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Duurzaamheidsmanifest Gooikoorts 
Voor bezoeker, vrijwilliger, (bestuurs)medewerker, cateraar, festivalmarkthouder, 

instrumentenbouwer, muzikant en muziekgroep, lesgever, kinderanimatiebegeleider,  

leverancier, partner & sponsor. 

 

 

Gooikoorts staat volledig achter de groene gedachte. Daarom vraagt Gooikoorts aan 
iedereen die met ons samenwerkt dit document door te nemen en zelf ook 
inspanningen te leveren om van Gooikoorts een duurzaam festival te maken.  
 
Onderstaand vind je een overzicht van de inspanningen die Gooikoorts doet op 
ecologisch vlak. Deze lijst wordt ieder jaar aangepast/aangevuld. 
 
 
(Her)inkleding Gooikoorts:  

- Van oude houten paletten worden banken en zetels gemaakt.  
- Van oude/kapotte fietsbanden worden kroonluchters gemaakt. 
- Aan winkeliers wordt gevraagd de bloemen die zij anders weggooien een tweede leven 
mogen krijgen op het festival. Na het festival nemen medewerkers deze ook weer mee 
naar huis om in hun tuin te planten. 
- De aanduidingen op het terrein en instructies voor medewerkers zijn gelamineerd en 
worden jaarlijks gerecycleerd. 
- T-shirts worden in beperkte oplage gemaakt  
- Oude festival T-shirts worden hergebruikt om vlaggetjes mee te maken en aldus het 
festival in te kleden. Deze vlaggetjes worden de jaren erna opnieuw gebruikt. 
-De boekjes van de menu en drankenkaart worden ieder jaar herbruikt, ook de 
bewegwijzering op het festival zelf, gemaakt uit restafvalhout en restverf verkregen uit 
winkels. 

  

Minder hinder:  

- De buren krijgen geen geluidshinder te verduren. Gooikoorts handhaaft immers een 
maximaal geluidsniveau van 90dB, al is het er vaak toch stiller door de akoestische 
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concerten en stiltes tussenin. Daarmee behoort het tot de stilste openlucht festivals, 
waarbij oordopjes niet verplicht gratis aan te bieden zijn. Toch worden oordopjes gratis 
ter beschikking gesteld aan het informatiepunt omdat het belangrijk is deze dienst aan te 
bieden. 
- Door middel van logo’s en een filmpje wordt aan de bezoekers gevraagd om geen afval 
te laten rondslingeren of te wildplassen.  
- Er zijn voldoende en verzorgde droogtoiletten aanwezig op het terrein. Hierdoor 
worden tevens waterverbruik, afvalstoffen en geuren geminimaliseerd. 
 

Veiligheid, gezondheid en diversiteit:  

- Ook ten behoeve van dit gebied, implementeert Gooikoorts het geluidsbeleid van 
hierboven.  
- EHBO is voorzien door de hulppost van het Rode Kruis en ook aan het onthaalpunt. 
- De vrijwilligers zijn verzekerd. 
- Bij de maaltijden is gezondheid geen bijkomstigheid. Zo is er vers fruit met yoghurt, en 
zijn de volwaardige gerechten voorzien van verse groenten.  
- Het deeg voor de pannenkoeken wordt ter plaatse gemaakt. Bij de aankoop van de 
eieren kiezen we voor eieren van kippen met vrije uitloop.  
- 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 eveneens een 
vegetarisch aanbod. Om dit gegeven extra te promoten staat de vegetarische keuze altijd 
bovenaan op het menu en pas erna de opties met vlees of vis. 
-Aan een vriendenprijsje kan er ’s morgens ook een ontbijt aangekocht worden.  Ook hier 
zorgen we voor een relatief gezond en afvalarm ontbijt. Een lekkere appel, een tas koffie 
of thee en een of twee koffiekoeken. 
-Ook aan de honger tussendoor gedacht. Er kan vers gemaakte soep gegeten worden, 
een droge worst, mattentaart of rijsttaart. Ook ’s nachts. 
- Gooikoorts is een familiefestival, interessant voor elke leeftijdscategorie waardoor het 
voor zowel jonge kinderen als iets oudere personen een aangenaam festival is. 
- Geen enkele medewerker, bezoeker of belanghebbende wordt uitgesloten door zijn 
origine, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid, geloof of levensbeschouwing. Meer nog, 
diversiteit wordt verwelkomd. 
 
