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Het project ‘Groene Apen’ werd onlangs afgerond. Twee jaar lang ondersteunden en begeleid-
den Ecolife en LOCUS tal van bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en de intermediaire 
organisaties bij het verduurzamen van hun activiteiten. Hiervoor werd een traject uitgewerkt 
met informatief materiaal, netwerkmogelijkheden, goede praktijkvoorbeelden en instrumen-
ten op maat. Lokale pilootprojecten over heel Vlaanderen gingen aan de slag met het aanbod.

INTERNE MIlIEUZORg EN 
DUURZAAMHEID gEEN OPTIE, 
MAAR EEN MUST
Tijdens het verloop van het project publi-
ceerde het Intergovermental Panel for 
Climate Change (IPCC) van de Verenigde 
Naties (VN) haar vijfde rapport onder de 
titel Climate Change 2013: The Physical 
Science Basis. Daarin bevestigt het panel 
met nog meer stelligheid dan in de vorige 
rapporten dat het klimaat verandert, dat 
de mens daar in grote mate mee voor 
verantwoordelijk is en dat een drastische 
beperking van de uitstoot van broeikas-
gassen nodig is, willen we de toekomstige 
generaties behoeden voor een planetaire 
catastrofe. 

Eigenlijk niets nieuws onder de zon. 
Evenmin nieuw, is de vaststelling dat er 
op het hoogste niveau van de wereldpo-
litiek, zoals de VN-Klimaatconferenties, 
nog steeds onvoldoende doeltreffende 
maatregelen worden genomen om de 
situatie in handen te nemen.

En toch zijn er redenen om hoopvol te 
zijn want het lokale niveau engageert 
zich wél voor het klimaat. Zo onderte-
kenden heel wat steden en gemeen-
ten, ook in Vlaanderen, het zoge-
naamde Burgemeestersconvenant. Het 
Burgemeesterconvenant is een Europese 

beweging van lokale en regionale overhe-
den die zich op vrijwillige basis verbinden 
om de CO2-uitstoot op hun grondgebied 
te verminderen. Andere lokale maatschap-
pelijke actoren nemen ook de handschoen 
op. Zo ook het lokale cultuurbeleid. 

Met steun van het subsidiefonds voor 
Duurzaam Lokaal Milieubeleid (DuLoMi) 
van de Vlaamse overheid startten Ecolife 
en LOCUS in 2012 het project ’Groene 
Apen‘ op. Het doel? Een aantal belang-
rijke spelers van het lokaal cultuurbe-
leid ondersteunen in hun duurzaam-
heidstraject, in samenwerking met de 
VVBAD, Bibnet, de Vereniging Vlaamse 
Cultuur- en gemeenschapscentra (VVC), 
de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG) en het Agentschap 
Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en 
Volwassenen.

HET gROENE APEN-TRAjECT
De eerste projectfase benutten we om via 
een online bevraging beter zicht te krij-
gen op de stand van zaken en de behoef-
ten en kansen met betrekking tot mili-
euzorg binnen het lokaal cultuurbeleid. 
Een aantal trends werden op die manier 
bevestigd. De aandacht voor duurzaam-
heid en milieuzorg is bij vele cultuur- 
actoren aanwezig en groeiend. Daarnaast 
zijn er voldoende opportuniteiten om 

milieuzorg verder uit te bouwen en te 
verankeren in de werking van deze orga-
nisaties. Tot slot bevestigde de bevraging 
de meerwaarde van het voorop gestelde 
begeleidingstraject en wakkerde het de 
motivatie om milieuzorg op de agenda 
te plaatsen binnen het lokale cultuurbe-
leid verder aan.

In de tweede fase, de pilootfase, wer-
den acht organisaties verspreid over 
Vlaanderen, actief betrokken bij het 
project. Met behulp van de praktische 
inbreng van deze cultuuractoren werden 
specifieke instrumenten en een set van 
gerichte begeleidingsmethodieken ont-
wikkeld.

In de derde fase werd een definitief aan-
bod samengesteld waarmee openbare 
bibliotheken, cultuur- en gemeenschaps-
centra aan de slag kunnen. Elf organisa-
ties, waaronder vijf bibliotheken tekenden 
in op Groene Apen. Ze maakten gebruik 
van één of meerdere instrumenten en 
doorliepen onder begeleiding van Ecolife 
een milieuzorgtraject. Dit laatste omvatte 
een impactanalyse van de werking, een 
workshop rond strategische visievorming 
om naar een gedragen (toekomst)visie 
rond duurzaamheid toe te werken en het 
opstellen van een concreet actieplan rond 
interne milieuzorg.

