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De maand in actie

Pollutiepieken: wees
waakzaam… en voorbereid

AANDACHTSPUNT VAN DE MAAND:
De lente is in het land. Kijk dus uit voor kikkers
en padden!

Brussel kent soms pollutiepieken, en die kunnen
gevolgen hebben voor onze gezondheid. Wagens,
verwarming… aan het einde van het winterseizoen
is er meer kans op pollutiepieken. Help mee in geval
van een piek: carpool en rijd niet sneller dan 90 km/u,
neem de tram, spring op uw fiets…
Blijf op de hoogte via www.pollutiepiek.be

Zodra het weer zacht genoeg is, beginnen kikkers en padden aan hun trage
lentetrek. Maar duizenden van hen worden overreden wanneer ze de straat
oversteken. Ze gaan op zoek naar de poelen en vijvers waar ze geboren zijn,
om er zich op hun beurt voort te planten. Let dus op. Vertraag, raap ze op
en help de vrijwilligers een handje om deze amfibieën de straat te helpen
oversteken. Meer info: www.paddenoverzet.be

Njam! Het Milieufestival 2016
serveert Good Food…
’t Groeit in de stad!
U teelt groenten of fruit in potten, bakken, op het balkon, op het dak…? U houdt
kippen in uw tuin of u oogst uw eigen honing? U neemt deel aan een collectieve
moestuin of boomgaard? Deel uw ervaringen met andere Brusselaars! Geef uw tips
& tricks door, neem deel aan de actie “’t Groeit in de stad” en organiseer een activiteit
tussen 23 april en 1 mei.
Meer info: http://app.leefmilieubrussel.be/hetgroeitindestad/

Geen feest meer, maar een waar festival! Dit jaar
lanceert Leefmilieu Brussel een nieuwe naam en gooit
het zijn traditionele dorp volledig om: het Milieufestival
2016 vindt plaats op 5 juni 2016 in het Jubelpark. Pin
de datum alvast in uw agenda! En verwacht u aan een
weldoordacht menu in het teken van Good Food. Nog
even geduld. U zal versteld staan, dat garanderen we!

Mijn stad onze planeet
Verschijnt maandelijks, behalve in januari, juli en augustus. - Leefmilieu Brussel-BIM - Havenlaan 86 C / 3000, 1000 Brussel - Tel. 02 775 75 75 - info@leefmilieu.brussels www.leefmilieu.brussels v.u. : F. Fontaine & M. Gryseels. hoofdredacteur : Mathieu Molitor. herlezingcomité : Florence Didion, Isabelle Degraeve, Tom Penxten. redactie : Jean Michel
Corbisier vertaling : Maarten Geerts. productie : www.4sales.be. De foto's tonen niet noodzakelijk de geciteerde personen. © leefmilieu brussel - Gedrukt op gerecycleerd papier.
De 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.
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Actualiteit

Good Food : en als we nu eens kippen
zouden houden in de stad?
Is het een utopie om zelf voedsel te produceren in de stad?
Geloof het of niet, het gebeurt al
in tal van steden. Ook in Brussel
trouwens. Er worden hier champignons gekweekt in kelders,
er zijn moestuinen op daken,
bijenkorven op binnenplaatsen,
kippen in tuinen… Voor sommige mensen is dit dagelijkse kost.
En u? Zegt het u iets?

Heel wat Brusselaars telen thuis of in een collectieve moestuin hun eigen groenten, fruit of
kruiden. Resultaat? Lokaal, duurzaam en lekker
eten, in een korte keten: ’s morgens geplukt,
’s middags klaar om te eten. Dat is nu ‘Good
Food’, zoals de Brusselse strategie die streeft
naar een betere productie van ons voedsel.

Het doel? Duurzaam produceren, gezondere voeding produceren, de milieu-impact van vervoer verminderen, de sociale banden aanhalen… Het gaat om
meer en beter produceren, op een professionele maar
ook persoonlijke manier, in uw eigen moestuin bijvoorbeeld. Het voordeel is dat we goed eten en er plezier
aan beleven, en dat geldt voor iedereen: zowel voor
particulieren als professionals. Het is dus perfect mogelijk om kwaliteitsvoeding te produceren in de stad.
Een van de vele voorbeelden: thuis kippen houden.
We trekken naar een kleine kippenren in Etterbeek.
Ze heten Machu, Capucine of Georgette… Sinds
april 2015 hebben 32 kippen meerdere Etterbeekse
tuinen veroverd. Met de steun van Leefmilieu Brussel
lanceerde het gemeentebestuur van Etterbeek een
proefproject met kleine kippenhokken in de stad.

