Inwoners en schoolkinderen realiseren met “Tiny Forest” project
uit burgerbudget Neder-Over-Heembeek/Mutsaard
Brussel, 31 januari 2022 – Langs het zwembad van Neder-Over-Heembeek ontluikt sinds
vanochtend een nieuw bos: een Tiny Forest, bestaande uit 610 bomen met inheemse soorten.
Vandaag werden door de bewoners en de kinderen van twee scholen in de buurt de eerste bomen
geplant. De actie wordt gecoördineerd door Good Planet. Het stadsbos komt er dankzij het
burgerbudget van 1 miljoen euro voor Neder-Over-Heembeek/Mutsaard.
Arnaud Pinxteren, Schepen van Burgerparticipatie in Stad Brussel: “Vandaag zien we eindelijk
concrete resultaten van het burgerbudget, namelijk schoolkinderen die hun handen in de aarde
steken om onze stad groener te maken. Dit stadsbos was één van de winnende projecten. Dit project
beantwoordt aan wat de buurt zelf aangeeft nodig te hebben, en het zal de wijk groener en
duurzamer maken.”
Een Tiny Forest in de buurt, dat was één van de wensen van de inwoners van Neder-OverHeembeek. Met het burgerbudget kregen zij vrij spel: zelf beslissen welke initiatieven de buurt nodig
had. Eind 2020 werd die burgerbegroting van 1 miljoen euro voor Neder-Over-Heembeek/Mutsaard
verdeeld onder 14 winnende projecten, waarvan nu dit stadsbos het levenslicht ziet.
De 610 bomen van het bos worden niet op één dag geplant, de dienst Groene Ruimten van Stad
Brussel gaat na vandaag verder aan de slag. Tussen de soorten: linden, haagbeuken, eiken, essen en
andere fruitbomen om te zorgen voor zoveel mogelijk diversiteit. Zoubida Jellab, Schepen van
Groene Ruimten: “Met het burgerbudget is nog maar een duidelijk geworden hoe hoog de nood is
aan meer groen in onze stad. Met de nieuwe bomen zorgen we voor meer biodiversiteit in onze
volgebouwde stad, vechten we tegen de klimaatverandering en zorgen we voor een plek waar
inwoners zich kunnen ontspannen en tot rust komen.”
Het project wordt voor de eerste keer uitgerold met twee scholen van de wijk: ‘De Beiaard’ en ‘A la
Croisée des Chemins’. Faouzia Hariche, Schepen van Franstalig openbaar onderwijs: “Dit Tiny Forest
toont aan dat ons onderwijs zich concreet inzet voor de vorming van actieve burgers. Bovendien is dit
project, dat een gezamenlijke creatie inhoudt, een interessant nieuw pedagogisch instrument voor
onze scholen, omdat het een goede "voedingsbodem" vormt voor tal van vakken (gymnastiek,
wetenschappen, aardrijkskunde, enz.) die het zich zouden kunnen toe-eigenen voor specifieke
projecten.”
Wat is een burgerbegroting?
Een burgerbegroting is een deel van het overheidsbudget waarvan de toewijzing rechtstreeks door
de inwoners wordt bepaald. Op basis van ideeën en projecten die beantwoorden aan de behoeften
van een wijk.

Deze ideeën, voorgesteld door de inwoners, kunnen nadien omgezet worden in concrete projecten
met de hulp van de stadsdiensten.
Ook Neder-Over-Heembeek en Mutsaard kregen eerder al 1 miljoen euro voor hun favoriete
projecten. Toen werden 88 ideeën verzameld, 1100 stemmen uitgebracht, en uiteindelijk 14
projecten gevalideerd door de Wijkraad en de Gemeenteraad. Die projecten zijn nu in uitvoering.
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