Schriftelijke vraag gesteld door de heer Hacken: De ontwikkeling van ruimten gewijd
aan biodiversiteit
Mevrouw de waarnemende burgemeester,
Biodiversiteit is wereldwijd een dringende zaak waar we allemaal hard aan moeten werken. In
onze gemeente zou ruimte moeten worden gewijd aan biodiversiteit, wat iedereen ten goede
zou komen.
In een eerste denkoefening zonder taboes, waarin de mogelijkheid wordt geëvalueerd om
dergelijke ruimten in onze gemeente te creëren, zou ik graag een inventaris krijgen van alle
openbare ruimten die aan de volgende criteria voldoen:
- Volle grond of beperkt verhard
- Zonder ondergrondse infrastructuren (kabels, leidingen, tunnels ...)
- Meer dan 100 m².
En voor elk terrein de precieze ligging, de oppervlakte, de eigenaar en de beheerder
aangeven?
Bedankt voor uw antwoorden.
Laurent Hacken

Antwoord van de heer Mugabo:
Beste gemeenteraadslid,
Ik heb uw schriftelijke vraag goed ontvangen en aandachtig gelezen.
Na overleg met de betrokken diensten is gebleken dat de gevraagde informatie niet binnen de
gestelde termijn kan worden verzameld.
Voor het verzamelen van deze gegevens zou namelijk een beroep moeten worden gedaan op
het personeel van de administratie (en zelfs op financiële middelen, als er een beroep wordt
gedaan op een externe dienstverlener), wat a priori onevenredig lijkt zonder te weten of de
werkzaamheden tot iets concreets zouden leiden.
U kan overigens de gegevens te raadplegen die verschillende Brusselse organisaties
bijeenbrengen en die toegang bieden tot een grote hoeveelheid informatie over het Vorstse
grondgebied.
• Brugis verzamelt deze gegevens: toestand van de bodem, natuur- en bosreservaten, ...
• Leefmilieu Brussel houdt ook een kaart bij met elementen die nuttig kunnen zijn voor
uw onderzoek.

Tegelijkertijd kan ik u - indien nodig - verzekeren dat wij actief bijdragen tot het behoud van
de biodiversiteit in onze gemeente via concrete realisaties, zoals:
0. Het gedifferentieerd beheer van de groene ruimten (zonder gebruik van pesticiden);
1. De toelating om beplantingen aan te brengen op het hele gemeentelijke grondgebied,
ter ondersteuning van burgerinitiatieven.
Deze maatregel werd in 2016 aangenomen en biedt mensen de mogelijkheid een
boomspiegel te adopteren, een plantenbak langs de weg te plaatsen of klimplanten aan
te brengen langs de gevels van woningen.
In het kader van het wijkcontract Wiels-aan-de-Zenne werd een subsidie van 180.000
euro toegekend aan de vzw "Le début des haricots" om op de Drukkerijsite een centrum
tot stand te brengen ter ondersteuning en stimulering van vergroeningsacties in de
openbare ruimte binnen de perimeter. Deze acties worden momenteel uitgevoerd met
aandacht voor participatie en overleg met de buurtbewoners en wijkverenigingen.
2. Een gemeentelijke boomkwekerij om de genoemde acties te versterken.
Een boomkwekerij, naast het Bemptpark, is eind 2019 van start gegaan. Die heeft als
doel om inheemse (en wilde) planten lokaal te produceren die aangepast zijn aan de
klimatologische omstandigheden van de toekomst, om Vorst nog groener en
biodiverser te maken.
3. Versterking van de vergroening in het kader van SVC 4 (Stadsvernieuwingscontract,
met perimeter in Vorst en Sint-Gillis).
In het kader van een samenwerkingsverband tussen de twee diensten duurzame
ontwikkeling hebben we een budget ontvangen om de volgende acties uit te voeren:
• Installatie van twee collectieve kippenrennen (één in Sint-Gillis en één in
Vorst);
• Installatie van individuele kippenhokken bij particulieren;
• Aanplanting van grassen (tarwe, gerst, maïs) die nuttig zijn voor de kippen (en
andere vogels) in de openbare ruimte;
• Installatie van nestkasten voor mussen.
Concreet wordt dit project een circulair geheel van gelijktijdig uitgevoerde acties die
elkaar aanvullen: tarwe, gerst en maïs die in de straten en op een klein stuk grond worden
geplant, maken het mogelijk om de kippen in de buurt te voeden, mussen aan te trekken
en bij te dragen tot de lokale biodiversiteit.
4. Aanplanting van een Tiny Forest.
De gemeente heeft een terrein ter beschikking gesteld van Good Planet Belgium, zodat
die er nagenoeg 1.000 bomen kan planten, volgens een Japanse methode met het oog
op de bevordering van de biodiversiteit in een stedelijke omgeving.
5. Vergroening als hefboom voor waterbeheer en overstromingspreventie, ter versterking
van de biodiversiteit.
Regentuinen worden aangelegd in een groene ruimte om regenwater te temporiseren
en te laten insijpelen. Dit water wordt dan afgevoerd door natuurlijke infiltratie in de
bodem. Ze worden beplant met planten die bestand zijn tegen klimaatschommelingen
(wisselende perioden van droogte en overstromingen) en dragen bij aan de verfraaiing
van de openbare tuinen en de ontwikkeling van de biodiversiteit.
Zo zullen er de komende maanden verschillende regentuinen worden aangelegd:

•
•
•
•

In de Villalaan langs het park van Vorst en op het kruispunt van de
Kastanjestraat en de Brusselsesteenweg, waarvoor een subsidie van 100.000
euro werd verkregen van het Gewest;
In het kader van de heraanleg van de Bempt-, Kersbeek- en Glasblazerijlaan
(momenteel aan de gang);
In het kader van het project Watertraject, gefinancierd door het wijkcontract
Abdij, aan de Vanpéstraat, de Driesstraat en de Watersquare (werkzaamheden
ook in uitvoering);
In het kader van de renovatie van de Deltastraat, Keerkringenlaan en
Schaatsstraat (vergunning ingediend).

6. Stedenbouw als hefboom voor de vergroening en bevordering van de biodiversiteit.
De wetgeving voorziet momenteel in een verplichting om groen aan te planten op platte
daken als ze een oppervlakte hebben van minstens 100 m². Als de configuratie zich
ertoe leent, gaat de gemeente Vorst verder en legt ze groendaken op zelfs als de
minimumoppervlakte niet bereikt is.
Bovendien legt de dienst stedenbouw de aanvragers nu de verplichting op om
maatregelen ter bevordering van de fauna (nestkastjes, ...) op te nemen in het
vastgoedproject als de configuratie zich ertoe leent. Dat draagt ook bij tot de versterking
van de biodiversiteit.
7. Het project “Arbres” waarvoor bij Innoviris een subsidie werd aangevraagd en dat tot
doel heeft fruitbomen (‘vergeten’ soorten) te ontwikkelen op nog te bepalen plaatsen.
8. ...
Ik sta ter beschikking voor bijkomende inlichtingen.
Met vriendelijke groeten,
Alain Mugabo