Twee kippen per gezin, tal van positieve
effecten
“Er zijn meerdere redenen om kippen
te houden: om voedsel te produce
ren, om uw organisch afval op een
nuttige manier weg te werken, om
meer natuur in de stad te brengen en
om meer contact met de buren te
hebben”, aldus Claire Saintmard, milieuraadgever bij
de dienst Duurzame ontwikkeling van Etterbeek. Allemaal doelstellingen van ‘Good Food’. Een infosessie
begin 2015 bracht zo’n 50-tal geïnteresseerden op de
been. Op het programma stond de praktische aanpak
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Manon & Valérian Manneback verwelkomden
Babette en Dundee: “Heel wat vooroordelen over
kippen werden al snel van tafel geveegd: lawaai,
stank, verplichtingen… Vandaag voorzien we zelf
in onze eieren. En ik hoef u niet uit te leggen dat de
smaak niet te vergelijken is met die van de eieren in
de winkel. Puur genot!”
van een mini-kippenhok: waar plaatst u de kippen? Wat
geeft u ze te eten? Wat doet u ermee wanneer u op
vakantie bent? Wanneer maakt u de hokken proper?
Enzovoort. “Geef ze een oppervlakte van 10 m² op vol
le grond, uiteraard, waar voldoende zon schijnt en het
niet te vochtig is. De gemeente gaf elk gezin twee kip
pen, aan hen om er zorg voor te dragen.”

16
GEZINNEN

228KG

AFVAL (SCHILLEN,
PASTARESTJES, FRUIT, ENZ.)

Eieren voor iedereen, ook voor wie geen tuin heeft
De kippen werden twee maanden lang via een logboek gevolgd bij de 16 testgezinnen. De resultaten
worden stilaan duidelijk: “De deelnemers wogen het
voedselafval dat ze aan de kippen gaven. Ze merk
ten al snel dat hun vuilniszakken minder zwaar en vol
waren. Het afval werd omgezet in lekkere eitjes.” Een
succesverhaal dat een vervolg krijgt in de vorm van
twee collectieve kippenrennen in Etterbeek. “Op die
manier kunnen ook appartementsbewoners die zelf
geen tuin hebben hun eigen kippen te eten geven en
eieren rapen.”
Meer weten? www.goodfood.brussels/nl/
contributions/stadskippen 

32
862

EIEREN
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Dossier water

Ontdek Brussel waterstad,
van op het droge
Op 22 maart is het Wereldwaterdag.
Dé gelegenheid om stil te staan
bij het feit dat het blauwe goud
schaars is en dat een derde van
de wereldbevolking geen toegang
heeft tot drinkwater. Het Brusselse
water creëert een oase van rust in
de parken, maar is een schaarse
grondstof onder de grond. En het is
net als onze inwoners heel divers.
Daarom organiseren we ook in
Brussel een Dag van het Water.
Water stroomt bij ons uit de kraan, maar is op heel wat andere
plaatsen ver te zoeken; onze blauwe planeet bevat slechts
3% drinkbaar water! Water is dus veel meer waard dan de
som die op onze jaarlijkse factuur staat. Dagelijks stroomt
er water in onze gootstenen, toiletten, rivieren… maar we
vergeten vaak dat water niet onuitputbaar is. Laten we dus
goede gewoonten aankweken en deze natuurlijke hulpbron
beschermen. En tezelfdertijd ontdekken we de andere functies van het Brusselse water, want ons water is meer dan
alleen maar ‘stadswater’.

Bovengronds is water rustgevend
De Zenne, met haar aftakkingen en het Brusselse
kanaal vormen de ruggengraat van het Brusselse
oppervlaktewater. Samen
vormen ze het blauwe netwerk dat alle waterpunten
in Brussel met elkaar verbindt. Van vijvers tot stormbekkens en de fontein in de
wijk: water is nooit ver weg voor de Brusselaar. En water, dat brengt rust.
Geef toe dat er een zekere charme uitgaat van een parkvijver of van de
Molenbeek, idyllische beek in Jette en Sint-Agatha-Berchem. De inwoners profiteren ervan, net als de Brusselse fauna en flora, die heel wat
voordeel halen uit dit blauwe netwerk.

