
Duurzaamheids checklist Gooikoorts festival 

 

 

 

Communicatie: 

- Digitale communicatie naar medewerkers, geïnteresseerden en pers verloopt digitaal via 

website, mail, nieuwsbrief en facebook  

- Het publiek wordt geïnformeerd van de duurzame acties via pers, nieuwsbrief en zo 

aangespoord zelf duurzaam te handelen 

- Aanschaf Mobile (M-Ticket) is mogelijk via Ticketscript 

- Gooikoorts deelt geen gadgets uit en de flyers worden aangeboden in een flyerrek en niet 

zomaar uitgereikt 

- Geen vlaggen van sponsors op het terrein. De sponsoring wordt op schermen getoond 

- Het beperkte drukwerk is op recyclagepapier 

- Indien er overschot is aan gedrukte affiches/flyers, dan zal het jaar erna dit papier  

gerecycleerd worden voor een workshop origami in sjato miredo (kinderanimatie) 

- Gooikoorts krijgt regelmatig aanbiedingen van bedrijven die hun product gratis wensen uit te 

delen op het terrein. Wij doen daar niet aan mee omdat dit afval teweeg brengt 

- Verslagen van de vergadering worden niet uitgeprint maar zijn online beschikbaar 

- Evaluatieformulieren worden niet geprint, maar elektronisch verstuurd na het festival 

 

Sensibilisatie bezoekers: 

- Sinds 2016 heeft Gooikoorts een leuke, interactieve ecologie/upcycling festivalstand. Waar 

voorbeelden gegeven worden van hoe oude t-shirts te upcyclen en waar je informatie kan 

vinden over recycleren.   

- De upcycling stand is volledige ingekleed met meubilair uit kringloopwinkels of via 

weggeefwebsites. 

- De bezoekers kunnen aan een opruimtafel hun vuile borden stapelen en het afval deponeren 

in een emmertje voor keukenafval. Zo sporen we hen aan zelf zorg te dragen voor het terein. 

- Aan de snackstanden staan enkele vuilnisbakken die het recycleren bevorderen. 

 

Bar & restaurant: 

- Voedseloverschot voor de kippen aan kinderanimatie 

- Alles wordt in glazen en tassen, echt bestek en borden geschonken/ gegeven. Geen wegwerp 

- Ruimte voor lokale handelaars… Bieren Decam, bakkerij Dedoncker, Fruitsappen 

Pajottenlander,… 

- Ecologisch afwasmiddel van Frosh 



- Asbakken om het terrein peukenvrij te houden 

- Koffie en thee van Oxfam 

- Herbruikbare decoratie > foto’s,plafonddecoratie,… 

 

Afvalbeheer 

- Drank wordt uitsluiten in glazen geserveerd, dus niets in plastiek 

- Alle aangekochte drank is ook in glas of in vaten, dus geen pmd afval 

- Plastieken draaidoppen van glazen drankflessen worden bijgehouden en gerecycleerd t.v.v. 

blindegeleidehonden 

- Kroonkurken worden apart gehouden om te recycleren 

- Doorgedreven afvalsortering met afvaleilanden… 

- De maaltijden in het restaurant worden op echte borden geserveerd met echt bestek 

- De snacks worden gegeven is milieuvriendelijk afbreekbaar materiaal: bvb bordjes van 

rietsuiker, gerecycleerd materiaal voor mini-bestek bij pannenkoeken of frietjes 

- Bij aankoop van materiaal wordt ook gelet op zo min mogelijk verpakkingsafval 

- Aparte container voor hoogcalorisch afval 

- Nauwgezette opruiming van het terrein om zelfs het kleinste peukje en papiertje te 

verwijderen 

- Achter de schermen wordt er ook gerecycleerd 

- De caravan die jaarlijks gebruikt wordt is opgebouwd met recuperatiemateriaal (de vloer 

werd volledig vernieuwd met afvalhout en een recuperatie linoleum)  

 

Energie en klimaat: 

