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Ter Kamerenbos
Herstellen van de trottoirs en verkeersvrije paden
De werf van de herstelling van de verkeersvrije paden in het Ter Kamerenbos nam zijn aanvang midden
november 2014. Wegens weersomstandigheden werd deze onderbroken op 23 december. Het werk zal
worden hervat op maandag 26 januari (als de weersomstandigheden het toelaten). Deze renovatie bestaat
uit het opnieuw uitvoeren van elementen in zandsteen van Orval aan trottoirs en paden, herplaatsen van
de randen, en een niveauverhoging van sommige voetpaden. Door de snelheid van de waterstroming te
beperken en ze te leiden naar de beplantingen zullen de paden en trottoirs – hersteld naar oorsprong - beter
bestand zijn tegen erosie. Het comfort van de wandelaars zal aanzienlijk worden verbeterd.
Aangezien, het uithollen van de paden zich heeft geaccentueerd, een indirect gevolg van de restauratiewerken
van het Ter Kamerenbos uitgevoerd door Beliris en beëindigd in de zomer 2012. Bij elke regenval waren de
sporen dieper in de wegen en voetpaden. Beliris heeft derhalve besloten om een deel van de herstellingswerken
te financieren voor een bedrag van 300.000€. De aannemer is aangewezen door de Stad Brussel en de dienst
Groene Ruimten volgt de verloop van de werken op. Ahmed El Ktibi, Schepen van Groene Ruimten geeft aan
dat “het eerste bedrag niet volstaat voor de renovatie van alle paden van het Ter Kamerenbos en dit is de
reden waarom de Stad Brussel 500.000€ extra uittrekt om deze herstellingen te voltooien. De tweede fase
van de werken zal plaatsvinden in de loop van het jaar 2015.”
Yvan Mayeur, Burgemeester van Stad Brussel “Het is belangrijk dat de wandelaars en bezoekers van onze
parken zich op veilige en comfortabele paden tussen het groen kunnen begeven. Werken als deze zijn daarom
onmisbaar en een noodzakelijke investering voor de stad”
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