
1 jaar Good Food! 
Maar wat eten de Brusselaars?
 

3  Luchtkwaliteit: een nieuwe website 
met alle info in een oogopslag

 

6  Dieren:  
te veel katten in Brussel…

 

7  Biomimetica:  
wat de natuur ons leert 
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AANDACHTSPUNT VAN DE MAAND:  
maak de juiste keuzes!
We hebben de vrijheid om te kiezen, en dat geeft ons meer macht dan we 

denken. Zo kunnen we kiezen voor losse producten, zonder al die nutteloze 

verpakkingen. Als iedereen dit doet, dan zullen de producenten zich 

aanpassen en is het gedaan met al dat overbodig karton en plastic.

Mijn stad onze planeet  
zegt “tot binnenkort!”

U hebt het laatste nummer 
van 2016 in handen. We gaan 
er even tussenuit om nieuwe 
ideeën op te doen, zodat we 
in 2017 terug kunnen komen 
met een compleet nieuwe 
formule voor Mijn stad onze 
planeet: met meer pagina’s, 

meer informatie, meer tips & tricks… U zal niet 
ontgoocheld zijn. Afspraak begin volgend jaar met 
een volledig nieuw tijdschrift!

4.683 hectare Zoniënwoud 
verspreid over drie gewesten

In het bos wandelen, fietsen… 
of mountainbiken? Waar 
kunt u onder de Ring door?  
Hoe geraakt u er met een Villo? 
Waar vindt u de dichtstbijzijnde 
bushalte? De nieuwe kaart van 
het Zoniënwoud laat weinig 
vragen onbeantwoord. U vindt 
er alle informatie op die u nodig 
hebt om er een plezierig uitje 
van te maken. Download de 

kaart op www.leefmilieu.brussels of bestel een 
papieren versie op het nummer 02 775 75 75 of via  
info@leefmilieu.brussels.

Vergeet de verwarmingsketel niet
Minder verbruiken, meer ren
dement halen, vermijden dat 
er gas in huis vrijkomt en dat 
er te veel broeikasgassen in 
de buitenlucht terecht
komen… Regelmatig onder
houd van uw verwarmingske
tel biedt niets dan voordelen. 

Het is bovendien verplicht, elk jaar voor wie verwarmt 
met stookolie en driejaarlijks voor wie verwarmt met 
aardgas. U vindt een lijst van erkende professionals 
in Brussel via www.leefmilieu.brussels/verwarming. 
U vindt er ook de gratis gids ‘Efficiënt verwarmen’.

2017, midden in de natuur
2017 wordt het jaar van de ‘Natuur in de stad’! Er staan heel wat activiteiten op het 
programma, en die zullen tijdig aan bod komen in Mijn stad onze planeet. Met de kalender 
2017 start u het nieuwe jaar alvast in schoonheid. De kalender laat u maand na maand 
kennismaken met het Zoniënwoud en zijn prachtige uitzichten, zijn soms wat schuchtere 
inwoners, zijn verborgen pareltjes… Kortom, de ideale plek om er eens helemaal tussenuit 
te zijn, en dat op een steenworp van de stad.

Welkom in het 
�

Bienvenue en 
� de de

Welcome to the 
Sonian Forest 

Dit prachtige woud, op een boogscheut van het centrum van Brussel, vormt het ideale 
kader om even te ontsnappen aan het jachtige stadsleven. U kunt er picknicken aan de 
Verdronkenkinderenvijver, kuieren over kronkelende wandelpaadjes, met familie of vrienden 
het park van het kasteel van La Hulpe bezoeken of met de kinderen ravotten in de speeltuin van 
het Rood Klooster. Als u graag sport, dan kunt u zich wagen aan een intensieve fietstocht langs 
de Lorreinedreef of gaan joggen op een van de joggingcircuits. Liefhebbers van geschiedenis 
kunnen de abdij van het Rood Klooster, de priorijsite van Groenendaal of het Museum van 
Tervuren bezoeken. Of misschien houdt u wel van ontdekkingen en wilt u een pedagogische 
uitstap maken in het wereldvermaarde arboretum van Tervuren? 

Kortom, in het � valt er altijd wel wat te beleven! 

A un jet de pierre du centre de Bruxelles, cette magnifique forêt constitue le cadre idéal pour 
se ressourcer. Le temps d’une pause à l’écart de la vie urbaine, vous pouvez par exemple pique-
niquer à l’étang des Enfants Noyés, flâner le long de sentiers sinueux, visiter en famille ou entre 
amis le parc du château de La Hulpe ou vous amuser avec les enfants dans la plaine de jeu du 
Rouge-Cloître... Si vous préférez le sport, relevez le défi d’une promenade à vélo assez musclée 
le long de la drève de Lorraine ou d’un footing sur les « parcours jogging » prévus à cet effet. 
Amateur d’histoire ? Visitez l’abbaye du Rouge-Cloître, le prieuré de Groenendaal ou encore le 
Musée de Tervuren. Attiré par les découvertes ? Tentez une excursion pédagogique à l’arboretum 
de Tervuren, célèbre dans le monde entier ! 

En *Forêt  , il y a toujours matière à découvrir !

M
omenteel werken de drie Gewesten samen aan de ontwikkeling 
van een recreatief netwerk voor alle gebruikers van het 
�. Dit voortdurend evoluerende project voorziet 

vijf hoofdtoegangspoorten van waaruit u uw bosuitstap kunt beginnen. 
Elke poort op zich is een bezoekje waard, vanwege de specifieke 
historische en landschappelijke kenmerken. De deels al aanwezige 
faciliteiten (parking, horeca, enz.), zullen overal uitgebreid worden.

De poort Hippodroom in Watermaal-Bosvoorde ligt het dichtst bij 
de Brusselse stadskern. Zoals de naam doet vermoeden, kunt u hier 
de oude paardenrenbaan bezoeken, die nu o.a. gebruikt wordt als 
golfterrein. Vlakbij deze historische locatie kunt u het natuurreservaat 
de Verdronkenkinderenvallei en haar vijvers bezichtigen.

De poort Rood Klooster in Oudergem is makkelijk vanuit Brussel te 
bereiken met het openbaar vervoer. U kunt er kennismaken met het 
14

e
-eeuwse klooster en zijn tuinen. De uitzonderlijke natuurwaarde 

van het gebied situeert zich vooral in de vallei met de Klabotsvijvers, 
de Keizersbron en de hellingen met prachtige heidevegetatie.

In het Park van Tervuren kunt u genieten van prachtige 
vergezichten tijdens een wandeling langs de vijvers, lange dreven 
en indrukwekkende gebouwen. Wie gebeten is door cultuur en 
geschiedenis kan een bezoekje brengen aan het Koninklijk Museum 
voor Midden-Afrika. 

Start u uw bosbezoek aan de poort van Groenendaal, dan wordt u 
ondergedompeld in de geschiedenis van de priorij van Groenendaal. 
Een bezoek aan het Bosmuseum Jan van Ruusbroec en het arboretum 
mag niet ontbreken. De omgeving garandeert u een zeer gevarieerde 
bosuitstap. 

