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1. Het jaar 2021 in een notendop
N

Een nieuwe applicatie van het Zoniënwoud werd ontwikkeld en dankzij de efficiënte database die continu
aangevuld wordt, stellen deze tools de Stichting in
staat om de spreekbuis van het Zoniënwoud te zijn.

a een jaar waarin voor Stichting Zoniënwoud
alles een eerste keer was, was 2021 een jaar
met meer ruimte voor het uitwerken van concrete
thema’s en een sterke focus op participatie.
In 2021 kon de Stichting haar verankering in de
omgeving van het Zoniënwoud verzekeren.

Een eerste ministerieel overleg met de bevoegde
kabinetten uit de drie gewesten vond plaats in
februari 2021. Een kennismaking met de Stichting en
de harmonisering van de regels van het Zoniënwoud
behoorden tot de agendapunten van deze vergadering.

Een van de eerste prioriteiten was het bieden van
een gezamenlijk antwoord aan de hoge bezoekersaantallen waar het Zoniënwoud mee te maken
kreeg sinds de start van de pandemie en het
beperken van de schade die deze druk aan het
bos toebracht. De sensibiliseringsactie ‘Samen
voor het Zoniënwoud! Doe jij ook mee?’ die in
maart 2021 gelanceerd werd, was een stap in de
goede richting. De campagne groeide uit tot een
structurele communicatiecampagne die in de
toekomst verder uitgerold zal worden.

In het kader van het Life Prognoses project werd een
nieuwe deeltijdse collega aangeworven. De eerste
projecten en onderzoeken binnen dit dossier zagen
in 2021 het levenslicht. De Stichting organiseerde
op 21 mei 2021 een Europees netwerkmoment in het
kader van de Natura 2000 Day en de Life Birthday.
Binnen haar rol van coördinator van het UNESCO
secretariaat voor ‘Ancient and Primeval Beech
Forests of the Carpathians and Other Regions of
Europe’ werd in Brussel een Europese ontmoeting
georganiseerd in aanwezigheid van alle buitenlandse
partners waar ervaringen, expertise en ideeën uitgewisseld werden. De Stichting organiseerde in het
kader van deze ontmoeting een fietstocht langs
de UNESCO-gebieden in het Zoniënwoud en een
persontmoeting met de bevoegde ministers.

De partners werden in 2021 betrokken bij een
flexibel en doeltreffend participatieproces
tijdens verschillende acties en ontmoetingen.
Belangrijke communicatietools zoals een vernieuwde website en de nieuwsbrieven werden gelanceerd
en actief gebruikt. Daarnaast ontwierp de Stichting
samen met de beheerders uit de drie gewesten
uniforme infoborden.

2. Stichting Zoniënwoud
S

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

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 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.

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
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belang. Daarom werkt de Stichting nauw samen
met de betrokken partners van het Zoniënwoud op
wiens jarenlange ervaring en deskundigheid ze kan
rekenen.

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.

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.

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.

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.

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. Ambities 2021 - Verankering van de 		
Stichting in de omgeving van de het
Zoniënwoud
3.1. Partners en bezoekers
vertrouwd maken met
de Structuurvisie
De Stichting zet realisaties in de schijnwerpers,
verstrekt informatie over toekomstige projecten en
zorgt ervoor dat de verwezenlijkingen operationeel
worden gemaakt en verankerd geraken in hun omgeving. Maar de Structuurvisie is nog te weinig bekend
bij partners en bezoekers. De Stichting neemt de
taak op zich om bezoekers te informeren over het
nut en de noodzaak van sommige aanpassingen op
het terrein in het kader van deze Structuurvisie.
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Dat deden we het afgelopen jaar als volgt:
Publicatie van artikels op de website en in de 		
nieuwsbrieven over thema’s die betrekking hebben
op de uitvoering van de Structuurvisie:
bosbeheer en bomen kappen
ontwikkeling van ecologische verbindingen
werken in het Zoniënwoud
goede gewoontes van het Zoniënwoud
ontwikkeling recreatieve netwerken
		 (wandelknooppunten en applicatie
		Zoniënwoud)

Foto: Actie Samen voor het Zoniënwoud © Stichting Zoniënwoud

© Marine Hardy

3.2. Communicatie en participatie
Website Zoniënwoud

Agenda van het Zoniënwoud

Sinds februari 2021 is de website van het Zoniënwoud
volledig vernieuwd met extra aandacht voor actuele
thema’s en informerende nieuwsartikels, de goede
gewoontes van het bos en de bereikbaarheid van de
toegangspoorten. Wie interesse heeft, kan zich via
de website inschrijven voor de nieuwsbrief.
Dit zorgde ervoor dat de database van de Stichting
in 2021 aanzienlijk uitgebreid werd.

Samen met Uitinvlaanderen werd de agenda van
het Zoniënwoud in 2021 nog verder ontwikkeld. De
agenda is beschikbaar op de website en is gratis en
vrij te gebruiken door alle partners. Het stelt partners
in staat hun activiteiten meer kenbaarheid te geven
en het biedt de Stichting de mogelijkheid om beter te
kunnen communiceren over de activiteiten van haar
partners. Daarnaast bieden deze activiteiten de bezoekers ook de kans om het bos en haar omgeving op een
boeiende manier te leren kennen wat moet bijdragen
tot meer bewustzijn voor de bescherming van het bos.

Infobord Zoniënwoud © Stichting Zoniënwoud
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E-Zoniën Nieuwsbrief

Applicatie van het Zoniënwoud

In 2021 werden in totaal 6 E-Zoniën nieuwsbrieven
uitgestuurd waarin ondermeer de volgende thema’s
aan bod kwamen: sensibiliseringsactie ‘Samen
voor het Zoniënwoud’, de goede gewoontes van
het bos, het nieuwe wandelknooppuntennetwerk,
bereik-baarheid van de toegangspoorten, Dag
van het Zoniënwoud, UNESCO-werelderfgoed van
het Zoniënwoud, Werken aan de Ring, de nieuwe
applicatie van het Zoniënwoud, de resultaten van
de KI Reewildtelling, …

Stichting Zoniënwoud en RouteYou ontwikkelden dankzij de steun van Visit.Brussels een applicatie die alle
officiële routes van het Zoniënwoud en haar partners
verzamelt. Deze routes en de routeplanner leiden de
bezoeker over de juiste paden voor zijn/haar activiteit.
De app is sinds november 2021 beschikbaar maar
bevindt zich momenteel nog in een testfase waarvoor
we ook op feedback van partners en bezoekers rekenen.
Deze diensten maken het de Stichting ook mogelijk om
de digitale cartografie te verbeteren, gebruiksvriendelijker en interactief te maken. Dat doet de Stichting
in samenwerking met het bospersoneel en de partners
van het Zoniënwoud.
De vroegere applicatie bleek te complex en te duur om
verder te kunnen onderhouden. Daarom werd gekozen
om samen te werken met een reeds bestaande applicatie die gebruik maakt van algemene cartografische
toepassingen wat het onderhoud eenvoudiger maakt
en de kosten goedkoper.

Sociale media: Facebook & Instagram
Het gebruik van sociale media werd het afgelopen
jaar verder uitgebouwd volgens het ritme van
minstens 1 post per week. Communicatie via sociale
media is complementair aan onze andere communicatiekanalen. Het is de ideale manier om een breed
publiek te bereiken en participatie aan te moedigen.
Vooral tijdens activiteiten zoals de Dag van het
Zoniënwoud was de participatie van bezoekers en
partners groot. We schakelden onze sociale mediakanalen eveneens in om snel te kunnen communiceren over bijvoorbeeld adviezen met betrekking tot de
toegang tot het bos tijdens hevige wind en storm.

Platform Zoniënwoud - februari 2021
In februari 2021 werd het Platform Zoniënwoud opnieuw
opgestart. Verschillende digitale ontmoetingen werden
georganiseerd met het bospersoneel, de Vlaamse,
Brusselse en Waalse partners. Deze ontmoetingen
dienden voor de Stichting om de verwachtingen van
al deze partners te kennen voor het verder uitbouwen
van het Platform Zoniënwoud.

Infoborden
Om de uniforme identiteit van het bos te verbeteren,
ontwierp de Stichting samen met de bosbeheerders
nieuwe infoborden voor de toegangspoorten.
Ze werden reeds aan enkele van de toegangspoorten
geïnstalleerd.
Er werden ook UNESCO-pictogrammen en infoborden ontworpen en geïnstalleerd in de buurt van
de integrale bosreservaten om dit uitzonderlijke
erfgoed onder de aandacht te brengen.

