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Brussel, 21/12/2021

Betreft : BRUSSEL. Warandepark. Plaatsen van camerapalen ten behoeve van de uitbouw van het
CCTV - cameranetwerk voor de politiezone Elsene (site 30 en 31). Aanvraag unieke vergunning.
Eensluidend advies van de KCML
Mijnheer de Directeur,
In antwoord op uw aanvraag van 30/11/2021, sturen wij u het ongunstig eensluidend advies dat onze
Commissie over bovengenoemd onderwerp uitbracht tijdens haar vergadering van 15/12/2021.
Het Koninklijk Besluit an 21 juni 1971 beschermt het Warandepark l te Brussel als landschap.
De aanvraag kadert in de implementatie van een cameranetwerk in 105 locaties in de openbare ruimte
van de politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene. Ze beoogt de plaatsing in het Warandepark van twee
palen waarop camera’s worden bevestigd. De palen, met kleur RAL 6009 (dennengroen), hebben een
hoogte van omstreeks 8 meter en worden ingeplant op hoofdassen van het park. De transmissie- ,
voedings- en andere nodige kabels worden op een veilige en quasi onzichtbare wijze naar de camera’s
geleid en de verbinding tussen de camera’s en het netwerk verloopt via kabels die onder de grasstroken
en dolomietpaden geplaatst worden.

Voorgestelde inplantingen met fotomontage – afbeeldingen uit het aanvraagdossier
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Advies KCML
De KCML brengt een ongunstig eensluidend advies uit over de aanvraag. Het voorstel is niet
aanvaardbaar omwille van de visuele impact op het beschermde park van de palen die ingeplant worden
op hoofdassen en als zodanig de monumentale perspectiefzichten van het park sterk zouden verstoren.
De KCML vraagt een alternatieve inplanting te bestuderen die de monumentale zichtassen van het park
niet hindert en de camerapalen dus op minder storende plaatsen, bijvoorbeeld dichter bij de
bomenmassieven, in te planten.

Hoogachtend,
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