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Ons leefmilieu over 25 jaar?  
Feest mee op 1 juni!
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2 De maand in actie

Hebt u ideeën, dromen of een visie op mobiliteit in 
2040? Neem tot 30 mei 2014 deel en win een be-
drijfsstage en een Mobiliteitspakket. De wedstrijd 
Mobil2040 is een initiatief van Brussel Mobiliteit. Het 
doel is creatieve ideeën verzamelen om de duurzame 
mobiliteit van personen en goederen te verbeteren en/
of de visie op mobiliteit tegen 2040 te veranderen. Deel-
nemers moeten minstens één creatief en origineel idee 

aanbrengen, aangepast aan de stedelijke context van de Brusselse metropool. Ze mogen 
vrij kiezen hoe ze willen bijdragen: een communicatiecampagne, een nieuw type voertuig, 
een visionaire stadsinrichting, producten of diensten om een duurzame mobiliteit te sti-
muleren, een smartphone app… Een jury selecteert de tien beste projecten. De winnaars 
mogen stage lopen in een van de partnerbedrijven en krijgen een Mobiliteitspakket. Daar-
in zit onder meer een bezoek achter de schermen van de MIVB met een rijsimulatie met 
een openbaar vervoermiddel, een mobiliteitscoaching en een Mobispot-toegangskaart 
voor een telewerkcentrum. Deelnemen kan tot 30 mei 2014.
Meer info: www.mobil2040.be, zie P5.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
kreeg van het WWF de Belgische prijs 
voor de Earth Hour City Challenge. Een 
beloning voor zijn inzet in de strijd tegen 
de opwarming van de aarde. Het Zuid-
Afrikaanse Kaapstad sleepte de titel van 
Earth Hour-wereldhoofdstad 2014 in de 
wacht. 

De internationale
wedstrijd Earth Hour 
City Challenge wil 
steden over de hele 
wereld mobiliseren 
om het klimaat te 
beschermen en de 

biodiversiteit te vrijwaren. Dit jaar namen 
163 steden over de hele wereld deel. 
Onder hen zes Belgische steden: Ant-
werpen, Gent, Mechelen, Moeskroen, 
Namen en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Een internationale jury selecteer-
de Brussel als Belgische winnaar. De jury 
apprecieerde vooral de ambitieuze doel-
stelling om de CO2-uitstoot te reduceren: 
min 30% tegen 2025 tegenover 1990. En 
ook de pioniersrol van het Gewest om 
nieuwbouwprojecten aan de passiefnorm 
te laten voldoen, werd gewaardeerd. Het 
Gewest kon ook al bemoedigende re-
sultaten voorleggen inzake het energie-
verbruik:  min 25% per inwoner tussen 
2004 en 2011. We mogen trots zijn op 
deze positieve initiatieven, die ons des 
te meer motiveren om de uitdagingen die 
ons nog resten aan te pakken. Brussel en 
Kaapstad behoorden tot de 34 finalisten 
van het grote aantal steden dat meedong 
naar de titel.
Meer info: www.wwf.be/nl > Wat doet 
WWF? > Nieuws > Kaapstad is de nieuwe 
Earth Hour hoofdstad van de wereld 

MOBIL2040-WEDSTRIJD:  
CREATIEVE IDEEËN VOOR EEN BREDE VISIE

VISUALIZING ENERGY: fototentoonstelling zomer 2014

BRUSSELS GEWEST WIN-
NAAR VAN DE  EARTH 
HOUR CITY CHALLENGE

Dit unieke evenement geeft een mooi beeld van de innovatieve realisaties op vlak van 
hernieuwbare energie in Europa en daarbuiten.
Na de succesvolle editie van vorige zomer komt het internationale magazine Revolve met 
een nieuwe tentoonstelling. Als regionale partner zal Leefmilieu Brussel opnieuw van de 
partij zijn, met foto’s van zijn toekomstige kantoorgebouw op Thurn & Taxis, dat gebouwd 
werd volgens de regels van passiefbouw. De tentoonstelling opent de deuren tijdens de 
Europese Week van de Duurzame Energie van 23 tot 27 juni, op de esplanade aan het 
Europees Parlement. In juli en augustus kunt u de tentoonstelling bewonderen in de Sint-
Gorikshallen, en de eerste twee weken van september op Thurn & Taxis, in de centrale zaal 
van het gelijkvloers van het Koninklijk Pakhuis.
Meer info: www.revolve-magazine.com/home/reinaction    

Iedereen naar het 
milieufeest! 
Hoe denkt u dat ons 
leefmilieu er binnen 25 jaar 
zal uitzien? Laat het ons 
weten op zondag 1 juni 
tijdens het Groot Milieufeest 
in het Jubelpark in Brussel. 
Ideeën nodig om elke dag 
onze planeet te beschermen? 
www.leefmilieubrussel.be > 
Particulieren > Praktische 
zaken

 

Mijn stad onze planeet

Verschijnt maandelijks, behalve in januari, juli en augustus. - Leefmilieu Brussel-BIM - Gulledelle 100, 1200 Brussel - Tel. 02 775 75 75 - info@leefmilieu.irisnet.be - www.leefmilieubrussel.be
v.u. : F. Fontaine & R. Peeters. hoofdredacteur : Mathieu Molitor. herlezingcomité : Florence Didion, Louis Grippa, Isabelle Degraeve, Rik De Laet. redactie : Mathieu Molitor. vertaling : Maarten 
Geerts. productie : www.4sales.be. De foto's tonen niet noodzakelijk de geciteerde personen. © leefmilieu brussel - Gedrukt  op gerecycleerd papier. De teksten in deze publicatie hebben tot 
doel de wettelijke bepalingen toe te lichten. Om de ware juridische toedracht van deze teksten te kennen, verwijzen we u naar de teksten van het Belgisch Staatsblad.
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Actualiteit 3

PARCKDESIGN 2014 : herontdek  
de stadsboerderij op Thurn & Taxis
Het is weer tijd voor Parckdesign, het tweejaarlijkse festival rond de inrichting van de open-
bare ruimte. De editie van 2014, ‘ParckFarm’, heeft als centraal thema ‘Van het land tot op 
het bord’ en onderzoekt het concept van de stadsboerderij. Parckdesign loopt van mei tot 
september 2014 in het nieuwe Thurn & Taxis-park (toegang via metro Pannenhuis – viaduct 
Jean Dubrucq). ‘FarmParck’ is een nieuw model voor de openbare ruimte, dat elementen 
van een park en van landbouwproductie combineert. ‘ParckFarm’ heeft ook een mobiele 
variant: ‘FarmTruck’. Deze vrachtwagen zorgt voor interactie met de bevolking. Hij verdeelt 
de productie en is een platform om kennis uit te wisselen over het volledige Gewest.