Ondergronds is het een grondstof
Brussel heeft ook ondergrondse waterlagen die
van uitstekende kwaliteit
zijn. De waterlagen onder
het Zoniënwoud en het Ter
Kamerenbos leveren zelfs
3% van het drinkwater in
het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Om alle natuurlijke
kwaliteiten van het water uit
deze ondergrondse bronnen te behouden, wordt het Brusselse water
van nabij opgevolgd. Sluikstorten, pesticiden, industriële vervuiling… de
kwaliteit van ons grondwater staat voortdurend onder druk, en daar
moeten we iets aan doen.

Thuis biedt het een ongezien comfort!
Een netwerk van installaties
van meer dan 500 km
brengt het water van het
waterwinningsgebied tot in
de badkamer van elke
Brusselse woning. Elk jaar
wordt in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest niet
minder dan 60 miljoen m³
water verbruikt: in de keuken, voor de was, in het toilet, voor het bad… Het is inderdaad bij ons
thuis dat water, als we er niet op letten, veel te vaak wordt verspild.
Vergeet dus niet de kraan dicht te draaien terwijl u zich scheert of uw
tanden poetst: in een minuut bespaart u tot 12 liter water.

Dossier water
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Na gebruik weerspiegelt het onze levensstijl
De meer dan een miljoen
Brusselaars en alle activiteiten in ons Gewest zorgen
voor afvalwater, dat in meer
of mindere mate vervuild is.
Eens gebruikt, wordt het
water naar twee waterzuiveringsstations in het zuiden en het noorden van
Brussel geleid. Dat gebeurt
via een uitgebreid netwerk van riolen en collectoren. Het Brusselse water
toont ons hoe Brusselaars het water gebruiken. De zuivering is dan wel
efficiënt, maar u mag niet zomaar alles in de afvoer gooien: antibiotica,
verf, olie, onderhoudsproducten… dat veroorzaakt heel wat schade.
De Brusselse riolen zijn geen stort. Denk eraan…

WATER HEEFT EEN PRIJS!
Opvangen, leiden, verdelen, verzamelen, zuiveren…: water is duur.
Laten we er dus spaarzaam mee omgaan. De Brusselse waterfactuur bestaat uit 3 delen:
- De waterprijs om de bevoorrading van drinkwater en de infrastructuur om het water tot bij u te krijgen te financieren.
- De gemeentelijke saneringsbijdrage om het verzamelen van
afvalwater en het onderhoud van de riolen te financieren.
- De gewestelijke saneringsbijdrage om de afvalwaterzuivering in de twee gewestelijke stations te financieren.

Een bron van besparing: regenwater
Onze mede-Europeanen
uit het Zuiden bestempelen
onze regio vaak als de
‘douche van Europa’ als
het over ons klimaat gaat.
Ze hebben niet geheel ongelijk, dus laten we ons klimaat in ons voordeel gebruiken en het regenwater
in Brussel opvangen. Door
regenwater te gebruiken, ontzien we de drinkwaterreserves. U kunt
regenwater op tal van manieren gebruiken: om de tuin te sproeien en de
vloer te poetsen, maar u kunt nog veel verder gaan. U kunt er perfect de
was mee doen en er de toiletten mee doorspoelen. Er is enkel een aangepast waterleidingsysteem voor nodig.



INZAMELPRIJS
WATERPRIJS

ZUIVERINGSPRIJS

Meer weten…
2.

10 PRIORITAIRE TIPS...

DRINK KRAANTJESWATER:

è

4.

Het is gezond en in tegenstelling tot flessenwater
veroorzaakt het geen afval en vergt het geen vervoer.

Water is een schaars en kostbaar goed dat moet worden
beschermd en gerespecteerd!

3.

Herstel waterlekken snel: een herstelde kraan = meer
dan 2.000 liter water bespaard per jaar.

è

Een herstelde spoelbak = gemiddeld 200.000 liter
water bespaard per jaar.

è

Indien uw toiletten geen spaarknop hebben, kunt u
het debiet verminderen door een met water gevulde
plastic fles in de spoelbak te steken = 1,5 liter water
bespaard per spoelbeurt.

