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Overzicht  

 
Sinds de start van het LIFE-programma van de Europese 

Commissie in 1992 zijn er in België in totaal 202 projecten 

gecofinancierd. Hiervan draaien er 97 rond milieu-innovatie, 72 

rond natuurbehoud, twee rond informatie en communicatie, drie 

over mitigatie van de klimaatverandering, één over 

klimaatgovernance en informatie; ze omvatten ook twee 

geïntegreerde projecten rond het milieu, een voorbereidend 

project en 24 actiesubsidies voor ngo's. Deze projecten 

vertegenwoordigen een investering van €530 miljoen, waarvan 

€235 miljoen is verstrekt door de Europese Unie. 

 

Sinds 2014 gingen de traditionele LIFE-projecten gepaard met een 

nieuw subprogramma voor klimaatactie (met de nadruk op 

Beperking van klimaatverandering, Aanpassing aan 

klimaatverandering en Klimaatgovernance en -informatie). Het 

LIFE-programma werd ook uitgebreid en omvat nu verscheidene 

nieuwe soorten projecten - geïntegreerd, technische bijstand, 

capaciteitsopbouw en voorbereidende projecten en 

exploitatiesubsidies - evenals twee nieuwe financiële 

instrumenten, de Faciliteit voor de financiering van natuurlijk 

kapitaal (NCFF) en het Instrument voor particuliere financiering 

van energie-efficiëntie (PF4EE). Voor details, kijk op de LIFE-

website (ec.europa.eu/life).  

 

Er vindt jaarlijks oproepen voor projectvoorstellen plaats die de 

prioriteitsgebieden van het LIFE-programma bestrijkt. 

 

  

   

 Dit document biedt een 

overzicht van LIFE in België.  

 

Het brengt reeds geslaagde 

en nog lopende initiatieven in 

beeld, verwijst door naar 

achtergrondinformatie en 

bevat een bijlage met de 

lopende projecten. 
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LIFE Milieu en Efficiënt hulpbronnengebruik 
 

Dit LIFE-prioriteitsgebied is gericht op het ontwikkelen, testen en demonstreren van beste werkwijzen, oplossingen en geïntegreerde 
benaderingen om bij te dragen tot de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het beleid en de wetgeving inzake natuur en biodiversiteit en 
verbetert de bijbehorende kennisbasis. 

Tot nog toe heeft de component LIFE Milieu en Efficiënt hulpbronnengebruik (voorheen LIFE Milieubeleid en Bestuur) 97 projecten in België 
gecofinancierd. Dit is goed voor een investering van €200 miljoen, waarvan €71 miljoen is verstrekt door de Europese Unie.  

De voltooide projecten hadden voornamelijk betrekking op zaken als geïntegreerd milieubeheer; afvalwaterbehandeling; waterbevoorrading; 
grondwaterbescherming; diffuse en verspreide bronnen van verontreiniging; beheer van de luchtkwaliteit, bouw- en sloopafval (vb. gips), 
ecodesign; schone technologieën; verwerking van e-afval; en een geharmoniseerde aanpak van humane biomonitoring (zie projectvakje 
hieronder). De meeste projecten werden uitgevoerd door internationale maatschappijen, lokale overheden, één kmo, onderzoeksinstituten 
en professionele organisaties. De gemiddelde duur ervan schommelt tussen 24 en 48 maanden. 

Er lopen 11 projecten in België. Daarin wordt de nadruk gelegd op: sanering van grondwater; openbare aanbesteding (in de sector 
tuinonderhoud); duurzaam bodembeheer; recyclage van afbraakafval (bijv. gips); milieuvriendelijke technieken in de bouwsector 
(waterafstotende middelen op siliconebasis); schonere technologieën (productie van zeer gezuiverd polyfosforzuur); innovatieve methode 
in de glasindustrie; ontwerp en implementatie van groene en blauwe infrastructuur in de grijze stadsrandlandschappen van Vlaanderen; 
beperking van klimaatverandering (vervanging van fossiele brandstoffen in sectoren die zeer veel gebruik maken van 
verbrandingsprocessen door hulpbronnen van bioafval, evenals demonstratie van stille vuilniswagens met nuluitstoot); en recyclage van 
afval (ontwikkeling van vernieuwende merkstof- en sorteringstechnieken voor de recyclage van PET); ontwikkeling van thermohardende 
eco-composietmateriaal uit hernieuwbare grondstoffen - natuurlijke vezels uit bio-afval (vlasvezels) en harsen uit natuurlijk bronnen 
(lijnzaadolie en humus); en de ontwikkeling van een innovatieve methode voor hergebruik van bostel als basisgrondstof voor de productie 
van twee soorten niet-alcoholische dranken.  

Deze projecten worden uitgevoerd door internationale ondernemingen, grote ondernemingen, één kmo, een regionale overheid, één 
beroepsorganisatie en een ngo. De gemiddelde duur van de projecten bedraagt tussen 30 en 60 maanden.   

GtoG: Van productie tot recyclage, een circulaire economie voor de 
Europese gipsindustrie met de afbraak- en recyclage-industrie 
(GtoG, "Gypsum to Gypsum") 
LIFE11 ENV/BE/001039 
 
Het GtoG-project voerde een geïntegreerde aanpak in voor bouw- en sloopafval (B&S) door middel van holistisch beheer, te 
beginnen bij grote renovatie- en afbraaksites tot de herintegratie van gerecycleerd gips in het productieproces, door gipsafval als 
secundaire grondstof te verwerken. Vanuit een technisch standpunt heeft het project aangetoond dat het mogelijk is om 
gipsplaten te produceren van voldoende kwaliteit in een economisch interessante manier door gerecycleerd gips te gebruiken 
afkomstig uit B&S-afval. Het essentiële argument dat dit project naar voren bracht was dat recycleren in een gesloten kringloop 

