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U ZOEKT EEN EXPERT / EEN EXPERTISE / EEN DIENST ? 

 

Bodemanalyse/Laboratorium 

 

EXPERT AANGEBODEN DIENSTEN CONTACT 

SERVICE PEDOLOGIQUE DE BELGIQUE A.S.B.L. Analyse van bodemmonsters https://www.bdb.be 

Erkende laboratoria Analyse van bodemmonsters pp.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=0000002 

BEAGx Analyse van bodemmonsters bea.gembloux@ulg.ac.be - 081622205 

PIH Analyse van bodemmonsters pih@provincieantwerpen.be - 032591200 

VUB Laboratorium AMGC Analyse van bodemmonsters phclaeys@vub.ac.be 

ULB, Laboratorium voor Plantaardige 

Ecologie en Biogeochemie Analyse van bodemmonsters pmeerts@ulb.ac.be - 026509167 

   

mailto:phclaeys@vub.ac.be
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Eco-consumptie 

 

EXPERT AANGEBODEN DIENSTEN CONTACT 

SELouverture Lokale uitwisselingsdienst www.selouverture.be 

BruSEL Lokale uitwisselingsdienst brusel.be 

Ecoconso 

Animaties, opleidingen en 

begeleidingen (energie, mobiliteit, 

voeding, constructie, afval, 

consumptie…) www.ecoconso.be - info@ecoconso.be – 081/730730 

Réseau de Consommateurs Responsables 

(RCR) 

Steun aan initiatieven, hulp aan 

groepen, sensibilisering, ter 

beschikking stelling van tools 

(GAG, LETS, weggeefdienst, Repair 

Cafés, Collectieve moestuin) www.asblrcr.be - info@asblrcr.be - 081226950 

 

 

Burgerschapsonderwijs 

 

EXPERT AANGEBODEN DIENSTEN CONTACT 

Quinoa 

Opleiding touwfiguren, directe 

geweldloze actie. www.quinoa.be - info@quinoa.be - 028930870 

Rencontre des continents 

Opleiding en animatie over 

milieukunde en sociale ecologie www.rencontredescontinents.be 

http://www.selouverture.be/
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Duurzame mobiliteit 

 

EXPERT AANGEBODEN DIENSTEN CONTACT 

Espaces mobilités 

Studies, Plaatsbeschrijving, 

actieplannen, vergunning… 

www.espaces-mobilites.com -  

info@espaces-mobilites.com 

21 Solutions 

Studies, burgerparticipatie en 

milieumanagement www.21solutions.eu 

Traject 

Uitwerking van tools voor het 

beheer, de studie, actieplannen, ... www.traject.be 

Brat 

Mobiliteitsplan, studies, 

parkeerruimte, … www.bratprojects.be 

Pro Vélo 

Opleidingen, advies, expertise, 

audits, … www.provelo.org 

Gracq 

Advies en begeleiding voor het 

gebruik van de fiets in de stad www.gracq.org - info@gracq.org 

 

Compost 

 

EXPERT AANGEBODEN DIENSTEN CONTACT 

Worms  

Opleiding, materiaal en 

begeleiding : Collectieve en 

individuele compost www.wormsasbl.org - info@wormsasbl.org 

 

 

 

 

http://www.21solutions.eu/
http://www.gracq.org/
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Stedenbouw/Ruimtelijke ordening 

 