- Noodzakelijke verplaatsingen op het terrein gebeuren per fiets en niet met gemotoriseerde 

voertuigen zoals quads 

- 80% van het materiaal wordt gehuurd of geleend. Zo ligt er geen berg materiaal onnodig 

opgestapeld tijdens het jaar wat heel wat vierkante meters opslagruimte bespaart 

- Terreinverlichting wordt pas ingeschakeld als het werkelijk donker wordt 

- De drankvoorraad voor het volledige festival wordt in één transport geleverd 

- Drinkbaar kraantjeswater gratis voor festivalgangers 

- In de keuken van het restaurant en de pannenkoekenstand gaat de voorkeur naar gasenergie 

 

Hinder: 

- Gooikoorts respecteert en handhaaft een maximaal geluidsniveau van 90dB. Bij deze waarde 

kan geen gehoorschade optreden, zijn oordopjes niet verplicht en is er geen geluidshinder 

voor de buren 

- Door middel van logo’s en een filmpje wordt wildplassen tegen gegaan 

- Er zijn voldoende en zeer degelijke toiletten aanwezig op het terrein. In tegenstelling tot 

mobiele toiletten die wildplassen wel eens durven te stimuleren 

- Er is regelmatig politiecontrole om vandalisme en overlast uit te sluiten 



 

Mobiliteit en bereikbaarheid: 

- Er wordt een shuttle dienst ingericht die op regelmatige basis bezoekers oppikt op 

afgesproken plaatsen en er wordt eveneens een nachtdienst ingericht 

- De website voorziet allerlei bereikbaarheidsinformatie via het openbaar vervoer 

- Voorzieningen voor rolstoelen, aparte zone in publiek, medewerkers beschikbaar voor hulp, 

rijplaten,... 

 

Toegangkelijkheid: 

- Assistentiehonden zijn toegelaten 

- Afgebakende zone voor rolstoelgebruikers tijdens de concerten 

- Er liggen rijplaten rondom het terrein en oprijplaten zodat alles toegankelijk is voor 

rolstoelgebruikers 

- Aanspreekbare medewerkers om te helpen waar nodig 

- Voorbehouden parkeerplaatsen bij de ingang van de parking 

- Toegankelijke infrastructuur voor rolstoelgebruikers 

- Voorbehouden plaatsen in de concerttent op rolstoelpodium 

- Aangepaste toiletten op de festivalweide 

- Verharde paden op het terrein 
- Er is aangepast sanitair voorzien 

- Huisdieren zijn niet toegelaten, maar voor assistentiehonden maken wij graag een 

uitzondering 

- Signalisatie en bewegwijzering over het gehele festivalterrein 

 

Diversiteit: 

- Gooikoorts is een familiefestival en toegankelijk voor elke leeftijdscategorie 

- Geen enkele medewerker, bezoeker, belanghebbende wordt uitgesloten door zijn origine, 

leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, geloof of levensbeschouwing. 

 

Veiligheid en gezondheid & diervriendelijk: 

- Gooikoorts respecteert en handhaaft een maximaal geluidsniveau van 90dB. Bij deze waarde 

kan geen gehoorschade optreden en zijn oordopjes niet verplicht 

- EHBO is voorzien door rode kruis hulppost 

- De vrijwilligers zijn verzekerd 

- Bij de maaltijden wordt er naar gezondheid gekeken. Zo is er vers fruit met yoghurt en zijn de 

volwaardige gerechten voorzien van verse groenten. 

- Voor baby’s en jonge mama’s is er aan kinderanimatie een rustige ruimte waar flesjes 

kunnen opgewarmd worden voor melk of waar de mama in een ligstoel rustig kan 

(borst)voeding geven weg van de drukte en een baby kan ververst worden. Moeders hebben 



uiteraard het recht om overal borstvoeding te geven, maar indien er nood is om even uit de 

drukte van een festival te zijn, kan deze rustgevende ruimte gebruikt worden om even op 

adem te komen. 

- Het deeg voor de pannenkoeken wordt ter plaatse gemaakt. Bij de aankoop van de eitjes 

kopen we enkel eitjes aan met een code die start met 0/1/2. Zo zijn we zeker dat we geen 

eieren uit een legbatterij gebruiken. 

- In het restaurant is een vegetarische schotel verkrijgbaar. Ook bij de hamburgerstand is er bij 

iedere smaak een vegetarisch alternatief. Bij de pastastand is er ook een vegetarisch aanbod. 

