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A L G E M E N E  I N L E I D I N G
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Hoofdstuk 6

Hoofdstuk  1 & 2
Limite du OPN

Hoofdstuk 3

Limiet van de regio Brussel

Hoofdstuk 3 : Broekbeekvallei

Hoofdstuk 4 : Park van Neerpede

Hoofdstuk 5 : De Olympische dreef

Hoofdstuk 6 :  Natuurkant van Neerpede

Hoofdstuk 1 : landschapsarchitectuur plan
Hoofdstuk 2 : Duurzaam Toezicht en bescherming  van 
Neerpede

Neerpede is een grondgebied met een oppervlakte van 
480 hectare (grenzen van de hoofdstukken 1&2) aan de 
westelijke rand van de Brusselse metropool. Het is een 
deel van het Pajottenland dat zich binnen de grenzen van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt; het is lande-
lijk, gedeeltelijk beschermd en wordt paradoxaal genoeg 
begrensd door de Brusselse Ring. De toenemende verste-
delijking van Brussel en haar rand stelt deze landschappen 
voor grote uitdagingen.

Het Actieplan Neerpede «is gericht op de uitbouw van 
strategieën, plannen, expertise en middelen voor een 
betere bescherming van Neerpede». Het bouwt verder 
op het werk dat werd uitgevoerd in het kader van het 
Inter-gewestelijk Richtplan (Neerpede - Sint-Anna-Pede 
- Vlezenbeek). Dit richtplan, dat werd opgesteld tussen 
2013 en 2014, streefde ernaar om richtlijnen bepalen om 
de gemeenten Anderlecht, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw 
te helpen bij de duurzame ontwikkeling van dit gedeelde 
landschap. Het Actieplan Neerpede is gericht op het 
verwezenlijken van de essentiële doelstellingen uit het 
Richtplan voor het grondgebied van Neerpede, namelijk:   

• De versterking en bescherming van de grote 
landschapsstructuren, 

• De ontwikkeling van groene en blauwe netwerken als 
voornaamste ecologische infrastructuur, 

• Het tot stand brengen van een band tussen voedselpro-
ductie, landschap, natuur en stedelijke omgeving, 

• De ontsluiting van het gebied,  

• Het uitwerken van middelen om het richtplan te on-
twikkelen en uit te voeren. 

Om de efficiëntie te vergroten, werden de ingrepen die 
in Neerpede moeten worden uitgevoerd en ontwikkeld 
werden in het in 2017 gelanceerde Actieplan, verdeeld in 
6 aanvullende hoofdstukken: 

Hoofdstuk 1: Het landschapsplan: De aantrekkelijkheid 
van Neerpede vergroten, met als voornaamste doel het 
opstellen van een landschapsplan met de ontwikkeling 
van een aantal middelen voor de praktische uitvoering. 

Hoofdstuk 2: Proefproject Toezicht en duurzame be-
scherming van Neerpede, om de groene toekomst van 
Neerpede veilig te stellen, omvattende noodzakelijke 
structurele maatregelen. 

Hoofdstuk 3: De Groene Wandeling herwaarderen te 
Neerpede: de Broekbeekvallei, die een project ontwikkelt 
rond de Groene Wandeling ter hoogte van één van de 
toegangspoorten van Neerpede.

Hoofdstuk  4: Pedepark: Operationalisering of werkplan, 
ofwel voorbereidingen voor de uitvoering van een plan 
met gewestelijke bestemming Chapitre 5 : La Drève 
olympique, qui permet l’accessibilité et l’attractivité de 
Neerpede en tant que pôle récréatif régional en devenir. 

Hoofdstuk 6: Neerpede «de natuur», voor de instand-
houding en het beheer van deze open ruimte van het 
Pajottenland. 

Situatiekaart van de verschillende hoofdstukken 
binnen de OPN 
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Landschapsanalyse 
en diagnose 1
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Omvang van het hoofdstuk «Broekbeekvallei»

Situatie van het hoofdstuk 
«Broekbeekvallei» binnen de OPN

Broekbeek
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Voetbald veld
Waterbekken

De ring

Groene wandeling

Agrarisch perceel 

Dilbeek 

Anderlecht

Bon Air stadItterbeek laan

Wandeling door bestaand groen

Broekbeek

Regionaale limiet
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A  •  S T U D I E P E R I M E T E R

Hoofdstuk 3 betreft de noordoostelijke ingang van de 
Groene Wandeling in Neerpede en de Broekbeekvallei. 

Deze zone wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 
de «groene wandeling», een recreatief parcours van 60 
km lang dat ruimten met landschappelijke en ecologische 
waarde doorheen het hele Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest verbindt. In het kader van haar herwaardering 
voor wandelaars, is de studieperimeter een ideale getuige. 
Hij vertegenwoordigt één van de zeldzame toegangen 
tot Neerpede, midden in een valleilandschap waarop de 
Broekbeek haar stempel drukt.  

Het studiegebied van hoofdstuk 3 wordt geanalyseerd in 
een ruime context in hoofdstuk 1 «Het landschapsplan: 
de aantrekkelijkheid van Neerpede vergroten».  

De verschillende thematieken, die worden behandeld 
in hoofdstuk 2, zijn hier overgenomen. Ze maken een 
eerste benadering op de schaal van Neerpede mogelijk: 
Het landschap volgens rechtstoestand (GBP), het 
doorkruiste landschap (Mobiliteit), het ervaren landschap 
(gebruiken), het landschap langs het water (blauw 
netwerk), het ecologisch landschap (groen netwerk) en 
het waargenomen landschap (uitkijkpunten). 

Route van de groene wandeling binnen de hoofdstukken 
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GBP

GBP+ vrijetijds activiteit gebieden (IRP: Richtplan Neerpede Sint-Anna-Pede Vlezenbeek.)

  Studiezone van hoofdstuk 3

Het GBP definieert het gebied van het hoofdstuk als 
«parkgebied» en de wijk als «gebied van culturele, 
historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing». 
Het sociaal potentieel en het erfgoedbelang worden op 
de voorgrond gesteld.

De Goede Lucht-wijk is een tuinwijk en een belangrijk 
element dat zich in het zuiden langs ons studiegebied 
uitstrekt.

Langs de zuidkant wordt de wijk omboord door een 
uitgestrekte landbouwvlakte. Zo behoudt hij een landelijk 
karakter in de nabijheid van de stad.    

Het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan van Anderlecht, 
opgenomen in hoofdstuk 1, stelt de Goede Lucht-wijk ook 
voor als een dorpscentrum langs een gebied met parken 
en groene ruimten. 

De kaart van het groen en blauw netwerk vermeldt het 
gebied (kaart 3 van het GPDO) als een structurerende 
open ruimte.

 landschap van recht

Landschapsplananalyse: landschap van recht

LEGENDELEGENDE

 Omvangszone van studie voor 
hoofdstuk 3

  Omtrek van OPN
  Omtrek van IRP (Richtplan Neer-

pede Sint-Anna-Pede Vlezenbeek.)
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1000 m0 250 500 1000 m0 250 500

Landschapsplananalyse: gereisd landschap Landschapsplananalyse: geleefd landschap

De Ring doorsnijdt het landschap en isoleert Neerpede 
van de rest van Anderlecht. Er zijn slechts drie oversteek-
plaatsen, waarvan één in het gebied van dit hoofdstuk. 

De groene wandeling doorkruist de site en daalt vervol-
gens af naar het zuiden van Neerpede. Ze loopt door 
gebieden van groot biologisch belang en aantrekkelijke 
landschappen.

Het IOP inventariseert gebruiksgebieden. De Goede 
Lucht-wijk is een tuinwijk en een belangrijk element dat 
zich in het zuiden langs ons studiegebied uitstrekt. Hij 
wordt ook aangeduid als gebied van culturele, historische, 
esthetische waarde of voor stadsverfraaiing. 

Ondanks de afstand tot het Pedepark (hoofdstuk 5), waar 
de uitrustingen geconcentreerd zijn, blijft het studie-
gebied niet achter: binnen de Goede Lucht-wijk zelf zijn 
uitrustingen aanwezig: handels, school, sportzone... 

Zacht mobiliteitsnetwerk (bron : mobigis) Gebruik van het gebied (JNC)

  Omvangszone van studie voor hoofdstuk 3

LEGENDELEGENDE

 Omvangszone van studie voor hoofdstuk 3

Omtrek van OPN Omtrek van OPN
Hydrografisch netwerk Hydrografisch netwerk
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Horica en hotel

Werkplaats van boerderij
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ontworpen en geïdentificeerde fietspaden
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Landschapsplananalyse: ecologisch landschap
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

Bruxelles	Environnement 	/	Leefmilieu	Brussel
Avenue	du	Port	86c	/	3000	-	B_1000	Bruxelles

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

Analyse van de verschillende biotopen (Corine kaart) 

Landschapsplananalyse: landschap over het water

Neerpede is een grondgebied dat doorkruist wordt door 
zijn waterlopen. De Broekbeek is de meest noordelijke 
waterloop op het grondgebied van Neerpede en stroomt 
ondergronds in de perimeter die in dit hoofdstuk wordt 
bestudeerd om onder de ring door te stromen en zijn 
loop voort te zetten onder de Luizenmolenlaan.

Hoofdstuk 1 «Landschapsplan» herwaardeert deze ruimte 
ook om haar biologisch belang: 

- De topografie rond de zone van hoofdstuk 3 is golvend, 
een specifiek kenmerk van het Pajottenland.

- De biotopen zijn divers. We vinden tuinen langs de 
Tuinwijk Goede Lucht, mesofiele weiden, in groep geplante 
struiken en kleine bomen omvattende Prunus spinosa en 
Rubus fruitosus, verbeterde droge weiden, aanplantingen 
van coniferen, bosjes... 

- De Tuinwijk Goede Lucht is op de Corine-kaart aangeduid 
als een stedelijk huizenblok omringd met landbouwzones.

Geografische context (JNC) 
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I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Stil water
24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions

!"# $%&'()&*'+,&*-$./*/$0$1*2.*3+.'(. $('$4)5*&+.'(.
!"#$%%&'()*+,%'-.'/0 1((223((4(567789(5/$:',,'% (
;', (<(=3>(?9@>(>(3AB(CD(D9(
'4-#E, (<(FGHIFGHJ.'

1-*&$,67)*'+,&(- $"(()6(8(

"9$8:$6-*& ;<=(--(

>*'(

%&8+<(

7AK7>K>97B

Analyse des biotopes urbains610
1/5000

?:)@(+--*&<($('$6),'(<'+,& $8:)*5-( $8($"(()6(8(

A+')($8($6-*&

;AB1;

CB%AD%?;$>EF4GDBH;

CB%AD%?;$>EF;4GD;

1DF!;A

Ce document est la propriété de JNC International; il ne peut être communiqué, reproduit ou utilisé sans son autorisation écrite

Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Stromend water, brasem gebieden

Heide, fruit en weideland: 

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions

!"# $%&'()&*'+,&*-$./*/$0$1*2.*3+.'(. $('$4)5*&+.'(.
!"#$%%&'()*+,%'-.'/0 1((223((4(567789(5/$:',,'% (
;', (<(=3>(?9@>(>(3AB(CD(D9(
'4-#E, (<(FGHIFGHJ.'

1-*&$,67)*'+,&(- $"(()6(8(

"9$8:$6-*& ;<=(--(

>*'(

%&8+<(

7AK7>K>97B

Analyse des biotopes urbains610
1/5000

?:)@(+--*&<($('$6),'(<'+,& $8:)*5-( $8($"(()6(8(

A+')($8($6-*&

;AB1;

CB%AD%?;$>EF4GDBH;

CB%AD%?;$>EF;4GD;

1DF!;A

Ce document est la propriété de JNC International; il ne peut être communiqué, reproduit ou utilisé sans son autorisation écrite

Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Bos in struikstadium

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Hakhout

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Hazelnootstruiken

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Gemeenschap van weiland en geli-
jkaardige gemeenschappen

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Beplante rand langs het water

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Mesofiele weide

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Fruitland bestaand uit Prunus spi-
nosa en Rubus fruticosa

Bos:

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Loofbos

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Wilgen beplanting langs oeverlijn

Veenmoerassen en moerassen :

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions

!"# $%&'()&*'+,&*-$./*/$0$1*2.*3+.'(. $('$4)5*&+.'(.
!"#$%%&'()*+,%'-.'/0 1((223((4(567789(5/$:',,'% (
;', (<(=3>(?9@>(>(3AB(CD(D9(
'4-#E, (<(FGHIFGHJ.'

