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DE SCHEPEN VAN MILIEU EN GROENE RUIMTES AAN HET WOORD  

 

 

En als al onze straten nu eens groen waren? 

In overeenstemming met de Agenda 21 en het Natuurplan wil de gemeente Ukkel de vergroening van de 

openbare ruimte door de inwoners aanmoedigen. Het bouwen van een veerkrachtige maatschappij en het 

behoud van de biodiversiteit kan enkel steunen op een participatief initiatief, in nauwe samenwerking met de 

overheidsdiensten. Hiervoor kunnen inwoners, wijkcomités, duurzame wijken, burgergroepen, 

handelaarsverenigingen, ... zich openbare ruimtes eigen maken om ze te beplanten, zoals boomspiegels, 

plantenbakken, bloemperken, groene ruimtes, ... 

Vergroening heeft immers tal van voordelen en draagt bij aan een dynamiek van ecologische transitie op lokaal 

vlak: versterking van de biodiversiteit in het stedelijk milieu, bijdrage aan de luchtzuivering en aan de strijd tegen 

hitte-eilanden, bevorderen van de teelt van voedingsgewassen in het stedelijk milieu, smeden van sociale banden 

dankzij een participatief en solidair initiatief, verfraaiing van de openbare ruimte, enz.  

Deze brochure heeft als doel voor elk type vergroeningsproject de stappen, procedures en in acht te nemen 

reglementaire aspecten te verduidelijken om de veiligheid en de mobiliteit van ons allemaal niet in het gedrang te 

brengen. Ze wil ook praktische aanbevelingen leveren via het charter "Samen voor groene straten!".  

Alvast bedankt voor uw medewerking! 
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ALGEMEENHEDEN 

 

HERINNERING AAN BEPAALDE ASPECTEN VAN HET ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT 

 
Dit reglement kan geraadpleegd worden op www.ukkel.be > Gemeentereglementen. 

 
Algemene bepalingen: 

 De toelatingen worden tot wederopzeggens en herroepbaar afgeleverd, zijn persoonlijk en niet 
overdraagbaar en houden geen verantwoordelijkheid in vanwege de gemeente. Ze kunnen op elk 
moment ingetrokken worden indien het algemeen belang dit vereist. Ze kunnen ook opgeschort of 
ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen wanneer de houder ervan een 
inbreuk op het Algemeen Politiereglement begaat zonder dat de begunstigde aanspraak kan maken op 
een schadevergoeding. 

 De begunstigden moet zich strikt voegen naar de voorschriften van de toelatingsakte en ervoor zorgen 
dat het voorwerp ervan geen schade aan anderen berokkent of de veiligheid, de rust, de hygiëne of de 
openbare reinheid in het gedrang brengt. 

 De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die het resultaat zou kunnen zijn van de al dan niet 
foutieve uitvoering van de activiteit die het voorwerp is van de toelating. 

 
 

Andere bepalingen: 

 De toelating tot privatieve bezetting van de openbare ruimte wordt verleend door de burgemeester en 
specificeert de na te leven bijzondere voorwaarden. 

 De in overtreding neergezette, bevestigde, vastgemaakte of opgehangen voorwerpen (...) moeten na de 
eerste vordering van de politie verwijderd worden, zo niet zal er ambtshalve toe overgegaan worden op 
de kosten en op risico van de overtreder. 

 Geen enkel voorwerp mag zelfs deels de voorwerpen van openbaar nut bedekken (zoals verkeersborden, 
verkeerslichten, straatnaambordjes, straatverlichting, enz.) waarvan de zichtbaarheid volledig verzekerd 
moet worden. 

 De toegang (...) tot de deksels van de inspectieputten van de afsluitkranen van het waterverdeelnet en 
van de brandkranen, alsook het inspectieluik van de afsluitkranen of kleppen van het aardgasverdeelnet 
mag op geen enkele manier belemmerd worden. 

 

ALGEMENE AANBEVELINGEN 

 

 De te beplanten omhulsels en ruimtes en de omgeving ervan moeten regelmatig onderhouden en in een 
nette staat gehouden worden. 

 Voor een efficiënte behandeling van de aanvragen is het aanbevolen gelijkaardige aanvragen zo veel 
mogelijk te groeperen. 

 

 

 

 

 

http://www.uccle.be/
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TYPES WEGEN 

 

De stappen hieronder hebben enkel betrekking op de projecten op gemeentewegen, die beheerd worden door 
de gemeente Ukkel. Voor de te ondernemen stappen in het kader van projecten op gewestwegen, zie punt 8.  
 

