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PERSBERICHT |  Brussel ,  22 januar i  2021  
 
 

Be Planet en Elia ondersteunen duurzame ont-
wikkeling in het oosten van de provincie Luik 

Dertien projecten zijn de laureaten van de projectoproep die in juni vorig jaar is gelanceerd, richting burgers 

en verenigingen in het Oosten van de provincie Luik. De projecten moeten de duurzame ontwikkeling in de 

regio ondersteunen. Het gaat in totaal om ongeveer 150.000 euro.  

 

— De dertien projecten zullen de biodiversiteit en de duurzame ontwikkeling van de regio vooruithelpen  

— Het totale budget voor de ondersteuning bedraagt 158.000 euro, verdeeld over de vijf gemeenten  

— De middelen worden voorzien tijdens de tweede fase van het project ‘de Oostlus’ en komen uit het communau-

taire steunfonds van Elia 

 

Elia werkt sinds 2017 samen met de Stichting Be Planet om burgerinitiatieven rond duurzame ontwikkeling te onder-

steunen met middelen uit het communautair steunfonds. Be Planet is een stichting van openbaar nut en waakt over 

de naleving van de algemene doelstelling van het fonds en de criteria voor de selectie van de burgerprojecten. Op 

die manier moet elk project een positieve impact hebben op de biodiversiteit en de duurzame ontwikkeling. 

 

13 laureaten geselecteerd 

Be Planet schreef in juni 2020 een projectoproep uit voor de regio in het oosten van de provincie Luik. Op 19 januari 

werden de verschillende laureaten uit Malmedy, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts en Spa voorgesteld. De projecten 

werden geselecteerd door een onafhankelijke jury van zes experts, gekozen door de Stichting Be Planet. 

 

 

 

 

Dankzij de samenwerking met Elia kan de Stichting Be Planet de dynamiek van bur-
gers en verenigingen voor de ecologische transitie, die overal in België steeds meer 
aanwezig is, steunen. Dit langdurige partnerschap heeft tientallen burgerinitiatieven 
met een positieve impact op ons land mogelijk gemaakt."  
Laurence de Callatay, Partnership Manager – Be Planet 

 

 

 

 

 

 

 

Elia hecht veel belang aan de samenwerking met Be Planet, want als stichting van 
openbaar nut bezit onze partner de expertise en de knowhow om projecten voor de 
ecologische transitie optimaal te begeleiden. Wij zijn blij dat via dit initiatief dertien 
nieuwe, uit het lokale weefsel voortgekomen projecten een concrete bijdrage kunnen 
leveren aan de verbetering van de duurzame ontwikkeling in de regio."   
Igor Lefebvre, Environment & CSR Manager – Elia 
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De geselecteerde projecten in Malmedy zijn: 

— La grande maison – PILE ('Pépinière d'Initiatives Locales Engagées') – een nieuwe incubator voor lokale initiatie-

ven; 

— Unis Verts Paysans – een winkel van lokale producenten en bewustmakingsworkshops voor burgers; 

— Cap Terre (ook in Stavelot). 

 

De geselecteerde projecten in Spa zijn: 

— CIREFASOL ('CItoyens et REfugiés des FAgnes SOLidaires') – vluchtelingenopvang;  

— Commission de Gestion du Parc naturel des Sources – ecologisch toilet met houtschilfers als alternatief voor che-

mische toiletcabines; 

— Le comité de quartier du Waux-Hall – een intergenerationele boomgaard en moestuin.  

 

De geselecteerde projecten in Stavelot zijn: 

— Cap Terre – een lokale kruidenierswinkel;  

— Viens! – een agro-ecologische microboerderij en boomgaard;  

— Les amis du domaine de Burnenville – ontwikkeling van biologische tuinbouwactiviteiten; 

— Les potagers des petites communes – een gemeenschappelijke moestuin in permacultuur. 

 

De geselecteerde projecten in Stoumont zijn: 

— Chez Monique – een duurzame mobiele kantine; 

— Le chemin de la résilience – onafhankelijke media en een webdocumentaire over de ecologische transitie van het 

grondgebied.   

 

De geselecteerde projecten in Trois-Ponts zijn: 

— Kaléo Le Jardin Décou'Verte au Château – een educatieve natuurlijke omgeving; 

— Centre culturel de Stavelot – Trois Ponts – uitzicht op het platteland, activiteiten rond lokale mode, het Ardeense 

bos en het lokale toerisme.  

 

In totaal gaat het om een budget van 158.000 euro, verdeeld over de vijf gemeenten (volgens het aantal kilometers 

dat de Oostlus op hun grondgebied doorkruist).  

