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Duurzaam filmen

Stappenplan 
en praktische tips

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Nota’s: 
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Naam van filmopname: 

Contactgegevens (naam, e-mail, telefoon):

Productiebedrijf:

Uitvoerend producent: 

Regisseur: 

Green manager:
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Hier volgt een lijst met acties. Deze acties vormen samen jouw duurzame 
actieplan.

De lijst bestaat uit 7 thema’s:

1. Organisatie van het transport

2. Materialen gebruik (decor en kostuums)

3. Energie

4. Keuze van accomodatie

5. Regie en catering

6. Afvalbeheer

7. Communicatie

STAPPENPLAN ECO-FILMEN

screen.brussels is zich bewust van het belang van concrete maatregelen 
ter beperking van de milieu-impact van film- en televisieproducties, 
en heeft daarom beslist milieu-impact verantwoorde filmprojecten te 
begeleiden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Goed om weten
Deze acties zijn natuurlijk verschillend voor elke filmopname!
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Voor elk werkterrein wordt een contactenlijst (leveranciers, dienst-
verleners) voorgesteld. 

Enkele adviezen worden voorafgegaan door het symbool CO2. Deze 
helpen je, indien je dat wenst, bij de koolstofberekening tijdens de 
filmopname, door middel van het Excel-formulier, beschikbaar op 
www.screen.brussels/nl/ecoverantwoord-filmen.

Wij raden aan deze berekening van de CO2-uitstoot uit te voeren om 
de CO2-impact van je project te kennen en de nodige beslissingen te 
nemen om die te beperken.

STAPPENPLAN ECO-FILMEN

Stel eerst je "green manager" aan. 
Deze zal alles coördineren en ervoor zorgen dat alle 

gekozen acties goed worden opgevolgd.

Begin er vroeg aan en probeer zoveel 
mogelijk te weten te komen over de filmopname.

Bepaal je prioriteiten, stel objectieven 
en probeer deze te bereiken.

Deel je ideeën met de leden van je cast en crew, 
met je leveranciers en partners.

http://www.screen.brussels/nl/ecoverantwoord-filmen
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1. Organisatie van het transport
Verstandige keuzes op vlak van transport beperken zowel de 
vervuilende CO2 uitstoot als de kosten van het brandstofverbruik.
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Optimalisatie van het transport: Opmerkingen

Stel voor de start van de opnames een 
mobiliteitsverantwoordelijke aan. Deze is verantwoordelijk 
voor het opstellen en uitvoeren van het transportplan.

Met de auto:  het uitgangsprincipe is de auto zo weinig 
mogelijk te gebruiken (probeer bijvoorbeeld te carpoolen, 
of huur een milieuvriendelijke wagen en deel hem).

Vraag enkel emissieloze, 100 % elektrische wagens 
of hybride wagens aan de verhuurbedrijven.

Kies voor accommodaties die zich op maximaal 10 km 
bevinden van de plaats van de filmopname.

Het openbaar vervoer nemen of met de fiets of te voet 
gaan, blijven de beste opties: gebruik de uitstekende app 
«Citymapper» om het snelste traject en vervoersmiddel te 
vinden naar de filmopname.

CO2 - Vraag aan elk teamlid om het totaal aantal met de 
wagen gereden kilometers tijdens de filmopname en het 
dagelijkse aantal personen dat gecarpoold heeft te noteren  
(zie opvolgingstool op pagina 9).

Maak gebruik van fietskoeriers; deze kunnen veel 
verschillende dingen leveren, zoals documenten, 
pakketten, enveloppen, winkelwaren of zelfs kleine 
meubels! 

Gebruik uitsluitend EURO 6-wagens die voldoen aan
de meest strikte Europese normen: ga dit na bij je 
plaatselijk verhuurbedrijf of op de registratiedocumenten. 

Euro 6-wagens:

Hybride en elektrische wagens:

Organisatie van de accommodatie:

Taxi’s en koeriersdiensten:

STAPPENPLAN ECO-FILMEN



8

Goed om weten
- In stadscentra zijn fietskoeriers 1,5 tot 2 keer sneller dan
  autokoeriers. 
- Woon - werkverkeer per fiets is 120 % fiscaal aftrekbaar. 