1-*&$,67)*'+,&(- $"(()6(8(

"9$8:$6-*& ;<=(--(

>*'(

%&8+<(

7AK7>K>97B

Analyse des biotopes urbains610
1/5000

?:)@(+--*&<($('$6),'(<'+,& $8:)*5-( $8($"(()6(8(

A+')($8($6-*&

;AB1;

CB%AD%?;$>EF4GDBH;

CB%AD%?;$>EF;4GD;

1DF!;A

Ce document est la propriété de JNC International; il ne peut être communiqué, reproduit ou utilisé sans son autorisation écrite

Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Vegetatieve gordel langs het water

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Riet

Agrarische grond en artificieel 
landschap:

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Verbeterd droog weideland

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

  Verbeterd vochtig weideland

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Intensieve teelt

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Extensieve teelt

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Boomgaarden

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Naaldbomen

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Loofbomen

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions

!"# $%&'()&*'+,&*-$./*/$0$1*2.*3+.'(. $('$4)5*&+.'(.
!"#$%%&'()*+,%'-.'/0 1((223((4(567789(5/$:',,'% (
;', (<(=3>(?9@>(>(3AB(CD(D9(
'4-#E, (<(FGHIFGHJ.'

1-*&$,67)*'+,&(- $"(()6(8(

"9$8:$6-*& ;<=(--(

>*'(

%&8+<(

7AK7>K>97B
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Boomenrij

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Heggen

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Kleine bosjes

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Serres en andere agrarische 
constructies

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Sportterreinen en parken

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Privé tuinen

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif

Terrains de sports (surfaces artificielles)

86,1 Grandes constructions
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Nomenclature faite sur la base de "Corine Biotope"

I):J(--(. $;&@+),&&(K(&'$L$M((NK+-+(:$I):..(-
+L'G$' ()$ (MN/O(8DH(K(3999(4(567999(5/$:',,'%

1 Hectare
soit 10 000 m2

1 are

2 Hectares
soit 20 000 m2

3 Hectare
soit 30 000 m2

0 10 20 30 40 50 100 250 500

Terrains de sports (surfaces artificielles)

 Intensief gemaaid gras

24,15 : Eaux courantes, zone à Brèmes

22,1 : Eaux douces 

2 : Milieux aquatiques non marins

37,71 Ourlets de cours d'eau

31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)

86,3 : Sites industriels en activité

82,1 : Cultures intensives

84,1 : Alignements d'arbres

81,1 : Prairie sèche améliorée

81,2 : Prairie humide améliorée

82,3 : Cultures extensives

83,31 : Plantation de conifères

84,5 : Serres et constructions agricoles

85,3 : jardins

86,2 Villages

83,15 : Vergers

8. Terres agricoles et paysages artificiels

84,2 : Haies

85,12 : Parcs et terrains de 
sport

85,3 : Gazon tondu intensif
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31,8 Fourrés de noisetiers

31,8E Taillis

37,1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées

38,811 Fruticées à Prunus spinosa et 
Rubus fruticosus

38 prairies mésophiles

3. Landes, fruticées et prairies

31,872 Stade arbustif préforestier

4. Forêts

41,1: Fôret caducifolié

44,1 formations riveraines de saules

53 : Végétation de ceinture et de bords d'eau

53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais
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3. Landes, fruticées et prairies
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53,11 : Phragmitaies

5. Tourbières et marais

83,32 : Plantations feuillus

84,3 : Petit bois, bosquet

87,2 : Friches (zones rudérales/Zones en friches)
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Landschapsplananalyse: waargenomen landschap

De valleiligging laat de inplanting van uitkijkpunten over 
het landbouwlandschap rond de zone toe. Bovendien 
gaan de landbouwpercelen gepaard met een min of meer 
ondoorzichtige vegetatie, die de percelen verkamert en 
visueel open en gesloten sequenties creëert.

De visuele ruimte ontstaat door het verdiepte reliëf van 
de Broekbeekvallei en zijn natte vegetatie. De uitgraving 
van het reliëf door de mens is aanzienlijk aan de rand van 
de beek en draagt bij tot de visuele waardering.

Landschapsplananalyse: veranderend landschap

LEGENDE

  Zone d’étude du chapitre 3

Kaart van de zichten (JNC)
1000 m0 250 500

JNC - Mai 2017

Omtrek van OPN
Hydrografisch netwerk

Topografie
Kam (hoogste oppervlakte)

Visueel doorzichtige vegetatie
Dichte vegetatie

Visueele perspectieven
Zicht as

Visueele bochten

Vallei

Vegetatie

Zichten
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Landschapsplananalyse: gereisd landschap

Mobiliteit

Problematische in- e n uitgangen
Groene wandelroutes

Groene wandelroutes – doorgang onder het spoor door
Stoep

Wandelwegen

Bestaande zebrapaden
Fietsroutes

Spooronderbreking door zacht verkeer
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Plaats van foto 1

Plaats van foto 3

Plaats van foto 4

Plaats van foto 2

VOORDELEN

NADELEN

De groene wandeling is een tracé voor actieve mobiliteit 
dat de ronde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet. 
Op dit tracé loopt ze onder de snelweg van de ring, langs 
de waterloop Broekbeek en sluit ze aan op de wijk «Goede 
Lucht». De positie van de groene wandeling in deze zone 
biedt een groot potentieel als ingangspoort tot Neerpede. 
Neerpede wordt immers ingesloten door de Ring, die de 
toegangen voor wandelaars uit Brussel beperkt. 

De ingangen van de site zijn functioneel aangepakt, in de 
eerste plaats bedacht voor de auto, zonder veel leesbaarheid 
voor de voetgangers. De voetgangersoversteekplaatsen zijn 
slecht zichtbaar en het ontbreekt er aan signalisatie, wat de 
oversteek bemoeilijkt. Deze problemen zijn bijzonder sterk 
aanwezig wanneer de groene wandeling onder de Ring loopt 
en het uiteinde van de Sylvain Dupuislaan oversteekt. 

Een soortgelijk probleem doet zich voor wanneer de wandeling 
verder loopt over de stoepen van de Vruchtbaarheidslaan. 
De vele kruispunten veroorzaken een fragmentering van de 
groene wandeling op de site.

Het fietstraject volgt de groene wandeling, bedient de 
wijk Goede Lucht en sluit aan op de grote fietsassen van 
Brussel. Het lijdt echter onder dezelfde gebreken als de 
voetgangerspaden. Omdat het fietsparcours standaard de 
Vruchtbaarheidslaan volgt zonder duidelijke markering, komt 
de fietser potentieel in conflict met de auto.

B  •  D O O R K R U I S T  L A N D S C H A P

Deze ruimte vormt een 
ingangspoort tot Neerpede.

De groene wandeling bedient 
de tuinwijk Goede Lucht.

Paden met een potentieel voor 
grote landschapskwaliteit.

Aan de in- en uitgangen van de 
ruimten ontstaan problematieken op 
het vlak van veiligheid, comfort en 
leesbaarheid voor de voetgangers.

De fietspaden zijn onderbroken 
en treden potentieel in conflict 
met het gemotoriseerd verkeer.

De groene wandeling is 
onsamenhangend, wordt 
doorgesneden door de berijdbare 
wegen en is losgekoppeld 
van het landschap.

JNC - Janvier 2018

JNC - Janvier 2018

JNC - Janvier 2018

JNC - Mai 2017
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analyse kaart van het ervaren landschap

Gebruik
Woonplaatsen (Bon Air stad)
Plaatsen met spontane natuurontwikkeling
Argrarische oppervlaktes
Speelplaatsen

Parkmeubilaire
School, sport en handel zones
Grasland zones
Limieten van beperkte bewegingsopperv-
laktes (door te brede of te stijle oevers)
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Plaats van foto 1

Plaats van foto 3

Plaats van foto 4

Plaats van foto 2

C  •  E R V A R E N  L A N D S C H A P

De speel- en ontmoetingsruimten zijn momenteel 
losgekoppeld van de paden en de groene wandeling. 
Hun toegang wordt dus bemoeilijkt voor personen 
met beperkte mobiliteit, zeker wanneer het gras nat is. 
Bepaalde inrichtingen zijn oud en zouden gerenoveerd 
of vervangen moeten worden (banken, voetbaldoelen of 
pingpongtafel).

Een groot grasveld strekt zich uit langs de Broekbeek. Het 
is een vrije ruimte voor spel en ontspanning die dagelijks 
wordt gebruikt. Een interessante boomlaag biedt in de 
zomer koelte en schaduwzones, en draagt bij tot het 
creëren van een aangename ruimte in dit lineair park.

Landbouwzones dringen in onze studieperimeter en 
bieden potentieel langs de groene wandeling en de 
tuinwijk Goede Lucht. Ze liggen in het hart van de gebruiken 
van onze zone. Onlangs werden er gedeelde tuinen die 
beschikbaar zijn voor de omwonenden aangelegd door 
een groep bewoners. Bovendien werd er professionele 
agro-ecologische landbouw aangevat via projecten 
zoals BoerenBruxselPaysans. De invoering van gedeelde 
landbouw is een potentieel dat opgewaardeerd moet 
worden bij de aanleg en het beheer van de ruimte. 

De tuinwijk Goede Lucht biedt potentieel om van deze 
ruimte een gezellige en aantrekkelijke plaats langs de 
groene wandeling en een ontmoetingsplaats op de 
schaal van de wijk te maken. Deze woonzone omvat een 
sportruimte, een school, een handel... die bezoekers 
kunnen aantrekken uit aangrenzende externe plaatsen.

VOORDELEN

NADELEN

Aanwezigheid van grote 
grasvlaktes om te ontspannen.  

Aanwezigheid van de 
tuinwijk Goede Lucht.

Bestaande begraasde weides.

De wens van de burgers om 
moestuinen te creëren.

Meubilair is er weinig 
aanwezig of oud.

De speeltoestellen voor kinderen 
zijn oud en slecht verbonden 
met de groene wandeling en 
de tuinwijk goede lucht.

JNC - Mai 2017

JNC - Mai 2017

JNC - Mai 2017

JNC - Mai 2017
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Analyse kaart van het  landscape langs het water

Water
Valleien
Kam (hoogste oppervlakte)
Wateroppervlaktes
Broekbeek
Zijrivieren

Gekanaliseerd water
Steile oevers
Verharde oevers
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Plaats van foto 2

Plaats van foto 1

Plaats van foto 3

Plaats van foto 4

D  •  L A N D S C H A P  L A N G S  H E T  W A T E R

VOORDELEN

NADELEN

De Broekbeek ontspringt in Dilbeek en stroomt van west 
naar oost door de gemeente. Hij doorkruist de zone via 
de Broeckstraat en de Vruchtbaarheidsstraat. Het is de 
laatste plaats waar hij in open lucht stroomt, want daarna 
stroomt hij ondergronds. Daarna stroomt een deel van 
het water in de collector van de Broekbeek, en een ander 
deel verlaat de vallei om zich in de Neerpedebeek te 
storten. De oude bedding van de Broekbeek, die door 
het water met uitgesleten, is vandaag nog zichtbaar in de 
topografie.

De Broekbeek stroomt in deze ruimte en creëert er een 
lineariteit.  Langs zijn tracé zijn trajecten voor zachte 
vervoerswijzen georganiseerd (groene wandeling en 
fietsers).  Desondanks is de Broekbeek visueel afwezig in 
het landschap. Hij is gemakkelijk op te merken door het 
reliëf, maar het visueel en akoestisch contact door de 
nabijheid van het water is enkel toegelaten ter hoogte 
van de brug (uitkijkpunt 4). Nog voordat hij ondergronds 
gaat stromen, is de Broekbeek al vergeten. Er is een 
toegangsweg naast het technisch lokaal, die enkel 
bestemd is voor onderhoudsdoeleinden. 

