
 

 

 

 

 

 

Het Plan Bomen in de Stad neemt zijn start! 

Met het Plan Bomen in de Stad keren de bomen en de natuur terug naar het hart van Brussel! Het 

uitgebreide vergroeningsplan voor de straten en wijken op het Brusselse grondgebied wordt tussen 

2020 en 2030 uitgevoerd. Het belang van groen in de stad moet niet meer worden aangetoond. De 

positieve eigenschappen ervan evenmin: bomen halen stofdeeltjes uit de lucht en bieden 

bescherming tegen de warmte. Groen draagt bij aan een evenwichtige omgeving, die het welzijn 

van alles wat leeft bevordert. Het doel van het Plan Bomen in de Stad is van Brussel een groene stad 

te maken, die beter bestand is tegen de klimaatverandering.  

De stad Brussel presenteerde vandaag het Plan Bomen in de Stad. Dat uitgebreide vergroeningsplan 

voor het volledige grondgebied van Stad Brussel moet ervoor zorgen dat bomen en natuur tegen 2030 

een nieuwe plaats krijgen in onze stad. Een plaats die ze verdienen, want  bomen zijn een natuurlijke 

luchtfilter, nemen kooldioxide en luchtvervuilende stoffen op, koelen op natuurlijke wijze de lucht in 

de stad … kortom, ze hebben heel wat heilzame effecten. Bomen zijn noodzakelijk in de strijd tegen 

de klimaatverandering en om Brussel er beter bestand tegen te maken.  

“De natuur is onmisbaar voor het welzijn van de Brusselaars. Ze koelt de lucht, zorgt voor een hogere 

luchtvochtigheid, biedt schaduw, zuivert de lucht ... Ze is noodzakelijk voor de bescherming en het 

behoud van de biodiversiteit. Een boom is geen stadsmeubilair, maar een levend wezen! Bovendien 

leven er in bomen vogels, insecten ... Bomen beantwoorden bepaalde behoeften. We willen het 

bestaande bestand behouden. Daarnaast willen we voor meer bomen zorgen. In dit Plan Bomen in de 

Stad zijn daartoe instrumenten, technieken en praktijken uitgewerkt. Het zal bijdragen aan de evolutie 

en de bescherming van al dan niet opmerkelijke bomen”, zo verklaart Zoubida Jellab, schepen van 

Groene Ruimten. 

We worden al met hitte-eilanden en luchtvervuiling geconfronteerd. Daar moeten oplossingen voor 

worden gezocht. Het aanplantingsplan dat over tien jaar loopt, zorgt ervoor dat de Stad Brussel de 

haar groenbestand aanzienlijk zal verhogen en diversifiëren. “Bostuinen” en “stadsbossen” zullen de 

verschillende wijken opfleuren. 

“Naast het werk dat de diensten van de Stad Brussel uitvoeren, zullen ook heel wat burgerinitiatieven 

en verenigingen dagelijks hun bijdrage leveren aan de vergroening van verwaarloosde stedelijke 

ruimten. Wij zullen die groene ondernemingen begeleiden, aanmoedigen en helpen ontwikkelen. De 

Brusselaars die hun straat of wijk willen vergroenen, kunnen daarvoor subsidies krijgen, naast jonge 

boompjes die ze kunnen planten. Samen kunnen we natuur in de stad een nieuw elan geven!”, voegt 

Zoubida Jellab eraan toe.  



Het Plan Bomen in de Stad moet een toets geven aan alle projecten van de stad . Bomen moeten er 

een belangrijke plaats in innemen. Daarom wordt er in het Plan Bomen in de Stad een Bomencharter 

opgenomen. Daarin zullen de concrete informatie- en bewustmakingsacties worden vastgelegd, zoals 

het opstellen van een gids met “best practices”, een overzicht van het bomenpatrimonium en een 

overzicht van criteria voor de selectie van te planten bomen. Ten slotte wordt er binnen de dienst een 

boommeester aangesteld, een vrouw of man die het voor het zeggen krijgt over de bomen in de Stad 

Brussel. 

“Steden zijn volwaardige levensplekken geworden. Elk jaar komen er inwoners bij in Brussel. Groen is 

levensbelangrijk voor het welzijn van elke inwoner, en voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Om de 

natuur te vieren, wordt er elk jaar een bomenfeest georganiseerd. Dat past in het stadsproject dat we 

met het College uitvoeren. In elke wijk moet er samen met de Brusselaars worden nagedacht over hoe 

het beste aan hun behoeften kan worden tegemoetgekomen”, besluit burgemeester Philippe Close.  

 

Contact: 

Jérémie Spinazze, woordvoerder van Zoubida Jellab, 0493 65 35 52. 

Wafaa Hammich, woordvoerder van Philippe Close, 0484 87 06 61. 


