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De maand in actie

Milieuvriendelijk op
vakantie
Onze dagelijkse
handelingen hebben
een impact op onze
planeet, ook wanneer
we op vakantie zijn
(zie p. 4-5).

Bereid u nu al voor op
de winter en isoleer
voor het leven !

Uw leven lang
energie bespare n ? H e t k a n ,
dankzij de Energiepremies en de
Sociale Groene
Lening. Of het nu
gaat om kleine
ingrepen of grote
werken, u wint altijd als u uw huis
beter isoleert en de energieprestaties van
uw toestellen (verwarming, huishoudtoestellen…) verbetert. Iedereen kan energie
besparen, hetzij via de Energiepremies,
hetzij via de Sociale Groene Lening.
Meer info : Info-Leefmilieu : 02 775 75 75
– info@leefmilieubrussel.be.
Bereid u nu al voor op de winter !

ISOLEER

FOR

LIFE

BESPAAR ELKE MAAND
VOOR DE REST
VAN UW LEVEN
Dankzij energiepremies
en de sociale groene lening

EnergizAIR : weersvoorspellingen vol energie
EnergizAIR
geeft de weersvoorspellingen
voor hernieuwbare energie en
informeert ons over de energiebehoeften van een gemiddeld gezin die door hernieuwbare
energiebronnen werden ingevuld. Naast België nemen ook Frankrijk, Italië, Portugal en
Slovenië deel aan dit Europese smart energy project. EnergizAIR behaalde onlangs de
European Energy Award in de categorie “Communicatie”.
Meer info : www.energizair.eu, www.eusew.eu/awards-competition

Europese Groene Hoofdstad : Brussel behaalt de
vijfde plaats !
In oktober 2011 stelde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich kandidaat voor de titel van “Europese Groene Hoofdstad 2014”. In totaal
waren er 18 deelnemers. Daaruit zijn nu drie finalisten geselecteerd :
Bristol, Kopenhagen en Frankfurt. Brussel sleepte de vijfde plaats in
de wacht, na Rotterdam. Als kers op de taart kwam onze hoofdstad
er als beste uit in de categorie “Natuur en Biodiversiteit”. In 2012 is
het Spaanse Vitoria-Gasteiz de groene hoofdstad van Europa.
Meer info : http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm

Recepten met lokale seizoensgroenten op uw
smartphone
Download gratis de app “Recepten 4 Seizoenen”, ontwikkeld door Leefmilieu Brussel voor iPhone en Android. De toepassing biedt een overzicht van alle fruit
en groenten van de maand. U kunt bovendien kiezen
uit meer dan 300 recepten en een boodschappenlijstje
maken met alle ingrediënten die u nodig hebt.
Meer info : www.recepten4seizoenen.be

iPhone

Android

Info 02 775 75 75 - www.leefmilieubrussel.be

Zowel bij grote als kleine werken loont het om uw huis goed te isoleren. Dankzij energiepremies en de sociale groene lening kan
elk Brussels gezin, ongeacht het inkomen, zijn energieverbruik verminderen. Voor meer informatie over de toewijzing van premies en de toekenning van de sociale groene lening kan u contact opnemen met de infodienst van Leefmilieu Brussel.

Parckdesign 2012 :
wijken opwaarderen via
onbestemde terreinen
Ontdek nieuwe
vormen van de
openbare ruimte
in het hart van
enkele wijken in
de kanaalzone.
Van juli tot september stelt Parckdesign 2012 enkele
braakliggende terreinen open voor het
grote publiek en toont er artistieke en
landschapsprojecten. Het is de bedoeling
om het groene potentieel van deze sites
in de verf te zetten, de sociale band in de
wijken te versterken en de buurtbewoners
alternatieve rust- en ontspanningsruimten
aan te bieden. Er zijn tal van verrassende
projecten en plaatsen te ontdekken.
Meer info : 02 775 75 75 –
www.parckdesign2012.be

Mijn stad onze planeet
Maandelijkse publicatie (verschijnt maandelijks, behalve in januari, juli en augustus) - Leefmilieu Brussel - Gulledelle 100 - 1200 Brussel - Tel. 02 775 75 75 - info@leefmilieubrussel.be www.leefmilieubrussel.be v.u. : J.-P. Hannequart herlezingcomité : Mathieu Molitor, Florence Didion, Louis Grippa, Isabelle Degraeve, Rik De Laet. redactie : Mathieu Molitor, Virginie de la
Renaudie (p. 4-5), Catherine Closson (p. 7) - Vertaling : Maarten Geerts. productie : www.4sales.be © ibge-bim - Gedrukt op gerecycleerd papier. Sommige teksten in deze publicatie hebben
tot doel de wettelijke bepalingen toe te lichten. Om de ware juridische toedracht van deze teksten te kennen, verwijzen we u naar de teksten van het Belgisch Staatsblad.