De aanleg zal de Broekbeek moeten beschouwen als 
de draad van Ariadne van deze ruimte.  Meer dan een 
structurerend element, zal de aanwezigheid van het water 
als landschapselement op de voorgrond gesteld worden. 
De oevers zullen worden verzacht zodat de gebruikers 
zich naar deze vergeten waterloop kunnen begeven. 

Het stormbekken van de Kaudenaardestraat (zichten 1 
en 2) werd aangelegd voor de ring aan de kant van het 
Vlaams Gewest. Zijn integratie in het landschap is bruusk: 
het betreft een functioneel hydraulisch kunstwerk. 
Wanneer er water aanwezig is, komen er nochtans talrijke 
vogels.

Het stormbekken met een zeer 
artificieel uitzicht markeert 
het landschap sterk.

De oevers van de Broekbeek 
zijn weinig zichtbaar, slecht 
toegankelijk en steil, en dus 
onderhavig aan erosie.

Het profiel van de vallei 
werd getransformeerd aan 
de kant van Anderlecht.

De Broekbeek stroomt langs 
de tuinwijk Goede Lucht en 
de groene wandeling.

Het reliëf van drainagebekken 
biedt een interessant 
landschappelijk potentieel.

Het profiel van de vallei is beter 
bewaard aan de Vlaamse kant.

JNC - Mai 2017

JNC - Mai 2017

JNC - Janvier 2018

JNC - Janvier 2018
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Analyse kaart van het ecologie van het landschap

Vegetatie
Grasland zones
Weiland gebieden
Oevers met extensieve vegetatiegroei
Privé tuinen

Braakliggende/ extensieve vegetatiegroei oppervlaktes

Struikgewassen

Bestaande dreef

Gebouwen
Speelplaatsen in EPDM
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E  •  E C O L O G I E  V A N  H E T  L A N D S C H A P

Plaats van foto 1

Plaats van foto 2

Plaats van foto 3

Plaats van foto 4

Een analyse op ruimere schaal heeft toegelaten om de 
landschapskwaliteit die de groene wandeling langsheen zijn 
traject zou kunnen bieden op de voorgrond te stellen. Ter 
hoogte van het groene netwerk is de groene wandeling dus 
een instrument om de landschappen op te waarderen, alsook 
de diversiteit van milieus die Neerpede kan bieden. In dit 
hoofdstuk doorkruist de groene wandeling een parkgebied 
volgens het GBP.  

De Broekbeekvallei herbergt een beplantingvegetatie 
die typisch voorkomt aan de rand van waterlopen: elzen, 
wilgen... Deze beplanting is aanwezig op de oevers van de 
Broekbeek. Op deze plaats vinden we langs de waterloop 
ook een grasstrook die één keer per jaar gemaaid wordt.

Deze natte vegetatie is ook aanwezig in het omringende 
landschap ten noorden van de rivier. Ze bestaat vooral uit 
spontane beplanting. 

Omgekeerd is de zuidkant van de Broekbeek grotendeels 
samengesteld uit grote open grasvelden met hier en daar 
imposante bomen. Een bebost massief, in de nabijheid van 
de speeltoestellen, vormt een uitzondering. 

Bovendien omzomen rijen linden de Vruchtbaarheidslaan 
aan weerszijden, wat haar een interessant landschapskarakter 
geeft en haar gebruik aangenaam maakt (schaduw...). 

Tot slot bestaat de tuinwijk Goede lucht uit huizen van het 
type twee- of driegevelwoning met een kleine voortuin en 
een tuin aan de achterkant. Deze tuinen zijn gescheiden 
door plantaardige schermen uit min of meer hoge hagen. Op 
ruime schaal vermindert deze tuinmatrix de impact van de 
bebouwing op de landschappelijke connectiviteit.

A VOORDELEN

NADELEN

De oevers en de Broekbeek 
zelf zijn niet goed zichtbaar.

Steile oevers die onderhevig 
zijn aan erosie (ten gevolge 
van de aanaarding kant 
Anderlecht) verhinderen dat er 
zich natte vegetatie vestigt.

De met bomen omzoomde dreef 
wordt bruusk onderbroken.

De uitzichten tonen een spel van 
coulissen dankzij de vegetatie.

Er is een beplanting van 
bomen en stuiken aanwezig, 
o.a. een onvolledige dreef.

Landbouwpercelen omringen 
de site, gedeelde moestuinen 
worden aangelegd

Een zone spontane natuur 
is aanwezig aan de kant van 
Dilbeek (te behouden).

JNC - Mai 2017

JNC - Mai 2017

JNC - Mai 2017

JNC - Mai 2017
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Analyse kaart van het waargenomen landschap

Zichten
Landschappelijk kwalitatieve zichten op bossen
Zichten op technische elementen
Zicht op de stad Bon air
Paden die de zichten verbinden

Bestaande dreef (behoudt de zichten)
Gebouwen (visuele sluiting)
Privé tuinen (visuele sluiting)
Struikgewassen (visuele sluiting)
Hoogtelijnen
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F  •  W A A R G E N O M E N  L A N D S C H A P

VOORDELEN

NADELEN
Plaats van foto 2 : Beperkt zicht over de 
lengte van de Broekbeek

Plaats van foto 1 : Uitgestrekt zicht over 
het gras 

De uitzichten die het landschap biedt, zijn georiënteerd 
en gekaderd door de diverse thematieken die onlangs 
werden aangekaart. 

De paden en gebruiksruimten verschaffen uitkijkpunten. 
Anderzijds kadert het plantaardig netwerk de uitzichten. 
Het water wekt nieuwsgierigheid op, want men hoort het, 
maar het is zelden te zien. Tot slot genereert het verdiepte 
reliëf in vallei verre of nabije uitzichten. 

De verre uitzichten richten zich op de oever aan de 
overkant, paden die het perspectief dragen, rijen bomen 
die de uitzichten omkaderen, serres... 

De nabije uitzichten vestigen zich op plekken aan de 
onderzijde van de rivier, of op plekken met besloten 
beplanting. Bijvoorbeeld: ter hoogte van de beplanting 
op de oevers zijn de uitzichten gesloten, wat het water 
onzichtbaar maakt. Ter hoogte van de noordelijke flank 
stellen de plantenmassieven een spel van coulissen op, 
waarop de blik blijft rusten, of creëren ze openingen. 

De impact van het plantaardige netwerk op de 
uitkijkpunten verandert de perceptie radicaal in de 
loop van de  seizoenen. Dezelfde uitkijkpunten werden 
gefotografeerd op een winterochtend en op een namiddag 
in de zomer om de capaciteit van dit landschap om te 
veranderen weer te geven.

De technische elementen rond 
en in de site zijn heel zichtbaar.

De oevers en de Broekbeek 
zelf zijn niet goed zichtbaar.

Aanwezigheid van nabije en verre 
uitzichten over het landschap met 
een grote landschappelijke kwaliteit.

De uitzichten tonen een spel van 
coulissen dankzij de vegetatie.

Grote visuele variaties in de 
loop van de seizoenen.

JNC - Janvier 2018

JNC - Janvier 2018
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Plaats van foto 3 : Visueel aantrekkelijk tijdens een 
bepaalde periode van het jaar… Hier, een hazelaar over 
waardevol water

Plaats van foto 4 : Wanneer de omligende vegetatie sluit 
vormt er een perspectief van het pad 

Plaats van foto 5 : Plotseling maaien versterkt het beeld 
van de helling. 

JNC - Mai 2017

JNC - Janvier 2018 JNC - Janvier 2018 JNC - Janvier 2018

JNC - Mai 2017 JNC - Mai 2017
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Plaats van foto 6 : Vooral in het voorjaar zijn de speelplaat-
sen beperkt. In de zomer zorgen de bomen voor schaduw 
en verkoeling.

JNC - Janvier 2018

JNC - Mai 2017
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Luchtfoto van de site gemaakt in 1944 Luchtfoto van de site gemaakt in 1953 Luchtfoto van de site gemaakt in 1977

Foto genomen tijdens de 
werkzaamheden van de Ring

400 m0 100 200400 m0 100 200400 m0 100 200
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G  •  L A N D S C H A P  I N  V E R A N D E R I N G

Luchtfoto van de site gemaakt in 2004

VOORDELEN

NADELEN

Het landschap dat overeenkomt met het studiegebied 
van dit hoofdstuk 3 is in de loop van de tijd veranderd. 
Hier werd een vergelijking gemaakt vanaf de jaren 40, met 
twee belangrijke fasen voor dit landschap in verandering: 
de geleidelijke verdwijning van de groenteteelt rond de 
tuinwijk Goede Lucht in het noorden en het oosten en de 
plotse verschijning van de Ring. 

- In 1944 verbinden groenteteeltpercelen de rand van de 
Broekbeek met de tuinwijk Goede Lucht, en strekken ze 
zich uit over een grote ruimte in het oosten

- In 1953 wordt de tuinwijk Goede Lucht aangevuld, ten 
koste van enkele percelen waar groenten worden geteeld. 
Bovendien verdwijnt een groot gedeelte van de percelen 
in het oosten op de huidige plaats van de Ring. 

- In 1977 verschijnt de Ring, wat gepaard gaat met zeer 
grote werken die een impact hebben op het grondgebied. 
De Broekbeek verdwijnt uit het zicht vanaf de Ring en 
stroomt voortaan ondergronds aan de Brusselse kant. De 
resterende tuinbouwpercelen zijn degene die ten noorden 
van de tuinwijk Goede Lucht liggen, langs de Broekbeek. 

- In 2004 blijft er geen enkel tuinbouwperceel meer over. 
De Ring wordt aangelegd, alsook het spaarbekken voor het 
regenwater van de Ring. Het is de ruimtelijke organisatie 
die we vandaag kennen.

De plotse verschijning van de Ring 
en van zijn technische elementen 
hebben een plotse impact gehad 
op het grondgebied en hun 
beïnvloeden die vandaag nog steeds. 

De Broekbeek stroomt 
ondergronds vanaf de Ring.

Groenteteelt maakt integraal deel 
uit van de geschiedenis van deze 
ruimte, hoewel er op de site geen 
sporen van bewaard zijn gebleven. 

De Broekbeek blijft bovengronds 
over de totaliteit van de zone van de 
site ondanks de komst van de Ring. 

400 m0 100 200
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JNC - Janvier 2018
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Broekbeek Poort
Gemeenschappelijke 
tuinen, stedelijke wei-
land en groenteteelt

Knooppunten en 
verzamelplaasen

Dichtbijligend water Ruimtes waar honden 
vrij mogen rondlopen

Speelplaatsen

Plattegrond park Boekbeek
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A  •  O V E R Z I C H T S P L A N

• Het project is opgebouwd uit 5 thematieken die 
beantwoorden aan de eerder uitgevoerde analyse: 

• De Broekbeekpoort illustreert het landschap onder 
de Ring, waarbij de ingang van Neerpede gemarkeerd 
wordt door de groene wandeling en het «einde van de 
stad».

• De gedeelde tuinen, de begraasde stadsweides en 
de groenteteelt, die de gediversifieerde gebruiken van 
stadslandbouw zijn uitgerold worden in hoofdstuk 4.

• De knooppunten en pleintjes, die aan de kruisingen 
van circulaties worden opgesteld.

• De nabijheid van het water, langs de groene wandeling 
ter hoogte van het lineair park.

• De speelruimten die in het lineair park opgesteld zijn.  

Bomen

Met grasbegroeide ruimtes

Onder bos groeiende zones

Rivier
Zacht hellende oever met rivierplanten

Groenteelt oppervlaktes (professioneel)

Familie tuinen

Bestaande collectieve tuinen
Mogelijke uitbreidingsruimte voor de collectieve tuinen

Fietspaden

Wandelpaden

Gedeeld pad voor voetgangers en fietspaden

Weiland

Riooleringdeksels

Schuurtjes

Banken

Stal
Omheining
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Point de vue de 
la perspective 
ci contre

Perspectief ilustratie van de ingang van Neerpede - JNC Grondplan van de ingng van Neerpede
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1 )  B R O E K B E E K P O O R T

Verbetering van een onderbrug doorgang, 
Hall of Fame, Neerpede

Aanduiding van verschillende mobiliteit-
sroutes, Hall of Fame, Osnabrück, Duitseland.