Toegankelijkheid en bereikbaarheid:  

- Huisdieren kunnen we wegens veiligheid niet toelaten.  Assistentiehonden wel. 
- Er zijn voorbehouden parkeerplaatsen bij de ingang van de parking. Personen die minder 
mobiel zijn, hoogzwangere vrouwen, …kunnen een beroep doen op een parking vlakbij. 
- Rolstoelgebruikers kunnen de concerten bijwonen. Er zijn op het terrein rijplaten 
voorzien, oprijplaten voor het podium en voorbehouden plaatsen voor rolstoelpatiënten. 
- Er zijn voldoende verharde paden, rijplaten en oprijplaten op en rondom het terrein. 
Zodat bij slechter weer, of voor minder mobiele personen er de mogelijkheid is op een 
veilige manier het terrein over te gaan. 
- De infrastructuur zelf is ook met rolstoel toegankelijk, inclusief aangepast sanitair. 
- Er is overal afdoende signalisatie, begrijpbaar voor iedereen.   
- Medewerkers zijn aanspreekbaar om te helpen waar nodig. 
- Voor de duur van het festival wordt een shuttle dienst ingericht die op regelmatige basis 
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bezoekers oppikt op afgesproken plaatsen.  
- Naast de hoofdinkom voor de bezoekers, is er een aparte inkom aan de parking 
georganiseerd, waar alle medewerkers, artiesten, instrumentenbouwers et cetera zich 
aan te melden hebben. Hiermee worden wachtrijen aanzienlijk ingedijkt. 
- Omwille van het gebruiksgemak voor de bezoekers, worden de dranken per veelvoud 
van 1 EUR afgerekend. Een glas plat of bruisend water kost slechts € 1. En er is ook gratis 
water beschikbaar aan een waterfontein. 
- Voor de bezoekers is dit festival bij de goedkoopste van allemaal. Dit maakt dat ook 
minder gefortuneerden zich voor eens aan de nodige socialiteit, cultuur en kunst te goed 
kunnen doen. 

 

Energiearm:  

- Noodzakelijke verplaatsingen op het terrein gebeuren per (elektrische)fiets, en niet 
zoals op de klassieke festivals met gemotoriseerde voertuigen (quads). 
- 80% van het materiaal wordt gehuurd of geleend. Op die manier ligt er geen berg 
materiaal onnodig opgestapeld tijdens het jaar, wat heel wat vierkante meters 
opslagruimte en onderhoud bespaart. 
- Terreinverlichting wordt pas ingeschakeld als het daadwerkelijk te donker wordt. 
- De drankvoorraad voor het gehele festival wordt met één transport geleverd. 
- Gratis drinkbaar kraantjeswater voor festivalgangers is beschikbaar. 
- In de keuken/cateringstand gaat de voorkeur uit naar gasenergie. 

 

Restaurant, maximale restauratie en minimaal restafval:  

- Alle maaltijden en dranken worden genuttigd met behulp van echte niet-wegwerp 
borden, bestekken, glazen, tassen,... 
- Ook alle aangekochte drank is in glas of in vaten. 
- De plastieken draaidoppen van glazen drankflessen worden bijgehouden ten voordele 
van Belgisch Centrum Geleidehonden. 
- Kroonkurken worden apart gehouden om te recycleren. 
- De bezoekers worden aangespoord om hun vuile borden op een opruimtafel te stapelen 
en het afval te deponeren in een emmer voor keukenafval. 
- De voedingsresten worden door de kippen en varkens van lokale boeren verwerkt. 
- Er wordt een ecologisch afwasmiddel gebruikt (Frosh). 
- Achter de schermen wordt evenzeer gerecycleerd. 
- De caravan die jaarlijks gebruikt wordt bij de kinderanimatie, is opgebouwd met 
recuperatiemateriaal. Zo is de vloer volledig vernieuwd met afvalhout en recuperatie-
linoleum. 
- Ook de decoratie op het terrein is herbruikbaar. Zelfs de bloemen die we verkrijgen en 
als het ware ‘redden’ uit winkels komen daarna terecht in de tuinen van medewerkers. 
- De algemene catering wordt aangevuld met lokale handelaars en streekproducten 
(bakkerij Dedoncker, fruitsappen Pajottenlander, geuze De Cam, Mattentaarten...). 
- De importproducten zoals koffie, thee, watermeloenen, wijn, cava,... zijn tevens van 
biologische teelt, aangeboden dankzij een sterk toegenomen samenwerking met Oxfam. 
- De snacks worden geserveerd met milieuvriendelijk, afbreekbaar materiaal: bordjes van 
rietsuiker, gerecycleerd materiaal voor mini-bestek bij pannenkoeken of frietjes,... 
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- Aan de snackstanden staan vuilnisbakken als stimulans om te recycleren. 
- Bij de aankoop van alle materiaal reeds wordt gelet op zo min mogelijk verpakkingsafval. 
- Gooikoorts maakte de overstap naar de innovatieve droogtoiletten. Hiermee wordt een 
gesloten kringloop van nutriënten gecreëerd, waarbij de reststof van één systeem, de 
mens, een grondstof is voor een ander systeem, de compostbak en via de compost 
uiteindelijk de moestuin of fruittuin (cradle to cradle). Om de milieuvriendelijke kaart 
helemaal uit te spelen, is een composteerplek in de onmiddellijke omgeving van het 
festival gevonden. 
- Er heerst overal een doorgedreven afvalsortering met afvaleilanden. 
- Een aparte container is voorzien voor hoogcalorisch afval. 
- Er zijn veelvuldige asbakken om de plek peukenvrij te houden. 
- De opruiming van het terrein gebeurt nauwgezet, om zelfs het kleinste peukje en 
papiertje te verwijderen. Hierbij wordt gekozen voor de nieuwe elektrische fietsruimer. 

