
 

 

Persbericht 
 

Dag van het Zoniënwoud: 

Een tweede veelbelovende editie 

 

“Iedereen actief voor het woud”: het is onder dit thema dat de tweede editie van de 

Dag van het Zoniënwoud zich aankondigt. Zondag 21 oktober worden, van 10 tot 17 

uur, meer dan 50 activiteiten voor een gezinspubliek, aan de zes toegangspoorten 

van het bos, op de kruising van drie gewesten, voorgesteld. Ontdekkingswandelingen 

uiteraard, maar ook workshops, voorstellingen en animaties. Heel wat zaken dus om 

iedereen de mogelijkheid te bieden om een  kwetsbare, maar bijzonder verkwikkende 

natuurlijke omgeving te helpen beschermen. In 2017 heeft de Dag van het 

Zoniënwoud meer dan 5.000 mensen gelokt. 

 

Brussel, 11 oktober 2018 — Aan de poorten van Brussel geldt het Zoniënwoud als een echte 

groene long. Uitgestrekt over ongeveer 4.500 hectare ligt het voor een stuk in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (39%), in het Vlaams Gewest (53%) en het Waals Gewest (8%). De 

samenwerking tussen de drie gewesten is nu net 10 jaar geleden (2008) met het oog op 

een coherent en doeltreffend beheer van het bosgebied van start gegaan. Ze heeft geleid 

tot de oprichting van een Structuurvisie in 6 toegangspoorten (2 in Brussel: Rood Klooster, 

Ukkel-Bosvoorde / 3 in Vlaanderen: Groenendaal, Jezus-Eik, Tervuren / 1 in Wallonië: 

Terhulpen  en een Platform om de activiteiten van alle verenigingen en instellingen die bij 

de activiteiten in verband met het woud betrokken zijn, te coördineren. De volgende stap zal 

de oprichting van de Stichting Zoniënwoud zijn die al deze initiatieven vanaf januari 2019 

zal coördineren (*). 

 

Een evenement om het “grote publiek” te sensibiliseren 

Op initiatief van de Brusselse minister van Leefmilieu vond de eerste editie van de Dag van 

het Zoniënwoud in oktober 2017 plaats. Onder een stralend blauwe hemel stroomde het 

publiek naar de zes toegangspoorten van het bos (meer dan 5.000 mensen), enthousiast 

over de herfstkleuren en ook nieuwsgierig naar alles wat het woud kan onthullen over het 

verband tussen mens en natuur, in een tijd van klimaatverandering. Met de steun van de 

boswachters van Leefmilieu Brussel, ANB (Agentschap Natuur & Bos) en DNF 

(Département Nature et Forêt) konden bezoekers ontdekken welke bomen gekapt worden, 



 

 

volgens welke logica, hoe en wanneer bomen geplant worden, enz. Een opvallende activiteit 

is het uitslepen van hout met een paard. Vroeger was het trekpaard overal belangrijk in het 

bos en nu zal worden getoond hoe het opnieuw kan ingezet worden op kwetsbare plaatsen.  

 

De tweede editie van de Dag van het Zoniënwoud laat het publiek toe om nieuwe plekken 

in het bos te ontdekken, onder begeleiding van bekwame gidsen (boswachters, 

natuurmensen, ornithologen, historici en andere bosliefhebbers). Een paar voorbeelden zijn 

het ecoduct van de Groenendaalse Poort, het ecoduct over de spoorlijn 161 – bruggen die 

ervoor zorgen dat het wild veilig de wegen kan oversteken - of het beroemde Arboretum van 

Tervuren dat dankzij het beheer van de Koninklijke Schenking boomsoorten van over de 

hele wereld verzamelt. Vanuit de toegangspoort Terhulpen (ingang via de 

Brusselsesteenweg) is het bovendien mogelijk om de integrale bosreservaten te bezoeken, 

die nu geklasseerd zijn als Unesco-werelderfgoed. 

 

Op 21 oktober viert het Zoniënwoud op een groot deel van zijn grondgebied feest. Het  

zenuwcentrum van het evenement bevindt zich in het Rood-Klooster.  Het gebruik van het 

openbaar vervoer of de fiets wordt sterk aanbevolen. Het is ook sterk aan te raden om goede 

schoenen en geschikte kleding aan te trekken. Alle gratis activiteiten en praktische 

informatie zijn beschikbaar op de website www.dagvanhetzoniënwoud.be. Dit evenement 

wordt georganiseerd tegelijkertijd met het “Week-end du Bois et des Forêts”  (in Wallonië), 

het “Fête au Verger” (Terhulpen), de “Good Food Meetings” (in Brussel) en als orgelpunt 

van “De Week van het bos” (in Vlaanderen). 

 
Contact voor informatie aanvullende media : 
Wilma Schippers, wschippers@springtime.brussels - 0479 950 855 (NL / FR) Christophe 
Koninckx, chkoninckx@springtime.brussels - 0475 440 515 (FR / NL)  

 
(*) Oorspronkelijk aangekondigd op 11 oktober, is de inhuldiging van de Stichting van het 
Zoniënwoud wegens administratieve redenen uitgesteld.  