Ruimtes gecrëeerd door grondverplaatsin-
gen, Wenchuan China

Verhoging van zebrapad, Calais, Frankrijk

B  •  D E T A I L S  V A N  I N R I C H T I N G E N

 » Opwaardering van de doorgang 
onder de brug van de ring.

 » Verduidelijking van de 
oppervlakten voor verplaatsingen 
met actieve mobiliteit. 

 » Installatie van oversteekplateaus 
en signalisatie.

 » Gebruik van vegetatie en profilering 
van het reliëf om de technische 
elementen aan het zicht te onttrekken.

 » Voldoende breedte voor deze 
ruimte die een echte ingangspoort 
van Neerpede wordt.

De doorgang onder de autosnelweg (ring) wordt esthetisch 
opgewaardeerd. Het is geen vergeten ruimte meer, 
maar een plaats voor vrije expressie op een stedelijke 
achtergrond. Deze plaats zou als artistieke ruimte kunnen 
dienen, zoals de «Hall of Fame» van het Vijverspark van 
Neerpede. 

Wat de circulaties betreft, wordt de verharding uniform 
gemaakt. De actieve mobiliteit krijgt voorrang in de ruimte 
onder de ring. De aanduidingen van de verplaatsingen 
worden verduidelijkt en beveiligd door verhoogde 
voetgangersoversteekplaatsen op oordeelkundig gekozen 
plaatsen. 

Het spaarbekken en de technische elementen worden 
verborgen door vegetatie en profilering van het reliëf. Zo 
wordt deze ruimte aan het zicht onttrokken en biedt ze 
een potentiële habitat voor lokale fauna flora. 

Globaal genomen wordt deze ruimte in zijn volledige 
potentiële breedte beheerd om een echte toegangspoort 
van Neerpede te worden voor alle gebruikers.  

DE RING

JNC - octobre 2019
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2 )  G E D E E L D E  T U I N E N  E N  E C O L O G I S C H  B E G R A A S D E  W E I D E S

Dubbele tuinhuisjes, moestuinen James 
Ensor, in Anderlecht.

Perceel in een gemeenschappelijke tuin, 
Campus Solbosch, Brussel.

De Prairie Dolez, moestuinpark in Natura 
2000 gebied, Ukkel.

 » Creatie van familietuinen op de 
plaats van degene die verdwenen 
zijn bij de aanleg van de Ring. 

 » Een «groene strook» scheidt 
de straat van de tuinen. 

 » Geïntegreerd beheer voor de 
groene strook (extensief maaien, 
struiken en open zones)  

 » Aanleg van pleintjes langs 
het centrale traject.

In het oosten van de zone, langs de ring, zijn percelen 
ingericht om familiale tuinen en collectieve moestuinen 
te worden. Deze tuinen hebben een oppervlakte tussen 
30 en 50 m2. Deze gedeelde moestuinen waren al op 
die plaats aanwezig vóór de aanleg van de Ring, zoals te 
zien op de luchtfoto’s in het deel analyse («Landschap in 
verandering»). 

Langs de toegangsweg naar de tuinpercelen zijn pleintjes 
geïnstalleerd. Ze dienen om rustplekken of ontmoetings- 
en verzamelplaatsen te creëren voor de gebruikers van 
de tuinen.

Er is een «groene strook» aangelegd langs de Francis 
Crapsstraat om de teeltzones te isoleren van de 
circulatiezones. Ze scheidt de familietuinen van de straat. 
Deze ruimte wordt onderworpen aan een gedifferentieerd 
beheer. Ze dient om grote overlast van de straat te 
beperken (lawaai, visueel, geuren...)

De familietuinen zijn voorzien van tuinhokjes om 
werktuigen en ander materieel om te tuinieren op te slaan. 
Ze zijn per twee gegroepeerd (cf. plannen p28) en hebben 
hetzelfde esthetisch uitzicht, natuurlijke en kwaliteitsvolle 
materialen.  

Het moestuinpark Dolez is een voorbeeld van een 
voormalige weide te Ukkel die omgevormd werd tot 
een park van twee hectare. Het omvat schuilplaatsen 
en natuurlijke boomgaarden, vrije hagen, maaiweides, 
overstromingsgebieden, ecologisch begraasde ruimten 
en gemengde moestuinen. Er zijn ook paden aangelegd 
voor wandelaars, die in verbinding staan met de Groene 
Wandeling. De moestuin van bijna 2.500 vierkante meter 
omvat 36 percelen, die ter beschikking gesteld worden 
door Leefmilieu Brussel voor lokale verenigingen en 
gebruikers.

GEDEELDE TUINEN
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 » De groene wandeling loopt langs de 
omgeving van de tuinwijk Goede Lucht. 

 » Een professionele groenteteeltruimte 
is aangelegd op het westelijk perceel. 

 » Er wordt een groene strook 
gecreëerd tussen de groenteteeltruimte 
en de groene wandeling.

Peri-urbane landbouw

Producten van een moestuin in de stad, 
Brussel

Een ruimte voor professionele groenteteelt (630m2) 
is aangelegd ten westen van de site. Deze groenteteelt 
met commercieel doel beoogt een lokale productie met 
milieuvriendelijke methodes. 

BoerenBruxselPaysans laat nu toe dat er opnieuw 
biologische groenteteelt gevestigd wordt in Neerpede 
op de terreinen van de gemeente en het gewest. Het is 
de ideale filosofie voor de toepassing en het beheer van 
deze groenteteeltruimte. De producten wordt verkocht 
bij partners in de nabijheid. 

Dezelfde «groene strook»-typologie wordt toegepast 
om de teeltruimte te scheiden van de groene wandeling. 
In een toekomstig faseringsproject kan deze groene 
strook worden onderhouden via een systeem van 
redelijke ecologische begrazing. Het beheer ervan laat 
toe om een buffer te creëren met de permacultuurzone: 
uitwisselingen en circulatie van de bestuivers, beperking 
van de afvloeiing van het regenwater bij hevige buien, 
regeneratie van de bodem...

GROENTETEELT
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 » Creatie van een doorgangsplaats 
voor ecologische begrazing met 
een schuilplaats voor de dieren.

 » Ecologische dimensie van 
het beheer door de schapen in 
diverse bijhorende ruimten. 

 » Sociale dimensie van deze ruimte, 
in de omgeving van de tuinwijk 
Goede Lucht en op de plaats van 
de ingangspoort van Neerpede.

Festival van transhumance, Brussel

Voorbeeld van eco-begrazing, Lyon, Frankrijk

Zoals eerder aangehaald, worden bepaalde zones onde-
rhouden door schapen (ecologische begrazing). 

Met het doel om ecologische begrazing toe te passen op 
de sites en hun omgeving, wordt een doorgangsplaats 
voor ecologische begrazing ingericht ten westen van de 
zone. Deze ruimte is een vast weiland waar schapen kun-
nen verblijven tussen hun ecologische begrazingscircuits 
en omvat een voldoende grote schuilplaats.

Deze ruimte, die in verbinding staat met een pleintje en 
met de groene wandeling, heeft een grote impact aan de 
rand van de tuinwijk Goede Lucht. Bovendien zal de trans-
humance van de schapen een landelijk sociaal evenement 
vormen voor de tuinwijk Goede Lucht en voor het gehele 
gebied van Neerpede indien het procedé algemeen wordt 
toegepast op de site. 

Natuurlijk is de oppervlakte een belangrijk punt van de 
begrazing. Het is nodig om verscheidene aangrenzende 
oppervlakten te verenigen en ervoor te zorgen dat ze deel 
uitmaken van een netwerk.  

Het Vogelzangpark probeert momenteel een beheer 
door ecologische begrazing uit, dat als model kan dienen 
voor deze studie, hoewel het proces er nog in het onde-
rzoeksstadium is. In het kader van de herwaardering van 
de Broekbeek en de groene wandeling, is er een groot 
potentieel voor de toepassing van ecologische begrazing: 
de verenigbaarheid met een klein stadscentrum en re-
creatieve gebruiken die ermee gepaard gaan, een ruimte 
voor spontane vegetatie... 

Het Vogelzangpark stelt een heel beheer op dat tot buiten 
de grenzen van het park reikt, wat ook op langere termijn 
in Neerpede geïnstalleerd zou kunnen worden.

ECOLOGISCHE BEGRAZING
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3  )  K N O O P P U N T E N  E N  P L E I N T J E S

Reliëf bewerking, Yorkshire, 
Royaume-Uni

Vogelzang park, Anderlecht

Vogelzang park, Anderlecht

Voorbeeld van perceel, 
Manchester, Royaume-Uni

 » Nieuw traject van de groene 
wandeling binnen het lineair park.

 » Markering van een fietspad.

 » Er worden pleintjes gecreëerd aan 
de verplaatsingsknooppunten.

 » De technische elementen 
worden behouden, maar verborgen 
door de herprofilering van het 
reliëf en door de planten.

Actieve mobiliteit is één van de grote uitdagingen van deze 
ruimte, door zijn positie van ingangspoort tot Neerpede 
en door zijn vorm van lineair park. 

Enerzijds wordt de mobiliteit voor fietsers opnieuw 
beschouwd: een fietspad in twee richtingen wordt 
ontwikkeld langs de Vruchtbaarheidsstraat om de 
verplaatsing van de fietsers veilig te maken in de twee 
richtingen. 

Anderzijds wordt een groene wandeling aangelegd, die de 
vorm aanneemt van een traject door het landschap langs 
de Broekbeek. Dit pad speelt een spel met de waterloop. 
Het nadert de waterloop, daalt af naar het water, en loopt 
er vervolgens van weg. Langs zijn traject openen zich 
uitzichten naar de noordflank van de Broekbeek. 

Tot slot worden er pleintjes gecreëerd op de plaats van 
verplaatsingsknooppunten. Ze worden heel eenvoudig 
ingericht, laten toe om te pauzeren, bieden een uitzicht, 
een ontmoetingsplek... 

De nodige technische elementen worden behouden, maar 
verborgen door de herprofilering van het reliëf en door 
de planten. Door heuvels aan te leggen, ontstaan nieuwe 
perspectieven en verlies het reliëf zijn monotonie. 
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4  ) N A A S T  H E T  W A T E R

Riet bed, Meer van Annecy, Frankrijk

Groene oevers van Perreux-sur-
Marne, Frankrijk

Het lineair park wordt in zijn geheel opnieuw uitgedacht. 
Zijn nabijheid tot de waterloop van de Broekbeek wordt 
opgewaardeerd bij de aanleg.  

• De groene wandeling nadert het water zo dicht 
mogelijk. Ze wordt op sommige plaatsen verlaagd 
om de wandelaar visueel en akoestisch in contact te 
brengen met het water.  Op andere, hogere plaatsen 
biedt ze uitkijkpunten naar de tegenoverliggende 
oever. 

• In dezelfde geest wordt het huidige opnieuw 
gemodelleerd om de helling voelbaar te maken. 
Niet alleen wordt de wandelaar dichter bij het water 
gebracht, deze hoogteverschillen zullen ook toelaten 
om verschillende milieus te installeren: 

• De stroomopwaartse ruimten zijn gazonzones, 
die zich goed lenen voor ontspanning of specifieke 
evenementen. 

• Aan de zachte hellingen kunnen zich hoge weides 
ontwikkelen dankzij een gedifferentieerd onderhoud 
(laattijdig maaien).

• Tot slot worden op de oevers een oppervlakte die het 
water vasthoudt (rietveld) en slikken en schorren, 
een oppervlakte die getijdeverschillen ondergaat, 
(natte weide) bedacht zodat een meer interessante 
biodiversiteit er op een natuurlijke wijze kan 
plaatsnemen. 

 » In contact brengen van de groene 
wandeling en de Broekbeek.

 » Beheer van de oevers door een 
zachte helling naar de Broekbeek.

 » Spontane begroeiing van de 
oevers door hoge weides. 

 » Creatie van getijdegebieden die onder 
water komen te staan bij hoogwater.

GETIJDEGEBIED

Vogelzang park, Anderlecht
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 » In contact brengen van de groene 
wandeling en de Broekbeek.