nauwe samenwerking vraagt van alle stakeholder doorheen de volledige waardeketen: van het ontmantelen en inzamelen van gipsplaatafval uit gebouwen, 
door de recyclage van dit afval en uiteindelijk tot het hergebruik van het gerecycleerde gips door de gipsplaatfabrikanten. 
Daarom gaf het GtoG-project waar mogelijk een boost aan de gesloten kringloop van recyclage langs de hele waardeketen. Wat betreft de ontmanteling van 
gipsplaten op afbraaksites, benadrukte het project de kwantiteits- en kwaliteitsoptimalisatie van de teruggewonnen materialen om het potentieel voor recycling 
te vergroten. Dit kwam neer op verschillende afvalfracties met minimale schade, omwille van de tijd en zorg die genomen werd voor het scheiden van het 
afval. 
Gipsplaatafval uit B&S-afval wordt ter plaatste gescheiden, opgehaald door derden en overgebracht naar een gipsrecylagebedrijf voor verwerking. Na 
verwerking produceerden de gipsplaatfabrikanten nieuwe gipsplaten met 20-30% (gemiddeld 25%) gerecycleerd gips. Daarbij werd het doel van 30% bereikt in 
twee van de vijf fabrieken. Deze resultaten werden bereikt zonder enige aanpassing van het productieproces in de deelnemende fabrieken. Het 
recyclagepercentage verder verhogen (30% tot 50%) zou investeringen vragen in uitrusting. Het gerecycleerde gips en de gipsplaten geproduceerd met het 
gerecycleerde gips halen de gedefinieerde kwaliteitscriteria.  
De resultaten van het project tekenen het kader uit dat nodig is om een cultuur van ontmanteling (in plaats van sloop) en recyclage van B&S-gipsafval te 
bewerkstelligen. Beste praktijken voor ontmanteling, recyclage en productie werden gedefinieerd. Er werden handleidingen van beste praktijken voorzien om de 
verschillende actoren (slopers, recycleerders en producenten) in de gipswaardeketen te helpen de gipsrecyclage te implementeren. Zo definieerde dit project 
afvalaanvaardingscriteria voor het teruggewonnen gips in de vorm van kwaliteitsrichtlijnen. Het stappenplan van het project voor een duurzame 
gipswaardeketen maakt aanbevelingen voor de Europese Commissie en de Europese gipsindustrie over hoe ze de gipsrecyclage kunnen bevorderen. 
Het project is erg relevant voor het EU-actieplan voor de circulaire economie, de Richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen (1999/31/EC) en de Richtlijn 
betreffende afvalstoffen (2008/98/EC); deze laatste legt een doel vast van 70% voor het hergebruik, recyclage en andere terugwinning van B&S-afval tegen 
2020. Bovenop de vermindering in B&S-afval dat gestort wordt, biedt het project nog verschillende andere milieuvoordelen, waaronder: een kleinere 
koolstofvoetafdruk, een potentiële daling in de hoeveelheid niet-recycleerbaar gipsafval omwille van de promotie van ontwerpen voor ontmanteling of 
hergebruik van gipsplaten en ander gips aan het einde van de levensduur van een gebouw; verhoogde efficiëntie qua grondstoffengebruik; en meer recyclage 
van andere B&S-afvalfracties door de promotie van audits vóór sloop- en selectieve ontmantelingswerken. 
Een bijzondere innovatie bestond erin om alle actoren van de gipswaardeketen uit verschillende Europese landen (waaronder concurrenten) te verenigen in een 
Europese vereniging. Deze gezamenlijke aanpak heeft een hoge demonstratieve waarde 
De opkomst van een gipsrecyclagemarkt zou socio-economisch voordelen bieden. Deze markt kan aan kracht winnen door de stijgende prijzen van 
afvalverwerking, wat de financiële duurzaamheid van de recyclage van B&S-afval kan verbeteren. Daarbovenop vereist de recyclage van B&S-afval dat 
gebouwen aan het einde van hun levensduur ontmanteld worden in plaats van gesloopt; dit vertaalt zich in jobs die meer competenties vereisen op vlak van 
ontwerp- en ontmantelingstechnieken, en op hun beurt groene groei stimuleren. 

 
 
 
 
Voor meer informatie: 
http://gypsumtogypsum.org/ 
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LIFE Natuur en Biodiversiteit 
 

 

Dit LIFE-prioriteitsgebied is gericht op het ontwikkelen, testen en demonstreren van beste werkwijzen, oplossingen en 
geïntegreerde benaderingen om bij te dragen tot de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van het beleid en de wetgeving inzake 
natuur en biodiversiteit en verbetert de bijbehorende kennisbasis. 

Tot nog toe heeft de component LIFE Natuur en Biodiversiteit 72 projecten in België gecofinancierd. Dit vertegenwoordigt 
een investering van €276 miljoen, waarvan €131 miljoen is verstrekt door de Europese Unie. 

De voltooide projecten waren voornamelijk toegespitst op de restauratie, het behoud en het beheer van habitats, zoals de 
Uitkerkse polders, bossen in de Vlaamse Ardennen, de kalkhoudende habitattypes in de streek van de Lesse en de Lomme, 
het fossielestuarium van de duinen van de IJzer, de droge graslanden van de Bovenmaas, de minerotrofe venen en heide-
ecosystemen in de Zuiderkempen, turf- en natte habitats op het plateau van Saint-Hubert, het laagveenecosysteem 
"Damvallei", moerassen langs de Schelde, het vijvercomplex van Midden-Limburg, de oligo-mesotrofe waterhabitats in de 
Kempen, de waterrijke natuurgebieden in Belgisch Lotharingen, de zoute graslanden in de Vlaamse polders, de valleien en 
turfheides van de Croix Scaille en het plateau van Tailles, heides in Visbeek, vogelhabitats in Abeek, de bocagelandschappen 
van de Fagne-Famenne, bossen in de Most-Keiheuvel en grasland in Vochtig Haspengouw. Het project is ook gericht op de 
bescherming van bepaalde soorten (zoals de parelmossel, de kwartelkoning, bedreigde vleermuissoorten in Vlaanderen en 
bedreigde vlinders in Wallonië). Ngo’s vormden veruit het grootste deel begunstigden (meer dan 80%). Andere projecten 
werden ontwikkeld door lokale en regionale overheden en door parken. De gemiddelde duur van de projecten bedroeg tussen 
36 en 60 maanden. 

Er lopen 25 LIFE+ Natuur-projecten in België. Doel van de projecten is het herstellen van habitats (zoals de kwelders van 
het Zwin, de Bosbeek-, Itterbeek- en Kleine Netevalleien, de regio van de Luikse Ardennen, bocagelandschappen van de 
Fagne-Famenne, graslanden en weiden in Zuidelijk Lotharingen en de Ardennen, de versnipperde habitats in het Hageland, 
natuurlijke habitats voor kritisch bedreigde soorten in het Zoniënwoud, graslanden in de Oostkustpolders, Grote Netewoud, 
de Schelde-estuariumsite en de Demervallei. Eén project richt zich op de verbondenheid van het Natura 2000-netwerk aan 
beide kanten van de Belgisch-Nederlandse grens van het stroomgebied van de Maas. Verder projecten zijn: ontwikkeling van 
innovatieve technieken voor de aanleg en het onderhoud van boscorridors voor bovengrondse leidingen, teneinde hun 
potentiële voordelen voor biodiversiteit maximaal op te voeren; biodiversiteit ontwikkelen in nog werkende steengroeves; en 
de ontwikkeling en het herstel van semi-natuurlijke heide- en graslandhabitats in de Oostelijke Ardennen. De meeste lopende 
projecten werden ontwikkeld door ngo’s en regionale overheden. Een ervan wordt uitgevoerd door een beroepsorganisatie 
(European Landowners’ Organisation - Europese organisatie van landeigenaren en Fédération des Industries Extractives); en 
ook nog een door de Bijzondere Commissie “Grenspark De Zoom Kalmthoutse Heide”. De duur ervan schommelt tussen 11 
en 96 maanden. 

Hieronder staat een voorbeeld van een geslaagd LIFE Natuur-project in België. 

Restauratie van natuurlijke habitats in het stroomgebied van de 
Lomme en in de omliggende gebieden (LOMME) 
LIFE08 NAT/B/000033 
 
 

Het project herstelde 430 ha veengrond, heidegrond en weiden (180 ha meer dan de aanvankelijke 
doelstelling) en de hydrologische netwerken binnen het gebied zijn aanzienlijk verbeterd. Dit heeft geleid 
tot een snelle overgang van sommige gebieden in overgangsmoerassen. 

Ongeveer 310 ha werd onder de controle van milieubeheer geplaatst en er werden 26 nieuwe 
natuurreservaten tot stand gebracht. Andere kwantitatieve resultaten zijn onder andere: afschaffen van bosbouwkundige speculatie 
op 231 ha; verwijderen van harshoudende bomen op 201 ha en controleren van de regeneratie van harshoudende bomen op 56 
ha; verbeteren van hydrologieniveaus door 24 km aan afvoeren op te vullen, tot stand brengen van 6 watercirculatiestructuren, 
graven van 96 vijvers en aanleggen van 1,5 km minerale dijken; verwijderen van bovengrond van 15 ha; maaien op 30 ha en tot 
stand brengen van 21 omheiningen voor breedbladige bomen op 23 ha. 

