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1. Het jaar 2020 in
een notendop

2. Stichting
Zoniënwoud
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Eenmaal geïnstalleerd in haar voorlopige kantoor
in het Tournay Solvaypark, ging de Stichting van
start met de organisatie van de Dag van het
Zoniënwoud, werd een basiscommunicatie op
sociale media geactiveerd, maakte de Stichting
kennis met de vele partners van het Zoniënwoud
en werden de eerste stappen genomen om de
oude website te vernieuwen.

De Stichting baseert zich voor haar werking op de
intergewestelijke Structuurvisie die over het Zoniënwoud ontwikkeld werd. In het kader van deze visie
stimuleert de Stichting initiatieven die ertoe bijdragen
het ecologische hart van het Zoniënwoud met haar
kwetsbare fauna en flora te vrijwaren. Daarom behoren de coördinatie van een goed en gestructureerd
publieksonthaal rond de verschillende toegangspoorten, het ontwikkelen van een duidelijke communicatie,
het verbinden van het woud met haar omgeving en
de strijd tegen versnippering tot de kerntaken van de
Stichting.

De Dag van het Zoniënwoud werd een groot
succes. Dankzij de enthousiaste inzet en steun
van de vele partners en een uitgebreid programma
met gratis activiteiten rond de acht toegangspoorten van het Zoniënwoud, kon het publiek ook tijdens
de Covid-periode veilig van deze unieke dag in het
bos genieten.

Om deze opdracht te vervullen, moet de Stichting
op de steun van het brede publiek kunnen rekenen.
Iets wat een meertalige en uniforme communicatie
vereist, maar ook publieksparticipatie is van groot
belang. Daarom werkt de Stichting nauw samen met
de betrokken partners van het Zoniënwoud op wiens
jarenlange ervaring en deskundigheid ze kan rekenen.

Tussendoor werd een nieuwe collega aangeworven
die gedurende de komende vier jaar het secretariaat zal coördineren van Unesco Word Heritage
Site of Ancient and Primeval Beech Forests of the
Carpathians and Other Regions of Europe en samen
met een Europees studiebureau diende Stichting
Zoniënwoud een Life Project in.
Het project ‘LIFE PROGNOSES- LIFE PRotection
of Old Growth Forests in Europe’ dat de publieke
en politieke bewustwording over het belang van
oude bossen moet stimuleren, werd in december
goedgekeurd.

Stichting Zoniënwoud staat samen met al deze partners aan het roer van de Dag van het Zoniënwoud. Deze
dag is elk jaar opnieuw hét uitgelezen moment om
zowel het bos als de partners op een unieke manier te
leren kennen. Denk maar aan een exclusief bezoek van
het ecoduct, een familiezoektocht, een sportieve fietstocht langs de prachtige pareltjes die tot het Unesco
Werelderfgoed behoren of leerrijke en vooral plezante
workshops middenin het bos waar kinderen fijne en
interessante dingen over het bosleven ontdekken.

tichting Zoniënwoud is opgericht in 2019 en
streeft ernaar om als spreekbuis op te treden
voor het Zoniënwoud, over de Belgische gewestgrenzen heen.

n juni 2020 ging de uiteindelijke werking van
Stichting Zoniënwoud van start met de aanwerving van twee personeelsleden voor het secretariaat. 2020 is dan ook een jaar dat gekenmerkt
wordt door een opstartfase waarin vele administratieve, praktische en logistieke taken volbracht
moesten worden, vooraleer de Stichting zich met
haar kerntaken kon bezighouden.

Daarnaast coördineert de Stichting communicatiecampagnes om de verschillende bosgebruikers zoals
fietsers en mountainbikers maar ook wandelaars en
rustzoekers, hondeneigenaars en ruiters te informeren. Ze gebruikt hiervoor diverse kanalen zoals
de vernieuwde website, nieuwsbrieven, Facebook en
Instagram.

De vele positieve signalen toonden tijdens deze
opstartperiode aan dat er duidelijk uitgekeken werd
naar de langverwachte komst van Stichting Zoniënwoud en het grote belang dat de Stichting voor het
Zoniënwoud kan betekenen.
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Sinds 2017 maken de vijf prachtige bosreservaten
die zich middenin het Zoniënwoud bevinden, deel uit
van het Unesco Werelderfgoed ‘Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other
Regions of Europe’. Hierdoor is het Zoniënwoud
meteen ook het enige natuurlijke werelderfgoed in
België. Sinds juli 2020 huisvest Stichting Zoniënwoud gedurende 4 jaar het secretariaat van deze
natuurlijke erfgoedreeks.