è

Kook- of spoelwater van groenten, koud geworden
thee, aquariumwater… Uw planten zullen er blij mee
zijn!

1.

WATER SLIM
GEBRUIKEN: 10 tips

10 conseils Eau_NL_2014.indd 1

è

SPRING RATIONEEL OM MET DRINKWATER:

Neem een snelle douche in plaats van een bad
= 40 tot 70 liter water bespaard per wasbeurt.

è

Draai de kraan dicht terwijl u uw tanden poetst/de
afwas doet = 12 liter water bespaard per minuut.

• Kraantjeswater is 100 tot 300 keer
goedkoper dan flessenwater.

WIST U DIT?

• Een waterdichte en goed onderhouden regenwaterput kan
kosteloos tot 80% van uw behoefte aan huishoudelijk water
dekken.
• De productie van 1 kilo rundvlees vergt 16.000 liter water.

8.

IN DE OPENBARE RUIMTE

TUINIER ZONDER MESTSTOFFEN OF PESTICIDEN:

è

INSTALLEER EEN REGENWATERTANK:

è

Om uw planten water te geven, uw toiletten en
wasmachines van water te voorzien en om uw wagen
te wassen.

Gebruik geen meststoffen of pesticiden, zo beschermt
u de grondwaterlagen.

10.

HOU WATERLOPEN EN VIJVERS PROPER EN
RESPECTEER DE NATUURLIJKE OMGEVING:

è

Gooi niets in waterlopen of vijvers, zelfs geen
groenafval.

è

Voeder de eenden, vissen niet… noch in het water
noch op de oevers.

U hebt tot 31 mei om het toekomstige waterbeheerplan (2016-2021) te ontdekken
en er uw mening over te geven. Duurzaam
+
watergebruik bevorderen, het overstromingsrisico voorkomen en beheren… er zijn heel
wat vragen en actiepunten waar u belang bij
hebt. De bedenkers van het plan (Leefmilieu
Brussel, de Brusselse Maatschappij van het
Waterbeheer (BMWB), Hydrobru en Vivaqua)
kijken uit naar uw mening. Lees de samenvatting van het plan en geef uw mening:
www.leefmilieu.brussels

VERMIJD WATERVERVUILING:

dat is goed voor uw portemonnee én voor het leefmilieu.

è

6.

9.

5.

IN HUIS

IN DE TUIN

IN DE WINKEL

HERGEBRUIK RESTWATER:

Herontdek op welke
plaatsen er water te vinden
is in Brussel: vijvers, poelen,
moerassen, vochtige zones,
waterlopen, valleien, kanaal:
raadpleeg de kaart van de
vijvers en waterlopen in Brussel:
www.leefmilieu.brussels > thema: Water

Geef uw mening over het volgende
waterbeheerplan

ONDERHOUD EN REGEL UW WATERINSTALLATIES:
è

è

Het is verboden chemische producten (verf,
oplosmiddelen) of geneesmiddelen in het toilet, in
de gootsteen of in de vuilniszak te gooien. Lever
ze in bij de “Proxy Chimik” georganiseerd door Net
Brussel: www.netbrussel.be, 0800 981 81 (gevaarlijke
producten) of bij uw apotheker (vervallen en/of nietgebruikte geneesmiddelen).
Geef voor uw onderhoudsproducten de voorkeur aan
ecologische bio-afbreekbare producten.

7.

BEHEER HET REGENWATER:

è

Help mee het risico op overstromingen te verminderen
door zo veel mogelijk natuurlijke, waterdoorlatende
en beplante oppervlaktes te voorzien (een boom kan
bijvoorbeeld tot 200 liter water per dag opnemen).

KIES VOOR PRODUCTEN MET EEN KLEINE
WATERVOETAFDRUK:
de productie van bepaalde etenswaren, (fris)dranken en
kledij vergt veel water.

è

Verminder uw vleesconsumptie (vooral rundvlees)
en vervang het door andere proteïnerijke
voedingsmiddelen: vis, granen (tarwe, maïs, rijst…),
peulvruchten (linzen, soja, kikkererwten, bruine bonen,
spliterwten…).

è

Geef de voorkeur aan hergebruik en
tweedehandsspullen (kleding, meubels,
gereedschap…).