Het Park van het gewestelijke Solvaydomein is opgevat in Engelse 
landschapsstijl. Te midden van de uitgestrekte graslanden en 
waterpartijen bevindt zich het kasteel van La Hulpe, een prachtig 
bouwwerk uit 1842. De kasteelhoeve huisvest de Stichting Folon, een 
museum met meer dan 500 werken van de Belgische kunstenaar 
Jean-Michel Folon.

A stone’s throw from the centre of Brussels, this magnificent forest is the ideal spot in which to 
revitalise yourself. You can for example take a break from urban life and picnic at the ‘Drowned 
Children’s Pond’ (étang des Enfants Noyés / Verdronkenkinderenvijver), stroll along winding 
paths, visit the park of the castle of La Hulpe with family or friends, or romp around with the 
kids in the playground of the Red Cloister (Rouge-Cloître / Rood Klooster). If you prefer sport, 
you can take the challenge of a strenuous bike ride along the Drève de Lorraine / Lorreinedreef 
or take a run along the jogging tracks provided. Are you a history buff? Visit the Red Cloister 
(Rouge-Cloître / Rood Klooster) abbey, the priory of Groenendaal, or the Tervuren Museum. 
Fond of discoveries? Try an educational excursion in the world-renowned arboretum of Tervuren! 

In the Sonian Forest (*Forêt  / �), there’s always something to discover!

Vertrek op 
de juiste plek!

Enkele weetjes...

Some interesting 
details...

Wissenswerte 
Fakten und Zahlen...

Quelques détails 
intéressants...
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L
es trois Régions collaborent au développement d’un réseau récréatif 
destiné à tous les utilisateurs de la *Forêt  . Ce projet en 
constante évolution prévoit cinq entrées principales, d’où entamer 

vos escapades en forêt. Chacune de ces portes mérite une visite en 
soi, en raison de ses caractéristiques historiques et paysagères. Les 
infrastructures, en partie déjà présentes (parking, horeca...), y seront 
développées ou installées.  

La porte de l’Hippodrome à Watermael-Boitsfort est la plus proche 
du centre de Bruxelles. Comme son nom l’indique, vous y apercevrez les 
champs de courses aujourd’hui délaissés et partiellement reconvertis en 
terrain de golf. Plus près de la nature, parcourez la réserve de la vallée 
des Enfants Noyés et ses étangs, à deux pas de ce site historique.

La porte du Rouge-Cloître à Auderghem est facilement accessible 
en transports en commun. Vous y découvrirez le cloître datant du 14

ème
 

siècle et ses jardins. La vallée des Clabots, la source de l’Empereur et 
les coteaux pentus ornés de bruyères donnent à ce domaine une valeur 
naturelle exceptionnelle.

Le parc de Tervuren offre de magnifiques perspectives. Vous les 
admirerez au cours de promenades le long des étangs, de drèves élancées 
et de bâtiments majestueux. Ce site n’est pas en reste côté histoire et 
culture : plongez-y en visitant le Musée royal de l’Afrique centrale.

En entrant par la porte de Groenendaal, laissez-vous transporter 
dans l’histoire de son prieuré. Visitez également le musée forestier Jan 
van Ruusbroec, ainsi que son arboretum. Le cadre du site vous permettra 
d’appréhender la forêt dans toute sa diversité.

Le Domaine régional Solvay est conçu dans le style anglais. Au milieu 
des vastes pelouses et plans d’eau, se dresse le château de La Hulpe, 
superbe édifice datant de 1842. La ferme du château abrite la Fondation 
Folon, musée présentant plus de 500 œuvres de l’artiste belge Jean-
Michel Folon.

T
he three Regions are collaborating on the development of a 
recreational network for all the visitors to the Sonian Forest. This 
project – well under way – provides for five main entry gates from 

which to start your getaways in the forest. Each gate is worth a visit in 
itself for its historical and natural features. The necessary facilities, 
some of which are already available (parking, food services, etc.), will be 
developed or installed there.  

The Hippodrome gate in Watermael-Boitsfort / Watermaal-Bosvoorde 
is closest to the centre of Brussels. As its name indicates, you will see 
racetracks there, now disused and partially converted to a golf course. 
Closer to nature, wander through the nature reserve of the valley of the 
Drowned Children (vallée des Enfants Noyés / Verdronkenkinderenvallei) 
and its ponds, very near this historic site.

The Red Cloister (Rouge-Cloître / Rood Klooster) gate in Auderghem 
/ Oudergem is easy to reach by public transport. There you’ll discover the 
abbey, dating from the fourteenth century, and its gardens. The valley of 
the Clabots ponds (étangs des Clabots / Klabotsvijvers), the Emperor’s 
spring (source de l’Empereur / Keizersbron) and the steep hills adorned 
with heather give this area an exceptional natural beauty.

Tervuren Park offers magnificent views. You can enjoy them during 
walks along the ponds, long alleys and impressive buildings. This site is 
not left behind when it comes to history and culture; dive in by visiting the 
Royal Museum for Central Africa.

If you enter at the Groenendaal gate you will be plunged immediately 
into the history of its priory. Visit the Jan van Ruusbroec forest museum 
and its arboretum too! The surroundings will allow you to experience the 
forest in all its diversity. 

The Solvay regional domain is designed in the English style. In the 
midst of extensive grasslands and ponds stands the castle of La Hulpe, 
a superb edifice dating from 1842. The farm buildings of the castle house 
the Folon Foundation, a museum presenting more than 500 works by the 
Belgian artist Jean-Michel Folon.

D
ie drei belgischen Regionen arbeiten derzeit gemeinsam an 
der Entwicklung eines Freizeitnetzes im Zonienwald, das allen 
Besuchern gerecht wird. Das Projekt wird ständig weiterentwickelt 

und sieht fünf Haupteingänge vor, an denen Sie Ihren Waldausflug 
beginnen können. Jeder dieser Ausgangspunkte ist durch historische 
und landschaftliche Merkmale gekennzeichnet und schon an sich einen 
Besuch wert. Die nötige Infrastruktur (Parkplätze, Gaststätten usw.), die 
teilweise bereits vorhanden ist, wird nun erweitert bzw. neu eingerichtet. 

Der Eingang Hippodrom in Watermael-Boitsfort / Watermaal-
Bosvoorde liegt am nächsten zum Brüsseler Stadtkern. Wie der Name 
schon vermuten lässt, können Sie hier die ehemalige Pferderennbahn 
besichtigen, die jetzt teilweise als Golfplatz genutzt wird. In der Nähe der 
Pferderennbahn liegt das Naturschutzgebiet des Tals der ertrunkenen 
Kinder (vallée des Enfants Noyés / Verdronkenkinderenvallei) mit seinen 
Teichen. 

Der Eingang Rotes Kloster (Rouge-Cloître / Rood Klooster) in 
Auderghem / Oudergem ist von Brüssel aus bequem mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erreichen. Sie können hier das Kloster aus dem 14. 
Jahrhundert und die umliegenden Gärten erkunden. Außerordentliche 
Naturschätze birgt dieses Gebiet insbesondere im Tal mit den Clabots-
Teichen (étangs des Clabots / Klabotsvijvers), der Kaisersquelle (source 
de l’Empereur / Keizersbron) und den prächtigen Heidehängen. 