 » Visueel en akoestisch contact

Gazon ruimte, Gerald park, Lyon, 
Frankrijk

Voorbeeld van vochtig prairiegebied

NATTE WEIDE
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5  )  S P E E L R U I M T E N

Water spelen, Ljubljana, Slovénie

Klim spelen, Amsterdam, 
Nederland

 » Creatie van twee speelruimten 
in het speelnetwerk 

 » Bewaring van de bomen en 
de bestaande grasvelden.

De nabijheid van de tuinwijk Goede Lucht maakt de zone 
gunstig voor de installatie van speeltoestellen. Bovendien 
steunen de ligging als «ingangspoort» van Neerpede en 
de groene wandeling deze intentie.

Op die plaats is het speelnetwerk een uitdaging om de 
tuinwijk Goede Lucht te ontsluiten en om wandelaars zin 
te geven om de ontdekking van Neerpede voort te zetten. 

Het speelnetwerk van Neerpede is ook verbonden aan 
zijn landschap. In plaats van gesloten en afgebakende 
speeltoestellen, zullen de ingerichte speelruimten 
integraal deel uitmaken van het landschap. Daartoe 
zullen deze ruimten diverse gebruiksmogelijkheden 
bieden, wat toelaat om een andere manier van «spelen» 
te ontwikkelen. Evenwichtsspelen, klimtoestellen die 
nieuwsgierigheid, inventiviteit en verbeelding opwekken...

Bovendien wordt de bestaande vegetatie behouden 
(bomenmassief, geïsoleerde opmerkelijke bomen...). Ze 
bieden schaduw in de zomer en isoleren en beveiligen de 
rivier en de straat op een natuurlijke wijze. 

Tot slot zullen grasvelden in de omgeving ruimten bieden 
om te rusten, te praten en om vrij in de open lucht te 
spelen. 
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3Actieplan
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Eigenschap kaart
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A  •  H A A L B A A R H E I D  I N  T E R M E N 
V A N  G R O N D  -  P A R T N E R S C H A P P E N

De haalbaarheid op het vlak van grond wordt vastgesteld 
volgens de operationele strategieën uit het project, die 
vervolgens ontwikkeld zullen worden. 

De volgende tabel vermeldt elke actie die wordt ontwikkeld 
in het hoofdstuk «Plan van voorontwerp’. Voor elke actie 
wordt de grond die er rechtstreeks bij betrokken is, 
genoemd, evenals de voornaamste spelers en mogelijke 
partners. Tot slot wordt elke actie beschreven in het licht 
van het uitvoeringsproces en het beheer achteraf. 

De kaart verduidelijkt deze tabel door de functie van elk 
perceel en de bezetting aan te duiden, met de mogelijke 
actoren en/of partners, het beheer... Tot slot stelt de 
laatste kolom het verband op met hoofdstuk 2 door de 
instrumenten voor de bescherming van Neerpede te 
noemen die bij elke actie nodig zijn. 

Gezien het bovengemeentelijk belang van de site, 
bestaat een belangrijke voorafgaande stap in de 
terbeschikkingstelling van de terreinen van de gemeente 
Anderlecht aan Leefmilieu Brussel om deze laatste toe 
te laten de beoogde heraanleg uit te voeren, alsook het 
beheer ervan.

Grenzen

Publiek domein

Privé domein

Regionale grens

Gemeente Anderlecht

Gemeente Dilbeek

Wegen (Gemeente Anderlecht)

Verstedelijkbare gebieden

Agrarische percelen

Gemeenschappelijk bezit en amfiteotische 
afzetting bij de tuinbouwschool
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LAND	EIGENAAR	(huidig)	 ACTIES HOOFDROLSPELERS MOGELIJKE	PARTNERS UITVOERING GESTION LIENS	AVEC	CHAPITRE	2

VERBETERING	VAN	DE	
BROEKBEEKDEUR

°Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest		
°Vlaams	gewest

Overeenstemming	tussen	het	
Brussels	Gewest	en	het	
Vlaams	Gewest	over	de	
herontwikkeling	van	de	site.

°Gemeente	Anderlecht
°regio	

°Kunstenaars
°Brussel	Mobiliteit

Door	de	gemeente	
uitgevoerde	
landschapswerkzaamheden.	

Het	beheer	wordt	gevoerd	
door	Leefmilieu	Brussel	en	
Mobiliteit	Brussel.

In	dit	gebied	kunnen	tal	van	
hulpmiddelen	worden	
opgezet.	Alle	missies	zijn	al	
opgenomen	in	de	Richtplan	
van	aanleg	(RPA)	perimeter.	
Het	is	

ONTWIKKELING	VAN	
GEDEELDE	TUINEN
	
Zie	Charter-bestand	14

°Gemeente	Anderlecht	 Uitlenen	van	grond	aan	de	
inwoners	van	de	stad	Bon	Air	
voor	de	aanleg	van	
gemeenschappelijke	tuinen

°Gemeente	Anderlecht,	
°Habitants

°Leefmilieu	Brussel,
°Centre	d'écologie	urbaine	

De	gemeente	Anderlecht	
vergroot	de	leenoppervlakte	
om	de	gemeenschappelijke	
tuinen	te	ontwikkelen.	Het	
land	wordt	dan	verdeeld	in	
verschillende	tuinen	om	onder	
de	inwoners	te	verdelen.

Beheer	van	de	tuin/percelen	
door	de	bewoners.	Beheer	van	
gemeenschappelijke	ruimten	
door	de	gemeentediensten.	

maakt	het	mogelijk	de	
strategische	en	regelgevende	
aspecten	van	een	stedelijke	
strategie	vast	te	stellen.	

Om	te	helpen	bij	de	oriëntatie	
kan	een	actieplan	worden	
opgesteld	met	een	algemene	
visie	en	ambities.

ECOPATURING	FACILITEITEN

Zie	Charter-bestand	14

°Particuliere	boer Aankoop	van	de	grond	door	de	
gemeente	of	het	Brusselse	
Gewest.	Verpachting	van	de	
grond	aan	de	vereniging	voor	
eco-weiland.

°Privaat
°Gemeenschap
°Leefmilieu	Brussel

°Terre	en	vue
°Boeren	Bruxsel	Paysans

Plaatsing	van	een	omheining	
en	een	schuur	door	de	
overheid	(RB	of	CA).	De	
vereniging	is	belast	met	de	
uitvoering	van	het	
ecopatureringsproject.	Er	zal	
moeten	worden	
samengewerkt	met	de	
beheersdiensten	van	de	stad	
en	de	ter	plaatse	aanwezige	
actoren.

De	schapen	zullen	de	hoge	
weiden	en	grasvelden	in	het	
Broekbeekpark	onderhouden.

consistent	over	het	hele	
grondgebied.	

Een	landschapshandvest	is	
ook	nuttig	om	de	verschillende	
missies	met	elkaar	te	
verbinden.	Alleen	met	
betrekking	tot	de	
Broekbeekvallei,	er	kan	een	
bijzondere	bestemmingsplan	
(BBP)	worden	opgezet	om	de	
regels	vast	te	stellen		

OPRICHTING	VAN	EEN	
PROFESSIONELE	
MARKETINGZONE

°Particuliere	boer	 Gesprek	met	de	exploitant	en	
de	gemeente	om	hen	te	
informeren	over	de	
doelstellingen	van	het	project	
en	mogelijke	compensaties.	

°Boer
°Gemeenschap

°Terre	en	vue
°Boeren	Bruxelles	paysans	

Instelling	van	een	plaatselijke,	
beredeneerde	en	
milieuvriendelijke	landbouw.	

De	landbouwer	beheert	zijn	
perceel	met	de	hulp	van	Terre	
en	vue	en/of	Boeren	Brussel	
paysan.		

van	de	ontwikkeling	in	deze	
buurt.	Dicht	bij	het	Vlaamse	
gewest	zijn.	

REGELING	VAN	KNOPEN	EN	
PLACETTEN

Zie	Charter-bestand	11

°Gemeente	Anderlecht	 Ontwikkeling	van	paden	en	
percelen	in	het	park	om	het	
toegankelijker	en	
gebruiksvriendelijker	te	maken

°Gemeenschap
°Leefmilieu	brussel

°Leefmilieu	Brussel Door	de	gemeente	
uitgevoerde	
landschapswerkzaamheden.	

Beheer	door	Leefmilieu	
Brussel

Het	BKP-instrument	zou	
kunnen	worden	overwogen.	
Het	maakt	het	mogelijk	de	
beeldkwaliteit	te	behouden	en	
te	verbeteren.

SHORELINE	LANDSCHAP

Zie	Charter-bestand	24

°Gemeente	Anderlecht	
°Gemeente	Dilbeek	

Verzoek	aan	de	provincie	
(beheerder)	om	toestemming	
voor	uitbreiding	van	de	
onderwatergebieden	en	
vergroting	van	de	
retentiecapaciteit.

°Leefmilieu	brussel	water
°Gemeente	Anderlecht		
°Gemeente	Dilbeek
°Provincie	Vlaams-Brabant	

°Natagora Leefmilieu	kan	de	
werkzaamheden	uitvoeren	
indien	zij	een	goede	kennis	
van	het	land	heeft.	(per	
gewest	Brussel).

Het	beheer	wordt	uitgevoerd	
door	Vlaams-Brabant	in	
overleg	met	de	twee	
gemeenten.

Op	dit	grondgebied	kan	met	
secundaire	instrumenten	
worden	gewerkt,	zoals:	
Goodfood	strategie,

ONTWIKKELING	VAN	DE	
GROENE	WANDELING

Zie	Charterblad	6

°Gemeente	Anderlecht	 Overeenkomst	tot	overname	
van	terreinen	en/of	beheer	
door	leefmilieu	Brussel

°Leefmilieu	brussel °Leefmilieu	Brussel Leefmilieu	ontwikkelt	en	
beheert	de	groene	promenade	
met	het	advies	van	de	
gemeente.

Het	beheer	wordt	uitgevoerd	
door	Leefmilieu	Brussel

agro-milieuprogramma	
(aanwezig	in	Wallonië),	
alsmede	de	classificatie	en	de	
beschermingszone	voor	de	
stad	Bon	Air.

CREATIE	VAN	SPELRUIMTEN

Zie	Charterblad	12

°Gemeente	Anderlecht Overeenkomst	tot	overname	
van	terreinen	en/of	beheer	
door	leefmilieu	Brussel

°Leefmilieu	brussel Leefmilieu	realiseert	de	
recreatieve	voorzieningen	en	
beheert	het	hele	park.	

Het	beheer	wordt	uitgevoerd	
door	Leefmilieu	Brussel

Pakket 38Y

Pakket24A

Pakket 24A

Pakket 25C

Pakket 25C

Pakket 296-297-25C-25D-37G

Overzichtstabel van voorgestelde acties.
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De Broekbeek stroomt langs de grens tussen het Vlaams 
Gewest (Dilbeek, Provincie Vlaams-Brabant) en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Anderlecht). Om dit 
project goed te realiseren, is een samenwerking tussen 
de twee gemeenten nodig. Zoals reeds aangehaald in het 
«Inter-gewestelijk richtplan voor Neerpede-Vlezenbeek-
Sint Anna Pede», zal deze inter-gewestelijke samenwerking 
de uitrol van het project vergemakkelijken.

Het deel dat de aanleg van de beek zelf betreft, belangt 
de Provincie Vlaams-Brabant aan. 

De meerderheid van de percelen van de site zijn eigendom 
van de gemeente. Deze gemeentelijke percelen zullen 
gemakkelijker gemobiliseerd kunnen worden, meer 
bepaald voor projecten van stadslandbouw en korte 
ketens, alsook om spontane vegetatie te doen ontstaan.

Landbouwpercelen, die eigendom zijn van particulieren, 
zullen ook een invloed ondervinden. Er zullen ook 
gesprekken gevoerd moeten worden om het landschaps- 
en landbouwproject te doen samenleven.

De kaart (links) vermeldt het aantal aanwezige 
landbouwers, hun verdeling, en in sommige gevallen hun 
functies.  Uit respect voor de privacy, werden er in dit 
document geen namen onthuld. 

Actoren van de percelen die tot het privédomein 
behoren: 

 Landbouwer «A» bezit 1,6 hectare verdeeld over 
1 perceel. Deze landbouwer is gespecialiseerd in de teelt 
van schapen en paarden en bezit in totaal een oppervlakte 
van 2,8 hectare die wordt uitgebaat.