 Lijst met gewestwegen: 
 

 

"Ster Coghen" Neerstallesteenweg Léon Vanderkindereplein 

Albertlaan Ruisbroeksesteenweg Rotonde Churchill 

Brugmannlaan Waterloosesteenweg Stallestraat 

De Frélaan Gravendreef Gulden Kasteelstraat 

Winston Churchilllaan Stoeterijdreef Engelandstraat (tussen de 
Alsembergsesteenweg en de 
Sint-Jobsesteenweg) 

Alsembergsesteenweg (behalve het deel 
tussen de Drogenbossesteenweg en de 
Egide Van Ophemstraat) 

Lorrainedreef Heldensquare (tracé van de wegen) 

Terhulpensesteenweg Sint-Hubertusdreef (tussen de 
Waterloosesteenweg en de 
Lorrainedreef) 

Georges Marlowsquare 

 
 

 Kaart met gewestwegen (klik op "Netwerk" bovenaan links en selecteer "Gewestwegen") 

 

  

http://data-mobility.irisnet.be/mobigis/fr/
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TE ONDERNEMEN STAPPEN NAARGELANG HET TYPE VERGROENINGSPROJECT 

 

1. PLAATSEN VAN POTTEN, BLOEMBAKKEN OF PLANTENBAKKEN OP HET TROTTOIR LANGS 
PRIVÉGEVELS  

 
 
Voorbeelden: 
 

 

 

 

 
 
 
Procedure: 

 Een aanvraag tot toelating voor de bezetting van de openbare ruimte door een te beplanten omhulsel 
moet aan de burgemeester gericht worden, ofwel per e-mail via algemenezaken@ukkel.brussels, ofwel 
per post: Burgemeester van Ukkel - Dienst Algemene Zaken, Stallestraat 77- 1180 Ukkel. 

 Bij deze aanvraag hoort:  

 Het ingevulde, gedateerde en ondertekende aanvraagformulier en de bijlagen waarvan sprake in 
het formulier (plannen, foto's, ...); 

 Het ingevulde, gedateerde en ondertekende vergroeningscharter. 

 
 
Herinnering aan de reglementaire aspecten voorzien in het Algemeen Politiereglement: 

 In elk geval moet permanent een aaneenliggende breedte van minstens 1,50 meter bewaard blijven voor 
de natuurlijke en comfortabele doorgang van voetgangers en personen met beperkte mobiliteit. 

 
 
Aanbevelingen: 

 Specifiek voor de plantenbakken:  

 Plaats de bak evenwijdig met de gevel en ertegen, zonder hem te bevestigen. 

 Kies een bak met redelijke afmetingen aangepast aan de ligging der plaatsen. 

 Geef de voorkeur aan bakken met afgeronde of schuine randen. 

 Kies voor een bak in duurzaam en bestand materiaal dat past bij de onmiddellijke omgeving. 

 Kies voor een bak waar het water kan doorsijpelen om verrotting van de wortels tegen te gaan. 

 Kies voor planten aangepast aan het telen in bakken en aan de bezonningsgraad.  

mailto:affairesgenerales@uccle.brussels
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 Planten die over de openbare weg hangen mogen geen gevaar vormen voor het verkeer van 
voertuigen, fietsers of voetgangers en voor de veiligheid van de gebruikers van de openbare weg. 

 Plaats een affiche waarop staat dat de bak beheerd wordt door een of meerdere burgers om 
onvoorziene tussenkomsten van de gemeentediensten te voorkomen. 

 
 

Opvolging van de aanvraag, beslissing tot toekenning en contactgegevens: 

 Opvolging van de aanvraag: de dienst Algemene Zaken bezorgt de aanvraag aan de korpschef van de 
politiezone voor onderzoek en advies. Die verzekert zich tevens van de juistheid van de bezorgde 
informatie over de bezetting van de ruimte (voorbehouden ruimte voor voetgangers, veiligheidsaspecten, 
...). Zijn advies wordt overgemaakt aan de burgemeester, aan de goede zorgen van de dienst Algemene 
Zaken, die de aanvrager op de hoogte brengt van de beslissing. 

 Geraamde duur van de procedure: doorgaans 4 tot 8 weken naargelang de wijk 

 Contact: Dienst Algemene Zaken, Stallestraat 77 - 1180 Ukkel 
E-mail: algemenezaken@ukkel.brussels Tel.: 02 605 11 32 

  

mailto:affairesgenerales@uccle.brussels
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2. PLAATSEN VAN POTTEN, BLOEMBAKKEN, BALKONBAKKEN GEPLAATST OP DE VENSTERBANK 
OF OPGEHANGEN/BEVESTIGD BOVEN DE OPENBARE RUIMTE 

 
 
Belangrijke opmerking: 

 Indien deze omhulsels op hun plaats gehouden worden door een drager of een stevig bevestigde en 
niet-uitspringende voorziening, is er geen toelating vereist. 