Actualiteit
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Europese Week van de Afvalvermindering :
Brusselse laureaten
In 2011 namen 7.035 projecten over heel Europa deel aan de Europese
Week van de Afvalvermindering (EWAV). Van de 174 projecten uit Brussel
mochten er vijf meedingen naar een Europese prijs. Helaas vielen ze niet
in de prijzen tijdens de officiële ceremonie in Parijs op 19 juni. Toch is Mijn
stad onze planeet trots dat ze het tot in de finale schopten. We stellen de
Brusselse projecten dan ook graag even aan u voor. Misschien inspireren
ze u tot nieuwe initiatieven voor de projectoproep van de EWAV 2012 van
17 tot 25 november.

RAYPATH International : “Ecologische schoonmaak van morgen”
Sector : Bedrijven
Poetsen met water, maar zonder schoonmaakmiddel ? Het kan ! Microvezelsponsen op basis van nanodeeltjes van zilver
hebben geen detergent nodig. De schoonmaakploeg van de Messidorschool in
Ukkel werd geïnformeerd en opgeleid om
deze poetsmiddelen te gebruiken. Resultaat ? Geen verpakkingsafval meer (lege
flessen, wegwerpdoekjes…), geen chemische stoffen om weg te gooien en heel
wat minder waterverbruik.
Meer info :
www.ecoledemessidor.be/ecologie/
ecologie.html (FR)

Instituut Sainte-Marie van
Schaarbeek : “Operatie smiley”
om minder eten te verspillen
Sector : Openbare scholen
De school voerde een smileysysteem in
om verspilling tijdens de boterhammenlunch tegen te gaan. Na de maaltijd krijgt
elk kind een smiley om in zijn boterhammendoos te leggen : “Njam, ik heb alles
opgegeten !”, “Vandaag had ik geen honger”, “Vandaag had ik te veel bij” of “En
als ik nu eens een boterhammendoos
meenam ?” Het doel ? Verspilling en verpakkingsafval verminderen.

Gemeentecrèche van SintPieters-Woluwe : “Crèche Chant
d’oiseau samen met de ouders
voor afvalvermindering”
Sector : Overheden
Hoe ouders sensibiliseren en
mee laten werken aan minder
afval in het kinderdagverblijf ?
Directrice Babette stuurde alle ouders een
brief om hen op de hoogte te brengen van
de acties die de crèche heeft ondernomen
en om bijkomende ideeën te vinden om
nog meer afval te besparen. De ouders
werden nadien uitgenodigd om aan concrete afvalverminderingsacties deel te nemen in 2012.
Bekijk het filmpje op Vimeo :
http://vimeo.com/36889824

Tijdens de EWAV kwamen alle dranken uit
glazen flessen en werden ze geserveerd
in herbruikbare bekers. Resultaat ? 15 kg
afval minder op een week tijd !

Het Brussels netwerk van
compostmeesters : “De compostmeesters ontvangen u en geven
u een worm!”
Sector : Andere
De compostmeesters maakten van de
EWAV gebruik om iedereen te informeren
over composttechnieken. Hoe ? Met een
“wormenbeurs”, een uniek moment om
van gedachten te wisselen met de compostmeesters. Er werden drankjes en
wormpjes uitgedeeld, en er was ook informatie voor kandidaat-composteerders.

Neem deel aan
de EWAV 2012 !
Het is nooit te vroeg om de Europese inwoners te sensibiliseren voor de problematiek
van afvalvermindering.

Bekijk het filmpje op Vimeo : http://vimeo.
com/36890574

Hockeyclub La Rasante in SintLambrechts-Woluwe : “Ik sport
zonder mijn blikje”
Sector : Verenigingen
In sportclubs worden drankjes vaak in blik
verkocht. Tijdens de Europese Week van
de Afvalvermindering besloot hockeyclub
La Rasante om zijn leden bewust te maken
van de impact die onze keuzes hebben op
de hoeveelheid afval die we produceren.