 Landbouwer «B» bezit 0,6 hectare, verdeeld over 
1 perceel op de site van hoofdstuk 6. Deze landbouwer 
bezit in totaal 35 hectare.

Het project zal het erfgoedaspect van de tuinwijk Goede 
Lucht moeten respecteren. De inrichtingen zullen worden 
ontworpen met respect voor dit bijzondere stadsweefsel. 
De bewoners zullen worden geraadpleegd voor het 
ontwerpproces en hun vragen zullen worden geïntegreerd 
in de inrichting wanneer ze coherent met het project 
geacht worden.
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S T R A T E G I E  1 :  C O N T I N U Ï T E I T  S C H E P P E N  I N  D E 

B  •  O P E R A T I O N E L E 

Vanuit het oogpunt van de uitvoering zou de nieuwe 
plaats van de groene wandeling, de secundaire paden en 
de fietspaden in overleg met de gemeente Anderlecht 
bepaald worden, voor het merendeel gelegen op de per-
celen 25 C, 25/02 A en 25/02 B. (zie kaart p.48)

Een deel van de groene wandeling wordt verschoven 
van de Geestdriftstraat naar de achterkanten van tuinen 
langs het landbouwperceel 24 A, dat momenteel gebruikt 
wordt voor de teelt van schapen en paarden. 

Een secundair traject wordt gecreëerd langs de ring, op 
een perceel dat ook weer toebehoort aan de gemeente 
Anderlecht, op het perceel 38Y. 

Er komen voetgangersoversteekplaatsen tussen de 
tuinwijk Goede Lucht en het lineair park, wat een impact 
heeft op de straat, en dus de gemeente Anderlecht. 

Het fietspad behoudt zijn huidige tracé, maar wordt op 
een meer comfortabele manier aangelegd. 

Alternatieven:

1. Groene wandeling door de tuinen.

In het geval dat er geen akkoord kan worden gevonden 
voor het stuk van de groene wandeling dat aan de kant 
van het Vlaams Gewest loopt, wordt er een andere oplos-
sing toegepast. De groene wandeling kan tussen percelen 
met tuinen van de tuinwijk Goede Lucht lopen en aan de 
kant van het Brussels Gewest blijven. 

 » De groene wandeling, 
secundaire trajecten en 
voetgangersoversteekplaatsen worden 
aangelegd op het terrein en de 
straten van de gemeente Anderlecht, 
in de ruimte van het lineair park. 

 » Een stuk van de groene wandeling 
wordt verschoven naar de rand 
van landbouwpercelen. 

 » De actoren zijn talrijk: 
Gemeente Anderlecht, BBP, LB, 
aanwezige landbouwers...

A C T I E V E  V E R V O E R S W I J Z E N

S T R A T E G I E Ë N

2. Groene wandeling in de Geestdriftstraat:

Als het landbouwperceel niet kan worden gebruikt, dan 
zal de groene wandeling in de Geestdriftstraat blijven. 
Werken aan de stoepen, aan de signalisatie en aan de 
markeringen op de grond zullen worden uitgevoerd om 
de actieve mobiliteit in deze straat te verbeteren.

Voornaamste percelen en betrokken actoren: (zie kaart 
p.48)

• Het privéperceel 24A: Landbouwer voor teelt van 
schapen en paarden. 

• Perceel 126: Landbouwer

• 25 C, 25/02 A, 25/02 B en 38Y van het openbaar 
domein van de gemeente Anderlecht, betrokken bij 
de interventie van talrijke actoren: Afdeling groene 
ruimten, water en speelnetwerk van Leefmilieu 
Brussel, BBP 

• Perceel 70/02: in het Vlaamse Gewest

• Straat onder de Ring: Mobiel Brussel.

Bestaande groene wandeling

Secundaire wegen

Nevenwegen

Toegang voor landbouw

Bestaande fietsroute

Nieuwe (voorgestelde) fietsroute

Doorgang onder de Ring

Nieuwe (voorgestelde) zebrapaden
Rivier (de Broekbeek)

Voorgestelde fietsroute van Dilbeek
Regionale grens

Continuïteit van de groene 
wandeling
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Activeringsplan voor de  groene wandeling en alternatieven
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S T R A T E G I E  2  :  A C T I V E R I N G  V A N  D E  G R O E N E 

Zoals eerder aangehaald zullen er activiteiten geënt wor-
den langs de groene wandeling. 

Pleintjes verbinden zich op natuurlijke wijze, net als 
speelruimten. Deze laatste maken deel uit van een rui-
mere brainstorming, die van het «speelnetwerk» van 
Leefmilieu Brussel, die ludieke en recreatieve ruimten 
realiseert in de groene ruimten van het Brussels Gewest. 

Alternatieven:

Geen pleintjes.

Als de pleintjes niet direct kunnen worden aangelegd, dan 
zullen er toegangen naar de tuinwijk Goede Lucht worden 
ingericht. Meubilair (zoals openbare banken) moet wor-
den geïnstalleerd om rustplekken te bieden.

Instandhouding van de speeltoestellen.

In het geval dat de speelruimten niet gerenoveerd, noch 
vergroot kunnen worden, zullen de huidige speeltoestel-
len in hun huidige staat behouden worden. De groene 
wandeling zal haar tracé behouden en tussen deze twee 
ruimten lopen.

 » Langsheen de groene wandeling 
ontwikkelen zich gebruiken, 

 » Er zijn speeltuigen en pleintjes. 

 » De actoren zijn talrijk: BBP, 
LB, gemeente Anderlecht, 
aanwezige landbouwers...

W A N D E L I N G

Voornaamste percelen en betrokken actoren: 

• 25 C, 25/02 A, 25/02 B en 38Y van het openbaar 
domein van de gemeente Anderlecht, betrokken bij 
de interventie van talrijke actoren: Afdeling groene 
ruimten, water en speelnetwerk van Leefmilieu 
Brussel. 

Continuïteit van de groene 
wandeling

Speel ruimtes
Gazon ruimtes
Rivier (de Broekbeek)
Regionale grens

Verhaal
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ALTERNATIEF ZONDER 
GROENTETUIN

ALTERNATIEF ZONDER 
TUINBOUW
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Situatieplan landbouw en alternatieven.
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S T R A T E G I E  3  :  U I T R O L  V A N  G E D E E L D E  L A N D B O U W 

Sommige activiteiten houden verband met de landbouw.  
Gedeelde tuinen zullen worden aangelegd op het perceel 38Y 
langs de ring op de terreinen van de gemeente Anderlecht. 

Een collectief van omwonenden zou de interne organisatie 
van deze tuinen op zich kunnen nemen, samen met de tuinwijk 
Goede Lucht, die de percelen zou verdelen. Het beheer van 
elk perceel zal worden uitgevoerd door de omwonenden die 
zich bij het collectief zullen inschrijven. 

In Brussel bestaan er al veel collectieven van dat type, op al 
dan niet voorlopige terreinen, met min of meer belangrijke 
organisaties (participatief beheer, collectief beheer,  
vereniging...). De gemeente Anderlecht moet ook begeleiding 
opstellen. 

Een ruimte voor professionele groenteteelt met biologische 
landbouw zal ook worden geïnstalleerd. Het zal worden 
gevestigd op de plaats van het landbouwperceel ten westen 
van de site (25 A). De teelt zal milieuvriendelijk zijn, met 
verkoop via korte ketens. 

Er is een grote vraag naar groenteteelt in Brussel: sinds het 
voorjaar 2015 hebben er zich bijvoorbeeld 6 groentetelers 
geïnstalleerd op twee ruimten te Neerpede, in het kader van 
het project Boeren Bruxsel Paysans. Bovendien, zoals eerder 
aangehaald in de analyse, is groenteteelt nauw verweven 
met de geschiedenis van deze site. 

Een vaste ruimte voor omheiningen met schapen zal ook 
worden opgesteld op het landbouwperceel 25 A. Het zal 
gedurende een periode van het jaar bezet worden door de 
schapen, in functie van het circuit dat ze volgen. Er zal een 
hokje ter beschikking gesteld worden als beschutting voor de 
dieren.

 » De gedeelde tuinen worden 
opgesteld op het terrein van de 
gemeente Anderlecht. Hun beheer 
zou in de toekomst intern gebeuren. 

 » De ruimten voor groenteteelt en 
ecologische begrazing worden op het 
landbouwperceel geïnstalleerd. 

 » De actoren zijn talrijk: LB, 
gewest, gemeente Anderlecht, 
aanwezige landbouwers...

E N  E C O L O G I S C H E  B E G R A Z I N G
Alternatieven:

Perceel 24A: 

Als men niet tot een akkoord kan komen met de landbouwer die het 
perceel uitbaat, dan zal dit perceel te zijnen laste blijven. Er zal een 
kleinere, groene strook worden aangelegd langs de groene wande-
ling. Projecten van buurtgroenteteelt en eco-begrazing zullen niet 
geïnstalleerd kunnen worden. Het is belangrijk om te benadrukken 
dat dit perceel met hoog potentieel in het hart van verscheidene 
aandachtspunten van het project ligt. De aankoop van de grond kan 
een interessante hefboom zijn om de inrichtingen mogelijk te maken. 

Perceel 38Y:

In het geval dat het project van gedeelde tuinen niet kan worden 
uitgerold, wordt het bestaande grasveld behouden. De huidige 
weg, die een noord-zuid vormt, wordt zo gelaten. Een project van 
gedeelde tuinen, kleiner dan voorzien, is al op dit project geïnstal-
leerd. Dit project zou in het park geïntegreerd worden.

Perceel 25A: 

In het geval dat de omheining met schapen niet prioritair geacht 
wordt, stelt een alternatief een natuurlijke ruimte voor extensief 
maaien voor, wat de biodiversiteit aan de rand van de waterloop en 
aan het uiteinde van het lineair park zal versterken. 

Voornaamste percelen en betrokken actoren:  

Voor het privéperceel 24A: Landbouwer voor teelt van schapen en 
paarden. Een belangrijke speler voor deze ruimte is BBP (Boeren 
Bruxelles Paysans), die de landbouwers wilt helpen die zich op de 
site vestigen.

25 C, 25/02 A, 25/02 B en 38Y van het openbaar domein van de 
gemeente Anderlecht, betrokken bij de interventie van talrijke acto-
ren: Afdeling groene ruimten, water en speelnetwerk van Leefmilieu 
Brussel. 

Regionale grens

Secundaire wandelingen

Continuïteit van de groene 
wandeling

Rivier (de Broekbeek)
Weiden
Herderschuur
Gemeenschapelijke tuinen
Groentengebied
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ALTERNATIEF ZONDER 
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Plan van het groene netwerk en alternatieven.
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S T R A T E G I E  4  :  V E R S T E R K I N G  V A N  H E T  G R O E N 

 » Het lineair park is gevestigd op het 
terrein van de gemeente Anderlecht.

 » Beheer door ecologische 
begrazing is mogelijk. 

 » De actoren zijn talrijk: BBP, LB, 
gemeente Anderlecht en gemeente 
Dilbeek, aanwezige landbouwers...

N E T W E R K  E N  D E  U I T Z I C H T A S S E N

Een gedifferentieerd beheer zal worden toegepast dankzij het 
gebruik van schapen. Dit systeem van ecologische begrazing 
bestaat al in Anderlecht. Een tiental schapen van het ras 
Zwartbles grazen op verscheidene groene ruimten van de 
gemeente, meer bepaald de begraafplaats van Anderlecht, met 
de steun van het project BoerenBruxselPaysans.

Voor deze zone zullen de schappen ingezet worden om te 
maaien op de strook langs de Broekbeek in het lineair park, 
langs de groenteteeltoppervlakken en langs de familiale tuinen 
op de volgende percelen: 25 C, 25/02 A en 25/02 B. Op grotere 
schaal kan hun werkperimeter zich uitbreiden op verscheidene 
groene ruimten, tussenruimten, plantaardige stroken op de 
perimeter van Neerpede en daarbuiten. De ruimte die hun 
wordt toegewezen langs de Broekbeek zou dan een stap zijn in 
een groter circuit.

