
 
 

 

Khalid Zian Schepen van Groene Ruimten, Milieu  en Duurzame Ontwikkeling  van de Stad Brussel 

 
Heel wat mensen aanwezig tijdens de participatieve planting van een nieuwe 

sector van het stadsbos! 
 

Op woensdag 7 maart 2018 om 9u30 heeft Khalid Zian, Schepen van Groene Ruimten, Milieu  en Duurzame 
Ontwikkeling  de burgers, schoolkinderen  en de actoren op sociaal-cultureel vlak van Brussel uitgenodigd om deel 
te nemen aan de beplanting van een nieuw segment van het Stadsbos in Neder-over-Heembeek. Er zullen meer 
dan 500 boompjes geplant worden, waarvan zoete kers, wintereik, zomerlinde.  
 
De Stad Brussel ontwikkelt een project om in Neder-Over-Heembeek een doorlopend uitgestrekt bos van 40 hectare 
aan te leggen. Dit bos zal voor iedereen toegankelijk zijn om er te wandelen en zich te ontspannen. Het zal ook 
dienst doen als natuurlijke luchtfilter en als akoestische buffer tegen het lawaai van de autosnelweg. Een 
boomgaard, het moerassige elzenbos, de wilde fauna en een selectie inheemse boomsoorten verzekeren de 
biodiversiteit.  

Elk jaar, sinds 2013, nodigt de stad Brussel haar inwoners uit om mee een nieuw segment van het Stadsbos in Neder-
over-Heembeek te beplanten.  

“De Brusselaars getuigen van hun enthousiasme en gehechtheid aan de natuur in de stad en nemen deel aan de 
beplanting van alle die boompjes. Er is iets ontroerend om kinderen te zien bomen beplanten in een bos waar ze in 
enkele jaren ervan zullen genieten om te wandelen, het is een mooi symbool” zegt de Schepen Khalid ZIAN. 

“ Alle de gebruikte  bosplanten zijn van inheemse soorten en ze worden in gespecialiseerde kwekerijen gekocht. Om 
een goede groeisnelheid van de aanplantingen te garanderen kunnen we rekenen op de verzorging van de tuinieren 
van de dienst Groene Ruimten van de Stad” bevestigt de Schepen Khalid ZIAN. 

Een totaal van 15.000 planten zijn sinds het begin van het project aangeplant, op een oppervlakte van ongeveer  7 
hectare heringerichte terreinen. Momenteel zijn ongeveer 22 hectare terreinen die tot de Stad Brussel behoren 
binnen de perimeter van het stadsbos bebost en heringericht om de biodiversiteit te bevorderen. 
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