
GEMEENTE UKKEL 
Gemeenteraad 

 
 
 
Interpellatie van mevr. Fremault: Milieuopvoeding in de Ukkelse scholen 

 
Mevr. Fremault geeft enkele projecten rond milieuopvoeding mee.  
 
Sinds 2014 zijn er verschillende initiatieven om scholen in dit domein te betrekken, zoals het festival 

Bubble en de animatie van o.a. vzw Tournesol.  
Sinds 2016 hebben verschillende Brussels scholen het internationale label "eco school" (reeds actief 

in 58 landen) ontvangen en kregen 8 instellingen een onderscheiding. 
Dankzij de campagne "Ose le vert et recrée ta cour" sinds 2017 kunnen subsidies verkregen worden 

om speelplaatsen opnieuw groener te maken. 
In april 2018 zal Brussel Leefmilieu een pedagogische ruimte inrichten over de stad van de toekomst 

die bezocht kan worden door de leerlingen van de scholen. 
 
Welke acties voert de gemeente Ukkel in dit domein en hoe wordt milieuopvoeding aangemoedigd in 

de Ukkelse scholen? Zo'n 40% van de Ukkelse scholen organiseren al activiteiten in samenwerking met Brus-
sel Leefmilieu en in 2018 zou dit 50% moeten worden. Ukkel zou daarom een stimulans moeten bieden aan 
milieuopvoeding.  

 
Schepen Maison antwoordt dat de scholen reeds aandacht besteden aan het milieu. Zo bieden 

scholen evenwichtige maaltijden aan en wordt er gelet op de herkomst en de kwaliteit van het voedsel en de 
samenstelling van de gebruikte schoonmaakmiddelen. 

 In kleuterscholen wordt er nu al om 10 uur soep geserveerd om te vermijden dat ongezonde tussen-
doortjes de eetlust tegen de middag zou afzwakken.  

Via de campagne "L’école, l’énergie et moi" in samenwerking met schepen Cools hebben verschil-
lende scholen ook al gewerkt aan energiebesparing. Op de daken van alle Ukkelse gemeentescholen werden 
bovendien zonnepanelen geplaatst. 

Sommige scholen geven fietsopleidingen en spannen zich in voor het bekomen van fietsbrevetten. 
In het ICPP wordt langzamerhand overgeschakeld naar elektrische landbouwmachines die minder 

vervuilend zijn en is er minder afval dankzij de creatie van een kippenren. 
Bijna alle gemeentescholen hebben een pedagogische tuin met een boomgaard, een moestuin en 

een composthoop. Voor de Ecole du Centre werd er ook een dergelijke publieke tuin voorzien die de inwo-
ners van de wijk eveneens kunnen gebruiken.  

Er werden bijenkasten en kikkerpoelen voorzien die de kinderen van het kleuter- en basisonderwijs 
kunnen gaan observeren. 

De Ecole de Messidor werkt samen met vzw Good Planet om afval te verminderen en zet zich in om 
het gebruik van biologische zakken aan te moedigen. 

 
Mevr. Fremault geeft aan dat de scholen sinds 2017 energiepremies kunnen krijgen en dat vzw Suns 

for schools - actief in de promotie van fotovoltaïsche uitrusting - aangesproken kan worden door de scholen 
van het vrij onderwijs die nog niet over zonnepanelen beschikken. 


