Checklist duurzaam evenement
Kleinschalige (<500 bezoekers) evenementen
Hieronder een aantal tips om van je evenementen een duurzaam evenement te maken.

1. Voor het evenement
a. Planning, organisatie en inrichting van het terrein:
i. Kies een locatie die makkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer
ii. Bescherm bodem en groen op het terrein en in de omgeving

b. Afval en afvalbeheersing:
i. Bepaal de verschillende in te zamelen fracties en plaats voldoende
afvaleilanden/ afvalcontainers
ii. Zorg voor toezicht/ assistentie bij het juist sorteren door bezoekers
iii. Koop drank en eten in grote verpakkingen aan
iv. Tap indien mogelijk bier uit vaten
v. Gebruik herbruikbare bekers
vi. Werk een retoursysteem uit (jeton,.. en voorzie een inzamelpunt voor
de herbruikbare bekers
vii. Maak gebruik van herbruikbare signalisatie en decoratie
viii. Maak afspraken met standhouders, sponsors,…

c. Catering:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Voorzie biodranken en voedingsproducten
Voorzie vegetarische gerechten
Gebruik lokale en seizoensgebonden producten
Gebruik fairtradeproducten
Voorzie gratis kraantjeswater

d. Energie
i. Vermijd gebruik van generatoren
ii. Gebruik LED verlichting

e. Water
i. Gebruik regenwater waar mogelijk

f. Mobiliteit
i. Stel een mobiliteitsplan op
ii. Pas het STOP-principe toe (Stap, Trap, Openbaar Vervoer en Privé
vervoer)

g. Schoonmaaktips
i. Gebruik milieuvriendelijke producten

h. Toegankelijkheid
i. Zorg voor toegankelijkheid en aangepaste infrastructuur op het terrein
voor iedereen. Meer info kan je vinden op www.intro-events.be

i. Communicatie
i. Vermijd promotie via flyers e.d.
ii. Gebruik eerder digitale communicatiekanalen (Uit in Mechelen, Maak
een evenement aan op facebook,…)
iii. Indien je toch flyers e.d. laat maken, druk deze dan op 100%
gerecycleerd papier en beperk de oplage

iv. Communiceer rond de duurzaamheid van je evenement
v. Vraag aan alle betrokkenen om overblijvend materiaal terug mee te
nemen

2. Tijdens het evenementen
a. Sensibilsatie
i. Stimuleer de bezoekers in het correct sorteren van het afval en geef
zelf het goede voorbeeld.
ii. Assisteer en informeer de bezoekers over afvalsortering

3. Na het evenement
a. Evalueer het duurzame karakter van je evenement
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Herbruikbare bekers
Afvalsortering
Papierverbruik
Energie- en waterverbruik
Mobiliteit
Drank en voeding

b. Stuur je duurzame doelstellingen bij naar een volgende editie.

