
Groen Plan 't Rad – Anderlecht
DEEL 1

 1. ALGEMENE VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

Dit hoofdstuk kaart “transversale” problematieken aan die het geheel van de groene ruimtes van de Radwijk 
betreffen.
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Het Groene Plan van 't Rad bestaat uit 4 delen :
- Algemene vaststellingen en aanbevelingen
- De steegjes  
- Groene ruimte per groene ruimte
- Nuttige referenties
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 1.1. ALGEMENE VASTSTELLINGEN

 a) In ’t Rad is het aanbod aan groene ruimtes veelvuldig en afwisselend

Het     groene     karakter     van     de     wijk     overschrijdt     de     tuinwijk:     in     de     ganse     buurt     zijn     de     groene     ruimtes   
veelvuldig     en     afwisselend     

Het aanbod aan groene ruimtes in ‘t Rad is omvangrijk, zelfs buiten de omtrek van de tuinwijk. 

De groene publieke ruimtes komen talrijk voor en de meerderheid van de inwoners uit de wijk beschikt over een 
privé-tuin. 

Bij de elementen die deel uitmaken van dit afwisselende aanbod, vindt  men  drie parken, twee pleinen, een 
gemeenschappelijke moestuin en talrijke kleinschalige groene ruimtes die  activiteiten  in de wijk kunnen 
opvangen, zoals de vierkante steegjes  of de ruimte op de hoek van de Kennisstraat en de Nationale 
Maatschappijlaan. 

Bestaande     of     geplande     groene     ruimtes     die     ook     verbindingsruimtes     zijn     

Dit type groene ruimtes kan evenzeer bijdragen tot de kwaliteit van het maatschappelijke leven als aan het 
verplaatsingcomfort (via “zachte” modi) door de wijk. 

De bestaande verbindende groene ruimtes zijn: 

 de steegjes die de routemogelijkheden voor zachte modi vermenigvuldigen; 

 de parken die op meerdere  openbare wegen uitgeven en/of beschikken over verschillende toegangen, 
zoals het Lustplein, het Resedapark en het Duivenmelkerspark, 

Twee verplaatsingsinfrastructuren, die de wijk aandoen, werden als groene verbindingen ontworpen: 

 de GFR, waarvan het ontwikkelingsproject in uitvoering is, wordt voorgesteld als een beplante  dreef 
langs de vaart; 

 komende van het Bemptpark in Vorst en lopend langs de industriezone, volgt de gewestelijke groene 
wandeling verder een openlucht gedeelte van de Zenne om dan de vaart over te steken via de Van Aabrug. 
De wandeling loopt vervolgens langs de tuinwijk van ‘t Rad tot aan de Ringbrug, via het jaagpad, om dan 
langs de Zuenstraat naar de vallei van de Vogelzang te gaan. 

Het     landschap     in     de     wijk     geniet     van   “  kleinschalige     groene     componenten  ”   die     een     belang  rijke     rol     spelen   
in     het     bijbrengen     tot     de     kwaliteit     van     het     plaatselijke     landschap     

De kleinschalige groene componenten

– omheiningshagen, beplante stoepverbredingen,

boomrijen, tuintjes, enz. – vervolledigen het landschap en 
versterken het groene karakter van de wijk. Zij mogen niet 
beschouwd  worden  als  aanvullende  elementen  in het 
landschap maar als essentiële componenten bij de inrichting 
ervan. 

In deze zin, vullen “groen karakter”  en “natuurlijk 
patrimonium” elkaar aan. 

De  nabijheid  van  deze  natuurlijke  elementen  is  een 
meerwaarde voor ‘t Rad en er moet rekening mee gehouden 
worden bij denkoefeningen over het beheer van de groene 
ruimtes in de wijk. 

