Leefmilieu Brussel
...maakt van regenwater een aanwinst voor een klimaatbestendige stad.
Leefmilieu Brussel werd opgericht in 1989 en is de overheidsdienst voor milieu en energie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Water speelt een belangrijke rol in haar opdrachten, met name het beheer en het onderhoud van de
Brusselse waterlopen en vijvers. Leefmilieu Brussel staat ook in voor de monitoring van de
waterkwaliteit van de waterlopen, de vijvers en het grondwater en houdt toezicht op de
grondwaterwinningen. De overheidsdienst bewaakt verder de uitvoering van het waterbeleid in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest via haar eigen opdrachten, de redactie van de regionale waterplannen
en de coördinatie van de water-operatoren en actoren in deze context.
Wat het duurzaam beheer van regenwater betreft, verdedigen Leefmilieu Brussel en het Brussels
Gewest een op de natuur gebaseerde aanpak. Zij zijn voorstander van het idee dat regenwater,
wanneer het de ruimte krijgt, tal van diensten verleent en dit komt tot uiting in de doelstellingen van
het waterbeheerplan en in een van de aandachtspunten daarvan: het geïntegreerd
regenwaterbeheer (GRB).

De 4 pijlers van het geïntegreerd regenwaterbeheer (GRB) voor een stedelijke veerkracht

Elke druppel telt
Terwijl voor sommige acties de tussenkomst van de overheden noodzakelijk is, vereisen andere vooral
de mobilisatie en medewerking van alle Brusselaars, zowel professionelen als particulieren.
Wil je bijdragen en begeleid worden met tips voor jouw acties en projecten?
-

Professionelen: de Facilitator Water informeer je en deelt gratis ervaring en ad-hoc advies. Alle
informatie vind je op de website van Leefmilieu Brussel.
De fiches in de Gids Duurzame Gebouwen geven ook technische informatie over
bovengenoemde inrichtingen en zijn online beschikbaar.

-

Bewoners : Homegrade verspreidt elke dinsdag om 12.30u een gratis webinar. De volgende “Regenwater op de schaal van het individu, hoe moet dat?”- wordt op dinsdag 07/12/21
gepland. Praktische informatie vind je op de website van Homegrade.
Onderstaande themabrochures zijn ook heel interessant en beschikbaar aan het loket en op de
website van Homegrade.