In 2006 lanceerde Leefmilieu Brussel de 
projectoproep Parckdesign. Het initiatief 
richtte zich de afgelopen edities op het uit-
zicht van het stadsmeubilair in de parken 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en de inrichting van de stedelijke open-
bare ruimtes. Vandaag buigt het project zich 
over de rol van het stedelijk landschap en 
de manieren om nieuwe ruimtes te creëren 
die beter beantwoorden aan de noden van 
de inwoners en de gebruikers. ‘ParckFarm’ 
heeft dit jaar als thema ‘Van het land tot op 
het bord’. Het doel is een nieuw evolutief en 
productief parkmodel uit te tekenen rond 
het concept van de stadsboerderij. Het hele 
proces is uiteindelijk een festival geworden 
dat van mei tot september plaatsvindt in het 
nieuwe Thurn & Taxis-park.

ParckFarm=FarmParck 
+ FarmTruck

In dit park, tussen de Jubelfeestbrug en de 
Demeerbrug, vindt u een reeks installaties 
van kunstenaars en inwoners (zie kader-
stuk). Het FarmHouse, het hart van het festi-

val, wordt een vaste plaats voor uitwisseling 
en activiteiten. Het festival verspreidt zich 
ook buiten het park, via een vrachtwagen: 
de ‘FarmTruck’. Deze mobiele versie van 
het project zal dienst doen als platform om 
kennis uit te wisselen en als verbindingsstuk 
tussen de verschillende tentoonstellings-
plaatsen in Brussel waar gewerkt wordt aan 
een innovatieve aanpak voor deze thema’s.

Nieuwe groene ruimte 
en voedselproductie

‘ParckFarm’ wil de ontwikkeling en conceptie 
van een nieuw Brussels stadspark stimuleren, 
zowel lokaal als gewestelijk. Tegelijkertijd wil 
het project ook aandacht schenken aan de 
plaatsen waar op een inventieve manier voed-
sel wordt geproduceerd en die ruil- en deel-
systemen bevorderen. In de eerste fase werd 
er nagedacht, gecreëerd en samengewerkt 
met conceptontwikkelaars. Nu is het aan de 
inwoners van de Thurn & Taxis-wijk, kunste-
naars, studenten, tuiniers en stadsimkers om 
verschillende projecten te ontwikkelen die de 
elementen van voedselproductie inbedden in 
de creatie van een nieuw stadspark.

Kunst- en landbouw-
installaties

Deze multidisciplinaire teams werden uit-
genodigd om de stadsboerderij opnieuw 
uit te vinden aan de hand van kunst- en 
landbouwinstallaties en land- en stadsper-
formances, waar bezoekers smaak- en tast-
ervaringen kunnen ontdekken en delen. 
‘ParckFarm’ wil nieuwe banden smeden 
tussen conceptontwikkelaars van overal 
door de vele lokale, vaak weinig bekende, 
initiatieven rond dit thema onder de aan-
dacht te brengen. Tijdens het festival kun-
nen bezoekers verschillende winnende 
projecten leren kennen, alsook diverse per-

formances rond de originele landbouw- en 
kunstinstallaties.
Meer info: www.parckdesign.be

KOTKOT: 
DIEREN IN DE STAD

Het KOTKOT-project is bedacht en 
in de praktijk gebracht door de wijk-
bewoners. De bedoeling is op een 
duurzame manier opnieuw dieren 
in de stad brengen. Onder het toe-
ziend oog van een architect en een 
dierenarts kwamen de deelnemers 
aan het project meerdere keren per 
week samen om met duurzame, 
gerecycleerde materialen een 
dierenboerderij te bouwen. Nadien 
zullen ze zelf instaan voor de dage-
lijkse verzorging van de toekom-
stige bewoners: tien kippen, twee 
ganzen en twee schapen. Kortom, 
in de openbare ruimte van het Thurn 
& Taxis-park zorgt een gezamen-
lijk project van buurtbewoners 
dat hoeve dieren op een duurzame 
manier in het stadsleven worden 
geïntegreerd.

19

INSTALLATIONS FESTIVAL: une installation mobile

Farm truck

Dissémination	dans	la	ville
Concepteurs : 
Alive Architecture (Petra Pferdmenges)

Experts : 
- Recyclart (Constructeur)
- Rirbaucout (Animation espace urbain)

Partenaires : 
- Sint Lucas School of Architecture
- Ferme Nos Pilifs
- ...

Farmtruck

Dissémination dans la ville

Concepteurs	:	
Alive Architecture (Petra Pferdmenges)

Experts	:	
Recyclart	(Constructeur)
Rirbaucout(Animation Espace Urbainl)

Partenaires	:	
Sint Lucas School of architecture
Ferme Nos Pilifs
-...

