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Zo helder als water

AANDACHTSPUNT VAN DE MAAND:
Kalmpjes aan met het zout!
Februari is vaak de koudste maand van het jaar. De voetpaden liggen er
besneeuwd of ijzig bij, en dat kan gevaarlijk zijn voor voetgangers. Maar
zout is bijzonder slecht voor het grondwater: stroop liever de mouwen
op, veeg het voetpad schoon, haal de sneeuwschop boven en gebruik zo
weinig mogelijk zout.

De Molenbeek onder de blote hemel laten stromen?
De grond beter doorlaatbaar maken voor als het
pijpenstelen regent? Minder drinkwater verbruiken?
Brussel is ook een waterstad, en elke vijf jaar stelt
Leefmilieu Brussel een waterbeheerplan op. U kunt
het volgende plan (2016-2021) beoordelen tot 31
mei 2016.
Meer info: www.leefmilieu.brussels/waterplan

Bespaar
op uw energie!
Batibouw, een schat aan informatie
Groene lening, renovatiepremies, energiehuis, voordelen, advies op maat… Leefmilieu
Brussel verwent Brusselse woningeigenaars en huurders. Hoe? Ontdek het tijdens Bati
bouw op de stand van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar de experts van Leefmilieu
Brussel postvatten. Van donderdag 25 februari tot zondag 6 maart 2016 in Brussels Expo.
Meer info: www.batibouw.be

Sinds januari bestaat er een nieuw energiepremie
stelsel voor gebouwen: eenvoudiger en toegankelijker. Er staat maar liefst 22 miljoen euro ter beschikking
van de Brusselaars om de energieprestaties van hun
woning te verbeteren. Particulieren, maar ook collectieve voorzieningen en eigenaars-verhuurders kunnen
er een beroep op doen. De premies zijn gebaseerd
op drie prioritaire pijlers: de situatie laten analyseren
tijdens een audit, de gebouwschil van het huis isoleren
en het verwarmingssysteem verbeteren.
Meer info: www.leefmilieu.brussels/energiepremies

Mijn stad onze planeet
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Restorestje:
minder verspillen, langer plezier...
De tijdgeest evolueert.
In Londen of New York is het
zeer gebruikelijk om een deel
van uw maaltijd mee te nemen
als u een restaurant verlaat.
Na Gent wordt het Restorestje
deze maand ook gelanceerd in
de Brusselse restaurants.

Strijden tegen verspilling, goed eten en een
nieuwe voedingscultuur invoeren, maken allemaal deel uit van de Good Food-strategie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar hoe
werkt het precies?
Iedereen heeft wel eens gehoord
van een doggy bag. Zoals zijn
naam doet vermoeden, is
het zakje bestemd voor de
hond, zodat hij uw restjes ver
der kan opeten. In de Angel
saksische landen, en vooral in
de Verenigde Staten, gebeurt het geregeld
dat de grote hoeveelheden op een bord niet volledig
worden opgegeten, maar het is zelden de hond die er
van profiteert. In plaats van een kwart, of soms de helft
van uw maaltijd in de vuilnisbak te gooien, is het slim
mer om de restjes mee te nemen en het plezier te laten
duren. Dat is het doel van het Restorestje, dat deze
maand zijn intrede doet in de Brusselse restaurants.
Een klein leuk doosje van gecertificeerd PEFC-karton
dat na uitspoelen hergebruikt kan worden.

Na de gezinnen, zijn de restaurants de
grootste verspillers
Elk jaar belandt een derde van de totale voedings
productie in de vuilnisbak. De Brusselse restaurants
alleen al produceren 11.880 ton afval per jaar. De be
langrijkste oorzaken? U kunt de grootte van de por
ties niet kiezen, het is moeilijk om het aantal klanten te
voorspellen en dus op voorhand de juiste hoeveelhe
den ingrediënten te bestellen, en bovendien kunnen
klanten geen restjes mee naar huis nemen. Mensen
voelen zich ook wat ongemakkelijk om te vragen of
ze de restjes op hun bord mee naar huis mogen ne
men. Dankzij Restorestje kunt u zonder complexen
uw restjes meenemen. U herkent de deelnemende
restaurants aan de sticker op de ruit.

