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Geleid bezoek aan de projecten van de gemeente Ukkel in het dal van de Geleytsbeek 

Nr. Naam van de halte 

1. Vronerodepark (vertrekpunt) 

2. Lage deel van de Kauwberg 

3.  Kruispunt Eikenbos/ Rust/ Sint-Job en Broek 

4.  Gemeentelijke opslagplaats / Domein Papenkasteel 

5. Dreef van Sint-Job 

6. Engeland/ Kinsendael 

7. Horzelplein 
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WERELD-
WATERDAG 
2016 

 
Op het programma: ontdekking van de projecten, 

ontmoeting en gesprekken met de gemeente-
diensten, ... 

 

Praktische informatie 
 

Afspraak op zondag 20 maart 2016 om 14 u. aan de 
ingang van het Vronerodepark op het kruispunt van 
de Oude Molenstraat en de Andrimontlaan. 
Dichtstbijzijnde bushalte: Directoire, lijn 43. De wande-
ling duurt ongeveer 2 uur. De aankomst is op het 
Horzelplein op het kruispunt van de Gulden Kasteels-
traat en de Sint-Jobsesteenweg. Dichtsbijzijnde bus-
halte om terug te keren: Engeland, lijn 60 (Halte De 
Wansijn daarna lijn 43 tot aan Directoire). 

Meer info op www.ukkel.be, Milieudienst of via 
02/348.68.92  

Een initiatief van Marc COOLS, schepen van Milieu en Stedenbouw met de 

steun van het college van burgemeester en schepenen  

Geleid bezoek aan de projecten en verwe-
zenlijkingen van de gemeente Ukkel langs 

de Geleytsbeek op zondag 20 maart 

Beschrijving van de projecten en de haltes 
 
 1. Vronerodepark 
Natura 2000-gebied beheerd door het gewest. Het 
moerassige deel in het noorden moet aangepast 
worden om meer water te kunnen opvangen. 
 
 2. Kauwberg 
Beschermd landschap en Natura 2000-gebied, het 
gemeentelijk project omvat het opnieuw aan de 
oppervlakte brengen van de beek en het aanleggen 
van een vochtige zone om regenwater op te vangen 
en overstromingen tegen te gaan. 
  
 3. Kruispunt Eikenbos/ Rust/ Sint-Job en Broek 
Heraanleg en opwaardering van het kruispunt waar 
de Geleytsbeek opnieuw aan de oppervlakte wordt 
gebracht, het beheer van het regenwater verbeterd 
wordt, een pedagogische speeltuin wordt opge-
bouwd en een leiding voor hemelwater wordt aan-
gelegd. Aanleggen van poelen in het Broek, gunstig 
voor de biodiversiteit en het waterbeheer. 
 
 4. Gemeentelijke opslagplaats / Domein Papen-

kasteel 
Nieuwe aansluiting voor de Geleytsbeek ter hoogte 
van de Papenkasteelstraat en geen geloosd afval-
water meer.  
 
 5. Dreef van Sint-Job 
Dit pilootproject omvat de aanleg van regentuinen, 
een wandeling langs een beekje en een vernieu-
wend beheer van het afvloeiend water. 
 
 6. Engeland/ Kinsendael 
Ontmoetingspunt tussen de Geleytsbeek en het Kin-
sendael. De vijver van het huidige natuurreservaat 
wordt gevoed door de Groelsbeek.  
 

Wist u dat...? 
 
 Projecten in de 3 Ukkelse dalen! 
De gemeente Ukkel bereidt ook enkele andere 
projecten voor en voert er nog andere uit in de 
dalen van de Ukkelbeek en de Verrewinkelbeek-
Linkebeek om deze beken op te waarderen en 
overstromingen te voorkomen. 
 
 Een Gemeentelijke Stedenbouwkundige Veror-

dening voor het Waterbeheer (GemSV Water)! 
Ukkel werkt momenteel aan een GemSV over het 
beheer van regen– en afvalwater. Deze wordt bin-
nenkort aangenomen. De praktische en verkla-
rende gidsen zijn al beschikbaar op www.ukkel.be. 
 
 Een premie voor regenwaterinfiltratie! 
Ukkel is de enige Brusselse gemeente die een der-
gelijke premie aanbiedt om de Ukkelaars aan te 
moedigen hun regenwater in de bodem te laten 
infiltreren en het niet in de riolering te lozen. Zo 
kunnen overstromingen bestreden worden. Meer 
informatie op www.ukkel.be, Energieloket. 
 
 Een interactief hulpmiddel om te sensibiliseren 

over water besparen  
Hoe minder uitgeven, het milieu beschermen en 
water besparen? Een interactief hulpmiddel be-
schikbaar op www.ukkel.be, Energieloket, helpt u 
daarmee op eenvoudige manier en met geringe 
investeringen voor bij u thuis. 
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