JEUGDVERENIGINGEN IN HET
ZONIËNWOUD
Het hele jaar door trekken massa's jongeren (jeugdverenigingen, scholen, vakantiekampen, …)
naar de Brusselse parken en het Zoniënwoud. Om tegelijkertijd de natuur te beschermen en
toch die groepen jongeren te kunnen blijven onthalen, heeft het Brussels Gewest in het woud
specifieke recreatieve zones ingericht, dit zijn zones waar de jongeren vrijuit kunnen spelen.

ZICH AMUSEREN IN DE SPEELBOSSEN
Het Zoniënwoud, dat door de Brusselaars zeer op prijs wordt gesteld als groene
ontspanningsruimte, is zeer rijk aan fauna en flora maar is ook zeer gevoelig. Het is dan ook erg
belangrijk om er de impact van de talrijke bezoekers - die vooral tijdens het weekend massaal
aanwezig kunnen zijn - te beperken en ervoor te zorgen dat alle soorten gebruikers op
harmonieuze wijze aan hun trekken kunnen komen. Daarom stelt het Brussels Gewest
specifieke speelterreinen en -zones ter beschikking van de jeugdverenigingen. Jongeren kunnen
altijd in die "speelbossen" terecht om er in alle vrijheid hun activiteiten te laten doorgaan.

WAAR VIND JE DE SPEELBOSSEN ?
De speelbossen worden op het terrein aangeduid met speciale borden. Op het plan staan de 5
zones in kwestie (in donkergroen) aangegeven.
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WAT MAG JE ER DOEN ?
De zones zijn gericht op het avontuurlijke, maar ook op de kennismaking met de natuur. De
jongeren kunnen er zich thuis voelen : ze kunnen er overal rondlopen, spelletjes organiseren, op
de grond tijdelijke bouwwerken optrekken met behulp van koorden en dood hout, … Wat moet je
nog meer hebben om je creativiteit en verbeelding aan te scherpen en tegelijk het leefmilieu te
beschermen !
Buiten die vrije, toegankelijke zones moeten de jongeren evenwel - uit veiligheidsoverwegingen
en voor het natuurbehoud - op de wandelpaden blijven. Indien individuele wandelaars op
sommige plaatsen de wegen wél mogen verlaten, geldt dat niet voor groepen vermits zij een
grotere impact op de natuur hebben.
De gebruikelijke verplichtingen blijven overal van toepassing: de openbare rust niet verstoren,
de andere gebruikers alsook de buurtbewoners niet storen, erop toezien dat het hele gevolgde
parcours opnieuw in orde wordt gebracht (demonteren van de constructies, verzamelen van
afval, enz.), geen putten graven, geen bomen beschadigen, geen vuur of barbecue aansteken,
de richtlijnen op de borden volgen, net als de richtlijnen van boswachters en -opzichters.

EEN CHARTER VOOR JONGEREN « IN DE NATUUR »
Leefmilieu Brussel, de beheerder van de gewestelijke groene ruimten, en de jeugdverenigingen
hebben, na gezamenlijk overleg, een samenwerkingscharter opgesteld met een aantal
engagementen om een evenwicht te creëren tussen natuurbehoud en het onthaal van jongeren.
De bovenstaande toepassingsvoorwaarden stemmen overeen met de geest van dat charter en
met het structuurschema van het Zoniënwoud dat door de drie Gewesten werd goedgekeurd.

« NATUURACTIVITEITEN » MET LEEFMILIEU BRUSSEL
Het charter voorziet ook dat er creatieve en vernieuwende projecten worden uitgevoerd op het
vlak van de duurzame ontwikkelingseducatie. Op die manier kunnen jongeren en beheerders,
door samen projecten op te zetten, een onderlinge band creëren. Het weekend « Houd je
woudje! » van 15 en 16 november 2008 is daarvan een voorbeeld. Dergelijke
samenwerkingsvormen kunnen ook leiden tot het uitwerken van instrumenten om de
doorstroming van informatie tussen de partners te verbeteren.
De kaart “BIM voor groentjes” lokaliseert de gewestelijke groene ruimten en geeft nuttige
informatie over de onthaalcapaciteit, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, het tracé van
de Groene wandeling, de ligging van de lokalen van de parkwachters en de boswachters en de
speelzones in het Zoniënwoud.

MEER WETEN ?
• De gratis publicaties van Leefmilieu Brussel: brochure “Het Zoniënwoud“, folder
“Nieuwe beschermingsgebieden in het Zoniënwoud“, kaart “BIM voor groentjes” voor
de jeugdverenigingen, halfjaarlijkse nieuwsbrief “Zicht op Zoniën“.
U kunt ze bestellen via 02 775 75 75 of info@leefmilieubrussel.be
• De NGI-kaart “ Het Zoniënwoud en zijn omgeving “ is te koop in de boekhandel.
• Als u wilt helpen bij het beheer van het Zoniënwoud: contacteer het Participatieplatform
Zoniënwoud, www.soignes-zonien.net
• Voor informatie inzake milieueducatie : GREEN Brussel, 02 209 16 30,
www.greenbrussel.org / Réseau Idée, 02 286 95 70, www.reseau-idee.be /
Natuurgidsen voor Brussel, 02 209 16 30, www.natuurgidsenbrussel.be / Zonnebloem,
02 675 37 30, info@tournesol-zonnebloem.be
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