 In andere gevallen moet aan de burgemeester een aanvraag tot toelating voor de bezetting van de 
openbare ruimte door een te beplanten omhulsel opgehangen of bevestigd boven de openbare ruimte 
gericht worden. 

 
 
Voorbeelden: 
 

 Gevallen die een toelating vereisen: 
 

  
Omhulsels opgehangen boven de openbare ruimte 
 

Omhulsels geplaatst op de vensterbank 
en niet op hun plaats gehouden door 
een drager 
 

 Gevallen die geen toelating vereisen: 
 

 

   
Omhulsels op hun plaats gehouden door een drager of een stevig bevestigde en niet-uitspringende voorziening 

 
 
Procedure: 

 Een aanvraag tot toelating voor de bezetting van de openbare ruimte door een te beplanten omhulsel 
moet aan de burgemeester gericht worden, ofwel per e-mail via algemenezaken@ukkel.brussels, ofwel 
per post: Burgemeester van Ukkel - Dienst Algemene Zaken, Stallestraat 77 - 1180 Ukkel. 

mailto:affairesgenerales@uccle.brussels
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 Bij deze aanvraag hoort:  

 Het ingevulde, gedateerde en ondertekende aanvraagformulier en de bijlagen waarvan sprake in 
het formulier (plannen, foto's, ...); 

 Het ingevulde, gedateerde en ondertekende vergroeningscharter. 

 
 
Herinnering aan de reglementaire aspecten voorzien in het Algemeen Politiereglement: 

 Het ophangen of bevestigen van een voorwerp boven de openbare ruimte wordt beschouwd als een 
privatieve bezetting van de openbare ruimte en moet het voorwerp uitmaken van een toelating van de 
burgemeester. 

 Om veiligheidsredenen is het verboden voorwerpen te plaatsen die kunnen vallen en zo schade kunnen 
veroorzaken, zelfs als ze zich niet boven de openbare ruimte bevinden.  
 
 

Aanbevelingen: 

 Om te vermijden een toelating aan de burgemeester te moeten aanvragen en u te behoeden voor alle 
risico's of bemerkingen (indien het voorwerp valt, zal u burgerlijk aansprakelijk gesteld worden): 

 Plaatsen van omhulsels op de vensterbank: het is noodzakelijk een stevig bevestigd en 
niet-uitspringend systeem of voorziening te voorzien (drager, beschermstang, ...) waardoor de 
omhulsels op hun plaats gehouden worden bij slecht weer (hevige rukwind bijvoorbeeld).  

 Balkonbakken: plaats uw balkonbakken bij voorkeur aan de binnenkant van het balkon. Voorzie 
anders een systeem waarmee de omhulsels stevig op hun plaats gehouden worden bij slecht 
weer. 

 Vermijd dat het sproeiwater langs de gevel, op straat of op de lagergelegen balkons afloopt, of dat droge 
bladeren of verwelkte bloemen bij de buren terechtkomen. 

 Planten die over de openbare weg hangen mogen geen gevaar vormen voor het verkeer van voertuigen, 
fietsers of voetgangers en voor de veiligheid van de gebruikers van de openbare weg. 

 
  

Opvolging van de aanvraag, beslissing tot toekenning en contactgegevens: 

 Opvolging van de aanvraag: de dienst Algemene Zaken bezorgt de aanvraag aan de korpschef van de 
politiezone voor onderzoek en advies. Die verzekert zich tevens van de juistheid van de bezorgde 
informatie over de bezetting van de ruimte (veiligheidsaspecten, ...). Zijn advies wordt overgemaakt aan 
de burgemeester, aan de goede zorgen van de dienst Algemene Zaken, die de aanvrager op de hoogte 
brengt van de beslissing. 

 Geraamde duur van de procedure: doorgaans 4 tot 8 weken naargelang de wijk 

 Contact: Dienst Algemene Zaken, Stallestraat 77 - 1180 Ukkel 
E-mail: algemenezaken@ukkel.brussels Tel.: 02 605 11 32 

  

mailto:affairesgenerales@uccle.brussels
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3. PLAATSEN VAN PRIVATE POTTEN, BLOEMBAKKEN OF PLANTENBAKKEN IN DE OPENBARE 
RUIMTE, UITGEZONDERD DE VOORGAANDE GEVALLEN  

 
 

Toepassingsveld: dit geval is van toepassing op de aanvragen tot het plaatsen van private omhulsels op de weg, 
een openbaar plein, een trottoiruitstulping, een bloemperk, enz. en in het bijzonder voor het plaatsen van 
teeltbakken voor projecten van het type "Incredible Edible". 

