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Noordelijk circuit 
 
 
 
Stadsbos van Neder-Over-Heembeek 
 
Het Stadsbos van Neder-Over-Heembeek is een door de Stad 
Brussel aangelegde bospartij die zich op termijn moet uitstrekken 
over meer dan 40 hectare. Dit nieuwe gebied, geschikt voor 
wandeltochten, wordt ook een natuurlijke geluidswal voor de 
vlakbij gelegen snelweg.  
Het bos wordt een behoeder van de biodiversiteit met zijn 
boomgaard, zijn wilde fauna, zijn drassig elzenbroek en zijn 
inheemse boomsoorten. De Stad Brussel voert er geregeld 
participatieve aanplantingen uit in samenwerking met de burgers 
uit de wijk en de omgeving. Deze worden uitgenodigd om mee te 
werken aan de aanplanting van een nieuw segment van het 
stadsbos. 
 
In het kader van de herinrichting tot een autovrij Brouckèreplein 
werden 39 platanen naar het Stadsbos verhuisd. 
 
 
Contact:  
Frédéric Boutry, Dienst Groene Ruimten, Stad Brussel  
Frederic.Boutry@brucity.be  
 
 

 

 
 
Recup & Go 
 
De gemeente Evere heeft in de afvalverwerkingsinrichting Bordet 
het project "Recup & Go" opgestart: een team van het PWA 
(Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap) is aanwezig op de site 
om grofvuil van de burgers in ontvangst te nemen en te 
revaloriseren.   
 
Met dit project wordt de lokale ecologische voetafdruk 
teruggedrongen en tegelijk herintegratiejobs aangeboden aan 
werkzoekenden (PWA). Verder staan opgeknapte goederen tegen 
voordeelprijs ter beschikking en worden de burgers 
gesensibiliseerd voor het terugdringen van afval. 
 
 
Contact:  
Yannick Dupuis, dienst DD, gemeente Evere 
Ydupuis@evere.brussels  
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Josaphatpark in Schaarbeek 
 
Het Josaphatpark wordt beheerd met een 
duurzaamheidsperspectief, om het voortbestaan van dit groene 
juweel te garanderen. De gemeente Schaarbeek behoorde in 2005 
tot de allereerste gemeenten uit het Gewest die geen pesticides 
meer gebruiken voor het onderhoud van haar openbare ruimten.  
 
De dienst Openbare netheid & Groene ruimten (ON&GR) heeft 
meerdere preventieve en curatieve alternatieven voor chemische 
onkruidbestrijding ontwikkeld: keuze van aanplanting, 
mechanische onkruidbestrijding, ...  
 
Sinds 2009 heeft de gemeente een pedagogische cel opgericht 
met als missie de bevolking te sensibiliseren voor nieuwe 
manieren van ecologisch beheer.  

 
 

Contact:  
Laetitia Eudier, dienst Openbare netheid en Groene ruimten, 
gemeente Schaarbeek 
proprete@schaerbeek.irisnet.be 
 
 

 

 
 
OCMW-rusthuis van Sint-Joost 
 
Het geriatrisch centrum Anne-Sylvie Mouzon van het OCMW van 
Sint-Joost is een voorbeeldig gebouw met laag energieverbruik en 
hoge milieuprestaties.  
 
De tuin werd aangelegd met de intentie om gezelligheid, relaties 
tussen generaties, gezondheid en bescherming van de 
biodiversiteit te verenigen. Er is een hoekje voor collectieve 
compostering waar ook de bewoners van de wijk terechtkunnen, 
er zijn moestuinbakken, aangepast aan de bewoners van het 
rusthuis, gezellige natuurlijke ruimtes, ...  
Een kippenren op het terras van de bovenste verdieping 
vervolledigt deze heraanleg.   
 
De keuken van het home volgt deze dynamiek van nabij door de 
composthoek te bevoorraden en gebruik te maken van de 
aromatische kruiden die de bewoners telen. 
 
 
Contact:  
Marc Bouteiller, rusthuis Anne-Sylvie Mouzon 
Marc.Bouteiller@cpassjtn.irisnet.be  
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Oostelijk circuit 
 
 
Participatieve Tuinen in Etterbeek  
 
De gemeente Etterbeek was op zoek naar groene ruimten om te 
herwaarderen, en kon in 2008 via erfpacht een strook van 
voormalige moestuintjes tussen de spoorweg en de Nieuwelaan 
verwerven.  Het project van de Participatieve Tuinen steunt op de 
bereidheid om burgers te laten beschikken over perceeltjes voor 
collectieve en demonstratieprojecten.  
 