Im Park von Tervuren erwarten Sie herrliche Spaziergänge entlang 
der Teiche, den weitläufigen Alleen und den imposanten Bauwerken. 
Interessante Einblicke in Kultur und Geschichte verspricht das Königliche 
Museum für Zentralafrika. 

Wenn Sie Ihren Waldausflug am Groenendaaleingang beginnen, 
tauchen Sie in die Geschichte des Priorats von Groenendaal ein. In 
keinem Fall sollten Sie sich das Waldmuseum Jan van Ruusbroec und 
das Arboretum entgehen lassen. Die einzigartige Naturkulisse sorgt für 
ausgesprochen abwechslungsreiche Eindrücke.  

Der Park der regionalen Solvay-Domäne ist im englischen 
Landschaftsstil gestaltet. Zwischen weitläufigen Rasenflächen und 
Gewässern liegt das Schloss von La Hulpe, ein prachtvolles Bauwerk aus 
dem Jahre 1842. In dem ehemaligen Gutshof des Schlosses ist die Folon-
Stiftung untergebracht, ein Museum mit über 500 Werken des belgischen 
Künstlers Jean-Michel Folon. 

•  De naam ‘Zoniën’ zou komen van ‘Zenne’, een plaatselijke rivier die de drie 
landsgewesten doorkruist.

•  Het �, met aanpalende privébossen, is meer dan 5.000 ha groot en 
is verspreid over de drie Gewesten: 56% in Vlaanderen, 6% in Wallonië en 38% in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

•  Dit woud staat bekend voor zijn prachtige beukenbos dat 2/3
de

 van de gehele 
oppervlakte beslaat.

•  Het volledige woud wordt als Natura 2000-site en als natuurerfgoed beschermd.
•  Er leven een 150-tal reeën in het woud, naast 17 soorten vleermuizen, 137 soorten 

spinnen en 900 soorten paddenstoelen.
•  Het woud herbergt 12 reservaatgebieden: de bosreservaten J. Zwaenepoel, 

Rood Klooster, Grippensdelle, Ticton, de natuurreservaten Pinnebeek, Dry 
Borren, Rood Klooster, Verdronken Kinderen, Vuylbeek, Argentinevallei en de 
archeologische reservaten van de Tumuli en de neolithische site.

•  Elk jaar begeven meer dan twee miljoen bezoekers zich in het �. Ze 
maken gebruik van de ongeveer 350 km wegen en paden, de 3 joggingcircuits en 
de 13 bewegwijzerde wandelroutes: 3 in het Brussels Gewest en 10 in Vlaanderen.

•  Het woud is gecertificeerd voor duurzaam bosbeheer. Elk jaar produceert 
het woud zowat 20.000 m

3
 hout en worden er meer dan 60.000 jonge bomen 

aangeplant.

• The name ‘Sonian’ is thought to come from the ‘Senne/Zenne’, a local river 
that waters the three Regions of the country.

• The Sonian Forest and its adjacent private woods cover an area of more than 
5000 ha distributed over the three Regions: 56% in Flanders, 6% in Wallonia 
and 38% in the Brussels Capital Region.

• This forest is known for its majestic beech forest that covers 2/3
rd

 of its area.
• The entire forest is designated a natural heritage site and a Natura 2000 site. 
• Some 150 roe deer live in the forest, along with 17 species of bats, 137 species 

of spiders and 900 species of mushrooms.
• The forest harbours 12 reserve areas: the J. Zwaenepoel, Rouge-Cloître / 

Rood Klooster, Grippensdelle and Ticton forest reserves, the Pinnebeek, 
Trois Fontaines / Dry Borren, Rouge-Cloître / Rood Klooster, Enfants Noyés 
/ Verdronken Kinderen, Vuylbeek, and Vallée de l’Argentine / Argentinevallei 
nature reserves and the Tumuli and neolithic archaeological reserves.

• The Sonian Forest hosts more than two million visitors every year on its 350 
km of roads and paths. They enjoy, among other things, the three jogging 
tracks and the 13 signposted walking trails: three in the Brussels Region and 
ten in Flanders.

• The management of the Sonian Forest is certified sustainable. Every year, the 
forest produces nearly 20,000 m

3
 of wood, and more than 60,000 young trees 

are planted there. 

•  Der Name ‚Zonienwald’ stammt vermutlich vom Fluss Senne / Zenne, der durch 
die drei Regionen des Landes fließt. 

•  Der gesamte Komplex mit den angrenzenden Privatwäldern erstreckt sich 
über eine Fläche von mehr als 5.000 ha, verteilt auf die drei Regionen: 56% in 
Flandern, 6% in Wallonien und 38% in der Region Brüssel-Hauptstadt.

•  Der Wald ist bekannt für seinen beeindruckenden Buchenwald, der etwa 2/3 der 
Fläche einnimmt.

•  Der gesamte Wald steht unter dem Schutz von Natura 2000 und ist Naturerbgut.
•  Im Wald leben etwa 150 Rehe neben 17 Fledermausarten und 137 Spinnenarten, 

außerdem gibt es 900 Pilzarten.
•  Es gibt insgesamt 12 Naturschutzgebiete: die Waldreservate J. Zwaenepoel, 

Rotes Kloster (Rouge-Cloître / Rood Klooster), Grippensdelle und Ticton, die 
Naturreservate Pinnebeek, Drei Quellen (Trois Fontaines / Dry Borren), Rotes 
Kloster (Rouge-Cloître / Rood Klooster), Ertrunkene Kinder (Enfants Noyés 
/ Verdronken Kinderen), Vuylbeek, Argentiniental (Vallée de l’Argentine / 
Argentinevallei) sowie die Archäologiereservate Tumuli und neolithisches 
Gelände.

•  Jedes Jahr besuchen mehr als zwei Millionen Besucher den Zonienwald mit 350 
km Wegen und Pfaden. Sie nutzen auch gerne die 3 Joggingstrecken sowie die 13 
ausgeschilderten Wanderrouten: 3 in der Brüsseler Region und 10 in Flandern.

•  Der Zonienwald ist zertifiziert für nachhaltige Bewirtschaftung. Pro Jahr 
produziert der Wald ca. 20.000 m

3
 Holz und werden mehr als 60.000 junge 

Bäume gepflanzt.

• Le nom ‘Soignes’ viendrait de ‘Senne’, une rivière locale qui arrose les trois 
Régions du pays.

• La *Forêt   et ses bois privés attenants couvrent une superficie de plus 
de 5.000 ha, répartie sur les trois Régions : 56% en Flandre, 6% en Wallonie et 38% 
en Région de Bruxelles-Capitale.

• Cette forêt est réputée pour sa magnifique hêtraie qui occupe 2/3 de sa superficie.
• L’ensemble de la forêt est classé patrimoine naturel et site Natura 2000. 
• Quelque 150 chevreuils habitent le massif et y côtoient notamment 17 espèces de 

chauves-souris, 137 espèces d’araignées ou encore 900 espèces de champignons.
• La forêt abrite 12 réserves : les réserves forestières J. Zwaenepoel, du Rouge-

Cloître, de Grippensdelle et du Ticton ; les réserves naturelles du Pinnebeek, Trois 
Fontaines, Rouge-Cloître, Enfants Noyés, Vuylbeek, Vallée de l’Argentine et les 
réserves archéologiques des Tumuli et du site néolithique. 

