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Ons leefmilieu over 25 jaar?
Feest mee op 1 juni!

2

De maand in actie

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

© Brussel Mobiliteit

MOBIL2040-WEDSTRIJD:
CREATIEVE IDEEËN VOOR EEN BREDE VISIE
Hebt u ideeën, dromen of een visie op mobiliteit in
2040? Neem tot 30 mei 2014 deel en win een bedrijfsstage 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. Deelnemers 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 stimuleren, een smartphone app… Een jury selecteert de tien beste projecten. De winnaars
mogen stage lopen in een van de partnerbedrijven en krijgen een Mobiliteitspakket. Daarin 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.

VISUALIZING ENERGY: fototentoonstelling zomer 2014

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 SintGorikshallen, 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

BRUSSELS GEWEST WINNAAR VAN DE EARTH
HOUR CITY CHALLENGE

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 ZuidAfrikaanse 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: Antwerpen, Gent, Mechelen, Moeskroen,
Namen en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Een internationale jury selecteerde Brussel als Belgische winnaar. De jury
apprecieerde vooral de ambitieuze doelstelling 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 resultaten voorleggen inzake het energieverbruik: 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

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.

Actualiteit

PARCKDESIGN 2014 : herontdek
de stadsboerderij op Thurn & Taxis
Het is weer tijd voor Parckdesign, het tweejaarlijkse festival rond de inrichting van de openbare 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.

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 voedsel wordt geproduceerd en die ruil- en deelsystemen bevorderen. In de eerste fase werd
er nagedacht, gecreëerd en samengewerkt
met conceptontwikkelaars. Nu is het aan de
inwoners van de Thurn & Taxis-wijk, kunstenaars, studenten, tuiniers en stadsimkers om
verschillende projecten te ontwikkelen die de
elementen van voedselproductie inbedden in
de creatie van een nieuw stadspark.

TIVAL: une installation mobile
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Architecture

ParckFarm = FarmParck
+ FarmTruck

Kunst- en landbouw
installaties

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

© Alive Architecture

u PARCKFARM, une caatelier, cinéma, scène,
isites des lieux d’agrirtager les recoltes du
les possibilités de la
s fermiers, artistes et

dez passer dans votre

De FarmTruck: een vrachtwagen die
dienst doet als keuken, atelier, bioscoop,
podium…

© Alive Architecture

val, wordt een vaste plaats voor uitwisseling
formances rond de originele landbouw- en
en activiteiten. Het festival verspreidt zich
kunstinstallaties.
INSTALLATIONS FESTIVAL
ook buiten het park, via een vrachtwagen:
Meer info: www.parckdesign.be
de ‘FarmTruck’. Deze mobiele versie van
het project zal dienst doen als platform om
kennis uit te wisselen en als verbindingsstuk
tussen de verschillende tentoonstellingsplaatsen in Brussel waar gewerkt wordt aan
een innovatieve aanpak voor deze thema’s.

In012006
lanceerde
Leefmilieu
Brussel de
avril 2014
PRÉSENTATION
PARCKDESIGN
projectoproep Parckdesign. Het initiatief
richtte zich de afgelopen edities op het uitzicht 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.

armtruck

tion dans la ville
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Deze multidisciplinaire teams werden uitgenodigd om de stadsboerderij opnieuw
uit te vinden aan de hand van kunst- en
landbouwinstallaties en land- en stadsperformances, 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 aandacht te brengen. Tijdens het festival kunnen bezoekers verschillende winnende
projecten leren kennen, alsook diverse per-

Bij de kunst- en landbouwinstallaties
kunt u volop proeven en voelen.
21

KOTKOT:
DIEREN IN DE STAD
Het KOTKOT-project is bedacht en
in de praktijk gebracht door de wijkbewoners. De bedoeling is op een
duurzame manier opnieuw dieren
in de stad brengen. Onder het toeziend 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 dagelijkse 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 gezamenlijk project van buurtbewoners
dat hoevedieren op een duurzame
manier in het stadsleven worden
geïntegreerd.
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Groot Milieufeest 2014