Staat u wel eens stil bij de
afvalberg die we produceren ?
En wilt u er iets aan doen ?
Schrijf u in ! Bedrijven, scholen,
verenigingen, overheden,
bewonerscollectieven…
iedereen kan een project
indienen vóór 15 oktober 2012
en het nadien voorstellen tijdens
de Europese Week van de
Afvalvermindering van 17 tot 25
november. Neem deel en creëer
een positief imago tot ver buiten
de landsgrenzen.
Meer info :
www.leefmilieubrussel.be/ewav
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Duurzame vakantie

Toerisme : reclame wast groener dan groen
Steeds meer mensen willen een milieuvriendelijke vakantie. Verschillende bedrijven
hebben de boodschap begrepen. Ze surfen mee op deze golf en geven hun imago
een groen tintje. Als we de
reclame mogen geloven,
zijn alle spelers in de toeristische sector milieubewust geworden. Maar wie
mogen we geloven in die
zee van beloften ? Aan de
vooravond van de grote zomertrek ontwart Leefmilieu
Brussel voor u het greenwashing-kluwen van het
ecotoerisme.

Een van de voornaamste problemen zijn
de vele manieren waarop de term “groen”
wordt ingevuld in communicatieboodschappen. Bedrieglijke formules, tendentieuze vergelijkingen, misleidende argumenten : alles is goed om het “groene”
aanbod nog meer waarde te geven. Door
de vele labels loopt de reiziger het risico
de verkeerde keuze te maken.

De natuur gebruiken of respecteren ?
Een reislocatie middenin natuurpracht,
reizigers de kans geven om wilde dieren te
bewonderen... Kan men op basis hiervan
beweren dat men de planeet beschermt ?
Uiteraard niet !

een helikopter : uitstapjes die heel wat
CO2-uitstoot veroorzaken, de lokale flora
verwoesten en ook de fauna verstoren.

De vier principes
van ecotoerisme

1
Bescherm de natuur en het
welzijn van de lokale bevolking
2
Minimaliseer de negatieve
impact op het milieu

3 Reis in kleine groep
4
Leer hoe u op een
respectvolle manier kan omgaan
met het milieu.

Meer info : www.ecotourisme.info

Massatoerisme = slecht toerisme
Duurzaam reizen is zich afvragen of de voorziene activiteiten het milieu niet schaden.

De eerste stap bestaat erin mensen te
sensibiliseren voor het milieu, en dat is de
essentie van ecotoerisme. Maar sommige
touroperatoren blijven uitstapjes organiseren met een 4x4, een motorboot en zelfs

Touroperatoren organiseren een verblijf
in de beschermde natuur om ons de
schoonheid van het landschap en de gevaren van de opwarming van de aarde te
laten ontdekken. Maar dergelijk zogezegd
“groen” massatoerisme houdt gevaar in.
Op Antarctica bijvoorbeeld, valt het toeristisch hoogseizoen samen met het voortplantingsseizoen van de meeste dieren en
verstoort het de opvoeding van de jongen.

Op Costa Rica ontvangt het kleine nationaal park Manuel Antonio tegenwoordig
150.000 bezoekers per jaar, terwijl dat er
slechts 300 zouden mogen zijn om de natuur niet te schaden. Kortom, ecotoerisme
rijmt doorgaans niet met massatoerisme.

Respect voor h
Vakantieplezier
krijgt al snel
een bittere
nasmaak wanneer het gepaard
gaat met vervuiling en beschadiging.
Daarom geven we u een
overzicht van ecologisch
verantwoorde handelingen voor op vakantie.
Opgeruimd staat netjes
Laat uw vakantieplek netjes
achter. Gebruik vuilbakken en
neem een zak mee waarin u uw
afval kwijt kunt. Afval vergaat

Duurzame vakantie

Kleine acties,
grote commerciële belangen
Op vlak van infrastructuur bestaat nagenoeg alles. Bepaalde hotels noemen zichzelf “groen”, ook al hangen ze alleen maar
een bordje op in de badkamer om de gasten aan te sporen niet elke dag hun handdoeken te laten verversen. Andere hotels
prijzen de lokale keuken, terwijl ze het hele
seizoen door frambozen en beschermde
diersoorten op de kaart zetten. Zelfs autowegen, autoverhuurbedrijven en transportfirma’s gooien zich in de strijd om de ecotoerist “ecoroutes”, “ecovluchten” of reizen
met “nul tot bijna geen CO2-uitstoot” aan te
bieden. Het lijkt wel een droom.

