
Het ligt voor de hand dat over de hele wereld bekend 
is dat “Brussels sprouts” afkomstig zijn uit Brussel. 
Maar groeien er vandaag nog wel spruitjes in Brus-
sel?   

Regionale strategie 
Vele tuiniers en stadslandbouwers uit het gewest zijn 
bijzonder opgetogen over de door Minister van de 
Brusselse Regering voor Huisvesting, Levenskwaliteit, 
Leefmileu en Energie, Celine Fremault, op 18 decem-
ber 2015 aangekondigde “Good Food” strategie om 
meer vers, gezond en duurzaam voedsel op de bor-
den van de Brusselaars te krijgen. 

Eén van vooropgestelde doelstelling is dat binnen de 
20 jaar ongeveer 35% van het voedsel in Brussel van 
lokale bodem afkomstig zal zijn. Wetende dat dit nu 
slechts 1% is, lijkt dit op het eerste zicht een zeer 
ambitieuze maatregel. 

Maar rekening houdend met alle huidige crisissen 
zoals klimaat verandering, uitputting van olie reser-
ves, enz… is deze transitie echter een noodzaak. 
In het huidige bestemmingsplannen van het Gewest 
Brussel is er vandaag slechts 1,5% van de opper-
vlakte voorzien voor land- en tuinbouw en groen 
ruimte.

Is de politiek van stadsontwikkeling afgestemd op de 
vooropgestelde doelstelling van de «Good Food» stra-
tegie omtrent lokale voedselvoorziening? 

Indien binnen de 20 jaar ongeveer 35% van het voed-
sel in Brussel van lokale bodem afkomstig zal moeten 
komen dan is het duidelijk dat in het bestemmingsplan 
meer grond voor land en tuinbouw en groen ruimte 
zal moeten worden voorzien.  

Groene ruimte in gevaar
Maar in tegenstelling verdwijnen steeds meer tuinen. 
In de afgelopen jaren heeft Brussel reeds tientallen 
tuinen verloren, zoals: Union, Tanneurs, Van volxem 
en een groot deel van Boondael en Plateau Engeland 
om er maar enkele te noemen. 

Ook vandaag zijn bestaande land en tuinbouw initia-
tieven binnen het gewest in hun bestaan bedreigd.  
Momenteel zijn in gevaar: Boondael-Ernotte, Don-
derberg, Hippodrome van Bosvoorde, Keelbeek, La 

Ferme du Champ des Cailles, Koekeliek, La plaine, rue 
Gray, Plateau Avijl, Solvay sports, Tenreuken, enz… 

Zelfs de tuinen die momenteel niet onmiddellijk be-
dreigd zijn, hun statuut is meestal precair. 

Vele bestaande tuinen genieten nu niet van een bes-
cherming binnen het bestemmingsplan van Brussel. 
En zelfs al genieten sommige groen ruimtes de bes-
cherming door het plan, dan betekent dit nog geen 
garantie dat tuinieren er mogelijk is. 

Verspilling van bebouwde ruimte 
Hoe valt de transitie aangekondigd door de “Good 
Food” strategie te rijmen met de verdwijning van tal-
loze land- en tuinbouw projecten en groen ruimte in 
Brussel? Vele van de bestaande groen ruimte moet 
momenteel wijken voor de bouw van crèches, ge-
vangenissen, scholen, sociale woningen, woningen, 
enz... 

Er wordt dikwijls ingeroepen dat al deze andere 
bestemmingen belangrijker zijn. Natuurlijk hebben 
de meeste van deze bestemmingen hun nut, maar 
momenteel staat 2.000.000 m2 gebouwde kantoor 
ruimte in Brussel leeg. Zelfs vele commerciële en 
woonruimtes staan leeg.   

Wat een verspilling van de bebouwde ruimte! De ar-
gumentatie dat de weinig resterende groen ruimte 
verplicht is om te wijken voor andere bestemmingen 
is dus een vals argument. De huidige leegstand van 
kantoor gebouwen biedt vandaag reeds voldoende 
oppervlakte om dringende bestemmingen te huis 
vesten.

Actie voor de toekomst 
Wij vragen dan ook ten eerste de volledige stop-
zetting van de verdere betonnering van alle tuinen, 
landbouwgrond en open groen ruimte in het gewest 
Brussel, en een stijging van in het bestemmingsplan 
van groen ruimte. 

Ten tweede vragen wij voor de bouw van woningen, 
crèches, scholen, enz… voorrang aan renovatie en 
omvorming van reeds bestaande lege gebouwen. 

Ten derde vragen wij dat alle overheden om de voo-
ropgezette maatregelen van meer duurzaamheid van 

“Good Food” in acht te nemen. Hoe anders kan dit 
project meer worden dan dode letter? 

Het mandaat van jullie regering is tijdelijk, maar bur-
gers willen af  van korte termijn visies.  Wij zien erop 
toe dat de engagementen van vandaag voor een 
sterkere weerbaarheid van Brussel gerespecteerd 
worden. 

Het is belangrijk dat deze overgang in stadsontwikke-
ling naar meer grond voor tuin- en landbouw en groen 
ruimte onmiddellijk gebeurd in nauw overleg met alle 
betrokken: biologen, boeren, buren, fauna en flora, 
geografen, tuiniers, wetenschappelijke onderzoekers, 
enz... 

Vooruitziend beleid
Grond is meer dan alleen maar vierkante meter op-
pervlakte en maakt deel uit van de complexiteit van 
het ecosysteem van de aarde. De verschillende la-
gen van de aarde zijn de woonst voor ontelbaar vele 
levende micro-organismes. De micro-organismen 
behoren tot de aller oudste vorm van levende we-
zens op deze planeet. Alle andere vormen van leven 
zijn hiervan afhankelijk. Om een bebouwd stuk grond 
opnieuw vruchtbaar te maken voor land en tuinbouw 
vergt tientallen jaren van geduld. 

Als het Brussels Gewest wil dat er binnen de twintig 
jaar opnieuw spruitjes groeien in Brussel, dan moet 
de politiek nu onmiddellijk ingrijpen. Wij vragen Rudi 
Vervoort dan ook om onmiddellijk actie te onderne-
men in koor met  de door zijn regering goedgekeurde 
“Good Food” strategie en aan de vragen van het fo-
rum  van tuiniers tegemoet te komen.

Rudi Vervoort, om spruiten in Brussel te kunnen oogsten, gebruik je grond!
Op 1 Juni vinden er twee publieke raadplegingen plaats over tuinen die in hun bestaan bedreigd 
zijn: Keelbeek in Haren en Hippodrome in Bosvoorde-Ukkel.  

Tuiniers Forum des Jardiniers roepen alle burgers op om hiertegen protest aan te tekenen.  

Tuiniers Forum des Jardiniers 
Is een federatie bestaande uit een 50 tal solidaire 
verschillende land- en tuinbouw projecten en verdedi-
gers van de resterende groen ruimte in het Brusselse 
gewest.  Dit platform, opgericht op 17 April 2016, tijdens 
de dag van de «landloze boeren», heeft als doel het 
voorkomen van de verdere betonnering van de reste-
rende groen ruimte in Brussel.

Voor meer informatie :
tu in iersforumdesjardiniers@col lect i f .net