Good Food: beter produceren, goed eten
Strijden tegen verspilling en het plezier laten duren. Dit zijn
twee van de doelstellingen van Good Food, de strategie
die voeding in Brussel van het veld tot op het bord duur
zamer wil maken. Hoe? Door het aantal ingrediënten te
verhogen die beetje bij beetje aan een nieuwe voedings
cultuur bijdragen: gezond eten, lokale seizoensgroenten
en -fruit van uitzonderlijke kwaliteit telen, korte bevoorra
dingsketens promoten, voedselverspilling beperken en
vooral genieten door goed te eten.

33%
VAN DE IN EUROPA GEPRODUCEERDE VOEDING
WORDT WEGGEGOOID
OF VERSPILD

In 2016, het Good Food-jaar, gaan verschillende acties
van start, zoals de lancering van het Restorestje of de
steun aan moestuinen en de lancering van een label
voor grootkeukens. Dit jaar zal Mijn stad onze planeet
tonen hoe we de 1.175.000 inwoners en de meer dan
330.000 pendelaars op een duurzame en smaakvol
le manier te eten kunnen geven. En dat terwijl we de
impact op het leefmilieu verminderen, want dat is de
doelstelling van Good Food!
De lijst van deelnemende restaurants vindt u op
www.leefmilieu.brussels.
De Good Food-strategie in detail, de acties die op het
menu staan en de brochure Neem uw restjes mee in een
Restorestje! vindt u op www.goodfood.brussels.


14%
VAN DEZE
VUILNISBAK IS
AFKOMSTIG VAN
DE HORECA

MET HET RESTORESTJE ZOU DEZE VERSPILLING KUNNEN WORDEN VERMINDERD
Bron: Europese Commissie
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Op het terrein

De milieuvergunning?
Na exact 50 minuten weet u meer…
Milieuvergunningen toekennen

50'

is een van de vele opdrachten
van Leefmilieu Brussel. Een
milieuvergunning is de eerste
stap richting het uitbaten van
een zaak of het uitoefenen
van een industriële of
vrijetijdsactiviteit.

De vergunning levert het bewijs dat het milieu, de gezondheid en de veiligheid van de bevolking in rekening worden genomen bij de uitoefening van een professionele activiteit in
het Brussels Gewest. Uitleg aan de hand van een voorbeeld
uit de praktijk: een carwash in Anderlecht die een medewerker van Leefmilieu Brussel op bezoek krijgt.
Valentine Herman, beheerder van milieuvergunningen. “Om een milieuvergunning af te leveren, analyseer ik elke aanvraag om de impact ervan op het
milieu en op de gezondheid te evalueren. Vervolgens
stel ik de vergunningen op met de voorwaarden die de
activiteit omkaderen ter bescherming van de grote
milieudomeinen: water, bodem, lucht, mobiliteit, afval, energie, geluid,
biodiversiteit… met inbegrip van de veiligheid van de bevolking.”



VRIJDAG 11 DECEMBER >>> 08.57 UUR

Het is een regenachtige dag. Een van
die typische grijze ochtenden in Brussel. Ik heb een afspraak met Valentine
Herman, een van de ruim dertig beheerders van milieuvergunningen bij
Leefmilieu Brussel. Vandaag bezoekt
ze een carwash, een ingedeelde inrichting (die dus een milieuvergunning nodig heeft om klanten te mogen
ontvangen). De carwash ontving zijn eerste milieuvergunning meer dan
15 jaar geleden, en die nadert nu haar einddatum. De uitbater heeft een
nieuwe aanvraag ingediend bij Leefmilieu Brussel. Vandaag wordt de installatie bezocht.