Applicatie © Stichting Zoniënwoud

Infobord UNESCO © Stichting Zoniënwoud
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Goede gewoontes van het Zoniënwoud
In maart 2021 lanceerde de Stichting een communicatiecampagne
over de goede gewoontes van het Zoniënwoud. De campagne werd
online, in nieuwsbrieven, via flyers en in de media verspreid. Op deze
manier moedigden we alle gebruikers van het bos aan om deze goede
gewoontes te respecteren tijdens hun bezoek waardoor ze zelf hun
steentje bijdragen aan de bescherming van het bos, de fauna en flora.
Daarnaast dienen de goede gewoontes ook om conflicten tussen
gebruikers onderling te vermijden. Deze communicatiecampagne is
uitgegroeid tot een structurele campagne die ook gebruikt werd op
de infoborden en tijdens de Dag van het Zoniënwoud. In de toekomst
zal deze campagne opnieuw de nodige aandacht krijgen.
Foto's: Campagne Samen voor het Zoniënwoud © Stichting Zoniënwoud

Sensibiliseringscampagne ‘Samen voor het
Zoniënwoud! Doe jij ook mee?’ - 21 maart 2021
Op zondag 21 maart, tijdens de internationale dag
van het bos, bundelden partners, vrijwilligers en het
bospersoneel van het Zoniënwoud hun krachten. Ze
verzamelden die dag aan de verschillende toegangspoorten van het bos waar ze de bezoekers informeerden over de goede gewoontes van het bos en
hoe men het bos kan beschermen. Dit was de eerste
intergewestelijke sensibiliseringsactie waarmee
alle bezoekers aangemoedigd werden om de goede
gewoontes te respecteren. De actie krijgt een vervolg
op 20 maart 2022.

© Bénédicte Maindiaux

© Bénédicte Maindiaux

© Bénédicte Maindiaux

Sensibiliseringsactie © Stichting Zoniënwoud
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Succesvolle editie Dag van het Zoniënwoud in
een notendop - 17 oktober 2021:

65 activiteiten stonden op het programma: rondleidingen, expo’s, workshops, sensibiliseringsacties,
kinderanimaties, …

Met als thema ‘Samen voor het Zoniënwoud’ blikken
we tevreden terug op een geslaagde editie van de
Dag voor het Zoniënwoud 2021:

Aan 7 toegangspoorten van het bos wemelde het van
de mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen.
140 mensen waren die dag aanwezig om te gidsen,
voor het onthaal, om hun activiteiten en projecten
voor te stellen, om de vragen van de bezoekers te
beantwoorden…

70 partners zorgden mee voor het succes van
deze dag.
6 gemeentes stelden personeel en materiaal ter
beschikking, ondersteunden de communicatie of zijn
ons die dag komen bijstaan op het terrein.
3 gewesten werkten samen zodat alles goed en
vlot kon verlopen en waardoor het publiek zo breed
mogelijk geïnformeerd werd over deze dag.
16 vertegenwoordigers van de bosbouwdiensten
waren die dag op terrein om de vragen van de bezoekers te beantwoorden, om hen te informeren over het
beheer en de uitdagingen en om hun passie voor het
bos en voor hun werk te delen.

© Stephane Vanwijsberghe

"Ecoduct ontdekken of de mooiste bomen van
de wereld bewonderen? Tal van activiteiten
op Dag van het Zoniënwoud" - Het Laatste
Nieuws 11.10.2021

© SZ-FFS

"Unieke kijk op het Zoniënwoud. Ontdek de
beukenkathedraal" - De Zondag 17.10.2021

© Luc Foulon

© SZ-FFS
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"Tal van activiteiten op vijfde Dag van het
Zoniënwoud" - Ringt TV, 12.10.2021

"Gezellig drukte tijdens Dag van het Zoniënwoud" - Bruzz, 17.10.2021
© SZ-FFS

© Stephane Vanwijsberghe

"La Journée de la Forêt de Soignes, qui met
notre fameuse hêtraie sous le radar" La Dernière Heure 15.10.2021
© Stephane Vanwijsberghe

"La Forêt de Soignes à la fête" - RTBF
21.09.2021

© Stephane Vanwijsberghe

© SZ-FFS
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Nationaal Park Brabantse Wouden rol van Stichting Zoniënwoud
De ecologische verbinding met de grote bosmassieven van Vlaams-Brabant (project Brabantse
Wouden) en met de ecologische netwerken van
Wallonië en Brussel is gunstig voor het Zoniënwoud.
In 2021 heeft de Stichting bijgedragen aan besprekingen over dit thema met de partners uit de drie
regio's.

Brabantse wouden © Stichting Zoniënwoud

Brussels ecologisch netwerk © Stichting Zoniënwoud

Ecologische verbindingen Wallonië © Stichting Zoniënwoud

4. Administratieve, juridische en
financiële taken
D

e 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.

I

De begroting en de meerjarige planning met
daarin ook de toekomstambities werden tijdens
de eerste raad van bestuur van 2021 voorgesteld.

Voorstelling van de Stichting Zoniënwoud, van het
Unesco-project ‘Ancient and Primeval Beech Forests
of the Carpathians and Other Regions of Europe’,
gecoördineerd door de Stichting en het Life-project
‘Strengthening primary and old-growth forest protection in Europe by capitalising on World Heritage sites’,
dat deze zomer ingediend werd en zopas ook goedgekeurd is.

ntergewestelijk ministerieel overleg
In februari 2021 vond een eerste ministerieel overleg
plaats met de kabinetten van de bevoegde ministers
uit de drie gewesten. Op de agenda van dit overleg
stonden de volgende thema’s:

Tijdens een brainstorm over externe financiering
werd verder nagedacht over de manieren waarop
de Stichting externe financiering kan voorzien.
Externe financiering in 2021 kon worden voorzien
door een subsidie van Visit.Brussels voor de ontwikkeling van de app en door de omkadering van
verschillende team buildings.

Herziening van de intergewestelijke Structuurvisie
voor het Zoniënwoud
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Coherentie van bepaalde intergewestelijke regels
op het niveau van het Zoniënwoud

In het belang van de intergewestelijke coherentie, om
de talrijke conflicten te verminderen en vooral om de
druk op het bos te beperken, wijst de Stichting erop
dat de regeringen van de drie Gewesten zich geëngageerd hebben om de regelgeving voor het hele gebied
van het Zoniënwoud te harmoniseren. Dit engagement werd eveneens bepaald en ondertekend in de
Structuurvisie voor het Zoniënwoud - wat geldt als de
missieverklaring van de Stichting.

Financiering van de Stichting Zoniënwoud voor het
jaar 2022 en de daaropvolgende jaren
Volgend op dit overleg, stuurde de Stichting in een
brief aan de drie bevoegde ministers aan op het
belang van de harmonisering van de regels in het
Zoniënwoud.

5. UNESCO secretariaat
V

ijf 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.
Binnen haar rol van coördinator werd in Brussel
een Europese ontmoeting georganiseerd in
aanwezigheid van de buitenlandse partners.
Ervaringen, expertise en ideeën werden uitgewisseld. De Stichting organiseerde in het kader
van deze ontmoeting een fietstocht langs de
UNESCO-gebieden in het Zoniënwoud en een
persontmoeting met de bevoegde ministers.
Het jaarverslag van het Unesco
Secretariaat wordt in een
apart document voorgesteld.
Foto's: UNESCO bike tour
© Stichting Zoniënwoud
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6. Life Prognoses Project
S

konden op elkaars inbreng rekenen. Ook werd een
maandelijkse management committee meeting
georganiseerd, waardoor de coördinatoren van de
verschillende werkpakketten de projectvooruitgang
continu konden opvolgen.

tichting Zoniënwoud neemt deel in het Europees
project Life Prognoses, gesponsord door
het Life Programma van de Europese Unie, als
coördinerende partner. Binnen de stichting neemt
Caroline Celis, tevens coördinator van het UNESCO
werelderfgoed ‘Oude en Ongerepte Beukenbossen
van de Karpaten en andere regio’s van Europa’,
de coördinatie van het project op zich. Sinds
juli 2021, werkt Ruth Vanhaecht, halftijds in dienst
ten behoeve van het project, hieraan mee. Ten
slotte werd het project ook mee ondersteund door
enkele studenten die stage liepen bij de stichting.
Momenteel zijn sommige van deze studenten in
dienst zijn als jobstudent.

Werkpakket 1 bestaat uit het definiëren van oud bos en
het vinden van passende indicatoren voor dit type bos.
Deze taken werden uitgevoerd in het afgelopen jaar,
onder leiding van het Instituut voor Natuur en Bos
onderzoek (INBO). Initieel stond ook het nakijken en
compileren van het bestaande kaartmateriaal omtrent
oude bossen dit jaar gepland. Het Joint Research
Centre (JRC) van de Europese Unie voerde onlangs
iets gelijkaardigs uit. De betreffende acties van het
Life Prognoses zullen licht worden aangepast en
uitgesteld tot 2023, om redundantie te vermijden.

Het Life project besluit met 2021 een eerste actief
projectjaar. De coördinatie verliep vlot: er werden
3 steering committee meetings georganiseerd,
waarbij gedurende de eerste 2 online meetings
gefocust werd op de communicatiestrategie onder
de partners en de administratieve aspecten van
het project. De derde bijeenkomst vond plaats in
Brussel. Hier verschoof de focus naar het bespreken
van de inhoud van het project per werkpakket en
de activiteiten van het afgelopen en komende jaar.
De partners hakten belangrijke knopen door en

De acties gebundeld in werkpakket 2 bereiden de
dataopname voor opdat de ecosysteemdiensten
microklimaat, koolstofopname en -opslag, biodiversiteit, en recreatie vergeleken kunnen worden
tussen oude en beheerde bossen. Dit projectjaar
werden literatuurstudies uitgevoerd voor elke van
deze ecosysteemdiensten. Vervolgens werden een
methodologie en veldwerkprotocol voor datacollectie

Life Birthday groepsfoto © Stichting Zoniënwoud
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opgesteld. Gedurende de zomer van 2022 zal de
datacollectie plaatsvinden. Binnen het Zoniënwoud
zullen enquêtes afgenomen worden die de recreatieve waarde van oude bossen vergelijken met
deze van beheerd bos. Verder zullen er koolstofen biodiversiteitsopnames uitgevoerd worden.