EXPERT AANGEBODEN DIENSTEN CONTACT 

Collectif ipé 

Cartografie, stedenbouwkundige 

studies en projecten www.ipecollectif.be - info@ipecollectif.be 

MC² 

Stabiliteitsonderzoek van 

gebouwen, plannen www.mc-carre.be - info@mc-carre.be 

A l'Abri de l'Arbre – Architectuuratelier 

Architectuuratelier, plannen Charles Gheur - 02/672.07.97 

Periferia 

Begeleiding van participatieve 

dynamieken en collectieve acties, 

cartografie www.periferia.be - contact@periferia.be 

Les saprophytes 

Micro stedenbouw, concrete 

stedenbouw, tijdelijke installaties, 

zelfconstructie www.les-saprophytes.org - contact@les-saprophytes.org 

Arau 

Animatie, conferentie, kritisch 

bezoek van de stad www.arau.org 

Suède 36 

Stedenbouwkundige en 

architecturale projecten. Spitst 

zich toe op de openbare ruimte en 

meer bepaald de speelruimten. https://www.suede36.be/fr 

Ludovic Soreil 

Landschapsarchitect (zorgde voor 

de coördinatie, de ondersteuning 

en de bouw van de serre van de 

PDW Oud Sint-Anna) ludovicsoreil@outlook.com - 0475/710 790 

 

mailto:ludovicsoreil@outlook.com
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Bemiddeling/Conflictbeheersing 

 

EXPERT AANGEBODEN DIENSTEN CONTACT 

CDGAI 

Conflictbeheersing, steun voor de 

groepsdynamiek www.cdgai.be 

Média Consult 

Conflictbeheersing, bemiddeling 

en sociocratie http://www.mediaconsult.be 

Jérémy Van Houtte 

Illustrator en facilitator van  

collectieve dynamieken 

Jérémy Van Houtte _ jeremyvanhoutte@yahoo.fr 

 

Bouche à oreille 

 

Coaching, begeleiding & 

persoonlijke ontwikkeling. 

Pierre Lucas - p.lucas@baogroup.be  

 

Collectiv-a 

 

Gedeelde governance, collectieve 

besluitvorming, zelfbeheer, 

samenwerking en collectieve 

intelligentie  

contact@reseauades.net 

 

Réseau Transition 

 

Ondersteuning van transitie-

initiatieven en bevordering van 

hun opkomst 

info@reseautransition.be 

 

Faciliyo 

 

Facilitering, opleiding en 

bemiddeling 

 

https://www.faciliyo.be - mhe@faciliyo.be 

 

21 solutions 

Facilitering, samenwerking in 

collectieve intelligentie www.21solutions.eu  

 

 

 

http://www.cdgai.be/
mailto:contact@reseauades.net
mailto:info@reseautransition.be
mailto:mhe@faciliyo.be
http://www.21solutions.eu/
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Stedelijke voedselproductie 

 

EXPERT AANGEBODEN DIENSTEN CONTACT 

La Ferme Nos Pilifs 

Materiaal en benodigdheden voor 

groentetuin- en 

ecotuinbouwactiviteiten https://www.fermenospilifs.be/ 

Debut des haricots 

Ontwikkeling van collectieve 

tuinen en moestuinen, advies en 

animaties, … www.haricots.org - info@haricots.org 

Velt 

Workshops en opleidingen voor 

stedelijke moestuinen en 

siertuinen, advies, … www.velt.be - info@velt.be 

Parckfarm  

Kookworkshop, 

broodovenworkshop, workshop 

tuinieren… www.packfarm.be - info@packfarm.be 

Les Jardins Comestibles 

Aanleg van stadsmoestuinen, 

opleiding voor stadslandbouw 

www.lesjardinscomestibles.com -

lesjardinscommestibles@gmail.com 

Tournesol 

Animaties (loof koken, gekiemde 

zaden, brood, constructie van 

nestkastjes, bereiding van 

cosmetica en zepen, tuinieren, 

initiatie permacultuur, enz.) 

www.tournesol-zonnebloem.be - info@tournesol-

zonnebloem.be 

Le Réseau des GASAP 

Steun voor lokale producenten – 

Hulp voor de oprichting van een 

SAGAL www.gasap.be 

La ferme du Chant des Cailles 

Moestuinieren, Kruidenwinkel, 

Collectieve tuin www.chantdescailles.be 

mailto:info@haricots.org
http://www.parckfarm.be/
http://www.gasap.be/
http://www.chantdescailles.be/
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My Potager 