Le	projet	représente	la	partie	mobile	du	PARCKFARM,	une	ca-
mionette qui  se transforme en cuisine, atelier, cinéma, scène, 
....	Le	FARMTRUCK		vous	 invite	à	des	visites	des	 lieux	d’agri-
culture diverses dans la  région, de partager les recoltes du 
FARMPARK	 dans	 la	 ville	 et	 	 d’explorer	 les	 possibilités	 de	 la	
production agricole ensemble avec  des fermiers, artistes et 
cusiniers	à	Bruxelles.	
Ecoutez-bien,	 	 peut-etre	 vous	 l’entendez	 passer	 dans	 votre	
quartier !

21

INSTALLATIONS FESTIVAL

Maîtrise d’ouvrage :
IBGE
Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement 
Gulledelle 100 - 1200- Bruxelles

Commissariat : 
TAKTYK + ALIVE ARCHITECTURE
en association avec
Jacques Abelman (groundcondition), 
Eric Dil (Manager de projet culturel), 
Hidde van Schie (Artiste)

Assistance technique : 
TAKTYK + ALIVE ARCHITECTURE

01 avril 2014 PRÉSENTATION PARCKDESIGN

Bij de kunst- en landbouwinstallaties 
kunt u volop proeven en voelen.

De FarmTruck: een vrachtwagen die 
dienst doet als keuken, atelier, bioscoop, 
podium…
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4 Groot Milieufeest 2014

ONS LEEFMILIEU binnen 25 jaar: vooruitblik ken op een POSITIEVE EN GROENE TOEKOMST
Leefmilieu Brussel bestaat 25 jaar. Een 
ideaal moment om eens vooruit te blikken: 
hoe zal ons leefmilieu er binnen 25 jaar uit-
zien? Dat wordt de groene draad van het 
Groot Milieufeest op zondag 1 juni vanaf 
11.00 uur in het Jubelpark. Een themadorp 
met de afdelingen van Leefmilieu Brussel, 
interactieve workshops, spelletjes, vereni-
gingen, fanfares en duurzame gerechtjes. 
De dag brengt een rijk gevuld en gevari-
eerd programma om te ontdekken, voor-
uit te blikken en plezier te maken. Samen 
nadenken over de toekomst van ons leef-
milieu? Zorg dat u erbij bent!

Hoe zien de Brusselaars hun leefmilieu binnen 25 jaar? Hoe zal ons 
Gewest er in 2040 uitzien? Welke projecten moeten we vandaag op-
starten om onze toekomstige levenskwaliteit te verbeteren? Om te 
weten te komen hoe het leefmilieu er 25 jaar later zou moeten uitzien, 
doet Leefmilieu Brussel een beroep op alle Brusselaars, en vooral de 
jongeren: zij zijn de volwassenen en beleidsmakers van morgen.

         PLAATS VOOR ALLE JONGEREN

Leeftijd is vooral een ingesteldheid. Alle deel-
nemers aan het Groot Milieufeest zullen aan hun 
trekken komen, ongeacht hun leeftijd. Schmin-
ken, knutselen, kinderboerderijen, schatten-
jacht, demonstraties, speelpleinen, verhalen, 
straattheater en fanfares… Alles is aanwezig 
om de wensen van kleine en grote kinderen 
te vervullen, en om hun buikjes te vullen: een twintigtal standjes 
bieden duurzame, lokale en seizoensgebonden lekkernijen.

         HET DORP VAN LEEFMILIEU BRUSSEL

Zoals elk jaar zullen de verschillende afdelingen van Leefmilieu 
Brussel hun werk en hun activiteitendomeinen voorstellen in het 
hart van het dorp. De ideale gelegenheid om kennis te maken met 
de medewerkers die al 25 jaar tot uw dienst staan, ten voordele 
van het milieu. Groene ruimten, geluid, water, scholen, duurzame 
consumptie, moestuinen, verdeling van planten… Op zoek naar 
een job? Breng uw CV mee naar onze HR-stand! Waar mogelijk zal 
de aandacht uitgaan naar jongeren: zo kunnen ze, onder meer, het 
volume van hun mp3/4-spelers testen, ontdekken hoe het milieu 
een plaats kan krijgen in het dagelijks leven op school, spelender-
wijs het belang en de waarde van water in de stad leren kennen, 
tips krijgen om slimmer te consumeren en minder weg te gooien…

        ACTIVITEITEN: FRISSE IDEEËN!

Dat is nog maar het begin. Als u graag eens iets nieuws probeert, 

zult u de voeding van morgen kunnen proeven: verrassende berei-
dingen op basis van insecten. Wie durft het aan? Zij die een mening 
hebben over het leefmilieu van de toekomst, krijgen de kans om hun 
stem te laten horen en hun ideeën op te hangen aan een ideeënboom. 
Kunstenaars, op hun beurt, zullen hun creativiteit botvieren op een 
groot gezamenlijk fresco. Bezoekers die veel online actief zijn, worden 
uitgenodigd om een selfie te nemen voor het leefmilieu: om een idee, 
een engagement, een getuigenis of een wens uit te dragen over de 
toekomst van de planeet. Met andere woorden, het wordt geweldig!

        QUIZ, STELTLOPERS, RAP BATTLES…

En daar houdt het niet op. Er wordt ook een grote quiz georgani-
seerd. De antwoorden hebben allemaal te maken met het milieu en 
zijn te zoeken bij de 70 verenigingen die op het Groot Milieufeest 
aanwezig zijn. De ideale manier dus om kennis te maken met hun 
activiteiten en diegenen te sensibiliseren die dat wensen. Tot slot 
gaan alle deelnemers met een geschenk naar huis. En om deze 
dag vol interactieve, ludieke en spectaculaire activiteiten compleet 
te maken, zullen steltlopers, fanfares en rap battles de aanwezigen 
onderdompelen in een groene en positieve toekomst. Er rest ons 
nog maar een ding te zeggen: KOM AF!