De invoering van grazen en maaien op meer dan 100 ha werd bereikt via samenwerking met 11 plaatselijke boeren en het plaatsen 
van 19 km aan omheiningen. De bewustmakingsactie heeft geleid tot de plaatsing van 15 welkomstborden en 5 informatieborden. 
Er werd ook een algemene, viertalige brochure gepubliceerd en er verschenen andere publicaties over het werk van het project. 

De algemene duurzaamheid zal worden geholpen door de positieve relaties en de gezamenlijke managementovereenkomsten die 
door het project werden gesloten tussen plaatselijke belanghebbenden (waaronder boswachters, jagers en milieu-instanties). 

Voor meer informatie: 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-tourbieres-lomme-2010-2015.html?IDC=3142 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-tourbieres-lomme-2010-2015.html?IDC=3142
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LIFE Milieubeleid en –bestuur en informatie  
 

Dit prioriteitsgebied is bedoeld om de bewustmaking rond milieu-aangelegenheden te vergroten, de communicatie te 
ondersteunen, het beheer en de verspreiding van milieu-informatie en te stimuleren een beter milieubeheer door de 
betrokkenheid van de belanghebbenden te verruimen. 

Tot nog toe heeft de component LIFE Milieubeleid en –bestuur en informatie (vorheen LIFE Informatie & Kommunikatie) 
twee projecten in België gecofinancierd. Dit is een investering van €5 miljoen, waarvan €2,5 miljoen is verstrekt door de 
Europese Unie.  

Het AlterIAS-project werd beëindigd op het einde van 2013 (zie resultaten in onderstaand kader) en had als doelstelling de 
verspreiding van invasieve uitheemse planten in de volledige productieketen te beperken door de milieurisico’s van de 
Belgische sierteelt van kweker tot tuinier onder de aandacht te brengen. De totale investering bedraagt €1 miljoen, waarvan 
de EU 50% heeft bijgedragen. Het project werd uitgevoerd door het Laboratorium voor Ecologie van de Agronomische 
faculteit van Gembloers. 

Er is momenteel een lopend project dat voortbouwt op de vorige Europese Week voor Afvalvermindering (2009-2011, 
LIFE07 INF/F/000185). Daarin worden hiaten aangepakt door zich toe te spitsen op bewustmaking, het versterken en het 
verdiepen van het begrip van afvalpreventie, voorbereiding op hergebruik en recyclage, en het ruimer bekend maken van 
afvalpreventie. Dit project wordt uitgevoerd door een regionale overheid (ACR+) en zal eind 2017 afronden. De totale 
investering bedraagt €2 miljoen, waarvan de EU 50% zal bijdragen. 

 

Sensibilisering om de introductie van invasieve planten in de Belgische 
sierteelt te beperken (AlterIAS) 
LIFE08 INF/B/000052 
 
Het AlterIAS project evalueerde de socio-economische waarde van invasieve plantsoorten voor de Belgische sierteeltsector, 
door middel van een analyse van 146 catalogi in Vlaanderen en Wallonië, en een onderzoek waarbij 67 eigenaars van 
kwekerijen betrokken waren. Het eindrapport toonde dat 70 tot 90% van de invasieve planten opgelijst door het Belgische 
Platform voor Biodiversiteit commercieel verkrijgbaar waren in kwekerijen. Van de 55 invasieve soorten die verkrijgbaar 
waren in kwekerijen, stonden er 31 op de zwarte lijst van het biodiversiteitsplatform en 32 werden beschouwd als 

economisch waardevol, maar 44% van de kwekers meenden dat deze invasieve soorten minder dan 5% van hun totale omzet uitmaakten.  

Na 10 maanden van onderhandelingen tussen de sierteeltindustrie, de verantwoordelijke overheden voor het leefmilieu en de wetenschappelijke 
gemeenschap, werd een vrijwillige gedragscode goedgekeurd. Deze omvatte vijf goede praktijken: informatie verstrekken aan de betrokken partijen 
over invasieve planten in België, de verkoop en het planten van bepaalde invasieve planten stoppen (de consensuslijst), het verspreiden van 
informatie over invasieve planten, het promoten van alternatieve niet-invasieve planten, en het vroeg opsporen van nieuwe invasieve planten. 

De gedragscode werd voorgesteld aan de siertelers met de vraag om deze te onderschrijven. De ondertekenaars mochten vervolgens een keurmerk 
van goede praktijken in dit domein gebruiken. Op het eind van het project hadden 1027 partners de gedragscode ondertekend waaronder 243 
eigenaars van kwekerijen, 28 landschapsarchitecten, 52 tuinaannemers, 151 verantwoordelijken voor openbaar groen, zes botanische tuinen en 478 
tuinliefhebbers. In 2014 hadden bijna 200 tuincentra en andere verkooppunten de gedragscode onderschreven. Alle ondertekenaars verbonden zich 
ertoe om de invasieve planten op de consensuslijst niet langer te verkopen of te planten. 

De consensuslijst zorgde ervoor dat 28 soorten uit de verkoop verdwenen (meer dan 50% van de invasieve soorten die eerder verkrijgbaar waren in 
kwekerijen), waaronder 20 landplanten, acht waterplanten, 20 planten van de zwarte lijst en acht planten van de observatielijst van het Belgische 
Platform voor Biodiversiteit. Dit betrof zowat 44%  van alle invasieve planten in België. 

De uitgebreide bewustmakingscampagne om de gedragscode en haar goede praktijken te promoten omvatten een 40 minuten durende film (500 
exemplaren op DVD), 60000 projectfolders, artikels in de pers en tuinbouwmagazines, TV- en radiovermeldingen, nieuwsbrieven, een verslag voor het 
brede publiek, en informatiestanden op verschillende tuinbouwevenementen. Het project organiseerde ook gespecialiseerde informatiesessies voor 
tuinbouwleerkrachten en twee internationale workshops.  

Op het eind van het project waren de betrokken tuinbouwprofessionals zich meer bewust van de ecologische voetdruk van invasieve planten: het 
aandeel respondenten dat spontaan verwees naar de negatieve impact op de biodiversiteit was toegenomen met 17%. Ook de lijst van Belgische 
invasieve planten was beter bekend (28 soorten correct geciteerd in 2013 tegenover 17 in 2010). Dit toegenomen bewustzijn moet eigenaars van 
kwekerijen ook helpen om nieuwe invasieve planten te herkennen die zich ontwikkelen in natuurlijke habitats maar die nog niet op bestaande lijsten 
voorkomen. Deze kunnen vermeld worden in een infodocument dat bij de gedragscode gevoegd werd. Deze vrijwillige gedragscode is een krachtiger 
en effectiever instrument dan andere die elders in Europa worden aangewend. Een essentieel onderdeel dat geen deel uitmaakt van andere codes is 
de ondertekening ervan. Deze aanpak kan een eerste stap zijn in de richting van toenemende zelfregulering in de tuinbouwsector. 

Aangezien het project de aandacht trok van geïnteresseerde stakeholders uit heel Europa en zelfs uit Canada, is de methode van AlterIAS om de 
introductie van invasieve vreemde planten te beperken aan de bron, makkelijk over te nemen. De begunstigde die het project coördineert werd 
uitgenodigd op het EPPO hoofdkwartier om de haalbaarheid van een overdracht van de Belgische aanpak naar de andere EU lidstaten te evalueren. 

