
 

 

  

Weddenschap met een tradidtionele boer Biologisch is niet onrealistisch! 

Zonder pesticiden kan het ook! 
Help de strijd tegen gifstoffen in 

de landbouw door  enkele 
uurtjes de handen uit de 

mouwen te steken. We hebben 
je nodig! 

Onze-Lieve-Vrouw Waver 

Zondag 19 juni 
crowd -weeding 
We zoeken zoveel mogelijk mensen om 

op deze zondag mee te komen wieden 

tussen 10u en 18u.   

We voorzien gratis: biologische thee, 

soep en een salade. Voor kinderen 

organiseren we een kinderopvang in het 

huis en de tuin van woongroep de 

Weegbree. 

WAT 
We gaan een weddenschap aan met een 

maïsboer. Hij wil zijn veld van 1Ha groot 

besproeien met “round up” (*) als 

onkruidbestrijding. We dagen hem uit om dit niet 

te doen en  met onze hulp het onkruid te 

verwijderen op een manier die onschadelijk is 

voor het leefmilieu. Dat betekent: met de hand, 

de hark en de hak! Veel werk dus… meer nog  hij 

gelooft er absoluut niet in dus er zal heel veel 

overredingskracht nodig zijn. 

Naast het maïsveld ligt een permacultuur 
natuurparadijsje  waarop een woongroep 
van mensen op een ecologische manier 
leeft. De “round-up” zou het paradijs 
sterk bedreigen. 

(*) Round up 

Roundup-componenten behoren tot de meest gebruikte herbiciden wereldwijd, ook voor genetisch 
gemodificeerde planten.  
De in de proeven gebruikte minimale doses van het preparaat leidden tot afsterven van cellen, 
defecten aan het DNA en belemmering van de celademhaling. Bovendien is een metaboliet van 
glyfosaat – de werkzame stof van Roundup - waarschijnlijk nog toxischer. 
Eerder brachten Amerikaanse onderzoekers glyfosaat in verband met verhoogde risico’s op 
lymfklierkanker (non-Hodgkin), miskramen en ADHD.  
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Hoeveel mensen hebben we nodig? Veel. Er zijn 100 rijen maïs 
van 100 meter lang. Als jij een rij voor je rekening neemt is dat 

er al 1 minder.  

Praktische info 

Meebrengen: 

• Een hak of schoffel ( liefst met een lange steel, zo 

moet je niet de hele tijd op je knieën zitten)  

• Bokes (als je maag meer wilt dan soep en sla) 

• Waterdichte schoenen als er veel regen is gevallen 

tijdens de week. 

 

Hoe geraak je er? 

per trein naar Mechelen of Mechelen Nekkerspoel. 
Daar overstappen op bus 510 of 511. Afstappen  net 
voor het dorp van O.L.V. Waver. Dan moet je 
ongeveer nog 700m wandelen door de hoogstraat      
( die opgebroken maar wel bewandelbaar is) 

met de fiets vanuit Antwerpen en Brussel over de 
fietsostrade. Voorbij Duffel kom je de knooppunten 
tegen volg 56, 91, 42 en 36. Dan ben je vlakbij. 

per auto via de kruisstraat, sla af op het zandpad aan 
hondenhotel de leibeekhoeve (de hoogstraat is 
onbereikbaar wegens werken)  

 

 

Plaats van afspraak: 

De Weegbree 

Hoogstraat 64 

Onze-lieve- vrouw Waver 

( Sint -Katelijne Waver) 

info@deweegbree.be 

 

alle info op www.deweegbree.be 

Bel Leen 0496.62.72.20 


