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De maand in actie

De duurzameconsumptie
labels begrijpen…

AANDACHTSPUNT DEZE MAAND : Ga voor meer en
cumuleer verschillende goede reflexen!
In het dossier verderop in dit tijdschrift (p.4) leest u het verhaal van een
groep jongeren die er op los leven. Volg hun voorbeeld en vermenigvuldig uw goede daden, groot en klein, om ons leefmilieu te verbeteren. Het
sneeuwbaleffect werkt… zelfs onder een verzengende zomerzon.

Hoe uw weg vinden in de jungle van labels die op
steeds meer consumptiegoederen terug te vinden
zijn? Welke concrete criteria moeten nageleefd worden? Waartoe engageren de producenten en distributeurs van het ene of het andere label zich? Welke
controles verzekeren die engagementen? Weet u
graag hoeveel u nu echt bijdraagt? Of het label op uw
favoriete product betrouwbaar en serieus is, komt u
te weten op deze goed gedocumenteerde website:
www.labelinfo.be.

STAAT ER BINNEN 10 TOT
20 JAAR EEN ‘FRIGI VERT’
IN ELKE WONING?
Momenteel zit de FRIGI VERT nog in
zijn ontwerpfase. Toch mogen we dromen dat hij er ooit echt komt. Felicitaties aan de studenten van de richting
‘industrieel design’ van La Cambre en
de richting ‘master in Food Design’
van de Academie voor Schone Kunsten die deze energiezuinige koelkast
met aparte compartimenten hebben
bedacht. Het toestel is zo ontworpen
dat het verschillende soorten voeding optimaal bewaart en laat rijpen.
De FRIGI VERT was de laureaat van
een wedstrijd voor studenten, georganiseerd door Leefmilieu Brussel en
Mad.brussels, en dat binnen het luik
‘duurzame voeding’ van de Alliantie
Werkgelegenheid-Leefmilieu.

De luchtvervuiling in Europa
kost jaarlijks 1.460.000.000.000

euro!

Luchtvervuiling houdt heel wat gezondheidsrisico’s in
en daar hangt een kostenplaatje aan vast. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schatte de economische kosten in ’van de ongeveer 600.000 gevallen van
vroegtijdig overlijden en ziekte door luchtvervuiling in
Europa. Die oefening leidde tot het exorbitante bedrag
van 1,460 triljoen euro, een tiende van het bruto binnenlands product (bbp) van de Europese Unie in 2013.
Alleen al voor België loopt de door de WHO geschatte
kostprijs op tot 18.070 miljoen euro. Het spreekt voor
zich dat het Brussels Gewest zijn Lucht-Klimaat-Energieplan (p.3) lanceert om de kwaliteit van de lucht die
de Brusselaars inademen te verbeteren.

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.irisnet.be www.leefmilieu.brussels v.u. : F. Fontaine & R. Peeters. 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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Het LKEP, of Lucht-Klimaat-Energieplan: efficiënt
tegen vervuiling, uitstekend voor het klimaat
Tegen 2025 wil Brussel zijn
uitstoot van broeikasgassen
met 30% verminderen ten
opzichte van 1990. Om daarin
te slagen, lanceert het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zijn
Lucht-Klimaat-Energieplan.

Werken aan een betere luchtkwaliteit
Het Lucht-Klimaat-Energieplan, BWLKE, Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling… dergelijke

Van 25 mei tot
31 juli 2015 :
het LKEP en het
MER worden
onderworpen aan
een openbaar
onderzoek.

Augustus

Sept

Okt

Van augustus tot oktober
2015: op basis van de resultaten
van het onderzoek zal Leefmilieu
Brussel de meningen samenvatten en het LKEP aanpassen.

HET WOORD IS AAN U!
124 acties en 59 maatregelen, dat is veel om uit te leggen. Leefmilieu Brussel vertelt u er meer over op www.leefmilieu.brussels. U
kunt verschillende documenten downloaden, het LKEP wordt er
uitgelegd en u kunt via meerdere kanalen uw mening geven: neem
uw tablet, uw pc, uw pen, uw notitieboekje… erbij.

