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Mondelinge vraag van de h. Cools: Beheersplan van de Kauwberg. 

 
De h. Cools wijst erop dat de Kauwberg een buitengewone natuurlijke site is die in de jaren ’90 gered 

werd van promotoren die erop wouden bouwen en erop een golfterrein wouden installeren. De h. Cools heeft 
ook tegen dit project gestreden om de site te beschermen. Na een lange juridische strijd is het gewest momenteel 
eigenaar geworden van het grootste gedeelte van de site en Leefmilieu Brussel is verantwoordelijk voor het 
beheer ervan. 

 
Leefmilieu Brussel werkt momenteel aan de voorbereiding van een beheersplan van de site. Wordt de 

gemeente betrokken in deze voorbereiding? Kunnen geïnteresseerde verenigingen en burgers hier ook aan 
deelnemen? Zal dit plan enkel betrekking hebben op de terreinen die door Leefmilieu Brussel beheerd worden of 
op de gehele site (55 ha)? Het gewest is geen eigenaar van de gehele site. Zijn er contacten met de eigenaars van 
de resterende gedeeltes (kerkfabriek en particulieren) zodat Leefmilieu Brussel ook deze percelen kan beheren?  

 
Schepen De Brouwer antwoordt dat Leefmilieu Brussel werkt aan het beheersplan voor de klassering van 

de Kauwbergsite als Natura 2000-gebied. Dit plan zou tegen het volgend najaar goedgekeurd moeten zijn door de 
regering. In de loop van 2019 zou het oriëntatieschema klaar moeten zijn voor de coördinatie van de functies die 
op de site uitgebouwd zullen worden. Dit schema ligt momenteel ter advies bij urban.brussels. De doelstelling van 
dit schema is de bescherming van de natuur met behoud van de aantrekkingskracht van de site. De gemeente 
werd betrokken bij de opmaak van de beide plannen en in het kader van de volledige inventaris in 2019. 

  
Het oriëntatieschema werd voorgesteld door vertegenwoordigers van het college op 30 januari ll. en zal 

op technisch vlak besproken worden tussen de besturen begin juni. Het beheersplan Natura 2000 zal in ieder 
geval voorgelegd moeten worden aan de verschillende eigenaars en kan na deze raadpleging eventueel gewijzigd 
worden. Er zijn momenteel nog gesprekken tussen Leefmilieu Brussel en het gemeentebestuur. Als deze 
afgelopen zijn, zou een openbaar onderzoek kunnen plaatsvinden.  

 
Door de medewerking van SOS Kauwberg en Uccla Natura aan de opmaak van de inventaris werd het 

verenigingsleven betrokken in de beslissingsvoering inzake de Kauwberg. Ook jeugdbewegingen werden 
aangesproken omdat een deel van hun activiteiten op deze site plaatsvindt.  

 
Leefmilieu Brussel heeft bovendien een overheidsopdracht gelanceerd voor de begeleiding van 

moestuinen van gezinnen. Dit proces werd vertraagd door de gezondheidscrisis maar er zijn ontmoetingen met 
geïnteresseerde burgers gepland in de komende zomer. Er moet hierbij rekening gehouden worden dat er, met 
betrekking tot medebeheer, specifieke reglementering van kracht is omwille van het beschermde statuut van de 
Kauwberg. De verantwoordelijken van Leefmilieu Brussel willen een compromis vinden tussen ecologie en 
recreatie. Er zal hierover ruimschoots gecommuniceerd worden zodat elke betrokkene eraan kan deelnemen.  

 
Het beheersplan heeft betrekking op het gehele Natura 2000-gebied. Het oriëntatieschema heeft 

betrekking op de gewestelijke percelen maar vermeldt een optie voor sommige percelen die momenteel privaat 
zijn en waarvan de eigenaars en huurders bereid zijn de ecologische vereisten na te streven. 

 
Schepen De Brouwer hoopt dat er opnieuw aan stedelijke landbouw gedaan zal worden op deze site. 

Leefmilieu Brussel heeft al maatregelen getroffen ter bescherming van de solitaire bijen. In sommige zones die 
een bijzondere aandacht nodig hebben, zal het publiek gekanaliseerd moeten worden.  

 
De tuiniers zijn reeds erg actief om te kunnen voldoen aan de ecologische doelstellingen, nog vóór de 

officiële goedkeuring van het plan, maar moesten hun activiteit beperken wegens de gezondheidscrisis. 
 
De h. Cools wijst op de noodzaak om de voetwegen van de Kauwberg in de huidige staat te behouden. 
 
Schepen De Brouwer verduidelijkt dat de problematiek van de buurtwegen werd aangehaald tijdens de 

vergadering van juni, waaraan een ambtenaar van de Wegendienst heeft deelgenomen. 
 