STAPPENPLAN ECO-FILMEN

Contactenlijst:

Blue bike ontbreekt:

Wagens carpooling:

Openbaar Vervoer:

Duurzame koerierdiensten: 

Scooty (elektrische scooters)

Zen Car (elektrische wagens)

Cambio

Drive now

Drivy

Ubeeqo

Zipcar

Nmbs

Mvib

Billybike (elektrisch)

Cycad (elektrisch)

Obike

Villo!

Bubble Post (fiets)

Deliveroo (fiets)

Dioxyde de Gambettes (fiets)

Ecopostale (fiets)

HUSH RUSH (fiets)

PedalBXL (fiets)

Hytchers (wagen)

https://scootysharing.be/?lang=nl

www.zencar.eu/nl/

www.cambio.be

www.drive-now.com/be/nl/brussels

www.drivy.be

www.ubeeqo.com/nl

www.zipcar.be/nl

www.belgianrail.be/nl

www.stib-mivb.be/index.htm?l=nl

www.billy.bike

www.cycad.be

www.o.bike/be

http://nl.villo.be/

www.bubblepost.eu

https://deliveroo.be/nl-be/

www.dioxyde-de-gambettes.com

www.ecopostale.be/language/nl/

www.hushrush.be

www.pedalbxl.com

www.hytchers.com/nl/

https://scootysharing.be/?lang=nl
http://www.zencar.eu/nl/
http://www.cambio.be
http://www.drive-now.com/be/nl/brussels
http://www.drivy.be
http://www.ubeeqo.com/nl
http://www.zipcar.be/nl
http://www.belgianrail.be/nl
http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=nl
http://www.billy.bike
http://www.cycad.be
http://www.o.bike/be
http://nl.villo.be/
http://www.bubblepost.eu
https://deliveroo.be/nl-be/
http://www.dioxyde-de-gambettes.com
http://www.ecopostale.be/language/nl/
http://www.hushrush.be
http://www.pedalbxl.com
http://www.hytchers.com/nl/


9

Opvolgingsfiche kilometerstand van teamleden

Naam en Voornaam: 

Datum

Bijv.

1

3

5

7

2

4

6

8

...

01.01.2018 Rode Ja Pieter, Paul, ...57km

Film-
locatie Carpooling

Naam 
van 

carpoolers

Totaal 
aantal 

km (H/T)

Om de CO2-berekening te kunnen uitvoeren voor de filmopname, moet elke 
dag het totaal aantal afgelegde kilometers worden ingevuld.

Dit document kan worden gedownload als een Excel-bestand op:
www.screen.brussels/nl/ecoverantwoord-filmen

STAPPENPLAN ECO-FILMEN

http://www.screen.brussels/nl/ecoverantwoord-filmen
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2. Materialen gebruik 
    (decor en kostuums)
Het gebruik aanmoedigen van duurzame materialen, de filmlocatie en 
de gezondheid van het personeel respecteren en verspilling vermijden.
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Ecologische en gecertificeerde producten: Opmerkingen

Gebruik gecertificeerd FSC-hout of gelijkaardig, en bij 
voorkeur lokale of Europese soorten. 
Vermijd exotisch hout.

Gebruik verf en vernis met een milieulabel 
(Ecocert, NaturePlus, L’Ange Bleu, NF environnement, 
Europees Ecolabel).

Ga spaarzaam op met grondstoffen-gebruik bij voorkeur 
materialen die je nog op voorraad hebt. 

Stel de leveranciers regelmatig vragen over ecologische 
materialen.

Bewaar een bewijs van het aantal hergebruikte materialen 
(kopies van facturen en/of contracten en/of 
transportdocumenten en/of schriftelijke overeenkomsten). 

2e hand of gerecycleerde materialen:

Modulaire decoraties:

Herwaardering van het materiaal:

Koop of huur modulaire decorstructuren, zodat de elementen 
gemakkelijker kunnen worden gedemonteerd op het einde 
van de levensduur, om ze daarna terug in de productieketen 
te brengen.

Neem contact op met lokale bedrijven die jouw 
reststromen kunnen recupereren (kringloopwinkels, 
culturele verenigingen, theater, filmscholen, 
gemeentes, ...).

Koop of huur bij voorkeur 2e hand of gerecycleerde 
materialen, decoratie-elementen, objecten en kleding.

