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UITBREIDINGSKAARTEN: NATUUR IN DE STAD
Deze kaartjes vormen een uitbreidingsset van leefmilieu Brussel bij het pakket Beestige Klas 2017: Ja, aan de natuur! Nee, aan de natuur!
Ze helpen u om de focus ook op verstedelijkte natuur te leggen. Lespakket gratis bestellen: www.wwf.be/beestigeklas - info over natuur in de stad: www.leefmilieu.brussels
Knip onderstaande kaartjes uit en leg ze op de juiste plaats op de Land|Water|Lucht-poster. 
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UITBREIDINGSKAARTEN: NATUUR IN DE STAD    mogelĳke oplossingen & leidraad voor leerkrachten
meer info www.wwf.be/beestigeklas en www.leefmilieu.brussels

Uitleg: De natuur geeft ons per streek lekkere lokale groenten en fruit waarvan we kunnen smullen. Wereldwijd 
worden exotische groenten en fruit ingevoerd via grote vrachtwagens, boten of vliegtuigen. Dit zorgt voor heel 
wat extra luchtvervuiling, terwijl we eigenlijk lokaal al heel wat verschillende groenten- en fruitvarianten telen en 
zo al de nodige vitaminen binnen krijgen. In Brussel kan je terecht bij een heleboel markten waar lokale en 
seizoensgebonden groenten en fruit worden verkocht.

Uitleg: Uit de aarde haalt de mens olie die wordt gebruikt als brandstof om auto’s te laten rijden. Die brandstof 
zorgt voor heel wat luchtvervuiling die een nefaste invloed heeft op de natuur en op onze gezondheid. Een 
oplossing is het gebruik van praktische deelfietsen, zoals de Villo-fiets in Brussel, om het gebruik van de auto te 
verminderen en die van de fiets te verhogen. Zo hoef je je fiets niet overal mee te nemen, maar kan je die 
ophalen en afzetten aan de 360 verschillende Villo-stations verspreid over de 19 gemeenten van Brussel. 

Uitleg: De natuur geeft ons een vruchtbare grond die ons toelaat om allerlei soorten groenten, fruit, graan, 
zaden, peulvruchten, … te telen. Door de aanwezige industrie in de stad wordt de grond door vervuilende 
stoffen aangetast, waardoor de grond niet meer vruchtbaar is of ongezonde stoffen bevat. In Brussel ziet men 
als antwoord op dit probleem heel veel stadsmoestuinen in bakken opduiken, vaak ook op daken om de 
bepekte ruimte in de stad zo goed mogelijk te benutten. 

Uitleg: De iris is het embleem van het Brussels Hoofdstelijk Gewest. Deze inheemse plantensoort bloeit tussen 
juni en augustus en groeit in Brussel op de oevers van poelen en vijvers, in moerassen en waterrijke bossen. 
Exotische invasieve plantensoorten die door de mensen vrijwillig of toevallig werden ingevoerd, zoals de 
Japanse Duizendknoop, bedreigen de  lokale plantensoorten. Iedereen kan de lokale soorten een handje 
helpen door er zelf te planten. 

Uitleg: De natuur, parken en groene ruimten in Brussel, zoals bijvoorbeeld het park van Woluwe, 
compenseren de drukte van Brussel door rust en verkoeling te bieden. De toenemende verstedelijking 
van de stad vormt een bedreiging van die functies. Een oplossing die in Brussel wordt toegepast is 
het vergroenen van gevels en daken van stadsgebouwen.

Uitleg: In vele parken en groene ruimten van Brussel kan men wilde dieren, zoals eenden, konijnen, of vossen 
bezichtigen. Soms verstoren mensen het ecologisch evenwicht,  bijvoorbeeld door de dieren te voeren, en 
kunnen ze hierdoor ziek worden. Laat de dieren zichzelf voeden om het fragiel ecologisch evenwicht niet te 
verstoren.