De raad van bestuur van de Stichting is samengesteld
uit de drie bosbeheerders die elk in hun gewest het
Zoniënwoud beheren (Agentschap voor Natuur en
Bos, Leefmilieu Brussel en Département de la Nature
et des Forêts), regeringsvertegenwoordigers van elk
gewest en onafhankelijke experten.
Dankzij deze bijzondere structuur en de nauwe band
met de verschillende partners en stakeholders van
het bos kan Stichting Zoniënwoud een breed draagvlak creëren ter ondersteuning van het Zoniënwoud.

3. Opstartfase Stichting
Zoniënwoud: juni - december 2020
3.1. Installatie en opstart van
Stichting Zoniënwoud
Stichting Zoniënwoud kende haar officiële start in
juni 2020. De opstartfase bestond die eerste weken
vooral uit een grote verscheidenheid aan logistieke
en administratieve taken: aankoop kantoormeubilair
en -materiaal, installatie internet en informaticasysteem, installatie en verhuis naar Villa Blanche,
ontmoetingen boekhouder, HR, sociaal secretariaat,
opstellen officiële documenten, archief aanleggen, …
De Stichting kon tijdens de de eerste weken van
haar werking terecht op het regiokantoor van
Natuur & Bos in Groenendaal en in het gebouw van
de boswachters van de 1e Brigade van Leefmilieu

Molenaarswoning © Stichting Zoniënwoud

Brussel. Begin juli verhuisde Stichting Zoniënwoud
naar haar kantoor in Villa Blanche dat ter beschikking
gesteld wordt door Leefmilieu Brussel. Het kantoor is
gelegen in het Tournay Solvaypark vlakbij de Renbaan
van Bosvoorde en grenzend aan het Zoniënwoud.
Op termijn zal de Stichting zich in haar hoofdkantoor vestigen in de Molenaarswoning aan het Rood
Klooster. Dat gebouw wordt eveneens ter beschikking
gesteld door Leefmilieu Brussel, maar wordt moet
momenteel nog worden gerestaureerd.

Villa Blanche © Stichting Zoniënwoud
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3.2. Administratieve, juridische
en financiële taken
Bij de opstartfase kwamen heel wat administratieve,
juridische en financiële taken kijken:
Het raadplegen van de nieuwe wet voor verenigingen en stichtingen, de statuten en het samenwerkingsakkoord van 2012 om de verplichtingen
van de Stichting vast te leggen. De Stichting kon
voor het juridische luik op de medewerking van
haar externe expert-boekhouder rekenen.
Administratie met betrekking tot verzekeringen
en bankzaken, HR en de nodige procedures met
het sociaal secretariaat.
De begroting en de jaarplanning met daarin ook
de toekomstambities werden tijdens de eerste
maanden na de opstart voorgesteld.
De Stichting doet maandelijks beroep op haar
stuurgroep om de verschillende ontwikkelingen
en taken af te toetsen. Elk kwartaal wordt ook de
raad van bestuur samengeroepen om deze zaken
en andere inhoudelijke thema’s te bespreken.

Ontmoetingen © Stichting Zoniënwoud

3.3. Reeks ontmoetingen met
de verschillende betrokkenen
van het Zoniënwoud
Ontmoetingen met de verschillende partners en stakeholders die in en rond het Zoniënwoud actief zijn, zijn
voor Stichting Zoniënwoud waardevol. De Stichting
probeerde in de eerste weken en maanden met zoveel
mogelijk partners kennis te maken, meestal op hun
werkterrein zelf: boswachters en bostoezichters,
natuur- en milieuverenigingen, de toeristische sector
en betrokken administraties, shinrin yoku-gidsen,
natuurgidsen, hondenbaasjes, beheerders en leden
van de raad van bestuur.
Tijdens deze ontmoetingen polsten we naar de verwachtingen die deze verschillende partners koesteren ten
opzichte van de Stichting en lieten we hen vertellen
over hun ervaringen en hun werking in het Zoniënwoud,
maar ook over hun noden op het terrein.
De Stichting heeft de belangrijke rol om het publiek
een algemene, duidelijke en toegankelijke communicatie over het Zoniënwoud te bieden, maar ook om de
partners onderling te blijven informeren over de verdere
ontwikkelingen in en rond het bos. Daarnaast is Stichting
Zoniënwoud een communicator voor al deze partners.

