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ZIN IN
NATUUR
EN MILIEU
Goed volk en frisse buitenlucht. Meer
ingrediënten heeft een evenement,
actie of campagne niet nodig om te
slagen. En als je door deel te nemen
ook nog eens je eigen leefomgeving
verbetert, is er zelfs sprake van de
kers op de slagroomtaart.
Om het jullie gemakkelijk te maken,
hebben wij alle evenementen die de
milieubeweging en de Vlaamse overheid in 2010 op poten zet gebundeld
in deze bonte Tandemkalender.
2010 is internationaal uitgeroepen
tot het jaar van de biodiversiteit. Wij
grijpen dit biodiversiteitjaar aan om
Vlaanderen in beweging te brengen
voor een rijke natuur.
Deze campagnes zijn laagdrempelig,
worden in heel Vlaanderen georganiseerd en kennen elk jaar meer succes.
De ideale kans, lijkt ons, om het lokaal en nationaal milieubeleid te versterken.

Week van de Aarde
18 tot 25 april

Tijdens de Week van de Aarde willen Natuurpunt, BBL en Pasar zoveel mogelijk verenigingen en gemeenten doen samenwerken rond
biodiversiteit en de lokale besturen overtuigen om het biodiversiteitcharter te ondertekenen.
➽ www.weekvandeaarde.be

Week van de Zee

23 april tot 9 mei
Hoewel er heel veel mensen naar zee trekken,
staan zorg, kennis en respect voor zee, duin
en strand soms op een laag pitje. De Week van
de Zee laat je op een actieve manier en door al
je zintuigen te prikkelen, de unieke waarden
van de kustbiotopen ontdekken.
➽ www.weekvandezee.be

Heen-en-weer-week

3 tot 9 mei
Tijdens de Heen-en-weer-week, georganiseerd door Komimo vzw, kunnen verschillende
doelgroepen deelnemen aan diverse acties en
zo op een aantrekkelijke manier kennis maken
met de voordelen van milieuvriendelijke verplaatsingen.
➽ www.heen-en-weer-week.be.

met Belgerinkel naar de winkel

Tandem ondersteunt inwoners, verenigingen en besturen om hun initiatief uit te werken in samenwerking
met elkaar en/of andere partners. De
natuur- en milieuverenigingen bundelen daarom hun expertise binnen Tandem en krijgen daarvoor de steun van
de Vlaamse Overheid.

Kijk een kikker

Earth hour

27 maart
Van 20.30 u tot 21.30 u zullen opnieuw meer
dan één miljard mensen wereldwijd symbolisch
alle lichten doven. Een heel krachtig signaal
waarmee WWF wil aantonen dat mensen, door
samen te werken, wel degelijk een verschil
kunnen maken in de strijd tegen de klimaatverandering.
➽ www.wwf.be

‘Durf tuinieren zonder’ week
22 tot 28 maart

15 tot 16 mei
Om de twee jaren organiseert Natuurpunt een
nationale telling van de amfibieën in de tuinvijvers. Op basis van de verzamelde gegevens
kunnen we een nauwkeurig beeld krijgen van
de verspreiding van amfibieën in gebieden waar
anders veel minder wordt geïnventariseerd.
➽ www.hylawerkgroep.be
22 mei
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22 mei werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale dag van de biodiversiteit, op die dag staat de verscheidenheid
aan soorten, genen en ecosystemen centraal.
2010 werd bovendien uitgeroepen tot internationaal jaar van de biodiversiteit.
➽ http://vip.biodiv2010.be

DURF TUINIEREN ZONDER
Ga voor een gifvrije tuin. Een tuin die bloost van gezondheid. Zo kan je vrijuit smullen van een verse, zelfgekweekte oogst. Het is makkelijker
dan je denkt, en een stuk goedkoper. Kies en combineer gewassen op een slimme manier. Speel in op bodemsoort, klimaat en seizoen .
De natuur doet de rest. Je tuin beheren met respect voor milieu en grondwater kan door gebruik te maken van veilige producten. Ben jij
een tuinier met lef? Velt voert je stap voor stap naar een ecotuin. Ga naar www.durftuinierenzonder.be en ontvang gratis een Velt-tuinbordje .