Verkoop van moestuinbakken op 

hoogte www.mypotager.be 

Eco-oh 

Verkoop van moestuinbakken en 

compostbakken 

www.eco-oh.com 

Moulin de Bièrges 

Verkoop materiaal voor 

moestuinen 

www.moulindebierges.be 

Broodoven Materiaal voor broodovens 
www.broodoven.be 

Eco Flora 

Kwekerij, bevoorrading van 

potgrond, zaden 

www.ecoflora.be 

Pousse qui pousse Benodigdheden voor moestuinen 
www.lapoussequipousse.be 

Le Fournil de l’Hof Ter Musshen 

Workshop en opleiding 

ambachtelijk brood 

www.cebe.be 

MOT (Museum voor de oudere technieken in 

Grimbergen) 

Workshops en opleiding 

constructie van een broodoven 

(voorlopig enkel in het 

Nederlands) 

www.mot.be 

La Caravane passe 

Workshop en animatie 

zuurdesembrood 

www.lefouraboislacaravanepasse.be 

Comme chez ta mère Workshop deeg en gebak 
0470343149 - 0483094786 

Chicago Bulbes 

Design, realisatie en onderhoud 

van ecologische, inheemse en 

eetbare tuinen. Initiatie stedelijke 

biodiversiteit, expertise en 

begeleiding van projecten. 

https://www.chicagobulbes.be/ 

Koen Wisse 

Workshops en opleiding 

constructie van een traditionele 

broodoven (enkel in het 

http://www.koenwisse.com/index.html 

http://www.mypotager.be/
http://www.moulindebierges.be/
http://www.broodoven.be/
http://www.lapoussequipousse.be/
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Nederlands) 

Gerrit Van Den Dries 

Workshops en opleiding 

constructie van een traditionele 

broodoven (enkel in het 

Nederlands) 

gerritvandendries@yahoo.com 

Laurent Trierweiler 

Initiatie permacultuur (theorie en 

praktijk) 

low@t-time.org - 0484/20.00.02 

Les amis de la Terre 

Initiatie permacultuur (theorie en 

praktijk) 

contact@amisdelaterre.be 

Terre & Conscience  

Initiatie permacultuur (theorie en 

praktijk) 

info@terreetconscience.be 

 

Water 

 

EXPERT AANGEBODEN DIENSTEN CONTACT 

Landscape Design 

Technische inbreng : groene 

daken, waterbeheer in de stad www.landscapedesign.net 

Maison wallonne de la pêche 

Bescherming en restauratie van 

aquatische milieus www.maisondelapeche.be 

Aquatech 

Studie projecten rond het gebruik 

en de verwerking van regenwater,  

verkoop van materiaal. www.aquatech-bel.be 

Eautarcie 

Advies en duurzame valorisatie 

van regenwater, verwerking van 

afvalwaterzuivering www.eautarcie.org 

Entreprise BELOT Installatie van tanken  www.entbelot.be -entbelot@scarlet.be 

mailto:low@t-time.org
mailto:contact@amisdelaterre.be
http://www.landscapedesign.net/
http://www.maisondelapeche.be/
http://www.aquatech-bel.be/
http://www.eautarcie.org/
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HL Concept 

Loodgieter, chauffagist en sanitair. 

Hebben aan een gids gewerkt voor 

de wederopbouw van de 

regenwatertanken voor een PDW. https://www.sosplombier.org/ 

 

Biodiversiteit/Tuinieren/Groene ruimten 

 