3.4. Dag van het Zoniënwoud 18.10.2020:
Ontdek het bos en het laat je nooit meer los!
We blikken terug op een succesvolle en geslaagde
editie. Een succes dat te danken is aan de enthousiaste inzet van de talrijke partners die hun schouders
mee onder dit project hebben gezet.
Het publiek kon, ondanks de Covid-periode, op een
veilige manier genieten van de gratis activiteiten zoals
een uniek bezoek aan het ecoduct, de opening van een
gerestaureerde bakoven, een intergewestelijke fietstocht langs de bosreservaten die deel uitmaken van
het Unesco-werelderfgoed, boeiende kinderworkshops
over het bosleven, familiezoektochten, een boerenmarkt, een dansvoorstelling middenin het bos, …

De voorbereidingen vonden plaats tijdens kleine werkgroepvergaderingen aan verschillende toegangspoorten.
Er werd promotiemateriaal ontworpen: affiches, spandoeken, beachflags. Er liep een communicatiecampagne
via nieuwsbrieven, op sociale media, online en in de lokale
media: De Serrist, VivaCité, Radio 2, BRUZZ, Ring TV,
Het Nieuwsblad, VRT NWS, L’Avenir, … De verschillende
partners kregen een communicatiepakket zodat ook
zij hun eigen netwerk volop konden activeren.
Tijdens de Dag van het Zoniënwoud werd een intergewestelijke ontmoeting gepland met de ministers Demir,
Maron en Tellier, de beheerders, de partners en de pers.
Deze ontmoeting moest helaas last minute worden
afgelast omwille van Covid.

"Une journée dans la forêt de Soignes pour
apprendre à préserver son environnement. Le
dimanche 18 octobre, plusieurs animations
et activités auront lieu à travers la forêt de
Soignes." - Vivre Ici

© Bart Goossens

"Ce week-end, Bruxelles se soigne en
Soignes" - L’Avenir

© Bart Goossens

"Vele mensen maakten van het droge weer
gebruik om kennis te maken met het enorme
woud" - Het Laatste Nieuws

© Mieke Van Overbeek

4

© Stichting Zoniënwoud

"Workshops voor kinderen op 'Dag van het
Zoniënwoud': Belangrijk voor ontwikkeling" BRUZZ

© Stichting Zoniënwoud

"Een grote groep partners bundelden hun krachten om deze dag tot een succes te maken met een
mooie waaier aan activiteiten, die allen plaats
vonden volgens de huidige COVID19-richtlijnen."
- De Serrist
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"Trek wandelschoenen aan, houd (meer dan)
voldoende afstand van andere wandelaars en
geniet van de herfstkleuren in het bos." - VRT
NWS

© Bart Goossens

"Werf aan nieuwe ‘poort van het Zoniënwoud’ is
even open voor bezoekers" - Het Nieuwsblad

© Natuurtalent

"Notre avenir à tous, c’est la nature" - L’Avenir

© Willy Van de Velde

© Bart Goossens

© Stichting Zoniënwoud

6

3.5. Communicatie
Stichting Zoniënwoud startte met een basiscommunicatie op
sociale media (Facebook & Instagram) terwijl de website
https://www.zonienwoud.be/ in een nieuw jasje gestoken werd.
De lancering van deze vernieuwde site is voorzien voor maart 2021.
Stichting Zoniënwoud beheert nu ook de infodesk waar verschillende
vragen van de bezoekers terechtkomen. Het aanpassen van de overzichtskaart, het opmaken van folders voor het publiek (hondenfolder,
regels van het bos, …) wordt nu eveneens door Stichting Zoniënwoud
gecoördineerd.
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3.6. Unesco secretariaat

3.7. Life Project

Vijf bosreservaten van het Zoniënwoud behoren
tot het Unesco Word Heritage Site of Ancient and
Primeval Beech Forests of the Carpathians and
Other Regions of Europe. Sinds juli 2020 huisvest
Stichting Zoniënwoud gedurende 4 jaar het
secretariaat van deze natuurlijke erfgoedreeks.

