NIEUWTJES
Het avontuur van Wood Wide Web heeft slechts zin als het verankerd is op het terrein en in de mens. Wij houden van
ontmoetingen, delen graag onze visie op het stadsbos, willen onze knowhow (audio, video, digitaal) doorgeven.
Wij organiseren workshops die u in staat stellen deel te nemen aan de ervaring van Wood Wide Web. En tijdens grote
evenementen zoeken we regelmatig het contact met het publiek op. Spreek er in uw omgeving over met mensen die ook
belangstelling zouden kunnen hebben!

Activiteiten van de voorbije weken
Elke week verschijnen er nieuwe bomen in het geel in de atlas de Wood Wide Web. Onze partners kiezen bomen
die een link hebben met een thema dat ze zelf kiezen! Ze worden in het geel aangeduid in de atlas van Wood Wide
Web. De fiche van die bomen schrijven we samen. Ze wordt verrijkt naarmate er meer activiteiten worden
georganiseerd die met deze boom verband houden. Ze werpen een bijzonder, persoonlijk licht op de boom of op
het bos.
Dit is de voorbije weken gegroeid:

L’arbre du boulot
Een boom rond de beroepen die wordt voorgesteld door La Fonderie. Deze berk is een pionier die zijn
plek heeft ingenomen op het verlaten terrein van de voormalige bronsfabriek Compagnie des Bronzes
... Hij bewaakt zelf ook een deel van het collectief geheugen rond werk, met name de beroepen die
nauw verwant zijn met hout, in Brussel. Zijn fiche bekijken

L’arbre à paroles
Een Japanse kerselaar die is opgemerkt door Brussel Behoort Ons Toe. Hij is per toeval op de
binnenplaats van de vereniging beland en groeit er tussen 4 muren. Hij is de bewaker van een klein
stukje klankgeheugen van onze stad. Verder

De Gedachteboom om "Mei 68" te vieren
La Vénerie, Franstalig cultuurcentrum in Watermaal-Bosvoorde, koos een linde, de boom die sinds de Franse
Revolutie de vrijheid symboliseert. Sedert de herfst van 2017 wordt nu en dan een register geplaatst aan de voet
van deze reus: hij verzamelt gedachten en herinneringen van voorbijgangers, klein en groot.
Ter gelegenheid van het bloemenfeest 2018 nodigen wij u uit een "boomschap" achter te laten op de stand van
Wood Wide Web of in het register aan de voet van de boom op het Bischoffsheimplein. Het blijft geopend tot
het einde van het jaar.

De Botanicumboom
De Plantentuin organiseert een reeks boomgerichte rondleidingen in zijn park. Gids van dienst is Guillaume Mandy,
tuinier en plantkundige, die de geheimen van exotische bomen zal ontsluieren: de koffieboom, de katsura of
judasboom, het Perzisch ijzerhout, de kaneelboom, enz. Dergelijke bezoeken prikkelen onze vijf zintuigen en
maken ons vertrouwd met die levende reuzen.
Andere themabomen zullen weldra in de atlas verschijnen. Zoek de gele stippen op de kaart…

Rencontres
For Urban Passion, in Bozar: We hebben deelgenomen aan verschillende workshops, om met name stil
te staan bij ‘De ruimte van morgen’ en ‘Genetwerkte ruimte’ met een hele reeks actoren die de stad
vorm geven: architecten, stedenbouwkundigen, instellingen, projectontwikkelaars, werkgroepen,

netwerkers enz. Het was voor ons ook een gelegenheid om samen met Alain Renk, architect en
stedenbouwkundige, mede-oprichter van de ngo 7 milliards d’urbanistes (7 miljard
stedenbouwkundigen), en medebedenker van de Augmented realitytoepassing ‘Unlimited Cities ’
Wood Wide Web voor te stellen.
De eindejaarstentoonstelling van de vzw SAS Parenthèse, die de boom dit jaar centraal heeft gesteld in
verschillende activiteiten met jongeren , waaronder een radio- en een videoworkshop. De uitzendingen
zullen hier binnenkort te vinden zijn.

Jumelages
Het Arboretum van Wespelaar en de Belgische Dendrologische Vereniging, waarmee we banden
onderhouden, hebben drie populieren – een Brusselse een Waalse en een Franse – verbroederd met
de reus van het Josaphatpark. Beetje bij beetje zullen we de bomen van Wood Wide Web verbroederen
met enkele mooie exemplaren uit de inventaris van opmerkelijke bomen van BelTREES.
Er zijn verbroederingen in de maak met de Franse vereniging voor opmerkelijke bomen en met het
stadsbos van Groot-Sinten, een gemeente die de overgang naar een duurzame gemeente maakt.

Aanplantingen
(((Het plantseizoen hervat eind oktober, begin november)))
Als deze activiteiten u inspireren en u er graag aan deelneemt, raadpleeg dan de agenda op de Homepage.
Wilt u zelf activiteiten voorstellen, graag: contact@woodwideweb.be