 

EcoFirst helpt de gemeenten met de verbetering van hun landschapskwaliteit en biodiversiteit 

Parallel aan deze projecten van burgers of verenigingen begeleidt de coöperatie EcoFirst de vijf gemeenten bij de 

uitvoering van projecten voor de verbetering van de landschapskwaliteit en de biodiversiteit van hun grondgebied. 

Deze samenwerking garandeert de kwaliteit van het beheer van de fondsen die Elia aan de gemeenten toekent.  

 

Meer informatie over de projecten vindt u in het persdossier, samen met enkele foto's ter illustratie op de volgende 

link: https://we.tl/t-VPkwpq84BE 
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Over Elia 

 

Een Europese top 5-speler 

Als beheerder van het hoogspanningsnet van 30.000 tot 

380.000 volt is Elia actief in de transmissie van elektrici-

teit en waakt ze doorlopend over het evenwicht tussen 

productie en verbruik. We bevoorraden het hele land 

met elektriciteit en beheren 8495 km hoogspanningsver-

bindingen (luchtlijnen en ondergrondse kabels). Onze 

Groep (Elia (België) en 50Hertz (Duitsland)) behoort 

daarmee tot de Europese top 5 van netbeheerders. Met 

een betrouwbaarheidsgraad van 99,999% geven we de 

samenleving een robuust elektriciteitsnet dat belangrijk 

is voor de socio-economische welvaart. We willen ook 

een katalysator zijn voor een geslaagde energietransitie 

naar een betrouwbaar, duurzaam én betaalbaar ener-

giesysteem. 

 

Wij maken de energietransitie waar 

Door de uitbouw van internationale hoogspanningsver-

bindingen en het integreren van steeds grotere hoeveel-

heden hernieuwbare energieproductie, stimuleert Elia 

groep zowel de integratie van de Europese energie-

markt als de decarbonisering van onze samenleving. 

Tegelijkertijd innoveert Elia groep haar operationele sys-

temen en ontwikkelt ze marktproducten die nieuwe tech-

nologieën en marktpartijen toegang geven tot ons net. 

Zo maakt Elia groep de energietransitie waar. 

In het belang van de samenleving 

Als centrale speler in het energiesysteem werkt Elia 

groep in het belang van de samenleving. We spelen in 

op de snel veranderende energiemix met meer her-

nieuwbare energie en passen ons transmissienet voort-

durend aan. We zorgen er ook voor dat investeringen op 

tijd en binnen het budget worden uitgevoerd, met een 

maximale focus op de veiligheid. Bij de realisatie van 

onze projecten gaan we voor een proactief stakeholder-

management waarbij we heel vroeg in het ontwikkelings-

proces en met alle betrokkenen een wederzijdse com-

municatie opstarten. We stellen onze expertise ook ten 

dienste van onze sector en van de bevoegde overheden 

om het energiesysteem van de toekomst uit te bouwen. 

 

Internationaal georiënteerd 

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder, levert 

Elia groep diverse consultingdiensten aan internationale 

klanten via Elia Grid International (EGI). Elia maakt ook 

deel uit van het consortium Nemo Link, dat een eerste 

onderzeese elektrische interconnector bouwt tussen 

België en Groot-Brittannië. Elia groep is actief onder de 

juridische entiteit Elia System Operator, een beursgeno-

teerde onderneming met de gemeentelijke holding Publi-

T als grootste aandeelhouder. 

 

Meer informatie: elia.be 
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Over Be Planet  

 

 
Be Planet is een Belgische stichting van openbaar nut 

die op initiatief van milieuverenigingen en rechtsper-

soonlijkheden werd opgericht. Be Planet speelt in op de 

behoefte om initiatieven van burgers en verenigingen te 

steunen rond diverse thema's op het gebied van de eco-

logische transitie en de strijd tegen de klimaatopwar-

ming, zoals voeding, energie, mobiliteit, biodiversi-

teit enz.  

Bijzonder aan Be Planet is dat de stichting bruggen slaat 

tussen alle actoren van de transitie door burgers, onder-

nemingen en overheden te betrekken bij de burgerdyna-

miek.  

Sinds haar oprichting in 2015 heeft de Stichting Be Pla-

net bijna 103 burgerprojecten gesteund met een totaal-

bedrag van 780.000 euro, dankzij een vijftiental samen-

werkingen met ondernemingen (Elia, Van Marcke, Vitra, 

IBA enz.) en gemeenten (Antwerpen, Elsene, Turnhout, 

Ottignies-Louvain-la-Neuve, Andenne, Namen enz.). 

 

Meer informatie: www.beplanet.be 

Be Planet   Laurence De Callatay  |   M +32 473 79 11 10  |  
laurence.decallatay@beplanet.be 

 

 

 


