'AGENDA'
Wij worden steeds meer omringd door mensen, collectieven, instellingen, verenigingen, die activiteiten
rond bomen centraal in hu programmering plaatsen... Deze 'actoren' van het stadsbos adopteren een
of meerdere bomen en stellen activiteiten voor aan de voet ervan of vlakbij. Wij werken mee aan de
creatie van een aantal hiervan. Anderen worden door ons begeleid. Samen brengen we het stadsbos
tot leven.
Ziehier wat in het Brusselse kreupelhout gebeurt ...

Themabomen:
In april werken wij aan de verwezenlijking van verschillende themabomen.
Ze zullen in mei/juni in de atlas 'geplant' worden:

De Gaatjescameraboom
Cinematek en Studio Baxton staan op het punt in de atlas van Wood Wide Web een boom te planten van een
totaal onbekende soort. We onthullen weldra zijn plaats en de activiteiten die aan zijn voet zullen plaatsvinden ...
Ziehier al een voorsmaakje van wat op 6 mei e.k. te gebeuren staat.
http://www.cinematek.be/?node=20&event_id=200056900&lng=fr

De Gedachtenboom
La Vénerie, het Franstalige cultuurcentrum in Watermaal-Bosvoorde, heeft in de voorbije herfst een prachtige
linde geadopteerd. In de lente gaat van deze boom een inspirerend effect uit. La Vénerie pikt ze op ; wij publiceren
ze op dit plaform. Op 13 mei zijn we aanwezig op het Bloemenfeest om er nieuwtjes te vergaren. We zullen u de
activiteiten voorstellen die aan de voet van deze boom gepland worden: een poëziewandeling, een 'sterk bos'. Als
je langskomt, tonen wij jou hoe je een boom in de atlas van Wood Wide Web kunt toevoegen.
https://www.facebook.com/events/1714348141955290/

De Beroepenboom
Wij hebben La Fonderie, het Brussels museum voor Arbeid en Industrie, voorgesteld om de aandacht op een van
zijn bomen te vestigen. Het betreft een oude berk die in een hoek van de binnenkoer beginnen groeien is toen het
industriële gebouw verlaten werd. In de fiche van deze boom publiceren we geluidsfragmenten en illustraties uit
de archieven over de houtbewerkingsberoepen die aan het uitsterven zijn.

De Gespreksboom
Achteraan op de koer van Bruxelles nous appartient/ Brussel Behoort Ons Toe (BNA/ BBOT) staat een prunus die
weldra in de atlas van Wood Wide Web geplant wordt. BNA/ BBOT houdt zich bezig met het vroegere, huidige en
toekomstige geluidsgeheugen van Brussel en stelt voor om getuigenissen van Brusselaars te beluisteren over de
bomen en over het bos.

De Nestkastenboom
De boekhandel Quartiers Latins heeft de met traliewerk omringde beuken van het Martelaarsplein gekozen. Ze
worden aan de atlas van het Wood Wide Web toegevoegd. In deze bomen zullen nestkasten geplaatst worden om
kleine vogels terug naar het stadscentrum te lokken. Vanaf volgende herfst organiseert de boekhandel een
seizoensconferentie over bomen.

En andere bijzondere bomen zijn aan het ontkiemen ...

Workshops, ontmoetingen:
We zullen aanwezig zijn:
- Op 6 mei van 10.00 u. tot 12.00 u. op de opendeurdag van de gemeentelijke serres van Schaarbeek
- Op 13 mei van 10.00 u. tot 18.00 u. op de opendeurdag van het Milieu in Jette
- Op 19 mei van 10.00 u. tot 18.00 u., op het Bloemenfeest van Watermaal-Bosvoorde
- Op 3 juni op het Milieufeest van 10.00 u. tot 18.00 u. - naast Dialogues en Humanité en Association 21
- Op 30 juni in de Muntschouwburg, in het kader van de participatieve opera Orfeo en Majnun
- Op 1 juli van 10.00 u. tot 18.00 u. op de ontmoetingen van Dialogues en Humanité in het Josafatpark
- Op 8 juli van 10.00 u. tot 18.00 u. op de 70e verjaardag van het Roodebeekpark in Sint-Lambrechts-Woluwe
(met een workshop over de virtuele realiteit en de vertoning van een documentaire)

- In augustus leggen we ons toe op het schrijven ...

De bomenwandelingen
Er groeien banden tussen Wood Wide Web, de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij en AgribioTech. We
hebben de gingko biloba van Gembloers verbroederd met een gingko van de abdij van Terkameren. (cf. fiche:
http://www.woodwideweb.be/fr/atlas/id_073.html)
Deze verbroedering betekende de start van een samenwerking. De gidsen van de Koninklijke Belgische
Bosbouwmaatschappij zullen een boom toevoegen aan de atlas van het Wood Wide Web. Ze stellen ook
wandelingen in het Zoniënwoud voor:

Zaterdag, 21 april - 10.00 u. - 12.30 u. - Bosvoorde - aan het kruispunt van de Tumulidreef en de Gravendreef
Zaterdag, 5 mei - 14.00 u. - 16.00 u. - Groenendaal-Duboislaan 2
Zondag, 6 mei - 14.00 u. - 16.00 u. - Tervuren (Vossem) - Smisstraat 128
Zaterdag, 26 mei - 10.00 u. - 12.00 u. - Oudergem, Roodklooster - Kunstencentrum van het Roodklooster
Juni: wij bereiden 2 bomenwandelingen in de stad voor.
De ene aan de abdij van Terkameren, in samenwerking met de directie Monumenten en Landschappen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de andere in het Zoniënwoud.
Ze belichten twee zeer verschillende stukken van het Brusselse stadsbos.

De aanplantingen:
De volgende reeks aanplantingen vindt plaats in de herfst 2018. Indien je tijdens de lente of de herfst 2018 een
boom plant: laat het ons weten. Bezorg onze contactgegevens aan de 'planters' die je kent. Wij voegen dan in de
komende maanden deze aanplantingen in de atlas toe.
contact@woodwideweb.be

