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Projectoproep
aan bewoners en
verenigingen

Een
natuurproject
in de stad

gezellig en
toegankelijk
voor iedereen

esthetisch
en
creatief
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Groenere wijken voor
een Duurzamere stad!
De projectoproep 'Groene Wijken', die
aan zijn veertiende editie toe is, moedigt
u opnieuw aan om de straten en pleinen
van uw wijk op te fleuren met uw projecten. Het doel: een groenere en gezelligere openbare ruimte die aantrekkelijk
is voor u, uw buren, de voorbijgangers en
de biodiversiteit.
In het Brussels Gewest evolueren we dag
na dag naar een grotere duurzaamheid
van onze stedelijke omgeving. Uw projecten, uw gedrag en uw initiatieven dragen daar sterk toe bij! Samen bouwen we
aan de Duurzame Stad van morgen, een
model van levenskwaliteit voor iedereen!
Aarzel dus niet om u de straat toe te eigenen, die een plaats is om te delen, te
tuinieren en te wonen!
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Groene Wijken 2014
Al 14 jaar lang laat de campagne «Groene Wijken»
zowat overal zaadjes ontkiemen, van het noorden tot het zuiden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Gevels en straten worden verfraaid
met bloemen en groen tot grote vreugde van de
bewoners.
«Groene Wijken» is een creatief project dat groene
lijnen trekt doorheen de stad, en tegelijk bijdraagt
tot burgerparticipatie en gastvrijheid.
Achter de ludieke actie «Groene Wijken» die de
bewoners uitnodigt om hun leefomgeving te verfraaien, schuilt een echte openhartige, participatieve en originele stedelijke dynamiek.
Jaar na jaar verzamelt «Groene Wijken» nieuwe
projecten en ziet ze het stedelijk tuinieren groeien.
Sedert 2001 werden er 168 initiatieven gerealiseerd en geselecteerd door de Brusselse minister
van Leefmilieu en Inter-Environnement Bruxelles.
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Op naar een nieuwe oogst...
Opfleuren van een balkon of een drempel, een
verwaarloosde ruimte aanpakken om klaprozen of
bonen te kweken... Het komt eropaan inventief te
zijn en erop los te fantaseren: de projecten moeten
wel binnen ieders bereik liggen en toepasbaar zijn
in een straat of een wijk.
Inter-Environnement Bruxelles zal u begeleiden bij
de formulering van uw ideeën, en ook bij eventuele
administratieve stappen ; het Gewest biedt financiele steun voor de concrete realisatie van de geselecteerde projecten.

Vier redenen om beton
op te fleuren
Om de kwaliteit van het leven in de stad te verbeteren, is er soms niet veel nodig : wat bloemen aan de voet van bomen en aan de vensters,
klimplanten langs gevels. Het is nog leuker als
ook de buren, winkeliers en lokale verenigingen
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deelnemen aan de actie. Dat is dan ook een van
de belangrijkste selectiecriteria.
✘ Participatie : een garantie voor succes ! Want
met velen is het gemakkelijker om de taken te
verdelen, kan men zijn kennis uitbreiden door
het delen van competenties, en, het is vooral
ook een goede reden om de buren te ontmoeten.
✘ Niet helemaal openbaar, en ook niet helemaal
privé : het is op die bijzondere grens tussen
de publieke en de privéruimte dat «Groene Wijken» de inspanningen concentreert. De gevel,
groene kantjes langs het trottoir, het portiek,
de vensterbank of aan de voet van bomen op
het trottoir...
✘ Duurzaamheid : sommige variëteiten van planten en heesters zijn sterk genoeg om daar
jaren, zo niet definitief, te blijven staan... Speel
met de vele mogelijkheden om variatie te krijgen in het plezier en de kleuren, zowel in de
zomer als in de winter.
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✘ Partnerschappen : aarzel niet om steun te zoeken bij lokale instellingen en groepen. Gemeente, scholen, verenigingen of andere privépartners zoals winkels of de bedrijven in de wijk.
Zo breidt u uw actiemogelijkheden uit en het
kan zelfs andere perspectieven openen voor de
inrichting van de publieke ruimte.
✘ Belang van de «natuur» : uw belangrijkste partner is Moeder Natuur ! Het is in de eerste plaats
een project dat voorrang geeft aan de interactie stad-natuur. De prioriteit gaat naar wilde,
inheemse soorten, die vogels, vleermuizen,
honingbijen, vlinders en andere kleine dieren
aanzetten om zich in een stedelijke omgeving
te vestigen.
Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan die
hoeken in Brussel waar de nood aan groene ruimtes
het grootst is en aan projecten die bijdragen tot het
programma «groen netwerk» dat ontwikkeld wordt
door het Gewest.
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Een stad op maat van de bewoners
Het is niet zo moeilijk om de stad vrolijker, mooier
en fleuriger te maken, maar het is wel een zaak
van iedereen. «Groene Wijken» gaat niet alleen
over er leuk uitzien. Het project nodigt de bewoners uit om met elkaar te praten en om hun eigen
stempel op de wijk te drukken.
Het initiatief is toegankelijk voor iedereen, mannen en vrouwen, groot en klein, want zaaien is de
meest eenvoudige handeling ter wereld.
De informele werking van het project sluit elke
barrière tussen personen uit en bevordert het contact, de dialoog en de samenwerking.

