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Persbericht : Red de Mijlemeers, bescherm onze gezondheid

De Mijlemeersvallei in gevaar:
de plannen voor de bouw van gezondheidsinstellingen nefast voor de natuur
en de gezondheid van de Brusselaars
De natuurvereniging CCN Vogelzang CBN verzet zich tegen de bouwplannen in de Mijlemeers, een
gebied dat deel uitmaakt van de Vogelzangbeekvallei in Anderlecht, en wordt daarin massaal
gesteund door bewoners die de teloorgang van de natuur en open ruimte in de stad meer dan beu
zijn. We organiseren een mars om onze stem te laten horen:
Afspraak op zondag 12 juni om 14u30
Sint-Janskruidlaan naast het kerkhof van Anderlecht
Metro lijn 5 halte Eddy Merckx
Momenteel legt Citydev.brussels, eigenaar van een groot deel van de gronden in de Mijlemeers, de
laatste hand aan een masterplan waarmee de krijtlijnen worden uitgetekend voor meerdere
bouwprojecten. De plannen om een nieuwbouw te realiseren voor Sciensano, de nationale
gezondheidsinstelling, en voor de stichting Michel Cremer, een medische onderzoeksinstelling,
dateren van 2015. Daarnaast plant de ULB ook de bouw van studentenkoten. Plannen die zeven jaar
geleden uitgedacht werden stroken echter niet langer met de hoogdringendheid waarmee
overheden de gevolgen van de klimaatverandering en de daling van de biodiversiteit moeten
aanpakken. De Verenigde Naties meldt op haar website dat het alarmerend is om vast te stellen dat
belangrijke breekpunten, die leiden tot onomkeerbare veranderingen in de grote ecosystemen en
het wereldwijde klimaatsysteem, mogelijk al bereikt zijn of overschreden. Gezien de herhaaldelijke
en altijd luider klinkende klimaatwaarschuwingen van het IPCC is het onbegrijpelijk dat de
vernietiging van de natuur gewoon blijft doorgaan. Door het betonneren van de Mijlemeers, een
gebied van ongeveer 12 ha, gaan er opnieuw ecosysteemdiensten verloren die de natuur ons levert
en wordt bovendien het voortbestaan bedreigd van in het Brussels Gewest beschermde planten en
dieren. In de Mijlemeers bloeien tal van prachtige orchideeën, het is de laatst gekende broedplaats in
het gewest van de steenuil en liefst 7 verschillende vleermuizen worden er waargenomen.
Het staat buiten kijf dat er een sterk verband bestaat tussen de toestand van het milieu en onze
gezondheid en welzijn. Volgens het Europees Milieu Agentschap leidt de klimaatverandering tot
onmiddellijke bedreigingen voor de gezondheid in de vorm van hittegolven en in wijzigingen in de
patronen in infectieziekten en allergenen. Instellingen zoals Sciensano en de Stichting Michel Cremer,
die moeten bijdragen aan de algemene gezondheid, kunnen onmogelijk bouwprojecten overwegen
die de natuur vernietigen. Ook voor de ULB behoren respect voor de natuur en de grenzen van de
biosfeer tot de maatschappelijke doelstellingen.
Met een leegstand van kantooroppervlakte van 14,3% in de Zuidwestelijke zone van het Brussels
Gewest moet het mogelijk zijn om voor deze instellingen toekomstgerichte oplossingen uit te werken
zonder de open ruimte verder te betonneren. De reconversie van bestaande kantooroppervlaktes
zou trouwens in lijn liggen met de Good Soil-strategie van het gewest waarbij de bodem als een niet
hernieuwbare bron moet worden beschouwd die moet worden beschermd.

Brussel werkt aan een nieuw plan om de bestemming van de gronden te herbekijken, het Gewestelijk
Bestemmingsplan (GBP 2024), waarbij de strijd tegen de negatieve gevolgen van de
klimaatverandering en meer groen in de stad tot de doelstellingen behoren. Hoogstwaarschijnlijk
zullen een aantal gebieden die vandaag nog bebouwbaar zijn in het nieuwe GBP herbestemd worden
naar groengebied. Vooral deze met een belangrijke biologische waarde zoals de Mijlemeers. Het
getuigt van weinig zorg voor de maatschappij dat Citydev, Regie der Gebouwen en de ULB met hun
bouwplannen het nieuwe GBP te snel af willen zijn. Om er voor te zorgen dat het nieuwe GBP 2024
geen maat voor niets wordt moet er een moratorium komen op het verlenen van vergunningen voor
het betonneren van levende bodem.
Overal in het Brussels Gewest voeren inwoners acties voor behoud van het laatste beetje natuur en
open ruimte in hun buurt. De leefbaarheid van Brussel kan maar gewaarborgd worden wanneer
overal in het gewest de vernietiging van de natuur en open ruimte een halt wordt toegeroepen.
Daarom is het TuiniersForum des Jardiniers een initiatief gestart van een toer van bedreigde sites De
actie in de Mijlemeers is de 5de in de reeks en wordt vervolgd zolang de Brusselse politici beton
verkiezen boven natuur.
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Google Earth - Mijlemeers:
Gelegen in de Vogelzangbeekvallei tussen de Lenniksebaan en de Vogelenzangstraat

Petitie:
https://www.change.org/meylemeersch
Website & Facebook:
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Waarnemingen fauna en flora:
Anderlecht Waterzuiveringsstation Mijlemeers: https://observations.be/locations/251580/