>>> 09.01 UUR
De uitbater van de carwash en de
verantwoordelijken van de keten
waartoe de zaak behoort, beantwoorden de vragen van Valentine.
Openingsuren, schatting van het
aantal voertuigen dat dagelijks gewassen wordt, oorsprong en samen
stelling van de gebruikte onderhoudsproducten… Het doel van dit bezoek is de potentiële milieurisico’s in te schatten en inzicht te krijgen in
de maatregelen die de uitbater neemt om elk mogelijk ongeval of elke
vorm van vervuiling te vermijden. Tijdens haar bezoek wil Valentine zowel controleren als adviseren: “De regels moeten worden nageleefd. We
adviseren de uitbaters graag over de maatregelen die ze kunnen nemen, de mensen die ze kunnen contacteren…”

>>> 09.12 UUR
We brengen een bezoek aan de installaties. Is er signalisatie aanwezig
op de werkvloer om mensen aan te
manen tot voorzichtigheid en om
zich voldoende te beschermen? De
elektriciteitscabine is op slot en enkel toegankelijk voor bevoegd personeel: geen enkel risico op elektrocutie, zelfs niet door onoplettendheid. De noodzakelijke waarschuwingen zijn aanwezig: 11.000 Volt
door uw lichaam, dat zou geen goed doen… Dat is dus in orde!

Op het terrein
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>>> 09.41 UUR

Bepaalde voorwaarden van de milieuvergunning zijn specifiek voor
het type ingedeelde inrichtingen zoals die op de site: carwash,
verwarming, parking...

>>> 09.22 UUR
Zijn alle veiligheidsvoorzieningen
aanwezig in de opslagruimte? Is er
voldoende ventilatie? Is de toegang
beveiligd en afgeschermd voor het
publiek en voor kinderen? Is er geen
spoor van vocht, wat zou kunnen
wijzen op een mogelijke vervuiling
van de bodem? Hoe worden potentieel gevaarlijke onderhoudsproducten bewaard? Door de vaten waarin vloeibare producten worden bewaard in een reservoir te plaatsen, wordt elk mogelijk lek vermeden.
Stap voor stap worden alle risico’s geanalyseerd. Ook al is niet alles
perfect, de uitbaters zijn hier goed op de hoogte van hun verplichtingen.



>>> 09.26 UUR

Door de carwashtunnel. Er wordt
200 tot 650 liter water gebruikt om
één enkel voertuig te wassen. Een
performant waterafvoersysteem
moet de vetten, de oliën, het roet en
de brandstoffen, die natuurlijkerwijze uit het chassis van de wagen
druppen, scheiden. Het doel hiervan is vermijden dat zeer vervuilende
stoffen in de riolering belanden. De scheidingsbak wordt regelmatig
leeggemaakt en gereinigd door een door Leefmilieu Brussel erkend bedrijf: er is geen risico dat afvalwater met zo’n hoge concentratie kool
waterstoffen in de natuur terechtkomt.

>>> 09.34 UUR
Het waterafvoersysteem krijgt heel
wat aandacht tijdens het bezoek. Dat
hoeft niet te verbazen: een carwash
gebruikt heel wat water, schoonmaakmiddelen, shampoos en wax.
Daarom heeft de uitbater een aantal
verplichtingen op vlak van waterbeheer. Hij kan er zelfs zijn voordeel mee doen: deze carwash recycleert een
deel van het water dat gebruikt wordt om de carrosserie te wassen. Na
zuivering en filtering kan het opnieuw worden gebruikt, maar enkel voor
het reinigen van het chassis van de wagen.

Gratis stofzuiger? Wat een goed idee!
Maar brengt dat geen geluidsoverlast
voor de buurt met zich? Een carwash
veroorzaakt lawaai: de hogedruktoestellen die worden gebruikt, zijn uiteraard luidruchtig. Bovendien zorgt de
carwash ook voor een komen en
gaan van wagens, wat de buren kan storen. Het lawaai van de krachtige
blazers die de voertuigen drogen, kan beperkt worden door er een plastic
gordijn voor te plaatsen. In deze carwash zijn de stofzuigers in betonnen,
geïsoleerde koffers geplaatst. Het lawaai is dus eerder beperkt en is in dit
geval vergelijkbaar met het lawaai van een stofzuiger thuis.

