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BIODIVERSITEIT IN BRUSSEL: 
Burgers vragen een moratorium op het vernietigen van natuurlijke sites 

 
Sinds februari 2022 organiseren het Tuiniersforum en een groep burgercollectieven maandelijks een 

mars naar één van de Brusselse bedreigde natuurlijke sites. In totaal hebben meer dan 4.000 mensen 

uit verschillende delen van het Gewest de handen in elkaar geslagen om deze gebieden te verdedigen. 

Door deze acties staan de dossiers duidelijk op de regeringsagenda en ze hebben de politieke partijen 

ertoe aangezet een standpunt in te nemen. Maar we zijn nog ver verwijderd van duidelijke politieke 

besluiten. De burgercollectieven maken zich zorgen over het huidige ruimtelijk beleid dat de gevolgen 

van de klimaatverandering verergert en de achteruitgang van de biodiversiteit in de hand werkt. 

Het Tuiniersforum vestigt de aandacht op het feit dat sinds 2003 de hittegolven in België 

verantwoordelijk zijn voor 4.719 doden (1). 

De tweede hittegolf van deze zomer, die hard toeslaat in Zuid-Europa en morgen ook België zal treffen, 

is niet alleen een klimaatalarm maar ook een gevaar voor de meest kwetsbare mensen. 

Het is in deze context dat 26 burgergroeperingen en natuurverenigingen (2) beslisten een 

gemeenschappelijk standpunt in te nemen: in het licht van de crisissen is een moratorium op de 

vernietiging van de Brusselse natuurlijke gebieden essentieel. 

Aan een waanzinnig tempo gaat het Brusselse Gewest door met het methodisch vernietigen van zijn 

laatste natuurlijke gebieden, ten nadele van de bevolking, het klimaat en de economie. De stad 

beroven van de vele ecosysteemdiensten die natuurlijke gebieden leveren is een vorm van agressie 

tegen de bewoners, zowel de menselijke als de niet-menselijke. We kunnen niet langer werkloos 

toezien hoe Brusselse politici de realiteit ontkennen om hun catastrofaal stedelijk beleid van de laatste 

jaren te kunnen voortzetten en zelfs te versnellen. 

De Europese Commissie, die de alarmerende achteruitgang van de biodiversiteit vaststelt en zich 

aansluit bij de jongste IPCC-rapporten, stelt een verordening voor die onder meer tot doel heeft een 

einde te maken aan het nettoverlies van stedelijke groene ruimten en van het stedelijk 

bomenbestand. Bovendien benadrukt de Commissie dat bescherming alleen niet voldoende zal zijn 

om het verlies aan biodiversiteit om te buigen maar dat het noodzakelijk zal zijn de groene ruimten in 

stedelijke gebieden uit te breiden. 

De 26 burgergroeperingen en natuurverenigingen, ondertekenaars van het manifest, vragen krachtige 

en onmiddellijke maatregelen ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen die nog kunnen 

worden gered: er moet dringend een moratorium worden ingesteld op de verharding van de levende 

bodem en het kappen van bomen. 

De ondertekenaars roepen de gewestelijke overheid publiekelijk op om van het toekomstige 

Gewestelijk Bestemmingsplan een instrument te maken van ruimtelijk beleid ten dienste van de 

biodiversiteit en het klimaat door levende bodems en bomen een strikte en definitieve bescherming 

te geven, alsook door overmatig bebouwde wijken te "ontharden". 
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De grote bouwwoede van de laatste jaren heeft veel open ruimte ingenomen en natuur vernield 

zonder echter een oplossing te bieden aan het gebrek aan sociale en betaalbare woningen. Ondanks 

deze vaststelling willen sommige politici ons doen geloven dat de strijd om het behoud van de natuur 

in Brussel ten koste zou gaan van de minder gegoede stadsbewoners. De ondertekenaars zijn zich ten 

zeerste bewust van de sociale crisis die een groeiend aantal Brusselaars gewelddadig en 

onrechtvaardig treft maar zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat de ecologische en de sociale crisis 

samen moeten worden aangepakt op een manier die geen schade berokkent aan kwetsbare personen 

en op geen enkele manier bijdraagt tot een vergroting van de sociale ongelijkheden. Oplossingen 

moeten worden gevonden in renovatie, reconversie, de strijd tegen leegstand en de bescherming van 

huurders tegen oneerlijke praktijken, enz. 

Ondertekenaars van het Manifest, die 40.000 handtekeningen "Stop beton" hebben verzameld, 

vragen sinds midden juni tevergeefs een afspraak bij het kabinet Vervoort om de discussie aan te gaan 

over Brusselse oplossingen die aangepast zijn aan de nieuwe klimaatproblemen en de brutale 

achteruitgang van de biodiversiteit.  

Op maandag 18 juli zijn vertegenwoordigers van deze comités op eigen initiatief naar het kabinet van 

de minister-president gegaan om hun manifest en petities te overhandigen. 

Zij zullen hun standpunt blijven verdedigen tot het Gewest stopt met de vernietiging van de 

biodiversiteit die essentieel is voor Brussel en zijn inwoners. 

Contacten : 
Frans/Engels : 0488/200 175 

Nederlands/Frans : 0478/344.142 

 

(1) 2003 augustus : 1175 doden, 2006 juli : 940 doden, 2015 juli : 410 doden, 2019 juni : 128 doden, 2019 juli : 

400 doden, 2019 augustus : 188 doden, 2020 augustus : 1460 doden. De overstromingen van vorig jaar hebben 

43 mensen gedood in Wallonië (bron: https://public.emdat.be/data). 

(2) Ondertekenaars moratorium: Tuiniersforum des jardiniers ; Collectif Save Donderberg ; Sauvons la Friche 
Josaphat ; Marais WielsMoeras ; Ami.e.s du Champ des cailles ; CCN Vogelzang CBN ; Let’s save Tenreuken ; 
Comité de quatier Mediapark ; Sauvegardons Neerpede ; Bas les PAD ; Comité Tervueren-Montgomery ; Réseau 
Transition asbl ; Collectif pour les arbres, la biodiversité et la santé ; (AQABEF) Association des Quartiers 
d’Auderghem, Boitsfort, Etangs et Forêt ; Association du Quartier Léopold ; Haren Observatory ; Comité du 
Quartier Meunier asbl ; Le Début des Haricots ; comités du Haut Woluwe ; Wolu-Inter-Quatiers (WIQ) ; Collectif 
du Carré des Chardons ; Le jardin collectif Tour & Taxis ; le Collectif PADACCORD ; Les Amis de la Forêt de Soignes 
; Bruxelles Nature ; l’Association de Comités de Quartier Ucclois (asbl A.C.Q.U.) ; … (ondertekening loopt verder). 
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