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Mondelinge vraag van mevr. Czekalski: Het onderhoud van het Sauvagèrepark. 

  
Mevr. Czekalski geeft aan dat het Sauvagèrepark, waar ook speelterreinen voor kinderen zijn, aan zijn lot 

wordt overgelaten. De konijnen zitten alleen in hun kooi en de kippen leven in een weinig aantrekkelijke ruimte 
waar ze weinig te eten hebben. Waarom wordt dit park verwaarloosd? Komt er binnenkort een tussenkomst? 

 
Het beheer van dit park werd overgedragen aan Leefmilieu Brussel omdat deze instelling over de nodige 

middelen en expertise hiervoor beschikt. De huidige toestand van het Sauvagèrepark stelt de Ukkelaars erg 
teleur. Heeft Leefmilieu Brussel investeringen gepland in het Sauvagèrepark? 

 
Schepen De Brouwer bevestigt dat er contacten zijn tussen haar diensten en Leefmilieu Brussel. Naast de 

jaarlijkse vergaderingen zijn er contacten wanneer de toestand dit vereist. Er wordt momenteel een 
meerjarenplan opgesteld. De geplande werken voor het komende voorjaar omvatten de beveiliging van de 
bomen door enkele kapwerken, de schoonmaak van de vijver, de verplaatsing van de schapen, geiten en kippen 
en de herinrichting van de omheining van de ezels. Dankzij de verplaatsing van de dieren kan de bodem herstellen 
die op bepaalde plaatsen biologisch gezien dood is en volledig aangestampt is. De schaduw verhindert bovendien 
de ontwikkeling van planten.  

 
Hoewel het park verwaarloosd lijkt, wordt het onderhouden door Leefmilieu Brussel. De parkwachters en 

tuiniers zijn elke dag aanwezig op de site. Leefmilieu Brussel is eveneens van mening dat de huidige toestand van 
het park ontoereikend is. Omdat deze instelling eveneens belast is met het beheer van de Kauwberg, werden 
middelen ingezet die niet gebruikt konden worden voor het Sauvagèrepark. De werken zullen uitgevoerd worden 
in 2021 en 2022 volgens de beschikbare budgetten. De vijver moet grondig gerenoveerd worden. De kapwerken 
zullen meer licht bieden. De introductie van zwanen en eenden heeft gezorgd voor de verdwijning van de 
amfibieën. 

 
De dagelijkse zorgen en de opvolging van de dieren verlopen volgens de meest strikte gezondheidsregels 

en op basis van de noden van elk ras, dankzij de samenwerking tussen de onderhoudsteams en de parkwachters. 
Schepen De Brouwer begrijpt dat het niet leuk is om konijnen in kooien te zien maar het gaat om 

huisdieren die zich niet kunnen verweren tegen roofdieren. De huidige toestand is niet ideaal maar Leefmilieu 
Brussel zal nadenken om dit te verbeteren. 