De     wijk     past     ook     in     het     kader     van     in     een     breder     natuurlijk     geheel     

De nabijheid van de vaart, van de “openlucht Zenne” en van de talrijke groene ruimtes die de oevers van deze 
waterwegen afzomen, zorgen tevens voor een meerwaarde in ‘t Rad en hier moet rekening mee gehouden worden 
bij denkoefeningen over het beheer van groene ruimtes in de wijk. Op een nog bredere schaal, leidt het parcours 
langs het water, geleidelijk, naar de vallei van de Vogelzang, Neerpede of nog verder, het platteland in het Vlaams 
Gewest. 
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Kleinschalige groene componenten: hagen, voortuintjes,...



 b) De meerderheid van de groene ruimtes in de wijk verkeert in goede staat, maar het 
onderhoud moet verbeterd worden 

De     tussenkomsten     van     de     Dienst     Groene     Ruimtes     van     de     gemeente     gebeuren     met     regelmaat     doch     zij   
zijn     onvoldoende     om     de     netheid     van     de     groene     ruimtes     in     de     wijk     te     verzekeren     

Globaal gezien verkeert de inrichting van de groene ruimtes in de wijk, in goede staat, maar hun onderhoud laat 
dikwijls te wensen over, onder andere wat betreft de netheid en het snoeien van de aanplantingen. 

De Groene Ruimtes van de gemeente staat in voor de netheid van pleinen en parken en voor het onderhoud van de 
aanplantingen. Dit behelst: 

 één tot tweemaal per week, het vegen, het oprapen van de bladeren en het leeghalen van de vuilnisbakken 
op pleinen en parken; 

 het opsnoeien van bomen en struiken op pleinen en parken, volgens een planning die rekening houdt met 
plantkundige criteria zoals, bij voorbeeld, de frequentie en de snoeiperiode. 

Al gebeuren deze tussenkomsten met regelmaat, toch zijn zij niet voldoende om de netheid van deze oorden te 
garanderen. 

Het onderhoud van de hagen die als perceelomheiningen dienen, valt ten laste van de inwoners van de huizen. 

Vastelling     van     weinig     respectvolle     praktijken     

Volgens de opgetekende getuigenissen, zou het gebrek aan netheid van sommige groene ruimtes het gevolg zijn 
van een weinig respectvol gebruik van deze ruimtes: dumpen van afval buiten de ophaaldagen, op de grond 
gekieperd afval, sluikstorten in de nabijheid van de vuilnisbakken en in de steegjes; baasjes die hun honden hun 
gevoeg laten doen op de stoepen en in de publieke ruimtes, enz. 

Erger nog, de opstapeling van afval en grof vuil werkt nog meer sluikstorten in de hand. Het gebrek aan netheid 
van de parken, pleinen en steegjes weerspiegelt zich evenzeer negatief in het imago van de wijk en werkt 
ontmoedigend op de inwoners, wanneer het erom gaat zich geheel te geven in projecten voor de verbetering van 
het plaatselijke leven. 

 c) Wat de steegjes betreft moet er dringend ingegrepen worden

Er zijn talrijke steegjes in de wijk. De inwoners zijn er fier over en geven 
toe dat zij een “plus” betekenen voor de wijk. Vandaag de dag worden zij 
echter minder gebruikt dan vroeger. Gezien zij, vanuit de openbare wegen, 
minder zichtbaar  zijn, is de maatschappelijke controle er minder sterk en 
verergeren potentiële functiestoornissen er veel sneller. 

De  volgende  factoren verstrekken  enkele  pistes  die  een  uitleg  zouden 
kunnen geven over het waarom van het ondergebruik van de steegjes: 

− het is daar dat de toestand het meest kritisch is wat het onderhoud 
betreft; 

− sommige steegjes verlenen geen doorgang meer omwille van 
privé-constructies of overwoekerende plantengroei die zich 
uitbreiden ten koste van de paden; 

− het is tevens daar dat onveiligheidstoestanden het gemakkelijkst de 
kop opsteken. 

De toestand van sommige steegjes is bijzonder onrustwekkend. 

Het is thans moeilijk een actieplan op te stellen voor het onderhoud van de 
steegjes, omdat er onbekenden en onduidelijkheden bestaan, wat betreft het 
eigendomstatuut en de verantwoordelijkheid inzake onderhoud. 