De groene vonk
De bewoners moeten plannen
maken om «samen te werken»
en om oplossingen te vinden
voor gemeenschappelijke problemen.
Vooraf moet men een relatie
aangaan, de «aarde» voorbereiden voor participatie en de
motivatie opwekken.
Aldus gaf «Groene Wijken» al
de aanzet voor veel festiviteiten : maaltijden onder buren,
plantenbeurzen, buurtfeesten. Tegelijk ontwikkelde de
campagne de creativiteit :
fresco’s, aardewerk aan de
muren.
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Inter-Environnement Bruxelles geeft advies en
brengt u in contact met de personen die u kunnen
helpen bij het verwezenlijken van uw plannen en
die al uw vragen kunnen beantwoorden...
De projecten moeten ten laatste tegen
13 oktober 2014 ingediend zijn bij Sophie
Deboucq van Inter-Environnement Bruxelles
(verdere gegevens Bl 23).
Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van
Inter-Environnement Bruxelles, het kabinet van de
minister van Leefmilieu, het gewestelijke bestuur
Leefmilieu Brussel (BIM) en Natagora, zal de projecten selecteren, op basis van hun kwaliteit en de
noodzakelijke budgetten.
Opgelet : de toegekende bedragen zullen niet
hoger liggen dan 4 000 € per project.
Dit budget wordt uitbetaald in twee schijven
(een eerste betaling van 60% van het toegekende
bedrag, en een tweede betaling op basis van de
bewezen uitgaven voor het geheel van de toegekende subsidie en op
basis van een rapport
met toelichting over de
manier waarop het project werd gerealiseerd).
U kunt uw actiemogelijkheden ook uitbreiden
door op zoek te gaan
naar andere bronnen
van sponsoring, bijvoorbeeld via uw gemeentebestuur of via de bedrijven in uw wijk.
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Indienen van uw project
Om uw project in te dienen hoeft u enkel het
kandidaatstellingsformulier (in het midden van
de brochure) in te vullen,
uiteraard rekening houdend met de belangrijkste
selectiecriteria, maar ook
met uw eigen mogelijkheden en kennis; maak het
dus niet nodeloos ingewikkeld.

Toelichting bij het gebruik van de subsidie
De financiële steun die wordt toegekend voor de campagne «Groene Wijken» moet hoofdzakelijk worden gebruikt voor :
✘ het aankopen van planten, tuinaarde en materieel (potten, bloembakken,
balkonbakken, opbindstokken en ander klein bevestigingsmaterieel) ;
✘ het aankopen van lichte maaltijden (drank, koekjes..) tijdens bewonersvergaderingen en/of feestelijke acties in de wijk, uiteraard in verhouding
tot de verkregen financiële steun ;
✘ het huren van materieel dat onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van
het project (boormachine enz.).
De steun van «Groene Wijken» mag absoluut niet worden gebruikt voor :
✘ het aankopen van tuinmaterieel (kruiwagen, gieter...) ;
✘ het aankopen van materieel voor een nevenactiviteit (bijvoorbeeld het
schilderen van een fresco of het aankopen van computers...) ;
✘ uitgaven voor de promotie van het project. Aanpasbare promotieaffiches
en briefpapier zullen gratis worden uitgedeeld aan de laureaten.
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Kleine beplantings
-problemen...
Eindeloze verscheidenheid...
Bloemen in potten, muurplanten, wilde
en eetbare kruiden... Varieer! Er is zoveel
keuze.
Ga anderzijds niet ondoordacht te werk:
in een smal straatje kan je best geen
omvangrijke struiken aanplanten; daar
kan je dan weer creatief met klimplanten
werken.
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Latijnse Naam

