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Mondelinge vraag van mevr. Maison: Project "Fruitbomen" van la Meyerbeerstraat en de 
resultaten van de vergadering van 9 november 2021. 

 
 

Mevr. Maison legt uit dat Brussel Leefmilieu en de gemeentebesturen van Ukkel en Vorst 
een participatief en gesubsidieerd onderzoeksproject hebben opgestart, meer bepaald via het 
ARBRES-project. Doelstelling: de socio-ecologische voorwaarden onderzoeken voor de plaatsing van 
fruitbomen in Brussel en begrijpen hoe ze kunnen bijdragen tot de veerkracht van het 
voedselsysteem en een reeks ecosysteemdiensten. 

 
Op 9 november konden de bewoners van de Meyerbeerstraat een bijeenkomst in de 

Messidorschool bijwonen. De Meyerbeerstraat telt 800 inwoners, waarvan de meerderheid uit Ukkel 
komt. Het is een tweerichtingsweg tussen de Brugmannlaan en de Albertlaan enerzijds en de 
Alsembergsesteenweg anderzijds. Onlangs werden daar grote bestratingswerkzaamheden 
uitgevoerd, tot grote tevredenheid van de bewoners. 

 
In april konden sommige bewoners het vergroeningsplan voor de straat bemachtigen, 

waarbij de aanplanting van twee boomsoorten was gepland voor eind 2021 (15 Sorbus Aria en 15 
Acer Campestre "Green Column"). Dit zijn grote loofbomen die een barrière moeten vormen tegen 
lawaai, vervuiling, wind, warmte en regenwater. Veel buurtbewoners waren verheugd over dit 
vooruitzicht, dat nu wordt tegengesproken door het project om in dezelfde straat fruitbomen te 
planten, aangezien dit kwetsbare bomen zijn die meer onderhoud vergen. Wat moet worden 
geconcludeerd uit deze tegenstrijdige informatie over de aanplanting van bomen in de 
Meyerbeerstraat? Wat is er gebeurd op de vergadering van 9 november in Messidorschool? Hoe 
beoordeelt het college de steun van de bewoners voor het project? 

 
Schepen De Brouwer legt uit dat het ARBRES-project deel uitmaakt van een 

wetenschappelijk onderzoeksproces in samenwerking met organisaties zoals het Centre d’écologie 
urbaine om een beleid te ontwikkelen dat rekening houdt met de klimaatverandering, de geringe 
veerkracht van voedselsystemen en de sterfte van gewone sierbomen. Het is in dit perspectief dat de 
aanplanting van fruitbomen wordt onderzocht.  

 
De burgers die aan de vergadering van 9 november hebben deelgenomen of per e-mail hun 

mening hebben gegeven (± 30 personen), zijn grote voorstander van de aanplanting van fruitbomen 
in de reeds gegraven kuilen. In het algemeen zijn zij voorstander van vergroening van het terrein, 
waardoor het effect van de zomerse hitte zou worden beperkt. Het spreekt voor zich dat zij niet 
noodzakelijk representatief zijn voor alle betrokken bewoners. Daarom zal, hoewel dit onderwerp in 
2020 al in een huis-aan-huisbericht aan bod is gekomen, een nieuw huis-aan-huisbericht worden 
verstuurd en zal een online enquête worden gehouden, zodat belangstellende inwoners hun mening 
kunnen geven over de verschillende voorgestelde aanplantingen.  

 
De door mevr. Maison vermelde tegenstrijdigheden kunnen worden verklaard door het feit 

dat om subsidies van Brussel Mobiliteit aan te vragen, de boomsoorten in het dossier moesten 
worden vermeld, terwijl de keuze nog niet via een inspraakprocedure was gemaakt. Als gevolg 
daarvan heeft het gemeentebestuur standaard boomsoorten genoemd. Daarom ontvingen de 
weinigen die de plannen wensten te verkrijgen na ontvangst van het huis-aan-huisbericht 
documenten waarin soorten van een andere aard werden genoemd. In geen enkele officiële 



mededeling van het college wordt echter melding gemaakt van de door mevr. Maison genoemde 
soorten. Toch lijkt het erop dat de meerderheid van de bewoners van de Meyerbeerstraat 
voorstander is van de aanplanting van fruitbomen in hun straat. 

 
Om de vervuiling te beperken vragen de bestekken in dit gebied voor dat in de kuilen 

aanplantgrond gemengd met compost moet worden gestort.  Volgens recent wetenschappelijk 
onderzoek in andere steden hopen fruitbomen geen verontreinigende stoffen uit de bodem op 
omdat hun stammen als filters fungeren. Om de luchtverontreiniging te verwijderen kunnen de 
vruchten van de bomen worden gewassen, net zoals men commercieel gekocht fruit zou wassen. 
Bovendien zullen de vandaag geplante bomen bijdragen tot het bereiken van de "nuluitstoot"-
doelstelling in het Brusselse Gewest tegen 2035, aangezien ze op dat moment nog aan het begin van 
hun levenscyclus staan. Vervuiling door grote vruchten kan worden voorkomen door de aan te 
planten soorten fruitbomen te diversifiëren. Voor de Meyerbeerstraat is de aanplanting van 
amandelbomen voorgesteld. De appelbomen die in Homborch zijn geplant, leveren geen 
veiligheidsproblemen op. 
 

