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 Zondag 13 maart: kom netwerken met alle Zoniënpartners  
   

  

Noteer alvast in je agenda: op zondag 13 maart 2016
organiseert het Platform Zoniënwoud in het Rood Klooster in
Oudergem een netwerkmoment voor alle Zoniënpartners.
Ook jij bent welkom!

>> Klik om verder te gaan

 

   

 Zoniënwoud officieel kandidaat werelderfgoed  
   

  

Op 27 januari 2016 hebben de drie gewesten zich in Parijs
officieel kandidaat gesteld om delen van het Zoniënwoud als
werelderfgoed te laten erkennen. De Belgische
vertegenwoordiger bij Unesco, Philippe Potjes, plaatste in
Parijs zijn handtekening onder het kandidaatsdossier.

>> Klik om verder te gaan

 

   

 Nieuw bezoekerscentrum in Tervuren  
   

  

Begin dit jaar opende GC De Warandepoort in Tervuren zijn
deuren. Dit nieuwe toeristische centrum is de ideale
uitvalsbasis voor een bezoek aan het Park van Tervuren, het
Geografisch Arboretum of het Tervuurse deel van het
Zoniënwoud.

>> Klik om verder te gaan

 

   

 Spijker je kennis over de natuur bij!  
   

  

Welk vogeltje vliegt daar luidkeels op uit het struikgewas?
Welke bloem priemt daar op uit het bladerdek? Binnenkort
heb ook jij hierop een  antwoord klaar. Heel wat verenigingen
bieden dit voorjaar interessante natuurcursussen aan. Schrijf
je snel in!

>> Klik om verder te gaan
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