappen,  
trekker leerkracht 
Danny Mathijsen 
 

 