Muurleeuwenbek

ou

Hedera helix
Humulus lupulus
Lonicera
peryclymenum

Wilde hondsdraf
Hop*
Wilde
kamperfoelie

07>09
06>09

6m
2-5 m

09>10

30 m

Meerjarig

Meerjarig

Meerjarig

Meerjarig

Tweejarig

Meerjarig

Meerjarig

Meerjarig

Legende van de pictogrammen:
zon
schaduw
halfschaduw

Alle planten van beze lijst zijn honingdragend.

Klimplanten : hebben een steun nodig om zich aan vast te hechten, behalve bij klimop
* Hop verdwijnt in de winter en vertrekt opnieuw aan de stengel in de lente, bij te snoeien.
Rem : de Latijnse naam moet behouden blijven om inheemse soorten te hebben : Humulus lupulus

Clematis vitalba

Bosdruiven

ou

07>10

30-200 cm
Verbascum thapsus

KLIMPLANTEN
07>08

06>09

30-90 cm

Malva sylvestris

Groot Kaasjeskruid

30 m

07>09

20-160 cm
Dyoptéris filix mas

Mannetjesvaren

Koningskaars

07>10

20-120 cm

Meerjarigg

Meerjarig
03>04

07>09

Tanacetum vulgare

30-60 cm

Boerenwormkruid

Grote margriet

Meerjarig
Tweejarig

03>05

Eenjarig

Meerjarig

Tweejarig

Meerjarig

Meerjarig

Meerjarig

Meerjarig

Eenjarig

Cyclus

06>09

15-30 cm
20-100 cm

15-30 cm

Leucanthemum vulgare

Slangenkruid

06>085

04>06

06>09

20-60 cm

5-30 cm

Kleine maagdenpalm Vinca minor

Pulmonaria officinalis
Echium vulgare

Longkruid

Borago officinalis

Bernage

ROND DE VOET VAN BOMEN

Echium vulgare
Cymbalaria muralis

Slangenkruid

20-100 cm

06>09

Saponaria officinalis

30-70 cm

zeepkruid

Geneeskrachtig

07>09

30-60 cm

03>04

Leucanthemum vulgare

Grote Margriet

06>08

05>08

20-80 cm

20-100 cm

Bloeimaand

15-30 cm

Geranium pratense

Hoogte

Kleinen Maagdenpalm Vinca minor

Agrostemma githago

Weideooievaarsbek

Exposition

Bolderik

BALKONBLOEMBAKKEN

Naam NL

Rekeningsnummer van het comité of de vereniging : ......................................................................................

Een balkon met bloemen en kruiden
Wil u via uw project bloembakken installeren? Maar welke planten kiest u? En waarom? Ziehier enkele adviezen en handige
tips.
Begin met het meten van de intensiteit van
het zonlicht (schaduw, volle zon) op uw
balkon. Die waarnemingen zijn belangrijk
bij het kiezen van de juiste planten. Kies,
indien mogelijk, voor meerjarige*, honinghoudende en inheemse (van bij ons) planten. Als de bloembak pal naar het zuiden
gericht is, zal het nodig zijn om de planten
veel te gieten en kiest u best voor bolderik, slangenkruid, weideooievaarsbek enz.
Een schaduwrijke plek is ideaal voor de
muurleeuwenbek, de kleine maagdenpalm
enz.
Slangenkruid

Geef ik te veel water
of te weinig ?
Het gieten van planten
is vaak moeilijk te doseren. Te veel water kan
nefast zijn. Door te veel
water kunnen de wortels
immers gaan rotten. Vermijd dus dat er water blijft
staan in de schotel onder
uw bloembak en laat de