Stichting Zoniënwoud droeg bij aan de communicatie
op verschillende niveaus: in mei 2021 organiseerde de
stichting een informele bijeenkomst in het bos voor het
personeel van de Europese Commissie ter ere van de
verjaardag van Natura 2000. Verder, includeerde de
Dag van het Zonïenwoud een Unesco wandeling en
fietstocht die de deelnemers meenamen langs 1 of
meerdere delen van het werelderfgoed.

Naast de overkoepelende projectcoördinatie
neemt stichting Zoniënwoud de coördinatie van
werkpakket 3 op zich. Dit werkpakket bevat alle
acties in verband met communicatie omtrent oude
bossen naar een breder publiek toe, op lokaal,
nationaal en Europees niveau. Afgelopen jaar
werden zowel online campagnes gelanceerd als
offline activiteiten georganiseerd door verschillende
partners. Zo gingen er onder meer excursies door
in het Nationaal Park Central Balkan (Hongarije)
en theateropvoeringen met als thema ecosysteemdiensten rond het Park Abruzzo, Lazio & Molise.

De vooruitzichten voor 2022 m.b.t. het Life project
zijn het afnemen van de enquêtes in de zomer, het
maken van een handboek als leidraad voor communicatieacties omtrent oude bossen, het voorbereiden
van de activiteiten voor communicatie op Europees
niveau, een verderzetting van de online communicatie,
en ten slotte het verderzetten van de coördinerende
rol die de stichting opneemt.

7. Uitkijken naar 2022
I

n de eerste fase werd vooral de nadruk gelegd op
het benaderen en consulteren van de nauwe
partners van het Zoniënwoud, waardoor de Stichting
en het Zoniënwoud goed met elkaar verbonden zijn.
De Stichting kan de grenzen van het bos nu overstijgen en ook de gemeenten en andere domeinen bij
haar werking betrekken.

De toegangspoorten zullen een grotere rol gaan
spelen, er wordt gestart met de organisatie van de
ontvangst van bezoekers en ook de aansluiting met
de gemeenten en het openbaar vervoer moet worden
versterkt.
De aanzet tot duurzaam toerisme wordt gegeven
in samenwerking met de toeristische sector.
Het plan is om op die manier bezoekers naar de
juiste toegangspoorten en over de juiste paden
(het recreatieve netwerk) te leiden, zodat de
druk op de rest van het bos beheersbaar blijft.
Het UNESCO-erfgoed wordt belicht om te illustreren hoe kostbaar het bos is. Dit duurzame toerisme
creëert bewustmaking en zorgt voor een omkadering
van de bezoekers, wat het bos ten goede komt.

Aanvullende financiering zal de Stichting in staat
stellen een duurzaam beleid te ontwikkelen voor de
omkadering van een groep vrijwilligers die op het
terrein kunnen worden ingezet. Zij spelen een rol
bij het publieksonthaal op drukke dagen in het bos
en tijdens specifieke acties.
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8. Bijlagen

12

PERSBERICHT

Samen voor het Zoniënwoud! Doe jij ook mee?
Sensibiliseringsactie voor Respect in het Bos
21.03.2021 – Internationale dag van het bos
Onder de noemer ‘Samen voor het Zoniënwoud! Doe jij ook mee?’ lanceert Stichting Zoniënwoud
samen met haar partners op 21 maart 2021, tijdens de internationale dag van het bos een
intergewestelijke sensibiliseringsactie die de bezoekers moet aanmoedigen om enkele goede
gewoontes te respecteren tijdens een bezoek aan het bos.
Op die dag zullen de boswachters en het bospersoneel in het Zoniënwoud aanwezig zijn aan de
toegangspoorten van Groenendaal, Arboretum Tervuren, Rood Klooster, Renbaan van Bosvoorde en
het Domaine Régional Solvay om de bezoekers te onthalen en hen vertrouwd te maken met deze
goede gewoontes van het bos. Ze zullen worden vergezeld en gesteund door burgers en
vertegenwoordigers van natuur- en milieuverenigingen.
De bezoeker kan dankzij enkele goede maar eenvoudige gewoontes er mee voor zorgen dat de
impact van een bezoek aan het bos beperkt blijft en dat het Zoniënwoud nog een lange en mooie
toekomst tegemoet gaat.
De lockdownperiode heeft een groot aantal nieuwe bezoekers naar het Zoniënwoud gebracht. Het is
een goede zaak dat zoveel meer mensen het belang en het plezier van groene ruimte en gezonde
boslucht ontdekt hebben. Maar deze stijgende bezoekersaantallen leggen helaas ook een zware druk
op het Zoniënwoud. Het bos is kwetsbaar en daarom is het van groot belang dat ieder doet wat goed
is voor fauna en flora.
•

De toegangspoorten van het Zonënwoud zijn gemakkelijk bereikbaar, maak er dus
gebruik van!

Om zonder stress naar het bos te komen, kan je de trein, bus of bostram nemen.
Naar het bos fietsen is niet enkel snel maar ook fijn, probeer het ook eens!
Indien je met de auto komt, maak dan bij voorkeur gebruik van de grote Park & Ride Parkings om
vandaar het bos te bereiken met het openbaar vervoer. Zo vermijd je de volle parkings in het weekend
en op zonnige dagen.
•

Kies het juiste pad voor jouw activiteit: wandelen, fietsen, paardrijden…

In het Zoniënwoud zijn er voor elke gebruiker geschikte paden aangeduid door pictogrammen. Elke
recreant kan er in alle veiligheid en comfort zijn/haar activiteit beoefenen. Voor de veiligheid van
andere bezoekers is het belangrijk dat ruiters, fietsers en wandelaars op hun eigen pad blijven.
Wandelaars en fietsers op een ruiterpad kunnen bijvoorbeeld tot gevaarlijke situaties leiden.
•

Blijf op de paden.

Wie de paden verlaat, brengt schade toe aan kwetsbare plantensoorten en verstoort de fauna in het
bos. Als je er vaak overheen loopt, wordt de bosbodem samengedrukt en uiteindelijk hard. Water en
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lucht dringen niet meer door tot bij de wortels van planten en bomen. Die beginnen te verrotten,
waardoor de boom afsterft.
•

Hou je hond aan de leiband, behalve in de uitzonderingszones.

Als we willen dat het bos een veilige plek blijft voor reeën, broedvogels en andere dieren, dan moeten
baasjes hun viervoeter overal aan de leiband houden, behalve in de uitzonderingszones. Dat stellen
ook de andere bosbezoekers op prijs. Sommige mensen zijn nu eenmaal bang van honden. Ook zij
hebben recht op een rustige wandeling in de natuur.
•

Geniet van je bezoek, maar respecteer ook de andere bezoekers van het bos.

Deze regel vat alle overige regels eigenlijk goed samen. Door respect te tonen voor de natuur en voor
andere bezoekers kan iedereen optimaal genieten van het bos, en dat nog vele generaties lang.
Matig als fietser je snelheid, gebruik je fietsbel om de aandacht van andere bezoekers te trekken en
denk eraan om de wandelaars te bedanken die voor je opzij gaan. Wees als wandelaar ook alert
wanneer je belgerinkel hoort.
•

Laat bloemen bloeien en paddenstoelen groeien.

Hoe klein ook, als je een bloem of een paddenstoel plukt, verstoor je het natuurlijke evenwicht in het
bos. Bijen komen af op de nectar in de bloemen en zorgen op die manier voor bestuiving.
Paddenstoelen breken dood hout af en leveren zo belangrijke nutriënten voor andere plantensoorten.
En voor bosdieren als eekhoorns, muizen en kevers zijn paddenstoelen een voedzame snack.
21 maart – Internationale dag van het bos : de start van een algemene sensibiliseringscampagne
Deze eerste sensibiliseringsactie op 21 maart is het startschot van een algemene en intergewestelijke
sensibiliseringscampagne over respect in het bos. De campagne wordt ook verspreid via sociale media
en de communicatiekanalen van de partners van het Zoniënwoud. Deze actie zorgt ervoor dat
geïnteresseerde burgers een rol kunnen spelen in het Zoniënwoud en de boswachters en dat ze het
bospersoneel kunnen helpen ondersteunen.
Boswachters en bospersoneel van het Zoniënwoud in de kijker.
De boswachters en het bospersoneel staan garant voor het bos van morgen. Naast hun primaire rol in
het duurzame beheer van het bos, staan zij in voor de veiligheid van de bezoekers en zien zij erop toe
dat de rust en de stilte van het bos, de fauna en de flora worden gerespecteerd.
Zij verdienen het grootste respect en onze steun. Wij nodigen het publiek uit om even te stoppen om
hen te begroeten, hen te steunen, maar ook om hen vragen te stellen en te luisteren naar hun goede
raad!

