De bomen vertellen
Via de atlas heb je toegang tot verschillende types multimediadata.

120 identiteitsfiches
Deze fiches vestigen je aandacht op deze levende wezens: hun 'identiteit', hun botanische eigenheid, hun
rol in de stad, hun individuele karakter. Ze vertellen je korte anekdotes over de bomen, hun geheimpjes, ze
laten je de boom uit een origineel perspectief benaderen, nodigen je uit om aandachtig te luisteren, om
met hen door de tijd te reizen, je blik te verscherpen en je observatievaardigheid te ontwikkelen. Kortom,
ze dompelen je onder in het universum van de bomen.
Bepaalde fiches zijn gevulder dan andere. Doorheen de seizoenen worden ze uitgebreider.

Iedere maand vertelt een nieuw portret de geschiedenis van een
emblematische boom.
De boom is een door de tijd getekend levend wezen: hij draagt tegelijk het verleden, het heden en de
toekomst in zich. En hij staat voortdurend in contact met zijn omgeving. De portretten vertellen de
geschiedenis van elk exemplaar, zijn eigenheden, hoe hij gegroeid is in verhouding tot de plek waar hij staat,
zijn buurt/stad, het erfgoed rondom hem. Een kleine plaatselijke geschiedenis in de Geschiedenis: die van
de soort (evolutie, aard van de bomen) en van ons collectieve geheugen (Brusselse folklore, gebruiken,
overtuigingen, legendes). We hopen dat we je kunnen verbazen, verwonderen zelfs, dat je de bomen zelf
in het echt zult willen gaan bekijken.
Kijk uit naar de publicatie van deze portretten op de kaart of via deze nieuwsbrief en facebook.

Afdrukbaar formaat
Rechtsboven in elke opname kunt u met een discrete knop een.pdf-document genereren in een afdrukbaar
formaat.
Iedereen die niet is uitgerust met smartphones of tablets kan een papieren kaart meenemen naar het veld.
Als u kunt, vermijdt u a.u.b. afdrukken tot het maximum. We proberen samen met u het bos te kweken, zo
mogelijk zonder anderen elders te decimeren.