EXPERT AANGEBODEN DIENSTEN CONTACT 

Arbopassion 

Boomteelt, tuinbouw, zachte 

snoei www.arbopassion.be - christophepoirson@gmail.com 

Centre Paul Duvigneaud 

Naturalistische expertise en 

ecologische documentatie www.centrepaulduvigneaud.be 

Fabrique de jardins 

Duurzame en ecologische 

landschapstuinen www.fabrique-jardins.be 

Les Jardins de Pomone 

Opleiding en workshop over 

Biodiversiteit, voeding, koken en 

tuinieren 

lesjardinsdepomone.skynetblogs.be - 

www.lesjardinsdepomone.be 

Flore et Pomone 

Advies en realisatie met 

betrekking tot boomteelt en 

tuinbouw, verzorging van 

bomen,… www.floreetpomone.be - jpwesel@hotmail.com 

Jeunes jardiniers asbl Creatie en onderhoud van tuinen www.lesjeunesjardiniers.be 

Ferme Nos Pilifs 

Creatie en onderhoud van tuinen, 

groene daken, enz. 

Benodigdheden en advies www.fermenospilifs.be - info@pilifs.be 

Natagora 

Advies, opleidingen en animaties 

met betrekking tot aanplanting en 

beheer zonder pesticiden, www.natagora.be 

http://www.arbopassion.be/
http://www.centrepaulduvigneaud.be/
http://www.fabrique-jardins.be/
http://lesjardinsdepomone.skynetblogs.be/
http://lesjardinsdepomone.skynetblogs.be/
http://www.lesjeunesjardiniers.be/
http://www.natagora.be/
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biodiversiteit, nestkastjes… 

A Travers bois Animatie, activiteiten in de natuur www.atraversbois.be 

21 Solutions 

Studies, burgerparticipatie en 

milieumanagement www.21solutions.eu 

JST (Jeunes Shaerbeekois au Travail ) 

Creatie en onderhoud van tuinen 

door een team tuiniers en 

steenleggers in opleiding www.jst1030.be 

Les Herbes de Bruxelles 

Opleidingen en animaties inzake 

de teelt van aromatische en 

geneeskrachtige biologische 

kruiden Les Herbes de Bruxelles op FB 

La Main verte 

Inrichting en onderhoud van 

natuurlijke ruimten. Plannen en 

schetsen. Snoei. www.la-main-verte.be - info@la-main-verte.be 

Cercle mycologique de Bruxelles 

Identificatie van paddenstoelen : 

opleidingen en animaties http://cercle-myco-bruxelles.be/ 

Grainothèque de Jette 

Uitwisseling van zaden en  

zaaizaad Gemeente Jette 

CITECO 

Onderneming voor sociale 

economie en tuinieren www.citeco.be 

 

Eco-constructie en Energie 

 

EXPERT AANGEBODEN DIENSTEN CONTACT 

APERe  

Begeleiding en advies voor 

hernieuwbare energie www.apere.org 

http://www.21solutions.eu/
http://www.jst1030.be/
https://www.facebook.com/Les-herbes-de-Bruxelles-467273000102017/?fref=ts
http://www.apere.org/
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Arkipel 

Stedenbouw en architectuur, eco-

constructie www.arkipel.be 

Collectif BAYA 

Begeleiding voor de ontwikkeling 

en de uitwerking van micro-

architectuurprojecten alsook de 

totstandbrenging van 

participatieve werven http://collectifbaya.com 

CERAA 

Eco-constructie opleidingen, 

werfbezoek, conferenties over 

duurzame stedenbouw, advies en 

consultancy,… www.ceraa.be 

Modelmo 

Duurzame architectuur en 

renovatie www.modelmo.be 

Ecorce   

Bureau voor thermische studie. 