>>> 09.44 UUR



De verantwoordelijken van de carwash hebben al maatregelen genomen om de overlast van hun commerciële activiteit te beperken.
Wanneer er een grote toeloop is,
zorgt een carwash al eens voor lange
wachtrijen. Om de impact van nodeloos draaiende motoren (geluidsoverlast, brandstofverbruik, geurhinder…) te beperken, worden de klanten hier aangespoord om hun motor
uit te schakelen als ze stilstaan.



>>> 09.47 UUR

Het bezoek zit erop. Valentine keert
terug naar het kantoor van Leefmilieu
Brussel om haar verslag op te stellen.
De toekenning van een milieuvergunning gebeurt pas na een openbaar
onderzoek. Binnenkort worden in de
buurt van de carwash affiches over dit
onderzoek opgehangen zodat buurtbewoners hun eventuele opmerkingen
kunnen doorgeven. De uitbater zet zich neer in de kleine verwarmde ruimte
die als bureau dienst doet. Een goede gelegenheid om even naar zijn mening over dit bezoek te polsen.



WAT HIJ ERVAN DENKT…

Imed Ben Khelil baat de carwash uit waarvoor een nieuwe milieuvergunningsaanvraag
werd ingediend. Hoe staat hij tegenover de
aanpak van Leefmilieu Brussel?
“Ik vind het niet meer dan normaal dat er dergelijke bezoeken
plaatsvinden. Het boezemt een beetje angst in omdat het op een
controle lijkt. Maar dat gezegd zijnde is zo’n bezoek volgens ons
net een ideaal moment om met de bevoegde overheid te praten
en na te gaan of we de regels correct toepassen. We hebben niet
altijd de tijd en de middelen om de veranderingen in de wetgeving
te volgen: we werken dus graag mee aan een volledige check-up.
Een milieuvergunning is een beetje te vergelijken met de autokeuring. Er wordt bekeken wat goed werkt en wat niet. Dat lijkt me een
goede diagnose. Nadien wordt er aangepakt wat aangepast moet
worden. Laten we hopen dat het leidt tot een positief resultaat ;-)”
Meer info: www.leefmilieu.brussels/milieuvergunning
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Natuur

Wedstrijd: wie heeft 1001 ideeën om
de biodiversiteit te redden?
Tot 10 april houden
het Museum voor
Natuurwetenschappen en de
drie Gewesten een ideeën
wedstrijd om de biodiversiteit
te beschermen, met als belo
ning een heleboel prachtige
geschenken.

Seizoensfruit eten, een insectenhotel installeren op het balkon… En u? Wat zijn uw plannen
om de biodiversiteit te stimuleren?

PRAKTISCH?

Een heuse uitdaging

Concrete dagelijkse handelingen

INSPIRATIE NODIG?

Vliegen boven de Noordzee of
een excursie op het kanaal
Doe mee! Deze oproep tot 1001 ideeën is goed door
dacht over de hele lijn: veel van de prijzen die u kunt
winnen hebben immers te maken met het thema bio
diversiteit. De personen met de beste ideeën krijgen
een plaatsje aan boord van de Belgica voor een excur
sie op de Noordzee, of mogen een observatievlucht
doen boven de Noordzee. Geen zeemansbenen? U
kunt ook een Fairphone (eerlijke smartphone) winnen,
of een biomand, tickets voor het Esperanzah-festival,
enzovoort. Op uw plaats, klaar… en sleep die biodi
versiteitsvriendelijke prijs in de wacht!

Enkele interessante ideeën:
• Download of bestel het boekje ‘366 tips voor de biodiversiteit’ op www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be
•
‘De biodiversiteit beschermen: 10 tips’ en ‘De biodiversiteit in Brussel’ zijn beschikbaar op www.leefmilieu.
brussels
V. U.: Camille Pisani, Vautierstraat 29 1000 Brusse l

Wat kunt u doen? Een natuurbeschermingsorgani
satie steunen. Ja, dat is een van de mogelijkheden.
Geen exotische ‘oh zo mooie’ soorten in de tuin
planten? Dat is ook een goede tip. Een herbruikbare
boodschappentas gebruiken in plaats van 150 plas
tic zakjes die toch maar in de vuilnisbak belanden?
150 keer ja, en het is bovendien supereenvoudig. U
kunt zoveel dingen doen, klein en groot, sommige
zijn gemakkelijk, andere zijn dan weer wat moeilijker
om in de praktijk te brengen. Iedereen kan iets doen,
en ieder heeft zo zijn eigen ideeën. Het is de hoogste
tijd om ze te delen. Daarom deze wedstrijd.