 
 

Voorbeelden: 

  

 

 

 
 

Procedure: 

 Rekening gehouden met de uiteenlopende aard ervan moeten ze geval per geval geanalyseerd worden, in 
het bijzonder wanneer het gaat om een aanvraag voor meerdere omhulsels. 

 De aanvragen moeten gericht worden aan de Milieudienst, ofwel per e-mail (dd@uccle.brussels), ofwel 
per post (Milieudienst, Stallestraat 77 - 1180 Ukkel), ofwel rechtstreeks ingediend worden bij de 
Milieudienst. 

 Bij deze aanvraag hoort:  

 Het ingevulde, gedateerde en ondertekende aanvraagformulier en de bijlagen waarvan sprake in 
het formulier (plannen, foto's, ...); 

 Het ingevulde, gedateerde en ondertekende vergroeningscharter. 

 
 

Herinnering aan de reglementaire aspecten voorzien in het Algemeen Politiereglement: 

 In elk geval moet permanent een aaneenliggende breedte van minstens 1,50 meter bewaard blijven voor 
de natuurlijke en comfortabele doorgang van voetgangers en personen met beperkte mobiliteit. 
 
 

Aanbevelingen: 

 Planten die over de openbare weg hangen mogen geen gevaar vormen voor het verkeer van voertuigen, 
fietsers of voetgangers en voor de veiligheid van de gebruikers van de openbare weg. 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:dd@uccle.brussels
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Opvolging van de aanvraag, beslissing tot toekenning en contactgegevens: 

 Opvolging van de aanvraag: de Milieudienst contacteert de gemeentediensten die bij de aanvraag 
betrokken zijn om zich te verzekeren van de haalbaarheid van het project en het advies en de 
aanbevelingen van de diensten in te winnen. Naargelang het geval kan het project een toestemming van 
het college van burgemeester en schepenen vereisen. De toestemming specificeert de bijzondere na te 
leven voorwaarden. 

 Geraamde duur van de procedure: ongeveer 1 maand 

 Contact: Milieudienst, Stallestraat 77- 1180 Ukkel 
E-mail: dd@uccle.brussels Tel.: 02 605 13 57 

  

mailto:dd@uccle.brussels
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4. AANVRAAG VOOR HET BEHEER VAN EEN BESTAANDE GEMEENTELIJKE BAK IN DE OPENBARE 
RUIMTE  

 
 
Opmerking: 

Deze gemeentelijke bakken zijn bedoeld om de gemeente op te fleuren en worden beheerd door de Groendienst. 
Er zijn verschillende modellen aanwezig op het gemeentelijk grondgebied. 

 
 
Voorbeeld: 

 

 

  
Bron foto: Duurzame wijk Sint-Job 

 
 
Procedure: 

 De aanvragen moeten gericht worden aan de Groendienst, ofwel per e-mail 
(groendienst@ukkel.brussels), ofwel per telefoon  (02/348.65.47 of 49), ofwel ter plaatse (Groendienst, 
Paul Stroobantlaan 41). 

 Bij deze aanvraag hoort:  

 Het ingevulde, gedateerde en ondertekende aanvraagformulier en de bijlagen vermeld in het 
formulier (foto's, ...); 

 Het ingevulde, gedateerde en ondertekende vergroeningscharter. 

 
 

Herinnering aan de reglementaire aspecten voorzien in het Algemeen Politiereglement: 

De planten mogen de doorgang van voetgangers, fietsers en voertuigen niet belemmeren: 

 In elk geval moet permanent een aaneenliggende breedte van minstens 1,50 meter bewaard blijven voor 
de natuurlijke en comfortabele doorgang van voetgangers en personen met beperkte mobiliteit. 

 In elk geval moet permanent een aaneenliggende breedte van minstens 3 meter bewaard blijven voor de 
voertuigen op de rijbaan. 

 De fietspaden mogen niet versperd worden zodat fietsers er niet meer zonder gevaar kunnen fietsen. 

 
Aanbevelingen: 

 De bak mag niet verplaatst of op de bodem bevestigd worden.  

 Kies voor planten aangepast aan het telen in bakken en aan de bezonningsgraad.  

 

http://quartierdurablesaintjob.be/?cat=19&paged=2
mailto:servicevert@uccle.brussels
mailto:dd@uccle.brussels
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 Planten die over de openbare weg hangen mogen geen gevaar vormen voor het verkeer van voertuigen, 
fietsers of voetgangers en voor de veiligheid van de gebruikers van de openbare weg. Voor bakken op 
verdrijvingsvlakken1 mogen de planten niet hoger zijn dan 1,5 meter te rekenen vanaf het bodemniveau 
en mogen ze niet meer dan 20 cm uitsteken aan alle kanten van de bak om een goede zichtbaarheid te 
bewaren. 