16 tot 22 september
De Aardig-op-weg-week van Komimo vzw spitst
zich toe op de voordelen van een autoluwe of
autovrije inrichting van straten, dorpspleinen, schoolomgevingen, stedelijke centra,
winkelstraten en woonbuurten. In 2010 is de
invalshoek ‘kinderen’.
➽ www.aardig-op-weg-week.be

Week van het Bos
10 tot 17 oktober

5 tot 14 juni
Geniet volop van bio in heel Vlaanderen. Proef
van een lekker ontbijt, een beetgare picknick
of een gastronomisch menu. Bind een keukenschort voor of schuif je voeten gewoon onder
tafel. Trek erf en veld op of vlei je neer in een
malse wei. Geniet van het groen, want bio is
goed voor natuur en milieu.
➽ www.bioweek.be

Big Jump
11 juli
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Via een divers aanbod van bosactiviteiten informeren het Agentschap voor Natuur en Bos
en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen tijdens de ‘Week van het Bos’ op een speelse
manier over de rol van bossen voor onze maatschappij en de impact van bossen op ons leefmilieu.
➽ www.weekvanhetbos.be

Nacht van de Duisternis

16 oktober
Met de Nacht van de Duisternis ijveren BBL, vzw
Preventie Lichthinder en VVS voor de aanpak
van lichtverontreiniging en lichthinder. Eén
nacht per jaar vragen zij gemeenten en steden
om het licht uit te doen, en om het hele jaar
door een lichtsparend beleid te voeren. Lokale
verenigingen en gemeenten organiseren die
nacht gezellige activiteiten in het duister.
➽ www.nachtvandeduisternis.be
Op zondag 11 juli 2010 om 15.00 u springen in
heel Europa duizenden mensen in rivieren, waterlopen en meren om te tonen dat ze wakker
liggen van proper water – én dat ze daar iets
willen aan doen. In Vlaanderen wordt de Big
Jump georganiseerd door GREEN, Bond Beter
Leefmilieu en Natuurpunt.
➽ www.bigjump.be
31 juli en 1 augustus
Vlinders reageren snel op veranderingen en
vormen daarom een soort van barometer voor
de toestand van de natuur. Cijfers over het
aantal vlinders worden pas écht interessant
wanneer ze kunnen vergeleken worden over
een langere periode. En hoe meer tellers, hoe
betrouwbaarder de gegevens worden.
➽ www.vlindermee.be

Nacht van de Vleermuis

27 tot 29 augustus
Tijdens de Nacht van de Vleermuis kan je in
heel Vlaanderen deelnemen aan allerlei activiteiten rond – jawel – vleermuizen.
➽ www.natuurpunt.be/nachtvandevleermuis

Dag van de trage weg

30 en 31 oktober
De dag van de trage weg is een actieweekend waarbij lokale verenigingen, gemeenten
en burgers samenwerken om verwaarloosde en
verdwenen trage wegen een nieuw leven in te
blazen door ze opnieuw open te maken.
➽ www.tragewegen.be/dagvandetrageweg

Dag van de Natuur

20 en 21 november
Tijdens de Dag van de Natuur zet Natuurpunt
samen met JNM (Jeugdbond voor Natuur en
Milieu) het natuurbeheerwerk in de kijker in
heel Vlaanderen. Iedereen kan deelnemen, de
opdrachten worden aangepast aan je eigen
fysiek. Zelfs de allerkleinsten kunnen aan de
slag met een aangepast programma.
➽ www.natuurpunt.be/dagvandenatuur
colofon
Deze publicatie is een uitgave van Tandem (2009). Tandem is het steunpunt voor lokale besturen en verenigingen, gevormd door negen Vlaamse
milieu- en natuurverenigingen: Bond Beter Leefmilieu, Centrum Voor Natuur- en milieueducatie, Dialoog, Ecolife, Natuurpunt, Velt - Vereniging
voor Ecologisch Leven en Tuinieren, Vereniging voor Bos in Vlaanderen,
VIBE - Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen - en WWF.
Tandem fietst met de steun van de Vlaamse gemeenschap.
V.U.: Danny Jacobs, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel

HOU OOK deze campagnes IN het oog
Dikke-truiendag

Ik kyoto

Tijdens deze week trekken verschillende
Vlaamse gemeenten de pesticidenvrije kaart.
Volg tijdens deze week infosessies over pesticidenvrij tuinieren, lever zelf je pesticiden in
en vraag bij Velt ook een ‘Zonder is gezonder’tuinbordje aan. Iedereen durft!
➽ www.durftuinierenzonder.be

