
Laureaten van de Projectoproep 2020 ‘Zero Afval Horeca en Voedingszaken’ 

Gemeente Naam Soort 
handelszaak 

Project Toegekend 
bedrag 

Elsene Melting Pom Voedingszaak Invoering van een statiegeldsysteem van glazen bokalen voor de verkoop van gedroogd fruit en 
andere gezonde snacks (koekjes, chocolaatjes...) in bedrijven. Het project bestaat uit de aankoop van 
de bokalen, de ontwikkeling van de software voor het beheer van het statiegeldsysteem (bestelling, 
retour, facturatie...) en de reiniging van de bokalen. 

4.231,00 € 

Brussel Biamara Horecazaak Duurzaam 'fish & chips' restaurant met als doel alle eenmalige verpakkingen drastisch te 
verminderen of zelfs volledig te elimineren: rietjes, plastic flessen, plastic glazen en kartonnen 
verpakkingen voor de afhaalservice.  
Zoeken van nieuwe leveranciers om het afval van de bevoorrading te elimineren. 

12.000,00 € 

Vorst Bloum Voedingszaak Ontwikkeling van een beheersysteem voor het tarragewicht dat compatibel is met de kassasoftware 
ODOO Community (open source, ontwikkelingen die worden gedeeld met andere coöperaties die 
ODOO gebruiken).  
Het stimuleren van zo veel mogelijk coöperanten om met eigen verpakkingen te komen en het 
gebruik van herbruikbare verpakkingen faciliteren.  

15.000,00 € 

Etterbeek BulkBar Voedingszaak BulkBar is een zero afval dispenser van gezonde ontbijten en snacks in bedrijven (bulk meubilair). 
BulkBar biedt werkgevers de mogelijkheid om hun werknemers gezonde en afvalvrije snacks aan te 
bieden die ze kunnen delen met hun collega's. Op deze manier hebben de medewerkers een 
werkomgeving die het zero afvalconcept, gezonde voeding en energierijke pauzes bevordert.   

8.555,00 € 

Sint-
Lambrechts-
Woluwe 

Cookingo Horecazaak Wekelijkse levering van zero afval maaltijden, gekookt met verse, duurzame ingrediënten 
(biologische, lokale, seizoensgebonden producten) in glazen schotels met statiegeld die van de 
koelkast in de oven en van de oven op tafel gaan, zonder verspilling van voeding of verpakkingen. 
Implementatie van een traceersysteem van de verpakkingen om de duurzaamheid van het project te 
waarborgen.  

13.750,00 € 

Brussel Glacier 
Gaston 

Horecazaak Glacier Gaston ontwikkelt herbruikbare of eetbare producten voor 3 soorten verpakkingen: ijsbekers 
om mee te nemen, lepeltjes en ijsbekers met statiegeld voor thuis. 

15.000,00 € 

https://www.meltingpom.be/nl
https://www.biamara.com/
https://bloum.be/nl/home/
https://bulkbar.be/?lang=nl
https://cookingo.be/
https://glaciergaston.be/
https://glaciergaston.be/


Gemeente Naam Soort 
handelszaak 

Project Toegekend 
bedrag 

Sint-Gillis La Tricoterie Horecazaak Opzetten van een zero afval bar met duurzame conserven en lancering van een zero afval 
traiteursdienst. Doelstellingen: bepaalde verpakte producten elimineren, wegwerpproducten 
vervangen door herbruikbare producten en overschakelen naar verpakkingen met statiegeld.  

14.348,00 € 

Ukkel Maison Pétré Voedingszaak Vergroting van het bulkassortiment van deze voedingszaak: snijwaren, traiteursproducten, droge 
producten die in bulk worden verkocht, sommige vloeibare producten. Maison Pétré moedigt 
klanten aan om zichzelf te bedienen met herbruikbare verpakkingen en zet zich in voor het 
sensibiliseren van hun leveranciers op de vroegmarkt en andere zaken in de handelsvereniging. 

10.988,00 € 

Brussel Norma Horecazaak Nieuw Italiaans restaurant dat investeert in duurzame praktijken en zero afval.  
Norma vervangt drank in flessen door gefilterd, koolzuurhoudend leidingwater en biedt vooral 
huisbereide frisdranken (kombucha en gemberbier, kruidenthee en vruchtensap) aan. Bovendien 
worden deze dranken in statiegeldflessen verkocht aan de buurtbewoners. 

13.000,00 € 

Sint-Gillis OzFair Horeca / 
Voedingszaak 

Ozfair is een fairtrade winkel (met een verkoopsruimte voor voedingsproducten in bulk) en een 
gastentafel die een duurzame, vegetarische, biologische en fairtrade keuken biedt. Zij bieden hun 
afhaalmaaltijden aan in een statiegeldverpakking. De broodjes om mee te nemen bieden ze aan in 
herbruikbare waterdichte doeken. 

4.094,00 € 

Brussels 
Gewest 

BOK Netwerk Horecazaak Collectief project van 9 horecazaken: Boentje café, Entre Nous, Super Fourchette, La Kantine du 
Canal, Refresh, Le Millefeuille, KomChéTaMère, Tandem Fiets Café, Pop Pot.  
Uitbreiding en professionalisering van een geharmoniseerd Brussels statiegeldnetwerk (bokalen en 
schotels). Het aanbod van verpakkingen wordt uitgebreid om nog meer horecazaken bij het 
netwerk te betrekken. De verpakkingen worden voorzien van een permanent etiket om het 
terugbrengen te verhogen tot 80%. 

44.943,00 € 
(verdeeld over 

9 
horecazaken) 

Totaal toegekende subsidie 155.909 € 

https://www.tricoterie.be/nl/?lang=nl
http://www.maisonpetre.be/indexEN.html
https://www.norma-bruxelles.be/
http://www.ozfair.be/?lang=nl


Verdeling van de kandidaten per gemeente en per sector 

Gemeente Voedingszaak Horeca 
Horeca / 

Voedingszaak 
Totaal 

Anderlecht 1 1 

Oudergem 1 1 

Brussel 1 5 6 

Brussel, Etterbeek 1 1 

Etterbeek 2 1 3 

Vorst 1 1 2 

Elsene 3 5 8 

Jette 1 1 

Laken 1 1 

Sint-Jans-Molenbeek 1 1 

Neder-Over-Heembeek 1 1 

Sint-Gillis 1 2 1 4 

Sint-Joost-ten-Node 1 1 

Schaarbeek 2 2 4 

Ukkel 1 1 2 

Watermaal-Bosvoorde 1 1 

Sint-Lambrechts-Woluwe 1 1 

Sint-Pieters-Woluwe 1 1 

Algemeen totaal 15 24 1 40 