 Plaats een affiche waarop staat dat de bak beheerd wordt door een of meerdere burgers om onvoorziene 
tussenkomsten van de gemeentediensten te voorkomen. 

 
Opmerking: in geval van werken op het trottoir of op de weg moet de bak verplaatst kunnen worden. De 
beheerder zal hiervan in de mate van het mogelijke op de hoogte gebracht worden. 
 
 
Opvolging van de aanvraag, beslissing tot toekenning en contactgegevens: 

 Opvolging van de aanvraag: de Groendienst bestudeert de relevantie en de haalbaarheid van het project. 
Naargelang het geval kan het project een toestemming van het college van burgemeester en schepenen 
vereisen. De toestemming specificeert eventueel de bijzondere na te leven voorwaarden. 

 Geraamde duur van de procedure: ongeveer 60 dagen 

 Contact: Groendienst, Paul Stroobantlaan 41 - 1180 Ukkel  
E-mail: groendienst@ukkel.brussels Tel.: 02 605 16 80 

 
  

                                                                 
1 Een verdrijvingsvlak is een wegmarkering van schuine evenwijdige witte lijnen, afgebakend door een doorlopende witte lijn, 
waarop bestuurders niet mogen rijden, stilstaan of parkeren. 

mailto:servicevert@uccle.brussels
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5. AANVRAAG VOOR HET BEHEER VAN EEN BEPLANT BLOEMPERK  

 
 
Procedure: 

 Rekening gehouden met de uiteenlopende aard ervan moeten ze geval per geval geanalyseerd worden.  

 De aanvragen moeten gericht worden aan de Groendienst, ofwel per e-mail 
(groendienst@ukkel.brussels), ofwel per telefoon  (02/348.65.47 of 49), ofwel ter plaatse (Groendienst, 
Paul Stroobantlaan 41). 

 Bij deze aanvraag hoort:  

 Het ingevulde, gedateerde en ondertekende aanvraagformulier en de bijlagen vermeld in het 
formulier (foto's, ...); 

 Het ingevulde, gedateerde en ondertekende vergroeningscharter. 

 
 
Aanbevelingen: 

 Planten die over de openbare weg hangen mogen geen gevaar vormen voor het verkeer van voertuigen, 
fietsers of voetgangers en voor de veiligheid van de gebruikers van de openbare weg. 

 
 
Opvolging van de aanvraag, beslissing tot toekenning en contactgegevens: 

 Opvolging van de aanvraag: de Groendienst bestudeert de relevantie en de haalbaarheid van het project. 
Naargelang het geval kan het project een toestemming van het college van burgemeester en schepenen 
vereisen. De toestemming specificeert eventueel de bijzondere na te leven voorwaarden. 

 Geraamde duur van de procedure: ongeveer 60 dagen 

 Contact: Groendienst, Paul Stroobantlaan 41 - 1180 Ukkel  
E-mail: groendienst@ukkel.brussels Tel.: 02 605 16 80 

 
  

mailto:servicevert@uccle.brussels
mailto:dd@uccle.brussels
mailto:servicevert@uccle.brussels
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6. AANVRAAG VOOR HET BEHEER VAN EEN BOOMSPIEGEL  

 
 
Herinnering aan de reglementaire aspecten voorzien in het Algemeen Politiereglement: 
De doorgang, het trottoir en de berm van de al dan niet bewoonde gebouwen (...) moeten in goede staat van 
netheid en herstelling blijven. Deze verplichting omvat onder andere het onderhouden van het vierkant oppervlak 
aan de voet van de bomen op het trottoir. 
IN DE PRAKTIJK: weinig burgers leveren inspanningen voor het onderhoud van hun boomspiegel en het is de 
overheid (de gemeente voor de gemeentewegen en het gewest voor de gewestwegen) die het moet overnemen. 
 
 
Voorbeeld: 

   
 

    
Procedure: 

 De aanvragen moeten gericht worden aan de Groendienst, ofwel per e-mail 
(groendienst@ukkel.brussels), ofwel per telefoon  (02/348.65.47 of 49), ofwel ter plaatse (Groendienst, 
Paul Stroobantlaan 41). 

 Bij deze aanvraag hoort:  

 Het ingevulde, gedateerde en ondertekende aanvraagformulier en de bijlagen waarvan sprake in 
het formulier (plannen, foto's, ...); 

 Het ingevulde, gedateerde en ondertekende vergroeningscharter. 

 
 
Aanbevelingen: 

 In bepaalde gevallen is de vergroening van een boomspiegel niet mogelijk, meer bepaald:  

 Wanneer de boom te jong is (doorgaans jonger dan 3 jaar) 

 Wanneer de soort te gevoelig is voor verrotting van de wortels (bv. de wilde kastanje) 

 Voor soorten met oppervlakkige wortels (bv. els, es, populier, acacia, ...) 