• La *Forêt   accueille annuellement plus de deux millions de visiteurs 
sur ses 350 km de voiries. Ils apprécient entre autres ses 3 parcours de jogging ou 
encore ses 13 itinéraires balisés de promenade : 3 sur la Région bruxelloise et 10 en 
Flandre. 

• La gestion de la *Forêt   est certifiée durable. Chaque année, la forêt 
produit près de 20.000 m

3
 de bois, et plus de 60.000 jeunes arbres y sont plantés. 

Poussez les 
bonnes portes !

Find the right  
starting point! 

Einladende 
Ausgangspunkte 
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Frédéric Demeuse

Frédéric Demeuse

Frédéric Demeuse

Frédéric Demeuse

Pascal Mannaerts

Frédéric Demeuse

Pascal Mannaerts

Frédéric Demeuse

Arnout Vanderhaegen Frédéric Demeuse Frédéric Demeuse Xavier Claes

Meer info / Plus d’info / 
More information / Nähere Infos
Platform � – Plateforme de la *Forêt  
T: 0472 32 85 06
E: info@zonienwoud.be / info@foret-de-soignes.be
I: www.zonienwoud.be / www.foret-de-soignes.be

Leefmilieu Brussel – Bruxelles Environnement
Havenlaan 86C/3000 Av. du Port, Brussel 1000 Bruxelles
T: 02 775 75 75 – F: 02 775 76 21
E: info@leefmilieu.brussels / info@environnement.brussels

Agentschap voor Natuur en Bos
Beheerregio Groenendaal
Duboislaan 14, 1560 Hoeilaart
T: 02 658 24 60 – F: 02 658 24 68
E: groenendaal.anb@vlaanderen.be

Département de la Nature et des Forêts
Cantonnement de Nivelles
12, avenue Jean Monnet, bte 2 a, 1400 Nivelles
T: 067 88 42 90 – F: 067 88 42 99
E: nivelles.cantonnement.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Willkommen im 
Zonienwald Dieser prachtvolle Wald ist nur einen Steinwurf vom Brüsseler Stadtzentrum entfernt und 
zugleich ein traumhafter Ort fernab des hektischen Stadtlebens. Hier können Sie am Weiher 
der ertrunkenen Kinder (étang des Enfants Noyés / Verdronkenkinderenvijver) picknicken, 
auf gewundenen Pfaden flanieren, mit der Familie oder Freunden im Schlosspark von La 
Hulpe spazieren und mit den Kindern auf dem Spielplatz des Roten Klosters (Rouge-Cloître 
/ Rood Klooster) herumtollen. Wenn Sie gerne Sport treiben, wäre eine herausfordernde 
Radtour über die Drève de Lorraine / Lorreinedreef oder ein Lauf auf den hierfür vorgesehenen 
Joggingstrecken genau das Richtige. Geschichtsliebhaber kommen in der Abtei des Roten 
Klosters (Rouge-Cloître / Rood Klooster), im Priorat von Groenendaal oder im Museum von 
Tervuren auf ihre Kosten. Oder vielleicht ist ein pädagogischer Ausflug in das weltberühmte 
Arboretum von Tervuren etwas für Sie? 

Im Zonienwald (*Forêt  / �) gibt es immer etwas zu entdecken!

Frédéric Demeuse

Pascal Mannaerts

Frédéric Demeuse

Frédéric Demeuse Frédéric Demeuse

Frédéric Demeuse Magalie Tomas Millan

NL -  FR - EN - DE

Wouter Van Espen

Pascal Mannaerts

Reglement

Règlement

Rules

Verhaltensregeln

Het is perfect mogelijk om zich te ontspannen en tezelfdertijd het woud te 
eerbiedigen. Uit respect voor het woud en voor de andere gebruikers, vragen wij dat 
u zich aan de volgende regels houdt:
•  maak niet te veel lawaai, geniet van de stilte;
•  pluk geen wilde bloemen of paddenstoelen en beschadig de bomen en struiken 

niet;
•  stoor de wilde dieren niet;
•  verlaat de wegen en paden niet, behalve in de speelzones waar dit toegelaten is;
•  hou uw hond aan de leiband of onder controle;
•  maak geen vuur;
•  laat uw afval niet achter;
•  volg de instructies op de borden alsook de aanbevelingen van de boswachters en 

bosopzichters.

Il n’est ni difficile ni contraignant de concilier vos loisirs et le respect de la forêt. En 
vue de préserver celle-ci et de respecter ses multiples usagers, soyez attentif aux 
règles suivantes :
• évitez de faire trop de bruit, appréciez le silence ;
• ne cueillez ni fleurs sauvages, ni champignons et n’endommagez pas les arbres et 

arbustes ;
• ne dérangez pas les animaux sauvages ;
• ne quittez pas les chemins et sentiers, sauf dans les zones de jeu où c’est autorisé ;
• tenez votre chien en laisse ou assurez-vous d’en avoir la maîtrise ;
• ne faites pas de feu ;
• n’abandonnez pas vos déchets ;
• suivez les instructions renseignées sur les panneaux, ainsi que les 

recommandations des gardes et surveillants forestiers.

Combining leisure and respect for the forest is neither difficult nor constraining. In 
order to preserve the forest and respect its many visitors, please follow these rules:
• avoid making too much noise, enjoy the silence; 
• do not pick wild flowers or mushrooms and do not damage the trees and bushes;
• do not disturb the animals;
• do not leave the roads and paths except in play areas where it is permitted;
• keep your dog on a leash or under control at all times;
• do not start a fire;
• do not leave your litter behind;
• follow the instructions provided on the signs and the recommendations of the 

rangers and wardens.

Es versteht sich von selbst, die Freizeitbedürfnisse in Einklang mit dem Respekt des 
Waldes zu bringen. Zu seinem Schutz und im Sinne der zahlreichen Waldbesucher 
bitten wir um die Einhaltung folgender Regeln:
•  Lärm vermeiden, die Ruhe nicht stören;
•  keine Wildblumen pflücken oder Pilze sammeln, Bäume und Sträucher nicht 

beschädigen;
•  die Wildtiere nicht stören;
•  Wege und Pfade nicht verlassen, außer in den Spielbereichen, wo dies erlaubt ist; 
•  Hunde an der Leine oder unter Kontrolle halten;
•  kein Feuer machen;
•  keinen Abfall zurücklassen;
•  Beschilderungen und Anweisungen der Förster und Waldaufseher befolgen.

Natura 2000 - Europe’s nature for you. This site is part of the European 

Natura 2000 Network. It has been designated because it hosts some of 

Europe’s most threatened species and habitats. All 27 countries of the EU are 

working together through the Natura 2000 network to safeguard Europe’s 

rich and diverse natural heritage for the benefit of all.