Meer info en tips? Bestel onze gratis
brochures:
• “Voeding en leefmilieu: 100 tips om lekker, milieuvriendelijk én gezond te eten”
• “Minder afval produceren: 100 tips om
duurzaam te consumeren”

Of surf naar:
• www.leefmilieubrussel.be/water
• www.hydrobru.be
• www.watervoetafdruk.org

Ed. resp./Ver. uit. : F. Fontaine & R. Peeters · Havenlaan 86C Avenue du Port · Brussel 1000 Bruxelles, gerecycleerd papier recyclé · encre végétale/ plantaardige inkt

Leefmilieu Brussel
heeft verschillende
publicaties over het
water in Brussel:
Illustratie: J.C. Salemi • Lay-out : L. Defaweux • Coordinatie : I. Degraeve

Zondag 20 maart 2016 staat het Brusselse
water in de kijker. Dompel u een dag onder in
de Brusselse waterwereld zonder uw voeten
nat te maken. Tonnen om regenwater op te
vangen, de sluis van Anderlecht, het water
zuiveringsstation van Brussel-Noord, het
stormbekken van het Flageyplein en tientallen andere plaatsen vormen het decor voor
gegidste bezoeken, toelichtingen en tal van
andere wateractiviteiten.
Meer info: www.leefmilieu.brussels/
dagvanhetwater

INFO

Dag van het Water in Brussel

02 775 75 75
WWW.LEEFMILIEUBRUSSEL.BE

16/10/14 15:35
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Groene ruimten

Dieweg, met bloemen en kransen,
maar zonder pesticiden!
Een kerkhof dat leven uitstraalt? Dat had u niet meteen
gedacht! Dat is nochtans
exact wat het kerkhof van de
Dieweg in Ukkel te bieden
heeft. Ontdek deze uitzonderlijke plek met grafkunst, wilde
begroeiing en een pesticidevrij
beheer.

Sommige mensen noemen het kerkhof van de
Dieweg het kleine, Brusselse Père-Lachaise.
Nadat de begraafplaats in 1958 gesloten werd,
nam de natuur er de bovenhand. Net zoals in de
groene ruimten die Leefmilieu Brussel beheert,
worden er geen pesticiden gebruikt.

MEER INFO?
De vzw Arkadia organiseert
gegidste bezoeken aan het
kerkhof van de Dieweg:
www.arkadia.be

Omdat er geen regelmatig onderhoud is, herbergt
deze plek van iets meer dan 3 hectare een verbazingwekkende biodiversiteit. Het kerkhof biedt uitzicht
over unieke landschappen. Er heerst een rust die zo
kenmerkend is voor de plaats waar onze geliefden
hun laatste rustplaats krijgen. De site is beschermd
als erfgoed, is erkend als Natura 2000-gebied en
draagt het label Réseau nature van Natagora. De
Dieweg rijgt de onderscheidingen en superlatieven
aan elkaar. Marie Vigoni van de milieudienst van de
gemeente Ukkel leidt ons langs de vele paadjes…

Ook u kunt plaatsmaken
voor de vrije natuur, zonder
pesticiden!
1. Neem deel aan de Week
zonder pesticiden van 20 tot
30 maart 2016. Ontdek alternatieven voor pesticiden tijdens
de vele activiteiten, lezingen,
gegidste wandelingen en tentoonstellingen in Brussel. Volledig programma: www.leefmilieu.
brussels/weekzonderpesticiden

“De verwilderde aanblik die kenmerkend is voor de
Dieweg is fantastisch. De andere begraafplaatsen in
onze hoofdstad zijn veel meer gepolijst. Hier heeft de
vrije natuur het voor het zeggen. Van zodra de Dieweg
beschermd was, werd het kerkhof niet meer onder
houden. Sindsdien werd een beheerplan opgesteld,
gezien de enorme rijkdom van deze plaats. Dit plan
streeft ernaar om het uitzonderlijke natuurerfgoed te
bewaren: voorrang geven aan inheemse soorten,
geen pesticiden gebruiken, de flora diversifiëren en
het typische karakter behouden.”

monumenten werd beetje bij beetje overwoekerd
door planten. Enkel de meest opmerkelijke graven
worden af en toe vrijgemaakt.”

