ACTIVITEITEN : Wat is NIEUW?
Het Wood-Wide-Web-avontuur heeft pas zin als het een in verbinding staat met het terrein en met de mens. We
houden ervan mensen te ontmoeten, onze visie op het stadsbos te delen, onze technische kennis over te dragen
(audio, video, digitaal).
We organiseren workshops waar u kan deelnemen aan de Wood-Wide-Webervaring. Tijdens grote evenementen
gaan we regelmatig naar de mensen toe. Praat hierover met mensen rondom jou die interesse kunnen hebben.
contact@woodwideweb.be

Ontmoetingen:
In februari en maart hebben wij bijvoorbeeld een tiental journalisten ontmoet, evenals een vijftigtal potentiële
actoren van het stadsbos.
Twee grote evenementen hebben kondigden het einde van de winter aan:
• De ‘Journée de l’Education Relative à l’Environnement’, georganiseerd door de vzw Réseau Idées,
rondom digitale tools. We organiseerden hier twee workshops georganiseerd met betrekking tot het
Wood Wide Web. De enthousiaste en kritische reacties waren erg nuttig voor de verdere uitbouw van
het Wood Wide Web.
• Gedurende de hele ‘Foire du Livre’ mochten we de stand vervoegen van PILen, het interprofessionele
partnership van het boek en van de digitale uitgave. Met dank aan PILEn: de gesprekken met een zeer
gevarieerd publiek waren erg verrijkend. We hadden zeer mooie ontmoetingen met de potentiële,
toekomstige actoren van het stadsbos.

De teams van het Arboretum Wespelaar en BELTREES, de Kruidtuin van Meise en de Natuurgidsen van Brabant
waren bereid om met ons pistes te verkennen met het oog op een samenwerking tussen onze projecten. Wij
danken hen voor hun vertrouwen en voor hun constructieve inbreng.

Workshops media:
De vzw Parenthèses heeft een boom geadopteerd van het Observatorium van Ukkel. De jongeren die dit jaar
ingeschreven zijn, zullen in uiteenlopende creatieve workshops werken rond bomen. Momenteel maken zij een
video over het Wood Wide Web, opgenomen in de Modelwijk in Laken. We maakten van de gelegenheid gebruik
om een reeks treurwilgen samen te geolokaliseren. We zullen ook meewerken aan een radio-uitzending door
jongeren, die we zullen begeleiden bij hun keuze en bij de geolokalisatie van hun lievelingsboom in de atlas.

De afdeling 7° Pub van het scholencentrum 'Ma Campagne' heeft de boom als thema van haar
fotowedstrijd gekozen. De 7 studenten hebben een exemplaar uitgekozen en volgen dit gedurende het hele jaar.
We zijn hen in maart gaan opzoeken om hen Wood Wide Web voor te stellen, onze visie, de manier van filmen/
registreren van de bomen toe te lichten, verhalen te vertellen. Het eindejaarswerk wordt gepubliceerd in de fiches
van bomen die in de atlas gegeolokaliseerd worden.

Verbroederingen
De linde van Boondaal (link van de fiche invoegen) werd in februari met de linde van Bioul verbroederd, de
Belgische kandidaat in de wedstrijd voor de Europese boom van het jaar. Bedankt voor jullie talrijke stemmen,
waardoor de linde van Bioul op de tweede plaats geëindigd is.

De ginko van de Ter Kamerenabdij werd in maart verbroederd met die van de abdij van Gembloers. Deze
verbroedering vormt het begin van een samenwerking tussen Wood Wide Web en de Koninklijke Belgische
Bosbouwmaatschappij (cf. activiteiten op de agenda hieronder).

De zilverlinde op de rotonde van de Invalidenlaan werd verbroederd met de schitterende zilverlinde in
Meise. Een man die dol is op bomen en tuinier is in hart en nieren, heeft ons op dit exemplaar gewezen. In Diegem
wachten een berk en een albizzia op verbroedering met hun Brusselse soortgenoten.

Aanplantingen
Vele actoren hadden afgesproken om vlak voor het begin van de lente bomen te planten in Brussel. Een gretig bos
begint te groeien ... Heerlijk!
Wij hebben ons bij Park Farm en Velt aangesloten: zij hebben samen een hele reeks fruitbomen aangeplant in
Thurn en Taxis. Zij kiezen weldra hun themaboom. Variëteiten van appels, kersen, peren, pruimen: heerlijk!
Opmerkzame lekkerbekken hebben ons laten weten dat in Terdelt (Schaarbeek) nieuwe morellenbomen groeien
en dat in Jette bomenrijen appelbomen van een oude variëteit aangeplant werden ...
De Molenbeekse Haard heeft samen met ons de Internationale Dag van het Bos gevierd door op zijn koer een
kleine beuk te planten. In oktober vorig jaar was de Haard de allereerste gemeenschap die met Wood Wide Web
een boom geplant heeft.
Sinds kort groeit in Neder-over-Heembeek een bos met prunussen, eiken en lindes...