Nov

Dec

November 2015 : de
Brusselse overheid
zou het aangepaste
LKEP moeten goedkeuren.

OPENBAAR
ONDERZOEK
ONTWERP VAN GEWEST
ELIJK
LUCHT-KLIMAAT-ENERGIEP

LAN
Het Brussels Hoofdsted
elijk Gewest
komt in actie voor het
klimaat!

Het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
heeft beslist een voorbeeld
inzake
duurzaam beheer te
worden en heeft
zich geëngageerd om
zijn uitstoot van
broeikasgassen tegen
2025 met 30% te
verminderen.

De economische ontwikkeling
van de
stad en de kwaliteit van
de leefomgeving
van haar inwoners met
elkaar verzoenen
25 MEI
door de mensen centraal
te zetten
binnen deze ontwikkeling,
x
is een
fundamentele uitdaging
31 JULI
voor milieu en
volksgezondheid.
2015
Daarom heeft het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
een “Gewestelijk
Lucht-Klimaat-Energieplan”
Uw mening interesseert
uitgewerkt
ons!
om de renovatie van
gebouwen te
Vooraleer het door de Regering
wordt goedgekeurd, wordt
vergemakkelijken, zachte
dit Gewestelijk LuchtKlimaat-Energieplan van
mobiliteit
25 mei tot 31 juli 2015
onderworpen aan een openbaar
te ontwikkelen, milieuvriendelijk
onderzoek bij de bewoners
e
van het Brussels Gewest.
consumptie te bevorderen
Wilt u reageren?
en de milieuimpact van onze economie
te beperken.
Stuur

dan uw suggesties naar
airclimat-luchtklimaat@
leefmilieu.brussels of naar
Leefmilieu Brussel, Onderzoek
“Lucht-Klimaat-Energie
plan” - Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C/3000 –
1000 Brussel.

Wilt u meer weten?

Het ontwerp van Gewestelijk
Lucht-Klimaat-Energiep
lan van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest kunt u downloaden
op www.leefmilieu.brussel
s/onderzoek-luchtklima
U kunt het ook raadplegen
at
in uw gemeentehuis en
elke dinsdag en donderdag
10 en 12 uur bij Leefmilieu
tussen
Brussel – Informatiecentrum
– Thurn & Taxis-site –
Havenlaan 86C/3000 –
1000 Brussel.

MEER INF
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LEE
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BRUSSEL

papier. © Foto’s:
Thinkstock

Juli

gerecycleerd

April 2015:
het ontwerp-LKEP
en zijn milieueffectenrapport
(MER) werden
goedgekeurd
door de Brusselse
overheid.

Juni

· Gedrukt op

Minder tijdverlies ’s morgens en ’s avonds, meer tijd
voor uzelf en uw gezin: dat is beter voor u, niet? Door
deze maatregel de komende 10 jaar uit te breiden
naar een aanzienlijk deel van de Brusselse bevolking, zal er een positieve impact zijn op het aantal
verplaatsingen (minder files), de luchtkwaliteit (minder vervuiling) en het klimaat (minder uitstoot van
broeikasgassen). Eén maatregel, verschillende acties, een meervoudig effect. Dat is het doel van dit
geïntegreerd plan.

Mei

- 1000 Brussel

Beter voor u, beter voor iedereen:
de vele effecten van het plan

April

S - 02 77
5 75 75

Havenlaan 86C/3000

Een voorbeeld? Rationaliseer uw woon-werkverplaatsingen, maatregel 24 van het LKEP. In de praktijk kan deze maatregel ingevuld worden door telewerken te stimuleren, door werknemers financieel te
motiveren om dichter bij hun werk te gaan wonen,
door de mobiliteitsbehoefte op het werk te beperken
(televergaderen, decentrale kantoren, de werkuren
verspreiden over minder dagen, enz.), door de toegang tot IT te vereenvoudigen… Een reeks acties om
uw leven gemakkelijker en duurzamer te maken.