“De Dieweg veranderde officieel van bestemming in
1945, maar er werden nog tot 1958 mensen begra
ven. Sindsdien worden er geen mensen meer begra
ven, tenzij in uitzonderlijke gevallen of als er nog plaats
voorzien is in een familiegraf. Van sobere grafsteen tot
neogotisch praalgraf: de mooie diversiteit aan graf

“Hergé, de architect Paul Hankar en de violist Philippe
Hirshhorn zijn enkele beroemdheden die in de Dieweg
begraven werden. Deze plaats wordt vooral bezocht
door wandelaars die er de sfeer komen opsnuiven.
In de winter doen sommige steile, ondergesneeuwde
paden dienst als sleepiste.”

2. Pas de 10 antipesticidentips toe. U kunt gemakkelijk
‘nee’ zeggen tegen pesticiden
in huis, in de tuin, in de moestuin, tijdens aankopen in de
winkel. Download de folder op
www.leefmilieu.brussels
of bestel hem via de dienst
Info-Leefmilieu (02 775 75 75
– info@leefmilieu.brussels).
3. Laat u inspireren door de
tips van Natuurpunt en verwelkom de natuur bij u
thuis: www.natuurpunt.
be/tuin

Ecoconsumptie
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Vermijd onaangename verrassingen : vraag
bij uw eerste bezoek naar het EPB-certificaat
Verzot op een scooter, een
flatscreen gezien in een
winkelraam, de droogkast aan
vervanging toe? Voor u een keuze
maakt, zal u eerst eens testen,
vergelijken, nadenken, informatie
zoeken. Bij vastgoed kan dat ook,
dankzij het EPB-certificaat.
Een gesprek in een café op het
Koningin Astridplein:

Zeg, dit moet je echt zien. Wat
een prachtig appartement.
En heeft de huisbaas de huurprijs
een beetje laten zakken?
Maar allé, voor een
appartement met twee
slaapkamers, eiken
parketvloer en een plafond
met sierlijsten is 950 euro toch
spotgoedkoop!
Weet je hoeveel de kosten
bedragen?
Euh… Nee, niet echt. Maar
in mijn huidig appartement
betaal ik 35 euro voor gas en
elektriciteit. Dat is peanuts.
Maar je vergelijkt appelen met
peren. Jouw studio is 5 keer
kleiner en vrij goed geïsoleerd.
Heeft de eigenaar van dat
appartement geen
EPB-certificaat?
Ik denk het niet. Ik zie er toch
niets van staan… Maar hij zei
me dat het verbruik beperkt is.
Het EPB-certificaat is al
5 jaar verplicht. Heb je er dan
niet naar gevraagd?
Ik heb er niet aan gedacht…
Is dat echt nodig?
Natuurlijk! Wanneer je je
auto kocht, heb je toch ook eens
onder de motorkap gekeken?
Eeeuh…

WAT IS DAT, EEN EPB-CERTIFICAAT?
Het EPB-certificaat is de energie-identiteitskaart van een woning. Het is verplicht voor elk
pand dat in Brussel te huur of te koop wordt
aangeboden.
Het certificaat is verplicht en geeft een duidelijk idee
van de energieprestaties van de woning waarin u
interesse hebt. Als kandidaat-huurder of -koper kunt
u panden die u interessant vindt vergelijken op een
schaal van A (heel zuinig) tot G (energieverslindend).
Als eigenaar kunt u, indien nodig, uit het certificaat
tips halen om de energieprestatie van uw pand te
verbeteren.
Net als het energielabel op een koelkast, een
wasmachine, een vaatwasser, een droogkast,
een lamp en een tv, kunt u op basis van een EPBcertificaat vergelijken, nadenken over uw keuze
en een weloverwogen beslissing nemen, zonder
onaangename verrassingen.
Meer info: Hoe lang is het certificaat geldig? Wat
betekenen de verschillende categorieën? Bij wie
kunt u terecht voor zo’n certificaat? Wat kunt u
doen indien er geen EPB-certificaat beschikbaar is?
Surf naar www.leefmilieu.brussels/EPB

