
Aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
Geen aanbouw op het Kwartelveld! 
 
 “La Ferme du Chant des Cailles” is een stadslandbouwproject dat in 2012 is ontstaan uit een 
burgerinitiatief. Het is op een veld gelegen die door de sociale huisvestingsmaatschappij “Le Logis-
Floréal” geleend wordt in Watermaal-Bosvoorde in het Brussels Gewest. Het is een exemplarisch 
project en wordt op Europees vlak erkend, alsook voor de ontwikkeling van sociale samenhang en 
educatieve actie. 
Het wordt door de aanbouw van nieuwe woningen bedreigd met bekrimping terwijl er duurzame 
alternatieven op de tafel liggen. 
 
Wij, de Vriend.inn.en van het Kwartelveld (“Les Ami.e.s du champ des Cailles”), een burgerlijke 
vereniging, onafhankelijk van de vzw La Ferme du Chant des Cailles, vragen de regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest om alle bouwprojecten op het Kwartelveld op te geven. 
 
Waarom is het belangrijk? 
 
Wij starten deze nieuwe petitie in december 2020 omdat een driejarig moratorium is beëindigd en 
dat de dreigingen van constructie weer actueel zijn. 
 
Het project “Le Chant des Cailles” is gebaseerd op principes van solidariteit en sociale mix en 
houdt momenteel het volgende in: 
1. een professionele groenteteelt (400 eters, 3 banen) 
2. een schapenmelkerij (productie van kaas, wol en vlees. 3 banen) 
3. een kruidenkwekerij waar ook introducties aan eetbare kruiden en wildplukken gegeven worden 
(2 banen) 
4. een volkstuin (ongeveer 80 tuinders) 
5. een educatief project in volle ontwerping (1 baan) 
6. de Duurzame Wijk met zijn kippenhok, participatieve buurtwinkel, organisatie van feestelijke 
evenementen,... 
 
In aanzien van de volgende elementen: 
- De algemene aantasting van leefgebieden en de versnelling van de opwarming van de Aarde 
- De Europese biodiversiteitsstrategie en het engagement van de Brusselse regering om 
stadslandbouw te ontwikkelen, net zoals de Good Food strategie die evenaardige initiatieven wil 
opzetten in het Brussels Gewest 
- Het ontbreken van een huurbeleid en het niet-penaliseren van leegstaande panden, twee leemtes 
die de vraag naar sociale huurwoningen aanzienlijk doen stijgen 
- Het bestaan van duurzame alternatieven om het tekort aan woningen in Brussel op te lossen. 
- Het bestaan van een Bijzonder Bestemmingsplan in aanmaak voor deze buurt. 
 
Pleiten wij, de Vriend.inn.en van het Kwartelveld , voor: 
- Het beschermen van ecosystemen tegen de nadelen van de waterdichtheid die als gevolg voorkomt 
van betonisering van bodems 
- Het beschermen van de laatste percelen landbouwgrond en van de stadslandbouwinitiatieven in 
het Brussels Gewest 
- Het behouden van wat de vzw La Ferme du Chant des Cailles heeft verwezenlijkt op het vlak van 
ecologische, sociale et economische transitie. 
 



En ten gevolge 
VRAGEN WE DE REGERING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ALLE 
AANBOUW OP HET KWARTELVELD OP TE GEVEN. 
 
De Vriend.inn.en van het Kwartelveld, amischampcailles@gmail.com 
 
U ook, teken de petitie! 
www.11m.be/p/non-aux-constructions-sur-le-champ-des-cailles  
 


