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BIJLAGE 1 
 

VOORWAARDEN BETREFFENDE DE GEWENSTE VERGROENINGSPROJECTEN (art. 3 
van het reglement)  
 
 
Algemene verplichtingen:  
 
 Ongeacht het projecttype is het aanplanten van doornplanten, giftige planten, invasieve 

plantsoorten en van eetbare planten [inclusief aromatische planten] niet toegestaan. 
 

 Het gebruik van kunstmeststoffen en andere pesticiden werd in het hele Brusselse 
Gewest afgeschaft. De aanvrager kan voor advies (gezondheid van de planten) terecht 
bij de bevoegde gemeentediensten. 
 

 Onderhavige technische voorwaarden vormen een aanvulling op het reglement 
houdende stadsvergroening dat iedere aanvrager moet eerbiedigen.  

 
 
 
1) Voorwaarden betreffende de projecten voor vergroening aan de voet van bomen  
 
 Aangezien een boom een essentiële welzijnsvector vormt, mogen aanplantingen 

onderaan bomen de ontwikkeling ervan niet belemmeren.  Daartoe moeten volgende 
voorwaarden worden vervuld:   

-  Geen ingrepen onderaan bomen binnen de 3 jaar na aanplanting van de boom; 
enige afwijking hierop geldt voor zaad van eenjarige planten met heel lichte 
wortelvorming; bij het zaaien moet een vrije afstand van minstens 15 cm rond de 
stam worden gerespecteerd; 
- Controle van de verenigbaarheid van de aanplantingen met de vorm, aard en diepte 
van de boomwortel (zodat de boomwortels bij het omspitten geen gevaar lopen).  

 Bij het graven respecteert de aanvrager een afstand van 15 cm rond de wortelhals en 
een diepte van 10 cm die met nieuwe grond moet worden aangeaard (teelaarde of grond 
met neutrale pH), zonder dat de initiële hoogte van de aarde mag worden overschreden.  

 Er dient specifiek aandacht uit te gaan naar de zichtbaarheid van voetgangers, met name 
in de omgeving van oversteekplaatsen voor voetgangers, maar ook naar het vlot 
onderhoud van de boom. De hoogte van de aanplanting mag in geen geval meer 
bedragen dan 80 cm (maximale hoogte). De groei van de planten in de breedte wordt 
beperkt door de binnenafmetingen van de kuil (afmetingen van de bodem). 

 De stokken en planken voor het rechthouden van de bomen mogen niet worden gebruikt 
om de gerealiseerde vergroening te ondersteunen. 

 Een bordje volgens het door de gemeentediensten verstrekte model vestigt de aandacht 
van de bewoners en gemeenteambtenaren op de gerealiseerde vergroening.  

 Om het bordje op te hangen mogen er geen nagels of andere scherpe voorwerpen in de 
schors van de boom worden aangebracht. Om de boom niet te beschadigen kan de 
aanvrager het bordje met flexibele of elastische bevestigingsmiddelen rond de boom 
hangen; anderzijds past hij die bevestigingen tijdens de volledige bestaansduur van het 
project aan de groei van de boom aan. Hij ziet erop toe dat het bordje zichtbaar blijft en 
schoon en dat het correct wordt onderhouden. 
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2) Voorwaarden voor projecten waarbij bakken in de openbare ruimte worden 
opgesteld 
 
 

2.1. : langs privatieve gevels 
 
 Het voetpad waarop de aanvrager de bak wil plaatsen dient minstens 180 cm breed te 

zijn, boordsteen inbegrepen. 
 De volledige realisatie (bak en beplanting) mag niet meer dan 15% van de breedte van 

het voetpad met een maximum van 30 cm innemen. 
 De bak vertoont geen scherpe randen (verplicht schuine of afgeronde randen) en is 

maximaal 60 cm hoog. 
 In ieder geval dient in toepassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

over de breedte van het voetpad een minimale vrije afstand tot ieder obstakel te worden 
bewaard. 

 De bak sluit tegen de gevel aan zonder eraan te zijn bevestigd, zodat de hulpdiensten of 
onderhoudsploegen gemakkelijk toegang hebben tot de ondergrond. Om gezondheids- 
en veiligheidsredenen moeten ook de keldergaten en ramen volledig vrij blijven. 