STAPPENPLAN ECO-FILMEN
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Contactenlijst:

Creatie en verhuur van ecologische kleding: 

Gelabeld hout:

Natuurlijke verf:

Materialen van duurzame constructies:

Modulaire constructies:

Hergebruik en herwaardering:

FSC

PEFC

Galtane

Carodec 

MCB Atelier 

Nnof 

Res-sources

RotorDC

Opalis

Coucou 

Isatio

Valérie Berckmans 

Wear a Story

www.ikzoekfsc.be

www.ikzoekpefc.be

www.galtane.com/nl

www.carodec.be/nl

mcb-atelier.be

www.nnof.be

http://www.res-sources.be/fr/ressources-0

https://rotordc.com/

http://www.opalis.be/

www.coucoushop.be

www.facebook.com/isatiodesign

www.valerieberckmans.be

www.wearastory.be

STAPPENPLAN ECO-FILMEN

http://www.ikzoekfsc.be
http://www.ikzoekpefc.be
http://www.galtane.com/nl
http://www.carodec.be/nl
http://mcb-atelier.be
http://www.nnof.be
http://www.res-sources.be
https://rotordc.com/
http://www.rotordc.be
http://www.rotordc.be
http://www.coucoushop.be
http://www.facebook.com/isatiodesign
http://www.valerieberckmans.be
http://www.wearastory.be
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3. Energie
Vervuilende uitstoot en verspilling van energiebronnen zoveel mogelijk 
beperken en daardoor geld besparen.
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Tijdelijke aansluitingen: Opmerkingen

Geef de voorkeur aan vernieuwbare energiebronnen 
(bv. groene energie, autonome fotovoltaïsche kits om 
batterijen op te laden).

Stroomaggregaten:

Groene energie:

Fluorescerende/led-lampen:

Voorkomen is beter dan genezen. Gebruik zoveel mogelijk 
natuurlijk licht.

Gebruik als alternatieve oplossing uitsluitend 
led-verlichting of gebruik een combinatie van led- en 
fluorescerende lampen, of uitsluitend fluo.

Vermijd traditionele gloei-of halogeenlampen, dezen zijn 
duur en schadelijk voor het milieu.

Gebruik de locale stroombron op je filmlocaties als deze 
voldoende krachtig en betrouwbaar is, of ga na een 
tijdelijke aansluiting (kermis en market, of een tijdelijke 
werfkast).

Zoek verhuurders van ecologische generatoren die het 
stroomverbruik beperken, minder lawaai maken en de 
brandstofkosten terugdringen.

Schakel het stroomaggregaat tijdens de montage uit, 
alsook tijdens de lunch of pauzes van meer dan 30 minuten.

STAPPENPLAN ECO-FILMEN
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Goed om weten
Bij eenzelfde gebruik verbruiken gloeilampen 90 % meer dan 
led-systemen en 60 % meer dan fluorescerende lampen.

Groene elektriciteit:

Greenpeace-classificatie 
van leveranciers

www.mijngroenestroom.be

Contactenlijst:

STAPPENPLAN ECO-FILMEN

Aansluiting elektriciteit:

Sibelga https://www.sibelga.be/nl/aansluitingen-en-
meters/elektriciteits-aansluiting-feestelijkheden
-kermissen-evenementen

http://www.mijngroenestroom.be
https://www.sibelga.be/nl/aansluitingen-en-meters/elektriciteits-aansluiting-feestelijkheden-kermissen-evenementen
https://www.sibelga.be/nl/aansluitingen-en-meters/elektriciteits-aansluiting-feestelijkheden-kermissen-evenementen
https://www.sibelga.be/nl/aansluitingen-en-meters/elektriciteits-aansluiting-feestelijkheden-kermissen-evenementen
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4. Keuze van accomodatie
Voor de keuze van duurzame accommodatie voor het team moeten 
een aantal criteria in overweging genomen worden, zoals zuinige 
energie, afvalbeheer, duurzame aankopen, etc.
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Duurzame hotels: Opmerkingen

Reserveer hotels die zelf duurzaam te werk gaan (Ecolabel).

Kies voor accomodaties die zich op maximaal 10 km 
bevinden van de plaats van de filmopname.

