Energiebesparing
Energie
 Ecoproof biedt diverse diensten aan die het milieubewustzijn stimuleren en ons confronteren met, meestal
ongewilde, overmatige consumptie van energie: http://www.ecoproof.be/
 Op de website www.energiesparen.be van de Vlaamse overheid staan tal van tips die energie helpen besparen:
http://www.energiesparen.be.
 Labelinfo.be is een databank van productlabels voor bewuste gebruikers: http://www.labelinfo.be/
 Op www.meemetdestroom.be kom je meer te weten over de stappen die je moet ondernemen voor het juiste
verwarmingssysteem te kiezen en hoe je kan testen of jouw huis al klaar is voor de toekomst en welke extra
steun voorzien is.

Bouwen
 Steunpunt Dubolimburg is dé Limburgse én Vlaamse gespreks- en (plan-)adviespartner voor wat betreft
duurzaam bouwen en wonen voor 5 doelgroepen: particulieren, overheden, professionals, ngo’s en
onderwijsinstellingen: http://www.dubolimburg.be/
 De vzw Centrum Duurzaam Bouwen (kortweg CeDuBo) is een informatie- en coördinatiecentrum om het
duurzaam bouwen op grote schaal te promoten en in de praktijk te brengen. Hiervoor organiseert het
centrum diverse activiteiten voor een zo groot mogelijk publiek: http://www.cedubo.be/index.cfm?n01=nieuws
 VIBE vzw (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen) informeert over gezond en
milieuverantwoord bouwen en wonen: niet alleen energie- en waterbesparing, maar ook ruimtegebruik,
ecologische stedenbouw en gezonde bouwmaterialen: http://www.vibe.be/
 Ecobouwers.be is een website met praktische en technische informatie en concrete ervaringen over duurzaam
bouwen. Het platform wil de ontmoetingsplaats zijn van een online gemeenschap rond duurzaam en
energiezuinig bouwen en verbouwen.
 Met de BouwWijzer kan je je bouwplannen of woning doorlichten op het vlak van inplanting, energieverbruik,
waterverbruik en duurzame materialen. De BouwWijzer is er voor particulieren, gemeentebesturen,
verenigingen en buurtcomités: http://www.bouw-wijzer.be/
 Dialoog is een onafhankelijke vzw die particulieren en zelfstandigen informeert over duurzaam bouwen,
verbouwen en wonen door vorming, advies en publicaties door eigen professionelen en freelance

medewerkers, om hen te helpen bewuste keuzes te maken om zo tot een kwalitatief beter sociaal en
ecologisch leven te komen: http://www.dialoog.be/

Voertuigen
 Op de website www.ecoscore.be kan je de ecoscore van nieuwe en oude voertuigen terugvinden. De ecoscore
laat toe om de milieuprestaties van een voertuig in te schatten door rekening te houden met de belangrijkste
milieu-impacten die het voertuig veroorzaakt.
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