Milieubeheer in het Belgische voetbal: huidige stand van zaken en de weg voorwaarts
De afgelopen 3 jaar heeft het TACKLE-project, ondersteund door het LIFE-programma van
de EU, mogelijkheden bekeken en onderzocht om de milieuprestaties van
voetbalwedstrijden in heel Europa te verbeteren. In samenwerking met de Italiaanse,
Roemeense en Zweedse voetbalbonden die toegang hebben verleend tot stadions en
voetbalwedstrijden – zowel die van de respectievelijke nationale teams als van verschillende
voetbalclubs– konden de technische partners van het project, Sant'Anna School of
Advanced Studies en ACR+, uitgebreide analyses uitvoeren van organisatiestructuren,
competenties, bestuur en operationele praktijken. Evenals van het gedrag van
stadionbezoekers en waren ze in staat mogelijkheden te identificeren om de milieu-impact
van voetbalwedstrijden te verminderen.
Als associate partner heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) het project als pilot
case gevolgd. Deze samenwerking resulteerde in een uitgebreide samenwerking tussen
ACR+, KBVB en de Stad Brussel met een hele reeks regionale en nationale stakeholders,
zoals FostPlus, Leefmilieu Brussel, AB InBev, Coca-Cola, Bevers & Bevers en anderen.
Over het algemeen werden bepaalde aspecten van voetbalwedstrijden - zowel
bestuursmatig als operationeel- geïdentificeerd en verbeterd.
Aangezien het TACKLE-project in maart 2022 afloopt, nodigen de Stad Brussel, de KBVB en
ACR+ alle geïnteresseerden uit om het evenement bij te wonen dat het einde zou inluiden
van de TACKLE-activiteiten in het Koning Boudewijnstadion. Het evenement zal niet alleen
zijn belangrijkste bevindingen, conclusies en suggesties presenteren, maar ook de huidige
milieupraktijken elders in België bespreken. Dit zal ondersteund worden met een aantal
concrete goede voorbeelden in het Belgische professionele voetbal. Daarnaast zullen
Royale Union Saint Gillis, KAA Gent, OH Leuven en Standard de Liège die van hen
presenteren. Of het nu gaat over milieu strategieën, afvalbeheer, mobiliteit of infrastructuur,
dit evenement heeft als doel om discussies uit te lokken, andere clubs te motiveren om
bestaande oplossingen na te bootsen of met hun eigen oplossingen te komen en een
nieuwe benadering van het organiseren van voetbalwedstrijden op gang te brengen. Dankzij
andere sprekers en panelleden wil het evenement ook tools en ondersteuning aanreiken die
verschillende stakeholders aan voetbalclubs kunnen aanbieden.
Het evenement vindt plaats op 7 maart 2022 in de “Halle d’Honneur” van het Koning
Boudewijnstadion, om 13u. Het zal worden geopend door de heer Benoit Hellings, de
vice-burgemeester van de Stad Brussel voor milieu en sport, vertegenwoordigers van de
UEFA en de heer Hedeli Sassi van de KBVB.
COVID-beperkingen voor het evenement (onder voorbehoud van wijzigingen):
● Toegang tot het evenement alleen toegestaan door het bezit van het Covid Safe
Ticket.
● Het dragen van een mondkapje is gedurende het hele evenement verplicht, behalve
bij presenteren of spreken.
● Het evenement zal plaatsvinden met catering en koffie-/theepauzes aangepast aan
de huidige COVID-regels.

AGENDA
Openingstoespraken:
13:00 | Benoit Hellings, Vice-Mayor for Environment and Sports, City of Brussels
13:10 | EU and Governmental Affairs Manager, UEFA (TBC)
13:20 | Hedeli Sassi, RBFA
Lokale, nationale en Europese samenwerking als aanjager voor het verbeteren van
milieuprestaties
13:35 | Barriers and enablers for improved environmental management in football; Ernest
Kovacs, Project Manager, ACR+
13:50 | New waste collection and management at Roi Baudouin stadium as a result of regional
cooperation; Helene Vossen, Bruxelles Environnement/Brussel Leefmilieu, Aurore Van Bogaert,
FostPlus, Lysiane Dernelle, Bruxelles-Proprete/Net-Brussel
14:05 | Monitoring and benchmarking of environmental footprint in sports events; Marvin
Olawaiye, ACFF
Koffiepauze
Belgische case studies
14:25 | Royale Union Saint Gilloise’s environmental strategy; Raphaele Moeremans and Alex
Muzio, RUSG
14:40 | Waste management campaign and awareness raising among supporters; Isabelle Henry,
Standard de Liège
14:55 | Environmentally friendly infrastructure; Dirk Piens, KAA Gent
15:10 | Mobility plan; OH Leuven
15:30 Panel discussie: Acties en tools om de milieuprestaties van voetbalwedstrijden te verbeteren
Moderator: Ernest Kovacs
Panellists:
●
●
●
●

SportVlaanderen (TBC)
Alicia De Witte, Fostplus
Helene Vossen, Brussels Environment (TBC)
Ophélie Raoult, BE WAPP