Lijst van duurzame accomodatie:

visit.brussels https://visit.brussels/nl/article/Ecolabels

Contactenlijst:

STAPPENPLAN ECO-FILMEN

https://visit.brussels/nl/article/Ecolabels
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5. Regietafel en catering
Een gezonde, kwalitatieve voeding garanderen voor de filmploeg en 
het afval zoveel mogelijk beperken.
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Waterverbruik: Opmerkingen

Vermijd wegwerpverpakkingen en kies voor een van de 
volgende combinaties:

- Drink indien mogelijk kraantjeswater, 
- Gebruik waterfonteinen,
- Maak gebruik van herbruikbare recipiënten   
  (veldflessen, glazen, tassen),
- Gebruik consequent plastiek.

Maaltijddienst:

Kies herbruikbaar of composteerbaar servies; 
stel hier een specifiek contract voor op met de catering.

Vraag de catering om afval-arm te werken, vermijd onnodige 
verpakkingen. Bestel enkel eten voor het aantal mensen 
die daad werkelijk aanwezig zijn.

Duurzame catering:

Kies catering met een duurzame aanpak, en vraag mins-
tens verse, lokale seizoensproducten waarvan de smaak 
en de prijs vaak interessanter zijn.

Doe een beroep op bio foodtrucks, en overweeg vegeta-
rische maaltijden.

Producten op de regietafel:

Gebruik verse, lokale seizoensproducten (fruit, groenten, 
gebak, taarten, ...).

Vermijd ‘slechte suikers’: Stel natuurlijke dranken voor als 
vervanging van frisdranken, en ook droog fruit  (amandelen, 
hazelnoten, noten, abrikozen, vijgen, ...) om het team op 
een gezonde manier energie te bezorgen (bij voorkeur bio).

Geef de voorkeur aan biologische producten en/of fair trade 
producten (koffie, thee, fruit en groenten, koekjes, ...).

STAPPENPLAN ECO-FILMEN
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Contactenlijst:

Duurzame filmcatering: 

Duurzame veldflessen:

Verdeling van voedingsoverschotten:

Natuurlijke dranken:

Compostoplossingen:

Biologische producten:

Gobilab

Klean Kanteen

Skyo

Ateliers Grooteiland

Foodwe

Foodwin

Simone a soif

Worms asbl

Biogids van Brussel

Good goal – Brusselse gids

A chacun sa madeleine

Biorganic Factory

Manu Cuisine

Milan La Roche

Food trucks

www.gobilab.com

https://kleankanteen.com

http://skyo.be/NL/

www.ateliergrooteiland.be/nl/ateliers/

www.foodwe.be/nl/

www.foodwin.org

www.simoneasoif.be/nl/

www.wormsasbl.org

www.bioguide.be

http://goodgoal.org/review-region/brussels

http://achacunsamadeleine.wixsit.com

www.biorganicfactory.be

www.letabledhotes.be

milan.laroche@gmail.com

http://www.belgianfoodtruckassociation.org/
nl/services (kies bio leveranciers)

STAPPENPLAN ECO-FILMEN

Goed om weten
Om verpakkingsafval te voorkomen stelt screen.brussels film 
commission gratis herbruiksbare waterflessen ter beschikking.

http://www.gobilab.com
https://kleankanteen.com
http://skyo.be/NL/
http://www.ateliergrooteiland.be/nl/ateliers/
http://www.foodwe.be/nl/
http://www.foodwin.org
http://www.simoneasoif.be/nl/
http://www.wormsasbl.org
http://www.bioguide.be
http://goodgoal.org/review-region/brussels
http://achacunsamadeleine.wixsite.com/achacunsamadeleine
http://www.biorganicfactory.be
http://www.letabledhotes.be
mailto:milan.laroche%40gmail.com?subject=
http://www.belgianfoodtruckassociation.org/nl/services
http://www.belgianfoodtruckassociation.org/nl/services
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6. Afvalbeheer
Voorkomen is beter dan genezen. Probeer vooral afval te vermijden 
(preventie), focus in 2e instantie op hergebruik van producten en 
recyclage van grondstoffen.
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Afvalsortering: Opmerkingen

Plaats vuilbakken en recyclageaffiches op de filmlocaties 
(papier/karton, PMD, glas, lampen, batterijen, ...).  

Geef herbruikbare goederen aan een kringloopcentrum, 
voer grof vuil af via een containerpark.

Informeer het team regelmatig tijdens de opname over het 
uitgewerkte afvalactieplan: preventie, hergebruik, recyclage. 
Maak gebruik van lunches en/of teamvergaderingen.

CO2 - Registreer de hoeveelheid afval en noteer het aantal 
vuilniszakken en containers die gebruikt zijn tijdens de 
opname (opvolgingstool pagina 23).