De zonde van het overdrijven
Wat de reden ook mag zijn, er is een beweging op gang gekomen om de milieu-impact van het toerisme te verminderen. We
moeten dan ook blij zijn dat steeds meer
spelers in de sector inspanningen leveren.
Het is aan ons om een doordachte keuze te
maken, om kritische vragen te stellen, om
te vergelijken en zelf een mening te vormen.
Per slot van rekening is ecotoerisme een individuele keuze. Bovendien is een goede
vakantie niet noodzakelijk ver van huis. Ook
in België bestaat er een uitgebreid aanbod
voor veeleisende ecotoeristen.

Zonnebrandolie :
groen bruinen !
Wie zon zegt, zegt ook zonnecrème. De klassieke
producten zijn doorgaans geparfumeerd en
bevatten synthetische bewaarmiddelen en
synthetische filters uit de petrochemische industrie.
Ze zijn vaak de oorzaak van allergieën en hormonale
onregelmatigheden. De balans voor het milieu is
niet veel beter. Tijdens het zwemmen belandt een
vierde van de gesmeerde zonnebrandolie in het
water. De resten zonnecrème zouden het koraal
doen verbleken en de concentratie fytoplankton aantasten, een zeeorganisme
dat een cruciale rol vervult in de maritieme voedselketen. Daarom is het aan te
raden om producten te gebruiken met filters op basis van natuurlijke mineralen,
zoals titaniumdioxide of zinkoxide. De labels BDIH en Cosmebio helpen u de
juiste producten te kopen. Hoe dan ook, er is geen enkel product dat even goed
kan beschermen als de juiste kleding en de goede gewoonte om de zon te mijden
tussen 12 en 16.00 uur.

Voor u vertrekt
het groene paspoort van het Milieuprogramma
☛ Rvanaadpleeg
de Verenigde Naties : www.unep.org/greenpassport/
uurzaam toerisme checklist :
☛ Dhttp://www.vlaanderen.be/nl/publications/detail/duurzaam-toerisme-checklist
ntdek de voordelen van Brussel op vlak van ecotoerisme :
☛ Owww.visitbrussels.be

het milieu : ook op vakantie !
immers niet snel vanzelf. Zo heeft de
natuur meer dan duizend jaar nodig om
plastic af te breken. Een sigarettenpeuk
vergaat pas na tien jaar. Neem daarom
een klein doosje mee dat u hermetisch
kunt afsluiten en dat dienst kan doen
als zakasbak. Organisch afval, op zijn
beurt, trekt ongedierte aan. Kortom,
afval achterlaten is uit den boze.

Bewonderen zonder te beschadigen
Getrappel leidt tot beschadiging.
Als u op wandel gaat, blijf dan op
de bewegwijzerde paden zodat u de
beplanting niet vertrappelt en de dieren
niet stoort. Dat geldt ook aan zee of in
de, zeer kwetsbare, duinen waar er vaak
bedreigde en geklasseerde fauna en
flora leeft. Kleine boeketjes verwelken
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snel : laat bloemen dus staan. Zo plukt
u ook geen beschermde soort.

Laat de natuur begaan
U brengt wilde dieren in gevaar door ze
te voederen of zelfs lichtjes aan te raken.
Gewoon brood kan de spijsvertering van
een marmot volledig overhoop halen
en ervoor zorgen dat hij niet de nodige
reserves kan opbouwen voor de winter.
Als u een hertenkalf aait, kan het gebeuren
dat de moeder haar jong in de steek laat.
U gebruikt dus beter een fototoestel om
dieren vanop afstand te bewonderen,
zonder hun leefwereld te verstoren.

