
Eco? Logisch! Evenementenchecklist 

voorbereiding

promo en drukwerk

locatie op maat

 � Er is een duurzaamheidscoördinator
 � We beperken papierverbruik tijdens verga-

deringenen digitaliseren / projecteren zoveel 
mogelijk

 � We kiezen onze vergaderlocatie bewust en op 
een bereikbare plaats en verplaatsen ons op 
een duurzame manier 

 � We kiezen voor bewuste sponsors (fair trade, 
lokaal, ecologisch …)

 � We maken onze aandacht voor duurzaamheid 
bekend bij deelnemers

 �  We beperken drukwerk en geven voorrang 
aan digitale promo

 �  We kiezen voor klimaatneutraal drukwerk en 
ecologische drukkers (vb. zwartopwit)

 �  We denken bewust na over gadgets

LOCatie

vervoer

 � We kiezen voor een gemakkelijk bereikbare 
locatie en geven tips om zich duurzaam naar 
het evenement te verplaatsen

 � We kiezen voor een locatie met zoveel moge-
lijk faciliteiten, zodat transport voor logistiek 
materiaal beperkt is en sanitaire voorzienin-
gen aangesloten zijn op de riolering

 � We kiezen voor een locatie met aandacht 
voor duurzame energie

 � We werken samen met lokale leveranciers 
om transportimpact te beperken

 � We werken een transportplan uit voor mate-
riaal en medewerkers

 � We zorgen voor een veilige fietsenstalling

We  kiezen  een  locatie  op  maat  van  ons  evene-
ment  met  een  kleine  impact  op  de  omgeving 
(vb. duurzaam label)’

 �  We vermijden geluidshinder en houden reke-
ning met leefomgeving en buren

 �  We dragen zorg voor plantengroei
 �  We zorgen voor voldoende toilet voorzienin-

gen om wildplassen tegen te gaan

 � We werken volgens het STOP-principe en 
moedigen deelnemers aan om zich op een 
duurzame manier te verplaatsen (vb. commu-
niceren, duurzame mobiliteit belonen, par-
keergeld vragen…)
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Eten & drinken 
 � We hebben aandacht voor het FBLZ-principe 

en werken samen met lokale handelaars
 � We gaan voor verpakkingsvrij of kopen in 

bulk
 � We kiezen voor vegetarisch > kip > varken > 

rund en zorgen voor een kwalitatief aanbod

 � We gebruiken herbruikbare bekers en servies 
en gebruiken geen rietjes of servetten

 � We vermijden voedselverspilling
 � We bieden gratis kraantjeswater aan

water

evaluatie

materiaal

afval

 � We vermijden waterverspilling (douchetijd 
en waterspelletjes beperken…)

 � We verwerken zo veel mogelijk afvalwater

 � We evalueren ons evenement a.d.h.v. het FBLZ-, 
reduce/reuse/recycle- en STOP-principe

 � We gebruiken gerecycleerd wc-papier
 � Als we toch materiaal kopen, kiezen we voor 

de meest duurzame optie

 � We sorteren afval en informeren /  
sensibiliseren deelnemers

 � Er is een duidelijke afvalzone 

 � We gebruiken eco-producten/biologisch  
afbreekbare producten om te wassen en  
kuisen

 � Er is een rokerszone met asbakken
 � We gebruiken geen confetti, snippers,  

ballonnen …

Meer weten?

Check ksa.be/duurzaamheid en opkamp.be/duurzaam-op-kamp

sorteerpictogrammen via www.ksa.be/duurzaamheid 

REDUCE reuse recycle

 � We gebruiken het reduce-reuse-recycle  
principe

FBLZ-principe: 
Fair-trade, Bio, Lokaal, Zero-waste