SAMEN VOOR HET ZONIËNWOUD! DOE JIJ OOK MEE?
Zondag 21 maart 2021

#respectinhetbos

Alle informatie over de goede gewoontes van het bos is terug te vinden op :
https://www.zonienwoud.be/
https://www.facebook.com/foretdesoignes.zonienwoud
https://www.instagram.com/foretdesoignes_zonienwoud
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Natuurlijk werelderfgoed en een Europees Life Project
Sinds 2017 maken de vijf prachtige bosreservaten die zich middenin het Zoniënwoud bevinden, deel uit van het
Unesco Werelderfgoed. Hierdoor is het Zoniënwoud meteen ook het enige natuurlijke werelderfgoed in België.
Een reden te meer om voor het behoud ervan te streven.
Het Zoniënwoud maakt ook deel uit van het Europese Life Project: LIFE PROGNOSES, ten voordele van de
bescherming van oude Europese bossen. Stichting Zoniënwoud zet zich voor het project in omtrent
communicatie en publieke bewustmaking. Een opdracht waarbinnen deze sensibiliseringsactie perfect kadert.

CONTACT VOOR PERSVRAGEN, INTERVIEWS, FOTO’S:
STICHTING ZONIËNWOUD
Sanne De Troyer en David Kuborn
sdetroyer@stichtingzonien-fondationsoignes.be +32 (0)493 16 01 86

COVID-maatregelen: de sensibiliseringsactie vindt plaats in open lucht, volledig conform de geldende
veiligheidsmaatregelen.
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COMMUNICATIETEKST DAG VAN HET ZONIËNWOUD 2021

Zet je schrap voor de vijfde Dag van het Zoniënwoud
Samen voor het Zoniënwoud!
Zondag 17 oktober 2021
Op zondag 17 oktober 2021 staat het Zoniënwoud in de kijker tijdens de vijfde Dag van het Zoniënwoud.
Dompel je onder in het Zoniënwoud, 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 van dit prachtige woud.
Gratis activiteiten voor jong en oud
De vele partners die in en rond het bos actief zijn en de bosbeheerders van de drie gewesten stellen samen met
Stichting Zoniënwoud een brede waaier aan gratis activiteiten voor die jong en oud een unieke kijk op het
Zoniënwoud bieden.
•

Ga op stap met de boswachters. Zij vertellen en tonen je hoe zij het bos beheren en beschermen.

•

Neem deel aan de thematische wandelingen en ontdek de unieke fauna en de flora van het bos, het
UNESCO-Werelderfgoed en andere markante plekken.

•

Smeer je kuiten in en neem deel aan een begeleide fietstocht door het Zoniënwoud

•

Vertrek met de hele familie op bosavontuur, volg een interactief verhalenparcours of neem deel aan een
spannende zoektocht.

•

Trek je sportschoenen aan voor enkele sportieve bosactiviteiten

•

Maak een uitzonderlijke wandeling over het ecoduct van Groenendaal en kom alles te weten over deze
belangrijke groene verbindingsweg voor de wilde dieren in het bos.

•

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

•

Neem deel aan een workshop vuur maken en bakken in de bakoven.

•

Kom ravotten in het speelbos, maak je voeten lekker vuil op het blotevoetenpad, leer je eigen pijl en boog
maken, behoud je evenwicht op de slackline of ontdek een van je andere natuurtalenten.

Ontdek hoe je je kan inzetten voor het bos
Draag je het bos een warm hart toe en heb je zin om zelf je steentje bij te dragen als vrijwilliger, natuurgids, …
kom dan zeker kennis maken met de vele partners. Bij hen ontdek je hoe je je kan inzetten voor het bos.
Aan de infostandjes maak je kennis met de partners. Ze vertellen je graag hoe je je kan inzetten voor het bos en
bieden je meer uitleg over de goede gewoontes van het Zoniënwoud, waardoor je zelf ook kan zorgen dat het
bos nog een mooie toekomst tegemoet gaat.
Je kan er ook terecht voor de gratis overzichtskaart van het Zoniënwoud waarmee je jouw toekomstige
bosbezoeken kan voorbereiden.
Proef lekkere streekproducten en geniet van de terrasjes in het groen
Tijdens de Dag van het Zoniënwoud kan je niet enkel uitblazen op een van de gezellige terrasjes middenin het
groen, je kan er ook terecht om te proeven van lekkere streekproducten. Of kies voor een biologische picknick
of een bezoekje aan de boerenmarkt.
Start aan de toegangspoorten van het Zoniënwoud
Alle activiteiten van de Dag van het Zoniënwoud gaan door rond de toegangspoorten van het Zoniënwoud: Rood
Klooster, Renbaan Bosvoorde, Groenendaal, Middenhut, Jezus-Eik, Arboretum Tervuren, Park van Tervuren,
Domaine Régional Solvay.
We nodigen je uit om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen, of om gebruik te maken van het openbaar
vervoer.
In samenwerking met de vele partners van het Zoniënwoud
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
partners die zich inzetten voor de organisatie van boeiende en gratis activiteiten! De Dag van het Zoniënwoud is
het orgelpunt van ‘De Week van het bos’.

DAG VAN HET ZONIËNWOUD 2021
Zondag 17 oktober 2021
Het volledige programma, de inschrijvingsprocedures, de bereikbaarheid van de toegangspoorten en de COVIDmaatregelen kan je raadplegen op:
www.zonienwoud.be
www.facebook.com/foretdesoignes.zonienwoud
www.instagram.com/foretdesoignes_zonienwoud
#samenvoorhetzonienwoud
#zonienwoud

09-03-2022 16:20
Subscribe

E-Zoniën: UNESCO werelderfgoed van het Zoniënwoud in de kijker gezet
Past Issues

Translate

RSS

Bekijk deze nieuwsbrief in je browser. Cliquez ici pour la version francophone.

E-Zoniën
Nieuwsbrief van het Zoniënwoud
December 2021

Het UNESCO werelderfgoed van het Zoniënwoud in de kijker gezet

Op

woensdag

17

november

fietsten

vertegenwoordigers van 94 beukenbossen uit
18

Europese

landen

samen

door

het

Zoniënwoud. Dit deden ze in het kader van
een jaarlijkse bijeenkomst waarop ideeën en
ervaringen uitgewisseld worden over het
beheer

en

de

bescherming

van

deze

uitzonderlijke bossen. Al deze bossen maken
deel uit van de UNESCO Werelderfgoedreeks
‘Oerbossen en oude beukenbossen van de
Karpaten en andere Europese regio's.

Deze intergewestelijke fietstocht bracht hen langs de integrale bosreservaten van het Zoniënwoud
die ook tot deze Werelderfgoedreeks behoren. Je herkent deze integrale bosreservaten trouwens
aan de speciale pictogrammen en infoborden die momenteel in het Zoniënwoud geplaatst worden.
Lees hier het volledige artikel.

Vind de routes van het Zoniënwoud nu
ook digitaal.
Vanaf nu kan je voor al jouw wandelingen,
joggingparcours, MTB of fietstochten en
ruitertochten in het Zoniënwoud, terecht
op RouteYou. Neem een kijkje in onze
RouteYou-omgeving. Hier vind je de
officiële routes van het Zoniënwoud en ook
routes van onze partners.
Lees er hier alles over.

Werken aan de Ring in de omgeving
van het Zoniënwoud. Geef je mening.
De Werkvennootschap organiseert, in het
kader

van

de

Werken

aan

de

Ring,

verschillende infosessies over de werken in de
omgeving van het Zoniënwoud. De publieke
raadpleging loopt tot en met 14 januari 2022.
In deze periode kunnen alle documenten
geraadpleegd worden.
Meer informatie.

Reeën zijn steeds zeldzamer in het
Zoniënwoud.
De jaarlijkse telling van het aantal reeën in
het

Zoniënwoud

in

2021

bevestigt

de

afnemende trend sinds 2014. We gaan nu op
zoek naar de oorzaken van deze daling om ze
op termijn te kunnen ombuigen.
Klik hier voor meer informatie over dit
onderzoek.

https://us2.campaign-archive.com/?e=1a6ecdf75d&u=2d334d8ed20dee8fab1383b01&id=9b29353169
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Save the Date: Platform Zoniënwoud
op 5 februari 2022
Ontmoeting en uitwisseling over de toekomst,
de realisaties en de bescherming van het
Zoniënwoud.
Stichting

Zoniënwoud

nodigt

al

wie

betrokken is met het Zoniënwoud van harte
uit op de vergadering van het ‘Platform
Zoniënwoud’.
Lees er hier meer over.

SHARING IS CARING
We zijn blij dat je interesse hebt in het Zoniënwoud en je inschreef op onze nieuwsbrief,
maar aarzel niet om deze informatie te delen met je eigen netwerk van vrienden, familie, ...
en nodig hen uit om zich hier ook in te schrijven op de nieuwsbrief.
Duizendmaal dank!

Volg het Zoniënwoud op sociale media

#zonienwoud #respectinhetbos

Stichting

Zoniënwoud

ondersteunt

de

realisatie

van

een

intergewestelijke

en

gemeenschappelijke visie voor het Zoniënwoud en stimuleert initiatieven die goed zijn voor het bos.
Wij zijn beschikbaar, aarzel niet om ons te contacteren.

Copyright © *|2021|* *|Stichting Zoniënwoud, private stichting - Fondation Forêt de Soignes, fondation
privée|*, Alle rechten voorbehouden.