Aardig-op-weg-week

Bioweek

Vlinder mee

februari
De Vlaamse overheid roept iedereen op om
deel te nemen aan de zesde editie van de Dikke-truiendag. Een dag waarbij we genadeloos
afrekenen met onnodig energieverbruik! Dat
levert winst op voor het milieu én je portemonnee, en kan vaak zonder aan comfort in
te boeten.
➽ www.lne.be/campagnes/dikke-truiendag
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5 tot 6 juni
Tijdens de Velt-ecotuindagen geven 101 schitterende moestuinen, siertuinen en boomgaarden hun geheim prijs. Tuinliefhebbers kunnen
zonder schroom komen neuzen. Laat je inspireren en informeer je over een pientere manier
van ecologisch tuinieren. In veel tuinen serveren Velt-vrijwilligers een hapje.
➽ www.durftuinierenzonder.be.

8 mei tot 12 juni
Tijdens Met Belgerinkel naar de Winkel moedigen Bond Beter Leefmilieu, Unizo, CM en
Fietsersbond samen met de gemeentebesturen mensen aan om hun boodschappen met de
fiets te doen bij de lokale handelaars van de
gemeente. In 2010 komt er opnieuw een exclusieve spaaractie.
➽ www.belgerinkel.be

Dag van de Biodiversiteit
6 en 7 februari
Plaats een voederplank of hang vetbollen in
je tuin en tel de vogels. Door het voederen
komen de vogels dicht genoeg om de soorten
te herkennen en te tellen. Natuurpunt heeft
jouw telgegevens nodig om de talrijkheid en
verspreiding van tuinvogelsoorten te kennen.
➽ www.natuurpunt.be/tuinvogels

30 mei
De Dag van het Park is een jaarlijks evenement georganiseerd door het Agentschap voor
Natuur en Bos in samenwerking met steden,
gemeenten en verenigingen. Vlaamse steden
en gemeenten toveren die dag het groen in
hun stad om in een feestelijk decor voor jong
en oud.
➽ www.dagvanhetpark.be

Ecotuinweekend

Tandem
Tandem is een steunpunt dat samenwerking tussen lokale besturen en
verenigingen centraal stelt. Want lokale acties rond natuurbeleving, natuurbeheer en milieumaatregelen zijn
broodnodig voor een levendig milieubeleid in Vlaanderen. Elke Vlaamse gemeente en elke vereniging kan hierin
mee het verschil maken.

Vogels voeren en beloeren

Dag van het Park

voorjaar
‘Ik kyoto’ is de grootste campagne rond duurzaam woon-werkverkeer in Vlaanderen. De
campagne wil werknemers aanzetten om op
een milieuvriendelijke manier te pendelen en
werkgevers om dat structureel te ondersteunen. De campagne zal in een vernieuwde versie
naar buiten treden in 2010.
➽ www.ikkyoto.be

Compostmaand

juni
Juni Compostmaand leert hobbytuiniers genieten van snoeihout. Tijdens deze campagne
van Vlaco vzw en OVAM organiseren de Vlaamse compostmeesters in zo’n 100 gemeentes
kringloopdemos. Op deze kringloopdemos krijgen hobbytuiniers gratis tips over hoe zij hun
snoeihout binnen de perken kunnen houden
en verwerken in hun tuin.
➽ www.vlaco.be

’t is oktober hou het sober
Maand van de energiebesparing
➽ www.energiesparen.be/oktober

Week van de fairtrade

najaar
Om Fair Trade te promoten bundelen de Belgische Technische Coöperatie (BTC) en de verschillende spelers uit de sector hun krachten
om de Week van de Fair Trade te organiseren.
Tijdens deze dagen zullen er in heel het land
allerlei activiteiten plaatsvinden.
➽ www.befair.be

Week van de duurzaamheid

oktober
De ‘Week van de duurzame ontwikkeling’
presenteert projecten die concreet tonen
wat duurzame ontwikkeling precies inhoudt.
Alle projecten houden tijdens het weekend
hun deuren open voor het grote publiek.
➽ www.poddo.be

Dag van de kringloopwinkels
➽ www.kringloop.net

Open klimaathuizen

november
Tijdens dit opendeurweekend van Bond Beter
Leefmilieu kan je gratis een kijkje nemen in
een energievriendelijke woning. Tijdens de
rondleiding zie, hoor en voel je de talrijke
voordelen van energievriendelijk bouwen en
verbouwen. Energiebewuste bouwheren geven je uitleg over hun bouw- en woonervaringen.
➽ www.ecobouwers.be.