Pascal Mannaerts Pascal Mannaerts

Pascal Mannaerts

Yves Fonck

“Life+OZON” means working together against the fragmentation of the So-

nian Forest. Building metaphorical and actual bridges with the support of 

Europe. More information at www.sonianforest.be/lifeozon.
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Hoe is de luchtkwaliteit vandaag? 

Leefmilieu Brussel lanceerde een nieuwe 
website waarop u in een oogopslag ziet 
hoe het die dag met de luchtkwaliteit is 
gesteld: www.luchtkwaliteit.brussels 

Een goede luchtkwaliteit is nodig voor ieder
een, maar sommige mensen 

zijn gevoeliger voor schom
melingen: jonge kinderen, 

oudere mensen of personen met adem
halings, hart of andere problemen. Het Brussels Gewest beschikt over 
een netwerk van tien meetstations die voortdurend metingen uitvoeren. 
De algemene luchtkwaliteitsindex (de pollumeter) en de waarschuwin
gen voor winterse en zomerse vervuilingspieken vertalen al die metin
gen in iets wat iedereen kan begrijpen.

Een algemene luchtkwaliteitsindex
De algemene index geeft aan de hand van tien kleuren, gaan

de van rood (verschrikkelijk slecht) tot blauw (uitstekend), 
snel een idee van de luchtkwaliteit die in alle meetstations 
wordt gemeten, en dat op basis van de belangrijkste pol

luenten in het Brussels Gewest: ozon, stikstofdioxide, zwa
veldioxide en fijnstof. Op de website vindt u meer details over het alge
mene resultaat, per type vervuiler en per meetstation.

Een piek, die pak ik aan!
Omdat vervuilingspieken schadelijk kunnen worden voor de 
bevolking, zijn er vier piekdrempels. Voor elke drempel is er 
een vlag in een bepaalde kleur (blauw, geel, oranje, rood) en 
een hele reeks maatregelen om de uitstoot van microdeeltjes 
en stikstofdioxide te verminderen: snelheidsbeperking, een 
verhoogd MIVBaanbod, alternerend rijden, enz. Deze – eer
der uitzonderlijke – maatregelen worden aangekondigd via de 
gebruikelijke informatiekanalen (pers, radio, internet…), en er 
is ook een waarschuwingsdienst via sms of email. 

Drie vragen voor Alice 
Gérard, departement 
Verplaatsingen en 
Parkeren, Leefmilieu 
Brussel: 
Waarom een website als www.

luchtkwaliteit.brussels?  
“We wilden de informatie van twee verschillende bronnen 
op elkaar afstemmen en groeperen. Zo biedt www.
luchtkwaliteit.brussels de Brusselaars meteen zicht op de 
twee belangrijkste indicatoren: realtime-informatie over de 
luchtkwaliteit en waarschuwingen als de situatie verslechtert. 
In geval van een waarschuwing geeft de website meer 
informatie over wat we moeten doen.”

Is er iets nieuws?
“Ja, er is nu een vierde drempel om de bevolking te waarschuwen 
bij een vervuilingspiek. Naast de gele, oranje en rode vlag is er 
nu ook een blauwe vlag. Deze drempel kan meerdere keren per 
jaar worden bereikt en is er om de meest gevoelige mensen 
zo snel mogelijk te verwittigen, bijvoorbeeld mensen met 
ademhalingsproblemen.”

Hangen er aan die drempel ook nieuwe maatregelen vast?
“In tegenstelling tot de drie andere vlaggen, zijn er aan de 
blauwe vlag geen maatregelen verbonden. Het gaat om een 
informatiedrempel die de mensen bewust moet maken van het 
probleem en de inwoners aanspoort om hun gedrag aan te 
passen zodat we minder microdeeltjes uitstoten: het openbaar 
vervoer nemen, zich verplaatsen met iets anders dan de 
wagen, ecologisch rijden, de verwarming lager zetten, enz.”

www.luchtkwaliteit.brussels 

De luchtkwaliteit wordt voort-

durend gemeten in Brussel. 

Heel wat parameters beïnvloe-

den de kwaliteit van onze lucht 

op een positieve of negatieve 

manier: het wegverkeer zorgt 

voor luchtvervuiling, de tempe-

ratuur doet ons de verwarming 

aanzetten… 

www.luchtkwaliteit.brussels
www.luchtkwaliteit.brussels
www.luchtkwaliteit.brussels
www.luchtkwaliteit.brussels
www.luchtkwaliteit.brussels
www.luchtkwaliteit.brussels


Geniet mee van #GoodFood

4 G O O D  F O O D

In januari viert Good Food haar 

eerste verjaardag! Het doel van 

deze strategie is een duurzaam 

voedingssysteem uitbouwen 

in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Mijn stad onze planeet 

blaast één kaarsje uit en maakt 

de balans op van de acties van het 

afgelopen jaar. Meer nog, we bren-

gen enkele resultaten van een 

studie* naar het gedrag van de 

Brusselaars op vlak van voeding. 

“Ik gebruik graag restjes”, zegt de 47-jarige Françoise uit Laken. 
“Als we boodschappen doen, kiezen we steeds voor lokale sei-
zoensproducten”, bevestigen Pauline en Silvio, een koppel uit 
Etterbeek. “Ik heb geprobeerd tomaten te kweken in een pot 
op mijn balkon”, aldus de 28-jarige Esteban uit een gemeen-
schapshuis in Anderlecht. 

Drie getuigenissen van Brusselaars die op een eenvoudige manier 
meer Good Food in hun leven brengen. In 2016 werd een uitgebreid 
meerjarenprogramma gelanceerd. Het doel? Een betere productie 
van gezonde, lokale en kwaliteitsvolle voeding, en goed eten (lokaal, 
van het seizoen, minder vlees…), waarbij gezelligheid en evenwich
tige voeding centraal staan.

Gaan we op restaurant?  
Dit eerste Good Food-jaar startte op res-

taurant. Om er te eten, uiteraard, maar 
ook om het Restorestje te lanceren, 

een klein, handig doosje waarmee klan-
ten hun restjes mee naar huis kunnen 

nemen om er later nog van te genieten. 
Good Food zijn, betekent immers ook verspil-

l i n g vermijden. Jaarlijks wordt er door de Brusselse restaurants naar 
schatting 12.000 ton voedselafval weggegooid. De Restorestjes bieden 
dus een praktische oplossing. In februari verscheen het doosje voor het 
eerst en vandaag bieden 83 Brusselse restaurants het Restorestje aan. 
Paradoxaal genoeg zeggen vier op vijf Brusselaars in de studie dat ze 
thuis nooit eten weggooien, terwijl officiële statistieken aangeven dat 
elke Brusselaar per jaar 15 kg voedselafval in de vuilnisbak gooit.

* Deze studie werd uitgevoerd door SONECOM op basis van een steekproef van 663 
personen van 16 tot 75 jaar, verspreid over de 19 Brusselse gemeenten – tussen febru-
ari en maart 2016. Doel van de studie: inzicht krijgen in de perceptie en de kennis van 
de bevolking op vlak van duurzame voeding, inclusief voedselproductie.