Meer info: www.leefmilieubrussel.be 
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NAAR HET FEEST
ONS LEEFMILIEU OVER 25 JAAR

02 775 75 75 - www.leefmilieubrussel.be

1 JUNI

2014
11 U > 19 U

JUBEL-
 PARK

ANIMATIES
STANDS…

FetEnv2014-594Hx420L-FRNL-BAT.indd   2 28/04/14   10:56

Afspraak zondag 1 juni tussen 11.00 en 19.00 uur  
in het Jubelpark in Brussel.
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5Groot Milieufeest 2014

ONS LEEFMILIEU binnen 25 jaar: vooruitblik ken op een POSITIEVE EN GROENE TOEKOMST

MOBIL2040:  DE STAD VAN DE TOEKOMST VOLGENS  
BRUSSEL MOBILITEIT

Hoe zou u willen dat Brussel er in 2040 uitziet? De dromen van vandaag 
zullen de stad van morgen vormgeven: het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west nodigt u uit om uw verbeelding de vrije loop te laten, om uw visie op 
mobiliteit kenbaar te maken en er de pijler van een geweldig leefbare stad 
van te maken.

Om een zicht te krijgen op de mobiliteit op zeer lange termijn, lanceerde Brussel Mobi-
liteit de studie Mobil2040, uitgevoerd door de studiebureaus Technum en Espaces- 
Mobilités. Mobil2040 nodigt u uit om mobiliteit als een hefboom voor verandering te 
zien: niet alleen wat betreft vervoermethoden, maar ook veranderingen in gedrag, 
nieuwe technologieën, stadsplanning, nabijheid, gedeelde openbare ruimtes, betrok-
kenheid van de burgers, tijd en levenskwaliteit… Hierbij enkele foto’s van onze stad 
zoals die er in 2040 zou kunnen uitzien. Hebt u ook enkele ideeën voor de toekomst 
van Brussel? Neem tot 30 mei 2014 deel aan de wedstrijd (zie P2).

Meer info: www.mobil2040.be 

Louizalaan in 2040

Het Kanaal

Herrmann-Debroux 

Het station van EtterbeekBelliardstraatCOOVI  

Keizer Karellaan
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Leefmilieu Brussel: 25 JAAR   
ten DIENSTE van de BRUSSELAARS
Leefmilieu Brussel viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. Naar aanleiding van deze verjaardag, geeft 
Mijn stad onze planeet een overzicht van de verschillende beroepen die sinds vele jaren het 
Brusselse leefmilieu mee helpen vormgeven. En brengt zo voor een keer de medewerkers van 
Leefmilieu Brussel onder de aandacht. Een zeer diverse groep, maar met één gemeenschappe-
lijk doel voor ogen: bijdragen tot de levenskwaliteit in Brussel en het welzijn van de Brusselaars. 

Bezoek de tentoonstelling ‘Leefmilieu Brussel, 25 jaar ten dienste van de levenskwaliteit van de 
Brusselaars’ tijdens het Groot Milieufeest (zie P4-5).

De beroepen van Leefmilieu Brussel

BEHEERDER 

ENERGIEPROJECTEN 
– DIENST 
BEGELEIDING VAN 
PROFESSIONALS

LASSER

“DE ONTWIKKELING VAN HERNIEUWBARE 

ENERGIE STIMULEREN”
Ik beheer verschillende soorten projecten rond her-
nieuwbare energie en energie-efficiëntie voor professio-
nals. Door de ontwikkeling van hernieuwbare energie te 
stimuleren, verbeteren we de kwaliteit van het leefmilieu 
en maken we ons Gewest minder energieafhankelijk. Te-
gelijkertijd verminderen we ook de negatieve effecten op 
het milieu, zoals de uitstoot van CO2 en andere vervui-
lende stoffen. In de komende jaren zullen we ongetwij-
feld nieuwe technologieën leren kennen, professionals 
helpen om ze in de praktijk te brengen en de meest ge-
schikte oplossingen promoten. De ontwikkeling van hy-
bride technologieën die meerdere technieken combine-
ren, zoals fotovoltaïsche en zonnepanelen, moeten we 
zeker in de gaten houden. Ik zocht werk met een zekere 
wetenschappelijke basis en een problematiek die me na 
aan het hart ligt. Ik ben er steeds van overtuigd geweest 
dat we onze manier van leven zouden moeten proberen 
te veranderen. Het doet me dan ook veel plezier daaraan 
te kunnen meewerken. In de biologie geldt dat hoe meer 
verschillende systemen er zijn, hoe toleranter en resis-
tenter ze worden. Dat principe gaat ook op voor mensen 
en meningen: we moeten diversiteit respecteren en naar 
waarde schatten. Mijn team bestaat uit mensen met 
verschillende profielen en achtergronden. Daar steek ik 
veel van op, en dat vind ik ook belangrijk.

“OOG VOOR DETAIL OM DE PARKEN MOOI-

ER EN VEILIGER TE MAKEN”
Mijn job is een echt ambacht. Ik verzorg de details: een 
leuning, een rioolrooster, een wenteltrap… Ik hou van 
uitdagingen, mooie dingen maken, origineel werk en te-
gelijkertijd de mensen een dienst bewijzen. In de eerste 
plaats doe ik mijn werk om de veiligheid te garanderen 
en ten tweede om de groene ruimten mooier te maken. 
Een kapot riooldeksel, een beschadigde inspectieput? 
We pakken het meteen aan. We staan ook in voor de 
inrichting van toegangen en trappen, en de herstelling 
van leuningen of hekkens om de plaatsen veiliger te ma-
ken. Ik maak de parken ook mooier: we helpen zowel de 
parkgebruikers als de parkwachters bij hun werk. We zijn 
er voor het welzijn van de mensen. Ik werk nauw samen 
met andere medewerkers van Leefmilieu Brussel. Mijn 
werk verschilt sterk naargelang de specifieke noden. Dat 
verplicht me om mee te blijven met mijn tijd en nieuwe 
technieken te ontdekken. Ik doe dit werk nu al elf jaar, en 
nog elke dag leer ik bij.

