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Be Planet ondersteunt burgerinitiatieven die  
de economie van morgen stimuleren! 

 
Brussel, 14 februari 2017 — Céline Fremault, Brussels Minister van Leefmilieu, heeft vandaag 32 
burgerprojecten in het zonnetje gezet. Deze werden geselecteerd in het kader van de recente 
projectoproep van de stichting Be Planet. De projecten betreffen een wijde waaier aan thema’s: 
mobiliteit, energie, duurzame voeding, consumptie, biodiversiteit… Deze innovatieve projecten werken 
mee aan de ecologische verandering, maken het mogelijk reeds een glimp te zien van hetgeen een 
inclusieve, participatieve en milieubewuste economie is. 
 
Door deze burgerprojecten bij Google Belgium te presenteren, heeft Be Planet willen benadrukken hoe 
belangrijk het is verband te leggen tussen de traditionele en de opkomende economie in België.  
Alexandra Sombsthay, voorzitster van Be Planet: “Aan de ene kant steunt en begeleidt de stichting Be 
Planet lokale initiatieven van burgers, aan de andere kant richt Be Planet zich tot bedrijven die deze 
projecten willen steunen. Voor het project zowel als voor het bedrijf is het een « win-win » situatie : 
tegen een financiële steun, krijgt het bedrijf de mogelijkheid om in contact te komen met gedreven 
pioniers. De medewerkers van beide kanten kunnen nieuwe manieren aangaan om samen economische 
kwesties te bespreken, in een maatschappijgericht perspectief. Deze samenwerking levert toegevoegde 
waarde op voor het bedrijf. Naast de financiering kan het project aan zijn kant rekenen op de 
begeleiding van Be Planet om ervoor te zorgen dat het initiatief op de lange termijn zal voortbestaan”.  
 
Voor Elia is de toegevoegde waarde van Be Planet vanzelfsprekend. De beheerder van het Belgische 
transmissienet voor elektriciteit heeft een driejarig partnershipcontract met Be Planet getekend, waarin 
onder meer is besloten om een nieuwe projectoproep te lanceren.  
Ilse Tant, Directeur Public Acceptance Elia: “De missie van Be Planet sluit perfect aan bij onze 
maatschappelijke rol als netbeheerder. We werken aan een vlotte overgang naar het 
elektriciteitssysteem van morgen, dat betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar is. Dit alles gebeurt in nauw 
overleg en, waar mogelijk, via het creëren van win-win situaties. Be Planet kan helpen om de brug te 
slaan met lokale netwerken en om bottom-up te werken aan meer biodiversiteit en energie-efficiëntie.” 
 
De 32 burgerprojecten die door Be Planet gesteund worden, werden gekozen uit 148 deelnemers van de 
eerste projectoproep die de jonge stichting lanceerde. Een deel van de geselecteerde projecten wordt 
reeds gefinancierd. Dit is onder andere het geval voor foodwe.be (voedselschenkingen en verkoop aan 
het goede doel), Bûûmplanters (een boomplantcampagne om Brussel groener te maken), 
Boerderijschool (kinderen laten kennismaken met het leven op de boerderij), Pesticidevrij tuinieren (het 
bevorderen van tuinieren zonder pesticides), SeaWatch-B (een strandobservatienetwerk van burgers die 
gegevens over de toestand van de zee en het strand verzamelen), …  Bûûmplanter Yoeri Bellemans : 
“Bovenop de financiële steun die we ontvangen, is de relatie met het bedrijf ook verrijkend. Door bomen 
te planten in hun groene omgeving, ontmoeten we medewerkers met wie we het bijvoorbeeld kunnen 
hebben over het beheer van onze respectievelijke organisaties”. 
 
Nota voor de journalisten: het is mogelijk om de geselecteerde kandidaten van Be Planet te interviewen 
en/of ter plekke te filmen: een uitgelezen kans om kennis te maken met unieke en innoverende 
projecten.  
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FR : Michael Ooms – michael.ooms@beplanet.be – 0497 47 53 30 
NL : Katrien Desrumaux – katrien.desrumaux@beplanet.be – 0486 88 97 95 
 
Elia 
Kathleen Iwens – kathleen.iwens@elia.be – 0478 66 45 55 
 
 
Over Be Planet 
Be Planet is een initiatief van drie overkoepelende natuur- en milieuorganisaties: Bond Beter Leefmilieu, 
BRAL en de Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW). Deze organisaties zijn al 40 jaar actief op 
vlak van leefmilieu.  

Be Planet vormt een schakel tussen individuen en ondernemingen die zich willen inzetten voor een 
gezondere planeet en een beter leefmilieu enerzijds en de initiatiefnemers van milieuprojecten 
anderzijds. Be Planet gaat in België actief op zoek naar duurzame, innovatieve projecten en geven die de 
nodige financiële ondersteuning.  

De organisatie werft fondsen bij overheden, ondernemers en bij de bevolking om burgers, verenigingen 
en collectieven de kans te geven hun idee of project te realiseren. De belangrijkste voorwaarde voor 
financiële steun is dat de projecten innovatief zijn en een positieve impact hebben op het milieu.  

Deze manier van fondsenwerving voor milieuprojecten is in België gloednieuw. 

Over Elia 
De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB’S) voor elektriciteit, Elia Transmission in 
België en (in samenwerking met IFM, Industry Funds Management) 50Hertz Transmission, een van de 
vier Duitse TNB’s, die actief is in het noorden en het oosten van Duitsland.  
 
Met meer dan 1.900 medewerkers en een net dat zich uitstrekt over ongeveer 18.300 km aan 
hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindgebruikers, is de Groep één van de vijf 
grootste netbeheerders in Europa.  
 
Elia groep zorgt voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig transport van de elektriciteit van de 
producenten naar de distributienetbeheerders en de grote industriële verbruikers, alsook voor de in- en 
uitvoer van elektriciteit van en naar de buurlanden. De Groep is een stuwende kracht in de ontwikkeling 
van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie. Naast zijn activiteiten als 
TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim aanbod van consultancy- en 
engineeringactiviteiten aan bedrijven aan via EGI (Elia Grid International). De Groep is actief onder de 
juridische entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde onderneming waarvan de 
referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is. 
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