 

 

 

Voor meer informatie: 
http://www.alterias.be 

http://www.alterias.be/
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Subprogramma voor Klimaatactie (LIFE 2014-2020) 
 

LIFE Mitigatie van de klimaatverandering en LIFE Aanpassing aan de 
klimaatverandering 

Het prioriteitsgebied Mitigatie van de klimaatverandering draagt bij tot een vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen, met name door bij te dragen aan de uitvoering en ontwikkeling van het beleid en de wetgeving 
daaromtrent, de kennisbasis te verbeteren en geïntegreerde benaderingen en innovatieve technologieën, systemen, 
methoden en instrumenten te ontwikkelen en te demonstreren. 

Het prioriteitsgebied Aanpassing aan de klimaatverandering ondersteunt de inspanningen om de bestendigheid ten 
opzichte van klimaatverandering te verhogen, met name door bij te dragen aan de uitvoering en ontwikkeling van 
beleid en wetgeving daaromtrent, de kennisbasis te verbeteren en geïntegreerde benaderingen en innovatieve 
technologieën, systemen, methoden en instrumenten te ontwikkelen en te demonstreren.  

Tot nog toe heeft het gebied Mitigatie van klimaatverandering drie projecten in België gefinancierd. Het LIFE DRB-
project zal, op de vestiging van ArcelorMittal in Gent, in een eerste toepassing op industriële schaal, de 
doeltreffendheid van een innovatieve gepatenteerde brandertechnologie demonstreren: de dubbele 
regeneratiebrander (DRB). Het LIFE-Dairyclim-project zal bijdragen tot de matiging van de klimaatimpact en tot het 
verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in de melkveehouderij door het belang van deze graslanden als 
potentiële koolstofput te benadrukken. Het LIFE-BEVERAGE-project wil de uitstoot van broeikasgassen in de 
drankenindustrie verminderen door middel van een nieuw proces dat zal worden uitgetest in brouwerijen in België en 
het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe systeem is gebaseerd op het doorleiden van een inert gas bij een vloeistof om 
ongewenste bestanddelen te verwijderen. De totale investering voor deze twee projecten bedraagt €6 miljoen, 
waarvan de EU €2,5 miljoen zal verstrekken. De projecten zullen respectievelijk worden uitgevoerd door Cockerill 
Maintenance & Ingénerie, de Universiteit van Luik en Anheuser-Busch InBev, met een looptijd van 24 tot 48 maanden. 

Meer details over het LIFE-Dairyclim-project zijn te vinden in onderstaand vakje; de resultaten ervan zullen te 
gepasten tijde worden toegevoegd. 

 

BEVERAGE - Brouwerij-energiebesparingsproject voor een 
innovatief, efficiënt en milieuvriendelijk brouwproces 
(LIFE BEVERAGE) 
LIFE15 CCM/BE/000090 
 

Het nieuwe systeem is gebaseerd op de injectie van inert gas door een vloeistof om ongewenste 
bestanddelen erin te verwijderen. Dit simuleert het effect van koken, zonder de hitte die daarvoor vereist is. Als het wordt 
toegepast in brouwerijen waar geen energiebesparende maatregelen zijn geïmplementeerd in het kookproces, kan deze 
technologie de gemiddelde verdampingsgraad van 7,5% naar nul herleiden, een verbetering van de water- en energie-
efficiëntie met mogelijke klimaatvoordelen ten opzichte van de huidige beste praktijk. Als het proefproject succesvol is, kan 
deze technologie worden toegepast in andere brouwerijen, waardoor deze sector kan bijdragen aan de overgang van de EU 
naar een grondstofefficiënte, koolstofluwe en klimaatbestendige economie.  

LIFE BEVERAGE is dus een concreet voorbeeld van een LIFE Klimaatverandering Mitigatie- en Aanpassingsproject dat 
bijdraagt aan de ontwikkeling en implementatie van EU-maatregelen en -wetgeving omtrent het klimaat, met name die 
betreffende energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen in intensieve industriële productie. 

Het project verwacht de volgende resultaten: vermindering van de koolstofvoetafdruk van het brouwproces van ten minste 
460 g CO2-equivalent per hectoliter (vermindering van 8,6%), wat voor de pilootbrouwerijen een jaarlijkse besparing zou 
geven van 3930 ton CO2-equivalent; een totale energiebesparing van ten minste 19,4 GWh, wat neerkomt op een 
gemiddelde vermindering van het energieverbruik van de brouwerij met 12,1%; een werkelijke waterbesparing van 1% van 
water in het productieproces; en een repliceerbaarheid van de technologie in vijf andere brouwerijen, die samen 411,5 
miljoen hectoliter bier per jaar produceren. Dit stelt Anheuser-Busch InBev in staat een haalbaarheidsstudie te maken naar 
de implementatie van de technologie in alle geschikte brouwerijen (er komen nu al 66 brouwerijen in aanmerking voor de 
technologie). 

 

Voor meer informatie: 
  http://www.ab-inbev.eu/beverage.html 

LIFE Klimaatgovernance en informatie 

http://www.ab-inbev.eu/beverage.html


 

 

Laatste update: 04/07/17      Europese Commissie/EASME (http://ec.europa.eu/life/) 
 

 

 –  Pagina 6  – 

 Het prioriteitsgebied Klimaatgovernance en Informatie stimuleert bewustmaking rond klimaataangelegenheden, ondersteunt 
de communicatie, het beheer en de verspreiding van klimaatinformatie, bevordert een doeltreffender naleving van de 
klimaatwetgeving en bevordert een beter klimaatbeheer door de betrokkenheid van de belanghebbenden te verruimen. 

 
 Tot nog toe heeft het onderdeel Klimaatgovernance en Informatie twee projecten in België gecofinancierd. 'LIFE MaxiMiseR' 

streeft ernaar de capaciteit van Europese instellingen en regeringen te vergroten om hun ontwikkeling en implementatie te 
verbeteren. De totale investering bedraagt €0,7 miljoen, waarvan de EU €0,4 miljoen zal bijdragen. Het project wordt 
gecoördineerd door de ngo WWF European Policy Programme en zal lopen gedurende een termijn van 30 maanden, te 
beginnen vanaf januari 2016. 
 
Meer details over het project zijn te vinden in onderstaand kader; de resultaten ervan zullen te gepasten tijde worden 
toegevoegd. 

 

Vakjes aanvinken of succes laten zien? - Het potentieel van de 
verordening betreffende het bewakingssysteem van de EU voor LIFE 
(LIFE MaxiMiseR) 

LIFE14 GIC/BE/000590 
 

Het LIFE-MaxiMiseR-project streeft ernaar om ontwikkelingsstrategieën met lage koolstofuitstoot te 
gebruiken voor de overschakeling naar economieën met lage koolstofuitstoot.  

 

Het project heeft drie belangrijke doelstellingen. 

1) Het engagement van vele stakeholders, samenwerkende actie en het delen van beste werkwijzen en informatie in verband 
met de verordening betreffende het bewakingssysteem (MMR) vergroten via de ontwikkeling van een EU-
samenwerkingsplatform met meerdere actoren; 

2) Verzekeren dat de ontwikkelingsstrategieën met lage koolstofuitstoot van de lidstaten sterke en doeltreffende tools zijn 
om decarbonisatie te stimuleren, via de ontwikkeling van een bewakingstool voor kwantitatieve/kwalitatieve beste 
werkwijzen die de iteratieve verbetering ervan aanmoedigt; en  

3) Oplossingen beïnvloeden en verspreiden om de levering van ontwikkeling met lage koolstofuitstoot in Europa te 
financieren zodat er meer fondsen beschikbaar zijn, met name via de beoordeling van het gebruik van het Europees systeem 
van emissierechtenhandel. 