Wil je onze mails op een andere manier ontvangen, of niet meer?
Je kan jouw voorkeuren hier updaten of je uitschrijven uit deze lijst.
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Stichting Zoniënwoud
Zoniënwoud viert Natura 2000 Dag

Bijeenkomst in Zoniënwoud om Natura 2000 te vieren
Foto's zijn via deze link te downloaden.
Op vrijdag 21 mei 2021 kwamen vertegenwoordigers van de Europese Commissie en
het Zoniënwoud bijeen om de Natura 2000 Dag te vieren in een van de meest
beschermde zones van het bos. "Vandaag verenigen wij ons om de verwezenlijkingen
op het gebied van natuurbescherming te vieren, op lokaal, nationaal en Europees
niveau, maar ook om elkaar te ondersteunen door toekomstvisies uit te wisselen",
aldus Herman Van Rompuy, voorzitter van het bestuur van Stichting Zoniënwoud,
voormalig voorzitter van de Europese Raad en voormalig eerste minister van België.

"Vandaag is het Natura 2000 Dag, 29 jaar na de goedkeuring van de Habitatrichtlijn
en het LIFE-programma”, verklaarde Florika Fink-Hooijer, directeur-generaal bij DG
Environment van de Europese Commissie. Dat heeft ertoe geleid dat dankzij Natura
2000 vandaag 18% van het landoppervlak van de EU en meer dan 10% van haar
zeegebied wettelijk beschermd is voor de natuur. Het LIFE-programma heeft
instandhoudingsmaatregelen gefinancierd in meer dan 5.700 Natura 2000-gebieden
(ongeveer 20% van het totale netwerk), gezorgd voor het herstel van vele lokale en
inheemse soorten, duizenden hectaren land aangekocht dat nu voor onbepaalde tijd
bestemd is voor natuurbehoud, en tientallen miljoenen Europeanen bereikt via een
breed scala aan communicatiekanalen. Zij voegde eraan toe dat Natura 2000 “het
voortouw zal nemen bij de uitvoering van de Europese Green Deal."
“Natura 2000 heeft ons geholpen bij onze missie om het bos en zijn biodiversiteit te
beschermen”, verklaarden de regionale beheerders van het Zoniënwoud – Patrick
Huvenne (Vlaams Gewest), Damien Bauwens (Waals Gewest) en Stéphane
Vnwijnsberghe (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) – in een gezamenlijke verklaring.
“En de Europese Green Deal biedt de kans om hierin nog vooruitgang te boeken, niet
alleen door gescheiden gebieden van het Zoniënwoud met elkaar te verbinden, maar
ook door het bos opnieuw te verbinden met andere groene infrastructuren in
Brabant, België en heel Europa.”
Stichting Zoniënwoud is in 2019 opgericht om initiatieven te ondersteunen die
bijdragen aan het behoud van het ecologische hart van het bos en zijn kwetsbare
fauna en flora. Het bos bestaat uit meer dan 5.000 hectare Europese natuur van de
hoogste kwaliteit. Het is een speciale Natura 2000 beschermingszone en het behoort
tot het UNESCO werelderfgoed.
Stichting Zoniënwoud is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Unesco
Werelderfgoed voor primaire en oeroude beukenbossen in de Karpaten
en andere delen van Europa. Daarnaast leidt de Stichting ook het project LIFE
Prognoses, met als doelstelling het belang van oude bossen in de hele EU te
promoten door wetenschappelijke informatie om te zetten naar praktische richtlijnen
en door bewustmaking te ondersteunen over de voordelen van de bescherming van
oude bossen.
Natura 2000 Dag viert 21 mei 1992, toen zowel de habitatrichtlijnen als het LIFEprogramma van de EU werden goedgekeurd. Samen met de Vogelrichtlijnen
(goedgekeurd in 1979) vormden deze richtlijnen de basis voor het Natura 2000netwerk van beschermde gebieden in de EU. Natura 2000 is het grootste
gecoördineerde netwerk van beschermde gebieden ter wereld en een toevluchtsoord
voor Europa's meest waardevolle en bedreigde soorten en habitats.
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Zoniënwoud:
https://www.zonienwoud.be/
https://www.facebook.com/foretdesoignes.zonienwoud
https://www.instagram.com/foretdesoignes_zonienwoud
LIFE Prognoses:
https://lifeprognoses.eu/
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HET UNESCO WERELDERFGOED VAN HET ZONIËNWOUD IN DE KIJKER GEZET
Op woensdag 17 november fietsten vertegenwoordigers van 94 beukenbossen uit 18 Europese landen
samen door het Zoniënwoud. Dit deden ze in het kader van een jaarlijkse bijeenkomst waarop ideeën
en ervaringen uitgewisseld worden over het beheer en de bescherming van deze uitzonderlijke bossen.
Al deze bossen maken deel uit van de UNESCO Werelderfgoedreeks ‘Oerbossen en oude beukenbossen
van de Karpaten en andere Europese regio's.
Deze intergewestelijke fietstocht bracht hen langs de integrale bosreservaten van het Zoniënwoud die
eveneens tot deze Werelderfgoedreeks behoren.
Tussenkomsten en uitwisselingen over het beheer en de uitdagingen voor het Zoniënwoud
De bosbeheerders van de drie gewesten en experten in bosbeheer en erfgoed gaven tijdens de tocht
meer uitleg over het beheer en de uitdagingen voor het Zoniënwoud.
Tijdens een tussenstop in Oudergem werd aandacht geschonken aan de recent gerenoveerde priorij
van het Rood Klooster. De cultuurhistorische waarde van het Zoniënwoud situeert zich niet enkel in
het bos. De talrijke kastelen en domeinen in en rondom het bos zijn getuigen van een rijk verleden. Zo
was het Zoniënwoud onder andere het jachtgebied van de hertogen van Brabant.
Het belang van de verschillende toegangspoorten kwam ook aan bod. Die zorgen ervoor dat het
kwetsbare hart van het bos beschermd wordt, door bezoekers en recreatie te concentreren rond de
toegangspoorten die zich aan de rand van het bos bevinden.
In Groenendaal werd de groep verwelkomd door Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Matthias
Diependaele. “Ik wil benadrukken dat wij erg trots zijn op ons enige natuurlijke werelderfgoed in
België. Ook al zijn we een relatief kleine partner in het netwerk, toch proberen we onze
verantwoordelijkheid te nemen in het beheer van de reeks als geheel, door sinds 2020 het secretariaat
van deze Werelderfgoedreeks te verzorgen en dit jaar als gastheer op te treden voor de vergadering
tussen de Europese vertegenwoordigers van dit netwerk. Ik hoop dat hieruit onze betrokkenheid bij
deze reeks en bij het netwerk van Europese beukenbossen blijkt.”
Waals minister voor Natuur en Omgeving Céline Tellier gaf tijdens haar tussenkomst in La Hulpe
toelichting bij de ambities met betrekking tot het Waalse integrale bosreservaat. “Ons doel? De
omvang van het bosreservaat Le Ticton uitbreiden tot 98 hectare door beide bosreservaten met elkaar
te verbinden. We willen ook inzetten op rewilding van het bos binnen deze reservaten, die bijna een
derde van het Waalse deel van het Zoniënwoud beslaan. Dit project moet ervoor zorgen dat we een
groter gebied voor de erkenning als UNESCO Werelderfgoed kunnen voorstellen.”
De aankondiging van de verkoop van de ‘Clinique Derscheid’ die zich in het Zoniënwoud bevindt, trok
de aandacht van de deelnemers. Deze kliniek, waarvan het huurcontract ten einde loopt, werd
middenin de bosreservaten van Le Ticton gebouwd. De afbraak van de kliniek is het meest wenselijke
scenario. Indien dit niet kan, of slechts gedeeltelijk, mag het toekomstige gebruik ervan de
herverbinding van de Waalse bosreservaten niet in gevaar brengen. Het dient te passen binnen de
gemaakte afspraken die betrekking hebben tot het beheer van de UNESCO Beukenbossen.

Tijdens de fietstocht werden uiteenlopende thema’s toegelicht :
•

•
•

•

•

•

De versnippering van het Zoniënwoud en het belang van ecologische verbindingen zoals
ecoducten en ecotunnels. Nieuwe ecologische verbindingen blijven nodig om versnippering
tegen te gaan, voor de migratie van dieren en voor de bescherming van de biodiversiteit. In de
toekomst zal een nieuw ecoduct de 2 Brusselse delen van het Grippensdelle-bosreservaat met
elkaar verbinden.
De toekomstplannen voor de verdere ontwikkeling van Groenendaal met als doel de
recreatiedruk naar de rand van het bos te leiden.
De lopende projecten van Horizon+ om het Zoniënwoud beter te verbinden met de VlaamsBrabantse gemeentes dankzij het aanleggen van groenblauwe netwerken in de dorpskernen.
Hierdoor komt er meer ruimte voor groen en water en buurtbewoners worden uitgenodigd en
bijgestaan om deze verbindingen ook door te trekken tot in hun eigen tuin.
De resultaten van wetenschappelijke monitoring door INBO (Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek) in het Zoniënwoud. Deze wetenschappelijke studies verklaren zowel de
aanwezigheid van een specifieke biodiversiteit als de dynamiek van oude beukenbossen, maar
ook de natuurlijke verjonging van de beuk waarvan men dacht dat dit niet meer mogelijk was.
Het belangrijke reliëf van het Zoniënwoud dat teruggaat tot de laatste ijstijd, waar door
smeltende sneeuw en ijs valleien (‘dellen’) zijn gevormd die onveranderd bewaard zijn
gebleven sinds de vegetatiebedekking tot op heden nooit onderbroken werd.
Nog tal van andere thema’s kwamen aan bod waarover de aanwezige deskundigen ervaringen
en kennis met elkaar deelden; de uitzonderlijke groei van de ‘Zoniënbeuk’ dankzij de specifieke
bodemlaag in de regio, de kroonbedekking en de groeisnelheid, …

Het Europese Life Prognoses project creëert bewustmaking voor oude bossen
Verschillende van de aanwezige vertegenwoordigers zijn ook partner van het Europese Life Prognoses
project (Protection of Old-Growth forests in Europe). Stichting Zoniënwoud is niet enkel coördinator
van de UNESCO Werelderfgoedreeks maar ook van dit Life Project rond oude bossen. De Stichting zet
zich voor dit project in voor de communicatie en het creëren van publieke bewustmaking over het
belang van deze bossen voor mens en maatschappij en de bescherming ervan.
UNESCO werelderfgoed in het Zoniënwoud
De erkenning als natuurlijk werelderfgoed is uniek voor België. België kent vooral
werelderfgoed. Het Zoniënwoud is het enige ‘natuurlijk’ werelderfgoed dat België rijk is.