De groei van lokale honingbloemen
bevorderen bij het tuinieren: dat is een goed
idee voor de biodiversiteit.

Zet je in voor de biodiversiteit!
Surf naar www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be,
klik op “doe mee” en kies jouw acties.

Biodiversiteit is van onschatbare waarde voor alle le
vende wezens op aarde. Ze zorgt voor voeding, zui
vere lucht en drinkbaar water. Dankzij de biodiversiteit
kunnen we geneesmiddelen of bouwmaterialen ont
wikkelen. Ze is een bron van inspiratie voor de organi
satie van onze samenleving of voor de manier waarop
we grondstoffen kunnen recycleren. Kortom, biodiver
siteit is leven! Het is dus in het belang van iedereen dat
we de biodiversiteit beschermen. Want de situatie is
niet zo goed: zo’n 41% van de amfibiesoorten en 26%
van de zoogdiersoorten is met uitsterven bedreigd.
De biodiversiteit wordt beetje bij beetje aangetast, en
haar dagen lijken geteld: klimaatverandering, verdwij
nende habitats, ongecontroleerde boskap, maar ook
onze energieverslindende levenswijze en consump
tiemaatschappij spelen een rol. Nochtans kan ieder
van ons op zijn niveau actie ondernemen.

Alles speelt zich af op www.
ikgeeflevenaanmijnplaneet.be. Iedereen kan deel
nemen aan de wedstrijd: per
sonen van alle leeftijden, alleen
of in groep. Aarzel niet om uw
idee op een leuke manier voor
te stellen, in de vorm van een
tekening, stripverhaal, video,
foto, knutselwerk, kunst
werk… De wedstrijd loopt nog
tot 10 april 2016.

366 TIPS VOOR DE BIODIVERSITEIT

BIODIVERSITEIT
IN BRUSSEL
Een buitenkans !

BIODIVERSITEIT IN BRUSSEL

1

Ecoconsumptie
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Tournevie :
abonneer u op een werktuigenbibliotheek
Werktuigen van topkwaliteit
lenen voor een appel en een ei?
Het kan voortaan in Brussel.
Afgelopen herfst hebben enkele
doe-het-zelvers, niet bepaald
prutsers, Tournevie gelanceerd,
een non-profit uitleendienst voor
werktuigen.

We bespreken dit project dat perfect past binnen de deeleconomie en waarbij de strijd tegen
verspilling, gemeenschapsgevoel en kwaliteitsvol werk centraal staan.
Het plafond in de woon
kamer opfrissen, de silico
nenvoeg rond het aanrecht
in de keuken vervangen,
een lekkende kraan her
stellen… Zonder dat we er
erg in hebben, stapelen die
kleine klusjes in huis zich
op. Toegegeven, we beschikken niet altijd over het juis
te professionele gereedschap. Buiten de standaard ha
mer, twee schroevendraaiers en een combinatietang,
biedt de gemiddelde gereedschapskist van de Brusse
laar weinig soelaas. Volgend weekend dan maar? Be
ginnen we eraan, of niet? Sinds Tournevie stellingen op
wieltjes, lijmpistolen, Engelse sleutels en tal van andere
werktuigen van topkwaliteit ter beschikking stelt voor
een abonnement van 20 euro, hebt u geen reden meer
om al die klusjes thuis te laten liggen.

HIJ HEEFT HET UITGETEST
TEXAS VANDERVLIET,
23 jaar, student.
Deelt een woning
in het centrum van
Brussel. Sinds september 2015
heeft hij een abonnement bij de
werktuigenbibliotheek Tournevie.