Basilicum op het balkon, kippen in de tuin
17% van de Brusselaars verklaart zelf een 
deel van zijn voedsel te produceren: in de 
eerste plaats kruiden, maar ook groenten, 
fruit en eieren. Moeilijk om uit de startblok-
ken te geraken? Van 23 april tot 1 mei kon-
den de Brusselaars tijdens "'t Groeit in de 
stad" de vele moestuinen, boomgaarden 
en kippenrennen in de stad bezoeken. Ver-

enigingen, gemeentebesturen, particulieren en professionals organiseer-
den 78 activiteiten waar zo’n 2.500 bezoekers op afkwamen. De ideale 
gelegenheid om te tonen dat u ook voedsel kunt produceren op een klein 
stukje grond of op een balkon, in een verticale tuin, op de muur, op het 
dak, zonder grond… Belangrijk om weten aangezien meer dan 40% van 
de ondervraagde Brusselaars denkt niet voldoende plaats te hebben om 
zelf een deel van zijn voedsel te produceren. En als het thuis niet kan, 
waarom dan niet deelnemen aan een van de 260 gemeenschappelijke 
moestuinen of er zelf een opstarten? 

Naar de markt en de bioscoop
In juni lokte het Milieufestival meer dan 27.000 
bezoekers naar het Jubelpark. Op de produ-
centenmarkt kon u lokale producten kopen, 
in de gigantische keuken kon u leren hoe u 
beter omspringt met uw oven, koelkast en 
diepvriezer, en daarna kon u gezellig op res-
taurant, en dat allemaal in het teken van 
Good Food. Tijdens de BEL Movie Day wer-

den zeven internationale films getoond om de mensen bewust te maken van 
duurzame voeding. Minder vlees en meer plantaardige eiwitten eten, was een 
van de boodschappen die tijdens het Festival werden verspreid. Als vier op 
de tien Brusselaars aangeven dat ze het afgelopen jaar minder vlees hebben 
gegeten, dan wil Good Food dit tegen 2020 naar zes op tien brengen. 



En binnenkort bijna overal…
Met meer dan 2.500 gemeenschapskeu-
kens hoeft het niet te verbazen dat 21% van 
de Brusselaars minstens één keer per week 
in een refter eet. En dan hebben we het nog 
niet over de 330.000 pendelaars die elke 
dag naar het Brussels Gewest komen om te 
werken en die hier ook de refter gebruiken. 
Het programma ‘Good Food-kantine’ wil de 

maaltijden voor werknemers, arbeiders, studenten, scholieren… stelsel-
matig duurzamer maken. Want ook daar kunt u plantaardige eiwitten ont-
dekken en proeven. De eerste labels zullen in 2017 worden uitgereikt.

Dit jaar steunden het Gewest en Leefmilieu Brussel ook verschillende 
initiatieven om meer Good Food in ons dagelijks leven in te passen. 
Er waren opleidingen voor particulieren en lokale actoren: hoe een 
moestuin opstarten, hoe uw restjes bereiden? Uw koelkast ordenen om 
voedselverspilling tegen te gaan…

Leefmilieu Brussel maakte van Good Food het prioritaire thema in haar 
projectoproepen. Gemeenten en ocmw’s, scholen en ondernemingen, 
en ook groepen inwoners konden zo financiële steun krijgen voor hun 
project. Binnen de projectoproep ‘Geef je wijk een nieuwe adem’, waar 
Mijn stad onze planeet het in september nog over had, was er een luik 
Good Food om mensen aan te sporen gemeenschappelijke moestui-
nen op te starten of te onderhouden, en ook om als inwoner initiatieven 
te nemen voor duurzame voeding.

‘Landelijk Brussel’ in september, het ‘Good Food-weekend’ eind okto-
ber, er waren tijdens dit lanceringsjaar meer dan genoeg gelegenheden 
om op de Good Food-trein te springen. 

De lijst van de restaurants met Restorestje, lopende projecten, voor-
beelden… : u vindt alle informatie op www.goodfood.brussels/nl.
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En savoir plus…

Feestmenu’s,  
Good Food helpt u…
Goudbrasem, tarbot of kaviaar van wilde steur? We raken 
al eens de kluts kwijt als we een feestmenu samenstellen. 
Wie weet dat van die drie soorten de laatste met uitsterven 
bedreigd is? Toegegeven, het is niet gemakkelijk om een vis 
te kiezen die duurzaam gevangen is. 

Gebruik daarom de ‘Gids Duurzame 
vis’: labels, etiketten die minutieus 
worden uitgelegd, vissoorten die worden 
onderverdeeld in drie gemakkelijk te 
gebruiken lijsten. Deze gids helpt u om vis 
te eten die afkomstig is uit een keten die 
rekening houdt met de toekomst van onze 
oceanen, die lokaal werd gevangen en die 
voldoende gegroeid is. En u vindt in deze 
praktische gids ook nog een twintigtal Good 
Food-recepten en evenveel tips & tricks.  

Te downloaden via www.leefmilieu.brussels  

Vertel mij wat je eet,   
en ik zeg wie je bent…

De studie die in maart 2016 werd 
uitgevoerd, toont ons namelijk 
hoe vaak de Brusselaars 
bepaalde producten consumeren.

>  Meer dan 75% eet meerdere 
keren per week vlees

>Tussen de 50% en 60% eet 
meerdere keren per week vleeswaren, vis en eieren

>  Meer dan 30% eet meerdere keren per week kant-en-klare 
maaltijden, bijna 40% eet er nooit

>  Meer dan 80% eet meerdere keren per week yoghurt / kaas 

>  Bijna 70% drinkt meerdere keren per week melk 

>  Bijna 50% eet meerdere keren per week gerechten zonder 
vlees 

www.goodfood.brussels/nl
www.leefmilieu.brussels


Een kat is een eerder solitair en onafhan-
kelijk dier dat niet van water houdt en heel 
wat kwaliteiten heeft. Het dier schept 
rust. Het is ons maatje dat we waarde-
ren om zijn zachtheid, zijn legendarische 
netheid en zijn verbazingwekkende ver-
mogen om voor zichzelf te zorgen. Hij zal 
steeds in huis te vinden zijn als het buiten 
stenen uit de grond vriest, maar zal ook 
het eerste geschikte moment aangrijpen 
om de pootjes te strekken en, terloops, 
de vrouwtjes in de wijk te gaan verleiden. 
Het zijn verstokte verleiders, die katers, 
en dat is nu net het probleem…

141.000 huiskatten in Brussel  
Volgens de FOD Economie leven er 141.000 
katten in het Brussels Gewest. Net geen 18% 
van de Brusselse gezinnen heeft minstens 
één kat, en dan hebben we het nog niet over 
die tienduizenden wilde katten – het aantal 
verwilderde huiskatten is moeilijk in te schat
ten. Eén koppeltje huiskatten kan op 5 jaar 
tijd tot 5.000 katjes op de wereld zetten (zie 
infografiek hiernaast). Kortom, de wildgroei 
van de Brusselse kattenpopulatie zorgt voor 

problemen, en het zijn in de eerste plaats de 
katten zelf die er het slachtoffer van worden.