WAT MAG U DE KOMENDE MAANDEN VERWACHTEN?

R. Peeters,

Gebouwen, vervoer, economie, ruimtelijke ordening,
consumptie, luchtkwaliteit, hernieuwbare energie,
klimaatverandering en doelgerichte steunmaatregelen. De 9 pijlers van het LKEP zijn van belang voor
alle Brusselaars, overheden, scholen, bedrijven… En
vaak voor iedereen tegelijk.

Fontaine &

9 pijlers die voor iedereen belangrijk zijn

initiatieven lijken vaak ons petje te boven te gaan, bijgevolg besteden we er weinig aandacht aan. Deze lange documenten zijn niet gemakkelijk om te lezen, maar ze hebben het
nochtans over belangrijke veranderingen. In het LKEP worden er grote evoluties uiteengezet: de uitstoot van broeikasgassen verminderen, steunmaatregelen voor hernieuwbare energie, de kringloopeconomie stimuleren… De maatregelen die in het LKEP worden
voorgesteld zullen een invloed hebben op uw dagelijks leven, in de zin dat ze voor een
betere levenskwaliteit zullen zorgen. Daarom wordt uw mening gevraagd: tot 31 juli wordt
het Lucht-Klimaat-Energieplan (LKEP) onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Ver. uitg.: F.

Het LKEP bevat 59 maatregelen en 124 gedetailleerde acties: er zijn er zeker een heel pak die u
zullen interesseren! Tot 31 juli kunt u het plan leren kennen, en vooral er uw mening over geven.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
• Afspraak op de pagina van het openbaar onderzoek: www.leefmilieu.brussels/
onderzoek-luchtklimaat
• Elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur kunt u terecht bij de infodienst van
Leefmilieu Brussel voor uitleg en antwoorden op uw vragen.
• Stuur uw mening naar airclimat-luchtklimaat@leefmilieu.brussels of Leefmilieu
Brussel, Onderzoek ‘Lucht-Klimaat-Energie’ – Thurn & Taxissite – Havenlaan 86C/3000
– 1000 Brussel.
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Summer in the city

Zomer in Brussel: geniet van de zon...
Op een duurzame manier!
De zon schijnt, de examens zijn
achter de rug. Een paar vrienden,
twee-drie goede ideeën en we
zijn vertrokken! Het is perfect
mogelijk om u op een duurzame
manier te amuseren – en dat
hoeft lang niet saai te zijn! Deze
zomer vindt u in Brussel tal van
leuke initiatieven, fun en andere
dingen, zonder dat u zich blauw
betaalt. Alleen, met het gezin,
met zijn tweeën of in groep. Volg
de avonturen van Sylvester, zijn
kotgenote Laïla en Arne, hun
vriend uit Keulen. Een verslag.
Denk aan de trein voor uw Europese reizen

• milieuvriendelijker dan het vliegtuig
• lagere prijs als u op voorhand boekt
• aankomst in het hart van de stad
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DONDERDAG
Begin juli, 10.38 uur, op het perron van het treinstation
Brussel-Zuid.
Laïla en Sylvester verwelkomen Arne wanneer hij van de
trein stapt. Arne studeert landbouwkunde in Keulen en
komt enkele dagen naar Brussel voor zijn eindwerk. Hij
is extra gemotiveerd, aangezien hij twee vrienden, die hij
tijdens een citytrip in Amsterdam heeft leren kennen, zal
terugzien. We begrijpen hem: een kort bezoek aan enkele
vrienden, dat betekent waarschijnlijk zwaar feesten, nieuwe mensen ontmoeten en verschillende bezienswaardigheden. Dat belooft!
Na een straffe espresso nemen de twee Brusselaars Arne
mee op een originele tocht. Nee, niet de über-toeristische
wandeling Grote Markt – Manneken Pis – Sint-Goedele.
Veerle, een geboren Greeter zal hen de komende twee uur
rondleiden. Ze wacht hen op aan Les Brigittines, vlakbij de