 

Het project verwacht een meetbare positieve impact te hebben op de MMR-processen van de EU op lidstaat-, EU- en 
internationaal niveau - ondersteunen van goede klimaatgovernance en de vermindering van broeikasgassen tegen 2018. 

 

Voor meer informatie: 

http://www.maximiser.eu 

 

 
  

http://www.maximiser.eu/
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Geïntegreerde LIFE-projecten voor het Milieu 
 

Dit prioriteitsgebied van LIFE heeft als doel milieu- en klimaatplannen of -strategieën zoals vereist door 
specifieke EU-milieu- of klimaatwetgeving te implementeren op een grote territoriale schaal (regionaal, 
multiregionaal, nationaal, transnationaal), voornamelijk op gebied van natuur, water, afval, lucht en 
klimaatveranderingsmitigatie en -aanpassing. Ze verzekeren de betrokkenheid van stakeholders en moedigen 
de coördinatie en mobilisatie aan van ten minste één andere relevante EU-, nationale of private 
financieringsbron. 

 

 Tot nog toe zijn er twee geïntegreerde projecten gecofinancierd in België. Dit komt neer op een totaal budget 
van €37 miljoen, waar de EU €21 miljoen van bijdraagt. De projecten worden gecoördineerd door de ngo 
Agentschap voor Natuur en Bos en de gewestelijke overheid via de Vlaamse Milieumaatschappij. De projecten 
lopen over een periode van 96 en 123 maanden. Gedetailleerde doelstellingen en de website van het BNIP-
project zijn te vinden in onderstaand kader.  

Geïntegreerd project Belgische natuur (Belgian Nature Integrated 
Project of BNIP) 
LIFE14 IPE/BE/000002 
 
 

Het Belgian Nature Integrated Project (BNIP) zal de operationele planning ontwikkelen en 
beheren voor de implementatie van de prioritaire actiekaders ('Prioritized Action 
Frameworks' of PAF's) en de uitvoering van de Natura 2000-doelstellingen van de 
Vlaamse, Waalse en federale overheid. De doelstelling van het geïntegreerde project 

bestaat er niet in alle doelstelling van de prioritaire actiekaders te bereiken, maar wel om bij te dragen aan de 
implementatie ervan door tools en expertise te ontwikkelen, de betrokkenheid van de overheden te vergroten, 
hun deelname en die van stakeholders te verstevigen. De idee is dat de resultaten van deze 
pilootherstelpraktijken en -beheer kunnen worden overgedragen naar andere Natura 2000-sites.  
Naast de sites in Vlaanderen en Wallonië zal het project ook de doelstellingen vervullen die vastgelegd zijn in 
het federale mariene prioritaire actiekaders (PAF) en de Kaderrichtlijn mariene strategie om een gunstige 
staat van instandhouding van soorten en habitats te bereiken. 

 
 De algemene thematische doelstellingen zijn: een programmastructuur en beheer vastleggen voor Natura 

2000; om actieplannen te ontwikkelen voor habitats en soorten en voor sitebeheer; capaciteit opbouwen door 
expertise met relevante benaderingen en tools; communicatietools implementeren om de betrokkenheid van 
de stakeholders te vergroten; technische instrumenten en tools ontwikkelen, zoals databases;  projecten 
opzetten voor een subset van actie- en beheerplannen; en de biologische monitoring en socio-economische 
onderzoeken uitvoeren die zorgen voor een betere kennis van habitats, soorten, ecosysteemfuncties en -
diensten. 

 
 
 Voor meer informatie: 

http://www.life-bnip.be/ 

  



 

 

Laatste update: 04/07/17      Europese Commissie/EASME (http://ec.europa.eu/life/) 
 

 

 –  Pagina 8  – 

Meer weten over LIFE en LIFE-projecten? 
 

Surf naar de LIFE-website 

 

Op de LIFE-website vindt u een schat aan informatie over het LIFE-programma: 
http://ec.europa.eu/life/ 

 

 

Zoek in de LIFE-projecten  

 

Voor meer informatie over LIFE-projecten in België of LIFE-projecten in het 
algemeen, raadpleeg de onlinedatabase van de LIFE-projecten. 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm 

 
De gebruiksvriendelijke database is de gezaghebbende informatiebron over alle 
nog lopende en afgesloten LIFE-projecten. In de database vindt u ook informatie 
over de begunstigden, hun contactdetails en de projectwebsites. 

Zoek via sociale media: 
 

  

twitter.com/LIFE_Programme / www.facebook.com/LIFE.programme / 

www.flickr.com/photos/life_programme 

Contact   

Het Nationaal Contactpunt voor België 

 Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu (Milieu en beleid en 
Informatie en Communicatie) 

 Agentschap voor Natuur en Bos (Natuur en Biodiversiteit) 
   

Naam:  Mevr. Stefanie Hugelier, Multilateral and Strategic Affairs DG  
  Environment (Milieu en Efficiënt hulpbronnengebruik/Milieubeleid 

   en-bestuur en informatieprojecten/Klimaatactie) 

  Mevr. Els Martens, Centrale Diensten (Nature and   
  Biodiversity/Klimaatactie)  

Adres: Place Victor Horta 40, bte 10 
  B – 1060 Brussels (Environment & Infcom) 
  Koning Albert II-laan 20, bus 8 
  B – 1000 Brussel (Natuur) 

Tel: +32 2 524 96 88 (Milieu) 
 +32 478 551 256  (Natuur & Biodiversiteit) 

E-mail: stefanie.hugelier@milieu.belgie.be / els.martens@lne.vlaanderen.be 
 Website: Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu:  

 http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Inspectionandenvironmentalrig
 h/international/Life/index.htm 

   Natuur en Bos (Natura 2000): 
   https://www.health.belgium.be/en/programme-life-2014-2020 

 
 Het Monitoringteam voor Belgïe 

 NEEMO EEIG – PROSPECT 

 Adres: Rue du Prince Royal, 83 
  B-1050 Brussel 
 Tel:  +32 2 514 55 34 
 E-mail: prospect@neemo.eu 

 

 

http://ec.europa.eu/life/
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://twitter.com/LIFE_Programme
http://www.facebook.com/LIFE.programme
http://www.flickr.com/photos/life_programme
mailto:stefanie.hugelier@milieu.belgie.be
mailto:els.martens@lne.vlaanderen.be
mailto:prospect@neemo.eu
http://ec.europa.eu/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
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Recent geslotene en lopende Milieu en Efficiënt hulpbronnengebruikprojecte 

Projecttitel Projectnummer Website Klik op het icoon voor 
een beknopte 

projectbeschrijving 

Projectduur 

 

WEEE LABEL OF EXCELLENCE. 
Europese normen voor de 
behandeling en recycling van 
elektrische en elektronische 
afval en voor het monitoren 
van 
behandelingsmaatschappijen 
(WEEELABEX) 

LIFE07 
ENV_B_000041 

http://www.weee-
forum.org/index.php?section=servic
es&page=services_harmonisation&
subpage=services_harmonisation_

weeelabex 

 

 

01/2009–> 12/2012 

Systeem voor 
energieherwinning van 
afvalstortplaatsen als bijdrage 
tot de strijd tegen 
klimaatverandering (CLIM-
WASTENER) 

LIFE08 
ENV_B_000040 

http://www.clim-wastener.eu/ 

 

 
 