> zie ook p. 30
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INSPIRERENDE VOORBEElDEN
De Bib van Leuven en bibliotheek De 
Boekenmolen van Molenbeek namen 
actief deel aan Groene Apen. Sanne 
Clerinx, productieverantwoordelijke 30CC, 
en Tjorven Vanden Eynde, cultuurbeleids-
coördinator, samen met Linda Bruyninckx, 
bibliothecaresse, getuigen over hun erva-
ring zowel intern binnen de eigen organi-
satie als met hun publiek.

Was de Bib leuven vóór groene Apen al 
actief rond duurzaamheid?
bib leuven: Wij hadden samen met het 
Leuvense cultuurcentrum 30CC al een 
weg afgelegd op vlak van duurzaamheid, 
zowel rond interne milieuzorg als rond het 
sensibiliseren van publiek. 30CC lanceerde 
een aantal jaren geleden ‘Donderdag 
Veggiedag’ voor de artiesten, was mede-
oprichter van de Leuvense ‘Klimaatweek’ 
en stond mee aan de wieg van ‘Leuven 
Klimaatneutraal 2030’. De bibliotheek 
Tweebronnen was al begonnen de eigen 

- en de publiekswerking te verduurzamen, 
onder andere via thematafels en het weg-
geven van boeken. Gezien de stad Leuven 
het Burgemeestersconvenant onderte-
kende en tegen 2030 klimaatneutraal wilt 
zijn, is het vanzelfsprekend dat deze lijn 
ook wordt doorgetrokken in alle stedelijke 
werkingen.

Van welk aanbod van groene Apen heb-
ben jullie gebruik gemaakt?
bib leuven: Via Groene Apen werden we 
extra gecoacht om onze praktijk duurza-
mer te maken, om personeel en publiek 
te sensibiliseren. Zo vulden de collega’s 
van de cultuurdienst een gedragsscan 
in, waaruit bleek dat er intern nog heel 
wat werk aan de winkel is. Daarnaast 
voerde 30CC een mobiliteitsenquête uit 
bij het publiek. Een van de bevindingen 
was dat er nog potentieel is om bezoe-
kers te motiveren op een milieuvriende-
lijkere manier naar onze activiteiten te 
laten komen.

draaiboek Milieuzorg in het lokaal cultuurbeleid

Het draaiboek Milieuzorg in het lokaal cultuurbeleid is een belangrijk 

onderdeel van het uitgebreide instrumentarium van Groene Apen, en 

meteen ook een samenvatting ervan. Deze e-publicatie is gericht naar 

de trekkers van milieuzorg binnen een cultuurorganisatie. Ze bevat alle 

informatie om concreet aan de slag te gaan en medewerkers en stake-

holders actief te betrekken bij een duurzaamheidstraject. 

Het draaiboek bestaat uit drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk 

gaan we in op de unieke kansen die bibliotheken, cultuur- en gemeen-

schapscentra kunnen grijpen op vlak van milieuzorg dankzij hun perma-

nente publiekswerking. Het tweede hoofdstuk legt uit hoe lokale cultuur-

organisaties door het aanstellen van een ecocoach en/of het opstarten 

van een ecoteam werk kunnen maken van een gedragen ecologisch 

actieplan. In het derde hoofdstuk ten slotte geven we een overzicht 

van belangrijke milieuthema’s en -acties die in zo’n plan kunnen wor-

den opgenomen.

Het draaiboek is te vinden op de website www.groeneapen.be die alle 

instrumenten gratis ter beschikking stelt, aangevuld met inspirerende 

praktijkvoorbeelden. Al de tools en thema’s zijn op maat van de sector: 

gaande van gerichte rekenmodules om impacten in kaart te brengen en 

interactieve workshops rond sensibilisering tot lijsten met publiekscam-

pagnes of interessante filmpjes en ludieke animaties als de energiequiz 

of de sorteertest. 