Kies voor participatief toerisme

Summer in the city
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Stimuleer de lokale
economie

• verlaat de platgetreden paden
• een inwoner deelt zijn passie voor zijn stad
• wederzijdse verrijking

"To greet" betekent "in contact komen met iemand". Een Greeter
onthaalt u, tijdens een ontmoeting, en laat u de stad door zijn ogen
ontdekken. Als inwoner vertelt hij u zijn eigen verhaal en deelt met u
zijn favoriete plekken. Een Greeter is geen professionele gids maar
een vrijwillige ambassadeur van zijn stad. Meerdere steden in de
wereld hebben zo’n Greeters-netwerk.
U vindt ze op http://globalgreeternetwork.info

epanelen
Installeer zonn

rendabele
elen zijn een
che zonnepan
• fotovoltaïs
elen
lse zonnepan
investering
n alle Brusse
pervlakte va
en
• de totale opeen met 50 voetbalveld
stemt over

© Frédéric Demeuse

moestuin
Neem deel aan een gemeenschappelijke

• recyclage van kof
fiegruis
• grondstof voor
stadslandbouw
• lokale tewerkste
lling/lokale econom
ie

Elke dag haalt de cargofiets van vzw CyCLO het koffiegruis op in verschillende bistro’s in Brussel. Het gruis wordt als grondstof gebruikt
om oesterzwammen te kweken. Info? www.permafungi.be

Kapellemarkt, voor een stadswandeling langs de doodlopende steegjes en binnenpleinen van de Marollen. Een
tocht door de stilte en de achterkamer van een stad, dat is
echt speciaal!
Midden in de namiddag, terwijl de zon op de Brusselse daken schijnt, trekken onze drie studenten naar het noorden
van Brussel: we vinden ze terug in de moestuin Amène ta
fraise «Kom en laat je gezicht zien» in Sint-Agatha-Berchem. Sylvester is een van de vaste bezoekers hier: fier als
een gieter toont hij ons de groenten die hij met liefde heeft
geteeld. Arne, die bijleert over lokale collectieve moestuinen, maakt met zijn smartphone naar hartelust foto’s van
de perken met courgettebloemen en aardperen. Laïla toont
hem een app die alle soorten tips bevat om de (moes)tuinier
in uzelf naar boven te halen.
18.00 uur, naar het slachthuis van Anderlecht: het is aperitiefuurtje op de Boeremet. Laïla, Arne en Sylvester ontmoeten er Youssef, Julien, Maïa en nog andere vrienden. Dankzij
de goede sfeer en de geprogrammeerde dj-sets wordt het
vast en zeker een mooie avond!
0.58 uur, een Collecto brengt Arne, Sylvester en Laïla rechtstreeks naar hun kot in de Koninklijke Sinte-Mariastraat…
Slaapwel!

lekker
• stedelijke productie, vlakbij en
bij
• smeed vriendschappen leer veel
over moestuintechnieken
• www.stadsmoestuinen.be

n
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.brussels
honeapp
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Stap in aan een Collecto-halte en stap uit op het adres van uw keuze
binnen het Brussels Gewest tegen een zacht prijsje. MOBIB-abonnees betalen 5 euro, andere klanten 6 euro. Info? www.collecto.org
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uctie
Stimuleer lokale prod

volle ontwikkeling
• stadslandbouw in
sfruit
productie, seizoen
• korte keten, lokale
en -groenten

Binnenkort wordt er een stadsboerderij geopend op het dak van de grote voedingshal
van het slachthuis van Anderlecht. 4.000 m² om groenten te telen die vervolgens verkocht worden op de verschillende markten. Het ontwerp van de voedingshal voorziet
tot 800 m² serres voor stedelijke landbouw. Daarnaast kunnen bezoekers in een
restaurant op het dak de plaatselijk geteelde groenten proeven. De inhuldiging van de
Urban Farm is voorzien in de loop van 2016.
Meer info: www.abattoir.be/nl/urban-farm-als-pilootproject-voor-abattoir