Sportief, maar verantwoord
Kitesurfen, paddleboarden, rotsklim
men (via ferrata) of fietsen : er is een

zeer ruim aanbod aan leuke en
verantwoorde, niet-gemotoriseerde en stille sport
activiteiten. Er
komt geen CO2 aan te pas en ze
verstoren de lokale fauna niet…
Ook de andere vakantiegangers
ondervinden geen hinder.
Uiteraard neemt u alle goede gewoontes van thuis mee op vakantie : minder verpakkingen kopen,
niets verspillen, lokale seizoensproducten eten, zo weinig mogelijk de auto nemen…
Meer info : www.leefmilieubrussel.be
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Groene ruimten

Brussel, een stad vol spelplezier !
Eindelijk zomer. Voor de jongsten onder ons betekent dat twee maanden vakantie. Tijd
genoeg dus om te spelen, te ontdekken, te bewegen… In Brussel zijn er meer dan 300
gewestelijke en gemeentelijke speel- en sportpleinen. De grote vakantie is de ideale periode om deze pleinen, hun verrassend aanbod en hun leuke speeltuigen te leren kennen.
Via de interactieve kaart van Leefmilieu Brussel kunt u uw voorkeuren ingeven en het
speelplein vinden dat het best bij u past. Leef u uit !

Aanbevelingen
voor later

De speelpleinen in Brussel: activiteiten voor alle leeftijden en voorkeuren.

Speelpleinen bepalen mee de levenskwaliteit in de stad. De Brusselaars zijn dan
ook vragende partij. Niet iedereen heeft
immers een eigen tuin. Bovendien ziet
de stad steeds meer en jongere inwoners
toestromen.

Speeltuigen voor iedereen en
overal
Leefmilieu Brussel ontwikkelde een inter
actieve kaart waarop u meer dan 300
gewestelijke en gemeentelijke speel- en
sportpleinen in de hoofdstad kunt terugvinden. Via de kaart kunt u ook infofiches
opvragen met praktische informatie over
bepaalde geïnventariseerde terreinen :
adres, beheerder, bereikbaarheid via
openbaar vervoer, type speeltuigen, soort

De online interactieve kaart is een krachtige
en toegankelijke tool om alles te weten te
komen over de Brusselse speelpleinen.

van openbare ruimte, de speelpleinen in
de buurt, toegankelijkheid voor babywagentjes en voor mensen met een beperkte
mobiliteit… De pleinen zijn gelabeld met
de volgende symbolen : speelpleinen,
sportterreinen en sport- en speelplaatsen
(in kleur : met beschrijvende fiche ; zwartwit : zonder beschrijvende fiche) :

U kunt de kaart groter maken, inzoomen op bepaalde wijken en de informatie selecteren die u wilt bekijken :
www.leefmilieubrussel.be/spelen

Een speelnetwerk
Met deze strategie willen we een groot
speelnetwerk op poten zetten : een uitgestrekt netwerk van speel- en sportpleinen die
onderling verbonden zijn, die de volledige
oppervlakte van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voldoende dekken en de kwaliteit
van het bestaande aanbod aan speeltuigen
verbeteren. Een netwerk dat kinderen en
buurtbewoners hun eigen plekje biedt in hun
straat, wijk, gemeente en gewest.
Meer info : www.leefmilieubrussel.be
> Particulieren > Groene ruimten en biodiversiteit > Voor de jeugd

Leefmilieu Brussel beheert een zestigtal speel- en sportpleinen. Enkele
daarvan zijn toe aan vervanging of
vernieuwing. Van die gelegenheid
wordt gebruikgemaakt om na te
denken over de speelpleinen van
morgen : is er genoeg aanbod en is
dat aanbod voldoende aangepast
aan de behoeften ? Zijn de pleinen
oordeelkundig gelokaliseerd ? Wat
verwachten de Brusselaars zelf van
de pleinen ? Hieronder alvast enkele
aanbevelingen en denkpistes om de
toekomstige speelpleinen in Brussel
te verbeteren :

☛

een betere spreiding, vooral in
buurten met weinig tot geen speelinfrastructuur ;

☛

ruimten ontwerpen die beter
zijn aangepast aan families, meisjes,
grote kinderen en mensen met een
beperkte mobiliteit ;

☛

meer ruimte laten voor een gevarieerd gebruik van de speelpleinen en zo hun potentieel verhogen ;

☛

de informele speelterreinen die
kinderen zich vaak toe-eigenen, opwaarderen ;

☛

meer variatie brengen in de
speelpleinen : avontuur, natuur,
sport en specifieke thema’s ;

☛

het creatieve en originele karakter verhogen ;

☛

kinderen en buurtbewoners de
kans geven om mee te werken aan
de inrichting van de speelpleinen ;
op het terrein werken met Duur☛
zamewijkcontracten.