In juli diende Stichting Zoniënwoud samen met het
studiebureau E.C.O. een aanvraag voor een Life Project
in. LIFE PROGNOSES - LIFE PRotection of Old Growth
Forests in Europe: Natural heritage, Outline, Synthesis
and Ecosystem Services werd in december 2020
goedgekeurd.

In juni 2020 werd een vacature opengesteld.
Na een selectieprocedure werd een coördinator
voor het secretariaat aangeworven die sinds
juli 2020 de coördinatie op zich neemt van deze
Unesco reeks waar 12 landen met in totaal
78 beukenbossen deel van uitmaken.

Stichting Zoniënwoud is de komende vier jaar coördinator van dit Life project en engageert zich voor het
project omtrent communicatie en publieke bewustmaking. Er zal een extra medewerker aangeworven
worden om deze werking te coördineren.

Het jaarverslag van het Unesco Secretariaat
wordt in een apart document voorgesteld.

Ondertussen coördineert de Stichting dit project in
samenwerking met de coördinator van het Unesco
project.

Dood hout in het Zoniënwoud

4. Intergewestelijk overleg de Structuurvisie
D

woud dichter bij haar omgeving trachten te brengen
door groene verbindingen te creëren tussen dorpskernen en het woud, …

e werking van Stichting Zoniënwoud is
gebaseerd op de Structuuvisie die in 2008
door de drie gewestelijke bosbeheerders voor
het Zoniënwoud ontwikkeld werd. Deze visie is
de leidraad voor de Stichting en haar ambities.

Sommige projecten kenden reeds hun eerste realisaties, andere projecten moeten door een veranderende
context herwerkt of herdacht worden in een nieuwe
Structuurvisie 2.0. De realisatie daarvan behoort tot
de structurele werking van Stichting Zoniënwoud.

De Structuurvisie heeft als ultieme doel om het
ecologische hart van het Zoniënwoud te vrijwaren.
Een doel dat gerealiseerd kan worden door onder
andere een gestructureerd publieksonthaal rond de
verschillende toegangspoorten, ontsnippering van
het bos dankzij ecoducten en ecotunnels waardoor
wilde dieren zich veilig kunnen verplaatsen, het

Stichting Zoniënwoud leerde het afgelopen jaar ook
de talrijke initiatieven kennen die belangrijk zijn voor
de realisatie van de Structuurvisie.

5. Uitkijken naar 2021
In de lente van 2021 zal een sensibiliseringscampagne
voor meer respect in het bos gelanceerd worden
en verder zijn we natuurlijk ook benieuwd naar de
reacties op de vernieuwde website en de verdere
ontwikkeling van de app van het Zoniënwoud.

2020 was voor Stichting Zoniënwoud een jaar
vol ontdekkingen en boeiende kennismakingen. We
zijn trots dat we reeds op enkele mooie realisaties
kunnen terugblikken die we samen met de partners
konden volbrengen in het jaar waarin we ons debuut
maakten.

De planning 2021 bepaalt de belangrijkste actiepunten voor het komende jaar en in het driejaarlijks
strategisch plan worden de doelstellingen en projecten die kaderen binnen de opdracht van Stichting
Zoniënwoud opgenomen.

Vooruitblikken naar 2021 doen we alvast samen
met de partners tijdens de heropstart van het
netwerkplatform Zoniënwoud waar toekomstplannen het licht zullen zien en ruimte is om
ervaringen en ideeën te delen.
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6. Bijlagen

COMMUNICATIETEKST
DAG VAN HET ZONIËNWOUD 2020

Zet je schrap voor de vierde Dag van het Zoniënwoud!
Ontdek het bos en het laat je nooit meer los!
Op zondag 18 oktober 2020 staat het Zoniënwoud opnieuw in de schijnwerpers tijdens de vierde Dag van het
Zoniënwoud.
Alleen of met het hele gezin, jong of net iets minder jong, een fervente boswandelaar of een groentje: kom het
Zoniënwoud beleven! Maak kennis met zij die voor het bos zorgen en het beschermen en kom te weten hoe je
zelf ook je steentje kan bijdragen aan het behoud ervan.
Dit jaar kan je het Zoniënwoud ontdekken op een persoonlijke manier. De drie gewesten stellen samen met de
Stichting Zoniënwoud, de partners die in en rond het bos actief zijn en de betrokken gemeentes een brede waaier
aan activiteiten voor en nemen je mee voor een unieke kijk op het Zoniënwoud.
•

Thematische wandelingen waar je alles te weten komt over de fauna en de flora van het bos, maar ook
over het Unesco-Werelderfgoed.