 

(Eco)logies:  

- Er is een kampeerterrein voor tenten, afgescheiden van een parking voor woonwagens. 
- Wagens zijn niet toegelaten op het terrein en in principe is het volledige kampeerterrein 
een stille zone. 
- Er wordt aangemaand tot absolute stilte van 22u tot 10u.  
- Op de camping wordt het afval gesorteerd, en er wordt een vuilniszak meegegeven aan 
elke kampeerder om zwerfvuil te voorkomen. 
-We zorgen ervoor dat de internationale artiesten zo veel mogelijk bij een lokaal 
gastgezin kan verblijven.   

 
Het doel heiligt de communicatiemiddelen niet: 

- De communicatie met medewerkers, geïnteresseerden en pers verloopt digitaal via 
website, mail, newsfeed en social media. 
- Het publiek wordt geïnformeerd over de duurzame acties via pers, digitale 
nieuwsbrief,... en wordt zo aangespoord om zelf duurzaam te handelen.  
- Tickets kunnen enkel online aangekocht worden. 
- Gooikoorts deelt geen gadgets uit. 
- Flyers worden niet zomaar uitgereikt, maar aangeboden in een flyerrek. 
- Het beperkte drukwerk is op recyclagepapier of FSC papier. 
- Bij overschot aan gedrukte affiches of flyers, wordt dit papier het jaar erna gerecycleerd 
voor workshops origami of als inkleding van het terrein. 
- In plaats van banners van sponsors op het terrein, worden deze op schermen getoond. 
- De verslagen van de vergaderingen worden niet uitgeprint, maar zijn online beschikbaar. 
- De evaluatieformulieren worden niet geprint, maar elektronisch verstuurd.  

 

Hand in hand met de lokale economie:  

- De inwoners van Gooik krijgen 's zondags gratis toegang.  
- Er wordt gewerkt met lokale gastgezinnen om de artiesten op te vangen. 
- Gooikoorts heeft een eigen bus service van en naar het ommeland. Daarbij staat NINO 
transport thans in voor de shuttle van parking rond punt Gooik aan De Drie Hamers 
alsook stelplaats De Lijn te Leerbeek tot aan het festivalterrein en terug. 
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- Het festival verschaft werkgelegenheid. 
- De deel van catering wordt voorzien door vrijwilligers in een eigen cateringstand, met 
verse en seizoen producten ‘van bij ons’. De voorkeur gaat dan ook uit naar lokale 
biologische fairtrade producten, aangevuld met internationale (Oxfam). Er wordt zelfs 
fruit uit eigen tuin verwerkt (aalbessen, frambozen,...).  
-Ook streekbier zoals Geuze De Cam en regionale vruchtenstappen verdeler Pajottenland, 
krijgen een plaats op het festival. 
- Er is ook een cateraar van de streek, die instaat voor meer hartige gerechten. Gewoonlijk 
staat deze cateraar niet op festivals. 
- In het restaurant worden streekgerechten voorgeschoteld, zoals stoofvlees met geuze, 
worst met appelmoes en puree,... 
- Er wordt samengewerkt met de lokale geuzestekerij, bakkerij, ijsbereider, boerderijen,... 
- Sponsoring wordt gezocht bij lokale partners. 
 
 
 
 
 
Muziekmozaïek vzw - Gooikoorts 

Wijngaardstraat 5, 1755 Gooik 

www.gooikoorts.be 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