Fase 1 omvat 6 zones: de ontmoetingszone, de collectieve 
composthoop, de moestuinen, de collectieboomgaard, de 
educatieve vijver en zijn ruigte, en de educatieve bijenstal. Elke 
zone wordt beheerd door een of meer verenigingen die er 
projecten met sociale of milieuaspecten ontwikkelen.   
Fase 2 integreert een ruimte voor beroepsopleiding biologische 
groenteteelt. 
 
 
Contact:  
Dienst Duurzame ontwikkeling,  
Gemeente Etterbeek 
DEtterbeek@etterbeek.irisnet.be  
 
 

 

 
 
Sociale kruidenier en Kledingwinkel van het Rode Kruis in 
Oudergem 
 
Het Rode Kruis van Oudergem heeft, met steun van de gemeente 
en het OCMW, een nieuwe sociale kruidenierswinkel opgericht 
waar een dertigtal gezinnen hun boodschappen kunnen doen 
tegen de helft van de prijs. De winkel biedt zijn klanten bij 
voorkeur voeding in bulk aan, met voorrang voor bio en duurzame 
praktijken: steun voor lokale producenten, strijd tegen verspilling, 
seizoensproducten, promotie van gezonde voeding via 
kooklessen, enz. 
 
Een solidaire klerenboetiek (Vestiboutique) heeft zich naast de 
kruidenier gevestigd, met nieuwe of tweedehandskleren tegen 
zachte prijzen. De producten zijn het resultaat van giften en met 
de opbrengst worden solidariteitsacties in Oudergem - zoals de 
sociale kruidenier - gefinancierd. 
 
 
Contact:  
Rode Kruis - lokale afdeling Oudergem 
sl.auderghem@croix-rouge.be  
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Steun aan het netwerk van vrijwillige burgers in Watermaal-
Bosvoorde 
 
In Watermaal-Bosvoorde werd met omkadering vanuit de 
gemeente een vrijwilligersgroep opgericht om bij te dragen tot 
beter wonen in de gemeente. Zij focussen op de organisatie van 
duurzame projecten zoals de halfjaarlijkse Schenkingsdag 
(Weggeefwinkel) of de Repair Cafés. 
De gemeente geeft logistieke ondersteuning (lokalen, materiaal) 
en verzorgt de noodzakelijke communicatie voor een goed 
verloop van de activiteiten. 
 
 
Contact:  
Dienst Duurzame ontwikkeling,  
Gemeente Watermaal-Bosvoorde 
dddo1170@wb.irisnet.be 
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Zuidelijk circuit 

 
 
Begraafplaats zonder pesticiden van Verrewinkel in Ukkel  
 
De gemeente heeft zich sinds 2008 verbonden tot “groenbeheer 
zonder pesticiden”, en installeert alternatieve beheervormen op 
de ruimtes die ze beheert. 
 
In 2014 kregen de begraafplaatsen van de Dieweg en 
Verrewinkel het label ‘Réseau Nature’ van Natagora.  Er werd 
een duurzaam beheerplan voor de begraafplaatsen opgesteld, 
met aandachtspunten voor het waterbeheer, de bescherming 
van de aanwezige flora en fauna, en rekening houdend met de 
noodwendigheden voor het gebruik van de site. 
 
 
Contact:  
Dienst Duurzame ontwikkeling, gemeente Ukkel 
developpementdurable@uccle.brussels 
 
 

 

 
 
De Regentuin op de Auguste Lumièresquare in Vorst  
 
In het kader van een geïntegreerd beheer van regenwater is de 
gemeente Vorst gestart met een lokaal groen en blauw netwerk.  
Een van de eerste piloot-elementen in het project “Waterlopen en 
biodiversiteit” is de reconversie van de Auguste Lumièresquare tot 
een regentuin.  
 
Een regentuin is een landschappelijk element dat bedoeld is voor 
opslag, insijpeling of vertraging van afvloeiingswater van 
ondoordringbare oppervlakken zoals daken, terrassen, wegen en 
voetpaden. Deze tuin voedt de grondwaterlaag, vangt 
overstromingsgevaar op en voorkomt erosie. Dit verfrist de stad en 
bevordert de biodiversiteit. 
 