Bolderik

humus drogen tussen twee gietbeurten in.
* Meerjarige planten vormen een investering op lange termijn omdat ze niet
jaarlijks vervangen moeten worden. Het worden ook vaste planten genoemd.
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De afwatering is eveneens belangrijk. Geef de
voorkeur aan bloembakken met afvoergaten. Het
plaatsen van grint, schelpen, kleikorrels, korstjes
tuinaarde of potscherven onderaan uw bloembak
bevordert de afwatering.
Om de watertoevoer te beperken en aldus de vochtigheid te bewaren door minder verdamping, kan
de humuslaag worden bedekt met mineraal (kleikorrels, keitjes, vulkaanrots) of plantaardig materiaal (mulch, cacaoboondop, hennep, vlas, schors
van dennen of populieren). Bovendien beperkt dit
materiaal het groeien van «onkruid» en beschermt
het tegen de kou.

Waarom eetbare balkonplanten?
Klein fruit kan volledig tot zijn
recht komen in een bloembak
(aardbeien, bosbessen, veenbessen, lampionplant, komkommers).
Welriekende planten zijn eveneens erg goed geschikt voor
bloembakken (oregano, dragon,
tijm, bieslook). U kunt ze al eten
in de groeifase en genieten van
de bloei tijdens de zomer.
Groenteteelt is eveneens mogelijk. Zaai groenten zoals tuinbonen (mooie bloemen), veldsla,
wortels, radijzen. Kies bij voorkeur biologisch geteelde zaden.
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Waarom en hoe beplanten
aan de voet van bomen ?
Een boom is een bron van leven en
een waardevol element in onze omgeving .,Zijn ecologische functie wordt
vaak onderschat! Er bestaat veel interactie tussen een boom en zijn omgeving. Bloemen aan de voet van bomen
kunnen bijdragen tot de ontwikkeling
van de natuur in de stad, en zelfs nog
meer als u kiest voor planten van bij
ons. De vergroening aan de voet van
bomen zorgt voor een duurzame plantaardige bedekking.
Dat lukt het best met:
✘ zaad van wilde bloemen
✘ beplantingen (kleine heesters
met ondiepe wortels zoals lavendel,
buxus, hulst enz., bodembedekkend,
vast, grasachtig, bolvormig).
In het algemeen zijn wilde planten
interessanter voor vlinders , en insecten. Kies eveneens voor honingproducerende planten want die zijn nuttig
voor bijen en andere honingverzamelaars.
Groot Kaasjeskruid
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Enkele
handige tips
Beplantingen zijn niet
bestand tegen betreding. Het publiek en
de

groendiensten

moeten dus voorgelicht worden om te
voorkomen

dat

ze

kapotgaan. Plaatsen
van een eenvoudige,
aangepaste signalisatie aan de voet van
elke boom, voor en tijdens de beplanting.
Gebruikers van de openbare weg worden
daarbij opgeroepen om de plek te respecteren.
Hoe fout gedrag voorkomen? Plaats de eerste
jaren een bescherming rond de beplanting.
Dat ontraadt burgers om er hun vuilniszakken te zetten of hun wagen te parkeren.

Verfraai uw gevel!
In smalle straatjes denkt men verticaal! Uw
muren versieren met klimplanten kan een
goede manier zijn om de straat op te fleuren.
Ook al laat het resultaat een beetje op zich
laat wachten, het is achteraf meer dan de
moeite waard.
Deze planten dienen als toevlucht voor insecten en voor vogels die er hun voedsel zoeken
en hun nesten bouwen. Het is ook een goede
manier om verwaarloosde muren te camoufleren.
Vraag om advies bij de gemeente!
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Kapucines

Installeer klimplanten in volle
grond en niet in een pot die kan
breken en door zon en wind kan
uitdrogen. Laat alles vanzelf groeien, maar snoei wanneer nodig!
U kunt uw klimplant onderaan
beschermen door een buis in aardewerk of een kleine boordsteen.
Enkele voorbeelden: Spaanse
bonen, bosdruiven, hop en wilde

Hop

kamperfoelie.

Help uw planten!
De meeste klimplanten moeten
zich ergens kunnen aan vasthechten. U kunt ze helpen door draden,
tralie- of latwerk aan de muur te
bevestigen.

