
> do.  18 MAART  om 19u
lezing met animatie

Water en duurzame ontwikkeling
Spreker: Natalie Van Wetter • Vent sauvage vzw

Iedereen is zich bewust van de impact van 
de klimaatverandering op de magische cy-
clus van het water, bron van alle leven.

We leren hoe we, elk op ons eigen niveau, 
goede gewoonten kunnen invoeren, aan-
gepast aan het ecosysteem van onze tuin, 
en zo bijdragen aan de veranderingen die 
nodig zijn om onze planeet te redden.

Seizoen 2021
De aarde is onze tuin:
Een reeks conferenties en ontmoetingen

Burgerbijeenkomsten voor 
duurzame ontwikkeling > do.  1 APRIL  om 19u

lezing

Permacultuur in je eigen tuin: 
bevorderen van de biodiversiteit 
en behoud van hulpbronnen
Spreker: Julie Bingen • natuurgids

Permacultuur is in de eerste plaats een filo-
sofische aanpak, geïnspireerd door de na-
tuur: het komt erop aan samen te werken met 
de natuur en niet tegen de natuur in. In volle 
ecologische crisis slaat het concept erg aan. 
Hoe richt je je tuin in volgens die aanpak?

Na een toelichting van de basisprincipes van 
de wetenschappelijk gefundeerde ecologie, 
stellen we een aantal inspirerende concep-
ten en mensen voor. Vervolgens bekijken we 
wat ieder voor zich kan doen (composteren, 
mulchen, wilde dieren aantrekken,  …).

Een initiatief van de schepen voor duurzame ontwikkeling en milieu,
Gregory Matgen. Onder auspiciën van het college van de burgemeester
en schepenen.
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> woe.  12 MEI  van 14u tot 16u
natuurwandeling met gids

Over insecten en bomen
Spreker: Natalie Van Wetter • Vent sauvage vzw

Tijdens een wandeling in het Roodebeekpark 
ontdekken we welke relaties er zoal bestaan 
tussen bomen en insecten: symbiose, com-
mensalisme, parasitisme, bestuiving.
(Inschrijven verplicht, beperkt tot 16 personen)

> do.  20 MEI  om 19u
lezing

Samenwonen in de stad met de 
vos
Spreker: Willy Van de Velde • In samenwerking 
met de ‘cercle royal horticole et avicole de Woluwe’
Hoe stellen we ons op tegenover dit wilde 
dier dat zich steeds meer in de stad waagt, 
tot vreugde van sommigen, tot ergernis 
van anderen? Hoe beperken we zijn ver-
spreiding maar aanvaarden we tegelijk zijn 
aanwezigheid? Een moment om vragen te 
stellen en ervaringen en oplossingen uit te 
wisselen.



> do.  9 SEPTEMBER  om 19u
lezing

Duurzame mobiliteit
Spreker: Jonas Moermans • Ecoconso

In deze opleiding worden alternatieve trans-
portwijzen besproken, al dan niet gecombi-
neerd met de auto.

Aan het einde van de lezing hebben de deel-
nemers een totaalbeeld van ideeën en oplos-
singen om de impact van hun verplaatsingen 
op het milieu en hun budget te verminderen.

> woe.  09 JUNI  van 14u tot 15u30
wandeling met gids

Op zoek naar bloemen op het 
trottoir
Spreker: Sophie Maeck • Apis Bruoc Sella vzw
Een speelse en zintuiglijke wandeling waarbij 
we kennismaken met de aanwezige flora in de 
stad (wilde planten die op trottoirs groeien, 
aan de voet van de bomen, langs de gevels...).
(Inschrijven verplicht, beperkt tot 20 personen)

> do.  10 JUNI  om 19u
lezing

Bijen in mijn tuin
Spreker: Sophie Fauconneau Dufresne
Koninklijke Maatschappij voor Bijenteelt van Brussel 
en Omstreken - SRABE/Bruxelles m'abeilles
De achteruitgang van bijen en bestuivers is al enkele jaren 
aangetoond.
Wat kunnen we concreet doen om ze te helpen? Hoe 
lokken we ze naar onze tuin? Wat zijn de succes-
factoren van een insectenhotel? Is een bijenkast 
opzetten een goed 
idee? In deze lezing 
met aansluitende 
vragenronde proberen 
we antwoorden te for-
muleren op prangende   
vragen omtrent het 
behoud van biodiver-
siteit in de stad.



Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidscrisis 
kunnen sommige lezingen online worden 

aangeboden of worden geannuleerd.

> do.  14 OKTOBER  om 19u
introductielezing

Workshop Zero waste
Spreker: Yoneko NURTANTIO
Nurtantio Projects vzw

Heb je enig idee 
hoeveel tijd je be-
steedt aan het zoe-
ken naar recepten, 
winkelen en ko-
ken? 

De auteurs van de bestseller "Zéro gaspi!" 
(Uitg. Larousse) lanceren de app JUST KEEP 
IT, een kalender met menu’s die verspilling 
tegengaan en het leven van de consument 
vergemakkelijken. Geen zorgen meer in de 
winkel of in de keuken! Je boodschappenlijst 
staat klaar en alle recepten in de app kunnen 
op tafel binnen 30 minuten.

De deelnemers krijgen: een exemplaar van 
het boek "JUST KEEP IT", de app JUST KEEP 
IT. Heb je geen smartphone? Wij bieden een 
alternatief.
Lezing beperkt tot 20 deelnemers
Inschrijving: 12,50 euro.

> do.  9 DECEMBER  om 19u
interactieve workshop

Kersttafeldecoratie
Spreker: Oranne Mounition
Workshops met Oranne

Met de eindejaarsfeesten voor de deur be-
kijken we hoe we onze feesttafel kunnen 
versieren. Natuurlijke materialen vormen 
altijd een mooie basis, in al hun eenvoud en 
schoonheid.

Oranne Mounition is een plastische kunste-
naar die veel oog heeft voor het plantaardi-
ge in haar werk. Ze helpt met de opstelling 
en aankleding van je tafel met zelfgemaak-
te servetringen, uitnodigingen en een 
100% natuurlijk tafelstuk.

> do.  18 NOV.  om 19u
lezing

Zero waste challenge
Spreker: Françoise Hendrickx
Vorming gezondheid en milieu

Het grote afvalverhaal is boeiend en leer-
rijk, nauw verweven met ons dagelijks 
leven en onze "levensstijl". De uitdaging 
van nu is Zero Waste. Hoever staan de in-
novaties? Waarom en hoe moeten we ons 
steentje bijdragen?
Françoise Hendrickx begint bij het afval en 
reikt een inspirerende en praktische aan-
pak aan voor een duurzamere samenle-
ving.

INSCHRIJVINGEN:
via e-mail:
d.durable@woluwe1200.be
duurzame.o@woluwe1200.be
per brief:
Afdeling Duurzame ontwikkeling – milieu
9 Kleurenprachtlaan, 1200 Brussel
02 761 29 42/49 – 02 774 36 86/90

PLAATS VAN DE LEZINGEN:
Gemeentehuis (conferentiezaal op -1)
2 Paul Hymanslaan, 1200 Brussel
Metrohalte: Tomberg
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