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Interpellatie van mevr. De Brouwer: Kauwberg nr. 2. 

 
Mevr. De Brouwer geeft aan dat er op zondag 6 augustus in het Natura 2000-gebied Kauwberg grote 

lawaaihinder was van een landbouwer. Het is de tweede keer dit jaar dat deze landbouwer maait en dit op 
een zondag, een dag waarop veel wandelaars deze plek komen bezoeken. 

Volgens het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering is het gebruik van grasmaaiers en ander 
gemotoriseerd tuinmateriaal op zondag verboden. Het kan niet dat inwoners geen gras mogen afmaaien en 
anderen wel hun tractor op vol vermogen mogen laten draaien. 

 
Mevr. De Brouwer vraagt op welke manier de gemeente de naleving van dit besluit kan controleren en 

of er sinds haar vorige interpellatie contacten zijn geweest tussen de gemeente en de betrokken landbou-
wer. Ze wil ook informeren naar de rechtszaak in verband met het juridische statuut van de Kauwbergterrei-
nen en de aankoop hiervan door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 
Schepen Cools antwoordt dat dit uitzonderlijke terrein van 55 ha geklasseerd is als Natura 2000-gebied 

maar dat het beheer te wensen overlaat als gevolg van het juridische getouwtrek in dit dossier. 
Er zijn momenteel twee juridische zekerheden: het gewest is wel degelijk eigenaar van de bewuste ter-

reinen en de expertise van het hof van beroep werd niet in vraag gesteld. De waarde van het terrein blijft 
nog een twistpunt: het gewest wil € 5 per m² betalen terwijl de eigenaars € 40 vragen.  

Het gewest is dan wel eigenaar van de site maar zorgt niet voor het beheer ervan en de betrokken ei-
genaars kunnen nog steeds overeenkomsten met landbouwers afsluiten. 

 
De inrichting van het landschap Kauwberg/Dolezlaan/Sint-Jobsesteenweg door de gemeente ligt mo-

menteel stil omdat de nodige toelatingen voor werkzaamheden niet verkregen kunnen worden. Als de situa-
tie gedeblokkeerd wordt, zal het mogelijk worden Brussel Leefmilieu te belasten met de opmaak van een 
beheersplan voor de gehele Kauwberg.  

 
Na de interpellatie van mevr. De Brouwer heeft Brussel Leefmilieu de betrokken landbouwer gewaar-

schuwd over het gebruik van pesticides en die zouden niet meer gebruikt worden.  
 
Het besluit van 21 september 2002 verbiedt inderdaad het gebruik van grasmaaiers en ander gemoto-

riseerd tuinmateriaal maar het KB van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogen van materieel voor 
gebruik buitenshuis zegt niets over land- en bosbouwmachines (artikel 12, bijlage 11). Op zondag kan een 
landbouwer aldus zijn tractor gebruiken voor landbouwdoeleinden. 