Professionele werktuigen, praktische tips
“Schuurmachines, drilboren, hogedrukreinigers, het
aantal beschikbare werktuigen blijft toenemen in functie van de vraag”, bevestigt Olivier Beys, medeoprich
ter van Tournevie. Het initiatief is er gekomen na een
overduidelijke vaststelling: “Mensen zijn niet bereid om
450 tot 600 euro neer te tellen voor gereedschap dat ze
maar een of twee keer zullen gebruiken. En dus kiezen
ze voor goedkoper materiaal om het werk gedaan te
krijgen, in plaats van duurzaam te investeren. Materiaal
dat doorgaans van slechte kwaliteit is en na tien keer
kapot is en in de kelder belandt. Daarom is het beter
om gereedschap van topkwaliteit te huren.” Tournevie
strijdt tegen geprogrammeerde veroudering, verspilling
en afval. En dat is niet alles. De dertigers die Tournevie
hebben opgericht, vertrekken vanuit hun eigen erva
ring: “We richten ons tot mensen die vinden dat delen
en dingen zelf aanpakken voldoening geeft. Tournevie
biedt hen werktuigen en tips, levert besparingen op en
bevordert ecologische consumptie.”
Meer info, de catalogus van werktuigen en een abon
nement aanvragen: www.tournevie.be

Hebt u al vaak een beroep gedaan
op de diensten van Tournevie?
Ja, samen met mijn huisgenoot
klussen we heel wat af met
gerecupereerde materialen. We
gebruiken bijvoorbeeld houten
paletten om kleine meubels te
maken. Bij Tournevie hebben
we een koevoet geleend om de
paletten uit elkaar te halen, een
winkelhaak om de zaaglijnen
af te tekenen, een cirkelzaag en
verschillende keren een boor- en
schroefmachine om onze creaties
in elkaar te zetten. Zo hebben we
al een kruidenrekje, een kast en
een ligstoel in elkaar geknutseld.
Hoeveel heeft al dat gereedschap
jullie gekost?
Het jaarabonnement kost 20 euro,
en daarnaast hebben we nog wat
schuurpapier, lijm, vijzen… gekocht.
Maar dat kostte niet meer dan 50
eurocent. Echt goedkoop dus!

Scholenhoekje

AGENDA
11/02 / POTLUCK

Leerlingen en leerkrachten:
5 thema’s om samen aan het
milieu te werken
Het milieu is een uitstekend
pedagogisch instrument.
Dat blijkt ook uit de vele
milieuprojecten die leerkrachten al hebben gelanceerd: in 4 jaar tijd werden
150 projecten begeleid.
Leefmilieu Brussel blaast
deze relatie nu nieuw leven in en stelt de Brusselse scholen 5 actiedomeinen voor waarin ze hun
leerlingen kunnen sensibiliseren en het leefmilieu
kunnen verbeteren. In ruil kunnen ze rekenen op
begeleiding en tot 750 euro financiële steun.
Leefmilieu Brussel lanceert opnieuw de projectoproep voor scholen voor de 4 komende
jaar. 2016 wordt het jaar van de voeding: hoe
voeding verbeteren en milieuvriendelijker maken? Hoe het vieruurtje veranderen, de cafetaria verbeteren en nadenken over de inhoud
van warme maaltijden? U kunt de leerlingen
ook jacht laten maken op verspilling: verlichting, verwarming, elektrische apparaten. Een
ander actiedomein gaat over het beschermen
en verhogen van de biodiversiteit. Het laatste
actiedomein tot slot richt zich op de vermindering van geluidsoverlast. De weerhouden projecten krijgen niet alleen financiële steun, maar
kunnen ook rekenen op een doelgerichte methodologie, animaties en begeleiding.

Meer info en inschrijving:
www.leefmilieu.brussels/scholen

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.