Mevr. Maison staat volledig achter de filosofie van dit project. Ze vindt echter dat de 
ontwikkeling van een dergelijk project meer op zijn plaats zou zijn in parken, groene ruimten en 
minder drukke straten dan de Meyerbeerstraat. Zelfs als ze klein waren, zou het fruit dat de straten 
zou vervuilen ook voor problemen zorgen. Zouden grote loofbomen niet beantwoorden aan de 
doelstelling van het project? Het is niet mogelijk een algemene mening te extrapoleren uit de 
meningen van een dertigtal mensen. Bovendien weet iedereen dat met online enquêtes niet alle 
inwoners worden bereikt. 
 

Schepen De Brouwer antwoordt dat de kruin van de loofbomen de neiging heeft te groeien 
en daardoor het risico loopt de ramen van de omwonenden te bereiken. Om ervoor te zorgen dat 
zoveel mogelijk burgers hun mening kenbaar kunnen maken heeft het college een telefoonnummer 
ter beschikking gesteld zodat inwoners zonder computer desgewenst toegang kunnen krijgen tot alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van de plannen. Bovendien heeft het college erop toegezien 
dat in folders en huis-aan-huisberichten administratief jargon werd vermeden zodat ze voor alle 
burgers begrijpbaar zijn. 
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Mondelinge vraag van de h. Desmet: Kinderdagverblijf Chat. 
 
De h. Desmet herinnert eraan dat de gemeenteraad een jaar geleden het project voor de 

renovatie en uitbreiding van het gemeentelijk kinderdagverblijf in de wijk Kat heeft goedgekeurd. 
Tijdens de zitting van 27 mei 2021 heeft de raad de door Toezicht gevraagde aanvullingen op het 
oorspronkelijke dossier goedgekeurd om subsidies tot 300.000 euro te kunnen verkrijgen. 
Vertragingen hebben blijkbaar de start van dit project verhinderd. De lokalen van dit 
kinderdagverblijf werden leeggehaald en de kinderen werden opgevangen in het kinderdagverblijf 
Globe. 

 
Wat is de evolutie van dit dossier? Wat zijn de oorzaken van de vertraging? Wanneer zullen 

de werken echt beginnen? Welke strategieën zijn er ingevoerd om de extra kinderen in het 
kinderdagverblijf Globe in goede banen te leiden? Hoe was het mogelijk het aantal plaatsen op 
gemeentelijk niveau te handhaven ondanks de sluiting van het kinderdagverblijf Chat? Is er, zo nodig, 
voorzien in compensatie voor gezinnen met opvangproblemen? 

 
 

Schepen Hublet antwoordt dat de ONE de uitbreiding van de capaciteit van het 
kinderdagverblijf van 24 naar 36 plaatsen had goedgekeurd in het kader van het programma 2014-
2018 van de regering van de Franse Gemeenschap. In het licht van de recente hervorming van de 
ONE (het aantal kinderen in opvangafdelingen moet een veelvoud van 7 zijn) heeft de gemeenteraad 
in zitting van 10 september 2020 de renovatie en uitbreiding ervan goedgekeurd zodat er 42 
kinderen kunnen worden. Dit besluit tot uitbreiding (18 extra plaatsen) is in overeenstemming met 
de verbintenissen in de algemene beleidsverklaring van de meerderheid. Na de laatste contacten 
met de ONE verwacht het college de nodige subsidies te verkrijgen in het kader van de proclamatie 
die tegen het einde van dit jaar wordt verwacht.  

 
Het college heeft een verlenging van de operationele termijn tot 31 december 2022 

verkregen. Gezien de vertraging bij de werken werd om een nieuwe verlenging verzocht op grond 
van overmacht, zoals door de ONE was voorgesteld. De onderneming werd op 15 december 2020 
door het college aangesteld. De documenten, met uitzondering van de nog hangende 
bouwvergunning, zijn in december 2020 naar de subsidieverstrekkende overheid (Franse 
Gemeenschapscommissie) gestuurd. De bouwvergunning, die eerder in april 2020 was ingediend, 
moest worden gewijzigd om strengere bepalingen op te nemen, namelijk de installatie van een 
tweede evacuatietrap, zoals gevraagd door de DBDMH. Aangezien Urban Brussels de DBDMH echter 
helaas de verkeerde versie van de plannen had toegezonden, heeft de FGC pas op 15 juli 2021 
toestemming gegeven om de werken bij de aangewezen onderneming te bestellen.  

 
Deze omstandigheden kunnen legitiem worden beschouwd als overmacht. Aangezien de 

termijn van 180 dagen voor de validering van de offertes was overschreden, heeft de aannemer zijn 
offerte herzien en met ongeveer 10% verhoogd wegens de door de pandemie veroorzaakte 
prijsstijging van sommige bouwmaterialen. Op 9 november heeft het college deze verhoogde offerte 
van € 109.554 aanvaard. De werken zullen pas in maart 2022 van start gaan omdat de onderneming 
zich eerst moet concentreren op andere achterstallige projecten. Intussen is het kinderdagverblijf 
verhuisd naar lokalen van het kinderdagverblijf Globe.  