LEEN VAN LISHOUT 
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7Onze planeet 

Opwarming van de aarde:
HET IPCC luidt de ALARMBEL
Voedselonzekerheid, toegang tot water, bevolkingsstromen, risico’s 
op conflicten… De effecten van de klimaatverandering laten zich al 
in alle continenten en oceanen voelen, en ze zullen in de 21ste eeuw 
alleen maar erger worden. Die waarschuwing komt van het IPCC, 
een intergouvernementele groep van klimaatexperts.

Het nieuwe rapport van het IPCC ‘Kli-
maatverandering 2014: gevolgen, aan-
passing en kwetsbaarheid’ geeft een zeer 
complete wetenschappelijke stand van 
zaken over dit onderwerp. “We zijn in ver-
schillende domeinen niet voorbereid op 
de hedendaagse risico’s van de klimaat-
verandering”, meent Vicente Barios, co-
voorzitter van de groep van wetenschap-
pers die het document hebben opgesteld. 
Maar een ding is zeker: de arme bevolking 
in het Zuiden zal de zwaarste gevolgen 
van de klimaatverandering voelen.

          Concrete effecten
Een warmer klimaat zal een impact heb-
ben op de voedselvoorzieningen. Zo zal 
de spreiding van in zee levende soorten en 
vissen veranderen en ook het rendement 
van landbouwactiviteiten zal wijzigen: in 
sommige streken zal de impact positief 
zijn, maar in heel wat andere regio’s zal de 
opbrengst dalen. De klimaatverandering 
zal mogelijk een invloed hebben op ver-
schillende aspecten van de voedselvoor-
ziening: de beschikbaarheid en de prijs-
stabiliteit van voeding. Het zal moeilijker 

worden om toegang te krijgen tot water en 
voedingsbronnen. Hierdoor zal de migratie 
toenemen, wat onrechtstreeks het risico op 
gewelddadige conflicten zal verhogen.

           Meer bevolkingsstromen
Extreme klimaatgebeurtenissen, zoals 
overstromingen in kustgebieden, droog-
tes en hittegolven, zullen toenemen en 
zullen meer bevolkingsstromen op gang 
brengen, aldus de wetenschappers. Ge-
zondheidsproblemen door hittegolven 
zullen erger worden, net als – in arme stre-
ken – ziektes door ondervoeding of slech-
te waterkwaliteit.

            Alle continenten en oceanen 
getroffen

In Afrika zal de klimaatverandering vooral 
een effect hebben op de toegang tot water. 
In Europa wordt gevreesd voor meer over-
stromingen en gezondheidsproblemen 
door hittegolven. In Azië zullen overstro-
mingen en hittegolven grote bevolkings-
stromen veroorzaken. Noord-Amerika zal 
te kampen krijgen met meer en extreme-
re klimatologische gebeurtenissen: hitte, 

overstromingen 
in kustgebieden, branden. 
In Zuid-Amerika zal de toegang tot water 
schaarser worden. Maar vooral de pool-
gebieden en eilanden zullen getroffen 
worden door een warmer klimaat: de glet-
sjers zullen sneller smelten en het water-
niveau van de oceanen zal stijgen.

            Nood aan acties op korte ter-
mijn (met hun limieten)

Het IPCC stelt een reeks maatregelen 
voor om zich aan te passen aan een war-
mere planeet: kusten beschermen, water 
opslaan, irrigatie, nieuwe landbouwtech-
nieken, gezondheidsalarmsystemen, 
woongebieden verplaatsen… Maar vol-
gens Chris Field, coauteur van het rap-
port: “zullen de risico’s moeilijker te be-
heren zijn en zullen grote investeringen 
een beperkte impact hebben naarmate de 
opwarming door de uitstoot van broeikas-
gassen gestaag toeneemt.”
Meer info: www.ipcc.ch  

Leefmilieu Brussel: 25 JAAR   
ten DIENSTE van de BRUSSELAARS

OP ZOEK NAAR CONCRETE 
TIPS EN ADVIEZEN OM DE CO2-
UITSTOOT VAN UW DAGELIJKS 
LEVEN TE VERMINDEREN?
www.leefmilieubrussel.be > 
Particulieren > Praktische zaken

IPCC, GROEP VAN INTERGOUVERNEMENTELE  
KLIMAATEXPERTS

Het IPCC is een intergouvernementele organisatie die openstaat voor alle VN-lidsta-
ten. Haar missie bestaat erin om helder en objectief, op een methodische en onpar-
tijdige manier de wetenschappelijke, technische en sociaal-economische informatie 
te evalueren die nodig is om de risico’s van klimaatverandering door menselijk toe-
doen beter te begrijpen, de mogelijke gevolgen van klimaatverandering scherper af 
te bakenen en aanpassings- en verminderingsstrategieën te voorzien. Haar evalu-
aties zijn voornamelijk gebaseerd op wetenschappelijke en technische publicaties 
waarvan de wetenschappelijke waarde wereldwijd erkend wordt.

De temperatuur op aarde is al met 0,8°C gestegen en het ziet ernaar uit dat we op weg zijn naar  
een stijging van + 4°C tegen het einde van deze eeuw. Het doel is de opwarming tot 2°C te beperken.

Bron: Belga
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8 Activiteiten en agenda

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

10-11/05 - EVENEMENT 

IRISFEEST
Deze vaste afspraak in het voorjaar brengt het 

bruisende culturele leven in Brussel in al zijn 

vormen onder de aandacht. Het Irisfeest biedt 

een massa activiteiten… waaronder twee 

gratis concertavonden.

Meer info: www.irisfeest.be 

18/05 - GEGIDSTE WANDELING

LANGS DE OEVERS VAN DE WOLUWE
Bruno Steffen, natuurgids, neemt ons mee 

langs de oevers van de Woluwe. De Woluwe is 

een zijriviertje van de Zenne en behoort tot het 

stroomgebied van de Schelde. Haar loop kent 

vele watermolens, waaronder de schilderachtige 

DE ZOMER, HET IDE-
ALE SEIZOEN OM DE 
EFFICIËNTIE VAN UW 
VERWARMING TE 
VERBETEREN 
Om Brusselaars een 
beter zicht te geven 
op hun verplichtin-

gen publiceerde Leefmilieu Brussel de 
brochure ‘Efficiënt verwarmen?’. Deze 
gids bevat alles wat u moet weten om het 
verbruik van uw verwarming te verminde-
ren en te voldoen aan de energieprestatie-
regelgeving voor gebouwen.
Meer info:  
www.leefmilieubrussel.be/ 
documentatie, 02 775 75 75.

WATER: EEN SCHAARS 
EN KOSTBAAR GOED DAT 
MOET WORDEN 
BESCHERMD EN 
GERESPECTEERD
Water is een levensbelang-
rijke grondstof waarmee we 
zuinig moeten omspringen 

en die we ook bij ons moeten bescher-
men. Hoe? Volg onze 10 prioritaire tips. 
Onze folder wil het grote publiek sensi-
biliseren voor een rationeel watergebruik 
in huis, in de tuin, in de winkel of in de 
openbare ruimte.

TUINIEREN, COMPOS-
TEREN EN GROENTEN  
TELEN IN DE STAD
Geen tuin? Geen probleem! 
Een koertje, een terras of 
een balkon is voldoende 
om uw eerste stadsmoes-
tuin op te zetten, om com-

post te produceren of om uw plaatsje 
mooier te maken. Ontdek het programma 
met de gratis opleidingen van Leefmilieu 
Brussel over moestuinen en composteren 
in de stad. 

‘Lindekemalemolen’ uit de dertiende eeuw te 

Sint-Lambrechts-Woluwe.

Plaats van afspraak: om 14.00 uur aan het Ge-

meentelijke Fallonstadium, Struykebekenweg 

1, 1200 Brussel. Openbaar vervoer: metrolijn 2, 

6 en bus 65 en 66 (halte Madou), bus 29, 59 en 

63 (halte Sint-Joost). Duur: 3 uur. Prijs: 6 euro.
Info en inschrijving: GC Ten Noey, 02 217 08 
82, tennoey@vgc.be, www.tennoey.be

01/06 - EVENEMENT 

GROOT MILIEUFEEST
Zie P4.

14/06 - OPLEIDING

MOESTUIN
Deze gratis moestuincursus geeft allerlei tips 

over het bewerken van de bodem.

Meer info: van 14.00 tot 18.30 uur in de Hoeve 

van Ukkel, Oude Molenstraat 93, 1180 Ukkel. 

Gratis. Verplicht inschrijven via 02 675 37 30 of 

tuinieren@tournesol-zonnebloem.be

LEEFMILIEU BRUSSEL STELT U ZIJN NIEUWE PUBLICATIES VOOR

PRO VELO TOUR: FIETSTOCHTEN OP MAAT VAN KLEINE OF GROTE GROEPEN

Meer te weten komen over onze geschie-
denis en ons leefmilieu? Dat kan, dank-
zij de fietstochten van Pro Velo. Op een 
rustig tempo, langs onbekende wegen 
en doorgaans niet langer dan 25 km… 
Iedereen kan van deze heerlijke fiets-
ontdekkingstochten genieten. Er zijn twee 

soorten gegidste fietstochten (op vraag en 
geprogrammeerd) en ideeën voor uitstap-
jes die u op eigen houtje kunt doen.
Meer info: ontdek het seizoenspro-
gramma van vaste fietstochten op 
www.provelo.org/nl/tour 

1

Efficiënt

vErwarmEn? 

Alles wat u dient te weten om

uw verwarmingsverbruik te verlagen en

de voorschriften betreffende de “energie-

prestaties van gebouwen” na te leven. 

www.leefmilieubrussel.be

10 PRIORITAIRE TIPS...

Meer info en tips? Bestel onze gratis  

brochures:

•  “Voeding en leefmilieu: 100 tips om lek-

ker, milieuvriendelijk én gezond te eten”

• “Minder afval produceren: 100 tips om 

duurzaam te consumeren”

Of surf naar:

• www.leefmilieubrussel.be/water

• www.hydrobru.be

• www.watervoetafdruk.org
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• Kraantjeswater is 100 tot 300 keer  

goedkoper dan flessenwater.

• Een waterdichte en goed onderhouden regenwaterput kan 

kosteloos tot 80% van uw behoefte aan huishoudelijk water 

dekken.

• De productie van 1 kilo rundvlees vergt 16.000 liter water.

WIST U DIT?

+

Water is een schaars en kostbaar goed dat moet worden 

beschermd en gerespecteerd!

IN HUIS 

1. SPRING RATIONEEL OM MET DRINKWATER: 

dat is goed voor uw portemonnee én voor het leefmilieu.

 è Neem een snelle douche in plaats van een bad  

= 40 tot 70 liter water bespaard per wasbeurt.

 è Draai de kraan dicht terwijl u uw tanden poetst/de 

afwas doet = 12 liter water bespaard per minuut.

WATER SLIM 

GEBRUIKEN: 10 tips 

2. DRINK KRAANTJESWATER:

 è  Het is gezond en in tegenstelling tot flessenwater 

veroorzaakt het geen afval en vergt het geen vervoer. 

3. HERGEBRUIK RESTWATER:

 è Kook- of spoelwater van groenten, koud geworden 

thee, aquariumwater… Uw planten zullen er blij mee 

zijn!

4. ONDERHOUD EN REGEL UW WATERINSTALLATIES:

 è  Herstel waterlekken snel: een herstelde kraan = meer 

dan 2.000 liter water bespaard per jaar.

 è Een herstelde spoelbak = gemiddeld 200.000 liter 

water bespaard per jaar.

 è  Indien uw toiletten geen spaarknop hebben, kunt u 

het debiet verminderen door een met water gevulde 

plastic fles in de spoelbak te steken = 1,5 liter water 

bespaard per spoelbeurt.

