Brussel, 21 januari 2014

OVAM Ecodesign Award PRO 2013 gaat naar Bulo en Studio
Segers
Aankondiging van de OVAM Ecodesign Award PRO met embargo t.e.m. 21 januari 2014,
18 uur. Deze informatie wordt u in vertrouwen bezorgd, zodat u deze kunt inplannen
in uw publicatie.
Dinsdag 21 januari 2014 reiken minister Schauvliege en de OVAM in het Vlaams Parlement
de OVAM Ecodesign Award PRO uit. Deze awards voor professionele ontwerpers worden
voor de zesde keer uitgereikt in het kader van de Henry van de Velde Awards voor design,
georganiseerd door Design Vlaanderen. Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
Joke Schauvliege zal samen met mevrouw Henny De Baets, administrateur-generaal van
de OVAM, de Ecodesign Award overhandigen aan de laureaten. Met deze awards wil de
OVAM ontwerpers en bedrijven belonen die rekening houden met de milieu-impact van
hun producten. De hoofdprijzen gaan dit jaar naar Bulo (O Mr. President) en Studio Segers
(Daily Needs).
De OVAM en Design Vlaanderen organiseren op 21 januari 2014 om 11 uur een
persconferentie in het Vlaams Parlement, zaal De Loketten, IJzerenkruisstraat 99,
1000 Brussel. Journalisten kunnen de laureaten en de organisatoren interviewen. De
uitreiking zelf gebeurt op 21 januari 2014 om 18 uur in zaal De Schelp van het Vlaams
Parlement, gelegen in de Hertogsstraat 6, 1000 Brussel.
Van 22 januari tot en met 8 maart 2014 worden de winnende ontwerpen van de Henry Van
de Velde Awards & Labels en de OVAM Ecodesign Awards & Nominaties in De Loketten,
IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel tentoongesteld voor het grote publiek. De
tentoonstelling is gratis toegankelijk van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur.
De OVAM en Ecodesign
Samen met Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege zet de OVAM zich in voor een
duurzaam beheer van materialen. Dat betekent dat we materialen in een eindeloze
kringloop, van wieg tot wieg, blijven hergebruiken. Het Afvalstoffendecreet heeft minister
Schauvliege daarom omgevormd tot een Materialendecreet. Materialen vormen de
ruggengraat van onze economie, ze zijn de dragers van onze productie- en
consumptiepatronen. Willen we de aarde leefbaar houden, dan moeten die patronen
drastisch veranderen.
Ecodesign betekent slimmer ontwerpen, het herbedenken van onze omgeving en
materialen om zo bij te dragen aan een duurzame maatschappij. Vaak levert dit verrassend
fraaie en innovatieve producten op.

OVAM Ecodesign Award PRO 2013
Met de OVAM Ecodesign Award PRO wil de OVAM jaarlijks de beste ecodesigners in de kijker
plaatsen. Samen met Vlaams minister Joke Schauvliege reikt ze een award uit in twee
categorieën: 'product op de markt' en 'product in ontwikkeling’. In de categorie 'product op
de markt' duidt de jury enkele genomineerden en één laureaat of winnaar aan. Deze
winnaar ontvangt een geldprijs van 4.000 euro en een award. In de categorie 'product in
ontwikkeling’ beloont de jury producten die productierijp zijn, maar nog niet op de markt
beschikbaar zijn. Uit deze categorie wordt één winnaar gekozen die een geldprijs van
2.000 euro krijgt.
De jury beoordeelt vooral de mate waarin ecodesign toegepast werd. Houdt de ontwerper
in elke fase van de levenscyclus van het product rekening met milieuaspecten? Daarnaast
beoordeelt de jury de algemene kwaliteit en vormgeving, het verspreidingspotentieel en
het vernieuwende karakter. Het volledige reglement en de samenstelling van de jury kan u
raadplegen op op www.ovam.be/ecodesignlink.