01/2010–> 12/2012 

De inventaris van water 
emissie, een planning 
hulpsysteem om 
watervervuiling te beperken 
(WEISS) 

LIFE08 
ENV_B_000042 

http://weiss.vmm.be/ 

 
 01/2010–> 12/2012 

Hydrogeobiologische cellen 
gebruiken voor de in situ 
biologische behandeling van 
CAH gecontamineerde 
grondwateren in gebieden met 
lage hydraulische gradiënten 

LIFE08 
ENV_B_000046 

http://www.lvm-biocells.be/project/ 

 
 

01/2010–> 12/2014 

Verrijking van GPP (Green 
Public Procurement) door het 
gebruik van 100% jaarlijks 
recycleeerbaar innovatieve 
middelen in tuiniersproducten 
(Renew4GPP) 

LIFE09 
ENV_B_000406 

 

http://www.renew4gpp.com 
 

09/2010–> 08/2015 

Gebruik van in-situ chemische 
oxidatie (ISCO) met perozone 
voor het herstel van een 
cocktail van organische 
verontreinigende stof op een 
operationele gevaarlijke 
industriële site  

LIFE09 
ENV_B_000407 

http://www.vopak-expero3.be 

 

09/2010–> 08/2015 

Beleidsondersteunend systeem 
tegen luchtvervuiling in 
hotspotgebieden (ATMOSYS) 

LIFE09 
ENV_B_000409 

http://www.life-atmosys.be 

 
09/2010–> 12/2013 

Aantonen van een onderzoek 
voor het geharmoniseerde 
aanpak van biomonitoring bij 
de mens op Europees niveau 
(DEMOCOPHESII 

LIFE09 
ENV_B_000410 

http://www.eu-
hbm.info/democophes 

 09/2010–> 11/2012 

Validatie van een 
milieuvriendelijk systeem, 
combineren van CO2-opslag 
en productie van biobrandstof 
gebaseerd op algencultuur 
voor toepassing in industriële 
uitlaten (AGICAL+) 

LIFE10 
ENV_B_000696 

N/A 

 
 

01/2011 –> 09/2016 

Duurzaam En geïntegreerd 
bodembeheer om 
MilieuEffecten TE Reduceren 
(DEMETER) 

LIFE10 
ENV_B_000699 

http://www.demeterlife.eu 

 
 01/2012 –> 03/2016 

http://www.weee-forum.org/index.php?section=services&page=services_harmonisation&subpage=services_harmonisation_weeelabex
http://www.weee-forum.org/index.php?section=services&page=services_harmonisation&subpage=services_harmonisation_weeelabex
http://www.weee-forum.org/index.php?section=services&page=services_harmonisation&subpage=services_harmonisation_weeelabex
http://www.weee-forum.org/index.php?section=services&page=services_harmonisation&subpage=services_harmonisation_weeelabex
http://www.weee-forum.org/index.php?section=services&page=services_harmonisation&subpage=services_harmonisation_weeelabex
http://www.clim-wastener.eu/
http://weiss.vmm.be/
http://www.lvm-biocells.be/project/
http://www.renew4gpp.com/
http://www.vopak-expero3.be/
http://www.life-atmosys.be/
http://www.eu-hbm.info/democophes
http://www.eu-hbm.info/democophes
http://www.demeterlife.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE07 ENV/B/000041&area=2&yr=2007&n_proj_id=3261&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 ENV/B/000040&area=2&yr=2008&n_proj_id=3401&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 ENV/B/000042&area=2&yr=2008&n_proj_id=3404&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 ENV/B/000046&area=2&yr=2008&n_proj_id=3407&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3750
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3751
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3758
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3759
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3983
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3984
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GtoG: Van productie tot 
recyclage, een circulaire 
economie voor de Europese 
gipsindustrie met de afbraak- 
en recyclage-industrie”(GtoG) 

LIFE11 
ENV_BE_001039 

http://gypsumtogypsum.org/ 

 
 01/2013 –> 01/2016 

Verbeteren van de 
duurzaamheid van 
bouwmaterialen door middel 
van innovatieve behandeling 
op siliconenbasis (SILEX) 

LIFE11 
ENV_BE_001046 

http://www2.dowcorning.com/conte
nt/construction/landing/lifeplus.asp

x 

 

 06/2012 –> 05/2016 

Productie van polyfosforzuur 
door middel van een innovatief 
systeem gebaseerd op het 
natte proces voor fosforzuur 
(LIFE Polyphos Acid) 

LIFE12 
ENV_BE_000205 

http://www.prayon.com/fr/nos-
activites/innovations/life-polyphos-

acid.php 

  

 

 
07/2013 –> 03/2016 

Demonstratie van een 
innovatieve 
verbrijzelingsmethode voor 
glas en alternatief glasgruis bij 
de productie van vlak glas 
(LIFE FLAT to FLAT) 

LIFE12 
ENV_BE_000214 

http://agc-flattoflat.eu 

 
 

07/2013 –> 12/2017 

Vernieuwing in de ontwikkeling 
en het ontwerp van 
multifunctionele groene en 
blauwe infrastructuren in de 
stadsrand (LIFE-GREEN4GREY) 

LIFE13 
ENV_BE00212 

http://www.green4grey.be/ 

 

 
 07/2014 ->06/2019 

Biomassa gasomzetting voor 
CO2 uitstootvermindering en  
valorisatie van bio-afval in 
energie intensieve industriële 
processen (LIFE OxyUp) 

LIFE13 
ENV_BE_000517 

http://xylowatt.com/life-oxyup 

 

 
 06/2014 ->10/2018 

Liquidatie van volledige 
uitstoot- en lawaainiveaus 
tijdens afvalophaling met 
waterstof! (LIFE 'N GRAB HY!) 

LIFE14 
ENV_BE_000415 

ttp://www.lifeandgrabhy.eu 

 

 
 09/2015 –> 09/2019 

LIFE-PETCYCLE – Demonstratie 
van innoverende markeer- en 
sorteertechnieken voor het 
recycleren van PET tot 
hoogwaardiger non-
wovenmaterialen(LIFE 
PETCYCLE) 

LIFE14 
ENV_BE_001065 

 

 

http://petcycleproject.eu 

 

 

01/2016 –>12/2018 

Productie van volledig 
recycleerbare en herbruikbare 
'groene' composieten op basis 
van bioharsen en natuurlijke 
vezels (LIFE RECYSITE) 

LIFE15 
ENV_BE_000204 

 

http://recysite.eu 

 
 07/2016 –>06/2019 

REFRESHMENT - Pilootproject 
voor milieuvriendelijke, 
efficiënte, duurzame en 
gezonde productontwikkeling 
(LIFE REFRESHMENT) 

LIFE15 
ENV_BE_000267 

 

http://www.ab-

inbev.eu/refreshment.html 

 

 07/2016 –>12/2018 

 