 Wanneer de werkkuil gevuld is met wortels en haarwortels van de boom. 

Het is noodzakelijk vooraf contact op te nemen met de gemeentelijke Groendienst om zich te verzekeren 
van de haalbaarheid van het vergroeningsproject. 

 

 

 

 

mailto:servicevert@uccle.brussels
mailto:dd@uccle.brussels
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 Het is verboden bepaalde types planten in de boomspiegels te planten: 

 Vaste klimplanten (bv. klimop) die de boom kunnen "verstikken" 

 Heesters met te diepe wortels 

 Giftig geachte planten (bv. aronskelk, peperboompje, lelietje, wolfsmelkachtigen, lelieachtigen, 
ranonkelachtigen, nachtschadeachtigen, ...) of doornplanten 

 Eetbare planten (wegens het verhoogd risico op vervuiling door hondenpoep) 

 De aanbevolen planten zijn meer bepaald eenjarige of kleine vaste planten en bodembedekkers 
(bv. stokroos, viooltjes, ...). 

 Tijdens het planten:  

 De bodem mag niet losgemaakt worden op een diepte groter dan 10 cm.  

 Er moet ook een ruimte van 15 cm beschermd worden rond de kraag (scheiding stam/wortels) 
van de boom.  

 Er zal bijzondere aandacht geschonken worden aan het feit dat de boomwortels niet beschadigd 
of doorgesneden worden. 

 Het toevoegen van nieuwe aarde mag het niveau van de kantsteen van de boomspiegel niet 
overschrijden om afstromende modder te vermijden.  

 De planten mogen de grenzen van de werkkuil van de boomspiegel niet overschrijden. 

 Er mag geen enkele bevestiging (soepel, elastisch, met spijkers, ...) op de boomstam geplaatst worden. 

 Plaats een affiche waarop staat dat de boomspiegel beheerd wordt door een of meerdere burgers om 
onvoorziene tussenkomsten van de gemeentediensten te voorkomen. De affiche mag niet op de boom 
gehangen worden. 

 Indien de aanvraag aanvaard wordt, wordt het onderhoud, de netheid van de boomspiegel en de 
omgeving ervan en het besproeien van de planten verzekerd door de aanvrager, op zijn kosten. 

 Planten die over de openbare weg hangen mogen geen gevaar vormen voor het verkeer van voertuigen, 
fietsers of voetgangers en voor de veiligheid van de gebruikers van de openbare weg. 

 
 
Opvolging van de aanvraag, beslissing tot toekenning en contactgegevens: 

 Opvolging van de aanvraag: de Groendienst bestudeert de relevantie en de haalbaarheid van het project. 
Naargelang het geval kan het project een toestemming van het college van burgemeester en schepenen 
vereisen. De toestemming specificeert eventueel de bijzondere na te leven voorwaarden. 

 Geraamde duur van de procedure: ongeveer 60 dagen 

 Contact: Groendienst, Paul Stroobantlaan 41 - 1180 Ukkel  
E-mail: groendienst@ukkel.brussels Tel.: 02 605 16 80 

  

mailto:servicevert@uccle.brussels
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7. AANLEGGEN VAN EEN ZONE VOOR KLIMPLANTEN OP HET TROTTOIR  

 
 
Voorbeeld: 

       
 
 
Procedure: 

 Een aanvraag tot toelating om op het trottoir een zone voor klimplanten aan te leggen moet gericht 
worden aan de Wegendienst, hetzij per e-mail op het adres wegenis@ukkel.brussels, hetzij per post: 
Gemeentebestuur van Ukkel, Stallestraat 77, 1180 Ukkel - Wegendienst.  

 Bij deze aanvraag hoort:  

 Het ingevulde, gedateerde en ondertekende aanvraagformulier en de bijlagen waarvan sprake in 
het formulier (plannen, foto's, ...); 

 Het ingevulde, gedateerde en ondertekende vergroeningscharter. 

 
 
Herinnering aan de reglementaire aspecten voorzien in het Algemeen Politiereglement: 

 De doorgang, het trottoir en de berm van de al dan niet bewoonde gebouwen (...) moeten in goede staat 
van netheid en herstelling blijven. Deze verplichting omvat onder andere het behoud in goede staat van 
de trottoirs en bermen. 

 De bomen en planten op privé-eigendommen moeten gesnoeid worden zodat elke tak boven de 
openbare weg minstens 2,50 meter boven de bodem hangt en het uiteinde ervan minstens 0,50 meter 
inspringt ten opzichte van de berijdbare weg. 