Druk niet meer af dan nodig
• vervoermiddelen, concertorganisatoren…
e-ticketing wint almaar aan belang
• minder papier, minder afval, meer bos

Kies voor
het

openbaar
vervoer

VRIJDAG
Arne keert terug naar het slachthuis. De vorige avond leerde hij er Philip kennen, een van de projectverantwoordelijken van Urban Farm die in 2016 een stadsboerderij wil
neerplanten op het dak van de grote hal van het slachthuis. Een buitenkansje voor Arne, want nu kan hij eens
achter de schermen kijken van een concreet stedelijk
landbouwproject. Perfect materiaal om zijn eindwerk mee
te voeden. Laïla en Sylvester, van hun kant, maken van
deze ochtend gebruik om via hun smartphone tickets te
downloaden voor een festival dit weekend. Tegelijkertijd
checkt Laïla via de app Brussels Gardens in welk park er
een petanquebaan te vinden is, om samen een balletje te
gooien van zodra Arne in de namiddag terug boven water
komt. De keuze valt op het Tenboschpark en ze spreken
er rond 15.00 uur af met Arne.
Tegen het einde van de ochtend nemen Laïla en Sylvester tram 93. Ze trekken naar de biomarkt van Ateliers
des Tanneurs na een korte aansluitende rit met bus 27.
Ze verwachten heel wat volk die avond op hun kot in de
Koninklijke Sinte-Mariastraat: ze organiseren een potluck.
Op www.recepten4seizoenen.be heeft Laïla een lekkere
humus van wortel en koraallinzen gevonden. Sylvester
maakt een bladerdeeggebakje met geitenkaas en peer.
Ieder zijn ding. Hoe dan ook, er moet wat voorraad ingeslagen worden om het buffet aan te vullen. Ze laten hun
inkopen vervolgens achter bij Fouad die de ballen meeneemt, zijn pet opzet en hen vergezelt naar het Tenboschpark voor een spelletje petanque.
21.00 uur. Feest op het kot van Laïla en Sylvester! Er zijn
16 feestvierders die elk hun eigen gerechtje hebben klaargemaakt en meegebracht. Dat was ook het thema: zelf
koken, met seizoensproducten. Kinshasa Kids, de film
die het verhaal vertelt van een groep rappende kinderen
uit de gelijknamige Congolese stad, wordt geprojecteerd
op een muur. Het buffet is bijna op en de genodigden zijn
aan het dansen geslagen. Later gaan ze met de fiets of al
carpoolend naar huis.

• CO -uits
Met2 de wtoot voor dit exac
agen zou
te
het 556 g traject = 197 g.
zijn.

illing
edselversp
Vermijd vo
Als u een route uitstippelt tussen twee punten in Brussel, dan vindt
u op de website van de MIVB de CO2-impact van dit traject met het
openbaar vervoer, vergeleken met de CO2-impact van hetzelfde traject met de wagen. Slim gezien! Meer info: www.mivb.be

Breng variatie in uw voeding

• seizoensfruit en -groenten
• originele recepten
• www.recepten4seizoenen.be
• ook beschikbaar als smartphoneapp
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• verwerk

uw maag

Wilt u uw restjes ook gebruiken? Neem dan enkele eieren en een vel
bladerdeeg. Meng drie eieren met een halve liter melk en maak een
quiche. Voeg er de restjes aan toe: stukjes kaas, vlees en al gekookte fijngesneden groenten, enz. Meng er wat van uw favoriete kruiden
onder, giet het geheel uit over het deeg en plaats alles gedurende 25
tot 30 minuten in de oven op 180°C. Gemakkelijk!

