
ECOBAZAAR



WELKOM!

...in het Brussel van Bazaar Trottoir.  

 

Wanneer je met ons de straten intrekt dan ontdek je de stad van vandaag.  We zijn  actief

in verschillende buurten en binnen verschillende thema's. Denk aan (vrouwelijk)

ondernemerschap, duurzame projecten, bier, street art,... of één van de klassiekers.   Deze

brochure legt de focus op het thema ECOBAZAAR.   Ontdek de andere brochures hier.

Het aanbod kan in het Nederlands, Frans en Engels. 

Kies voor ons als je Brussel wilt ontdekken, onderbouwd maar niet té serieus.  We willen

ons vooral amuseren, samen met jullie.   
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http://www.bazaartrottoir.be/voorbedrijven


ECOBAZAAR | GO GREEN!

DUURZAAM ONDERNEMEN | CIRCULAIRE ECONOMIE | VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN | WEERBAARHEID

Dit zijn termen waar we de laatste tijd mee om de oren worden geslagen.  Sommigen zien het als greenwashing, andere als

geitewollensokkentaal,... Wij zien het als interessante opportuniteiten!

We laten jullie kennismaken met een aantal creatieve projecten.  Voorbeelden zijn een stadsboerderij die champignons kweekt op

koffiegruis, bier gemaakt van koffie of afval van brood, een mode-ontwerpster die geen stofje verspilt en nog vele andere... 

Stuk voor stuk verrassende projecten die bewijzen wat er allemaal beweegt binnen Brussel op vlak van circulariteit én

ondernemersschap.  

Ontdek dit tijdens een wandeling, of combineer het met één van onze workshops. 
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ECOBAZAAR | THEMA'S

SLOW FASHION

Niet alleen de oliesector maar ook de kledingindustrie

is één van de grootste vervuilers van onze planeet.

Toch kan het anders.

We bezoeken een aantal mode-ontwerpers die dit met

veel enthousiasme aantonen. 

FOOD & URBAN FARMING

Hoe vullen we 'verloren' ruimte in, wat leeft er in

sommige kelders of daken aan stadsboerderijen. Hoe

gaan we om met voedseloverschotten. Dit zijn een

aantal vragen die beantwoord worden binnen dit

thema. ANDERE MOGELIJKHEDEN

Dit begrip is onderhevig aan een constante evolutie en

vragen staat ook hier vrij.SOCIALE ECONOMIE

Binnen dit thema hebben we aandacht voor

maatwerkbedrijven, Sociale Startups, daklozen- of

vluchtelingenprojecten, reïntegratieprojecten,

deeleconomie,... Mogelijkheid om een aantal

projecten te bezoeken.

DUURZAME KUNST

Ook deze sector zoekt naar mogelijkheden om op een

duurzame en ecologische manier kunst te maken en in

te zetten.

CIRCULAR CITY 

Vandaag ondernemen we vaak lineair. We maken iets,

verkopen het en smijten het weg. De Circulaire

economie zorgt ervoor dat afval voor de één een

interessante bron is voor de ander. Verschillende

voorbeelden passeren de revue.
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ECOBAZAAR | OPTIES

WANDELING CENTRUM | KANAAL

TOUR & TAXIS

ABATTOIR

ONLINE BRASSEN MET CIRCULAIRE BROUWERIJEN

DAGPROGRAMMA MET WANDELING , WORKSHOP EN LUNCH/DINER 

+ THEMA EVENTUEEL

WORKSHOP RESILIENCE COACHING

DAAG JE ONDERNEMING UIT!

CIRCULAIR ONDERNEMEN

BEDRIJFSBEZOEKEN RONDLEIDING IN DE ORGANISATIE

ONTMOETING MET DE ONDERNEMER
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ECOBAZAAR | PRAKTISCHE INFO EN PRIJZEN

WANDELING | BASISFORMULE | MET DRANKJE

1u30 - 2u00

25€/pp

2u30 - 3u00

30€/pp

WANDELING | MET CIRCULAIR BIER

Zowel in het centrum als in de omgeving van Tour &

Taxis is er telkens een brouwerij die werkt volgens een

aantal circulaire principes.

Breidt de wandeling uit met hier een extra stop.

Afhankelijk van de dag kunnen we terecht in de taproom

of kopen we het bier ter plaatse. 

DUUR

PRIJS

DUUR

PRIJS

2u00 - 2u30

30€/pp

BEDRIJFSBEZOEKEN | CENTRUM*

Bezoek een stadsboerderij in Molenbeek. Op de

bedding van de Zenne kweken ze groentes die in het

sociaal restaurant worden gebruikt. Er is ook een meubel-

maatwerkbedrijf,  broodjeszaak, biowinkel,...

DUUR

PRIJS

+ 1 uur

12,5€/pp

STADSBOERDERIJ 1 MOLENBEEK

STADSBOERDERIJ MICROGROENTEKWEKERIJ

Aan het kanaal vinden we in de kelders van een oude

brouwerij een stadsboerderij die microgroenten kweekt.

We kunnen bekijken hoe deze scheuten kiemen en

verwerkt worden. 

DUUR

PRIJS

+ 45 min - 1u00

12,5€/pp

BEDRIJFSBEZOEKEN | TOUR & TAXIS

We duiken de kelders in van de immense site van Tour &

Taxis. Ondergronds is het ideaal om oesterzwammen te

kweken op koffiegruis.  We krijgen inzicht in het volledige

proces en wat er allemaal nog met champignons

gemaakt kan worden. 

