
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Herman Van Rompuy geeft startschot van LIFE+-project OZON 

Europees project pakt versnippering Zoniënwoud aan 
 
Groenendaal – 11 oktober 2013. Deze middag werd het prestigieuze LIFE+-project OZON 
onder ruime belangstelling officieel gelanceerd in het Bosmuseum Jan van Ruusbroec in 
Groenendaal. Onder meer Europees president Herman Van Rompuy, de Vlaamse ministers 
Schauvliege en Crevits en Brussels minister Huytebroeck gaven toelichting bij dat Europese 
project dat de versnippering van het Zoniënwoud door de verschillende verkeersassen moet 
tegengaan. 

 
LIFE+ OZON 
Het Zoniënwoud is een groot boscomplex van ruim 5000 hectare (zo’n 10 000 voetbalvelden) 
dat beheerd wordt door zowel het Vlaamse Gewest (56%), het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest (38%) als het Waalse Gewest (6%). Onder meer de spoorweg tussen Brussel en 
Luxemburg, de ring rond Brussel, de E411 en verschillende lokale wegen delen het woud op 
in blokken. Die infrastructuur hindert de dieren die van het ene gebied naar het andere 
willen trekken. Tegelijk ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties wanneer dieren de 
verbindingswegen proberen over te steken. Dat is waar het LIFE+-project OZON op inhaakt. 

Het vierjarige OZON-project focust op de ecologische Ontsnippering van het ZON

Om de ontsnippering van het Zoniënwoud te financieren is een budget van 6 716 040 euro 
beschikbaar gesteld, waarvan de EU de helft bijdraagt. Naast het Agentschap voor Natuur en 
Bos, het Agentschap voor Wegen en Verkeer en Leefmilieu Brussel zullen ook de gemeenten 
Hoeilaart en Overijse en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse 
overheid een deel van de financiering op zich nemen.  

iënwoud. 
Dat is nodig om de natuurlijke leefgebieden van bedreigde soorten in het bos opnieuw te 
verbinden en om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen. Daartoe komen er 
verschillende constructies, zoals een groot ecoduct over de R0, tussen Groenendaal en 
Waterloo, vier boombruggen over de R0 en E411 ter geleiding van onder meer eekhoorns, 
boommarters en vleermuizen, en drie ecotunnels, die onder de weg door worden geboord, 
bedoeld voor de migratie van onder meer dassen en amfibieën. Tegelijkertijd passen de 
bosbeheerders hun beheermaatregelen aan met onder meer een natuurvriendelijke 
herinrichting van de bosranden en een aanpassing van de recreatiezones. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Het Europese LIFE+-programma 

Sinds de start van het LIFE-programma van de Europese Commissie in 1992 zijn er in België 
in totaal 160 projecten gefinancierd. Hiervan draaien er 91 rond milieu-innovatie, 67 rond 
natuurbehoud en twee rond informatie en communicatie. Die projecten vertegenwoordigen 
een investering van 396 miljoen euro, waarvan 170 miljoen euro is verstrekt door de EU. 
Jaarlijks wordt een oproep voor projectvoorstellen gelanceerd voor de drie onderdelen van 
het programma: Natuur en Biodiversiteit, Milieubeleid en Bestuur, en Informatie en 
Communicatie. 

Het LIFE+-project OZON past in het luik Natuur en Biodiversiteit. Tot op vandaag heeft het 
LIFE-programma onder het luik Natuur en Biodiversiteit 67 projecten in België 
gecofinancierd. Die projecten vertegenwoordigen een investering van 211 miljoen euro, 
waarvan de EU 107 miljoen euro bijdroeg. 

 

Officiële startschot van OZON  

Het officiële startschot van het LIFE+-project OZON werd vandaag gegeven tijdens een druk 
bijgewoonde persconferentie onder de regie van het Agentschap voor Natuur en Bos, het 
Agentschap Wegen en Verkeer en Leefmilieu Brussel. Tijdens die persconferentie werd het 
belang van het project, de samenwerking tussen de gewesten onderling en met de lokale 
besturen, en de structuurvisie voor het Zoniënwoud meermaals benadrukt door de 
verschillende sprekers: Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Evelyne Huytebroeck, 
Brussels minister van Leefmilieu en Waterbeleid, Energie en Stadsvernieuwing, Carlo Di 
Antonio, Waals minister van Openbare werken, Landbouw, Rurale zaken, Natuur, Bos en 
Patrimonium, Angelo Salsi, het hoofd van het LIFE-departement van de Europese Commissie, 
en Tim Vandenput, burgemeester van Hoeilaart. 

De persconferentie zoomde ook in op eerdere ontsnipperingsprojecten in het woud, zoals 
het ecoduct over de spoorweg en de eerste boombrug in België, over de ring van Brussel. 

In zijn slottoespraak noemde Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, het 
OZON-project een voorbeeld van samenwerking. “OZON bouwt niet alleen bruggen om de 
fauna en flora in het Zoniënwoud beter te laten gedijen; het legt ook bruggen tussen 
gewesten, tussen beleidsdomeinen en administraties, tussen bestuursniveaus, tussen de 
overheid en de burgers. Daarom beschouw ik OZON als een Europees symbooldossier”, 
aldus Herman Van Rompuy. 
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Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
 

Jan Mosselmans 

zaakvoerder Pantarein 

jan@pantarein.be  

0475 43 44 19 
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