50% van de katten in asielen ge-
euthanaseerd
In de steek gelaten, wilde vechtpartijen op 
territoria die te klein zijn voor zo’n populatie 
katten, de agressiviteit die vertienvoudigt door 
de testosteron, verwondingen, ziektes… Het 
lot dat heel wat katten wacht is weinig benij
denswaardig en perfect te vermijden door te 
steriliseren. In de asielen van beschermings
organisaties belanden nog te veel verloren 
gelopen en achtergelaten katten – wat vaak 
gebeurt met een nest kittens. Deze verenigin
gen hebben geen andere keuze dan een op 
de twee katten te euthanaseren.

Een kattenplan
In juni 2015 werd de bevoegdheid voor die
renwelzijn overgeheveld van het federale naar 
het gewestelijke niveau. En dus kwam het lot 
van de katten in handen van Leefmilieu Brus
sel. Sinds 2012 voorziet het kattenplan in drie 
fases om de kattenpopulatie in te dijken. De 
eerste fase verplicht de sterilisatie van alle kat
ten die in het asiel belanden. De tweede fase 
(waarin we ons nu bevinden) verplicht kwe
kers en handelaars om enkel gesteriliseerde 
katten te leveren. De derde fase voorziet in de 
sterilisatie van alle katten. Meerdere verenigin
gen zijn hiervoor te vinden. En u, hebt u uw 
kater al laten steriliseren? Een lichte ingreep 
die al vanaf 8 weken kan… Doe het dus. Voor 
het welzijn van de katten zelf.

Leefmilieu Brussel lanceert deze winter een 
nieuwe informatiecampagne om de sterilisatie 
van huiskatten aan te moedigen. Denk erover 
na, voor uw eigen katjes! 
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Te veel katten, dat kat niet!
Uw kater met zijn zorgeloze 

levensstijl die op uw sofa ligt te 

luieren, is misschien wel de vader 

én overoveroverovergrootvader 

van een enorm nageslacht. Er is 

sprake van een overpopulatie, en 

dat schaadt ook het welzijn van 

de katten zelf. Daarom lanceert 

Leefmilieu Brussel deze winter 

een campagne om katten te 

laten steriliseren.  

MEER INFO?

In 2012 werd een kattenplan gelanceerd 
om de overbevolking van katten in te dij-
ken. In het Brussels Gewest is Leef milieu 
Brussel bevoegd voor de uitvoering van 
het plan: www.leefmilieu.brussels.
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http://www.environnement.brussels/thematiques/eau/leau-bruxelles 
www.leefmilieu.brussels


Kan de natuur ons niet inspireren om an-
ders te consumeren? Mijn stad onze pla-
neet stelde de vraag aan Gauthier Chapelle, 
Brusselaar en expert in biomimetica.

Mijn stad onze planeet: Wat is biomimetica?

Gauthier Chapelle : 
Biomimetica zoekt 
inspiratie bij levende 
organismen om te 
kunnen innoveren 
en, meer bepaald, 
om duurzamer te le-
ven. Natuurlijke soor-
ten die al meer dan 

100 tot 500 miljoen jaar bestaan, zijn duurzamer 
dan de homo sapiens, want die bestaat zelf nog 
maar 200.000 jaar. En de mens maakt onge-
breideld gebruik van de voorraden fossiele 
brandstoffen die gedoemd zijn om op middel-
lange termijn te verdwijnen. 

MSOP : Welke mogelijke inspiratiebronnen zijn 
er? Welke werken?

GC : Eerst en vooral halen we inspiratie uit natuur-
lijke vormen. Bijvoorbeeld: we bouwen schroe-
ven om ons door water te bewegen of om elek-
triciteit te produceren. Dat werkt duidelijk, maar 
in de natuur bestaan er efficiëntere vormen die 
minder energie verbruiken. Hebt u ooit al een vis 
met een schroef gezien? Dankzij biomimetica in-
spireerden de golvende bewegingen van de reu-
zenmanta (grote duivelsrog) het ontwerp van een 
waterturbine met een golvend membraan, die 
elektriciteit produceert op basis van de stroming 
in de zee. In Frankrijk bestaat er al een prototype.

Daarnaast vormen ook de natuurlijke materi-
alen een bron van innovatie. Bouwmaterialen 
produceren vereist heel hoge temperaturen, 
hoge druk (wat veel energie vraagt) en ook toxi-
sche oplosmiddelen die vaak niet afbreken. Die 
problemen heb je niet met hout, stro en aarde! 
Gaudí bouwde zeer hoge stenen torens door de 
spiraalvormige stammen van eeuwenoude eiken 
na te bootsen.

Tot slot kunnen we ook veel leren uit de observa-
tie van ecosystemen. Hier gaat het om de relaties 
tussen de verschillende elementen. Evolutie zorgt 
voor een natuurlijke selectie, waarbij er niet wordt 
teruggegrepen naar het verleden: een haai heeft 
al 350 miljoen jaar dezelfde vinvorm. Als iets duur-
zaam werkt, bewaart de natuur het, en anders 
wordt het overboord gegooid. Duurzaam zijn, 
betekent zich aanpassen. En dat is iets wat de 
mens niet genoeg doet!

MSOP : En wat kan de natuur ons leren op vlak 
van afval?

GC : De natuur produceert alleen maar biolo-
gisch afbreekbaar afval. Biomimetica doet ons 
nadenken over de gevolgen nog vóór afval moet 
worden gesorteerd en nodigt ons dus vooral uit 
om afval te voorkomen. Laten we het logisch 
bekijken: beeld u in dat bomen plastic bladeren 
zouden hebben. Wat zou de natuur daarmee 
doen? In de natuur heeft alles een langere le-
venscyclus. Er worden alleen maar natuurlijke 
materialen gebruikt, die altijd herbruikbaar en 
biologisch afbreekbaar zijn. Burgers hebben als 
klant/consument de macht om te kiezen. Het is 
niet de consument die de dozen, verpakkingen, 

plastic folies en zakken produceert die we bij de 
minste aankoop meekrijgen. In Engeland gaan er 
stemmen op om producenten verantwoordelijk 
te maken voor de verpakkingen die ze geprodu-
ceerd hebben. Als de consumenten de verpak-
kingen terugsturen naar de afzender en enkel de 
voeding die erin bewaard werd of het product dat 
erin verkocht werd behouden, dan zullen de pro-
ducenten snel alternatieven zoeken gebaseerd 
op de natuur. 

7E c o c o n s u m p t i e

In de natuur is er geen 

afvalinzameling nodig. 

Geen gele, blauwe of witte 

vuilniszakken dus. Al 

miljoenen jaren vallen in 

de herfst de bladeren van 

de bomen, om daarna te 

composteren en de bodem te 

voeden: dus geen natuurlijk 

afval om in te zamelen. 

Inspiratie uit de natuur  
om onze afvalberg te verkleinen

MEER WETEN?

Gauthier CHAPELLE, Le 
vivant comme modèle: la 
voie du biomimétisme, Albin 
Michel 2015. 