CHAMPIGNONKWEKERIJ

DUUR

PRIJS

+ 45 min - 1u00

17,5€/pp

*Prijzen voor de groepsbezoeken zijn enkel in combinatie met een wandeling.  Contacteer ons voor de prijzen zonder wandeling.  
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ECOBAZAAR | PRAKTISCHE INFO EN PRIJZEN

BEDRIJFSBEZOEKEN | ABATTOIR

Bezoek de stadsboerderij van 400m2 op één van de

daken van de Foodmet. Hier kweken ze groenten,

kerstomaatjes maar ook vis en bijen.  Je krijgt meer

inzicht in deze dakboerderij en hoe alles technisch is

opgezet.

SITE ABATTOIR

DUUR

PRIJS

+ 1u30

35€/pp (10 - 20 personen.)

KOOKWORKSHOP MET VOEDSELOVERSCHOT 

Wil je de voormiddag op de markt doorbrengen of

samen met de restjes van de markt koken?  Nadien

schuiven we samen aan tafel met Cultureghem.

Maandag kook je met de overschotten. Vrijdag kopen we

ze zelf.

DUUR

PRIJS

9u30 - 14u00

60€/pp (min. 10 personen)

Of schuif aan voor de lunch op ma of vrij.

DUUR

PRIJS

12u00 - 14u00

20€/pp (min. 10 personen)

BEDRIJFSBEZOEKEN | EXTRA TOELICHTING 

We geven graag nog even mee dat we constant werken

aan een verdere uitbreiding van deze bedrijfsbezoeken.

Een deel van de kostprijs die we vragen gaat naar ons,

voor het betalen van de gidsen, maar het grootste deel

rechststreeks naar de organisaties zelf.  Zij zijn vaak

startende en we willen hen hiermee graag mee

ondersteunen. 

ONLINE BRASSEN | MET CIRCULAIR BIER

Liever bier proeven vanuit je eigen bubbel-omgeving?

Dat kan, we sturen een pakketje op met 6 bieren van

brouwerijen die circulair ondernemen en bespreken er 3

tijdens een tasting van 1u30. 

DUUR

PRIJS

1u30

30€/bierbox.

Verzendkosten niet inbegrepen,

reken hiervoor 8,5€. 
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ECOBAZAAR | PRAKTISCHE INFO EN PRIJZEN

ECOBAZAAR DAG

Circulaire Economie of duurzaam ondernemen zijn voor velen nog onbekende begrippen.  Bovendien

vaak in de mond genomen maar niet altijd een inspirerend voorbeeld voor veel organisaties en

bedrijven.

We maken het het eerste uur heel concreet met een aantal bedrijfscases die inspirerend werken.  Na

dit verkennende uurtje gaan we de stad in en ontdekken we nog meer voorbeelden.  Waar mogelijk

kunnen we gesprekken met de intiatiefnemers opzetten.

Rond de middag keren we terug naar de locatie, lunchen krijgen hier nog een korte rondleiding over

de stadsboerderij en gaan nadien aan de slag. Hoe kunnen we dit alles nu concreet toepassen op

jullie organisatie?

Ver zoeken doen we niet, wat is makkelijkst toepasbaar op korte termijn. Is er nog ruimte over dan

gaan we verder en bekijken we naar langetermijn modellen.

Sowieso blijft het een heel ontspannende dag met veel inspiratie, verbinden, creëen maar ook het

nodige enthousiasme en plezier.  

We vullen de dag verder met leuke versnaperingen en drankjes, allemaal in het thema. En lekker,

geloof me... 

DUUR

PRIJS

9u30 - 17u00 (kan uiteraard aangepast worden aan jullie timing. 

100€/pp, hier is alles inbegrepen.  Locatie, gidstoer, workshops, lunch, drank

en versnaperingen. 
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ECOBAZAAR | PRAKTISCHE INFO EN PRIJZEN

WORKSHOPS

Resilience Coaching is een methodologie die KMO's toelaat om de opportuniteiten van duurzaamheid en circulariteit voor hun

onderneming in kaart te brengen.

Deze tool werd ontwikkeld door Leefmilieu Brussel en bekijkt 3 grote thema's: "Materiaal en Productie", "Producten en Diensten"

en "Finance en Organisatie"

Deze workshop kan een 3-tal uur duren tot een volledige dag.  We bekijken hier graag samen wat jullie willen bereiken wat de

beste optie is. 

DUUR

PRIJS

3u00

300€/groep, exclusief verplaatsingsonkosten.

RESILIENCE COACHING (ISM LEEFMILIEU BRUSSEL) 

Hier gaan we creatief aan het werk.  We laten ons eerst inspireren door een aantal concrete voorbeelden, toegepast op je sector.

Daarna is het tijd om te brainstormen, bekijken wat haalbaar is en hier een actieplan aan te koppelen.

We doen dit in jullie organisatie of online.   

DAAG JE ONDERNEMING UIT!

DUUR

PRIJS

4u00

50€/pp, (minimum 10 personen). Inbegrepen is de gids, huur locatie en drank tijdens de sessie. 

We starten met een inspiratiemoment, gaan daarna naar buiten om de initiatieven in de buurt te ontdekken. Nadien komen we

terug om te bekijken wat we kunnen toepassen op de eigen organisatie. 

WANDELING + WORKSHOP 
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CONTACTEER ONS

Hallo, ik ben Valérie, oprichtster van Bazaar Trottoir.

Vragen staat vrij en ik denk heel graag mee met jullie.

HELLO@BAZAARTROTTOIR.BE 

0487 26 70 08

WWW.BAZAARTROTTOIR.BE

http://www.facebook.com/bazaartrottoir
http://www.instagram.com/bazaartrottoir
https://www.linkedin.com/in/valeriedeketelaere/
http://bazaartrottoir.be/
http://bazaartrottoir.be/
http://www.bazaartrottoir.be/