“RUIM TWEE JAAR LATER BLIJKT DE ECOLOGISCHE COMPONENT 
VAN DUURZAAMHEID IN DE VLAAMSE LOKALE CULTUURSECTOR 
EEN WAARDEVOLLE INVULLING TE HEBBEN GEKREGEN. 
ONDERTUSSEN ZIJN ER OVERAL GROENE APEN.”
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Hoe zal groene Apen verder gezet wor-
den na afloop van het project?
bib leuven: De bibliotheek engageert 
zich op verschillende manieren om het 
ecologisch bewustzijn te vergroten zowel 
bij personeel als bij het publiek. Er was 
een ecoteam voor de directie Cultuur dat 
getrokken werd door de Bib Leuven en 
cultuurcentrum 30CC. Vanuit dat eco-
team werden er een aantal sensibilise-
ringsacties georganiseerd naar eigen 
medewerkers toe, waaronder tweemaal 
een vorming rond een specifiek duur-
zaamheidsthema. Dit ecoteam ging 
onlangs op in de Werkgroep Interne 
Duurzame Ontwikkeling (WIDO) van de 
Stad Leuven waarin alle diensten verte-
genwoordigd zijn.

Wat was de motivatie van bibliotheek De 
Boekenmolen om in het groene Apen-
traject te stappen?
de boekenmolen: De Vlaamse Gemeen-
schap formuleerde ‘duurzaamheid’ als 
een van de beleidsprioriteiten. In navol-
ging werd ook in het geïntegreerde cul-
tuurbeleidsplan 2014 – 2019 expliciet ver-
wezen naar het duurzaam omgaan met 

projecten en met de omgeving. één van 
de doelstellingen in het plan spreekt bij-
voorbeeld van het verwerven van kennis 
over de gemeente, over (het gebruik van 
de) openbare en groene ruimten en over 
lokaal erfgoed binnen de gemeente en 
de bredere omgeving. Een voorgestelde 
actie werd omschreven als: “De lokaal cul-
tuurbeleidsactoren en scholen wisselen 
expertise uit en werken samen om cultu-
rele (sensibiliserings)acties uit te werken 
rond zwerfvuil, mobiliteit en ecologie”. De 
manier om concreet met deze doelstel-
lingen en thema’s om te gaan, was niet 
onmiddellijk duidelijk voor de bibliotheek 
en cultuurdienst. Molenbeek heeft dan 
ook met een enthousiaste en oprechte 
motivatie gereageerd op de oproep van 
Groene Apen.”

Wat was de meerwaarde van groene 
Apen voor De Boekenmolen?
de boekenmolen: De reflex naar de bui-
tenwereld en blik op de opportunitei-
ten die bibliotheken en culturele dien-
sten hebben om ook het publiek mee 
te betrekken in het duurzame karakter 
van de bibliotheek en haar omgeving, 

die hebben we samen met Ecolife ont-
dekt. De interesse van de bibliotheek en 
diepere inzichten in duurzaamheids- en 
aanverwante thema’s is aangewakkerd tij-
dens de contacten met Groene Apen. Zo 
startten we met onze derde partner in het 
lokaal cultuurbeleid, GC De Vaartkapoen, 
een traject op om de reflectie over een 
duurzame en tegelijk culturele benade-
ring van Molenbeek op gang te trekken. 
Vervolgens begeleidde Ecolife een con-
crete brainstormsessie om ideeën aan te 
reiken rond specifiek gekozen thema’s 
van zwerfvuil en groene ruimten. Op die 
manier gaven we het traject met GC De 
Vaartkapoen vorm in concrete acties.

Op welke manier verzekeren jullie de 
doorwerking van groene Apen?
de boekenmolen: Groene Apen heeft 
voor de bibliotheek duidelijk een inhoude-
lijk reflectieproces in het begin van 2014 
op gang gebracht. Vanaf 2015 resulteert 
dat in een engagementsverklaring om van 
duurzaamheid een centraal ankerpunt in 
de bibliotheek te maken en drie concrete 
acties op korte en lange termijn te ont-
wikkelen. De bibliotheek zal starten met 

© Bib Leuven.
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Duurzaamheid gaat over verantwoordelijkheid, over de ambitie reken-

schap te geven aan volgende generaties hoe de samenleving vandaag 

wordt ingericht. De urgentie is hoog genoeg, maar de verleiding om 

naar de andere kant te blijven kijken, is ook groot. Terwijl de leiders op 

wereldniveau moeilijke tot onmogelijke gesprekken blijven voeren, kan 

lokaal verschil worden gemaakt. Een beweging die aan de gang is, en 

waar lokale culturele instellingen een rol in spelen zonder van hun eigen 

hoofddoel af te wijken. Integendeel: het is geïntegreerd in hun dagelijks 

doen en handelen, onderdeel van de rijke ervaring en traditie die ze heb-

ben opgebouwd.