Vier ontwerpen vallen in de prijzen...
LAUREAAT OVAM Ecodesign Award PRO 2013
[product op de markt]
O Mr. President
door Bulo

O Mr. President is een unieke werktafel voor kinderen van alle leeftijden, de ondernemers
van morgen. De tafel moet ons eraan herinneren dat we moeten blijven spelen en creatief
experimenteren.
Het meubel is personaliseerbaar en werd ontworpen om mee te groeien met zijn
gebruiker: van een tafel om staand aan te spelen door peuters en kleuters, tot een
zitwerkplek voor kinderen tot 10 jaar, tot later een bijzettafel.
Het tafelblad van O Mr. President wordt in Bulo’s productiehallen gefabriceerd uit
kwalitatief resthout uit de eigen productie. De verpakking, vervaardigd uit gerecycleerd
karton, kan omgetoverd worden tot een scheidingswand en stoeltje. Zelfs de
monteerhandleiding heeft een tweede functie en doet dienst als tekenblad.
Bulo ontvangt voor dit ontwerp een geldprijs van 4.000 euro en een award.
LAUREAAT OVAM Ecodesign Award PRO 2013
[product in ontwikkeling]
Daily needs
door Studio Segers

Daily Needs is een gamma van modulaire productelementen om te tuinieren en kleinvee te
houden. De gebruiker kan zijn eigen samenstelling maken uit een kippen- of konijnenhok,
een groententeeltbak (of serre), een compostbak, een berging voor tuingereedschap en
een recipiënt voor het opvangen van regenwater.
Het tuingamma wordt grotendeels vervaardigd uit dennenhout dat een thermische
behandeling onderging. De producten worden flatpack verpakt en de consument monteert
zelf de onderdelen.
Met Daily Needs wil Studio Segers moestuinieren en kippen houden stimuleren op een
beperkte oppervlakte. Zo brengen ze een mentaliteitsverandering teweeg en willen ze de
ecologische voetafdruk van gezinnen verlagen. Studio Segers ontvangt een geldprijs van
2.000 euro voor hun ontwerp.

Naast de 2 laureaten, nomineerde de jury ook twee ontwerpen in de categorie 'product op
de markt'.
Nominatie OVAM Ecodesign Award PRO 2013
[product op de markt]
1968
door Menkesdriek voor Atelier Belge

1968 is een tafel waarvan het blad gemaakt werd uit een gerecupereerde vloer van een
oude gymzaal. De naam verwijst naar het bouwjaar van de gymzaal.
De oude sportvloer werd, na zorgvuldige afbraak, opgeschuurd, gekuist en voorzien van
een demonteerbaar onderstel. Het lijnpatroon van de oude vloer geeft elke tafel een
unieke tekening.
Nominatie OVAM Ecodesign Award PRO 2013
[product op de markt]
LLEXX
door Enthoven Associates voor Hahbo

LLEXX is een modulair bouwsysteem van geprefabriceerde elementen. De productnaam
LLEXX staat voor Longlife, Luxurious, Ecological, fleXible en eXpress.
Het uitwendig geraamte van een LLEXX-gebouw bestaat uit gegalvaniseerde of
gepoederlakte stalen profielen en koppelstukken. De muurconstructie is opgebouwd uit
gestandaardiseerde dubbelwandige elementen gevuld met dikke cellulose isolatie. De
buitenwand is bekleed met een thermisch behandeld hout afgewisseld met een stalen
profiel. Dat zorgt voor een aparte look. De binnenafwerking is aanpasbaar volgens de
noden van de gebruiker.
LLEXX is demonteerbaar en na demontage zijn de onderdelen geschikt voor hergebruik als
bouwonderdeel bij een nieuw project.

Uitreikingsceremonie en persconferentie
De OVAM Ecodesign Awards PRO 2013 worden uitgereikt door Vlaams minister van
Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege op dinsdag 21 januari 2014 om 18 uur in
zaal De Schelp van het Vlaams Parlement, Hertogsstraat 6, 1000 Brussel.
De winnende ontwerpen zullen vanaf 22 januari 2014 tot en met 8 maart ook te
bewonderen zijn op de tentoonstelling van de Henry van de Velde Awards en de OVAM
Ecodesign Awards in De Loketten. De tentoonstelling is gratis toegankelijk van maandag tot
en met zaterdag van 10 tot 17 uur.
Voor journalisten wordt er een rondleiding georganiseerd op dinsdag 21 januari 2014 om
11u00 in De Loketten, IJzerenkruisstraat 99 te Brussel. Gelieve uw aanwezigheid op deze
persconferentie op voorhand te bevestigen (Jan Verheyen GSM: 0479 89 07 46).

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.