ONS LEEFMILIEU binnen 25 jaar: vooruitblik
Leefmilieu Brussel bestaat 25 jaar. Een
ideaal moment om eens vooruit te blikken:
hoe zal ons leefmilieu er binnen 25 jaar uitzien? 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, verenigingen, fanfares en duurzame gerechtjes.
De dag brengt een rijk gevuld en gevarieerd programma om te ontdekken, vooruit te blikken en plezier te maken. Samen
nadenken over de toekomst van ons leef
milieu? Zorg dat u erbij bent!

ONS LEEFMILIEU OVER 25 JAAR
JUBELPARK

I
1 JUN
2014
11 U >

19 U
ANIMATIES
STANDS…

DUURZAME STAD

02 775 75 75 - www.leefmilieubrussel.be

BRU

FetEnv2014-594Hx420L-FRNL-BAT.indd 2

Hoe zien de Brusselaars hun leefmilieu binnen 25 jaar? Hoe zal ons
Gewest er in 2040 uitzien? Welke projecten moeten we vandaag opstarten 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.

28/04/14 10:56

zult u de voeding van morgen kunnen proeven: verrassende bereidingen 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!

PLAATS VOOR ALLE JONGEREN

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, spelenderwijs 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,

En daar houdt het niet op. Er wordt ook een grote quiz georganiseerd. 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

© Mathieu Molitor

Molitor

QUIZ, STELTLOPERS, RAP BATTLES…

© Mathieu

Leeftijd is vooral een ingesteldheid. Alle deel
nemers aan het Groot Milieufeest zullen aan hun
trekken komen, ongeacht hun leeftijd. Schminken, knutselen, kinderboerderijen, schattenjacht, 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.

© Brussel Mobiliteit, ontwerp: ZOOO - Espaces - Mobilités - Technum

ALLEMAAL
NAAR HET FEEST

Afspraak zondag 1 juni tussen 11.00 en 19.00 uur
in het Jubelpark in Brussel.

Groot Milieufeest 2014
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ken op een POSITIEVE EN GROENE TOEKOMST

Louizalaan in 2040

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 Gewest 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 Mobiliteit de studie Mobil2040, uitgevoerd door de studiebureaus Technum en EspacesMobilités. 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, betrokkenheid 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).

Het Kanaal

Keizer Karellaan

Meer info: www.mobil2040.be

Herrmann-Debroux

COOVI

Belliardstraat

Het station van Etterbeek
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De beroepen van Leefmilieu Brussel

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 gemeenschappelijk doel voor ogen: bijdragen tot de levenskwaliteit in Brussel en het welzijn van de Brusselaars.

© Arnaud Ghys

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

LEEN VAN LISHOUT

BEHEERDER
ENERGIEPROJECTEN
– DIENST
BEGELEIDING VAN
PROFESSIONALS
“DE ONTWIKKELING VAN HERNIEUWBARE
ENERGIE STIMULEREN”
Ik beheer verschillende soorten projecten rond hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor professionals. Door de ontwikkeling van hernieuwbare energie te
stimuleren, verbeteren we de kwaliteit van het leefmilieu
en maken we ons Gewest minder energieafhankelijk. Tegelijkertijd verminderen we ook de negatieve effecten op
het milieu, zoals de uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen. In de komende jaren zullen we ongetwijfeld nieuwe technologieën leren kennen, professionals
helpen om ze in de praktijk te brengen en de meest geschikte oplossingen promoten. De ontwikkeling van hybride technologieën die meerdere technieken combineren, 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 resistenter 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.

HAMZA

KOC

LASSER
“OOG VOOR DETAIL OM DE PARKEN MOOIER 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 tegelijkertijd 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 maken. 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.

