
Tuinieren in heT wild
doordat het eggevoort terrein al sinds een paar decennia braak ligt, is het een 
reservoir van fauna en flora geworden voor het hele leopoldspark. en dit te midden 
van de dichtst bebouwde bureau-buurt van het Brussels Gewest. 
PuM wil als collectief de wilde plantengroei op de Friche beter leren kennen en  
begrijpen en  identificeren wat de moeite waard is om te bewaren of te cultiveren in 
de toekomst. Sommige woekerplanten (netel, esdoorn, winde) willen we inperken 
om andere soorten meer tijd en plaats te gunnen en een rijkere biodiversiteit een 
kans te geven. een minimaal beheer dus, zonder de plek uit te putten. wat we vinden 
willen we gebruiken in onze projecten of delen met andere tuinen in de buurt.
daarnaast willen we ook meer honingbloemen planten, onze kruidenspiraal 
onderhouden, een bessentuin aanleggen... 
acties :
• maandelijkse observaties waarbij we 
“experts” en vrienden uitnodigen met 
een passie voor planten, dieren, insecten, 
bodem en geologie, systeem-ecologie, 
geschiedenis, koken met wilde planten, 
enz... 
• identificeren van de soorten fauna en 
flora, als mogelijk onderdeel van het 
Biodiversiteitsparcours (Museum voor 
natuurwetenschappen)
• wild-tuinier-sessies: inperken, stimuleren, 
bijplanten, stekken, snoeien, onderhouden, 

oogsten...(op basis van onze observaties)
→ planten en zaden uitdelen en ruilen
→ snoeihout en esdoornhout 
hergebruiken
→ humus, mulch en mest-slib maken
→ weven en vlechten met snoeisel van 
ligusters en wilgen
→ plukken en proeven (bessen, noten, 
vlier, wilde kruiden)
→ koken met Friche-kruiden, siroop, 
zeep en zalf maken

winter, lente, zomer, herfst 2014

PrOJeCTen & PlAnnen VOOr

de Friche was ooit een deel van het eggevoort domein en is als sinds tientallen 
jaren voorwerp van heraanlegplannen. Op termijn zal het terrein waarschijnlijk 
deel gaan uitmaken van het leopoldspark. intussen werd de Friche spontaan 
in gebruik genomen met educatieve, feestelijke of collectieve projecten. Met 
tal van individuen, organisaties, collectieven en instituten noemen we ons 
samen PuM en organiseren we er kleinschalige en tijdelijke projecten. we 
maken er samen artistieke installaties, proberen er van de wildgroei een wilde 
tuin te maken, experimenteren met het water in het drasland en maken zo een 
gedeelde ruimte in de stad die open staat voor initiatief. Steeds meer lijkt deze 
vorm van gemeenschappelijk gebruik ook op langere termijn waardevol te zijn 
voor deze plek.

Besjes plukken en noten rapen, tuinmeubelen ontwerpen, een watertuin 
aanleggen, fauna en flora observeren,... het kan allemaal en we doen het liefst 
met wat we vinden in de tuin. 

Voor 2014 willen we: 
deze groene plek in de stad op een collectieve manier verder doen groeien 
en bloeien aan de hand van 4 projecten, allerlei acties en enkele tools.

Wie wil meedoen is welkom !

de eGGeVOOrT FriChe*

In 2011 kwam een aantal mensen samen op een 
braakliggend terrein in Brussel, in de schaduw 

van het Europees parlement en bovenop de 
oude rivierbedding van de Maalbeek. Op initiatief 

van City Mine(d) waren ze op zoek gegaan naar 
manieren om de Europawijk te herbedenken als 
een levendig stuk van de stad. Ze legden ideeën 
samen voor kleine ingrepen en micro-projecten 
en vonden een uitvalsbasis op de zogenaamde 

Eggevoort Friche. Voor hun collectief kozen ze de 
naam PUM (Projet Urbain Maelbeek).

