Schriftelijke vraag gesteld door de heer Loewenstein: De vergroening van de gemeente
In uw beleidsverklaring wil het College van Vorst een groenere gemeente maken.
Kan u mij in dat kader de volgende preciseringen verschaffen:
- Wat hebt u al concreet uitgevoerd op het gebied van vergroening? Hoeveel heeft dat
gekost?
- Welke projecten komen er nog, hoe veel zal het kosten en wat is de (geraamde)
uitvoeringstermijn?

Antwoord van de heer Mugabo Mukunzi:
Beste raadslid,
Ik dank u voor uw interpellatie en de gelegenheid die deze biedt om een bijzonder belangrijk
onderwerp voor het College te bespreken.
De versterking van de natuur in de stad, met name door beplantingen, brengt immers vele
voordelen met zich mee, die in de wetenschappelijke literatuur uitvoerig zijn gedocumenteerd
en die aansluiten bij de verbintenissen die de huidige meerderheid is aangegaan:
• Verbetering van de luchtkwaliteit;
• Natuurlijke regulering van de temperatuur in de stad;
• Vermindering van vele ziektes en verbetering van de geestelijke gezondheid (met
name de stress die mensen ondervinden);
• Verhoogde biodiversiteit in de stad;
• Versterking van de sociale cohesie en het gemeenschapsgevoel;
• enz.
Daartoe werden er verschillende acties ondernomen:
8. De mogelijkheid 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 installeren of klimplanten
aan te brengen langs de gevels van woningen.
In 2019 werd er intern gewerkt aan de vereenvoudiging van de administratieve
procedure. Binnenkort zal de impact ervan gemeten worden.
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
te ontwikkelen 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.

Tot slot heeft de gemeente een subsidie van het Brussels Gewest ontvangen ten belope
van 40.000 euro om een groenbemiddelaar aan te werven die als belangrijkste
opdracht zal hebben om, naar het voorbeeld van het wijkcontract Wiels-aan-de-Zenne,
maar dan op het hele gemeentelijke grondgebied, acties rond vergroening van de
openbare ruimte te ondersteunen en aan te moedigen.
9. Een gemeentelijke boomkwekerij om de genoemde acties te versterken.
Een boomkwekerij, naast het Bemptpark, is vorig jaar van start gegaan. Aanvankelijk
gefinancierd door Innoviris, ontving de gemeente een subsidie van 20.000 euro om de
kweker, die verantwoordelijk is voor de productie van de planten, deeltijds te betalen.
Ter herinnering, deze plantenkwekerij heeft als doel om inheemse (en wilde) planten
lokaal te produceren die aangepast zijn aan de toekomstige klimatologische
omstandigheden, om Vorst nog groener en biodiverser te maken.

10. 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 van 100.000 euro ontvangen (waarvan 50.000
euro voor Vorst) om de volgende acties uit te voeren:
• Installatie van twee collectieve buurtkippenrennen (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
Dit project, dat volgens de planning in 2021 operationeel zal zijn, is opgevat als een
reeks acties die tegelijk worden uitgevoerd en 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.
11. Aanplanting van een Tiny Forest
De gemeente zal aan de gemeenteraad van 17 maart voorstellen om een deel van een
gemeenschappelijke grond (400 m²) ter beschikking te stellen van de vereniging Good
Planet Belgium, zodat die er 1.000 bomen kan planten, volgens een Japanse methode
met het oog op de bevordering van de biodiversiteit in een stedelijke omgeving.
12. 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);
• En in het kader van het project Watertraject, gefinancierd door het
Wijkcontract Abdij, op het niveau van de Vanpéstraat, de Driesstraat en de
Watersquare (werkzaamheden ook in uitvoering).
13. Stedenbouw als hefboom voor de vergroening.
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.
14. Enkele projecten op langere termijn:
•

Het project rond de restauratie van de Abdij, dat voorziet in extra
aanplantingen in de abdijtuinen, nl. van 281 naar 703 bomen over de hele site.

•

Het project “Bomen”, waarvoor net een subsidieaanvraag bij Innoviris is
ingediend en dat tot doel heeft fruitbomen (‘vergeten’ soorten) te ontwikkelen
op nog te bepalen plaatsen.

Ik sta ter beschikking voor bijkomende inlichtingen. Hoogachtend