Sorteer speciaal en/of gevaarlijk afval en breng het naar 
en containerpark.

Goed om weten
Het filmbureau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
screen.brussels film commission, helpt u bij het afvalbeheer. 
Neem contact met hen op om:
- Zakken van 80 liter te krijgen, specifiek bedoeld voor filmopnames;
  Net Brussel zal deze ophalen op de filmlocatie op basis van een 
  formulier dat 10 dagen op voorhand ingevuld dient te worden.
- Een gratis toegangsbadge te krijgen voor brusselse 
  containerparken (waarborg van 150€).
- Recyclageaffiches te ontvangen.
- "Gobi"-veldflessen te ontvangen, en zo plastic waterflessen 
  en bekertjes te kunnen vermijden.

Afvalstoffen:

screen.brussels film commission

Regionale afvalinzamelingspunten

Res-sources

http://screen.brussels/nl/film-commission

https://www.arp-gan.be/nl/onze-containerparken-1.html

http://www.res-sources.be/fr/ressources-0

Contactenlijst:

STAPPENPLAN ECO-FILMEN

http://screen.brussels/nl/film-commission
http://www.screen.brussels/node/75
https://www.arp-gan.be/nl/onze-containerparken-1.html
http://www.res-sources.be/fr/ressources-0
http://www.arp-gan.be/nl/
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Opvolgingsfiche afval op het terrein

Bijv. PMD (plastic flessen, metalen verpakking en drankkartons).

Datum

Bijv.

1

3

5

7

2

4

6

8

...

01.01.2018 2 160 liter80 liter

Zak- of 
containervo-

lume
(in liter)

Aantal 
verwijderde 

zakken of 
containers

Totaal 
(in liter)

Dit document kan worden gedownload als een Excel-bestand op:
www.screen.brussels/nl/ecoverantwoord-filmen

Om de CO2-berekening te kunnen uitvoeren voor de filmopname, moet het dagelijks 
afvalvolume geproduceerd tijdens de opname worden bijgehouden (maak afzonderlijke 
fiches voor elk type afval: restafval, papier/karton, PMD, hout, metaal, ...).

STAPPENPLAN ECO-FILMEN

http://www.screen.brussels/nl/ecoverantwoord-filmen
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7. Communicatie
Communiceer over duurzaamheid en communiceer duurzaam! 
Tracht de productie de ecologische voetafdruk te doen verlagen voor 
wat betreft marketing en verspreiding van de film.
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Papieren communicatie tijdens de opname: Opmerkingen

Gebruik gerecycleerd en/of gelabeld FSC-papier, 
of gelijkaardig.

CO2 – Bewaar de aankoopfacturen van het papier, en 
registreer zo het aantal geprinte bladeren tijdens de 
preproductie en tijdens de opname.

Beperk het papierverbruik zoveel mogelijk en gebruik 
zoveel mogelijk digitale communicatiemiddelen. 

De duur van de opname communiceren:

Documenten aan de perskit van de film toevoegen waarin 
staat dat er ecologische maatregelen geïmplementeerd zijn.

De toegepaste goede praktijken uitleggen tijdens de 
persconferentie van de film.

Een trailer, clip, making-of maken van de ecologische 
filmopname waarin de toegepaste praktijken worden 
uitgelegd.

Communiceer zoveel mogelijk over duurzaam filmen met 
cast en crew. Deel goede voorbeeldem via sociale media, ...

Tracht de productie de ecologische voetafdruk te doen verlagen 
voor wat betreft marketing en verspreiding van de film.

Marketing en verspreiding van de film:

Contactenlijst

Agentschappen voor duurzame communicatie:

Arctik
Beecom
Be great
ESN
Freeman & Greenwood 
Springtime 
Sustainability consult
Yuzu

www.arctik.eu

www.bee-com.be

www.begreat.be

www.esn.eu/company

www.freeman-greenwood.com

www.springtime.brussels

www.sustainabilityconsult.com

www.yuzuevent.be

STAPPENPLAN ECO-FILMEN

http://www.arctik.eu
http://www.bee-com.be
http://www.begreat.be
http://www.esn.eu/company
http://www.freeman-greenwood.com
http://www.springtime.brussels
http://www.sustainabilityconsult.com
http://www.yuzuevent.be


Contact
info@screen.brussels

http://www.screen.brussels/nl