exPeriMenTeren MeT wATer
de Friche ligt in een van nature moerassig gebied en ligt bovendien in het dal én 
in de schaduw van het leopoldspark. in plaats van de modder en de plassen weg 
te werken willen we er juist ons voordeel mee doen. in onze “watertuin” met vijver, 
kanaaltjes en systemen om regenwater te oogsten, proberen we terug een water-
ecosysteem op te bouwen en testen we uit hoe we (regen)water een plaats kunnen 
geven in het stadslandschap (in plaats van het onder de grond in de riolen te stoppen).
wat we in het klein doen op de Friche kan een bron van inspiratie zijn voor het Park, 
het stroombekken van de Maalbeek of zelfs voor de stad. Steeds meer wordt het een 
plek waar samenwerking mogelijk is tussen de hoger gelegen instituten van de wijk 
en de buurtorganisaties in het dal.
doorheen de water-installaties zijn heel wat vragen over waterkwaliteit aan bod 
gekomen. PuM ontwikkelt hierrond samen met City Mine(d) een reeks tools en 
experimenten met kwaliteitsparameters, waterfilters en testsondes.

• creatie van een waterspeeltuig 
- workshopreeks met Archimedes-
schroeven, tandwielen en een aquaduct 
tussen de totem en de vijver (Ognev 
Vlaminck)
• op zoek naar de waterbronnen - 
wandelingen en kwaliteitsmetingen 
van de bronnen met de zelf-gebouwde 
Pacco-test (lees meer bij Tools)
• workshops en miniatuur-installaties die 
vertrekken vanuit het idee van de nieuwe 

Stadsrivieren - te koppelen aan de creatie-
ateliers met ceramiek: aquaducten, 
kuipen, goten, kanaaltjes (Gaëlle Caplet)
• creatie van regen-oogsters en irrigatie-
systemen - te linken met het Proper 
water Paviljoen (lees meer bij Tools)
• artikels over technieken en scenario’s 
voor de nieuwe Stadsrivieren in het 
leopoldspark uithangen aan muren en 
muurkrant

de FriChe VerTellen
er is al heel wat werk geleverd door de Chercheurs d’histoires rond de verhalen 
van de eggevoort Friche en de Maalbeekvallei. Ze ontdekten de aanwezigheid 
van karper-kweekvijvers op de plaats van onze vers gegraven vijver, een waterbron 
in de kelder van de eggevoort Toren, een oversteekplaats in de oude rivier... en 
schrijven er artikels over, leggen een archief aan van gravures, oude kaarten en 
lithografieën, en organiseren historische wandelingen. Voor PuM gaat het erom 
dit werk beter in de verf te zetten en eruit te putten voor onze toekomstige 
projecten. 
Verder willen we ook de evolutie van de Friche vergelijken met de tuin-aanleg 
door de eeuwen heen: onderdelen en eigenaardigheden, representatie en know-
how.
we willen aandacht hebben voor patrimonium en dynamiek tegelijkertijd. een 
landschap, park of bos hoeft voor ons niet te beantwoorden aan een beeld dat 
bevroren is in de tijd. we willen aandacht hebben voor het oorspronkelijk karakter 
maar ook plaats maken voor levendigheid, als een work in progress. 

• de muurkrant aan de straat herstellen en 
integreren in het nieuwe toeganspoort-
project van Maelbeek Mon Amour 
• historische wandelingen rond water en 
tuinen

• verhalen uithangen aan muren en 
muurkrant
• ateliers rond specifieke tuin-know-how 
- te linken met de ijzersmeed-ateliers van 
Maelbeek Mon Amour