Dit omschrijvinggebrek is “historisch” en een steeds terugkerend gegeven 
in quasi al de Brusselse tuinwijken: 

 Behoren de steegjes de gemeente toe, of de verhuurders van sociale woningen? 

 Welke zijn de rechten en plichten van de privé-eigenaars van de aanpalende percelen? 

 Wie komt de verantwoordelijkheid toe, inzake onderhoud? 
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Obstakels in de steegjes.



 d) Talrijke gevallen van slecht onderhoud van privé-hagen en struiken

De omheiningshagen zijn in gans de tuinwijk aanwezig en maken deel uit van het patrimonium van het geheel. 

Vele hagen aan de straatkant – maar ook talrijke aanplantingen die de steegjes afzomen – zijn slecht onderhouden. 

In principe, moeten de eigenaars of de inwoners van de woningen instaan voor het onderhoud van de hagen, maar 
er blijft een onduidelijkheid over wat betreft de kant van een haag die op een steegje uitgeeft: moet die, tussen de 
inwoner en zijn buren, tussen de inwoner en de Haard of nog tussen de inwoner en de gemeente, als een 
gemeenschappelijke eigendom beheerd worden? Wanneer het een huis van de Anderlechtse Haard betreft, is het 
de beheerder die instaat voor het onderhoud van de hagen van de lege huizen of, wat betreft de verhuurde huizen, 
moet hij het op een akkoord gooien met de inwoners inzake onderhoud van de aanplantingen. 

 e) Geringe inbezitneming van sommige groene ruimtes 

Al zijn de groene ruimtes talrijk, toch worden zij weinig gebruikt door de 
inwoners uit de wijk. 

Verschillende     factoren     zouden     het     gebrek     aan     motivatie     van     de   
inwoners     kunnen     uitleggen,     als     het     erop     aankomt     zich     in     de     groene   
ruimtes     in     de     wijk     in     te     leven:     

 levenswijzen zijn veranderd: de huidige inwoners zijn 
“beweeglijker” en zouden dus minder aanwezig zijn in de wijk of 
genoegen nemen met hun eigen tuin; 

 het gebrek aan netheid en aan onderhoud van deze ruimtes; 

 het onveiligheidsgevoel; 

 het gebrek aan animaties in deze ruimtes. 

Aarzelende     inbezitneming     van     de     groene     ruimtes:     een     vicieuze   
cirkel     die     kan     gebroken     worden     

De hierboven vermelde factoren zijn het resultaat van een vicieuze cirkel: 
het  gevolg  van  de  viezigheid en  het  bedenkelijke onderhoud van de 
aanplantingen, de geringe of  dan  weer  bedreigende  toeloop, het 
onveiligheidsgevoel, de nalatigheid inzake de toestand van de groene ruimtes die een nog grotere afvalophoping 
in de hand werken, wat  uitmondt  op  nog meer onverschilligheid ten opzichte van de toestand van de 
aanplantingen en een nog geringere toeloop. 

Deze vicieuze cirkel zou nochtans kunnen gebroken worden. 

Het besef van een plaatselijke  traditie van uitwisselingen en gezelligheid, eigen aan de tuinwijken, bestaat 
inderdaad  in de wijk.  Talrijke  inwoners zeggen 
gemotiveerd te zijn om zich meer in het maatschappelijke 
leven in de wijk in te leven, via burgerprojecten of 
plaatselijke comités. 

Sommige maatschappelijke dynamieken in de wijk zijn 
nog te weinig bekend of worden onvoldoende gesteund. 

De buurtantenne Uzine verzet heel wat werk bij jonge 
adolescenten die de groene ruimtes in de wijk bewonen 
of regelmatige bezoeken. Het is in dit kader dat een groep 
jongeren van ‘t Rad de krachten gebundeld heeft om 
beroep te doen op de gemeente, met het oog op de 
renovatie van de “Patch”  (het sportterrein,  dat  in  zeer 
slechte  staat  is, van het Duivenmelkerpark) dat hun 
belangrijkste ontmoetingruimte in de wijk is.
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De niet-onderhoude hagen maken de  
doorsteek van de steegjes moeilijk.