HET EPB-CERTIFICAAT IN 5 PUNTEN
Transparantie: het EPB-certificaat informeert u
in één oogopslag over de energie-efficiëntie van
het pand.
De eigenaar is verplicht om het EPB-certificaat aan
elke kandidaat-huurder of -koper voor te leggen, en
moet het resultaat van het EPB-certificaat ook in elke
advertentie vermelden.
Objectiviteit: het EPB-certificaat wordt uitgereikt
door een onafhankelijk, erkend adviseur, en dat
op basis van een bezoek ter plaatse waar hij/zij
de energiekenmerken van het pand volgens een
specifiek protocol onderzoekt.
Vergelijking: met het EPB-certificaat kunt
u verschillende woningen vergelijken en een
weloverwogen keuze maken.
Verbetering: het EPB-certificaat heeft als doel de
energieprestaties van de Brusselse woningen te
verbeteren. Er worden heel wat tips gegeven.
Leefmilieu: een efficiënte woning verspilt minder
energie, en daar vaart het milieu wel bij.

Scholenhoekje

AGENDA
13/03 / NETWERKEVENT

Neem je drinkfles mee naar
school (en elders)!
Drankverpakkingen hebben een zwaar
leven. Klein, aantrekkelijk voor kinderen,
net genoeg om één keer de dorst te lessen,
zogezegd ‘praktisch’: ze zijn diepgeworteld
in het consumptiepatroon van tal van
gezinnen. Jammer, want de afvalberg die
ze veroorzaken is aanzienlijk. Je kan er
nochtans gemakkelijk iets aan doen.
Sinds 2014 organiseert Leefmilieu Brussel
een sensibiliseringsactie om het gebruik van
drinkflessen te promoten in verschillende
scholen in het Gewest. Het doel is om
beetje bij beetje drankkartonnetjes, flesjes,
blikjes en andere minidrankverpakkingen te
vervangen door een drinkfles.
Een drinkfles is herbruikbaar, praktisch
en vooral ook leuk. Je kan ze bovendien
vullen met drankjes die gezonder zijn
dan bruisende frisdranken: in de eerste
plaats kraantjeswater. En eens de drinkfles
ingeburgerd is, zal ook het afval verdwijnen.
In het tiental scholen dat in 2015 aan de
actie deelnam, verdween zo’n 60% van
het drankverpakkingsafval. Afhankelijk
van de school werd 3,1 kg tot 8,2 kg aan
drankverpakkingen per leerling per jaar
vermeden (gemiddeld produceert een leerling
per jaar 8,2 kg drankverpakkingsafval).
Sommige scholen zijn er dus in geslaagd
om alle afval van drankverpakkingen weg te
werken. Proficiat! Dit jaar nemen niet minder
dan 15 scholen deel aan dezelfde actie, om
zo de drinkfles ingang te doen vinden op
school, maar ook in het park, bij de scouts, in
de sportclub…

Stop of nog meer?
Ontvang dit tijdschrift elke maand:
abonneer u gratis!
Hebt u er genoeg van?
Zeg uw abonnement op.
www.leefmilieu.brussels/abonnement,
abonnement@leefmilieu.brussels,
02 775 75 75.

KOM NETWERKEN MET ALLE ZONIËNPARTNERS
Het Platform Zoniënwoud verenigt iedereen die
actief is in en rond het woud: natuurliefhebbers,
jeugdbewegingen, beheerders, verenigingen,
boswachters, wandelaars, ruiters, erfgoedliefhebbers, iedereen is welkom. Twee keer per jaar
komt het Platform samen rond een rijk gevuld
programma. Op zondag 13 maart van 14.00
tot 17.00 uur komt u meer te weten over de toekomstplannen voor het Rood Klooster tijdens
een begeleide wandeling en leert u alle verenigingen kennen die actief zijn in het woud. Let wel, dit
is nog maar een voorsmaakje van het definitieve
programma; in de loop van de volgende weken
wordt het nog verder op punt gesteld. Hou www.
zonienwoud.be nauwlettend in de gaten voor
de meest actuele info! Afspraak aan het Rood
Klooster, Rood-Kloosterstraat 4, 1160 Oudergem. Prijs: gratis.
Meer info en inschrijving: info@zonienwoud.be

20/03 / BEGELEIDE WANDELING
BIJ DE STEENUIL THUIS
CCN Vogelzang CBN & KBVBV & VOC-Vogelbescherming organiseren een landschapswandeling en zoektocht naar de steenuil. Afspraak
om 09.00 uur aan de ingang van het kerkhof in
de Sint-Janskruidlaan in 1070 Anderlecht.
Meer info: Peter Vanbellinghen, 02 640 19 24,
ccnvogelzangcbn@gmail.com,
http://users.edpnet.be/ccnvogelzangcbn/