 
 
Herinnering aan de reglementaire aspecten voorzien door het gemeentereglement betreffende trottoirs: 

 Na toestemming van het college van burgemeester en schepenen is het toegestaan een zone voor 
klimplanten voor te behouden. Deze zone is maximum 30 cm breed op 60 cm, evenwijdig met de 
onderkant van de gevel. 

 Deze planten zijn niet doornig en mogen de eventuele nutsvoorzieningen tegen de gevel of in de buurt 
niet bedekken. 

 Daarnaast moet een vrije doorgang van minstens 1,50 meter breed verzekerd worden. 

 Het onderhoud en de aansprakelijkheid die voortvloeien uit deze klimplanten, zowel aan de oppervlakte 
als ondergronds, is ten laste van de eigenaar van het aanliggende erf. 

 In geval van verwijdering van deze inrichting zal het trottoir onmiddellijk door de eigenaar van het 
aanliggende erf in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden. 

mailto:voirie@uccle.brussels
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 Er zijn geen andere zones voor planten toegestaan. 

 
 
Aanbevelingen: 

 Om hinder voor de voetgangers te vermijden, is het aanbevolen de klimplanten zo veel mogelijk te laten 
groeien tot 2,50 meter voordat ze de gevel bedekken. 

 Kies voor inheemse planten en vermijd planten met sterke wortels (type blauweregen) die de trottoirs 
beschadigen. Planten met hechtwortels of zuignappen kunnen in bepaalde gevallen schade veroorzaken 
op bepaalde gevels (voegen in slechte staat, ...) en worden dus afgeraden. 

 Het is aanbevolen een bescherming te plaatsen om de wildgroei van de wortels te beperken - 
bijvoorbeeld een pot met gaten waardoor het water in de bodem kan insijpelen - en zo de vervorming van 
het trottoir te vermijden. 

 Vermijd kantstenen die niet aan de oppervlakte komen zodat het oppervlaktewater opgevangen kan 
worden en de planten voldoende watertoevoer krijgen. 

 De ondergrond van het trottoir bevat installaties van concessiehouders (water, gas, elektriciteit, 
telefonie): het is aanbevolen de plantput voorzichtig met de hand of met lichte graafwerktuigen te 
realiseren (de gemeente kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien de werken schade aan een 
leiding van openbaar nut veroorzaken). 

 Indien de plant verwijderd moet worden, moeten de straatstenen teruggeplaatst worden. Het is bijgevolg 
aangewezen de verwijderde straatstenen te bewaren om ze te kunnen hergebruiken. 

 Klimplanten mogen niet op de gevel van beschermde gebouwen of van gebouwen op de 
beschermingslijst geplaatst worden.  

 
 
Niet-limitatieve lijst van klimplanten 
 

Nederlandse naam Latijnse naam Inheems Honinggevend 
Groen 

blijvend 

Aanbevolen planten 

Bosrank Clematis vitalba    

Wilde kamperfoelie Lonicera peryclymenum    

Rode kamperfoelie Lonicera xylosteum    

Hop Humulus lupulus    
Uitheemse planten 

Blauwe passiebloem Passiflora caerulea    
Sterjasmijn of valse jasmijn Trachelospermum jasminoïdes    
Winterjasmijn Jasminum nudiflorum    

Wijnstok  Vitis vinifera    

Bergbosrank Clematis montana    

Alpenbosrank Clematis alpina    

Planten met hechtwortels (risico op beschadiging van de gevel op lange termijn) - afgeraden 

Klimhortensia Hydrangea petiolaris    
Klimop Hedera helix    
Wijnstok  Vitis vinifera    

Niet te planten soorten 

Japanse duizendknoop Alle geslachten Fallopia Invasieve soort 

Wilde wingerd Geslacht Parthenocissus Invasieve soort 

Winde Geslacht Calystegia Geneigd om invasief te worden 

Blauweregen Geslacht Wisyeria Beschadigt het trottoir 

Lijst van invasieve soorten in België: www.alterias.be 

http://www.alterias.be/
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Opvolging van de aanvraag, beslissing tot toekenning en contactgegevens: 

 Opvolging van de aanvraag: dit type aanvraag vereist een toestemming van het college van burgemeester 
en schepenen. In geval van toestemming verstuurt de Technische Wegendienst de aanvrager per post een 
domaniale vergunning (of wegvergunning), een officiële bestuurshandeling die vereist is wanneer de 
privatisering van een deel van het openbaar domein toegekend wordt. De toestemming specificeert de 
bijzondere na te leven voorwaarden. 