•

Maak een van de nieuwe bewegwijzerde wandelingen door het Geografische Arboretum van Tervuren
en ontdek de mooiste bomen van over heel de wereld.

•

Ontmoet de boswachters die je meenemen op hun werkterrein en vertellen hoe ze het Zoniënwoud
beheren.

•

Geniet van artistieke interventies middenin het bos.

•

Maak een tocht langs het ecoduct van Groenendaal of langs een van de tunnels die ervoor zorgen dat
wilde dieren zich veilig door het woud kunnen bewegen.

•

Schrijf je in voor een sessie bosbaden en beleef het bos op een andere manier.

•

Ook kinderen kunnen op ontdekking door het bos, of zich uitleven in de ruime speelzones.

Deel tijdens deze dag jouw ideeën met de beheerders van het bos en neem een van de gratis kaarten van het
Zoniënwoud mee zodat je zelf een fiets- en wandeltocht langs de mooiste wegen kan uitstippelen.
De verschillende horecagelegenheden rond het Zoniënwoud zorgen ervoor dat je je honger en dorst kan stillen.
De activiteiten worden gecentraliseerd rond de zeven toegangspoorten van het Zoniënwoud: Rood Klooster,
Renbaan Bosvoorde, Groenendaal, Middenhut, Jezus Eik/Arboretum, Park van Tervuren, Domaine Régional
Solvay.
Alle activiteiten zijn gratis. We nodigen iedereen uit om indien mogelijk te voet of met de fiets te komen, of om
gebruik te maken van het openbaar vervoer.
COVID-maatregelen: activiteiten in open lucht, vooraf inschrijven voor groepsactiviteiten, het respecteren van
de afstandsregels en het dragen van een mondmasker zorgen ervoor dat de Dag van het Zoniënwoud veilig
beleefd kan worden.
Het programma, de inschrijvingsprocedures, de bereikbaarheid van de toegangspoorten en de verschillende
COVID-maatregelen zijn te raadplegen op: www.dagvanhetzonienwoud.be
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De Dag van het Zoniënwoud wordt georganiseerd door Stichting Zoniënwoud – Fondation Forêt de Soignes met
de steun van de beheerders van het bos (Agentschap voor Natuur en Bos, Leefmilieu Brussel en Département
de la Nature et des Forêts), in samenwerking met de betrokken gemeentes en dankzij het enthousiasme van alle
betrokkenen die zich inzetten voor de organisatie van interessante en gratis activiteiten! De Dag van het
Zoniënwoud is het orgelpunt van ‘De Week van het bos’.

DAG VAN HET ZONIËNWOUD 2020
Zondag 18 oktober 2020
www.dagvanhetzonienwoud.be
#zonienwoud
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PERSBERICHT DAG VAN HET ZONIËNWOUD 2020