5. VERMIJD WATERVERVUILING:

 è Het is verboden chemische producten (verf, 

oplosmiddelen) of geneesmiddelen in het toilet, in 

de gootsteen of in de vuilniszak te gooien. Lever 

ze in bij de “Proxy Chimik” georganiseerd door Net 

Brussel: www.netbrussel.be, 0800 981 81 (gevaarlijke 

producten) of bij uw apotheker (vervallen en/of niet-

gebruikte geneesmiddelen).

 è Geef voor uw onderhoudsproducten de voorkeur aan 

ecologische bio-afbreekbare producten.

IN DE TUIN 

6. INSTALLEER EEN REGENWATERTANK:

 è Om uw planten water te geven, uw toiletten en 

wasmachines van water te voorzien en om uw wagen 

te wassen.

7. BEHEER HET REGENWATER:

 è Help mee het risico op overstromingen te verminderen 

door zo veel mogelijk natuurlijke, waterdoorlatende 

en beplante oppervlaktes te voorzien (een boom kan 

bijvoorbeeld tot 200 liter water per dag opnemen).

8. TUINIER ZONDER MESTSTOFFEN OF PESTICIDEN:

 è Gebruik geen meststoffen of pesticiden, zo beschermt 

u de grondwaterlagen.

IN DE WINKEL 

9. KIES VOOR PRODUCTEN MET EEN KLEINE 

WATERVOETAFDRUK:

 de productie van bepaalde etenswaren, (fris)dranken en 

kledij vergt veel water.

 è  Verminder uw vleesconsumptie (vooral rundvlees) 

en vervang het door andere proteïnerijke 

voedingsmiddelen: vis, granen (tarwe, maïs, rijst…), 

peulvruchten (linzen, soja, kikkererwten, bruine bonen, 

spliterwten…).

 è  Geef de voorkeur aan hergebruik en 

tweedehandsspullen (kleding, meubels, 

gereedschap…).

IN DE OPENBARE RUIMTE 

10. HOU WATERLOPEN EN VIJVERS PROPER EN 

RESPECTEER DE NATUURLIJKE OMGEVING:

 è Gooi niets in waterlopen of vijvers, zelfs geen 

groenafval.

 è  Voeder de eenden, vissen niet… noch in het water 

noch op de oevers.
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Info en inschrijvingen (verplicht)

tuinieren@tournesol-zonnebloem.be

02 675 37 30

OPLEIDINGEN

“MOESTUIN”

Een tuin, een balkon, een terras, de gemeenschappelijke 

moestuin in uw wijk… in bakken, in potten, in volle 

grond… er zijn zoveel manieren om zelf uw groenten te 

kweken. Volg een opleiding “ecologisch tuinieren” om 

hiermee goed van start te gaan. 

WAT DE PLANTEN NODIG HEBBEN…

Hoe kunt u de bodemkwaliteit controleren en de bodem 

vruchtbaarder maken? Hoeveel zonlicht is er nodig? Op 

welke manier en welke hoeveelheid zaaien? Hoe verplan-

ten? Al deze vragen komen aan bod tijdens deze opleiding 

tuinieren. Het praktijkgedeelte focust op het zaaien van 

“makkelijke” groenten en het verplanten in potten, zakken 

en kistjes.

Wanneer? Zaterdag 26 april, 14u - 18u30

HET BEWERKEN VAN DE BODEM

De bodem vormt de basis voor een geslaagde moestuin. 

Welk gereedschap heeft u nodig? Hoeveel gieten en hoe 

onkruid verwijderen? Wat is wisselteelt? Wat kan u nog 

zaaien laat op het seizoen? U krijgt niet alleen een antwoord 

op deze vragen, maar leert ook alles over bemesting, 

grondverbeteraars en het milieuvriendelijk bestrijden van 

schadelijke en niet-inheemse planten. Om praktijkervaring 

op te doen, leert u zaaien en verplanten.

Wanneer? Zaterdag 14 juni, 14u - 18u30

Deze opleidingen worden gegeven in de Hoeve van  

Ukkel, Oude Molenstraat 93, 1180 Ukkel

OPLEIDINGEN 

“COMPOSTEREN” 

Info en inschrijvingen (verplicht)

info@wormsasbl.org 

02 611 37 53

Composteren in uw tuin, appartement of wijk: het is mo-

gelijk en zeer eenvoudig. Door te composteren, beperkt u 

uw afval en produceert u tegelijk een uitstekende natuur-

lijke meststof.

INDIVIDUEEL COMPOSTEREN, WORMCOMPOSTEREN, 

BUURTCOMPOSTEREN, GEMEENSCHAPPELIJK COMPOSTE-

REN...

Om te composteren hoeft u niet noodzakelijk over een tuin 

of terras te beschikken. Wat mag er wel en niet in uw com-

post? Veroorzaakt compost geurhinder? Om de verschillen-

de composteermethodes te leren kennen en een antwoord 

te krijgen op al uw vragen over composteren, kunt u een 

van de volgende opleidingen volgen. 

Aan het einde van de opleiding is er telkens gelegenheid om 

vragen te stellen.

Wanneer?   