 De bak wordt onderaan voorzien van een systeem (opeengestapelde lagen non-woven 
geotextiel) dat doorgroei van wortels belet, maar toch water doorlaat zodat de wortels 
niet rotten.  

 De bak is vervaardigd van duurzaam en bestendig materiaal in een kleur die aansluit bij 
die van de gevel en van de onmiddellijke omgeving. 

 
  

2.2: in de openbare ruimte, exclusief voorgaand punt 
 
 De aanvragen worden onderzocht volgens de specifieke eigenschappen van ieder door 

de aanvrager(s) voorgesteld project volgens de bepalingen van artikel 4 van onderhavig 
reglement; 

 Hierbij gelden dezelfde criteria als voor het onderzoek van de hier aangehaalde 
voorzieningen: netheid, beveiliging en instandhouding van de openbare ruimte en 
milieucriteria.  

 
 
3) Voorwaarden voor het aanplanten van klimgroen langs privatieve gevels (waarvoor 
een opening moet worden gemaakt in het voetpad)  
 
 Tegen gevels van geklasseerde gebouwen, van gebouwen ingeschreven op de 

bewaarlijst en van gebouwen van klasse 1 en 2 binnen de perimeter van de zonale 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening "Stadhuiswijk” mag geen klimgroen 
worden geplant. Voor vergroeningsprojecten binnen een straal van minder dan 20 meter 
van voornoemde gebouwen dient een stedenbouwkundige vergunning te worden 
aangevraagd. 

 Het voetpad waar de aanvrager het klimgroen wil planten, dient minstens 180 cm breed 
te zijn, boordsteen inbegrepen.  

 Opdat dit volgens de regels van goed vakmanschap zou gebeuren, er over het volledige 
grondgebied van Sint-Gillis een harmonisch resultaat ontstaat en om eventuele schade 
aan bestaande ondergrondse installaties (leidingen, ...) te vermijden gebeurt het 
aanplanten exclusief door of via het gemeentebestuur. Die werkzaamheden worden 
uitgevoerd volgens een planning opgesteld op basis van de aanvragen die voor een 
zelfde geografische perimeter werden ontvangen.  
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 Het planten omvat:  
o Het graven van een plantput en het afvoeren van afval; 

o Het vullen van de put met grond verbeterd met natuurlijk compost;  

o Het plaatsen van de plant (een plant per kuil) en van de plantstok;  

o Het aanbrengen van de bedrading.  

 Opdat het regenwater naar de klimplant zou kunnen afvloeien, plaatst de aanvrager geen 
boordsteen om de onderzijde van de klimplant te beschermen.  

 Het geheel van de voorzieningen wordt door de Gemeente of haar lasthebber 
aangebracht volgens onderstaande algemene technische aanbevelingen:  

o De plantruimte neemt niet meer dan 30 x 30 cm van het voetpad in;  

o De plantruimte verspringt niet meer dan 30 cm ten opzichte van de gevel, bij 
een minimale hoogte van 2,20 m, en blijft in alle omstandigheden binnen de 
grenzen van de betreffende eigendom; 

o Alleen het gemeentebestuur of de door hem aangestelde leverancier mag 
elementen van het plaveisel van het voetpad verwijderen;  

o Het aanplanten gebeurt rechtstreeks in volle grond, zonder enige constructie 
die ten opzichte van het voetpad uitsteekt;  

o De steunen aan de gevelzijde bevinden zich op een afstand van minder dan 
12 cm en beantwoorden aan de volgende vereiste: alle accessoires of 
inrichtingen die aan de gevel worden aangebracht, zijn compact,  rot- en 
roestvrij en sluiten harmonieus aan bij de gevel zonder het esthetisch uitzicht 
van het gebouw aan te tasten, noch het bekledingsmateriaal of de 
sierelementen te beschadigen;  

o Alleen planten die geen schade toebrengen aan de gevelsteen, zoals 
kamperfoelie, clematis, jasmijn, enz. zijn toegelaten. Behoudens afwijking zijn 
planten met hechtwortels zoals klimop of rode wingerd niet aangeraden, 
evenmin als planten met doornen (rozelaars bijvoorbeeld) of giftige planten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