TuinCOnSTruCTieS, -CreATieS 
en -SPeelTuiGen
de grote kracht van de Friche is dat er weinig regels of strakke kaders gelden. 
door die vrijheid kunnen we dit kleine stukje stad opnieuw uitvinden, er 
mogelijke functies uittesten en vormgeven. in die zin zien we de Friche als 
een “open galerij” waar alle artistieke en creatieve voorstellen een plaats 
kunnen vinden. installaties en creaties zoals het Proper water Paviljoen, de 
meubels in recup-materiaal, brei-creaties, foto-collages... zorgen ervoor dat 
het aangenaam toeven is op de Friche. 
door samen te werken aan het creëren en bouwen van speeltuigen met 
een knipoog naar water-infrastructuur of het verleden van de buurt krijg je 
op de Friche een interactief ontdekkingsparcour met verrassende hoekjes en 
activiteiten.
Samen met de buurtorganisaties zetten we ook kinderateliers op die gelinkt 
zijn aan de projecten die aan de gang zijn op de Friche. Kinderen kunnen zich 
op een ludieke manier de thema’s toe-eigenen die  PuM naar voor schuift.

• creatie van een toegangshek in 
smeedijzer, geïnspireerd door de 
planten en het water van de Friche (fer 
et feu – Maelbeek Mon Amour) 
• kinderateliers

• creatie-ateliers met ceramiek: 
aquaducten, kuipen, goten, kanaaltjes 
(Gaëlle Caplet)
• muurkrant en affichage op de muren 
van de Friche ~ Openlucht Galerij

TOOlS

• Cartografie: een grondplan van de Friche om de evolutie van de fauna en 
flora doorheen de seizoenen in kaart te brengen

• Database van de geobserveerde planten- en diersoorten die we observeren 
op de Friche, in hun verschillenden levensstadia. De data vertalen we op twee 
manieren:

- het uithangen van een herbarium op de muren van de Friche (foto’s, 
tekeningen, ceramiek)
- een internet database

• Openlucht Galerij / Muurkrant: affichage op het hek en aan de muren van de 
Friche (verhalen, nieuws, agenda, ...)

• ProperWater Paviljoen: tent en regen-oogsters met irrigatie- en filtersysteem 
(optioneel)

• Pacco-test: DIY testkit voor oppervlaktewater met sondes en geo-tags (zelf 
ontwikkeld met Arduino,  Raspberry Pi en andere slimme devices)

Doorheen de verschillende initiatieven en acties zijn er binnen PUM enkele 
tools ontstaan. Zij helpen bij het realiseren of documenteren van projecten, 
ze inspireren, informeren of zijn er gewoon als onderdak of kader voor andere 
projecten. 

PuM • MAAndeliJKSe AFSPrAAK
Altijd welkom op de laatste zondag van de maand voor workshops of 
gewoon om de Friche en de PUM projecten te ontdekken en mee vorm 
te geven:

• de watertuin aanleggen
• tuinieren (in het wild)
• observeren van alles wat groeit en kruipt op de Friche (herbarium en 
cartografie-project)
• thematische workshops
• nieuwe projecten voorstellen 
Een gedetailleerde agenda vind je op: www.pumcollectif.org/agenda
 
Contact: pumcollectif@citymined.org
Léo 0483 086 664 / Noémie 0488 240 352 / 
Margret 0474 022 562 / Sofie 0485 188 331

Adres: EGGEVOORT Friche, Maalbeeklaan 23, 1040 Etterbeek / 
bushalte Senghor

PuM & de eGGeVOOrT FriChe

acties :

acties :

acties :

NederlaNdse versie 
Pour la version Française, demandez un autre flyer ou lisez le sur: 

www.pumcollectif.org/documents

(*Friche = Frans voor braakland of terrein)



Het dossier « Le collectif PUM, le Parc Léopold, et les Nouvelles Rivières 
Urbaines »

in mei 2012 stelde PuM samen met andere initiatieven, comités en het 
Museum voor natuurwetnschappen (KBin) een dossier op om voorstellen 
en perspectieven te formuleren voor het leopoldspark als deel va de 
Maalbeekvallei. iedereen die van ver of van dichtbij met de heraanleg van 
het park en haar omgeving te maken had, kreeg zo’n dossier toegestuurd.

