Mekitburn, Boomtown en Dranouter winnen
OVAM Groenevent Awards 2014
Op maandag 20 oktober maakt de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) de winnaars van de OVAM Groenevent Awards 2014 bekend. De
feestelijke uitreiking vindt plaats bij de OVAM in Mechelen. Met de Groenevent
Awards wil de OVAM de groenste evenementen van Vlaanderen een hart onder de
riem steken. Mekitburn (Vilvoorde), Boomtown (Gent) en Dranouter (Heuvelland)
gaan met de hoofdprijzen aan de haal. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en
Landbouw Joke Schauvliege verheugt zich over de steeds stijgende kwaliteit van
de ingediende kandidaturen: “Het positieve aan deze festivals werkt niet alleen op
de dag van het evenement zelf. Het zet de bezoekers ook aan om ook nadien
milieuvriendelijker te handelen.”
De prijzen
90 evenementen maakten deze zomer gebruik van de OVAM Eventscan. Daaruit werden 7
finalisten geselecteerd verdeeld over 3 categorieën: kleine evenementen, middelgrote
evenementen en grote evenementen, goed voor een prijs van respectievelijk 1000 euro,
3000 euro en 6000 euro. Een jury met experts uit de milieu- en evenementensector
beoordeelde de evenementen op basis van hun scores in de OVAM eventscan.

De winnaars
De OVAM Groenevent Award 2014 in de categorie 'grote evenementen' gaat naar
Dranouter (Heuvelland).

Dranouter is al jaren bezig met het milieuvriendelijker maken van hun festival. Ze slagen
erin om elk jaar te vernieuwen. De jury looft ook de samenwerking met Natuurpunt en de
Low Impact Man. Hij werd dit jaar ingezet om nietsvermoedende festivalgangers te

feliciteren voor hun inspanningen om de weide proper te houden of om vervuilers te
bestraffen met een ludieke ‘grasboete’. Duurzaam organiseren en feesten is bij Dranouter
verankerd in de gehele werking van het festival.
Naast Dranouter looft de OVAM ook de milieu-inspanning van de finalisten in deze
categorie. Sfinks (Boechout) en Reggae Geel mogen zich terecht ‘Finalist Groenevent
Award 2014’ noemen.

De OVAM Groenevent Award 2014 in de categorie ‘middelgrote evenementen’ gaat naar
Boomtown (Gent).

Boomtown werd vorig jaar uitgeroepen tot voorbeeldevenement en ontwikkelde een
meerjarenvisie met daarin duurzame basisprincipes zoals afvalpreventie, recyclage en
hergebruik én het sensibiliseren van bezoekers en festivalmedewerkers.
En ander opmerkelijk initiatief van Boomtown is het project ‘Boombar’. Daarmee willen ze
samen met een aantal partners een mobiele, modulaire en duurzame bar ontwikkelen voor
gebruik op evenementen. Boomtown denkt vooruit en wil koploper zijn in het organiseren
van milieuvriendelijke festivals.
Ook de finalisten in deze categorie verdienen een eervolle vermelding met hun
finaleplaats. Proficiat Crammerock (Stekene) en Ieperfest (Ieper).

In de categorie ‘kleine evenementen’ gaat de prijs naar Mekitburn (Vilvoorde)

De organisatoren stelden ambitieuze doelen en ze behaalden die ook. Mekitburn wil zich
duidelijk profileren als een duurzaam festival. Ze hebben aandacht voor hergebruik,
groene energie en efficiënt watergebruik. Ze organiseren wedstrijden voor de kampeerders
om hen te motiveren om hun plek zo proper mogelijk te houden. Kortom: Mekitburn is een
festival dat op een doordachte manier duurzaamheid omarmt en elke editie verder wil
groeien.

Groene vent zkt groen event 2015
Vandaag lanceren we ook de oproep voor de Groenevent Awards 2015. Alle info vindt u op
de campagnewebsite www.ovam.be/groenevent of op onze facebookpagina
www.facebook.com/groenevent.

De OVAM spant zich al jaren in voor een efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer in
Vlaanderen. Samen met de Vlaamse burger, het bedrijfsleven en de lokale besturen hebben we wat
dat betreft van Vlaanderen de afgelopen decennia een toonaangevende Europese regio gemaakt.
Om het milieu zo min mogelijk te belasten en aan de Europese top te blijven staan, willen we deze
inspanningen onverminderd verder zetten en zelfs versterken. Ons doel is niets minder dan een
kringloopeconomie waarin duurzaam beheer van afval, materialen en bodem zorgt voor nieuwe
ruimte, materialen en grondstoffen voor de huidige en voor toekomstige generaties.