Wilde Honsdraf

Wilde Kamperfoelie
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Beplantingsadvies voor alle initiatiefnemers!?
1. Respecteer de beplantingsperiode (meestel late herfst tot vroege lente)
2. Woel de aarde om: zo verlucht u de bodem en maakt u hem los
3. Begiet de aarde de dag voor u gaat planten of zaaien
4. Zorg voor een bodem die geschikt is voor de gekozen beplanting (iaarde
vermengd met compost)
5. Zorg dat de plantenwortels ruimte krijgen.
6. Plaats uw planten gedurende enkele minuten in een emmer water voor
u ze plant, om de kluit te bevochtigen
7. Plaats de plant in het vooraf gemaakte kuiltje.
8. Effen de aarde rond de plant, druk aan en begiet. Regelmatig het gieten
herhalen, zeker in de eerste week.
9. Bedek de aanplanting eventueel met een bodembedekker (voorbeelden:
organische mulch, verdorde stengels enz.)

Adviezen voor een natuurvriendelijke beplanting in de stad
1.Het gebruik van onkruidverdelgers en chemische producten is verboden. Ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en nog meer voor het
milieu. Kies voor de meest milieuvriendelijke methode en voor natuurlijke
remedies die het ecologische evenwicht respecteren (waterdoorlaatbare
verhardingen, dovenetelmest).
2.Kies voor inheemse en honingproducerende planten met een zo lang
mogelijke bloeiperiode en wordt zo een beschermer van de biodiversiteit
in de stad!