1 DAG

4501

Gauthier CHAPELLE

Elke dag verbruikt een westerling  
de hoeveelheid energie die  

450 mensen produceren als ze 24/24u 
fysieke arbeid leveren. 
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Voor al uw vragen:

Op school,  rond de compost

Composteren binnen de schoolmuren is echt 
een goed idee. Los van het feit dat het kof
fiegruis uit de lerarenkamer en de schillen uit 
de refter kunnen worden gecomposteerd, 
zijn er ook fantastische pedagogische voor
delen. De gids "Het composteren op school. 
Zo doe je dat" is net uit en er is een opleiding 
voorzien op 23 november. 

Composteren betekent minder afval, maar dat 
is lang niet alles. Composteren zorgt er ook voor 
dat we opnieuw aansluiting vinden bij de natuur: 
er leven zoveel kinderen in de stad die zelden 
naar het bos gaan, die geen tuin hebben en die 
de compostcyclus niet (of bijna niet) kennen. 
Composteren verenigt: het is een project dat de 
verschillende niveaus op school samenbrengt 
(kinderen van verschillende leeftijden, 
de leraren, het administratief personeel, 
het keukenpersoneel…). Composteren 
verruimt de geest: een simpele schil kan een 
positieve dynamiek rond gezonde voeding 
teweegbrengen. Waarom zou u er dus niet mee 
starten op school? 

Met de pas verschenen praktische gids van 
Bubble en de vzw Worms, weet u als opvoeder 
hoe eraan te beginnen, wie u bij het composteren 
kunt betrekken, hoe u de compostplaats 
nuttig kunt gebruiken tijdens pedagogische 
activiteiten, enzovoort. Bovendien kunt u met de 
tips & tricks van de compostmeesters eventuele 
moeilijkheden snel het hoofd bieden.

De gids is beschikbaar 
bij de vzw Worms: info@
wormsasbl.org 

Alle informatie over de opleiding 
van 23 november vindt u op 
www.bubble.brussels/nl. 

AGENDA

8 S c h o l e n h o e k j e

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@leefmi l ieu .brusse ls , 
02 775 75 75.

19/11 / WORKSHOP

WINTERKRUIDEN EN 
WINTERREMEDIES
Tijdens deze workshop van GC De Krieke-
laar maakt u een reis doorheen opmerkelijke 
kruiden die zachte winterkwaaltjes in de kiem 
smoren. U analyseert de werking van de 5 à 
6 meest voorkomende kruiden, en u maakt 
samen 1 of 2 eenvoudige remedie(s). Verder 
leert u hoe eenvoudig het is om een natuur-
lijke crème te maken die de handen of voe-
ten verzacht en de ruwheid wegneemt. Na 
afloop ontvangt elke deelnemer 20ml crème 
en enkele recepten in een handige hand-out. 
Afspraak om 14.00 uur in GC De Kriekelaar, 
Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek. Prijs: 30 €.
Meer info en inschrijvingen: www.dekrieke-
laar.be, dekriekelaar@vgc.be, 02 245 75 22

20/11 / GEGIDSTE WANDELING

PADDENSTOELEN IN FLORÉAL- 
LE LOGIS
Wasplaten, knotszwammen, aardtongen. In 
de vele voortuinen, speelpleintjes en bermen 
van de sociale woonwijken Floréal en Le Lo-
gis zijn deze paddenstoelen volop te bewon-
deren. Veel natuurbeheerders zijn jaloers op 
de diversiteit aan paddenstoelen die hier te 
vinden is. Samen met paddenstoelenkenner 
Hans Vermeulen van Natuurpunt CVN gaat 
u op verkenning. Afspraak om 14.00 uur aan 
GC Wabo, Delleurlaan 39-43, 1170 Water-
maal-Bosvoorde. Prijs: 3 €.
Meer info en inschrijving: www.wabo.be, 
wabo@vgc.be, 02 675 40 10

11/12 / GEGIDSTE WANDELING
HET VROEGERE WILD- EN VEEBEHEER 
IN HET ZONIËNWOUD, MET EEN 
MODERNE UITLOPER
Begeleide wandeling in het Zoniënwoud, 
met Joseph Zwaenepoel als gids. Afspraak 
om 14.00 uur aan het Bosmuseum Jan van 
Ruusbroec, Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart. 
Meer info: www.ngz.be  

14/12 /  WORKSHOP
ECO-ATELIER: MAAK UW EIGEN 
SCHOONHEIDSPRODUCTEN
Maak natuurlijke verzorgingsproducten, 
aangepast aan uw huidtype en wensen. 
Een body lotion om uw hele lichaam lekker 
te laten ruiken en volledig te hydrateren, 
uw eigen scrub voor een zalig badmoment 

of uw eigen shampoo, aangepast aan uw 
specifieke haartype. U maakt ze gewoon-
weg zelf met uw favoriete geur! Afspraak 
om 19.30 uur in GC Nekkersdal, Emile 
Bockstaellaan 107, 1020 Laken. Prijs: 10 €. 
Meer info en inschrijving: www.nekkersdal.be, 
info@nekkersdal.be, 02 421 80 60

22/12 / GEGIDSTE WANDELING
BEGELEIDE NORDIC WALKING- 
WANDELING
Om de drie weken trekt GC Wabo er met 
een Nordic Walking-instructeur op uit voor 
een deugddoende wandeling in het Zoniën-
woud. Waar nodig stuurt hij uw techniek bij. 
Nordic Walking, een activiteit die goed is voor 
uw conditie (cardiovasculair) én die tegelijker-
tijd uw spieren verstevigt. En dit alles in een 
groen kader. U bent meer in contact met de 
natuur, ademt frisse lucht en u geeft kleur aan 
het dagelijkse leven met een enkele wande-
ling. Afspraak om 14.00 uur aan GC Wabo, 
Delleurlaan 39-43, 1170 Watermaal-Bos-
voorde. Prijs: 4 €.
Meer info en inschrijving: www.wabo.be, 
wabo@vgc.be, 02 675 40 10

12/01 /  WORKSHOP
KLEINE STADSTUIN, GROTE KANSEN!
Een kleine stadstuin = weinig mogelijk-
heden? Niks van! Ook met een klein tuintje 
kunt u heel wat doen. Denk maar aan de 
tuinmuren, de achtergevel of de bomen van 
de buren die mee het zicht bepalen. Een 
stadstuin heeft vaak een heus microklimaat 
waar mediterrane kruiden en struiken goed 
gedijen. Deze cursus geeft u een andere kijk 
op stadstuintjes. U vertrekt huiswaarts met 
een heleboel ideeën op zak om er iets moois 
van te maken. Afspraak om 19.00 uur in GC 
Op-Weule, Sint-Lambertusstraat 91, 1200 
Sint-Lambrechts-Woluwe. Duur: 2,5 uur.
Meer info en inschrijving: GC Op-Weule,  
Van Leemputten Pieter, 02 775 92 00

28-29/01 / TELWEEKEND
HET GROTE VOGELWEEKEND 2017
Zaterdag 28 en zondag 29 januari 2017 is het 
zover: het Grote Vogelweekend van Natuur-
punt. Deelnemen is simpel: bekijk en tel de 
vogels in uw tuin. Met maar een half uurtje 
werk neemt u deel aan het grootste vogel-
onderzoek in Brussel en Vlaanderen.
Meer info: www.vogelweekend.be 
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