Recent afgesloten en lopende Natuur en Biodiversiteitprojecten 

Projecttitel Projectnummer Website Klik op het icoon voor 
een beknopte 

projectbeschrijving 

Projectduur 

Herstel van intermediaire 
Atlantische heidehabitats in 
het Vlaamse veldgebied 

LIFE07 
NAT/B/000024 

http://www.natuurpunt.be/nl/natuur
behoud/life-en-natura-/life-

vlaams-veldgebied_1373.aspx  
01/2009 –> 12/2013 

http://gypsumtogypsum.org/
http://www2.dowcorning.com/content/construction/landing/lifeplus.aspx
http://www2.dowcorning.com/content/construction/landing/lifeplus.aspx
http://www2.dowcorning.com/content/construction/landing/lifeplus.aspx
http://www.prayon.com/fr/nos-activites/innovations/life-polyphos-acid.php
http://www.prayon.com/fr/nos-activites/innovations/life-polyphos-acid.php
http://www.prayon.com/fr/nos-activites/innovations/life-polyphos-acid.php
http://www.agc-flattoflat.eu/index.htm
http://www.green4grey.be/
http://xylowatt.com/life-oxyup
http://www.lifeandgrabhy.eu/
http://petcycleproject.eu/
http://recysite.eu/
http://www.ab-inbev.eu/refreshment.html
http://www.ab-inbev.eu/refreshment.html
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life-en-natura-/life-vlaams-veldgebied_1373.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life-en-natura-/life-vlaams-veldgebied_1373.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life-en-natura-/life-vlaams-veldgebied_1373.aspx
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4191
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4400
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4607
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4605
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5027
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5021
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5278
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5420
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5738
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5739
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE07 NAT/B/000024&area=1&yr=2007&n_proj_id=3375&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
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Heropbouw van een 
habitatsnetwerk voor 
bedreigde vlindersoorten 
(Euphydryas aurinia, Lycaena 
helle, Lycaena dispar) in het 
Waals Gewest (België) 
(PAPILLONS) 

LIFE07 
NAT/B/000039 

http://www.life-papillons.eu 

 

01/2009 –> 12/2013 

Droge half- natuurlijke 
graslanden op kalkhoudende 
bodems van de lagere- en 
middelvalleien van het 
stroomgebied van de Maas 
(Hélianthème) 

LIFE07 
NAT/B/00043 

http://www.life-heliantheme.eu 

 
 

02/2009 –> 01/2014 

Restauratie van natuurlijke 
habitats in het stroomgebied 
van de Lomme en 
nabeiliggende gebieden 
(LOMME) 

LIFE08 
NAT_B_000033 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/life
-tourbieres-lomme-2010-

2015.html?IDC=3142  01/2010 –> 12/2014 

Habitatherstel in de 
Visbeekvallei (Life Abeek) 

LIFE08 
NAT_B_000034 

http://www.life-visbeek.be/ 

 
 

01/2010 –> 12/2014 

Habitatherstel in de 
Abeekvallei (Life Abeek) 

LIFE08 
NAT_B_000035 

http://www.life-abeek.be/ 

  
 

01/2010 –> 12/2014 

Ecologisch herstel van het 
stroomgebied van Midden-
Limburg door middel van een 
nauwe samenwerking van de 
publieke- en privé-eigenaars 
en een drie-“e” benadering: 
ecologie, educatie en locale 
economie (Triple E Pond area 
M-L) 

LIFE08 
NAT_B_000036 

  
http://www.3water.eu/site/index.php
?option=com_content&view=categ
ory&layout=blog&id=41&Itemid=1

19&lang=en 

 

01/2010 –> 12/2013 

Grootschalig habitatherstel in 
de Kleine Netevallei (LIFE 
Kleine Nete) 

LIFE09 
NAT_B_000411 

http://www.natuurpunt.be/nl/natuur
behoud/life/life-kleine-

nete_1975.aspx  
01/2011 –> 12/2015 

Herstel van de biodiversiteit in 
de kwelders van de Zwin 
(ZTAR) 

LIFE09 
NAT_B_000413 

http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/Over-ons/Projecten/Ztar.aspx 

 
01/2011 –> 12/2015 

Habitatherstel in Oost-
Limburgse beekvalleien: 
Itterbeek en Bosbeek (Life Itter 
en Oeter) 

LIFE09 
NAT_B_000416 

http://www.natuurpunt.be/nl/natuur
behoud/life/life-itter-en-

oeter_1976.aspx  01/2011 –> 12/2015 

Herstelling van de natuurlijke 
habitats in de Luikse Ardennen 

LIFE10 
NAT_B_000706 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/life
-ardenne-liegeoise-2012-

2018.html?IDC=3590 

 

 01/2012 –> 12/2018 

Ontwikkeling van de beddingen 
van het elektriciteitsnet als 
middel ter verbetering van de 
biodiversiteit (ELIA) 

LIFE10 
NAT_B_000709 

http://www.life-elia.eu/ 

 
 09/2011 –> 08/2016 

Behoud van habitats en 
soorten van 
coulisselandschappen van de 
Venen en Famenne (Bocages) 

LIFE11 
NAT_B_001059 

http://www.lifeprairiesbocageres.eu
/ 

 
 07/2012 –> 06/2019 

Prioritaire acties voor 
graslanden en weiden in 
Zuidelijk Lotharingen en de 
Ardennen (Herbages) 

LIFE11 
NAT_B_001060 

http://www.life-herbages.eu 

 
 01/2012 –> 12/2019 

Natuurherstel Most-Keiheuvel 
(Most-Keiheuvel) 

LIFE11 
NAT_B_001061 

https://www.natuurenbos.be/project
en/antwerpen/life-project-most-

keiheuvel 

 

 06/2012 –> 05/2017 

http://www.life-papillons.eu/
http://www.life-heliantheme.eu/
http://biodiversite.wallonie.be/offh/lifelomme/
http://biodiversite.wallonie.be/offh/lifelomme/
http://biodiversite.wallonie.be/offh/lifelomme/
http://www.life-visbeek.be/
http://www.life-abeek.be/
http://www.lifevijvergebied.eu/
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life/life-kleine-nete_1975.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life/life-kleine-nete_1975.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life/life-kleine-nete_1975.aspx
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Over-ons/Projecten/Ztar.aspx
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Over-ons/Projecten/Ztar.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life/life-itter-en-oeter_1976.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life/life-itter-en-oeter_1976.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/life/life-itter-en-oeter_1976.aspx
http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-ardenne-liegeoise-2012-2018.html?IDC=3590
http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-ardenne-liegeoise-2012-2018.html?IDC=3590
http://biodiversite.wallonie.be/fr/life-ardenne-liegeoise-2012-2018.html?IDC=3590
http://www.life-elia.eu/
http://www.lifeprairiesbocageres.eu/
http://www.lifeprairiesbocageres.eu/
http://www.life-herbages.eu/
https://www.natuurenbos.be/projecten/antwerpen/life-project-most-keiheuvel
https://www.natuurenbos.be/projecten/antwerpen/life-project-most-keiheuvel
https://www.natuurenbos.be/projecten/antwerpen/life-project-most-keiheuvel
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE07 NAT/B/000039&area=1&yr=2007&n_proj_id=3376&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE07 NAT/B/000043&area=1&yr=2007&n_proj_id=3377&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 NAT/B/000033&area=1&yr=2008&n_proj_id=3583&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 NAT/B/000035&area=1&yr=2008&n_proj_id=3592&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 NAT/B/000036&area=1&yr=2008&n_proj_id=3529&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3865
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3867
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3870
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4048
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4077
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4297
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4319
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4313
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Habitatherstel HAGELAND (Life 
Hageland) 

LIFE11 
NAT_B_001067 

http://www.life-hageland.be 

 
 

09/2012 –> 08/2018 

Grootschalig herstel van een 
complex van grond- en 
insijpelingswaterafhankelijke 
habitats (Vochtig Haspengouw) 

LIFE11 
NAT_B_001068 

http://www.life-
vochtighaspengouw.be 

 
 09/2012 –> 08/2018 

Herstel van natuurlijke 
habitats voor kritisch 
bedreigde soorten door de 
versnippering van het 
Zoniënwoud 