Onze planeet
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Opwarming van de aarde:
HET IPCC luidt de ALARMBEL

Het nieuwe rapport van het IPCC ‘Klimaatverandering 2014: gevolgen, aanpassing en kwetsbaarheid’ geeft een zeer
complete wetenschappelijke stand van
zaken over dit onderwerp. “We zijn in verschillende domeinen niet voorbereid op
de hedendaagse risico’s van de klimaatverandering”, meent Vicente Barios, covoorzitter van de groep van wetenschappers 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 hebben 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 verschillende aspecten van de voedselvoorziening: de beschikbaarheid en de prijsstabiliteit 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, droogtes en hittegolven, zullen toenemen en
zullen meer bevolkingsstromen op gang
brengen, aldus de wetenschappers. Gezondheidsproblemen door hittegolven
zullen erger worden, net als – in arme streken – ziektes door ondervoeding of slechte waterkwaliteit.

 lle continenten en oceanen
A
getroffen
In Afrika zal de klimaatverandering vooral
een effect hebben op de toegang tot water.
In Europa wordt gevreesd voor meer overstromingen en gezondheidsproblemen
door hittegolven. In Azië zullen overstromingen en hittegolven grote bevolkingsstromen veroorzaken. Noord-Amerika zal
te kampen krijgen met meer en extremere klimatologische gebeurtenissen: hitte,

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

Nood aan acties op korte termijn (met hun limieten)
Het IPCC stelt een reeks maatregelen
voor om zich aan te passen aan een warmere planeet: kusten beschermen, water
opslaan, irrigatie, nieuwe landbouwtechnieken, gezondheidsalarmsystemen,
woongebieden verplaatsen… Maar volgens Chris Field, coauteur van het rapport: “zullen de risico’s moeilijker te beheren zijn en zullen grote investeringen
een beperkte impact hebben naarmate de
opwarming door de uitstoot van broeikasgassen gestaag toeneemt.”
Meer info: www.ipcc.ch

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.

IPCC, GROEP VAN INTERGOUVERNEMENTELE
KLIMAATEXPERTS
Het IPCC is een intergouvernementele organisatie die openstaat voor alle VN-lidstaten. Haar missie bestaat erin om helder en objectief, op een methodische en onpartijdige manier de wetenschappelijke, technische en sociaal-economische informatie
te evalueren die nodig is om de risico’s van klimaatverandering door menselijk toedoen beter te begrijpen, de mogelijke gevolgen van klimaatverandering scherper af
te bakenen en aanpassings- en verminderingsstrategieën te voorzien. Haar evaluaties zijn voornamelijk gebaseerd op wetenschappelijke en technische publicaties
waarvan de wetenschappelijke waarde wereldwijd erkend wordt.
Bron: Belga

OP ZOEK NAAR CONCRETE
TIPS EN ADVIEZEN OM DE CO2UITSTOOT VAN UW DAGELIJKS
LEVEN TE VERMINDEREN?
www.leefmilieubrussel.be >
Particulieren > Praktische zaken

© Thinkstock

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.
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Om dit tijdschrift elke maand gratis te ontvangen : 02 775 75 75,
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‘Lindekemalemolen’ uit de dertiende eeuw te
Sint-Lambrechts-Woluwe.
Plaats van afspraak: om 14.00 uur aan het Gemeentelijke 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

18/05 - GEGIDSTE WANDELING

01/06 - EVENEMENT

LANGS DE OEVERS VAN DE WOLUWE

GROOT MILIEUFEEST

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

Zie P4.
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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

Voor al uw vragen :

V.U. : F. Fontaine & R. Peeters - Gulledelle 100, 1200 Brussel - Afgiftekantoor : Brussel X.
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10-11/05 - EVENEMENT
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Centrum
downtown

ENST

AGENDA

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

LOND

Meer te weten komen over onze geschiedenis en ons leefmilieu? Dat kan, dankzij 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
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PRO VELO TOUR: FIETSTOCHTEN OP MAAT VAN KLEINE OF GROTE GROEPEN
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