Een  vegetatie bestaande uit struiken wordt aangeplant langs 
de groene strook en in bepaalde oppervlakken met extensieve 
beplanting. Het doel is plantaardige coulissen creëren die 
uitzichten openen en weer verbergen. Deze gemengde hagen 
laten toe om bufferzones in te richten tussen verschillende 
gebruiken en om de technische elementen aan het oog te 
onttrekken.

De beplanting uit bomen wordt over de gehele perimeter 
behouden, om de bestaande specimens te bewaren. Bovendien 
wordt de dreef verlengd door linden aan te planten langs de 
Vruchtbaarheidslaan. Er zullen ook lokalen soorten gebruikt 
worden om de westelijke verbinding van de groene wandeling 
te verfraaien.

De ruimte van het lineair park die op de percelen 25 C, 25/02 
A en 25/02 B ban het openbaar domein van de gemeente 
Anderlecht ligt, wordt beheerd en onderhouden door diverse 
afdelingen van Leefmilieu Brussel: Afdeling groene ruimten, 
afdeling speelnetwerk voor de speelruimten. 

Met de gemeente Dilbeek zullen gesprekken opgestart kunnen 
worden in het kader van het beheer van hun braakland en het project 
«groene vingers». Het voornaamste doel is deze rijke, spontane 
vegetatie die typisch is voor het mozaïeklandschap van de vallei 
te bewaren. Voor de uitvoering kan één piste erin bestaan dat de 
gemeente haar terreinen in beheer geeft aan een vereniging zoals 
Natuurpunt, die al heel actief is in Dilbeek.

Alternatieven :

Geen eco-begrazing

In het geval dat de eco-begrazing niet kan worden uitgerold, zouden 
de groene stroken sterk beperkt worden. De extensieve beplanting 
zou dan worden onderhouden via een door de gemeente uitgevoerd 
onderhoud op de gemarkeerde zones. Dit onderhoud zou één tot 
twee keer per jaar worden gedaan om het extensief uitzicht van de 
zone te behouden.

Geen groene vingers

Indien er geen akkoord kan worden gesloten met de verantwoordelijken 
van het project groene vingers, zal een dialoog met de gemeente 
Anderlecht moeten worden opgezet. Er zullen regelingen getroffen 
moeten worden voor een efficiënt beheer van de omgeving van de 
Broekbeek aan de kant van het Vlaams Gewest en aan de kant van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo zal een extensief beheer dat 
de waterloop respecteert georganiseerd kunnen worden.

• Voornaamste percelen en betrokken actoren: 

• 25 C, 25/02 A, 25/02 B en 38Y van het openbaar domein van de 
gemeente Anderlecht, waar vele actoren zijn: Afdeling groene 
ruimten, water en speelnetwerk van Leefmilieu Brussel, alsook de 
gemeente Anderlecht voor het onderhoud, de opvolging en de 
communicatie.

• 296 en 297 van het openbaar domein van de gemeente Dilbeek.

Continuïteit van de groene 
wandeling
Rivier (de Broekbeek)
Project Dilbeek « De groen 
vinger »

Regionale grens
Lage vegetatie (vaste planten en grassen)

Extensieve vochtige vegetatie
Exetensieve gepatineerde vegetatie 
Gazon oppervlakte
Agrarische vegetatie

Struikachtige vegetatie
Struikmassief

Boomachtige vegetatie
Voorbehouden bestaande bomen
Geplande bomen
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ALTERNATIEF ZONDER 
RENATURATIE WEST
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ALTERNATIEF ZONDER 
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Indeling van de waterloop en alternatieven.



JNC International • The Globe Village, 993 Chaussée d’Alsemberg Bt 4, B-1180 Bruxelles •  Plan Opérationnel Neerpede : Chapitre 3 • 63/77

S T R A T E G I E  5   :  O P N I E U W  A A N  D E  O P P E R V L A K T E 

B R E N G E N  V A N  E E N  W A T E R L O O P

De heraanleg van natuurvriendelijke oevers wordt toege-
past op het stuk van de Broekbeek. Voor de kant van de 
gemeente Anderlecht zullen er op verscheidene plaatsen 
zacht hellende oevers gecreëerd worden. Ze laten toe 
om erosie te beperken, de waterretentie te verhogen en 
verschillende ecologische milieus te creëren (getijdege-
bieden, natte weide...). 

De uitvoering en het beheer zullen worden uitgevoerd 
door de afdeling «Water» van Leefmilieu Brussel. Net 
als de rest van het lineair park zal een gedifferentieerd 
beheer kunnen worden toegepast met schapen.  

Men kan ook bedenken dat, gezien de doorgang van de 
groene wandeling in het lineair park en het speelnetwerk, 
Leefmilieu Brussel opnieuw eigenaar zal worden van het 
terrein en zo ook deze percelen zal beheren. 

Aangezien de rivier aan de kant van Vlaanderen zijn na-
tuurlijke oevers heeft behouden, zelfs na de komst van 
de Ring, vormt de aanleg van de oevers aan de kant van 
Vlaanderen geen noodzaak. Er zal nochtans een bespre-
king kunnen plaatsvinden met de gemeente Dilbeek 
opdat hun project «groene vingers» rekening zou houden 
met de aanleg van het lineair park. Het beheer van de 
oevers aan de kant van Vlaanderen zal worden opgesteld 
door de Provincie Vlaams-Brabant. 

 » Heraanleg van natuurvriendelijke 
oevers te doen door Leefmilieu 
Brussel «Blauw netwerk», alsook de 
Provincie Vlaams-Brabant voor het 
gedeelte van het beheer aan de kant 
van Vlaanderen en de gemeente 
Anderlecht voor het Brussels gedeelte. 

 » Het beheer kan worden gedaan 
door ecologische begrazing.

 » De actoren rond de Broekbeek 
zijn talrijk, o.a. de afdeling Water 
van Leefmilieu Brussel.

Alternatieven:

Geen heraanleg van natuurvriendelijke oevers in het 
westen:

Als de uitvoering van zacht hellende oevers en de ver-
breding van de waterloop niet kunnen plaatsvinden ten 
westen van het park, dan werd er een andere oplossing 
gevonden.  De groene wandeling zou dan de Broekbeek 
dichter naderen, met het doel om nauwer in contact te 
komen met het water.

Geen heraanleg van natuurvriendelijke oevers in het 
oosten

Indien de oevers niet zacht hellend kunnen worden 
aangelegd ten oosten van de site, dan wordt de groene 
wandeling dichter bij de waterloop gebracht. Er wordt 
een depressie aangelegd aan één kant van de wande-
ling om water vast te houden en een extensieve, natte 
weide te doen ontstaan. Deze aanleg zal de oeversfeer 
accentueren.

Voornaamste percelen en betrokken actoren:  

• 25 C, 25/02 A en 25/02 B van het openbaar domein 
van de gemeente Anderlecht, waarvan een belangrijke 
actor de afdeling Water van Leefmilieu Brussel is, al-
sook de afdeling Groene ruimten.  

Continuïteit van de groene 
wandeling

Rivier (de Broekbeek)
Rivierbedverbreding en 
oeververnieuwing
Zichten gericht op de rievier en oever

Gerichte uitzichten op het landschap

Terrein bewerking
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Algemeen synthetisch plan van het project
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S A M E N V A T T I N G  V A N  H E T  P R O J E C T  V A N  L I N E A I R 

CONTINUÏTEIT SCHEPPEN IN DE ACTIEVE 
VERVOERSWIJZEN  

• De noordoostelijke ingang van Neerpede onder de 
Ring opwaarderen, 

• Een nieuw traject van de groene wandeling tekenen, 
met een betere continuïteit en meer duidelijkheid, 
dat in verband staat met het landschap van de 
Broekbeekvallei. 

• De voornaamste spelers zijn de gemeente 
Anderlecht, en de afdelingen groene ruimten, water 
en speelnetwerk van Leefmilieu Brussel. De privé-
eigenaar van een landbouwperceel moet ook bij in het 
project worden opgenomen.  

ACTIVERING VAN DE GROENE WANDELING

• Nieuwe spelen verbonden aan het «speelnetwerk» 
van Leefmilieu Brussel.

• Pleintjes creëren die als aantrekkingspunt dienen. 

• De voornaamste actoren zijn de gemeente 
Anderlecht, en de afdelingen groene ruimten, water 
en speelnetwerk van Leefmilieu Brussel.

UITROL VAN GEDEELDE LANDBOUW EN 
ECOLOGISCHE BEGRAZING

• Voorstel om familiale tuinen aan te leggen ten oosten 
van de site op het terrein van de gemeente Anderlecht.

P A R K  L A N G S  D E  B R O E K B E E K

• Voorstel van aanleg van een ruimte voor 
professionele groenteteelt op de plaats van een 
landbouwperceel ten westen van de site, met het 
doel om te produceren.

• Een belangrijke actor voor deze vestiging is 
BoerenBruxselPaysans.

VERSTERKING VAN HET GROEN NETWERK EN 
DE UITZICHTASSEN

• Bewaring van de bestaande bomen en versterking 
van de dreef.

• Het braakland ten noorden van de Broekbeek aan de 
Vlaamse kant moet zo veel mogelijk bewaard worden.  

• Verscheidene actoren spelen een rol bij het lineair 
park: de gemeente Anderlecht en de afdelingen 
«Groene ruimten», «Water» en «Speelnetwerk» van 
Leefmilieu Brussel.

OPNIEUW AAN DE OPPERVLAKTE BRENGEN 
VAN EEN WATERLOOP

• De bedding van de Broekbeek wordt verbreed en 
nieuwe milieus komen op natuurlijke wijze tot stand.

• Deze heraanleg van natuur wordt uitgevoerd 
door Leefmilieu Brussel «Water» en de Provincie 
Vlaams-Brabant. 

Terrein bewerking
Groene wandeling

Secundaire wandelingen

Nevenwandelingen

Toegang tot landbouw
Bestaande fietsroute
Nieuwe (voorgestelde) fietsroute

Verbindingsknooppunten

Doorgang onder de Ring

Links naar andere paden

Toegang voor vee

Nieuwe (voorgestelde) zebrapaden
Rivier (de Broekbeek)
Rivierbedverbreding en 
oeververnieuwing

Zichten gericht op de rievier en oever

Gerichte uitzichten op het landschap

Percelen

Speel ruimtes
Weiden
Herderschuur
Gedeelde tuinen
Groenteteeltgebieden
Geplande Vegetatie (Landschapsvegetatie)
Voorbehouden bestaande bomen
Geplande bomen

Project Dilbeek « De groen vinger »

Project Dilbeek Fietspad

Gazon oppervlakte

Bestaande zebrapaden

Continuïteit van de groene 
wandeling
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4Uitvoering
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Plan van gemeenschappelijke tuinen
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A  •  D E T A I L S  V A N  D E  F A S E R I N G 
F A S E  1 :  G E D E E L D E  T U I N E N

DEEL A: DE OMGEVING VAN DE MOESTUIN 
AANLEGGEN

DEEL B: UITBREIDING VAN DE MOESTUIN EN 
VERBINDING

DEEL C: TOEGANGEN, OPENBARE PLEINEN EN 
MEUBILAIR

Een weg uit gestabiliseerd grind met een breedte van 
1,80m wordt aangelegd ten noorden van het perceel om 
het pad dat naar het zuiden afdaalt beter te verbinden. Dit 
pad bedient een flatgebouw en een collectieve moestuin 
die zich al op de site geïnstalleerd heeft. Zo zullen deze 
elementen op een meer aangename manier met de 
groene wandeling verbonden worden.

Het project van de gemeenschapsmoestuin wordt 
uitgebreid. Elke tuin zal een oppervlakte tussen 30 en 
50m2 hebben. Deze tuinen zullen worden omringd met 
afsluitingen uit hout en hagen. Voor elke tuin zal een houten 
hokje de gebruikers plaats bieden om hun werktuigen en 
materialen op te bergen. Ze worden per 2 gegroepeerd 
voor een betere landschapskwaliteit. Een noord/zuid pad 
uit gestabiliseerd grind met een breedte van 1,8 m wordt 
aangelegd en bedient de tuinen. Het oude pad wordt 
afgebroken. Een extensieve beplante zone, «groene 
strook» genoemd, wordt tussen de moestuinen en de 
straat geïnstalleerd. Ze bestaat uit een hoge weide en 
gemengde hagen, die een plantaardige coulisse vormen.