POTLUCK PARTY EVA
40 DAGEN ZONDER VLEES
Vier samen met EVA Brussel en GC Elzenhof
de zesde verjaardag van Dagen Zonder Vlees.
Kijk eens op de website www.dagenzonder
vlees.be voor kookinspiratie voor de volgende
dagen, en breng uw creaties mee naar de Pot
luck Party op donderdag 11 februari om 19u.
Na en tijdens de potluck kan u natuurlijk iets
drinken in de bar van Elzenhof waar die avond
ook nog een live concertje plaatsvindt. Reden
genoeg dus om mee te komen vieren!
Meer info: www.facebook.com/events/
963781317002384/
Inschrijving: https://docs.google.com/
forms/d/1woJwRmzCMPL_OQi5MuXENC
QPuXcQrAXSiWn9mw6rLs4/viewform

14/02 / GEGIDSTE WANDELING
LIEFDE IN TIJDEN VAN OORLOG
De vzw Natuurgroepering Zoniënwoud or
ganiseert een zondagse wandeling in het
Zoniënwoud, met als thema ‘liefde in tijden
van oorlog’. Afspraak om 14.00 uur aan het
Bosmuseum Jan van Ruusbroec, Duboislaan
2, 1560 Hoeilaart. Duur: 2,5 uur.
Meer info: www.ngz.be

17/02 / NATUURBEHEER
BEHEER IN DE VOGELZANGBEEKVALLEI
In het kader van zijn herwaarderingsproject,
organiseert de CCN Vogelzang CBN, samen
met de gemeente Anderlecht en de Comités
van de omliggende wijken, een reeks ‘beheer
dagen’ in de Vogelzangbeekvallei. Dit natuur
reservaat heeft een opmerkelijke natuurwaar
de en om die te behouden en te ontwikkelen
moet de mens een handje toesteken. Oprui
men van zwerfvuil, maaien, onderhoud van
paden, verwijderen van boomopslag, snoei
en van hagen, enz. Al deze werkzaamheden
in volle natuur kunnen aantrekkelijk zijn voor
gemotiveerde stadsbewoners. Afspraak van
af 13.30 uur aan het uiteinde van de Hof ter
Vleestdreef in 1070 Anderlecht.
Meer info: Peter Vanbellinghen, 02 640 19 24,
ccnvogelzangcbn@gmail.com.

06/03 / GEGIDSTE WANDELING
STAPPEN OP ZONDAG
Zin om samen met GC Den Dam op stap te
gaan? De zondagse wandelingen beginnen
aan Herrmann-Debroux en zijn tussen 10 km
en 15 km lang. Onderweg wordt indien moge
lijk binnen gepicknickt en ook op het einde is
er een rustpauze voorzien. Prijs: 3 € per keer
of 10 € voor de reeks. Opgepast: het aantal
deelnemers is beperkt en inschrijving vooraf is
verplicht. Alle verdere details (precieze plaats
van afspraak en het uur) krijgt u na inschrijving.
De wandeling duurt van 10.00 tot 16.00 uur.
Meer info: 02 663 89 50, dendam@vgc.be,
www.gcdendam.be.

20/03 / REPAIR CAFE
REPAIR CAFÉ 1040 ETTERBEEK
Op zondag 20 maart organiseert Etterbeek
een Repair Café in GC De Maalbeek. Repair
Café is een buurtinitiatief dat repareren pro
moot als alternatief voor weggooien. De be
doeling is reparatiekennis te behouden, en via
het organiseren van repareerbijeenkomsten
de sociale cohesie in de buurt te versterken.
Zo kunnen buurtbewoners op 20 maart naar
het Repair Café komen met hun kapotte spul
len, om die ter plaatse, samen met de aan
wezige reparateurs, weer in orde te maken.
Er worden thee, koffie en een hartig hapje
voorzien! Afspraak tussen 11.00 en 19.30 uur
in GC De Maalbeek, Hoornstraat 97, 1040
Etterbeek.
Meer info en inschrijving: 02 734 84 43,
demaalbeek@vgc.be, www.demaalbeek.be

25/03 / GEGIDSTE WANDELING
AMFIBIEËNWANDELING
Tweetalige wandeling in het Vogelzangreser
vaat, georganiseerd in samenwerking met
HYLA en CCN Vogelzang CBN vzw. Zaklamp
meebrengen, kinderen van harte welkom! Af
spraak om 19.00 uur aan de ingang van het
kerkhof van Anderlecht (Sint-Janskruidlaan).
Duur: 1,5 uur.
Meer info: sabyne.lippens@gmail.com,
www.hylawerkgroep.be

Voor al uw vragen:
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