In 2012 stelde LOCUS de publicatie Naar een duurzaam lokaal cultuur-

beleid samen, een handige reader die duurzaamheid in zijn volle breedte 

aankaart. Tijdens de ‘Locustoer’, de jaarlijkse sectordag van het steun-

punt, werd dat jaar gezocht naar wat dat kan betekenen: duurzaamheid 

binnen het lokaal cultuurbeleid. Een oefening die breed en omvattend 

was en daardoor niet voor de hand liggend. Toch bleek toen al: lokale 

culturele instellingen — bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra 

— voelen zich mee verantwoordelijk. Zijn bereid om aan deze maatschap-

pelijke uitdaging mee invulling en richting te geven. Een bibliotheek is 

immers meer dan een collectie boeken, een cultuur- of gemeenschaps-

centrum is meer dan een podium. Het zijn huizen van kennis en debat, van 

cultuurspreiding en cultuurparticipatie. Het zijn huizen met een opdracht 

tot versterken van mens en samenleving. Als kunst en cultuur de wereld 

al niet kunnen redden, ze kunnen wel meehelpen haar te veranderen.

© Annelies Surkijn, GC De Vaartkapoen.

Ruim twee jaar later blijkt de ecologische component van duurzaamheid 

in de Vlaamse lokale cultuursector een waardevolle invulling te hebben 

gekregen. Ondertussen zijn er overal Groene Apen. Voor hen is een ecolo-

gische aansturing van hun bibliotheek of cultuur-,gemeenschapscentrum 

evident en deel van de dagelijkse aansturing van het huis. Het verant-

woord gebruik van energie en de zorgzame omgang met energieverslin-

dende producten en producties, wordt er gekoppeld aan lokale identiteit 

— het plaatselijk biertje op de receptie — en sociale rechtvaardigheid — de 

toenemende aandacht voor fairtrade. De bekommernis beperkt zich niet 

tot de trekkers in het gelijknamige project. De ’groene golf’ verspreidt 

zich in de bibliotheken en cultuurhuizen van Vlaanderen. Daarmee doen 

ze waar ze al decennialang goed in zijn: de deuren openen voor een 

maatschappelijke tendens om daarbinnen een — meer of minder toon-

aangevende — rol te spelen. Ze werken aan een groen draagvlak door 

die inspanningen — hoe bescheiden ook — te communiceren: hier drinkt 

men fairtrade-koffie, hier poetst men met ecologische producten, hier 

beperkt men overdadig licht, hier gebruikt men geen vel papier te veel. 

Klinkt het banaal, dat is het allerminst. Het is in bevattelijke en helder 

communiceerbare verschuivingen dat een voorbeeldfunctie op een niet 

bedreigende manier kan worden opgenomen.

En intussen is er ook het grotere werk. In steeds meer Vlaamse steden 

en gemeenten wordt het Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame 

energie ondertekend, net zoals in vele andere steden en gemeenten over 

heel Europa. Ook dat illustreert het voortschrijdend inzicht dat lokaal 

lokale cultuurinstellingen strategische partners in co2-neutraal-debat
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verschil kan worden gemaakt. Het behalen van de CO2-normen in 2020 

of nadien is een uitdaging die nooit alleen door de duurzaamheidsamb-

tenaar kan worden gerealiseerd. Er is een lokaal strategisch en vooral 

geïntegreerd netwerk nodig, een beleid waar de lokale bibliotheken en 

cultuur- en gemeenschapscentra een belangrijke rol dienen op te nemen. 

Ze hebben ervaring in leer- en gemeenschapsvormende processen, ze 

zijn uitstekend geplaatst om het hoe en waarom van de ecologische 

voetafdruk niet alleen te documenteren, maar er ook actief, creatief en 

artistiek mee aan de slag te gaan. Daarom is het van groot belang dat zij 

zich inschrijven in de brede beleidsdoelstelling van de gemeente. 

Bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en projecten van het 

lokaal cultuurbeleid hebben hier een rol te spelen, maar ook LOCUS als 

Vlaams steunpunt voor bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra 

heeft dat. Samen met het werkveld en organisaties uit de milieu- en 

natuursector moet het steunpunt op zoek naar een efficiënte manier om 

verantwoordelijkheid te nemen in dit issue. Dat gebeurt door de Groene 

Apen als ambassadeurs zichtbaar te maken, dat gebeurt door de instru-

menten die met Ecolife werden ontwikkeld toegankelijk te houden en te 

promoten. Maar er kan meer.