Ecologische constructies www.ecorce.be 

Setesco Stabiliteitsstudie van constructies www.setesco.be 

Les Passeurs d'énergie 

Opleiding, netwerk, advies, 

burgeracties www.passeursdenergie.be 

ECOCONSO 

Aanbod voor groentetuin- en eco-

tuinactiviteitenTraining, 

energiebesparende 

bewustmakingsactiviteiten https://www.ecoconso.be/ 

 

Communicatie 

 

EXPERT AANGEBODEN DIENSTEN CONTACT 

Coline Sauvand Ontwerp, illustratie, grafische colinesauvand.be 

http://www.ceraa.be/
http://www.ecorce.be/
http://www.passeursdenergie.be/
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vormgeving 

CTV Médias 

Opleiding en onderwijs inzake 

multimedia en nieuwe 

technologieën www.ctv.be 

Ink studio 

Grafische vormgeving, web design 

… www.inkstudio.be 

LD webdesign 

Webdesign, visuele communicatie, 

IT-diensten www.ld-webdesign.be 

Vertige 

Grafische creatie, op maat 

ontwikkeling, multimedia, visuele 

communicatie, opleidingen voor 

grafische programma's, ... www.vertige.org 

Ognev Vlaminck 

Design, vervaardiging van 

voorwerpen, bewegwijzering www.maximalisme.be 

Libération film 

Filmmateriaal en filmprojectie, 

animatie van cineclubs, www.liberationfilms.be 

Artemis 

Grafische vormgeving, 

bewegwijzering, print www.artemis-image-makers.com 

Let's play together 

Animatie, opleiding, steun met 

betrekking tot spelen www.letsplaytogether.be 

Indekeuken 

Grafische vormgeving, design, 

foto, tentoonstelling. www.indekeuken.org 

Julien Lesceux 

Ecologische communicatie en 

Transitie: advies, coaching en 

opleidingen - Strategieën en 

totstandbrenging 0498 06 57 31– E-mail : julien_lesceux@hotmail.com 

La Compagnie des Bonimenteurs 

Straattheater. Mobilisatie van de 

menigte in het kader van www.lesbonimenteurs.be 

http://www.ctv.be/
http://www.inkstudio.be/
http://www.ld-webdesign.be/
http://www.vertige.org/
http://www.maximalisme.be/
http://www.artemis-image-makers.com/
http://www.letsplaytogether.be/
http://www.indekeuken.org/
mailto:julien_lesceux@hotmail.com
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evenementen 

Les Conteurs en Balade 

Uitzonderlijke wandelingen in de 

natuur/in de stad, banket met 

vertelde verhalen… http://www.conteursenbalade.be 

http://www.conteursenbalade.be/
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 Bronnen en afval 

 

EXPERT AANGEBODEN DIENSTEN CONTACT 

Openfab 

Vervaardiging van voorwerpen. 

Digitale machines. www.openfab.be 

Ateliers de la Rue Voot 

Artistieke ateliers, Fiets, Zonne-

energie. www.voot.be 

Tout en Récup 

Verhuur van meubels, spelen, 

verlichting, enz. afkomstig van 

recuperatie en workshops over 

verschillende thema's met 

betrekking tot recuperatie www.toutenrecup.be 

Repair Café 

Begeleiding voor de oprichting van 

een Repair Café repaircafe.org 

Kijani 

Op basis van 

recuperatiemateriaal, 

ontwikkeling van communautaire 

ruimtes, scenografie voor events. 

Creatie van animaties. Workshops 

meubelconstructie. www.kijani.be 

 

Economisch 

 

EXPERT AANGEBODEN DIENSTEN CONTACT 

Ecores 

Kringloop- en functionele 

economie. Eco-management, www.ecores.eu 

http://www.openfab.be/
http://www.voot.be/
http://www.toutenrecup.be/
http://www.kijani.be/
http://www.ecores.eu/
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korte keten, transitie. 

Groupe One 

Begeleiding bij de oprichting van 

duurzame ondernemingen www.groupeone.be 

 

Juridisch 

 

EXPERT AANGEBODEN DIENSTEN CONTACT 

Boutique de gestion 

Juridisch, sociaal en financieel 

beheer met betrekking tot 

verenigingen www.boutiquedegestion.be 

Plateforme francophone pour le volontariat 

Beheer en opleiding voor 

vrijwilligerswerk www.levolontariat.be 

 

 

http://www.groupeone.be/
http://www.boutiquedegestion.be/