Dag van het Zoniënwoud

Ontdek het bos en het laat je nooit meer los!
18.10.2020
Op zondag 18 oktober 2020 staat het Zoniënwoud in de schijnwerpers tijdens de vierde Dag van het
Zoniënwoud.
Het publiek kan die dag kennis maken met zij die voor het bos zorgen en het beschermen. Boswachters
en bosarbeiders, natuurverenigingen en natuurgidsen zullen die dag het publiek over het bos
sensibiliseren en vertellen over hun werking op het terrein. Ze zijn ook beschikbaar om alle vragen te
beantwoorden. En men krijgt de unieke kans om op deze uitzonderlijke dag plekken in het bos te
ontdekken die normaal ontoegankelijk zijn.
COVID-maatregelen: activiteiten in open lucht, vooraf inschrijven voor groepsactiviteiten, het
respecteren van de afstandsregels en het dragen van een mondmasker zorgen ervoor dat de Dag van
het Zoniënwoud veilig beleefd kan worden.
Activiteiten, ontdekkingen, sensibilisering, ontmoetingen en uitzonderlijke rondleidingen
Tal van activiteiten bieden het publiek een unieke kijk op het Zoniënwoud:
Thematische wandelingen over het Ecoduct, bosbeheeractie op een neolithische site, op pad met de
boswachter, een sportieve fietstocht langs de verschillende bosreservaten van het
Unescowerelderfgoed, demonstratie houtbewerking, speel-en zoektochten voor families met
kinderen, een ochtendjogging, dansvoorstellingen middenin het bos, gloednieuwe wandelingen door
het Geografisch Arboretum van Tervuren, een literaire expo en de opening van de gerenoveerde
bakoven aan het Bosmuseum in Groenendaal, initiaties bosbaden, een boerenmarkt met verse
streekproducten, werfbezoeken over de toekomst van het bos, een brede waaier aan originele
buitenspeel en ravot-activiteiten voor de jongste bosliefhebbers en nog veel meer activiteiten vullen
het programma.
Rond de acht toegangspoorten van het Zoniënwoud
De activiteiten worden gecentraliseerd rond de toegangspoorten van het Zoniënwoud: Rood Klooster,
Renbaan Bosvoorde, Groenendaal, Middenhut, Jezus-Eik, Arboretum Tervuren, Park van Tervuren,
Domaine Régional Solvay.
Het bos heeft geen grenzen en Stichting Zoniënwoud nodigt het publiek dan ook uit om uit haar
comfortzone te treden en het bos ook te ontdekken aan de andere kant van de gewestgrenzen.
Verwondering verzekerd!
Wie wil uitblazen bij een hapje en een drankje kan daarvoor terecht bij de verschillende
horecagelegenheden in de buurt van de toegangspoorten (onder voorbehoud van de laatste Covidrichtlijnen) en aan de informatiestandjes vindt men ook gratis wandel- en fietskaarten.
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Praktisch
Alle activiteiten zijn gratis. Het publiek wordt uitgenodigd om zoveel mogelijk te voet of met de fiets
te komen, of om gebruik te maken van het openbaar vervoer.
De partners die hun schouders onder de Dag van het Zoniënwoud zetten:
De bosbeheerders van de drie gewesten, de boswachters en bosarbeiders, de gemeentes, de
toeristische en de horecasector en een grote groep aan partners bundelen hun krachten samen met
Stichting Zoniënwoud om van de Dag van het Zoniënwoud een succes te maken.
Agentschap Natuur en Bos, Leefmilieu Brussel, Département de la Nature et des Forêts,
Natuurgroepering Zoniënwoud, Natuurpunt Brussel, Natuurpunt CVN, Horizon +, Bosmuseum
Jan van Ruusbroec, Bos+, NatuurTalent, Coördinatie Zenne, Boslucht, Plan Vliegend Hert,
Regionaal landschap Dijleland, Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei, Koninklijke
Schenking: Arboretum Tervuren, Visit Tervuren, de Bosuil, De Woudpoort, De Warandepoort,
Toerisme Vlaams-Brabant, Cercle des guides nature Brabant, Ligue Protection des Oiseaux,
Natagora, Bruxelles Nature, Les Amis de la Forêt de Soignes, Contrat de la rivière Argentine, La
Hulpe Environnement, Wood Wide Web, Drôhme Park, Domaine Régional Solvay, le collectif
Shinrin Yoku Pro, Visit Brussels, UitinVlaanderen, Publiq.
Sonian, Hippo-Smaak, het Spaans Huis, le Jardin des Moines, Le Jardin du Pesage, Club House
Golf Drôhme Park, L’Homme Bleu.
Gemeente Hoeilaart, Gemeente Overijse, Gemeente Tervuren, Gemeente Sint-GenesiusRode, Brussel-Stad, Gemeente Oudergem, Gemeente Ukkel, Gemeente WatermaalBosvoorde, Commune de La Hulpe.
Deze dag wordt gecoördineerd door Stichting Zoniënwoud.
Stichting Zoniënwoud is actief sinds juni 2020. De Stichting heeft als doel om de nodige stappen te
nemen bij de realisatie van een eenvormige visie over het Zoniënwoud (de ‘Structuurvisie’) en de
samenwerking tussen de drie gewesten te bevorderen. Daarnaast stimuleert de Stichting initiatieven
ten voordele van het Zoniënwoud. Overleg met de verschillende betrokkenen van het woud, de
communicatie en het onthaal van het publiek behoren tot de taken van de Stichting.
DAG VAN HET ZONIËNWOUD 2020
Zondag 18 oktober 2020
www.dagvanhetzonienwoud.be
https://www.facebook.com/foretdesoignes.zonienwoud
https://www.instagram.com/foretdesoignes_zonienwoud
#zonienwoud

