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Eerste minibos in Jette  
Belgicawijk krijgt primeur 

De ontwikkeling van het groene net-
werk is een prioriteit in Jette en maakt 
integraal deel uit van het Klimaatplan 
dat momenteel in opmaak is. In de 
strijd tegen de klimaatopwarming, 
maar zeker ook om de biodiversiteit te 
stimuleren, komt er binnen afzienbare 
tijd een eerste minibos op Jets grond-
gebied. 

 

H
et is de Belgicawijk die de primeur 
krijgt van het eerste minibos in 
Jette. De gemeente is namelijk 
van plan om het in te planten op 

het grasperk op de hoek van de J.B. Ser-
keynstraat en de Ongenastraat. Dit initiatief 
moet zorgen voor meer natuur in de stad, 
meer biodiversiteit en een aangenamer om-
geving.   

Dichtbegroeid 
Een minibos is eigenlijk een bos op tuin-

formaat met een 15- tot 30-tal inheemse 

plantensoorten op een kleine oppervlakte, 
300 m² in het geval van het geplande Jetse 
minibos. Met bijna drie bomen per vierkante 
meter vormt het dus een zeer dichtbegroeid 
geheel. Deze bosbouwmethode, een uitvin-
ding van de Japanse botanicus Miyawaki, 
wordt wereldwijd aangewend om de groei 
van bomen te stimuleren. Door de bomen 
dicht op elkaar te planten, zijn ze na amper 
20 jaar volgroeid (tegenover een eeuw in 

normale omstandigheden) en creëert het 
minibos op die manier op korte tijd een ge-
varieerde biodiversiteit. 

Planning 
De voorbereidende werken – de verwijde-

ring van de hagen – voor de aanplanting van 
het bos op de hoek van de J.B. Serkeyn-
straat en de Ongenastraat, zijn ondertussen 
al achter de rug. De volgende fase bestaat 
uit de bewerking van de bodem. Op 9 en 10 
december volgt dan de eigenlijke aanplan-
ting van zo’n 900 bomen en 22 inheemse 
plantensoorten, een opdracht die wegge-
legd is voor de gemeentelijke tuiniers die 
hiervoor voor de gelegenheid de hulp zullen 
krijgen van schoolkinderen. Enkele dagen 
later, ten slotte, komt er een omheining en 
is het eerste minibos op Jets grondgebied 
een feit. 

 
Meer info:  
Dienst Beplantingen - 02.478.22.99 
beplantingen@jette.irisnet.be 

Word moestuinmeester  
en schrijf je nu in!
Heb je een passie voor biologisch tui-
nieren en wil je deel uitmaken van een 
netwerk van vrijwilligers dat de teelt 
van groenten en fruit in een stad als 
Brussel steunt? Dan is deze oproep je 
op het lijf geschreven. 

 

H
et netwerk van moestuinmeesters 
is op zoek naar gepassioneerde 
burgers die gemotiveerd zijn om 
moestuinprojecten in hun ge-

meente te steunen. 

Netwerk 
Sinds 2011 organiseert het netwerk van 

moestuinmeesters vormingen voor vrijwil-
ligers actief in de moestuinbouw en in de 

ecologische stadslandbouw zodat ze op hun 
beurt advies kunnen geven aan geïnteres-
seerde burgers die een moestuin willen be-
ginnen. Het project van het netwerk van 
moestuinmeesters kadert in de Good Food-

strategie van Leefmilieu Brussel.  

Vorming 
Om de twee jaar geeft en omkadert de vzw 

Tournesol-Zonnebloem een basisopleiding 
om moestuinmeester te worden. Deze omvat 
20 lessen (theorie, praktijk en uitwisseling) 
en vrijblijvende praktijkateliers, gespreid 
over de periode januari-september. Inschrij-
ven voor de opleiding kan tot 5 december op 
www.moestuinmeester.brussels. Op die-
zelfde website vind je ook de voorwaarden 
van deelname en het volledige programma. 
De geselecteerde kandidaten zullen ten laat-
ste op 16 december verwittigd worden. 

 
Meer info: maitresmaraichers@ 
environnement.brussels 