Vermits de verantwoordelijke catering zelf vegetarisch is, is er veel aandacht voor 

vegetarisch aanbod voor de bezoekers.  

 

Betrekken lokale gemeenschap & economie & faitrade: 

- De inwoners van Gooik hebben op zondag gratis toegang 

- Eigen bus service van en naar de omliggende dorpen… 

- Gooikoorts verschaft werkgelegenheid 

- Sponsoring wordt gezocht bij lokale partners 

- Gooikoorts werkt met lokale gastgezinnen om de artiesten op te vangen.   

- De catering wordt voorzien door eigen vrijwilligers in een eigen cateringstand met vers fruit-

yoghurt-ijs-pannenkoeken-boterhammekes. Er is ook een cateraar uit de regio die instaat 

voor luxueuze hamburgers-pasta-restaurant-frituur.  

- Bij aankoop van vers fruit is er een voorkeur voor bio. Er wordt zelfs fruit verwerkt uit eigen 

tuin (aalbessen, frambozen). Bananen worden van Max Havelaar/Biolabel gekocht 

- Er wordt samengewerkt met de lokale Geuzestekerij De Cam 

- Op de stand van de eigen catering verkopen we vers fruit. Bij de aankoop van het fruit wordt 

er gekeken dat het fruit seizoensgebonden is  

- Bij de aankoop van het vers fruit wordt er gekeken dat het fruit van ‘hier’ komt. Appels 

worden via Horta aangekocht, waar de zekerheid is dat het van duurzame en lokale 

landbouw afkomstig is 

- Bij aankoop van fruit wordt er gelet dat er zo weinig mogelijk uit het buitenland moet komen, 

tenzij niet anders kan (bvb watermeloen). Er wordt zelfs fruit verwerkt uit eigen tuin 

(aalbessen, frambozen) 

- Het vers fruit kan in combinatie met yoghurt aangekocht worden. De yoghurt komt van 

Olympia, een plaatselijke zuivelverdeler. Ook voor de aankoop van de melk voor de 

pannenkoeken wordt er gekeken dat dit melk is van zo dicht mogelijk 

- Er worden in de eigen cateringstand ‘boterhammekes’ verkocht. Het brood komt van een 

Gooikse bakkerij 

- Het ijs is gemaakt door een Gooikse ijsbereider 

- In het restaurant worden streekgerechten zoals stoofvlees met geuze en worst met 

appelmoes en puree voorgeschoteld  

- De cateraar zelf is ook van de streek. Het is geen festivalcateraar maar een cateraar die werkt 

met eigen borden en bestek. 



 

 

Decoratie & inkleding & materiaal festival:  

- Oude festival t-shirts worden herbruikt om vlaggetjes mee te maken en het festival in te 

kleden. Deze vlaggetjes worden ook de jaren erna herbruikt 

- Uit oude houten paletten worden banken en zetels gemaakt 

- Van oude/kapotte fietsbanden maken we luchters 

- Bij winkeliers vragen we of we de bloemen die zij weggooien een tweede leven mogen geven 

tijdens ons festival 

- Aanduidingen op het terrein en instructies voor medewerkers zijn gelamineerd en worden 

jaarlijks gerecycleerd 

- T-shirts bij Gildan 

o Duurzaam (Dow Jones Sustainability World Index en Sustainable Apparel Coalition) 

o 53% hernieuwbare energiebronnen (biomassa) 

o Afval wordt beperkt (20% minder dan in 2010) en voor 90% gerecycleerd 

o CO2 uitstoot wordt beperkt (daling van 45% tov 2010) 

 

Logies & camping: 

- Op de camping wordt het afval gesorteerd en er wordt een vuilniszak meegegeven aan de 

kampeerders zodat er geen zwerfvuil is 

- Wagens zijn niet toegelaten op het terrein en in principe is het volledige kampeerterrein een 

stille zone 

- Strikte uren voor nachtrust (stilte van 22u tot 10u) 

- Geen wegwerpcultuur en bezoekers worden aangemaand na hen op te ruimen 

- Aparte camping voor tenten en wagens 

 