De "Patch" in het Duivenmelkerspark.



 1.2. ALGEMENE AANBEVELINGEN

Het herkwalificeren van de groene ruimtes en een betere inbezitneming van deze ruimtes door inwoners en 
gebruikers in de tuinwijk van ‘t Rad zijn veranderingen die noodzakelijk zijn  voor de verbetering van de 
maatschappelijke samenhang in de wijk en de herwaardering van haar imago. 

Deze herkwalificatie hangt hoofdzakelijk af van een verbetering van het dagelijkse onderhoud en de animatie van 
de groene ruimtes in de wijk. Door “animatie” verstaat men hier het opzetten, in deze ruimtes, van veelvuldige, 
gezellige activiteiten, die voor het publiek openstaan. 

Het Groene Plan stelt enkele algemene aanbevelingen voor met het oog op een beter beheer van de groene ruimtes 
in de wijk. In  de  volgende  hoofdstukken  wordt  grondiger  ingegaan  op  sommige  van  deze  algemene 
aanbevelingen.

 a) Het verbeteren van het dagelijkse onderhoud van de groene ruimtes in de wijk

Het in goede staat behouden  van de groene ruimtes hangt gedeeltelijk af van de acties die door de  openbare 
diensten uitgevoerd worden,  die  instaan voor  de netheid en gedeeltelijk  van een respectvol  gebruik door het 
publiek. 

Het betreft: 

 het verduidelijken van de taakverdeling (tussen inwoners, gemeentediensten en Anderlechtse Haard) 
inzake onderhoud van de groene ruimtes: wie moet wat onderhouden? Welke gevallen zijn 
uitzonderingen? 

 het kader van de acties van de overheid kenbaar maken aan de inwoners, wat betreft het onderhoud van 
de groene ruimtes: evenzeer wat de actoren betreft en hun verantwoordelijkheden (de Dienst Groene 
Ruimtes van de gemeente, het  BIM, Brussel Netheid, enz.), als de instrumenten die zij gebruiken 
(gewestelijke kalender voor het ophalen van grof vuil, gemeentelijke planning voor het snoeien van de 
aanplantingen in de publieke ruimtes, enz.). 

 objectieve criteria opstellen voor het onderhoud van sommige groene componenten, die aanwezig zijn in 
de hele wijk en die deels de structurerende elementen van  zijn  plantenlandschap  vormen,  zoals de 
omheiningshagen, de bomenrijen, enz. 

 b) Een formeel kader opstellen inzake onderhoud, beheer en gebruik van de steegje

Het eigendomstatuut van de steegjes is complex, doch het is mogelijk vooruitgang te boeken in de definitie van 
een duidelijker beheerkader: 

 de verantwoordelijkheden verduidelijken inzake onderhoud (taakverdeling tussen gemeente, inwoners en 
Anderlechtse Haard); 

 objectieve criteria definiëren inzake onderhoud; 

 duidelijke principes opstellen voor het aanpakken van ongeoorloofde gebruiken en inbezitnemingen in de 
steegjes: bouwwerken die zich uitbreiden ten koste van de openbare doorgang, wagenverkeer door de 
steegjes, hun gebruik als parking, enz.; 

 “de facto” gebruiken identificeren die niet tegenstrijdig zijn met het gemeenschappelijke gebruik en niet 
nadelig inwerken op de verschillende publieke ruimtes; 

 gebruiken en bestemmingen  voorstellen en 
aanmoedigen, teneinde een betere inbezitneming 
en een beter onderhoud van dit type ruimtes in 
de hand te werken. 

Deze elementen zullen uitvoerig beschreven en 
ontwikkeld worden in het tweede  hoofdstuk over de 
steegjes.

 c) Het vermijden van het verdwijnen van 
het groene patrimonium dat eigen is aan de 
tuinwijk 

Buiten het architectonische aspect, speelt het component 
landschap een sleutelrol in de naoorlogse tuinwijken. 
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Bord op een gevel in de Wolvenstraat nr. 60.



