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Om de instandhouding van het woud en het gebruik ervan door het publiek te kunnen combineren, werden drie
specifieke statuten toegekend aan de meest kwetsbare
gebieden :
Beschermingsgebied
Kwetsbare aanplantingen of regeneratiepercelen, toevluchtsgebieden voor fauna, kwetsbare gebieden waar de vegetatie zich aan
het herstellen is.
Bosreservaat
Het Zoniënwoud telt 2 bosreservaten, die werden opgericht met
het doel percelen met een grote biologische waarde te beschermen.
Natuurreservaat
De 5 natuurreservaten zijn erop gericht hun natuurlijke waarde
in stand te houden en tegelijk toegankelijk te houden voor de
bezoekers. Ze herbergen een kwetsbare fauna en flora die
niet mag worden gestoord noch betreden. Deze ruimten zijn
gedeeltelijk omheind, en bepaalde delen ervan mogen niet
door het publiek worden betreden.

De gevaren voor
het woud

Omgaan met
het woud

Zoals elk ecosysteem is ook het
woud kwetsbaar. Elke dag is het
het slachtoffer van aantastingen,
ook al zijn die niet altijd zichtbaar. Vaak zijn ze het gevolg van het feit dat mensen die
het woud betreden - en het erg waarderen - de gevolgen
van hun daden onvoldoende kunnen inschatten.
• Wandelaars, ruiters en fietsers die de paden verlaten, brengen
een aanzienlijke schade toe aan de kwetsbare bodem van het
woud. Ze vertrappelen de grond, met als gevolg dat de flora
wordt verwoest en de fauna verstoord.
• Honden die vrij rondlopen of die ontsnappen aan de controle van
hun baasje kunnen het evenwicht tussen de in het woud levende
dieren ernstig verstoren: ze doen de wilde fauna schrikken of
roeien ze uit door op konijnen te jagen, reekalfjes te scheiden van
hun moeder, holen leeg te halen of de oevers van waterpartijen
te beschadigen.

In al deze gebieden moeten de wandelaars op de paden
blijven en hun honden aan de leiband houden (Ordonnantie van 30 maart 1995).

Hou in het woud steeds rekening met de aanduidingen

De basisregels voor de bezoeker van het woud
• Maak zo weinig mogelijk lawaai
• Pluk geen bladeren, wilde bloemen of paddenstoelen
• Zorg ervoor dat u de fauna niet stoort
• Hou uw hond altijd onder controle
• Maak geen vuur
• Wanneer u met de fiets of te paard bent, verlaat dan nooit
de toegelaten paden
• Laat geen afval achter in het woud
• Volg de instructies op de borden en de aanwijzingen van
de boswachters
• Respecteer de andere gebruikers van het woud
Bijkomende regels in de beschermingsgebieden
• Blijf op de paden
• Hou honden aan de leiband en hou ze in alle omstandigheden
onder controle

Activiteiten in het Zoniënwoud
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rijke fauna en flora, en dit op minder dan 10 kilometer van het stadscentrum. Door zijn gunstige ligging wordt dit groene juweel van de
hoofdstad dan ook druk en trouw bezocht.
Zonder dat ze zich hiervan bewust zijn, kunnen de bezoekers van
het bos echter heel wat schade aan het plantenleven toebrengen
en de fauna van de kwetsbare gebieden verstoren. Daarom werden
in 2007 stappen ondernomen om de rijkste biotopen van het woud
te beschermen door 34 % van de oppervlakte van het woud het
statuut van “beschermingsgebied” te geven en 7 % dat van “bosreservaat”.
Concreet gelden in deze gebieden twee eenvoudige regels: bezoekers mogen de paden niet verlaten en honden moeten aan de leiband worden gehouden.
Het Zoniënwoud beslaat 10 % van de oppervlakte van het Brussels
Gewest, en is dus de belangrijkste natuurlijke ruimte van het Gewest.
Laten wij samen zorg dragen voor deze groene long van de stad
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Het Zoniënwoud is het recreatiegebied bij uitstek voor de Brusselaars. Het vormt een uitzonderlijk ecosysteem en herbergt een zeer

Beschermen om beter in stand te houden

Het Zoniënwoud
= 4 383 hectaren verdeeld over het grondgebied van
de 3 Gewesten van het land, waarvan 1 657 hectaren
in het Brussels Gewest
= 60 % van de Brusselse groene ruimten die zijn
opengesteld voor het publiek.

Tal van verenigingen, overheidsinstanties, privépersonen, ondernemingen, … zijn betrokken bij het beheren
of organiseren van activiteiten in het Zoniënwoud.
Het woud heeft zijn belang voor allen. U vindt de verschillende actoren en hun projecten en gegevens op
de website van het Platform van het Zoniënwoud,
www.soignes-zonien.net, die de organisaties die actief zijn in het Zoniënwoud in de kijker zet. Dit platform is een plaats waar de verschillende actoren die
bij het Woud betrokken zijn met elkaar van gedachten
kunnen wisselen; een contactpunt tussen gebruikers
en beheerders.
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de groene long van de stad

Nieuwe
beschermingsgebieden
in het Zoniënwoud