dit document staat online op: www.pumcollectif.org/documents

De Coördinatie van Verenigingen, advies en overleg

Sinds tientallen jaren worden er heraanlegplannen opgemaakt voor 
de eggevoort Friche, het leopoldspark en de europawijk. Vanuit de 
overtuiging dat het altijd beter is om samen vorm te geven aan de stad, 
heeft PuM zich verenigd met andere organisaties en collectieven die actief 
zijn in de wijk. dit werd uiteindelijk de “Coördinatie van Verenigingen” met 
daarin AQl, Arau, Bral, europa nostra, GAQ, ieB, …).
Met deze coördinatie gingen we in gesprek met de publieke overheden 
die bevoegd zijn voor het leopoldspark (gemeenten, gewest, Beliris en 
het europees Parlement) en uiteindelijk  hebben we verkregen dat we 
een advies mochten uitbrengen voor de nieuwe plannen (11 maart 2013), 
nog vóór het aanvraagdossier voor stedenbouwkundige vergunning 
werd ingediend  voor de “eggevoortzone”. dat is een grootse première in 
onze relaties  met Beliris!
het advies is opgebouwd langs 4 thematische assen die we graag in de 
nieuw aangelegde stukken park zouden zien terugkomen:

-aanknoping bij de historische elementen
-meer aandacht voor de hydrologie
-een rijkere biodiversiteit
-een diverse gebruikswaarde

de Coordinatie bewoog hemel en aarde om ook met onze grootste 
buur in het leopoldspark, het europees Parlement, een constructieve 
dialoog aan te gaan. na talloze voorbereidende vergaderingen, was het 
op 23 april 2013 eindelijk zover: een eerste hoogmis onder de “caprice 
des dieux” waarbij verenigingen, euro-politici en Brusselse administraties 
elkaar ontmoetten. er werd alvast akte genomen van het constructieve 
dialoogproces en een overlegmodel werd voorgesteld om op regelmatige 
basis verder te kunnen overleggen.

dit document staat online op: www.pumcollectif.org/documents

Biodiversiteitsparcours

PuM werkt in een zeer brede coalitie samen met het instituut 
voor natuurwetenschappen (KBin) aan een BiodiversiteitsParcours 
(initiatiefnemer: KBin in het kader van het europees project Places). dit 
project, en het participatieve proces dat eraan gekoppeld is, beoogt 
het realiseren van een gedeelde ruimte in het leopoldspark waar ook 
internationale (politieke) instellingen lokale spelers zijn.

meer info online op: http://www.innovativebrussels.irisnet.be/nl/jongeren-en-het-
brede-publiek/biodiversiteitsoarcours-in-het-leopoldpark

Schema februari 2013: de vele thema’s en spelers die elkaar kruisen op de Friche geven 
dit klein stuk park een grote symboolwaarde. De samenwerkingen en experimenten 
die op de Friche in het klein worden uitgeprobeerd, zijn soms ook van belang voor het 
Leopoldspark, de Europawijk of zelfs voor heel de stad. 

COnTexT, PuBliCATieS & neTwerK

Vrienden & PArTnerS

PUM ziet de friche als een gedeelde ruimte in de stad waar 
verschillende mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen 
samenwerken.

PUM wil haar terreinkennis en collectieve know-how delen en een 
dialoog aangaan met de vele overheden die betrokken zijn bij de 
heraanleg van de Friche, het Leopoldspark en daarrond.

AMBiTieS & PerSPeCTieVen

• Association Quartier léopold (AQl)
• Bibliothèque communale hergé
• Brusselse raad voor het leefmilieu 
(Bral)
• City Mine(d)
• Chercheurs d’histoires du Maelbeek
• début des haricots
• espace Senghor
• Staten Generaal van het water in 
Brussel (eGeB)

• etterbeek en Transition
• inter-environnement Bruxelles (ieB)
• Koninklijk Belgisch instituut voor 
natuurwetenschappen
• ixelles en Transition
• Maelbeek Mon Amour (MMA)
• Morichar en Transition
• nadine
• Piezaterre
• dienst Groene ruimten Brussel