De foto's van bloemen op p.13, p.15, p.16 en p.17 behoren tot Natagora-Nature
au Jardin.
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Onze twee straten zullen groen worden
Getuigenis van het wijkcomité
Ik woon in Sint-Gillis in de Alfred Cluysenaarstraat waar prachtige huizen
staan, die voor het merendeel werden gebouwd in het begin van de twintigste
eeuw. De huizen zijn erg hoog en de straten relatief smal, waardoor het een
beetje lijkt op een mijngang. Ik woon hier al 10 jaar en ik denk al de hele tijd
dat er beplanting moet komen. Onze straat paalt aan de Jean Robiestraat waar
er vier jaar geleden een comité werd opgericht dat de aanzet gaf voor een vergroeningsbeweging. Wat kunnen we beter doen dan dit voorbeeld te volgen!
Via een e-mail naar enkele buren heb ik voorgesteld om een vergadering te
beleggen om na te denken over w at wij verstaan onder de «vergroening» van
onze straat. Dat leidde tot gezellige bijeenkomsten waarbij buren die ik van
haar noch pluim kende bij mij binnenwaaiden. Het was erg leuk. De eerste
doelstelling was dus al gehaald: zorgen voor een sociale band geënt op de
wil om de straat te voorzien van planten. Naar aanleiding van de subsidie
«Groene Wijken» hebben we een harde kern gevormd. Zo’n kring van echt
geëngageerde personen vormen is niet zo vanzelfsprekend. Maar we konden
rekenen op de kostbare hulp van het comité Jean Robie dat al ervaring had met
het initiatief en met het organiseren van een aanplantingsfeest. Op zondag 13
mei tooien onze twee straten zich samen in het groen.
Claire Poinas voor het comité Cluysevert
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Sedert 2001 gefinancierde projecten
(2009), La Barre Verte d’artémis (2009), Trône
✘ Anderlecht : Parc Forestier (2001-2002), Rauen fleurs (2010), Entre Vert d’Eau (2010).
ter (2001-2002), Renaissance-Lemmens (2002✘ Jette : Vanderborght (2001), Lenoir (20042003-2004-2006), Van de Woestijne (20022005), Voisins en Jette (2006), Dupré&C°
2004), Théo Lambert (2002-2005), Van Lint
(2009), comité Magritte (2013).
(2002), Gaîté (2002-2006), Cureghem (2003✘ Koekelberg : Les Archers (2005).
2005), Jacques Brel (2003-2006), Van de Woes✘ Molenbeek : Quartier Maritime (2003-2004tijne-Fruits (2003-2007), Bougie (2004), Chry2005-2006-2008), Bonnevie (2004-2009-2011),
salide (2006-2010-2011), Busselenberg (2006),
Molenbeek Formation (2005), C.C. Maritime
Aumale (2008), Jardins des Abattoirs (2009),
(2006-2008), La Rue (2006), L’Espoir (2010
Groep Intro (2010 – 2012 - 2013), Mécaniciens
- 2013), Comité Heyvaert (2012 - 2013), Che(2010), Convergences asbl (2011), Walalou asbl
val Noir (2012), Rue Courtois (2012 – 2013),
(2011), Comité de quartier Frans Hals (2012 Comité Presbytère (2013).
2013), Les voisins du Limbourg (2013).
✘ Saint-Gilles : Jean Robie (2008-2009), Ba✘ Auderghem : Valduc (2001), Végétal chaussée
o-bab 81 (2008), OASIS (2009), Altitude 81
de Wavre (2009), Vignette (2010).
(2009), Crickx-Defnet (2010), Association des 6
✘ Bruxelles-Ville : Masui (2001), Luther (2004),
coins (2011), Cluysevert (2011), CODES (2012),
Fineau-Fransman (2005), Tous en Senne (2006Quartier Albert & Ducpétiaux en Transition
2008-2010), Vieux Laeken (2006), Cohésion
(2013), Morichar-en-Transition (2013), Comité
Sociale Q.N. (2007), Anneessens (2007), Cité
Coenraets (2013).
Modèle (2007-2008), Bols-Jacobs-Léopold Ier
✘ Saint-Josse : de Bériot (2001), rue de la Ferme
(2007), Quai du Commerce (2008-2009), rue
(2008), Vallon (2010), Travertsons (2011
d’Anderlecht (2009), Quartier des Marolles
– 2012), Ensemble fleurissons (2012), Asso(2009), Nepomucene-Commerçants (2009),
ciation potagère (2012), Limite & TiVertghien
MQ Millénaire (2009), Foyer des jeunes des
(2013).
Marolles (2011), Comité Général d’Action des
✘ Schaerbeek : Josse Impens
Marolles (2012), Chicago Bulbes (2012 - 2013),
(2002), Place Stephenson
Forteresse asbl (2012), Logements
(2002), Quartier des
sociaux SORELO (2012), Bravvo
Auteurs (2004), Josaphat
asbl (2012), Versailles
Laeken
(2005), Vandeweyer (2006Seniors (2012).
Jette
2007), Georges Eeckoud
✘ Etterbeek : chaussée
(2007), Helmet (2007),
Saint-Pierre (2002), DhaCarrefour en fête (2007),
nis (2002), Quartier
Reine-Verte (2008), AMO
Rolin (2003), Préau
Schaerbeek
Koekelberg
Atmosphères (2011),
(2003), Grand Duc
SaintFleur de Sleeckx
(2003), Edouard
Josse
Molenbeek
(2011), Frédéric
de Thibault (2005),
WoluweSaint-Lambert
Pelletier (2011),
Étang (2005), Orient
BruxellesUnion des
Ville Etterbeek
(2008-2009), Quarlocataires de
tier durable
Schaerbeek
Broebel'air
(2011).
(2011), Vzw
SaintGilles
Anderlecht
✘ Uccle :
BuurIxelles
Auderghem
Chlorotwerk
phylle... (2004),
Chambéry
Forest
Oxy 15 (2010),
(2013).
Comité de quar✘ Forest : Orban
Watermaeltier Floride/
Boitsfort
(2006), Saint-Antoine
Uccle
Langevelt
(2007-2008), Timmermans
(2012).
(2008-2009), Vanden Corput
✘ Watermael(2008-2009), Primeurs (2008Boitsfort :
2009-2010), Nos rues alliées
G. Benoidt (2003), Coin
(2010-2011), Maison en Plus – Pridu Balai (2005), Middelbourgmeurs (2011), Comité Van Volxem – TroVénerie (2007).
piques – Delta (2012 - 2013), Les jardiniers de
✘ Woluwe-Saint-Lambert : Prekelinden-LinBervoets (2012).
thout (2002).
✘ Ixelles : Malibran (2003-2004), T Vert (2006),
Rue du Brochet (2009), comité des Saisons
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Een Groene Wijk in een
Duurzame Wijk ? Het is
mogelijk !!
Een klein onderscheid
Er bestaat verwarring tussen de twee projectoproepen «Groene Wijken» en «Duurzame wijk».
Net als «Groene Wijken» zet de projectoproep
«Duurzame wijk» in op de burgerzin van de bewoners en de gebruikers van de buurt. Samen engageren ze zich op maat van hun grondgebied...
maar ze werken rond verschillende uitdagingen
zoals energiebesparing, vermindering van de
afvalberg, rationeel verbruiken, luchtkwaliteit...
Op deze basis voeren de deelnemers projecten
uit en nemen ze deel aan concrete activiteiten om
het grote publiek gevoelig te maken voor deze
problemen.
Voorbeelden van activiteiten ?
✘ Een praktische opleiding rond alternatieven om
het energieverbruik van de huishoudelijke verlichting te verminderen.
✘ Een opleiding «Slim Kopen» die de hoeveelheid
afval in onze vuilniszakken wil verminderen.
✘ Een project «Groene Wijken» !
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De geselecteerde duurzame buurten ontvangen
technische en financiële steun om hun project op
te zetten en ze nemen deel aan diverse activiteiten
die worden aangeboden door Leefmilieu Brussel
– BIM.
De begeleiding voor «Duurzame Wijk» is bedoeld
om de bewoners te helpen om hun gedrag te veranderen en om een groene stempel op hun omgeving te drukken met als uiteindelijke doelen: het
beschermen van de planeet en het ontwikkelen van
het welzijn van iedereen.
Samengevat
U kunt enkel deelnemen aan de projectoproep
« Groene Wijken ».
U kunt de «Groene Wijken» integreren in een projectoproep «Duurzame Wijk».
U bent niet verplicht om deel te nemen aan «Duurzame Wijk» om deel te nemen aan «Groene Wijken»... en omgekeerd.