20/03 / FAMILIEFESTIVAL
DOORDEBOMEN: TOVER MEER LEVEN
IN DE TUIN!
CC Strombeek en Natuurpunt CVN zetten de
lente lavendelfris in met de tweede editie van het
speelse familiefestival ‘Door De Bomen’ voor gezinnen met kinderen van 3 tot 10 jaar! Een groen
geurend familiefestival waarbij u wordt ondergedompeld in een magisch natuuravontuur: het
bos, de tuin en zijn bewoners vormen de rode
draad. Sprankelende voorstellingen, verrassende animaties en installaties, ‘handen uit de mouwen’ of beestige workshops met een mix van
natuur en cultuur. Afspraak van 13.00 tot 16.00
uur in CC Strombeek, Gemeenteplein z/n, 1853
Strombeek. Prijs: 11 €, Gezinsbond: 10 €, abo
3: 11 €, abo 6: 10 €, abo 10: 10 €.
Meer info: Tine Thijs, 014 47 29 55,
tineke.thijs@cvn.natuurpunt.be

25/03 / DINER
SLOTFEEST ‘DAGEN ZONDER VLEES’
Hebt u meegedaan met de actie ‘Dagen Zonder
Vlees’ van vzw EVA? Vier dan uw 40 geslaagde
dagen samen met EVA Brussel door uzelf te verwennen met een heerlijk Indisch menu in restaurant Ashok’s. Afspraak om 19.00 uur in restaurant
Ashok’s, Vleurgatsesteenweg 192, 1000 Brussel.
Prijs: nog te bepalen.
Meer info en inschrijving: Brussel@evavzw.be

25/03 / BEGELEIDE WANDELING
DE AMFIBIEËN EN HUN HABITAT /
LENTE ZONDER PESTICIDEN
CCN Vogelzang CBN & Natuurpunt Brussel/
HYLA organiseren deze avondwandeling in de
Vogelzangbeekvallei. Afspraak om 19.00 uur aan
de ingang van het kerkhof in de Sint-Janskruidlaan in 1070 Anderlecht.
Meer info: Peter Vanbellinghen, 02 640 19 24,
ccnvogelzangcbn@gmail.com, http://users.
edpnet.be/ccnvogelzangcbn/

13/04 / KINDERACTIVITEIT
BUITENSPEELDAG

Zet die computer af! Leg dat boek weg! Trommel
al je vrienden en vriendinnen op om buiten te spelen en te sporten! GC Everna neemt je mee naar
het Goede Herderpark. Er zijn tal van activiteiten
voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Je kan er sporten, knutselen, kampen bouwen in de bomen…
Kortom, buitenspeelplezier verzekerd! Afspraak
van 13.30 tot 17.00 uur in het Goede Herderpark,
Sint-Vincentiusplein 1, 1140 Evere.
Meer info: GC Everna, 02 247 03 40,
www.everna.be

17/04

/ BEGELEIDE WANDELING

VRIJE VOGELS
CCN Vogelzang CBN & KBVBV – Vogelbescherming organiseren een wandeling “Vrije vogels &
waarnemingen in het Natuurreservaat”. Afspraak
om 09.00 uur aan de ingang van het kerkhof in
de Sint-Janskruidlaan in 1070 Anderlecht.
Meer info: Peter Vanbellinghen, 02 640 19 24,
ccnvogelzangcbn@gmail.com,
http://users.edpnet.be/ccnvogelzangcbn/

24/04

/ BEGELEIDE WANDELING
LATE TREKVOGELS & VOORJAARSFLORA
CCN Vogelzang CBN & Natuurpunt Brussel
organiseren een zoektocht in het Natuurreservaat van de Vogelzangbeekvallei. Afspraak om
09.00 uur aan de ingang van het kerkhof in de
Sint-Janskruidlaan in 1070 Anderlecht.
Meer info: Peter Vanbellinghen, 02 640 19 24,
ccnvogelzangcbn@gmail.com, http://users.
edpnet.be/ccnvogelzangcbn/

Voor al uw vragen:
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