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Geachte Heer,

Betreft  : BRUSSEL.  Princiepsadvies over de installatie van een spelinfrastructuur in het als
landschap beschermde Leopoldspark.

In  antwoord  op  uw  brief  van  3  november  met  bovengenoemde  referentie,  ontvangen  op
8 november 2004,  maken wij  u  het  advies  over  door  de  K.C.M.L.  uitgebracht  tijdens  haar
vergadering van 17 november jongstleden.

Deze  aanvraag  betreft  de  plaatsing  van  een  klimpiramide  in  de  speelzone  nabij  de
Eggevoorttoren  van  het  Leopoldspark.  Het  voorstel  vormt  een  alternatief  voor  de  eerder
voorgestelde  en  erg  omvangrijke  spelcombinatie  die  op  30  juni  2004  door  de  Commissie
negatief was geadviseerd.

Het huidige voorstel heeft minder impact op de site en is dan ook aanvaardbaar. Anderzijds
roept dit voorstel toch volgende vragen op :

- De klimpiramide lijkt bestemd voor een hogere leeftijdscategorie dan het oorspronkelijke
voorstel. Komt dit tegemoet aan de behoeften m.b.t. de site ?

- Het voorstel kadert niet in een aangepaste parkaanleg zoals geopperd in het advies van de
Commissie van 30 juni jl.  maar vermeldt enkel :  de locatie blijft  dezelfde in de reeds
lang bestaande plannen voor de renovatie van het park, fase 2.  De K.C.M.L. herhaalt
daarom haar vraag om zich bij de aanleg van het plein niet te beperken tot een omheinde
veiligheidszone  maar  een  aanleg  te  voorzien  die  zich  integreert  in  het  parkontwerp
(beplantingen, rustzone voor de ouders, enz.).

- Op basis van de voorgelegde documenten kan de Commissie zich in deze fase van het
dossier  niet  uitspreken  over  het  voorstel  de  Eggevoorttoren  te  accentueren  door
bijvoorbeeld voor de toren 2 taxussen in piramidevorm te plaatsen.

De Commissie vraagt dan ook de plannen voor een aangepaste en geïntegreerde parkaanleg
voor te leggen met in acht neming van hoger vernoemde punten. Daarbij moet men beogen deze
restzone van het park te laten bijdragen tot de herwaardering van de toren.

Met de meeste hoogachting,

A. VAN LOO J. DEGRYSE
   Secretaris    Voorzitter

kopie naar : B.R.O.H. - D.M.L.   /   B.R.O.H. - D.S.    /   Schepen MATHIAS bevoegd voor groene ruimten.