Carpool

Summer in the city
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ZATERDAG
• kies een Bob of een Bobette
• deel de kosten
• kleinere ecologische voetafdruk

Neem eens een deelfiets

fysieke inspanning
• zachte mobiliteit en
fstal
die
r
• geen schrik voo
tis
• eerste half uur gra

Villo, dat zijn deelfietsen, zo’n 360 geopende stations, 5.000 beschikbare fietsen, meer dan 27.580.000 kilometer afgelegd en
5.500 ton CO2 bespaard. Meer info: http://nl.villo.be – Er is ook een
app die u informeert over het aantal beschikbare fietsen in eender
welk station: AllBikesNow.

r
en op een andere manie
Ontdek de groene ruimt

Opstaan is iets moeilijker vandaag. Avonden waarop je
heel wat mensen ontmoet, durven al eens uitlopen. Vanavond gaan ze in groep naar een festival. Ze moeten dus
wat energie bijtanken. Sylvester heeft gisteravond jammer
genoeg niet kunnen meedoen met de Roller Bike Parade.
Dat wil hij goedmaken. Tijdens de brunch beslissen ze om
Villo’s te huren en een deel van de Groene Wandeling te
verkennen, een parcours zonder al te veel hellingen dat
volledig rond Brussel loopt.
13.45 uur. We zijn in de buurt van de brug over de Tervurenlaan in Woluwe. Laïla, Sylvester en Arne staan naast
hun fiets. Drie andere vrienden, waaronder Livia, vergezellen hen. Ze kijken allemaal geïntrigeerd naar een gietijzeren
rooster in de berm. Is het een verloren sleutel? Een wild
dier dat vastzit? Nee, Sylvie haalt er een metalen buis uit:
het is een cache die gebruikt wordt bij Geocaching, een
moderne vorm van schattenjacht. Iedereen ondertekent
het logboek dat opgerold in de buis zit. Laïla maakt het
cadeautje dat ze uit de verstopplaats haalde vast op haar
stuur: een bel in de vorm van een lieveheersbeestje. Waaw!
Sylvie legt de buis terug, samen met een notaboekje dat
ze bij zich had, een wederzijdse vriendendienst: dat is het
geschenk voor de volgende schattenjager. De Groene
Wandeling krijgt een onverwachte wending met de komst
van Geocaching.
Arne verlaat Brussel en zijn vrienden zondagochtend,
maar voor ze ’s avonds naar het festival gaan, maakt de
fijne groep een ommetje via de Dansaertstraat. De microbrouwerij van het Beerproject is nog open. Oef! Arne kan
er enkele uitstekende lokale bieren kiezen. Hij zal voldaan
kunnen terugkeren naar Keulen na zijn weekendje Brussel… maar eerst laten we de bassen en de drums knallen:
het festival begint!

met een GPS
• hightech spelletjes
ld
• wereldwijd gespee

Geocaching is de nieuwe versie van schattenjacht. Het gaat als volgt in zijn werk:
iemand verstopt op een bepaalde plaats een waterdichte doos met daarin een
aantal spullen die een symbolische waarde hebben. Die persoon meet de exacte
coördinaten van de verstopplaats en publiceert die vervolgens op www.geocaching.com. Andere mensen zien die coördinaten en kunnen met hun gps-toestel
op zoek gaan naar de ‘verborgen schat’ (de cache). Als ze de cache vinden,
ondertekenen ze het logboek en hebben ze het recht om een van de spullen mee
te nemen, op voorwaarde dat ze die vervangen door iets anders. Zo verandert de
inhoud van de cache voortdurend. www.geocaching.com

Steun de ontw
ikkeling van
lokale proj
ecten
• experimen
tele microbr
ouwerij
• bieren m
et karakter
• crowdfun
ding
• Babylone
van vers brwordt gebrouwen op
ood
basis

Geef de voorkeur aan duurzame evenementen die voldoen
aan het Eco-eventcharter van Leefmilieu Brussel
• minder natuurlijke grondstoffen gebruikt
• herbruikbare drankbekers
• afvalbeheer
• respect voor de omgeving

