5
roene en blauwe vermazing

G

een ecologisch netwerk in heel het Brussels Gewest

De versterking van de Brusselse stedelijke groene ruimten
komt voor het eerst in 1996 voor in het eerste Gewestelijk
Ontwikkelingsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De verwezenlijking van een « groene vermazing »
beantwoordt aan twee voorname doelstellingen :
•
de ontwikkeling van een groene continuïteit door de
groenzones via aanplantingen met elkaar te verbinden ;
•
de verbetering van de ruimtelijke verdeling van de groene
ruimten in het gewest door in de deficitaire wijken nieuwe
groene ruimten aan te leggen.
De groene vermazing vervult drie functies : een
landschappelijke functie, een sociale functie (ontspannings- en
utilitaire functie) en een ecologische functie.
Om de derde functie te vervullen moet deze vermazing
vrij ruime schakels tussen de groene ruimten voorzien om de
migratie van de dieren- en plantensoorten te bevorderen. Zo zijn
de genetische uitwisselingen mogelijk, wat zeer belangrijk is voor
de wilde fauna en flora, dus voor het behoud van de biologische
diversiteit.
De spoorwegtaluds zijn bevoorrechte relais omwille van hun
rechtlijnige vorm ; in het voorschrift nr 9 van het Gewestelijk
Bestemmingsplan (GBP) wordt vastgesteld dat ze als eerste
bijdragen tot de realisatie van de groene vermazing. Ze vormen
hoogwaardige ecosystemen die zoveel mogelijk gevrijwaard
moeten worden.

- 91 -

Daarom moet onderaan een ruimte de afsluitingen voorzien
worden : 10 à 15cm zijn voldoende om de kleine dieren te laten
passeren.
De blauwe vermazing integreert zich in de groene
vermazing en streeft ernaar, voor zover mogelijk, de beken en
vijvers van het gewest hun landschappelijke en ecologische
eigenschappen terug te geven. De concretisering van deze
blauwe vermazing is een van de doelstellingen van het
basisdossier van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan.
De Ukkelbeek is een van de voornaamste drie Ukkelse riviertjes
kan deze rol niet meer spelen omdat het bijna volkomen
overwelfd is. Onze gemeente heeft echter een groot potentieel
van op te waarderen vermazing : de Geleytsbeek en de
Verrewinkelbeek.
Groene en blauwe vermazingen zijn belangrijk voor een
leefbare stad. Zij hebben een hoog potentieel om de
leefomgeving in de stad te verbeteren en de stedelijke uittocht
tegen te gaan.
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