
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Life + OZON pers conferentie – 11 oktober 2013, Hoeilaart. 

Het gesproken woord telt 

Uitgesproken door Hugo Geerts, Adjunct-Kabinetschef Leefmilieu en Natuur 

Dames en heren, 

Anderhalf jaar geleden, op een zonnige maandag in april (30 april 2012), waren we hier samen om onze 
gemeenschappelijke structuurvisie op dit prachtige woud uiteen te zetten. Het Zoniënwoud bevat het 
grootste integrale bosreservaat van Vlaanderen, tal van arboreta, uitgestrekte prachtige beukenbossen 
en verschillende van de grootste en mooiste parken van ons land , zoals het Park van Tervuren, het Park 
Solvay en het Terkamerenbos.  Alles samen goed voor meer dan 5.000 ha groen aan de rand van een 
grootstad. 

Vandaag zetten we met het OZON-project de spots op één van de concrete uitwerkingen van de 
structuurvisie. Toegegeven, de naam OZON zet u misschien op het verkeerde been. Ozon kennen we als 
een vluchtig gas, dat in de stratosfeer een probleem kan vormen als er te weinig voorkomt, en hier op 
begane grond een probleem wordt wanneer er te veel voorkomt. 

Maar dit OZON- project is niét vluchtig, integendeel, het project gaat een blijvend en zichtbaar verschil 
maken. OZON staat voor ‘Ontsnippering van het ZONiënwoud’. Het is een project dat bruggen bouwt. 

Vooreerst bouwt het bruggen tussen delen van het grootste loofwoud in ons land, een woud dat hopeloos 
in stukken geknipt is door “harde” barrières, zoals de ring rond Brussel, de spoorweg tussen Brussel en 
Luxemburg, de E411 en verschillende lokale wegen. Die barrières verhinderen dieren om van het ene 
bosgedeelte naar het andere te trekken. Daardoor raken populaties verdeeld en bedreigd. Tegelijk 
ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties als dieren deze wegen proberen over te steken.Daar moeten we 
iets aan doen: voor mens en dier. 

Dit Life+-project zal het meest zichtbaar zijn door de bouw van een groot ecoduct over de Ring0, maar 
het zet ook in op minder zichtbare maar even belangrijke verbindingen: 4 nieuwe boombruggen en 3 
nieuwe ecotunnels, aanpassing van bestaande tunnels en duikers, aanleg van infrastructuur die de dieren 
naar de doorgangen geleidt, en de daarbij horende ingrepen in de aanpalende bosbestanden. 

De meeste van die maatregelen zal je amper zien, en al helemaal niet vanuit de wagen op de Ring. Dat 
maakt ze niet minder  belangrijk. Want het Zoniënwoud is meer dan het grootste bos van Vlaanderen; dit 
stadsrandbos is ook een unieke schatkamer aan biodiversiteit, van Europese dimensies. Deze zomer, op 
een warme nacht eind augustus, werd hier 150 meter vandaan, een Bechsteins vleermuis waargenomen 
(bijzonder zeldzaam in Europa). En zo zijn er nog tal van soorten die hier plots opduiken: zoals de 
eikenpage, de boommarter, de kamsalamander en een ondersoort van de prachtige goudglanzende 
loopkever, die nergens anders ter wereld voorkomt. Omdat we nu – op een termijn van slechts een viertal 
jaren – zoveel inspanningen voorzien, kunnen we de harde barrières voor de dieren in het woud 
wegnemen. 



 
 

  

 

 

 

 

OZON bouwt niet enkel bruggen voor dieren tussen bosgedeelten. Het project verbindt ook 
diversebeleidsdomeinen en administraties over de grenzen van de gewesten heen.Het Agentschap voor 
Natuur en Bos trekt het project in nauwe samenwerking met het Agentschap voor Wegen en Verkeer en 
met Leefmilieu Brussel. Verder zijn er belangrijke financiële en/of technische bijdragen – net omwille van 
de Europese waarde van dit woud - van de EU, het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, de 
Gemeente Overijse en de Gemeente Hoeilaart. Voor het totale project gaat het om een investering van 6,7 
miljoen euro. 

Deze ruime samenwerking was mogelijk dankzij de intergewestelijke structuurvisie voor het Zoniënwoud. 
Die gezamenlijke visie kon en kan rekenen op de betrokkenheid van talloze verenigingen, administraties 
en diensten. De in 2012  opgerichte overlegstructuur zal die verder vorm geven met als aandachtspunten: 
ecologische ontsnippering, recreatie, milieubelasting van het woud door vervuild water, licht of geluid, en 
ook communicatie naar het publiek. 

OZON zal op die manier ook bouwen aan netwerken tussen instanties en regio’s. En vanuit die regio’s zelfs 
veel verder, want OZON slaat ook een brug naar Europa. Niet alleen omdat de Europese Unie 50% van de 
kosten draagt binnen het Life+-project, maar vooral omdat dit project het Zoniënwoud versterkt als 
schakel in het Europese Natura 2000-netwerk van topnatuur. Voor de Europese instanties zal het de eigen 
inspanningen ook zichtbaarder maken: talrijke EU-medewerkers passeren elke dag door dit boscomplex, 
komen er wandelen, fietsen of lopen, op - bij wijze van spreken - een steenworp van het Berlaymont-
gebouw. Ook zij zullen nu kunnen genieten van Europese inspanningen (en middelen) op het terrein. 

Want OZON wil het nut en het belang van dit werk, van de ingrepen, van het bos zelf uitdragen naar een 
breder publiek. Want dit Zoniënwoud is een groene long die we willen delen. Dit weekend en de hele 
volgende week nodigen overal in Vlaanderen publieksactiviteiten de bevolking uit om tijdens de ‘Week van 
het Bos’ kennis te maken met onze natuurdoelstellingen en met het werk van onze beheerders. Ook hier 
zal men zondag bezoekers rondleiden vanuit Groenendaal en vanuit Jezus-Eik en hen de kans geven om 
alles van dichtbij te zien. 

Dames en heren, 

OZON is een bijzonder ambitieus project. Om die ambitie te realiseren, heb je partners, belangstelling en 
inzet van vele hoofden en handen nodig. OZON verenigt al die krachten. Dat maakt dit project zo uniek. 

Onze bijzondere dank gaat naar de Europese instellingen, ook voor hun aanwezigheid vandaag – die we 
erg waarderen, naar alle partnerorganisaties en naar mijn collega’s voor hun bijdragen en enthousiasme, 
maar ook naar u allen als bezoeker en natuurliefhebber en in het bijzonder naar het OZON-team. Bedankt 
voor al uw werk en veel succes! 

 Joke Schauvliege 

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur & Cultuur 