LIFE12 
NAT_B_000166 

http://www.sonianforest.be/lifeozon
/ 

 
 07/2013 –> 06/2017 

Herstel van de graslanden in 
de Oostkustpolders (LIFE 
Oostkustpolders) 

LIFE12 
NAT_B_000252 

https://www.natuurpunt.be/pagina/i
nleiding-life-oostkustpolders 

 
 

07/2013 –> 06/2018 

Grote NeteWoud: wildernis op 
menselijke schaal (LIFE Grote 
NeteWoud) 

LIFE12 
NAT_B_000438 

http://www.natuurpunt.be/nl/life-
grote-netewoud_3364.aspx 

 
 

09/2013 –> 08/2019 

Habitatherstel van alluviale 
bossen en kreken binnen de 
door overstromingen 
gecontroleerde Schelde-
estuariumsite Kruibeke-Bazel-
Rupelmonde (LIFE+SCALLUVIA) 

LIFE12 
NAT_B_000596 

http://scalluvia.eu 

 
 

09/2013 –> 09/2017 

Herstel van de Vlaamse en 
Noord-Franse duinen (Life 
FLANDRE) 

LIFE12 
NAT_B_000631 

http://www.lifeflandre.be 

 
 

09/2013 –> 09/2018 

Herstellen van heide (Life 
Together) 

LIFE12 
NAT_B_001098 

http://www.togetherfornature.be 

 
 

10/2013 –> 09/2017 

'Grens'overschrijdend herstel 
van heide, landduinen en 
vennen, integrale aanpak 
exoten (HELVEX-LIFE) 

LIFE13 
NAT_B_000074 

http://www.grensparkzk.nl/life-
project-helvex-2014-2019 

 
 07/2014 ->06/2019 

Connectiviteit van het Natura 
2000 netwerk in het 
overschrijdend gebiet aan de 
Belgisch-Nederlandse grens in 
het Maasbekken (LIFE Pays 
Mosan) 

LIFE13 
NAT_B_001067 

 

http://www.lifepaysmosan.eu 

 
 

07/2014 –> 06/2020 

LEVEN IN GROEVEN (LIFE IN 
QUARRIES) 

LIFE14 
NAT_BE_000364 

 

http://www.lifeinquarries.eu 

 
 

10/2015 –> 09/2020 

Actieplan voor de verbetering 
van de habitats van bedreigde 
Europese soorten in de 
Demervallei door brede 
samenwerking (LIFE Delta) 

LIFE15 
NAT_BE_000760 

 

https://www.natuurpunt.be/pagina/li
fe-delta 

 

 09/2016 –> 08/2022 

Herstel en behoud van (semi-
)natuurlijke habitats in de 
oostelijke Ardennen (België) 
(LIFE NARD-US) 

LIFE15 
NAT_BE_000774 

http://www.life-nardus.eu 

 
 07/2016 –> 06/2023 

 

Recente en lopende Milieubeleid en –bestuur en informatieprojecte 

Projecttitel Projectnummer Website Klik op het icoon voor 
een beknopte 

projectbeschrijving 

Projectduur 

Sensibilisering om de 
introductie door de tuinbouw 
van invasieve planten in België 
te beperken (AlterIAS) 

LIFE08  
INF_B_000052 

http://www.alterias.be 

 01/2010 –> 12/2013 

http://www.life-hageland.be/
http://www.life-vochtighaspengouw.be/
http://www.life-vochtighaspengouw.be/
http://www.sonianforest.be/lifeozon/
http://www.sonianforest.be/lifeozon/
https://www.natuurpunt.be/pagina/inleiding-life-oostkustpolders
https://www.natuurpunt.be/pagina/inleiding-life-oostkustpolders
http://www.natuurpunt.be/nl/life-grote-netewoud_3364.aspx
http://www.natuurpunt.be/nl/life-grote-netewoud_3364.aspx
http://scalluvia.eu/
http://www.lifeflandre.be/
http://www.togetherfornature.be/
http://www.grensparkzk.nl/life-project-helvex-2014-2019
http://www.grensparkzk.nl/life-project-helvex-2014-2019
http://www.lifepaysmosan.eu/
http://www.lifeinquarries.eu/
https://www.natuurpunt.be/pagina/life-delta
https://www.natuurpunt.be/pagina/life-delta
http://www.life-nardus.eu/
http://www.alterias.be/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4321
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4323
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4603
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4608
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4606
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4611
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4610
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4604
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4874
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5041
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5310
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5835
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5836
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE08 INF/B/000052&area=7&yr=2008&n_proj_id=3501&cfid=16439996&cftoken=2e36c17-000970bf-7fa4-1468-b5d5-839b11f70000&mode=print&menu=false')
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Europese Week van de 
afvalvermindering  (Life 
EWWR+) 

LIFE12  
INF_BE_000459 

http://www.ewwr.eu/ 

 
 

07/2013 –> 06/2017 

 

Lopende Klimaatverandering Mitigatie- en Anpassingsprojecte 

Projecttitel Projectnummer Website Klik op het icoon voor 
een beknopte 

projectbeschrijving 

Projectduur 

Demonstratie van de dubbele-
regeneratiebrandertechnologie 
om de uitstoot van 
broeikasgassen door 
staalfabrieken te verminderen 
(LIFE DRB) 

LIFE14 
CCM/BE/000921 

 

NVT 
 

09/2015 –> 03/2018 

Voederstrategieën om de 
uitstoot van methaan en de 
koolstofafdruk van 
zuivelkoeien in België, 
Luxemburg en Denemarken te 
verminderen (LIFE-Dairyclim) 

LIFE14 
CCM/BE/001187 

 

http://labos.ulg.ac.be/dairyclim/en/ 

 
 

10/2015 –> 09/2019 

BEVERAGE - Brouwerij-
energiebesparingsproject voor 
een innovatief, efficiënt en 
milieuvriendelijk brouwproces 
(LIFE BEVERAGE) 

LIFE15 
CCM/BE/000090 

 

http://www.ab-
inbev.eu/beverage.html 

 

 07/2016 –> 06/2018 

Lopende Klimaatgovernance en informatieprojecten 

Projecttitel Projectnummer Website Klik op het icoon voor 
een beknopte 

projectbeschrijving 

Projectduur 

Vakjes aanvinken of succes 
laten zien? - Het potentieel van 
de verordening betreffende 
het bewakingssysteem van de 
EU voor LIFE (LIFE MaxiMiseR) 

LIFE14 
GIC/BE/000590 

http://www.maximiser.eu/ 

 

 
 01/2016 –> 07/2018 

 

Lopende LIFE geïntegreerde projecten 

Projecttitel Projectnummer Website Klik op het icoon voor 
een beknopte 

projectbeschrijving 

Projectduur 

Geïntegreerd project Belgische 
Natuur (LIFE BNIP) 

LIFE14 
IPE/BE/000002 

http://www.life-bnip.be/ 

 
01/2015 –> 12/2023 

Belgisch Initiatief om een stap 
voorwaarts te zetten naar een 
goede toestand in het 
stroomgebied van de Schelde 
(Belini) 

LIFE15 
INF/B/000014 

http://www.life-belini.be/index-
en.php 

 
 01/2015 –> 12/2023 

 

http://www.ewwr.eu/
http://labos.ulg.ac.be/dairyclim/en/
http://www.ab-inbev.eu/beverage.html
http://www.ab-inbev.eu/beverage.html
http://www.maximiser.eu/
http://www.life-bnip.be/
http://www.life-belini.be/index-en.php
http://www.life-belini.be/index-en.php
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4609
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5249
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5244
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5680
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5419
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5431
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6099