Sinds de beleidsnota van cultuurminister Sven Gatz kreeg LOCUS een 

nieuwe opdracht. Het uitgangspunt om vanuit sociaal-maatschappelijke 

analyse te werken voor de spelers van het lokaal cultuurbeleid blijft, maar 

de focus daartoe vertrekt vanuit het digitale — en dat is veel ruimer dan 

de instrumentele bits & bytes, de aandacht gaat naar de ‘digitale samen-

leving’. Mensen, verbindingen tussen mensen en participeren aan cultuur 

en samenleving blijven daarbij belangrijke aandachtspunten. Ook op het 

vlak van eco-verantwoordelijkheid kunnen sterke verbindingen gemaakt 

worden vanuit de nieuwe focus. 

Eén voorbeeld: het faciliteren van projecten van upcycling en recycling 

in bibliotheken en culturele centra. Een ander voorbeeld is de optimali-

satie van openbare computerruimten met een kritische analyse van het 

energieverbruik van de schermen, of het duurzaamheidsaspect inbren-

gen in lastenboeken rond digitale aankopen. Dergelijke initiatieven zijn 

een versterking van het traject dat met Ecolife werd doorlopen en gaan 

tot in het strategische hart van de gemeente. De uitdaging van biblio-

theken, cultuur- en gemeenschapscentra ligt in hun blijvende profilering 

als change agent in de lokale context en daarbuiten. Een rol die hen op 

het lijf geschreven is. Want waar kan een cultuurverandering beter in 

gang worden gezet en mee opgenomen dan op de plek waar cultuur en 

de verspreiding ervan de dagelijkse richting en zelfs het bestaansrecht 

van de organisatie bepalen. 

Hilde De Brandt, teamcoach lOCUS

een forse investering, waarbij een deel 
van haar collectieaankoop gewijd wordt 
aan de ecologische gedachte en creatieve 
oplossingen. Verder zal zij ook haar krui-
dentuin omvormen van een decoratief 
gegeven tot een educatieve belevenis-
tuin. Ten slotte zal de bibliotheek ook haar 
rol als expertisecentrum vervullen bij de 
partners en linken onderhouden en verder 
ontwikkelen met auteurs en gastsprekers 
met kennis van ecologie, en dit alles ook 
ter beschikking stellen van anderen.

AlgEMENE VASTSTEllINgEN 
Een 20-tal cultuuractoren namen deel 
aan het duurzaamheidstraject van Groene 
Apen. Door in te zetten op interne milieu-
zorg verkleinden ze de impact van hun 
organisatie op het milieu. Op die manier 
dragen ook cultuurorganisaties bij aan de 
strijd tegen de klimaatverandering. Eén 
van de grootste troeven van de cultuur-
sector ligt echter in haar externe wer-
king, in de interactie met het publiek. Niet 
alleen door een inhoudelijk aanbod over 
ecologie en duurzaamheid. Maar ook door 
dat aanbod op een duurzame manier te 
organiseren, bijvoorbeeld op vlak van de 
publieksmobiliteit of evenementen. Op 
beide niveaus heeft een cultuurorganisa-
tie een belangrijke voorbeeldfunctie.

De sectororganisaties LOCUS (onder 
andere met ‘Locustoer’) en Pulse heb-
ben duurzaamheid al enkele jaren op de 
agenda. Naar analogie met ‘Jonge Sla’ 
voor de podiumkunsten en ‘Green Track’ 
voor de kunstenorganisaties heeft Groene 
Apen deze dynamiek verder versterkt. 
Maar de integratie van milieuzorg is een 
werk van korte én lange adem. Het gaat 
om een goed evenwicht tussen het beha-
len van quick wins, korte termijn succes-
sen en het uitvoeren van een lange ter-
mijn actieplan gericht op de blijvende 
verankering van milieuzorg in de dage-
lijkse werking van de cultuurorganisatie. 

HOE VERDER?
Groene Apen is er in geslaagd ecologi-
sche verantwoordelijkheid in bibliotheken, 
cultuur- en gemeenschapscentra te ver-
talen naar hanteerbare instrumenten en 
praktische begeleiding rond interne mili-
euzorg. Het is nu tijd om een coherente 
visie en een strategische aanpak verder 
te ontwikkelen waarmee de cultuurorga-
nisaties zich in het klimaatbeleid van de 
gemeente kunnen inschrijven. 

> Meer info? surf naar de website van groene apen: 

www.groeneapen.be

> groene apen werd gerealiseerd met steun van de 

vlaamse overheid
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