‘cultureel’

Deze erkenning is het resultaat van een zeer nauwe samenwerking tussen de drie gewestelijke
bosbeheerders en erfgoeddiensten. Sinds 2014 werken deze zes administraties intensief samen binnen
zowel ons land als binnen het Europese netwerk rond beukenwouden. De erkenning als werelderfgoed
is meteen ook een erkenning voor de samenwerking en kan de verdere afstemming van het behoud
en beheer alleen maar versterken.
Het ontstaan van dit werelderfgoed begint aan het einde van de laatste ijstijd, 12.000 jaar geleden. In
die tijd waren grote delen van Europa bedekt door een dikke laag ijs. Er bleven slechts kleine
bosrestanten van beuk over in het mildere zuiden van Europa. Dankzij de opwarming tijdens de
postglaciale periode, veroverde deze soort geleidelijk het hele continent. Het fenomeen waarbij één
boomsoort een heel continent opnieuw heeft gekoloniseerd en van nature de dominante boomsoort
wordt, is van uitzonderlijke universele waarde en werd daarom opgenomen in de lijst van UNESCO
Werelderfgoed.

In het Zoniënwoud vind je integrale bosreservaten die hiertoe ook behoren; Joseph Zwaenepoel in
Vlaanderen, Grippensdelle in Brussel en Le Ticton in Wallonië. Ze worden gekenmerkt door hun
uitzonderlijk oude bomen en hun rijke biodiversiteit. Ze evolueren volgens hun natuurlijke dynamiek
en zonder menselijke tussenkomst. De rest van het bosmassief vormt hun bufferzone waar een
duurzaam bosbeheer wordt uitgevoerd.
Het UNESCO Werelderfgoed van het Zoniënwoud maakt deel uit van een netwerk van 94 uitzonderlijke
beukenwouden, verspreid over 18 Europese landen.
Bewonder zelf het uitzonderlijke UNESCO Werelderfgoed van het Zoniënwoud.
Je herkent de integrale bosreservaten die deel uitmaken van het UNESCO Werelderfgoed aan de
speciale pictogrammen en infoborden die momenteel in het Zoniënwoud geplaatst worden. Deze
reservaten zijn omwille van hun kwetsbaarheid beperkt toegankelijk. Beschouw hen als venster op wat
de primaire en oude bossen van Europa kunnen zijn en respecteer daarom de goede gewoontes van
het Zoniënwoud. Zo draag je zelf ook je steentje bij tot de bescherming van het bos.

Stichting Zoniënwoud, 23 november 2021

Zoniënwoud – 29/10/2021

Persbericht

Reeën zijn steeds zeldzamer in het Zoniënwoud
De bekendste soort van het bos gaat erop achteruit: Besluiten van de
‘kilometerindex’ campagne van 2021
De jaarlijkse telling van het aantal reeën in het Zoniënwoud in 2021 bevestigt de afnemende trend sinds
2014. Het lijkt er ook meer en meer op dat er effectief minder reeën zijn, en niet dat ze minder zichtbaar
zouden zijn, al kan dat laatste nog niet helemaal worden uitgesloten.
We gaan nu op zoek naar de oorzaken van deze daling om ze op termijn te kunnen ombuigen.
De populatie reeën in het Zoniënwoud wordt sinds 2008 jaarlijks gemonitord. De gebruikte methode
is de KI: Kilometerindex. Deze monitoring maakt deel uit van een intergewestelijke samenwerking.
Deze monitoring en gegevensanalyse werd toevertrouwd aan de vzw Wildlife and Man, waarin DEMNA
(een studiedienst van het Waalse Gewest) en het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)
samenwerken. De veldgegevens (waarnemingen van reeën op de verschillende parcours) worden
eenmaal per jaar verzameld tijdens een gezamenlijke campagne, georganiseerd door de
bosbouwdiensten van de 3 gewesten.

Het aantal reeën dat tijdens de KI-campagnes wordt geteld, daalt sinds 2014:
De kilometerindex geeft informatie over het aantal reeën in het Zoniënwoud. Dit jaar is de gemiddelde
index 0,5 ree per kilometer. Dit cijfer is de laatste jaren gestaag gedaald. Het bedroeg nog 0,6 ree/km
tussen 2017 en 2020 en zelfs 1 ree/km tussen 2008 en 2013.

Onderzoekspistes om de mogelijke oorzaken van een demografische achteruitgang te
verklaren:
Parallel aan de volgende KI-campagnes zullen de wetenschappers en bosbouwdiensten de opvolging
verzekeren van enkele mogelijke oorzaken die de afname van de populatie kunnen verklaren, namelijk:
•
•
•

Recreatiedruk waardoor reeën minder ruimte hebben en zich anders gaan gedragen
Dalende geboortecijfers of stijgende sterftecijfers
De aanwezigheid van everzwijnen. Deze soort die onlangs in het bos is verschenen, kan een
factor van verstoring of predatie van reeën zijn

De uiteindelijke onderzoekspiste zal gekozen worden op basis van zowel relevantie als haalbaarheid.
Een concreet onderzoeksprogramma zal ook een betere kijk moeten bieden op de oorzaken van de
achteruitgang van de populatie reeën in het Zoniënwoud, zodat maatregelen bepaald kunnen worden
die nodig zijn om deze tendens om te buigen.

U kan het onderzoeksrapport hier raadplegen: https://www.zonienwoud.be/documentatie/studiesrapporten/

Zoniënwoud – 29/10/2021
Meer informatie :
•
•
•

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) : Koen Van Muylem, woordvoerder:
koen.vanmuylem@inbo.be - +32 473 814 928
Leefmilieu Brussel : Stéphane Vanwijnsberghe, directeur :
svanwijnsberghe@environnement.brussels – +32 497 59 94 47
Département de la Nature et des Forêts : Damien Bauwens, directeur :
damien.bauwens@spw.wallonie.be - +32 65 32 82 41

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
ENVIRONMENT
Directorate A – ENV.A – General Affairs, Knowledge & Resources
ENV.A.3 - Green Knowledge & Research Hub, LIFE

Brussels,
ENV-A-3 AT/PR

Sonian Foundation
Mrs Caroline Celis
Chaussée de la Hulpe 201
1170 Watermael-Boisfort
Belgium
ccelis@sonianfoundation.be

Subject:

LIFE20 PRE/BE/000011 - LIFE PROGNOSES - Monitoring visit

Dear Mrs Celis,
Thank you for welcoming Mr. Raphael Bequet from the External Monitoring Team to your
project on 16 November 2021. The meeting was well organised and the visit to the Sonian and
Abruzzo beech forest sites were fruitful.
I am glad to read that your project made a good start, and that you are achieving good progress
in finalising the tools and methodologies for the field measurement campaign of 2022. I
appreciate the significant efforts from all beneficiaries regarding the dissemination and
awareness-raising activities. The high-level policy meeting at the Sonian forest for the Natura
2000 day of 2021 was exemplary. Finally, I am glad to read that you are in direct contact with
colleagues of the DG ENV D1 policy unit with regards to the definitions of the primary and
old-growth forests.
We require additional information (and/or supporting documentation) and clarifications on a
number of technical and financial issues, which you are requested to address in your next
reports and/or the next monitoring visit, as specified in the annex to this letter.
Allow me to take the opportunity to inform you that in 2022 we will celebrate 30 years of LIFE.
A great milestone for which we need your help! I invite you to consider already how you will
help us celebrate the 30th anniversary of the LIFE Programme on the date of 21 May 2022 (or
during the weeks before or after this date as most convenient), notably by organising local
communication events and open days. We will give you further details closer to the time on
how to register your event so that it is visible to the whole LIFE community and will also make
available a 30 year anniversary communication kit with audiovisual resources amongst other
materials that you can use.

