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Brussel Mobiliteit - Directie Maintain 

 

Beheert meer dan 37.000 bomen, 1.200.000 m² grasperken, 450.000 m² 

struiken en meer dan 330 km wegen die het vaakst gebruiken worden in het Brussels 

gewest. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin om de openbare ruimte veilig te houden, maar ook 

om deze ruimte aangenaam te maken voor zowel de inwoners als de lokale fauna en flora. 

 

 

NAARMATE DE BELANGSTELLING VOOR BEPLANTINGEN TOENEEMT, GROEIT OOK DE 

BEHOEFTE OM STRATEGIEËN EN MIDDELEN TE ONTWIKKELEN OM ZE IN STAND TE 

HOUDEN 
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 Beplantings- en infilteringsstrategie 

 

 Opdrachten, visies  

 

 Operationeel luik  

 

 Uitgevoerde, lopende, beoogde projecten 
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 Strategische projecten in goede banen leiden 
Met richtlijnen, uitgedruk in "SMART-doelstellingen" 

 

• Specifiek: nauwkeurig en door iedereen eenvoudig te begrijpen. 

 

• Meetbaar: door de doelstelling te kwantificeren of te kwalificeren. 

 

• Acceptabel: ambitieus, maar realistisch. 

 

• Realistisch: zich de middelen en omstandigheden verschaffen om de doelstelling te verwezenlijken. 

 

• Tijdsgebonden: met een duidelijk tijdschema en mechanismen voor opvolging in de tijd. 
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Enkele voorbeelden van concrete doelstellingen  

• De groene activa beter leren kennen en onder de aandacht brengen 

 - De burgers, de verschillende publieke actoren, de gemeenten, enz. informeren en sensibiliseren 

 - De personeelsleden van het groenwerkersteam en van de aannemers voortdurend opleiden 

 - Oog hebben voor innovaties, nieuwe technologieën, enz. 

• De volwassen bomen beschermen 

 - De regelgeving invoeren of verbeteren  

• Het bos verbeteren 

 - Meer inspanningen leveren op het vlak van beplantingen   

 - Focussen op nieuwe beplantingsruimten 

 - De kroonlaagindex verhogen 

 - Variatie aanbrengen in de beplantingen, monocultuur koste wat kost vermijden 

 

• Het bos beschermen en mettertijd benadrukken 

 

 

- 
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 Beplantingsstrategie 

 
"De natuur helpen ons te helpen "  

 
Een opdracht en visie die duidelijk en inspirerend zijn 

 

 

 

 

 een vergroening van de Brusselse gewestwegen door het aanleggen van 

nieuwe groene infrastructuren op niet-gebruikte, lelijke sites 

 

 meer doorlaatbare oppervlakten (opvang van regenwater, 

wateronafhankelijkheid, enz.)  
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 Beplantingsstrategie 
 

 

 

 

 

 

  

 een verbetering van de groeiomstandigheden van de bestaande beplantingen 

(rationalisering van de bewatering, verhoging van de verhouding oppervlakte / 

bodemvolumes voor de vegetatie, enz.) en de opvolging ervan (gegevensbanken, 

beheersplannen, enz.) 

  

 een beredeneerd, aangepast en gedifferentieerd beheer dat de biodiversiteit 

bevordert ... dat binnen de beginselen inzake duurzame ontwikkeling kadert 
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Een opdracht en visie die duidelijk en inspirerend zijn  

 

 

 

• De voorkeur geven aan grote bomen, struiken- en graslagen, enz. 

 

• Adviseren in volledige transversaliteit tussen de verschillende diensten, gemeenten, ondernemingen, 

enz. 

 

• Een functionele aanpak voor stadsbomen valoriseren en toepassen 

 

• Anticiperen op de toekomstige factoren i.v.m. meerdere evolutiefactoren 

 

• De beheersplannen voor de groene ruimten verbeteren met de invoering van een tool met kwaliteits- 

en opvolgingsindicatoren  
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Een plantenpalet 

 

• Met acties die samen met tal van diensten en actoren moeten worden opgezet. 