 
Contact:  
Dienst Duurzame Ontwikkeling, gemeente Vorst 
environnement@forest.brussels 
 

 

mailto:developpementdurable@uccle.brussels
mailto:environnement@forest.brussels


 
 
"Mr Fungi en Mme Witloof" in Vorst en Sint-Gillis  
 
Na een oproep van Leefmilieu Brussel hebben de gemeenten 
Vorst en Sint-Gillis een gezamenlijk project voor 
voedselproductie en circulaire economie gelanceerd.  
De champignonteelt vindt plaats in Sint-Gillis op een uitstekend 
substraat van koffiedik uit de lokale horeca. Het organisch 
materiaal dat na de oogst achterblijft, vormt uitstekende 
compost die dan weer wordt geïntegreerd in de teeltaarde voor 
witloof. De gemeente Vorst organiseert lessen voor het trekken 
van de witloofwortels. Het organisch restafval krijgt een nieuwe 
bestemming in de gemeentelijke groene ruimtes en collectieve 
moestuinen. 
 
 
Contact:  
Dienst Duurzame Ontwikkeling, gemeente Vorst 
environnement@forest.brussels 
Dienst Duurzame ontwikkeling - Ecohuis,  
Gemeente Sint-Gillis  
maisonecohuis@stgilles.irisnet.be 
 
 

 

 

 

Westelijk circuit 

 
 
BoerenBruxselPaysans - Vogelenzang 
 
De gemeente Anderlecht heeft zich verenigd met 5 partners, 
waaronder het Groen en Blauw Huis, om de duurzame landbouw 
opnieuw te ontwikkelen in Neerpede en Vogelenzang, en om het 
lokale verbruik in korte aanvoerketens en de transformatie van 
lokale producten te bevorderen.  
 
Het project "BoerenBruxselPaysans" krijgt financiële steun van de 
Europese Unie en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via het 
EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).  De 
gemeente heeft meerdere hectaren gronden ter beschikking 
gesteld zodat jonge groentetelers nieuwe groenteteelt kunnen 
ontwikkelen binnen een landbouwproefzone. Deze groenten 
kunnen ter plaatse of via koopgroepen worden aangekocht. 
 
 
Contact:  
Dienst Duurzame ontwikkeling,  
Gemeente Anderlecht 
developpementdurable@anderlecht.brussels 
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Pool Duurzame Voeding van het OCMW van Sint-Agatha-
Berchem 
 
Bij het OCMW van Sint-Agatha-Berchem bundelt de Pool 
Duurzame Voeding meerdere projecten om een sociale band te 
creëren op basis van voeding en om de Berchemnaars te 
sensibiliseren voor verbruik van verse lokale seizoensproducten.  
 
De sociale kruidenier B@belHut Market biedt de rechthebbenden 
de mogelijkheid om zich duurzame producten aan te schaffen 
tegen bescheiden prijzen. 
 
Moestuin Pie Konijn is een open tuin waar men in groep tijdens de 
wekelijkse workshop leert zaaien en groenten telen.  
In de lesruimte worden lessen duurzaam en gezond koken 
georganiseerd naast programma’s voor sociaalprofessionele 
integratie, in samenwerking met La Mission Locale van Elsene.  
 
 
Contact:  
OCMW van Sint-Agatha-Berchem 
jvanderauwera@cpasberchem.irisnet.be  
 
 

 

 
 
Jette Met - Kardinaal Mercierplein 
 
Elke woensdagnamiddag is het op het Kardinaal Mercierplein in 
Jette tijd voor de wekelijkse markt van duurzame, lokale 
seizoensproducten. 
 
De producenten die deelnemen aan deze markt, zijn houders van 
het "Commilfo"-label dat een garantie vormt voor hun 
engagement om de waarden van deze markt te respecteren: 
duurzaam, natuurlijk, authentiek, eerlijk en redelijk.   
De korte verkoopketen, van de producent recht naar de 
consument, garandeert een eerlijk inkomen voor kleine lokale 
landbouwbedrijven.  
 
 
Contact:  
Dienst Duurzame Ontwikkeling - Milieu, Gemeente Jette 
ddo@jette.irisnet.be 
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