 Geraamde duur van de procedure: doorgaans 4 tot 8 weken 

 Contact: Wegendienst, Stallestraat 77 - 1180 Ukkel 
E-mail: wegenis@ukkel.brussels Tel.: 02 605 16 29 

  

mailto:voirie@uccle.brussels
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8. VERGROENINGSPROJECTEN OP GEWESTWEGEN  

 
Toepassingsveld: 

Dit geval is van toepassing op aanvragen voor planten op het trottoir, het plaatsen van bakken voor klimplanten 
of elk ander vergroeningsproject op gewestwegen. 

 
Hoe weet ik of mijn project op een gewestweg ligt? 

 Kaart met gewestwegen (klik op "Netwerk" bovenaan links en selecteer "Gewestwegen"): http://data-
mobility.irisnet.be/mobigis/nl/ 

 
Procedure: 

 De gemeente Ukkel is niet bevoegd voor het beheer van de gewestwegen en dus de 
vergroeningsprojecten op deze wegen, trottoirs en andere betrokken ruimtes. 

 Elke aanvraag van een vergroeningsproject op de weg, het trottoir of de andere ruimtes moet gericht 
worden aan Brussel Mobiliteit (het bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verantwoordelijk voor 
de voorzieningen, infrastructuur en verplaatsingen), Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen, Cel 
Beplantingen, Monumenten en Fonteinen. 

 
Aanbevelingen: 

 Het is aanbevolen de aanvraag zo goed mogelijk te verduidelijken zodat het gewestelijk bestuur er zo snel 
mogelijk op kan antwoorden en ze op te sturen 

  Per e-mail naar mobiliteit@gob.brussels met vermelding "Ter attentie van: 
 Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen,  
 Cel Beplantingen, Monumenten en Fonteinen" 

 Per post naar 
 Brussel Mobiliteit -  
 Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen - Cel Beplantingen, Monumenten en 
 Fonteinen 

CCN (Noordstation) - Vooruitgangstraat 80 - 1035 Brussel 
 
 

Opvolging van de aanvraag, beslissing tot toekenning en contactgegevens: 

 Opvolging van de aanvraag: de cel van de Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen van Brussel 
Mobiliteit verleent advies over de aanvraag en het district levert de toestemming af. 

 Contact: gratis nummer 0800/94.001 

 
  

http://data-mobility.irisnet.be/mobigis/fr/
http://data-mobility.irisnet.be/mobigis/fr/
mailto:mobilite@sprb.brussels
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MEER INFORMATIE OVER VERGROENING 

 
 

 Lijst met aanbevolen soorten:  
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_2017_LIST_inheemse_aanbevolenSoorten_nl 
 

 Een groene gevel realiseren:  
http://app.bruxellesenvironnement.be/guide_batiment_durable/docs_NL/TER07_NL.pdf 
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/een-groene-gevel-realiseren.html?IDC=26&IDD=4731 
 

 Een gevel in een groen kleedje:  
https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/mijn-tuin/een-gevel-een-groen-kleedje 
 

 Een natuurlijke en gezellige tuin - 100 tips om het milieu te respecteren  
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/100_conseils_jardin_NL 
 

 Infofiches om te telen in de stad:  
https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/zelf-kweken/tips-om-de-stad-te-kweken/infofiches-om-te-telen-de-stad 
 

 Natuurtips op de website van de vzw Natagora (in het Frans):  
https://reseaunature.natagora.be/index.php?id=1963 
 

 Charter van Incredible Edible (in het Frans):  
https://lesincroyablescomestibles.fr/ressources-ic/Charte-Fondamentale-IC.pdf 
 

 Projectoproep "Vooruit met de wijk": financiële ondersteuning van Leefmilieu Brussel voor projecten die beogen de 
natuur in de wijk te doen terugkeren door vergroeningsprojecten voor de straten uit te werken en 
gemeenschappelijke ruimtes te onderhouden om de wijk te verfraaien en de biodiversiteit aan te trekken:  
https://leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/mijn-wijk/vooruit-met-de-wijk-een-burgerprojectoproep 
 

 Alles weten over moestuinieren:  
http://www.ukkel.be/bestuur/milieu/de-mens-en-duurzame-ontwikkeling/tips-en-infofiches-over-moestuinen 
 

 De Brusselse moestuinmeesters: 
https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/zelf-kweken/hulp-voor-een-geslaagde-moestuin/netwerk-van-
moestuinmeesters 
 

 Facilitator voor stadslandbouw:  
https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/zelf-kweken/hulp-voor-een-geslaagde-moestuin/de-facilitator-voor-
stadslandbouw 
 

 Ukkel in de bloemetjes: jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door de gemeente om Ukkelaars te stimuleren de 
gemeente met bloemen te versieren: 
http://www.ukkel.be/bestuur/milieu/biodiversiteit/Ukkel%20in%20de%20bloemetjes 
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