
 

De interactieve en evolutieve atlas 

 

De atlas vormt de kern van het project. Je kunt er bomen opzoeken, je krijgt 

toegang tot wat de media erover zeggen en je kunt er gegevens aan toevoegen. 

Doel: van deze kaart beetje bij beetje een jungle maken...  

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Maandelijks zullen nieuwe       
      bomen toegevoegd worden 

 
In eerste instantie komen ze uit de 
Inventaris van het Natuurlijk Erfgoed', 
daarna geleidelijk aan ook uit andere 
(gemeentelijke, gewestelijke, nationale, 
internationale) bronnen. De nadruk zal 
liggen op een welbepaalde soort 
gekoppeld aan het portret van de 
maand. In februari zul je dus een 
sequoiabos zien groeien, in maart een 
lindebos, in april een eikenbos, enz. 

 

De start:  
120 opmerkelijke bomen 

 
De boskaart bevat een selectie van 120 opmerkelijke bomen 
met multimediafiches of een groot portret. We hebben 
nagenoeg veertig soorten samengebracht. Je kunt een soort 
naar keuze doen verschijnen door te klikken in het 
dropdownmenu rechts van de kaart. Om toegang te krijgen tot 
de boomfiche, klik je op het punt en daarna op de titel van het 
venster dat verschijnt.  
 
Voor dit toegankelijke wetenschappelijke werk werd 
samengewerkt met het departement Natuurlijk Erfgoed van de 
Directie Monumenten en Landschappen, en de diensten 
Groene Ruimten, Beplanting of Duurzame Ontwikkeling van 
verschillende gemeenten. Een tiental gemeenten gaven zo een 
steuntje in de rug van Wood Wide Web, in het bijzonder Jette, 
Sint-Lambrechts-Woluwe, Watermaal-Bosvoorde, Molenbeek 
en Brussel. 

. 
 

1e semester 2018: 
Opgemerkte bomen verrijken 

de kaart 
De kaart zal ook aangevuld worden 
door de gemeenschap van Wood Wide 
Web. De projectpartners/ vrienden van 
het project zullen hun lievelingsboom/-
bomen kunnen geolokaliseren en 
kunnen er thematische inhouden aan 
koppelen of activiteiten voorstellen aan 
de voet ervan. Dat zijn de opmerkelijke 
bomen.  
 
Geleidelijk zal een formulier uitgewerkt 
worden aan de hand waarvan eenieder 
die dat wil, zijn boom op eenvoudige 
wijze kan doucmenteren. Zo zul je 
enigszins ongewone bomen in de atlas 
zien verschijnen: zoals de 
Beroepenboom van La Fonderie, de 
Gespreksboom van Brussel behoort ons 
toe, de Lyrische boom van De Munt, de 
Gaatjescameraboom van de Cinematek, 
de Gedachtenboom van La Vennerie, 
enz.   
 
Beetje bij beetje worden deze bomen 
omgeven door animaties en 
bomenwandelingen.  

 

(eind 2018) 
2019  

Wij hopen dat u 
bomen wilt 
verzorgen en zelfs 
planten. 
 

(2e semester 2018) Overal 
staan geadopteerde bomen   

In de loop van het 2e semester 2018 of 
uiterlijk begin 2019 zal iedereen, klein en 
groot, uitgenodigd worden om zijn 
opmerkelijke boom bekend te maken.  Je 
kunt dan je lievelingsbomen 
geolokaliseren: in je straat, in je tuin, op 
de weg die je dagelijks neemt, op een 
plein of in een park waar je al eens 
vertoeft, enz. Wood Wide Web zal 
voorstellen om bepaalde bomen te 
adopteren, er zorg voor te dragen, en er 
zelfs aan te planten.    
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