Niet alleen brengt het bij tot het homogene en groene karakter van de tuinwijk, maar het is tevens een overdrager 
van maatschappelijke samenhang. Relatief laag gesnoeide hagen bevorderden de maatschappelijke controle en 
schepten tevens visuele banden tussen de buren. De tuintjes vóór de huizen waren echte visitekaartjes. Een 
wedstrijd van de mooiste tuin werd trouwens ieder jaar georganiseerd. Indertijd stelde een bordje dat de 
Anderlechtse Haard op een gevel in de Wolvenstraat liet aanbrengen: “Beschermt de bomen, planten en hoven der 
tuinwijk en doet ze eerbiedigen”. De bomenrij dat aangeplant is op de scheidingslijn tussen de voortuintjes en het 
voetpad gaven een ritme aan de straten. In ‘t Rad moet het behoud van het groene patrimonium van de tuinwijk in 
de eerste plaats gericht zijn op deze drie elementen: de omheiningshagen, de voortuintjes en de bomenrijen. 

Omheiningshagen

De hagen structureren het landschap van de tuinwijk: omdat zij het perspectief van het stratennet benadrukken, het 
groene karakter van de wijk bevestigen en instaan voor de eenheid van het geheel. Het probleem van de hoogte 
van de hagen was het onderwerp van talrijke debatten gedurende de drie jaren dat het stadsatelier liep. De hoogte, 
zoals vastgelegd in de akten van het oorspronkelijke project van de tuinwijk en die men nog in sommige 
basisakten terugvindt, komt niet meer overeen met de huidige behoefte aan privacy. De criteria inzake maximum 
hoogte zouden dus op de volgende manier herzien kunnen worden: 

– Wat de hagen van de tuintjes aan 
de straatkant betreft, moet een 
soepelere spreiding aangenomen 
worden: de hoogte ligt tussen 
0,8 m en 1,2 m Deze spreiding 
wordt toegepast op de haag die 
een tuintje van de stoep scheidt en 
een tuin van het tuin ernaast. Er 
moet een uitzondering gemaakt 
worden voor de hoekpercelen 
waarbij het geheel van de tuin op 
de straat uitgeeft. Voor deze mag 
de maximale hoogte tot 1,8 m 
reiken. 

– Wat betreft de scheidinghagen 
tussen aanpalende tuinen aan de 
achterkant, gaat men uit van het 
huisreglement van de Foyers 
Collectifs  in Moortebeek: 
teneinde de privacy van de 
gezinnen te vrijwaren, mogen de hagen tot maximum 2 m gaan, op een afstand van maximum 4 m. vanaf 
de achtergevel van het huis. Verder dan de 4 m, ten opzichte van de achtergevel, mogen zij een hoogte 
van maximaal 1,5 m bereiken. 

– Wat betreft de scheiding tussen de individuele tuinen en de steegjes: men aanvaardt een maximale hoogte 
van 1,5 m. 

Al de omheiningshagen bestaan uit Ligustrum ovafalium of Ligustrum vulgaris atrovirens. De hagen die zouden 
komen te vergaan of vernietigd te worden, zullen vervangen moeten worden met identieke soorten. Het is 
verboden ze te vervangen met een andere soort of met muren af te sluiten of met omheiningen in andere 
materialen. 

De hagen moeten regelmatig onderhouden worden. Idealiter moeten zij een eerste maal gesnoeid worden vóór het 
begin van de maand juni en een tweede maal, ten laatste half oktober. Hagen aan de straatkant moeten zodanig 
gesnoeid worden dat zij het verkeer op de stoep niet belemmeren. 

Voortuintjes     

De tuintjes aan de voorkant van de percelen vormen een “groene”  overgangszone tussen privé en publieke 
ruimtes. Zoals de hagen, maken zij deel uit van de oorspronkelijke structuur van de tuinwijk. De opeenvolging 
van de tuintjes vormt, inderdaad, een groene massa die stratennet en gebouwen scheidt. 
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Principeschema voor de hoogte van de hagen.