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111
E-mail: Alexis.Tsalas@ec.europa.eu / Tel. direct line +32 229 93052

I wish you continued success with your LIFE project and look forward to receiving your
Progress Report on 31 March 2022.
Yours sincerely,

Alexis TSALAS
Technical desk officer

c.c.: prospect-bnl@neemo.eu, raphael.bequet@neemo.eu,
Veronika.Krecek.Ticha@cz.ey.com
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Stichting Zoniënwoud
Opvolging interministerieel overleg / kabinetsoverleg 22 februari 2021
Datum :

25 juni 2021

Geadresseerden: Mevrouw Zuhal Demir. Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving,
Energie en Toerisme
Madame Céline Tellier. Ministre wallonne de l’Environnement, de la Nature, de
la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Être animal.
Monsieur Alain Maron, Ministre bruxellois de la Transition climatique, de
l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative
Auteur :

Stichting Zoniënwoud – Fondation Forêt de Soignes
Contactpersoon: David Kuborn, directeur – 0473 80 59 09
dkuborn@fondationsoignes-stichtingzonien.be

Onderwerp :

Opvolging voornaamste thema’s kabinetsoverleg:
Harmonisering van bepaalde regels in het Zoniënwoud in het kader van de
uitvoering van de Structuurvisie
Publieke steun voor bosbeheer

Mevrouw, Mijnheer,
Op 22 februari 2021 vond op initiatief van Stichting Zoniënwoud een vergadering plaats in
aanwezigheid van uw adviseurs binnen het domein bosbouw, de verantwoordelijken voor het beheer
van het Zoniënwoud in de drie gewesten en de voorzitter van Stichting Zoniënwoud. We hebben er de
Stichting voorgesteld, maar ook de samenhang van bepaalde intergewestelijke regels op het niveau
van het Zoniënwoud en de noodzakelijke herziening van de Structuurvisie besproken.
We komen hierover vandaag bij u terug.
Stichting Zoniënwoud werd op 26 april 2019 opgericht op initiatief van het Vlaams Gewest, het Waals
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Stichting heeft als doel de nodige stappen te nemen
voor de realisatie van de Structuurvisie - de intergewestelijk en gemeenschappelijke visie over het
Zoniënwoud - en om initiatieven te stimuleren die het bos ten goede komen. We danken u alvast voor
uw steun waarop we kunnen rekenen.
Sinds de oprichting van het secretariaat in juni 2020 heeft de Stichting actief bijgedragen tot de
uitvoering van de opdrachten die haar werden toevertrouwd, in nauwe samenwerking met de
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beheerders van het Zoniënwoud van de drie gewesten en dankzij de medewerking van talrijke partners
die actief zijn in het bos.
Zoals de meeste bossen en natuurgebieden, staat het Zoniënwoud tijdens deze periode van Corona
onder grote druk door een nieuw publiek dat het plezier van de natuur herontdekt, maar niet weet
welke goede gewoontes het moet respecteren om de flora en fauna te beschermen.
Door de betrokkenen van het bos samen te brengen, het bospersoneel te ondersteunen, dit nieuwe
publiek te sensibiliseren en bewust proberen te maken, nemen we de beschermende rol op ons die
ons is toebedeeld.
Via onze uitgebreide contacten met het bospersoneel, met de partners die actief zijn in het bos en met
de natuurverenigingen, maar ook door de informatie die we via onze sociale netwerken en via onze
website ontvangen, willen we graag uw aandacht vestigen op wat we als noodzakelijk beschouwen:
de harmonisering van bepaalde regels in het Zoniënwoud in het kader van de uitvoering van de
Structuurvisie.

1. Harmonisering van de regels voor het aanlijnen van honden
Hoewel het in het Vlaamse en Waalse deel van het Zoniënwoud verplicht is om honden aan de leiband
te houden, is het in een groot deel van het Brusselse gebied voor eigenaars toegelaten om hun hond
‘onder controle’ (zonder leiband) te houden.


Deze regel is voor hondenbezitters moeilijk te begrijpen. Bevinden ze zich in Vlaanderen, Wallonië
of Brussel, in een beschermingsgebied of in een gebied waar honden ‘onder controle’ mogen
blijven? Het begrip van een hond ‘onder controle’ laat ook vele interpretaties toe. Dit bemoeilijkt
het werk van het bospersoneel in de drie gewesten aanzienlijk.
Conflicten tussen honden en kinderen (ook in de ‘speelzones’), honden en wandelaars, honden en
joggers, honden en fietsers, honden en ruiters en zelfs tussen honden onderling zijn frequenter
geworden als gevolg van het grote aantal bezoekers dat gebruik maakt van het bos, maar ook door
de opkomst van ‘dog-sitters’.
Honden die van de paden in het bos afdwalen, vormen een probleem voor de biodiversiteit. Er
werd melding gemaakt van het verstoren van de fauna tot zelfs het doden van reeën.





We zijn gestart met bewustmakingscampagnes ten behoeve van hondenbezitters, maar dit lijkt niet
voldoende te zijn.
In het belang van de intergewestelijke coherentie, om de talrijke conflicten te verminderen en de druk
op het bos te beperken, zouden honden op het Brusselse grondgebied ook verplicht aan de leiband
gehouden moeten worden.
In de drie gewesten zijn we van mening dat de alternatieve omheinde ‘hondenlosloopzones’, zoals die
in het Vlaamse deel van het Zoniënwoud zijn ontwikkeld, een interessante compensatie zijn voor
honden en hun eigenaars. Deze zones zouden kunnen aangelegd worden in het Zoniënwoud -indien
nodig en mogelijk - of zelfs nog beter, op plaatsen buiten het bos in de nabijheid van de
toegangspoorten. Er wordt van het Zoniënwoud verwacht om in veel behoeften van de stad te
voorzien. Naar onze mening moet het bos in de eerste plaats een groene ruimte zijn waar de natuur
behouden blijft en waar het publiek welkom is zolang het bos er niet onder lijdt. We maakten hierover
enkele interessante denkoefeningen en staan tot uw beschikking om hierover een constructieve
discussie te voeren in combinatie met een inspirerend terreinbezoek.
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2. Harmonisering van de toegankelijkheidsregels in het bos : uitsluitend toegang op
paden
Hoewel het in het Vlaamse en Waalse deel van het Zoniënwoud verboden is om de paden te verlaten,
staat het Brusselse reglement bezoekers toe zich vrij te bewegen in het bos, met uitzondering van de
‘beschermingszones’ (dit is hetzelfde deel van het bos waar ook honden ‘onder controle’ moeten zijn).
 De zones die ‘vrij toegankelijk’ zijn, zijn kwetsbare gebieden waarin zich habitats bevinden
die geacht zijn te worden beschermd in het kader van de Natura 2000-status. De veelvuldige
aantasting van deze kwetsbare zones is niet verenigbaar met hun beschermingsstatus en
bemoeilijkt de verwezenlijking van de Natura 2000-doelstellingen.
 Dit vrije verkeer in het bos berokkent schade aan de fauna. Een groot deel van het leven in
het bos vindt namelijk plaats op de grond, wat ook de favoriete biotoop is van broedende
vogels, kleine zoogdieren, amfibieën, reptielen en ook reeën.
 Wandelaars die de paden verlaten, brengen schade toe aan kwetsbare plantensoorten. Door
het herhaaldelijk vertrappelen, verdicht de bosbodem wat ook de water- en luchttoevoer
naar planten- en boomwortels negatief beïnvloedt.
 De beheerdoelstellingen moeten het mogelijk maken om habitatbomen zorgvuldig in stand
te houden, op voorwaarde dat ze zich niet aan de rand van een pad bevinden. Dode staande
bomen zijn bijvoorbeeld bevorderlijk voor de biodiversiteit, maar zulke bomen moeten in
deze open gebieden worden geveld omdat ze een gevaar kunnen vormen voor wandelaars
die er doorheen lopen.
In het belang van de intergewestelijke coherentie, om de druk op het Zoniënwoud en haar fauna en
flora te verlichten en om de Natura 2000-doelstellingen maximaal te kunnen verwezenlijken, zouden
de bezoekers op het Brusselse grondgebied best ook op de paden moeten blijven. De dichtheid van de
paden per hectare is reeds zeer hoog in het Zoniënwoud.
In alle drie de gewesten vinden we dat het nuttig is om na te denken over het verplaatsen van
‘speelzones’ naar beter toegankelijke en minder kwetsbare locaties en - indien mogelijk - dichtbij de
toegangspoorten van het bos. Het zou eveneens helpen om in het Brussels Gewest een draagvlak voor
zo'n verandering te creëren. Een kleine ingrijpende en natuurlijke inrichting van deze gebieden kan
ervoor zorgen dat ze gemakkelijker herkenbaar zijn op het terrein en aantrekkelijker zijn voor
bijvoorbeeld jeugdbewegingen. Wij staan tot uw beschikking om hierover een constructieve discussie
te organiseren in combinatie met een terreinbezoek.