 



Aangezien de subsidies voor de 24 kinderen die in het oorspronkelijke kader waren gepland, 
zijn gehandhaafd, is er geen plaats verloren gegaan. Het samengaan van de twee structuren verloopt 
vlot en in de grote inkomhal van het kinderdagverblijf is een extra rustruimte ingericht om een beter 
comfort voor het personeel van het kinderdagverblijf te garanderen. 

 
Schepen Hublet signaleert dat de tijdelijke opvang Sint-Job overstroomd was door een 

gesprongen leiding. De werken (renovatie en in overeenstemming brengen) werden snel uitgevoerd 
door de gemeente. De tijdelijke opvang Sint-Job, waar gemiddeld 10 kinderen tegelijk terecht 
kunnen, zal in het kader van het driejarenplan worden uitgebreid, zodat er uiteindelijk plaats is voor 
21 kinderen. 
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Mondelinge vraag van de h. Desmet: Duiven in de stad. 
 
De h. Desmet merkt op dat de aanwezigheid van duiven in de stad aanleiding geeft tot 

duidelijke reacties: voor sommigen zijn ze een bron van voldoening en voor anderen een bron van 
overlast; sommigen voederen ze en anderen vervloeken ze. Duiven worden niet alleen gehaat, maar 
ook opgejaagd, mishandeld en zelfs uitgeroeid. Toch zijn ze er nog steeds... tot groot verdriet van 
hun tegenstanders. Duiven worden door sommigen omschreven als "vliegende ratten" maar ze zijn 
echter niet gevaarlijk voor de mens en blijken zelfs zeer nuttige natuurlijke vuilnisophalers te zijn die 
bijdragen tot minder afval dankzij de opslag van zware metalen in hun veren (dit zou sommige 
mensen ervan moeten weerhouden ze te eten). We kunnen dus rustig en redelijk concluderen dat 
duiven hun plaats hebben in de stad.  

 
In tegenstelling tot verschillende min of meer barbaarse bestrijdingsmethodes heeft Brussel 

Leefmilieu in samenwerking met Natagora een studie opgestart om een ethisch en duurzaam beheer 
van de duivenpopulatie te garanderen, met volledige eerbiediging van het dierenwelzijn. De 
voorgestelde oplossingen van deze studie hebben betrekking op sensibilisering en voorlichting van 
burgers, opleiding van gemeenteambtenaren, installatie van antimuggenhokken (waaruit ook de 
eieren kunnen worden verwijderd), sluiting van gebouwen waar duiven kunnen komen (met behoud 
van toegang voor bedreigde diersoorten), controle van voederplaatsen, toezicht op populaties en 
onderzoek van overlast. Hoe zien de betrokken gemeentediensten deze kwestie?  

 
Schepen De Brouwer antwoordt dat Ukkel, net als de andere gemeenten in de tweede ring, 

minder begaan is met het duivenprobleem dan de gemeenten in de eerste ring. Eventuele 
ongemakken veroorzaakt door de aanwezigheid van duiven worden echter altijd op een zeer zachte 
manier opgelost, met respect voor het welzijn van de dieren. Als er in een bepaalde wijk een 
wildgroei van duiven is, worden de betrokken bewoners daarvan op de hoogte gebracht via huis-aan-
huisberichten. Deze sensibilisering wordt voortgezet via publicaties van de Wolvendael en op de 
gemeentelijke website. Wanneer stewards merken dat er illegaal wordt gevoederd, geven zij 
voorrang aan dialoog alvorens boetes uit te schrijven. In elk geval worden borden geplaatst om te 
herinneren aan het verbod op voederen. 

 
De gemeente volgt met belangstelling het experiment met anticonceptieduiventillen in 

Elsene en Brussel-Stad. Dit systeem is echter erg duur is arbeidsintensief. Schepen De Brouwer 
benadrukt in dit verband de noodzaak om de mogelijke gevolgen van een dergelijk proces voor de 
vruchtbaarheid van de soort, temeer daar de valk in de klokkentoren van de Sint-Jobkerk een 
doeltreffend natuurlijk roofdier blijkt te zijn.  

 
Wanneer nestplaatsen voor duiven worden ontdekt, nemen de gemeentediensten contact 

op met de betrokken eigenaars. De studie van duivenpopulaties wordt op gewestelijke schaal 
uitgevoerd omdat ze zich niet tot de gemeente beperken. Het college heeft nog geen informatie 
ontvangen over de resultaten van de studie die in 2019 door Brussel Leefmilieu is uitgevoerd. 
 

De h. Desmet vraagt of de dienst Preventie is betrokken bij het verzamelen van gegevens 
over duivenpopulaties. 
 

Schepen De Brouwer antwoordt dat deze hulp wordt verleend door de 
gemeenschapswachten en de dienst Reinheid. 


