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Het stadsbos van Neder-Over-Heembeek krijgt er
nieuwe bomen bij: de platanen van het de
Brouckèreplein !
Binnen afzienbare tijd zal Brussel Mobiliteit werkzaamheden aanvangen om het metrostation de
Brouckère en de aansluitende tunnels onder het de Brouckèreplein af te dichten. Hiervoor dienen
negenendertig bomen te worden verplant.
De werken, van grote omvang, zijn reeds opgestart en zullen meerdere dagen in beslag nemen.
Er zal eerst getracht worden om de Platanen zo voorzichtig mogelijk uit hun huidige bakken te
halen. Vervolgens zullen de bomen worden overgebracht naar een terrein in Neder-OverHeembeek - dat eigendom is van de Stad Brussel - waar ze zullen worden overgeplant.
Al is de tijd van het jaar gunstig voor aanplantingen, men weet voorlopig niet in welke staat de
wortels zich bevinden. Eens de bomen op hun nieuwe perceel zullen zijn overgeplant, zal de
groendienst van de Stad alles in het werk stellen (begieten, verzorgen … ) om hun overleving te
maximaliseren.
Ahmed EL KTIBI, schepen voor Groene Ruimten en Milieu van de Stad Brussel, verantwoordt de
uitdaging als volgt: “ondanks de risico’s van boomoverplantingen op grote schaal zijn we meer dan
bereid de uitdaging aan te gaan om een tweede leven te schenken aan deze bomen, die de vieze
stadslucht al hebben moeten doorstaan. De technische diensten van de Groene ruimten en ikzelf
kijken er alvast naar uit om bij de terugkeer van de lente in het stadsbos van Neder-Over-Heembeek
te gaan wandelen”.
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Het Stadsbos? De Stad Brussel ontwikkelt een project om in Neder-Over-Heembeek een doorlopend
uitgestrekt bos van 40 hectare aan te leggen. Dit bos zal voor iedereen toegankelijk zijn om er te
wandelen en zich te ontspannen. Het zal ook dienst doen als natuurlijke luchtfilter en als akoestische
buffer tegen het lawaai van de autosnelweg. Een boomgaard, het moerassige elzenbos, de wilde fauna
en een selectie inheemse boomsoorten verzekeren de biodiversiteit. De Stad pakt regelmatig uit met
participatieve aanplantingen en betrekt de burgers bij het aanplanten van nieuwe boomsoorten op het
terrein.
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