3. Harmonisering van ecologische infrastructuur en publieksonthaal
In het Vlaamse en het Brusselse deel van het Zoniënwoud zijn omheiningen geplaatst om het
autowegennet van het bos te scheiden, de fauna te beschermen en de wegen veilig te maken. Een
omheining langs het Waalse deel van het bos, op 800 meter van de rand langs de R0 kan voorkomen
dat dieren er op de weg belanden en zorgt ook voor een veiligere situatie op de ring.
Het Zoniënwoud heeft zulke unieke delen van het bos dat ze zijn opgenomen in de Unesco
werelderfgoedlijst. We zijn zeer verheugd te vernemen dat de Brusselse bosreservaten van
Grippensdelle door een ecoduct met elkaar verbonden zullen worden. De IUCN-International Union
for Conservation of Nature - eist dat de geselecteerde gebieden een minimale oppervlakte hebben.
De stopzetting van de activiteiten in de kliniek van Derscheid is een unieke gelegenheid om dit terrein
terug te geven aan de natuur en zo de verbinding tussen het zuidelijke en het noordelijke deel van het
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Ticton-bosreservaat te verzekeren. Aangezien België, via Stichting Zoniënwoud, het Unescosecretariaat coördineert voor de oer- en oude beukenbossen van de Karpaten en andere regio's in
Europa, zouden we verheugd zijn als ook Wallonië zich op deze manier wil inzetten voor natuurherstel.
De Structuurvisie voorziet de concentratie van de bezoekers rond de verschillende toegangspoorten
van het bos. Vandaar moeten ze over het recreatieve netwerk worden geleid, zodat het ecologische
hart van het bos beter gevrijwaard blijft.
In de drie gewesten vragen we dat de inspanningen om onthaalvoorzieningen in het bos te
ontwikkelen, verzekerd worden en dat de verbeteringen van het recreatieve netwerk (ruiterpaden,
wegen, bewegwijzering) op uniforme wijze worden uitgevoerd. Op die manier komen de bezoekers
gemakkelijk bij de juiste toegangspoorten terecht en worden ze naar de juiste paden geleid. Op die
manier blijft de rest van het bos gevrijwaard van drukte.
We willen deze positieve beweging helpen ondersteunen door de verschillende betrokkenen samen
te brengen. We werken ook aan de digitalisering van de cartografie en passen geleidelijk aan de
bestaande digitale cartografie en de daarbij horende tools aan om de bezoekers over de juiste paden
in het bos te leiden.

4. Harmonisering van menselijke en materiële hulp
Het intensieve gebruik van het bos vereist een regelmatige aanwezigheid van bospersoneel op het
terrein. Het vereist ook voldoende middelen om het personeel in staat te stellen zijn taken van
preventie, repressie, beheer en onderhoud uit te voeren.
Dit is een noodzakelijke voorwaarde opdat het stijgende aantal bezoekers niet ten koste gaat van het
bos en zijn fauna en flora, zoals in het verleden het geval is geweest.
We willen helpen om de inspanningen van het bospersoneel te ondersteunen. Momenteel wordt
gewerkt aan de ontwikkeling van een werking voor ‘Stewards-Rangers van het Zoniënwoud’, die ten
dienste van het Zoniënwoud en ter ondersteuning van het bospersoneel ingezet zullen worden voor
opdrachten zoals het onthaal en de bewustmaking van het publiek, maar ook voor kleinschalige
beheerswerkzaamheden en het toezicht op duurzaam ecotoerisme wat het bos ten goede komt. Deze
werking wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bosbeheerders van de drie gewesten en de
partnerverenigingen van het bos.

5. Harmonisering van de sluitingsregels van het bos omwille van stormweer
Leefmilieu Brussel sluit het Zoniënwoud bij windsnelheden vanaf 80 km/u. Het Domaine Régional
Solvay in La Hulpe sluit het bos volgens dezelfde regels die in Brussel gelden. Agentschap voor Natuur
en Bos (Vlaams Gewest) sluit het bos bij windsnelheden vanaf 100 km/u. Het Département de la Nature
et des Forêts (Waals Gewest) sluit zijn deel van het bos niet af.
Deze ongelijkheid is voor het publiek moeilijk te begrijpen. De risico's zijn dezelfde, ongeacht het
gewest waar men zich bevindt. Deze verschillen per gewest bemoeilijkt ook het werk van het
bospersoneel. Ze treffen bijvoorbeeld mensen aan die uit een ander deel van het bos komen dat niet
afgesloten werd en vervolgens hun bezoek verder zetten binnen een theoretisch gesloten gebied.
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We zullen hierover doeltreffende gesprekken blijven voeren met de bosbeheerders en zorgen voor
een consequente communicatie voor de bezoekers.

6. Eenheid van visie over het Zoniënwoud binnen een bredere 'Nationaal park'
In Vlaanderen en Wallonië worden initiatieven genomen tot het oprichten van Vlaamse en Waalse
nationale parken. Het verheugt ons dat deze initiatieven de natuur opwaarderen en bevorderlijk zijn
voor de connectiviteit. We willen bijdragen aan het bewerkstelligen van deze nationale parken in
Brabant door de Vlaamse, Brusselse en Waalse partners die zich tot ons wenden een neutraal platform
te bieden, waar interregionaal en meertalig dialoog gevoerd kan worden.
Gedurende dergelijk overleg kan u rekenen op de Stichting om de eenheid van visie over het
Zoniënwoud binnen dit meer globaal bosmassief te ondersteunen.

7. De toegang tot het Zoniënwoud bevorderen voor personen met een beperkte
mobiliteit, voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer
Het grote aantal bezoekers van het bos heeft het probleem van illegaal parkeren vergroot en de
conflicten tussen automobilisten en zachte weggebruikers doen toenemen.
De bosbeheerders voeren momenteel een vrijwillig beleid met betrekking tot het sluiten van kleine
parkings in het bos om enkel de parkings in de directe omgeving van de toegangspoorten te behouden.
Deze strategie ligt in de lijn van de Structuurvisie, die tot doel heeft het publieksonthaal te verzoenen
met het behoud van de rijke biodiversiteit van het Zoniënwoud door de bezoekers te concentreren
rond de toegangspoorten van het bos. Het is ook de bedoeling om het gebruik van zachte mobiliteit
aan te moedigen: te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer. Deze filosofie vinden we ook
terug in de regionale mobiliteitsplannen: De Grote Versnelling, Good Move en Wallonie cyclable.
We vinden dat wanneer de plaatsen beperkt zijn, de toegang tot het bos voorbehouden moet zijn voor
zachte weggebruikers en kwetsbare personen. Daarom zou elke toegangspoort in het beste geval
voorzien moeten zijn van :
 voldoende en goed aangegeven parkeerplaatsen voor personen met een beperkte mobiliteit.
 een snelle realisatie van eenvoudig aan te brengen voorzieningen om minstens een korte
wandelcircuit te creëren die perfect zijn aangepast aan de behoeften van mensen met een
beperkte mobiliteit. De studie over de toegankelijkheid van het Zoniënwoud die Atingo op verzoek
van Leefmilieu Brussel in 2019 heeft uitgevoerd, stelt dit soort quick-wins voor.
 Fietsparkings.
In onze missie om het publiek welkom te heten in het bos, willen we de verplaatsingen ondersteunen
die gunstig zijn voor het bos door de bereikbaarheid te voet of met het openbaar vervoer in de kijker
te plaatsen en door de aangrenzende gemeenten hier bij te betrekken. Er wordt ook nagedacht over
de mogelijkheden voor fietsers om hun fiets te kunnen stallen aan de rand van het bos en aan de
toegangspoorten dankzij talrijke beveiligde, goed geplaatste en duidelijk aangeduide fietsenstallingen.
We bestuderen momenteel de gelegenheid om een project in te dienen in het kader van een fonds
van de Koning Boudewijnstichting gewijd aan fietsvoorzieningen.
We zijn beschikbaar voor een constructieve discussie over dit onderwerp; samen met de betrokken
personen en belanghebbenden om ervoor te zorgen dat ook met hun behoeften rekening gehouden
wordt.
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Stichting Zoniënwoud, ten dienste van het Zoniënwoud en haar beheer
Wij herinneren u er graag aan dat u Stichting Zoniënwoud mag beschouwen als een partner voor de
beheerders van het bos en als ondersteuning voor het beheer ervan.
De gecoördineerde publieksontvangst vanaf gemakkelijk bereikbare en goed uitgeruste
toegangspoorten, de verbinding van het bos met zijn omgeving en de strijd tegen de versnippering zijn
de prioritaire taken van de Stichting.
Het draagvlak dat de Stichting wil creëren voor het beheer van het Zoniënwoud wordt gerealiseerd
door een meertalige en uniforme communicatie en door de participatie van het publiek, in nauwe
samenwerking met de betrokkenen van het bos die reeds over een grote expertise beschikken. De
vernieuwde website, de Dag van het Zoniënwoud, het 'platform Zoniënwoud' dat alle betrokkenen
samenbrengt, de nieuwsbrieven, de Facebookpagina en de Instagram-account dragen bij tot de
verwezenlijking van deze doelstelling.
Het onthaal van het UNESCO-secretariaat door de Stichting is een grote troef voor de promotie van dit
natuurlijk werelderfgoed bij het brede publiek. Het project ‘Life Prognoses’, waarvan de Stichting begin
dit jaar het voortouw nam, moet het mogelijk maken om de uitwisseling van informatie met Europese
partners te versterken en politieke en publieke bewustmaking over oude bossen te verwezenlijken.
We hopen dat onze centrale rol in dit netwerk de toegang tot Europese financiering ten voordele van
het Zoniënwoud zal vereenvoudigen.
Wij staan tot uw beschikking. Aarzel dus niet om ons te contacteren!
Wij van onze kant zullen contact opnemen met uw adviseur bevoegd voor bosbeheer om hem uit te
nodigen tot het behandelen van deze thema's tijdens een gezamenlijke meeting met de
verantwoordelijke beheerders van het Zoniënwoud van de drie gewesten en de voorzitter van de
Stichting Zoniënwoud.

Hoogachtend,
Voor de Raad van bestuur van Stichting Zoniënwoud,
De voorzitter,
Herman Van Rompuy,
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