 Woensdag 21 mei, 18u30 - 21u30 

 of

 Zaterdag 11 oktober, 10u - 13u

De plaatsen worden meegedeeld bij inschrijving of u 

vindt ze terug op www.wormsasbl.org

HULPMIDDELEN

HELPDESK

Met specifieke vragen of problemen kunt u altijd terecht 

bij een van onze specialisten: 

NATUUR IN DE TUIN 

NATAGORA VZW

natuurindetuin@natagora.be

MOESTUIN

VELT VZW

infomoestuin@leefmilieu.irisnet.be

COMPOSTEREN

WORMS VZW

02 611 37 53

infocompost@leefmilieu.irisnet.be

© Inter-environnement Bruxelles

© Corbis
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Composteren, tuinieren  

en groenten kweken in de stad 

Basisinformatie  

De website van Leefmilieu Brussel bevat een schat 

aan informatie. U vindt er een antwoord op de 

eerste belangrijke vragen wanneer u start met 

een moestuin of compost in de stad. Ontdek de 

infofiches, tips en tricks, deskundig advies door te 

surfen naar:

www.leefmilieubrussel.be/compost

www.leefmilieubrussel.be/moestuin

Découvrir Bruxelles à véloOntdek Brussel op de fietsExploring Brussels by bike  

Visites guidées et location de vélos Gegidste tochten en fietsverhuur Guided tours and bike hire 

Avec le soutien  de la Commission  communautaire  française

Vélotours pour groupes : toute l’année, sur demande
Pro Velo TOUR organise des circuits sur mesure pour de petits 

ou de grands groupes (jusqu’à 200 personnes), avec des vélos 

classiques ou des vélos à assistance électrique.
Fietstochten voor groepen: het ganse jaar door op aanvraag

Pro Velo TOUR organiseert tochten op maat voor kleine of grote 

groepen (tot 200 personen) op klassieke of elektrische fietsen. 

Bicycle tours for groups: throughout the year on demand

Pro Velo TOUR organises tours on demand for small or bigger 

groups (up to 200 people) on classic or electrical bicycles. 

Durée | Duur | Hire perioD 1h/u 2h/u 4h/u 1 jour | dag | day

Tarifs | TarieVeN | prices 4  € 7  € 13 € 16 €

Pour les vélotours « Promenade Verte » ne démarrant pas rue  

de Londres 15, Pro Velo assure une mise à disposition de vélos  

au point de départ. Réservation indispensable.
Voor de ‘Groene Wandeling’ tochten die niet vanaf de Londenstraat 

15 vertrekken, voorziet Pro Velo fietsen vanaf het vertrekpunt. 

Reserveren verplicht.For those ‘Green Promenade’ tours not starting from rue  

de Londres 15, Pro Velo makes sure there’s bikes available  

at the starting point. Booking obligatory.

www.provelo.org velotourisme@provelo.org / fietstoerisme@provelo.org

LONDENSTR.

Porte de Namur NAAMSEPOORT

Gare Bruxelles-Luxembourg Brussel-Luxemburg station

rue BeLLIard STRAAT
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PLaCe du LuxemBourG LUXEMBURgPLEiN

PLaCe du trôNe TROONPLEiN

Centre villeCentrum
downtown

TARIFS / TARIEVEN / PRICES

Tours sur DemaNDe / TocHTeN op aaNVraaG 
Tours oN DemaND

Tours proGrammés / VasT proGramma

 +32(0)2 502 73 55www.provelo.org info@provelo.org

www.provelo.org info@provelo.org

Tours guidés à dates fixes, avec ou sans location de vélos 

Gegidste tochten, op vaste data, met of zonder fietsverhuur

Location de vélos sans guide / Fietsverhuur zonder gids / 

Bike hire without a guide

Tour d’un demi-jour / Tocht van een halve dag 10 €/pers.1+2 (+8 €/ )

Tour d’un jour / Tocht van een ganse dag 13 €/pers.2 (+10 €/ )

Réduction pour les membres du GRACQ / Fietsersbond et étudiants.

Korting voor leden van de Fietsersbond / GRACQ en studenten.

1 Également valable pour les circuits d’une durée de 5 heures.

2 Certains circuits comportent un supplément, voir calendrier. Consommations 

éventuelles non comprises. Tarifs spéciaux pour certains événements.

1 Ook van toepassing op tochten van 5 uur.
2 Sommige tochten bevatten een supplement. Eventuele consumptie niet in de prijs 

inbegrepen. Speciale tarieven voor bepaalde evenementen.

Pro Velo loue également des vélos additionnels pour enfants, des remorques et 

des sièges enfant.Pro Velo verhuurt ook aanhangfietsen voor kinderen, karren en kinderzitjes.

Pro Velo also rents third wheels for kids, trailers and child seats.
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LOCATION DE VéLOS / FIETSVERhuuR 
BICyCLE hIRE

 
rue de Londres 15 – 1050 Bruxelles 

 
Londenstraat 15 – 1050 Brussel

 
rue de Londres 15 – 1050 Brussels

Heures d’ouverture / Openingsuren / Opening hours
Haute saison / Hoogseizoen / High season 5/4 > 26/10lun > ven / ma > vrij / Mon > Fri 10.00 – 13.30 / 14.00 – 18.00Weekend 10.00 – 18.00Fermé / Gesloten / Closed: 3/5 & 4/5Basse saison / Laagseizoen /  Low season 27/10 > 19/12lun > ven / ma > vrij / Mon > Fri 10.00 – 13.30 / 14.00 – 17.00Fermé / Gesloten / Closed: 1/11 & 11/11

Également sur rendez-vous / Of op afspraak / Also on demand 

pro Velo asbl / vzwrue de Londres 15 Londenstraat1050 Bruxelles / Brussel / Brussels Tel +32(0)2 502 73 55       fax +32(0)2 502 86 41

Rejoignez notre page Facebook Volg ons op Facebook Follow us on Facebook Pro Velo TOUR

Donnez votre avis sur Tripadvisor Geef je mening op Tripadvisor Give your opinion on Tripadvisor  Pro Velo TOUR

Union EuropéenneFonds Européen de Développement Régional

2014

Pro Velo est membre de Voir et Dire Bruxelles, 
table ronde permanente des associations de 
tourisme culturel urbain. Pro Velo is lid van Voir et Dire Bruxelles, een 

permanent samenswerkingsverband voor 
cultureel stadstoerisme. Pro Velo is a member of Voir et Dire Bruxelles, a 

permanent round table on urban culture tourism. 
www.voiretdirebruxelles.be
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Voor al uw vragen :
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