Om actualiteit van duurzame wijk
te kunnen volgen, gelieve de site
www.reseauquartiersdurables.be
te raadplegen.
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Nuttige contacten
✘ Inter-Environnement Bruxelles vzw,
Edinburgstraat 26 - 1050 Brussels :

Om er meer over te
weten...
✘

Arbustes et plantes grimpantes :

Sophie Deboucq, 02/893 09 16,

les

meilleures

plantes grimpantes pour

quartiersverts@ieb.be

balcons et jardins, D. Cattaneo Vicini, M. Stoppele et
V. Paumier, 2011.

✘ Het Brussels instituut voor Leefmilieu :

✘

Leefmilieu Brussel(BIM), 02/775 75 75.

balcon ! R. Motte, A. Caron,

✘ Natagora «Natuur in de Tuin» voor raad over
inheemse planten (natureaujardin@natago-

J’ai du pot d’avoir un
2011.

✘

Déco

de

terrasses

et

ra.be). Meer info op www.natureaujardin.be

balcons : créez vos jar-

✘ Onze bevoorrechte partner voor uw beplan-

dinières en suivant les

tingen : technische inlichtingen over

bons

keuzes en onderhoud, korting voor de pro-

dinier,

1120 Brussel. http://www.pilifs.be

du

jar-

Delranc,

✘

Un balcon fleuri toute

✘

Plantes urbaines, Fr. Cou-

✘

Le Truffaut des terrasses

l’année, J. Smith, 2010.

✘ Apis Bruoc Sella vzw, milieuopleiding, Tel. :
02/672.14.27, www.apisbruocsella.be

M.

A. Busson, 2011.

jecten «Groene Wijken», leveringsdienst.
La Ferme Nos Pilifs vzw, Trassersweg 347,

conseils

plan, 2010.
et balcons, A. Delavie,

En ook op het Internet

C. Delvaux, P. Mioulane et
M. Rocher, 2008.

Volg de evolutie van de projecten van de campagne «Groene Wijken» via de website :

✘

Balcons et terrasses : 100
plantes faciles pour 4 sai-

http://www.quartiersverts.be.

sons, M.-C. et Ph. Bonduel,
2006.
✘

100 plantes pour fleurir terrasses et balcons, A. Robert,
2004.

✘

Fiches conseil Natagora
«Nature au jardin» Nature
côté rue, (plus les 20 autres
fiches sont aussi disponibles

sur

www.nature

aujardin.be
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