 

• Identificatie van de interfaces met het oog op de complementariteit van de 

voorzieningen. 

 

• Praktijken aanpassen, werken aan de ontwikkeling van nieuwe adaptieve soorten, 

horizontale en verticale diversiteit aanbrengen. 

 

En een denkoefening over de functionele aanpak 
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 Operationeel luik 

• De beheersplannen omkaderen de uitvoering van een actie of project. 

 

• Overgaan tot uitvoering door de plannings- en opvolgingshorizonten te bepalen met een 

proces van revisie en aanpassing voor elke horizon. 

 

• Met een adaptieve beheeraanpak en flexibele besluitvorming die kunnen worden 

aangepast in het licht van onzekerheden. 

 

Beheer van de beplantingsruimtes Evolutief en duurzaam 
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Wordt toegepast 

- Soorten uit minder goed vertegenwoordigde groepen integreren is een mogelijkheid om 

de diversiteit te verbeteren. 

 

- De oververtegenwoordiging van de meest gebruikte soorten terugschroeven.  

 

- Meer belang hechten aan droogtetolerantie  

 

- Bij hitte-eilanden met een beperkte kroonlaag moet bijzondere aandacht worden 

besteed aan het verhogen van niet alleen de kroonlaag, maar vooral van de veerkracht  

 



<Nr.>  

Om ervoor te zorgen dat de vergroening een SUCCES is 
 

Volgende goede praktijken zo goed mogelijk in acht nemen: 

 

 De boven- en ondergrondse plaatsinnemingen voor de vegetatie vergroten. 

 

 Een meer doorlaatbare openbare ruimte promoten door de ontwikkeling van de 

vegetatie en 

regenwater te combineren. 

 

 De ondergrond beschermen. 
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Geen ondergrond meer beschikbaar 
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Ruimer 
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Beaulieulaan - Oudergem 
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"Menhir-rotonde" op de Stallestraat - Ukkel 
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"Pol Bury-fontein" op de Koning Albert II-laan - Schaarbeek 
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René Henrystraat - Anderlecht 
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Alsembergsesteenweg 1006 - Ukkel 
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Agronomische opvolging van de planten  

"We sproeiden een beetje blindelings, [...] we zijn overgeschakeld op sproeien met de juiste hoeveelheid water." 

 

Beter sproeien en diverse besparingen  

 

►  Interactie ondergrond en planten 

►  Stedelijke uitdagingen op het vlak van water 

►  Van sproeien een teken van zorg maken, de gesprekspartners sensibiliseren, 

enz. 

►  De agronomische competenties ontwikkelen om wortelvorming te bevorderen 
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Gegevensbank: een troef 

Hulp bij de besluitvorming 

 

• De uitgaven boeken 

• Begroten 

• Programmeren 

• Anticiperen 

• … 

 



<Nr.>  

Het natuurinternet 

 

 
Geospatiale technologie gebruiken om de planten te helpen gedijen 

 

Door satellietbeelden en kunstmatige intelligentie te gebruiken om informatie te verzamelen 

over het aantal en de gezondheid van stadsbomen en kroonlagen kunnen de gebruikers 

een nauwkeurige inventaris opstellen. 

 

 

> Mobile Mapping  
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Conclusies 

Laten we ons niet te veel concentreren op de vorm van de planten. Omdat het 

merendeel van beheersproblemen zich onder de bodemlijn situeren. Dat is op dit 

moment een groot deel van ons werk. 

 

 

Onze aanpak bestaat erin al onze groene ruimten, planten en bomen te 

beschermen, te verbeteren en te ontwikkelen door het afvloeiende water naar 

innovatieve groene infrastructuur te leiden, met het oog op maximale 

economische, sociale en milieuvoordelen . 
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Dank voor uw aandacht  

 

  