Ecoconsumptie
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Groenten telen in de stad :
de stedelijke voedselvoorziening
heruitgevonden

En als Brussel nu eens meer voeding zelf zou produceren ? Stadsbewoners doen al lang niet meer aan
landbouw. Ze kopen hun eten in supermarkten en
winkels. Het is dan ook utopisch te denken dat een
stad als Brussel zelf al haar voedsel kan produceren. Nochtans zijn er heel wat voordelen verbonden
aan het verhogen van de eigen productie : kwaliteit,
gezelligheid, besparingen en milieubescherming.
Gemaakt in Brussel
Stedelijke voedselautonomie, dat is meer
voedsel produceren in de stad om minder
afhankelijk te zijn van externe voedselleveranciers. Het idee wint aan belang in
Brussel, aangezien de bevolking er snel
groeit, de minstbedeelden er zeer moeilijk
aan gezonde voeding geraken en voedselverpakking er verantwoordelijk is voor
een derde van de milieu-impact. Dankzij
individuele en collectieve initiatieven voor
“autoconsumptie”, krijgen meer mensen
toegang tot kwaliteitsproducten aan lage
prijzen, worden er jobs gecreëerd en is er
minder transport nodig.

Waar telen ? Overal !
Brussel is bekend om zijn grote groene
ruimten. Daarvan wordt momenteel slechts
een klein gedeelte gebruikt voor moestuinen en boomgaarden. Maar als we kijken
naar onze buren in Duitsland, dan zou dit
op termijn wel eens kunnen veranderen.
De vele braakliggende terreinen, zoals de
onbestemde terreinen en de percelen langs
de spoorwegen, bieden heel wat potentieel
als bebouwbare grond. Tegelijkertijd hebben verschillende verenigingen en groepen
(scholen, buurthuizen…) initiatieven opgezet om een moestuin te starten in een bak
of in de grond, op het balkon of op het terras. Op deze manier verenigen ze sensibilisatie met gezonde voeding, gezelligheid en
de distributie van biofruit en -groenten aan
een zeer gunstige prijs.

Ook thuis
Door thuis fruit en groenten te telen, (her)ontdekt u het contact met de natuur en

Goede ideeën
om te beginnen…

… en enkele
aandachtspunten :

op een muur die heel wat zon
krijgt en die goed is afgeschermd
van de wind, bevestigt u een
klimconstructie voor tomaten en
bonen of laat u een wijnrank groeien ;

☛

wie in potten en bakken teelt,
moet regelmatig water geven, bij
voorkeur ’s avond en ’s morgens,
zeker in zonnige periodes ;

☛

sommige bodems kunnen
vervuild zijn door vroegere
activiteiten ; informeer u vooraleer
u groenten of fruit begint te telen :
www.leefmilieubrussel.be/bodem ;

u plant
geurige
kruiden en
kerstomaten in
de bloembakken
op uw balkon ;

☛ u neemt deel aan de collectieve
moestuin bij u in de wijk ;
u start een
☛
werkgroep om uw
werkgever aan te
sporen om een
bijenkorf of een
moestuin aan te
leggen op het dak van het bedrijf.

geniet u van gezonde en bovendien goedkope biovoeding. Op 1 m² grond kunt u
tot 10 kg groenten per jaar produceren,
en dat kost slechts een half uurtje werk
per week. Zelfs in het hart van de stad
kunt u op de meest verschillende plekken groenten telen : grote en kleine tuinen,

☛
☛

☛

was uw producten of oogst
zorgvuldig om eventuele vervuiling
vanuit de lucht te verwijderen ;

☛

informeer u bij uw gemeente
of u toegang hebt tot uw plat dak :
om veiligheidsredenen en uit
respect voor de privacy van de
buren, is het niet overal toegelaten
om het dak te gebruiken.

koertjes, balkons, terrassen, vensterbanken en, waarom niet, tegen de muur of
zelfs in huis. Zij die de smaak te pakken
hebben, kunnen naast moestuinplantjes
ook paddenstoelen telen in de kelder, een
bijenkorf installeren op het dak of zichzelf
trakteren op eieren van dwergkippen.