De tuintjes bevinden zich op de inspringstroken. Deze zijn vastgelegd door de Gewestelijke Stedenbouwkundige 
Verordening (GSV) als zones gelegen tussen de openbare weg en de voorgevel; zij zijn ingericht als tuintje en in 
volle grond ingeplant; de oppervlakte is waterdoorlatend, behalve wat betreft de toegang tot het gebouw; 
bouwwerken en parkeerruimtes zijn hierop verboden. 

Bomenrijen

Net  zoals  de  hagen,  spelen  de  bomenrijen,  die  ingeplant  zijn  op  de 
scheidingslijn tussen de voortuintjes en het voetpad, een belangrijke rol in 
de  landschapsstructuur  van  de  tuinwijk.  Hun  kracht  hangt  af  van  de 
“continuiteit” van de sequentie. Op sommige plaatsen is deze sequentie 
onderbroken  door  bomen  dat  weggehaald  zijn  zonder  toelating.  Het 
heraanlegproject  van  de  Melckmans-  en  Mensenrechtenlaan  en  de 
Gerustheids-, Plebejers-, Burgers, Solidariteits- en Hoorickxstraat legt de 
herstelling  naar  de  oorspronkelijke  staat  van  de  omheiningshagen  en 
bomenrijen op en dit met de oorspronkelijke plantensoorten. Dit principe 
zou moeten veralgemeend worden naar heel de tuinwijk.

Wat het onderhoud van de bomen betreft, deze komt toe aan de bezetter 
van het huis. Niettemin, door een stilzwijgend akkoord, houdt de Dienst 
Groene Ruimten van de gemeente zich bezig met het onderhoud van de 
bomen die in de omheiningshagen geplant zijn.

Buiten de tuinwijk zijn er verschillende straten die eveneens bomenrijen 
hebben  op  de  voetpaden.  Het  betreft  de  Melcmanslaan  en  de  Robert 
Buyck-, Symphatie- en Burgersstraat. Nieuwe bomenrijen zijn voorzien in 
het kader van de heraanlegprojecten in de Burgerstraat en het regionale 
fietsnetwerk langs de Veeweydekaai. 

 d) Uitvoeren van gerichte ingrepen op problematische groene ruimtes

Vier bijzonder beschadigde groene ruimtes roepen om een dringende ingreep. Het gaat er, in de eerste plaats, om 
probleemtoestanden  te  herstellen  en  te  renoveren,  om  daarna  bij te dragen tot het aanbrengen van een 
gemeenschappelijke verbeteringsdynamiek voor deze groene ruimtes in de wijk, inzake onderhoud, beheer en 
animatie. 

De volgende vier ingrepen blijken voorrang te krijgen: 

 het “vierkante” steegje1 gelegen tussen de Wilskrachtstraat en de Mensenrechtenlaan; 

 het Lustplein en, meer in het bijzonder, de speelruimtes; 

 de “Patch” in het Duivenmelkerspark; 

 het spoorwegtalud. 

De  fiches  die  over  iedere  groene  ruimte  handelen,  geven  meer  details  over  de  stand  van  zaken  en  de  
aanbevelingen voor deze ruimtes (zie hoofdstuk 3). 

1 Gemeenschappelijke perceel aan de binnenkant van het huizenblok waar het steegje op uitgeeft, zie ook deel 2 “De steegjes”.
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Het problematische steegje. Het speelplein op het  
Lustplein.

De "Patch". De spoorwegtalud

De bomenrijen op de grens tussen de  
voortuintjes en het voetpad.



 e) Aanmoedigen van bewonersinitiatieven voor het bevorderen van animaties en van 
juiste gebruik van de groene ruimtes  

Er bestaan talrijke instrumenten, organisatorische en financiële, waarvan het doel is initiatieven die van de 
inwoners komen, te ondersteunen. Deze zijn alleen niet altijd voldoende door hen bekend. Er zouden meer 
initiatieven moeten worden opgestart die zouden toelaten beter te communiceren over de instrumenten die op 
gemeenteniveau bestaan. Deze kanalen zouden tevens het begeleiden van de inwoners moeten bevorderen naar 
andere soorten hulpmiddelen (Gewestelijke, Europese). 

