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Bestemd voor ruime verspreiding. Dank bij voorbaat.

WIL DE BRUSSELSE ECOLO-MINISTER VAN LEEFMILIEU KOMAF MAKEN MET DE
GROENGEBIEDEN MET HOOGBIOLOGISCHE WAARDE?
Project voorgesteld door LEEFMILIEU BRUSSEL.
In het kader van de uitbreiding van de Groene Wandeling heeft het Brussels Instituut voor Milieubeheer
(B.I.M.) een plan tot herinrichting van het Walckiers opgezet. Het Schaarbeekse Walckiers maakt deel uit
van het geklasseerd natuurgebied «het Moeraske» en is gelegen tussen de Zenobe Grammelaan en de
Chaumontel- en Walckiersstraat. Dit geklasseerd gebied met een hoogstaande biologische waarde werd
als dusdanig erkend in het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP). De vooropgestelde werken zijn van die
aard dat de gehele site een ingrijpende wijziging zal ondergaan.
Dankzij de kalmte en de afzondering die het Walckiers sinds 40 jaar biedt, overleven hier een
verwonderlijk groot aantal plant- en diersoorten, die in de regio praktisch helemaal verdwenen zijn.
De vrijwaring van dit uitzonderlijk gebied aan de noordkant van Brussel, betekent een ernstige uitdaging
voor de bescherming van het natuurlijk erfgoed, zowel op gewestelijk als nationaal niveau.
De Groene Wandeling dient de groengebieden beter tot hun recht te laten komen door ze te verbinden,
niet door ze te ontaarden met de plaatsing van speelpleinen, aanleg van berijdbare wegen, het kappen
van meer dan 100 bomen, ...

Mosselmansstraat 44, 1140 Brussel

Ingevolge het lopend openbaar onderzoek, verzet de MOB zich met klem tegen deze herinrichting van een
groengebied met hoogbiologische waarde dat tevens is geklasseerd als landschap. Ter herinnering : het
GBP definieert deze als « gebieden die bestemd zijn voor het behoud en het herstel van het natuurlijk
milieu van hoogbiologische waarde, aangezien het zeldzame fauna en flora herbergt of een belangrijke
biologische verscheidenheid vertegenwoordigt. Mogen enkel worden toegelaten, handelingen en werken
die noodzakelijk zijn voor de actieve of passieve bescherming van het natuurlijk milieu of van de soorten.».
Het Walckiers biedt een merkwaardig rijke biodiversiteit voor de hoofdstad. Eén van de emblematische
soorten is ongetwijfeld de Eikelmuis, waarvan de enige belangrijke gekende populatie in de regio hier
gedijdt. Sinds vijf jaar wordt die op regelmatige basis opgevolgd.
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Krachtig en constructief verzet

Een gevaarlijk precedent
Aanvaarding van dergelijke werken en de gevolgen ervan (overmatige betreding, lawaai, verstoring, ...)
betekent een gevaar voor àlle groengebieden met hoogbiologische waarde van het gewest. Dit precedent
zou in de toekomst gelijkaardige werken toestaan die nadelig zijn voor dier- en plantensoorten en het
leefmilieu. De MOB vraagt dan ook dat de Minister van Leefmilieu een standpunt zou innemen met
betrekking tot deze gebieden en de nodige maatregelen zou nemen om het Walckiers definitief te
beschermen door haar het statuut van gewestelijk natuurgebied te verlenen.
Alternatieve oplossing voor het voorstel van het B.I.M.
De MOB heeft er altijd naar gestreefd om de sites open te stellen voor het publiek, er wandelwegen uit te
stippelen en ze te laten kennen door een zo groot mogelijk aantal bezoekers. Ze is overtuigd van de
multifunctionele waarde van de semi-natuurlijke gebieden (sociale, pedagogische rol, ...) maar is van
oordeel dat de functie “bescherming van flora en fauna” vaak precies in naam van die multifunctionaliteit
wordt verwaarloosd. De natuur moet niet noodzakelijk onder een stolp geplaatst worden, maar niettemin
zijn dergelijke werken onaanvaardbaar, gelet op de mogelijke gevolgen. Het Walckiers kan niet los gezien
worden van het aanpalend Moeraske waar de toegang vrij is voor het publiek. Dan lijkt een openstelling
onder toezicht voor het Walckiers een juiste afweging tussen het belang van de wandelaars en de
bescherming van flora en fauna. Deze optie, die tot op heden van kracht was, heeft het mogelijk gemaakt
de biologische rijkdom daar te beschermen en veelzijdiger te maken. Het is dankzij meer dan 20 jaar
kwaliteitsvol beheer dat de MOB de huidige biologische rijkdom heeft kunnen vrijwaren. Ze geeft de kans
het Walckiers regelmatig te bezoeken door maandelijkse gratis geleide bezoeken, schoolbezoeken en
bezoeken “à la carte”. Het gaat er dus geenszins om die site aan het groot publiek te ontzeggen, maar wel
om ze te laten waarderen en ontdekken, ten einde het voortbestaan ervan te waarborgen.
Informatie, foto’s en biologische inventaris: www.cebe.be - persdossier www.cebe.be/walckiers
Contact : MOB vzw - Bart Hanssens: 02/422.50.36 (kantoor) - 0497/599.671- 02/248.08.06 (privé)
De VZW Milieu Commissie Brussel en Omgeving is een apolitieke vereniging met als doel de bescherming van het natuurlijk en
bouwkundig erfgoed in het Brussels Gewest. Zij beheert met name de natuurlijke sites van het Moeraske-Walckiers in
Schaarbeek/Evere/Haren en het Hof ter Muscchen in Sint-Lambrechts Woluwe.