De twee oprichters van het Beerproject hebben elkaar ontmoet tijdens een studentenuitwisselingsprogramma in Canada. Een beetje
zoals onze helden in dit verhaal. Hun gedeelde passie voor ondernemen en bier heeft hen ertoe aangezet om het Beerproject op poten
te zetten. Ze hebben originele bieren bedacht en hebben een microbrouwerij opgericht dankzij crowdfunding.
Meer info: http://beerproject.be

Scholenhoekje

AGENDA
21/06 / EVENEMENT

Aux arbres, citoyens !
Op de speelplaats van basisschool Les
Peupliers zijn naast kinderen ook kippen,
konijnen, cavia’s en geiten te vinden. Dat
is ook zo bij hun vrienden in basisschool
Carrefour. Deze twee scholen in Anderlecht hebben allebei de harten van het
publiek veroverd tijdens het afgelopen
Bubble-festival. In 2011 organiseerde Olivier Divry, leraar in de twee scholen, samen
met zijn collega’s ‘Aux arbres, citoyens!’ in de
school Les Peupliers en ‘Op naar een beter
milieu’ in de school Carrefour. “Er heerste
destijds een klimaat van geweld onder de
kinderen. Dit milieuproject zorgde voor een
totale ommekeer in de twee scholen.” Olivier
wilde eerst een moestuin opstarten en enkele fruitbomen planten, met de medewerking
van de leerlingen van de kleuterschool en de
lagere school. Al snel werd het idee opgevat
om enkele cavia’s, een tiental kippen en konijnen aan te kopen. De leerlingen staken zelf de
handen uit de mouwen: de grootsten knutselden de rennen in elkaar, de kleinsten voederen de dieren. Anderen onderhouden de konijnenhokken of verzorgen het pluimvee. “Het
is een vorm van actieve pedagogie”, voegt
Olivier eraan toe. “We vertrekken van iets
concreets, iets levends en tegelijk leren we
de omtrek en de oppervlakte berekenen. De
logica van het bedenken van een recept, gebruik van de vijf zintuigen, solidariteit onder de
leerlingen… Kortom, we passen pedagogie
op verschillende manieren toe.” Rechtstreeks
gevolg: er is opnieuw rust en respect voor het
werk van anderen in de twee scholen.
Meer info: www.bubble.brussels/nl

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.irisnet.be,
02 775 75 75.

ROOD KLOOSTER VIERT FEEST!
Leefmilieu Brussel en andere partners nodigen
u uit voor deze feestelijke dag met verschillende
activiteiten zoals gegidste bezoeken, onder meer
aan de Massarttuin, natuurworkshops, muziek,
verhalen voor groot en klein, theeproeverijen,
avontuur, tentoonstellingen, spelletjes in open
lucht… Een mooie dag voor de familie. Toegang
tot dit prachtige domein in Oudergem is gratis.
Het feest vindt plaats van 11.00 tot 18.00 uur.
Voor meer info en het volledige programma:
www.agenda-rouge-cloitre.be

24/06 / RUILBEURS

ontdekken, om ideeën voor wandelingen op te
doen of om lokale producenten te ontmoeten. Afspraak om 14.00 uur in het Groen en Blauw Huis,
Ketelstraat 1, 1070 Anderlecht. Einde voorzien
omstreeks 16.00 uur.
Meer info en reservering (verplicht): 0484 11 93 56.

05/07 / MET DE FIETS
VAN TER KAMEREN NAAR TERHULPEN
We doorkruisen het Zoniënwoud richting het
voormalige landgoed van Solvay in Terhulpen,
dat vandaag toegankelijk is voor het publiek. U
vindt er het kasteel, de hoeve, prachtige bomen
en, afhankelijk van het seizoen, rododendrons.
Een zeer mooie route van 30 km voor fietsers
van elk niveau. Deze activiteit vindt plaats van
13.00 tot 18.00 uur.
Voor meer info en inschrijving (verplicht):
www.provelo.org/nl, 02 502 73 55.