Een pleintje uit gestabiliseerd grind wordt aangelegd aan 
de ingang van het park. Een uitgraving is nodig om de 
grond op het niveau van de paden te brengen. 

Er wordt meubilair geïnstalleerd, zoals zitbanken, vuilnis-
bakken, verlichtingstoestellen en aanduidingen over het 
Broekbeekpark. Een pad verbindt het pleintje met de 
Vruchtbaarheidslaan.

Hondenpark Aanleg van een rijweg met een gestabiliseerde 
grindverharding, met inbegrip van grondwerken en 
trottoirbanden

Aanleg van een rijweg met een gestabiliseerde 
grindverharding, met inbegrip van grondwerken en 
trottoirbanden

Uitbreiding van de moestuin, met inbegrip van 
meubilair, omheining en vernietiging van het oude pad

Inrichting van de groene rand, met inbegrip van de 
inzaai van extensieve weidegrond
Aanplant van snoeihout in de groene zoom van 
struiken in kluiten/containers

Bodembeweging: grond die moet worden vrijgemaakt 
met hergebruik ter plaatse 
Aanleg van percelen met gestabiliseerd grind, inclusief 
de installatie van meubilair (banken, afvalbakken) en 
verlichting. 
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Plattegrond van de toegangspoort Broekbeek
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DEEL A: INTER-GEWESTELIJK CONTACT

DEEL B: RENOVATIE VAN DE DOORGANG ONDER DE 
RING

DEEL C: INGANG VAN HET PARK EN ACTIEVE 
MOBILITEIT

F A S E  2 :  I N G A N G S P O O R T  V A N  D E  B R O E K B E E K

Er wordt contact opgenomen met het Vlaams Gewest en 
de gemeente Dilbeek, aangezien een groot gedeelte van 
deze fase zich niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
bevindt. Ook met de beheerder van de Ring, Afdeling 
Wegen en Verkeer, zal er contact worden opgenomen. 
Zodra beide gewesten tot een akkoord gekomen zijn, 
zullen de aanlegwerken kunnen beginnen.

Heraanleg onder de ring met nieuwe grondmarkeringen. 
De structuur van de doorgang onder de Ring zal worden 
versierd volgens het model van de «Hall of fame» (zie 
hoofdstuk 4) om de aantrekkelijkheid en de esthetiek van 
de plek te verbeteren. Er kan naar een thematiek gezocht 
worden, bijvoorbeeld rond Bruegel, om zo de intrede in 
het landschap van Neerpede te onderstrepen. Er zullen 
verlichtingselementen worden ingericht om de doorgang 
aangenamer te maken.

De voetgangersdoorgangen zullen worden heraangelegd, 
verhoogd op plateaus en aangeduid met markeringen 
op de grond en verkeersborden. De huidige paden 
worden afgebroken en een nieuwe weg voor fietsers en 
voetgangers wordt aangelegd. Het aanbevolen materiaal 
is een bitumenmengsel om coherent te blijven met de 
materialen die aanwezig zijn onder de ring. De groene 
ruimten die nu beschadigd zijn, worden ingezaaid met 
gazon en er worden struiken geplant om de technische 
elementen te verbergen.

Renovatie van de onderdoorgang, met inbegrip van 
vloermarkeringen, “hall of fame” muurschilderingen 
en bewegwijzering 

Heraanleg van voetgangersoversteekplaatsen en trottoirs, 
met inbegrip van grondmarkeringen en bewegwijzering  

Afbraak van het bestaande pad en verplaatsing van het 
bestaande reclame-meubilair

Tuinbouwwerkzaamheden, waaronder het inzaaien van 
gazons en het planten van struiken

Aanleg van het groene voetpad met een bitumineuze 
asfaltverharding, inclusief grondwerken en stoepranden

Aanleg van een fietspad met een bitumineuze asfaltlaag, 
inclusief grondwerken en trottoirbanden
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Lineair parkplan
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F A S E  3 :  A A N L E G  V A N  E E N  L I N E A I R  P A R K

DEEL A: PROFILERING VAN DE SITE

DEEL B: AANLEG VAN DE PADEN

DEEL C: PLEINTJES, SPELEN EN MEUBILAIR

DEEL D: TUINBOUWWERKEN

De oevers van de Broekbeek worden milieuvriendelijk 
heraangelegd. Herprofileringen van het reliëf worden 
uitgevoerd waar dat geen impact zal hebben op de 
bestaande bomenvegetatie. De hellingen worden in het 
algemeen zachter gemaakt. De Broekbeek wordt plaatselijk 
verbreed en er wordt een oevervegetatie aangelegd 
(zeggenvegetatie, rietkraag, enz.). Elders op de oevers 
worden mengsels van extensieve weiden (moerasachtige 
vochtige ruigte, moliniaweide, enz.) gezaaid. Een deel van 
de uitgegraven grond zal worden gebruikt om een heuvel 
te creëren. Deze heuvel zal de technische elementen 
ten oosten van het project verbergen. Stroomopwaarts 
van deze realisatie zal een bodemstudie moeten worden 
uitgevoerd en afhankelijk van de resultaten, zal een 
sanering overwogen kunnen worden. 

Het nieuwe tracé van de groene wandeling wordt aan-
gelegd. Als materiaal zal er gestabiliseerd grind gebruikt 
worden. Zijn vorm is bochtig en organisch en zijn breedte 
varieert tussen 2 en 3 m.

Er worden pleintjes van gestabiliseerd grind aangelegd 
(paars). Zitbanken, vuilnisbakken en verlichtingstoestellen 
worden geïnstalleerd. Er worden speelruimten aangelegd 
(oranje). De grond van deze speelzones zal uit dempend 
materiaal bestaan, bij voorkeur een natuurlijk materiaal 
(zand, grind, houtsnippers, enz.). Er zullen speelstructuren 
geïnstalleerd worden, met mogelijke grondbewegingen, 
om de in deel A uitgegraven grond te hergebruiken.

De bestaande dreef wordt verlengd en er worden bomen 
aangeplant. De gebruikte soorten zijn dezelfde als die van 
de bestaande dreef, namelijk Tilia cordata, kleinbladige 
linde. Er zullen specimens van 20/25 geplant worden. Op 
de heuvel zal een gemengde haag geplant worden. Er zal 
gebruik gemaakt worden van inheemse soorten, zoals 
Corylus avellana of Cornus maes.

Grondbewegingen en profilering. Vrij te maken 
grond met hergebruik ter plaatse
Grondbewegingen en profilering. Bodem moet 
worden opgeruimd met evacuatie

Uitgebreide inzaai van weiden

Inzaai en aanplant van extensieve 
watergebonden vegetatie (riet en hoge vochtige 
weide)

Aanleg van het groene voetpad met een 
gestabiliseerde grindverharding, inclusief 
grondwerken en stoepranden.

Aanleg van percelen met een gestabiliseerde bodembedekking van 
het type grind, met inbegrip van de installatie van meubilair (banken, 
afvalbakken) en verlichtingsarmaturen

Inrichting van de speelplaatsen. Aanbrengen 
van dempende vloeren (dempende chips, 
gestabiliseerde houtsnippers of andere) en 
speelstructuurinstallaties.

Aanplant van bomen voor de voortzetting van 
de Drève ( Tilia cordata, 20/25 in kluit/container) 
inclusief aanvoer, kuil, aanplant en opbinden. 
Aanplant van snoeihagen in de groene rand, 
struiken in kluiten/containers 



JNC International • The Globe Village, 993 Chaussée d’Alsemberg Bt 4, B-1180 Bruxelles • Plan Opérationnel Neerpede : Chapitre 3 • 74/77 Plan de la zone de maraichage



JNC International • The Globe Village, 993 Chaussée d’Alsemberg Bt 4, B-1180 Bruxelles •  Plan Opérationnel Neerpede : Chapitre 3 • 75/77

DEEL A: LANDBOUWGROND EN INTER-GEWESTELIJKE 
PERCELEN

DEEL B: AANLEG VAN DE WANDELING

DEEL C: INSTALLATIE VAN ECOLOGISCHE BEGRAZING

DEEL D: NIEUWE LANDBOUWORGANISATIE

Er zal een bespreking met de uitbater van perceel 24A 
moeten plaatsvinden. Het zou de bedoeling zijn om hem 
te informeren over de doelstellingen van dit project en tot 
een akkoord te komen. De uitbater en de bouwdirectie 
zullen tot een akkoord moeten komen. Een deel van het 
project ligt in het Vlaams Gewest en net als voor fase 
2, zal een inter-gewestelijk akkoord gesloten moeten 
worden. Inmiddels zal de groene wandeling door de 
Geestdriftstraat lopen. . 

De verbinding van de groene wandeling wordt aangelegd 
op de rand van perceel 24A.. Het gaat om een pad 
van gestabiliseerd grind met een breedte van 2 m tot 
2,5 m. Ze gaat gepaard met een «groene strook», die 
een «bufferruimte» vormt tussen de wandeling en de 
landbouwruimte. De strook bestaat uit een hoge weide 
en gemengde hagen..

Een deel van perceel 24A wordt een weiland waarop 
schapen zullen grazen. Deze schapen zullen de extensieve 
ruimten (bv. hoge weiden) en intensieve ruimten (bv. 
gazon) van het Broekbeekpark onderhouden. Ze zullen 
ook andere ruimten op het grondgebied van Neerpede 
kunnen onderhouden. Dit begraasd weiland wordt 
omheind en er wordt een hutje ingericht als schuilplaats 
voor de dieren. De extensieve weideoppervlakte van 
het groene strook wordt verbreed met een ruimte voor 
ecologische begrazing.

De rest van perceel 24A zal worden aangelegd als ruimte 
voor professionele groenteteelt in de buurt, verbonden 
aan een uitbater die al ter plaatse aanwezig is of aan een 
project zoals BBP.

F A S E  4 :  G R O E N T E T E E L T  E N  E C O L O G I S C H E  B E G R A Z I N G

Aanleg van de groene promenade met een 
gestabiliseerde grindverharding, inclusief 
grondwerken en stoepranden

Uitgebreide inzaai van weiden aan de groene 
rand 

Aanplant van snoeihagen in de groene rand, 
heesters in kluiten/containers.
Aanplant van bomen voor de voortzetting van 
de Drève (‘Tilia cordata/salix in “dikkopjes” 
20/25 in kluit/container) inclusief levering, 
kuil, aanplant en opbinden

Inrichting van de weide en het nodige 
meubilair voor eco-pastorage (schuur, 
omheiningen...)
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De fasering stelt een methode voor om de installaties van 
hoofdstuk 3 te implementeren. . 

4 fasen werden eerder ontwikkeld: 

• Gedeelde tuinen, 

• Ingangspoort van de Broekbeek, 

• Aanleg van een lineair park, 

• Groenteteelt en ecologische begrazing. 

Er wordt een logische volgorde voor de plaatsing 
voorgesteld. Maar elke voorgestelde fase kan onafhanke-
lijk of gelijktijdig worden ingericht.

Een eerste globale becijfering wordt opgesteld om een 
idee van de toekomstige kosten te geven. 

De prijzen per m2 zijn over het algemeen gelijk, de ingangs-
poort van de Broekbeek heeft de hoogste prijs wegens de 
herwaardering van de doorgang onder de ring. Anders is 
de hoogste algemene prijs die van het lineair park, wegens 
zijn grote oppervlakte.

P H A S E  1 :  J A R D I N S  P A R T A G É S

P H A S E  2 :  P O R T E  D ’ E N T R É E  D U  B R O E K B E E K

P H A S E  3 :  C R É A T I O N  D ’ U N  P A R C  L I N É A I R E

P H A S E  4 :  M A R A Î C H A G E  E T  É C O - P Â T U R A G E

F A S E R I N G P H A S A G E  E T  E S T I -
M A T I F  G L O B A L

Totale prijs

Totale prijs
Totale grootte

Totale grootte

Prijs / m2

Prijs / m2

Prijs / m2

Prijs / m2

Totale grootte

Totale grootte

Totale prijs

Totale prijs