Een greep uit de voorbeelden van te ondersteunen projecten: het opstarten van een sensibiliserende actie inzake 
netheid in de wijk, een gemeenschappelijke  compostinstallatie, een gemeenschappelijke tuin, buurtfeesten in de 
groene ruimtes, enz. 

Er zal op deze voorbeelden nauwkeuriger ingegaan worden in hoofdstuk 4 van dit rapport. 

 f) Herwaarderen van de groene ruimtes ook buiten de wijk 

Werken aan de zichtbaarheid en de  landschappelijke  en  historische  waarde: bewegwijzering, animatie via 
gemeenschappelijke/culturele activiteiten, geleide bezoeken, website, enz. Deze werking kan vanuit openbare 
initiatieven uitgevoerd worden en/of verwezenlijkt via inwonersprojecten. 

Voordeel halen uit de nabijheid van de vaart en van de Zenne, door het bevorderen van visuele en materiële 
banden tussen de wijk en deze elementen. 

De wijk opnemen in de gewestelijke netwerken voor zachte mobiliteit, onder andere de GFR’s en de groene 
gewestelijke wandeling, via een bewegwijzering die de nabijheid van deze netwerken aantoont en daarnaast door 
een specifieke  bewegwijzering, op het tracé van de wandeling, die het groene en historische karakter van de ‘t 
Rad in het daglicht stelt. 

Dit opwaarderingwerk  van  de  groene  ruimtes  in  de  wijk,  kan  vanuit  openbare  initiatieven  gebeuren  en/of 
verwezenlijkt  worden  via  inwonersprojecten  met  de  ondersteuning  van  instrumenten,  subsidies  en 
begeleidingprogramma’s, door de openbare diensten aangeboden. 

 g) De samenhang en duurzaamheid van de denkoefeningen rond de groene ruimtes 
waarborgen 

Enerzijds gaat het er om rekening te houden met het werkkader van de gemeentelijke actoren en, anderzijds, de 
aanbevelingen te vertalen in voorstellen en actiepistes die inwoners en gebruikers zich gemakkelijk kunnen toe-
eigenen. 

Het gaat er ook om een brede verspreiding van dit instrument te waarborgen en er bij  iedere denkoefening 
rekening mee te houden, in verband met de groene ruimtes in de wijk. 

Het Groene Plan moet herkend worden als een evolutief instrument dat in staat is nieuwe behoeftes op te nemen 
en de herhaling van de probleemtoestanden te verhinderen waarmee wij thans geconfronteerd worden 
(bijvoorbeeld wat de ongeoorloofde bouwwerken of de bouwwerken op de inspringstroken betreft). 

Het Groene Plan zou tevens een belangrijk stuurinstrument kunnen worden in termen van het ontwerpen en het 
beheer van de groene ruimtes door de inwoners of door een buurtcomité, die plaatselijke acties wensen te 
ondernemen. 

Het denkwerk rond de groene ruimtes bestaat er tevens in de inrichting en de keuze van de aanplantingen volgens 
een natuurlijke en duurzame dimensie te betrachten. Het spreekt vanzelf dat inheemse soorten moeten bevoorrecht 
worden, maar men moet tevens soorten kiezen in functie van het onderhoud en de bijdrage tot de biodiversiteit. 
Voor de inrichting van grote bloemperken, dat het nu op openbare of privé-percelen gebeurt, beschikt men, door 
de voorkeur te geven aan gedifferentieerd beheer2, over een oplossing die weinig verlangt inzake onderhoud en 
die een grote verscheidenheid met zich meebrengt op het vlak van fauna en flora. 

2 Gedifferentieerd beheer: “Daar krijgt de natuur de kans om te groeien, zonder gebruik van pesticiden. Dit ecologisch beheer  
geeft de voorkeur aan onkruid, natuurlijker vijvers, wildere bossen of toevluchtsoorden voor een aantal dieren – kortom de  
biodiversiteit wordt bewaakt.” (http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Particuliers/informer.aspx?id=1834&langtype=2067 
laatst geraadpleegd op 11 mei 2012)
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