06/07 / WORKSHOP

BOEKEN UITWISSELEN
The Brussels Bookswappers Club is een club
van gepassioneerde lezers zonder winstoogmerk.
Elke maand worden er oude en nieuwe boeken
uitgewisseld, onder vrienden en in een aangename
sfeer. Iedereen kan er gratis zijn boeken afleveren
(fictie, romans, verhalen, kinderboeken, stripverhalen, sciencefiction… alle talen zijn welkom), en
met enkele leuke nieuwe titels naar huis terugkeren. Kortom, het is een echte boekenruilbeurs. Van
18.30 tot 22.00 uur in Le Chapelier Fou, Terhulpensesteenweg 190, 1170 Watermaal-Bosvoorde.
Meer info: http://thebrusselsbookswappersclub.wordpress.com

LIVING EN VILLE: POTS & PLANTS
Groene vingers? Goesting om te tuinieren? Maar
geen lap grond, materiaal, kennis of moed?
Leer stap voor stap je eigen groenten en kruiden
kweken, op je koer, balkon of op je vensterbank.
Gratis workshop voor kinderen (5+) en jongeren
(15+), in het NL en het FR. Van 18.00 tot 20.00 uur
in de Sint-Pieter en Pauwelkerk, Peter Benoitplein
1, Neder-Over-Heembeek.
Meer info en inschrijving (verplicht):
GC Heembeek-Mutsaard, 02 268 20 82,
heembeek-mutsaard@vgc.be,
www.heembeekmutsaard.be

03/07 / EVENEMENT

12/07 / GEGIDSTE WANDELING

VEGGIE-BBQ
Na het grote succes van de eerste editie vorig
jaar trapt Velt Brussel, samen met Eva Brussel,
opnieuw de Nationale Veggie BBQ-dag van
vier juli op gang. Dat gebeurt met een honderd
procent plantaardige barbecue de avond ervoor in de tuin Mille Semences Ceuppens achter Wiels. Prijs: 15 euro (grote portie) & 12 euro
(kleine portie). Leden van Velt en Eva krijgen 2
euro korting. U kunt ook betalen met ketjes (de
Brusselse LETS-ruileenheid).
Meer info en inschrijving (verplicht): brussel@
evavzw.be (vermeld met hoeveel u komt en
hoe groot de porties moeten zijn).

ZOMER! MAAR IS DE NATUUR OOK MET
VAKANTIE?
Gratis wandeling georganiseerd door Natuurgroepering Zoniënwoud vzw en CVN.
Afspraak om 14.00 uur aan het Bosmuseum
Jan van Ruusbroec, Duboislaan 2, 1560 Hoeilaart. Duur: ongeveer 2,5 uur.
Meer info: www.ngz.be

05/07 / WANDELING
DE ZONDAGEN VAN DE NATUURLIEFHEBBER IN NEERPEDE
Ontdek de biodiversiteit van Neerpede. Deze landelijke streek is nog grotendeels onbekend. Deze
zondag zet het Groen en Blauw Huis de wilde
tuin in de verf. De gemeente Anderlecht toverde
er een eenvoudig grasperk met wat madeliefjes
en paardenbloemen om tot een oase van biodiversiteit. De ideale gelegenheid om deze plek te

19/07 / MET DE FIETS
NAAR HET PAJOTTENLAND!
Wist u dat het Pajottenland in Brussel begint
en dat het door sommigen het Toscane van
het Noorden wordt genoemd? Maar dan met
hop en bier in plaats van wijnstokken en wijn.
Volg ons op dit traject van 25 km voor geoefende fietsers en ontdek deze kleine agrarische, vruchtbare en glooiende streek, waar
het kasteel van Gaasbeek bovenuit torent.
Afspraak om 14.00 uur aan de uitgang van
metrostation Erasmus, Lenniksebaan, 1070
Brussel. Einde voorzien omstreeks 18.00 uur.
Meer info en inschrijving (verplicht):
www.provelo.org/nl, 02 502 73 55.

Voor al uw vragen:
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