CONTACT VOOR PERSVRAGEN, INTERVIEWS, FOTO’S:
Stichting Zoniënwoud
Sanne De Troyer en David Kuborn
sdetroyer@stichtingzonien-fondationsoignes.be +32 (0)493 16 01 86
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Een succesvolle vierde editie van de
Dag van het Zoniënwoud
Ondanks de laatste ontwikkelingen met betrekking tot COVID19, kunnen we terugblikken op een geslaagde editie van de
Dag van het Zoniënwoud.
Een grote groep partners bundelden hun krachten om deze dag tot een succes te maken met een mooie waaier aan
activiteiten, die allen plaatsvonden volgens de huidige COVID19-richtlijnen. De mooiste beloning was dan ook de
aanwezigheid van een breed publiek, dat talrijk, maar ook in alle veiligheid, deelnam aan de gratis activiteiten die het
programma sierden.
Stichting Zoniënwoud wil graag alle partners bedanken voor hun enthousiasme en hun inzet, maar ook het publiek dat
vandaag zijn liefde uitte voor het Zoniënwoud.
18.10.2020 - Zoniënwoud
Op zondag 18 oktober 2020 werd het Zoniënwoud uitgebreid in de schijnwerpers geplaatst tijdens en succesvolle vierde editie van
de Dag van het Zoniënwoud.
De bosbeheerders van de drie gewesten, de boswachters en bosarbeiders, de gemeentes, de toeristische en de horecasector en
een grote groep aan partners bundelden hun krachten samen met Stichting Zoniënwoud en maakten van deze Dag van het
Zoniënwoud een succes.
Activiteiten, ontdekkingen, sensibilisering, ontmoetingen en uitzonderlijke rondleidingen
Het publiek kon een hele dag lang kennis maken met zij die voor het bos zorgen en het beschermen. Boswachters en bosarbeiders,
natuurverenigingen en natuurgidsen waren beschikbaar om het publiek te sensibiliseren en te vertellen over hun werking op het
terrein. Het publiek kreeg de unieke kans om op deze uitzonderlijke dag plekken in het bos te ontdekken die normaal ontoegankelijk
zijn en schreef zich dan ook omvangrijk in. Er was een grote interesse voor de geleide wandel- en fietstochten, de initiaties
bosbaden, maar ook voor de ontmoetingen met de boswachters. Families met kinderen konden zich uitleven dankzij de vele
buitenspeelactiviteiten.
Al deze activiteiten respecteerden de strikte veiligheidsvoorschriften.
Stichting Zoniënwoud coördineerde deze Dag van het Zoniënwoud samen met haar talrijke partners.
De Dag van het Zoniënwoud zou geen succes zijn zonder het enthousiasme, de samenwerking en de inzet van alle partners die actief
zijn in en rond het bos. Zij zetten hun schouders onder een mooi en boeiend programma van gratis activiteiten en zorgden ervoor
dat deze in alle veiligheid konden doorgaan. Stichting Zoniënwoud wil hen dan ook uitdrukkelijk bedanken voor hun eindeloze inzet.
Stichting Zoniënwoud is actief sinds juni 2020. De Stichting heeft als doel om de nodige stappen te nemen bij de realisatie van een
eenvormige visie over het Zoniënwoud (de ‘Structuurvisie’) en de samenwerking tussen de drie gewesten te bevorderen. Daarnaast
stimuleert de Stichting initiatieven ten voordele van het Zoniënwoud. Overleg met de verschillende betrokkenen van het woud, de
communicatie en het onthaal van het publiek behoren tot de taken van de Stichting.
Het succes van deze Dag van het Zoniënwoud en de goede samenwerking met de lokale betrokkenen voorspellen veel goeds
voor het verdere verloop van de missies van Stichting Zoniënwoud.
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