Meer info om van start te gaan of een collectief initiatief te vinden :
• Leefmilieu Brussel : www.leefmilieubrussel.be/moestuin
• Stadsmoestuinen : www.stadsmoestuinen.be
• Vergeten groenten : www.vergetengroenten.be
• Het Groene en Blauwe Huis :
www.anderlecht.be > Duurzame ontwikkeling > Lopende projecten
• Duurzame wijken : www.leefmilieubrussel.be/duurzamewijken

8

Kinderhoekje

Ik vul mijn boekentas met... Ik vul mijn boekentas

met spullen die lang meegaan

Wat zweeft voor
er allemaal
rond deze boekentas
De vakantie is ook het moment om het nieuwe schooljaar
te bereiden.
Nadat je! van je vakantie hebt genoten en je volledig hebt
Omcirkel wat thuishoort in een milieuvriendelijke
kunnen uitleven, kan je ons dan vertellen hoe je van je boekentas een vriend van het milieu kan maken ?
boekentas.

Oplossing: ecologische potloden, een
houten meetlat, een schrift uit gerecycleerd papier, een grote gom.
version pantone

version quadri Cmyk

19/08/10 17:36

Om dit tijdschrift elke maand gratis te ontvangen : 02 775 75 75,
abonnement@leefmilieubrussel.be of www.leefmilieubrussel.be/abonnement.

24/06 - 16/09 – Happening

08/07 en 15/07 – SPEL

04/08 en 29/08 – WORKSHOP

PiQniQ in de Brusselse parken

ANTIVERSPILLINGSACTIE

Oculeren

Strijd mee tegen voedselverspilling.
Neem deel aan de “antiverspillingsquiz”
van de ecogidsen van Leefmilieu
Brussel en maak kans op een gratis
antiverspillingsspatel. Deze actie vindt
plaats in het kader van piQniQ.
Van 10 tot 18.00 uur in de abdij van
Ter Kameren.

De collectieboomgaard in de participatieve
tuinen van Etterbeek organiseert een
workshop oculeren, een enttechniek
waarbij knopen op andere planten worden
geplaatst. De workshop wordt geleid door
Jean-Pierre Wesel, een fruitexpert. Plaats
van afspraak : Nieuwelaan 171 – 173,
1040 Etterbeek, van 10.30 tot 13.00 uur.
Workshop in het Frans (vragen kunnen in
het Nederlands gesteld worden).
Meer info : enviro@etterbeek.be,
02 627 27 85.

Tijdens het jaar van de gastronomie in
Brussel (Brusselicious), kunt u elke zondag
in een ander Brussels park terecht voor
een grote picknick met familie of vrienden.
Op het menu : een ontdekkingstocht in
de natuur, lokale bioproducten, muzikale
ambiance en veel gezelligheid.
Meer info : www.brusselicious.be
29/06 – 14/10 – STADSWANDELING

PARCKDESIGN 2012
Zie p. 2.
Plaats van afspraak : Curo-Hall,
Ropsy-Chaudronstraat 7,
1070 Anderlecht.
Alle dagen tussen 10 en 19.00 uur.
01/07 – SPEL

ANTIVERSPILLINGSACTIE
Strijd mee tegen voedselverspilling.
Neem deel aan de “antiverspillingsquiz”
van de ecogidsen van Leefmilieu
Brussel en maak kans op een gratis
antiverspillingsspatel. Van 8.00 uur tot ’s
middags, op de markten van Jette en
Molenbeek.

21/07 – EVENEMENT

NATIONALE FEESTDAG
Zoals elk jaar heeft Leefmilieu Brussel
op de nationale feestdag een infostand in
het centrum van Brussel. Aarzel niet om
ons een bezoekje te brengen.
U kunt er vragen stellen en onze laatste
publicaties ontdekken.
Plaats van afspraak : te bepalen.
Meer info : www.leefmilieubrussel.be,
02 775 75 75.

25/08 – NOCTURNE

NACHT VAN DE VLEERMUIS
Een bezoek aan enkele holen om de
bescherming van vleermuizen onder de
aandacht te brengen. Op de agenda
staan een lezing, een voorstelling en een
nachtelijke wandeling om de vleermuizen
te observeren tijdens hun vlucht, jacht…
Plaats van afspraak : een gratis
nachtelijke activiteit op verschillende
locaties in Brussel (NL + FR) en Wallonië (FR).
Meer info : www.chauve-souris.be,
02 775 75 75.

Voor al uw vragen   :

V.U. : J.-P. Hannequart - Gulledelle 100, 1200 Brussel - Afgiftekantoor : Brussel X.

Agenda
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