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Speelzones
in het
Zoniënwoud
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nieuwe
speelzones

Het hele jaar door maak jij, via de jeugdbeweging, de school
of vakantiekampen, gebruik van de groene ruimten van
Brussel en van het Zoniënwoud. Om je te kunnen blijven
verwelkomen en tegelijk toch de natuur te beschermen,
heeft het Brussels Gewest speelzones aangelegd in het bos,
waar jij en je vrienden naar hartenlust kunnen spelen.
Het Zoniënwoud herbergt een zeer rijke wilde fauna en flora. Het is
ook een kwetsbare groene ruimte die beschermd moet worden.
Een talrijk publiek komt ontspanning zoeken in het bos. Hun activiteiten kunnen het bos verstoren, vooral in het weekend, wanneer er
meer mensen komen. Om de hinder te beperken, heeft het Brussels
Gewest in het bos speel- en avontuurplekken afgebakend voor jou
en je vrienden. In deze zones kan je altijd terecht om in alle vrijheid
te spelen.
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Er zijn ook 4 speelzones in het Vlaamse gedeelte van het
Zoniënwoud. Op de website www.natuurenbosspel.be vind je
alle informatie die je nodig hebt.

Afbakening van de speelzones

Speelzone “Vos”
Terhulpsesteenweg
Vosdreef
Hippodroomlaan
Hippodroom
Lorrainelaan

Speelzone “Berg”
Groenendaal
Berckmansweg
Waterloopad
Tweebergenweg
Waterloosesteenweg

Speelzone “Tamboer”
Tamboerdreef
Welriekende dreef
Buksboomstraat

Speelzone “Fazant”
E411
Fazantenweg
Diependelleweg

Speelzone “Vier armen”
Tervurenlaan
Halfuurdreef

speelzones · plan van het woud

R

De speelzones zijn op het terrein
aangeduid met deze borden.
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WAT MAG JE ER DOEN?

Het bos is dé plaats bij uitstek om je zin voor avontuur te ontwikkelen en de natuur te ontdekken. Hier kan je lopen, spelen, kampen
bouwen, …
Maar vergeet niet dat anderen na jou ook nog van deze plek willen
genieten. Wij vragen je dan ook om, wanneer je uitgespeeld bent, je
bouwwerken af te breken en, natuurlijk, je afval mee te nemen. De
regels die gelden in het bos zijn ook hier van toepassing: beschadig
noch de bomen, noch de bodem, maak geen vuur en maak niet te
veel lawaai zodat je de andere gebruikers niet stoort.
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Deze zones zijn speciaal aangelegd opdat de natuur en de stilte gerespecteerd zouden worden in de rest van het bos. Wij vragen je om
buiten de speelzones, als je in groep bent, niet van de wandelpaden
en de wegen af te wijken. Een groep heeft veel meer impact op de
natuur dan een wandelaar die er in zijn eentje op uit trekt.
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EEN HANDVEST
VOOR JONGEREN
“IN DE NATUUR”

De jeugdverenigingen en Leefmilieu Brussel slaan de handen in elkaar om de natuur te beschermen en de jongeren te verwelkomen
in de groene ruimten van de hoofdstad. Ze hebben de grote lijnen
van hun samenwerking opgetekend in een Samenwerkingscharter,
waarin de partijen zich ook engageren om samen evenementen te
organiseren zoals het weekend “Houd je woudje!” of een kaart uit te
geven zoals de gewestelijke kaart “BIM voor groentjes”.

Deelnemers

k
De gratis publicaties van Leefmilieu Brussel:
ubrochure “Het Zoniënwoud”
ude kaart “BIM voor groentjes”
uhet magazine “Zicht op Zoniën”
k
Om mee te werken aan het beheer van
het Zoniënwoud:
uParticipatieplatform Zoniënwoud
www.soignes-zonien.net
k
Voor meer informatie inzake milieueducatie:
uZonnebloem · 02 675 37 30
www.tournesol-zonnebloem.be
uGREEN · 02 893 08 08 · www.greenbelgium.org
www.natuurgidsenbrussel.be
uRéseau Idée · 02 286 95 70 · www.reseau-idee.be
uCercle des Guides Nature du Brabant
0478 221 207 · christian.paquet@freebel.net
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Voor meer informatie:

