
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stad Brussel organiseert tweede editie van de Week van de Boom 
 

Stad Brussel, 10 november 2022 - Voor het tweede opeenvolgende jaar brengt de Week van de Boom 
meer groen en zuivere lucht naar Stad Brussel. De week valt samen met het begin van de 
plantperiode, vestigt de aandacht op en draagt bij tot de vergroeningsdoelstellingen van het 
Bomenplan. Tijdens de Week van de Boom kunnen Brusselaars meedoen aan gratis activiteiten: 
botanische wandelingen, workshops rond valorisatie van lokaal hout, aanplanten en tekenen, 
rondleidingen, uitdelen van bomen, alsook een lezing door de botanicus Francis Hallé.  

Al deze activiteiten onder het thema ‘De boom, onmisbaar voor het leven in de stad?’ zijn voor 
iedereen toegankelijk en vinden plaats van 14 tot en met 20 november. Inschrijven kan via 
www.brussel.be/week-van-de-boom.  

Struikenrijen planten in onze openbare ruimten, een kastanjeboom tekenen, een tuin vergroenen met 
bomen geschonken door de diensten van de Stad, hout een tweede leven geven: dit is een kleine 
greep uit de vele activiteiten in elke hoek van de Stad, tijdens de tweede editie van de Week van de 
Boom. De kick-off wordt gegeven door Manneken Pis: hij krijgt op maandag 14 november om 11.30 
uur een kostuum van stadstuinman.  

Verder organiseert het Centrum voor Stedelijke Ecologie participatieve workshops over het planten 
van bomen, wintersnoeien en botanische wandelingen. De coöperatieve Sonian Wood biedt 
workshops aan over hergebruik van hout. Op verschillende plaatsen zullen ook bomen en struiken 
worden uitgedeeld door de dienst Groene Ruimten, en er zijn twee tekenworkshops in het 
Warandepark en het Ter Kamerenbos. In totaal kunnen de Brusselaars deelnemen aan maar liefst 26 
activiteiten.  

"In totaal zullen bijna 25 fruitbomen en 200 struiken worden geplant in de Brusselse openbare ruimte 
door medeburgers en onze groendiensten. Wie wil krijgt ook de kans om één van de 1.000 bomen of 
struikjes vanuit de Serres van Sterrebeek te ontvangen om ook de thuisomgeving groener te maken. 
We verwachten een groot aantal Brusselaars tijdens onze verschillende activiteiten, zodat we kunnen 
voortbouwen op het succes van vorig jaar", aldus Zoubida Jellab, Schepen van Groene Ruimten en 
Openbare Netheid, die het initiatief nam voor de Week van de Boom.  

Het is geen geheim meer dat bomen een sleutelrol spelen in de strijd tegen klimaatverandering: het 
zijn natuurlijke filters die kooldioxide en luchtverontreiniging absorberen, natuurlijke systemen die 
voor verkoeling zorgen, en het zijn ook leefruimten voor vogels en insecten. De nood aan bomen is 
nog groter in steden, waar gebrek aan biodiversiteit, een slechte luchtkwaliteit en vervuiling een 
dagelijkse strijd zijn.  

http://www.brussel.be/week-van-de-boom


De Stad Brussel is zich bewust van deze uitdagingen en lanceerde daarom al in 2019 haar Bomenplan 
2020-2030. Bij dit grootschalige vergroeningsplan voor heel Brussel hoort sinds vorig jaar dus ook deze 
Week van de Boom. Het basisidee van het Bomenplan is dat het bomenbestand moet worden 
beschermd en ontwikkeld om de biodiversiteit in stand te houden en de stad weerbaarder te maken 
tegen klimaatverandering, maar ook om ze aangenamer te maken om in te wonen. Een van de 
doelstellingen is mensen bewust te maken van de noodzaak om zorg te dragen voor al onze bomen, 
door hen eraan te herinneren hoe essentieel ze zijn voor ieders dagelijks leven. 

"Het verdichten en behouden van het groenbestand op openbare plaatsen maar ook bij burgers thuis  
is waar ons vergroeningsplan rond draait! Deze nieuwe editie van de Week van de Boom helpt ons om 
inwoners bijeen te brengen, en om ze zo actief te laten bijdragen aan het beschermen van ons 
leefmilieu", zegt Zoubida Jellab. 

 
 
 
 
 

Meer info? : 
 

François Descamps, woordvoerder van Zoubida Jellab,  
Schepen van Groene Ruimten en Openbare Netheid, 0474/90 28 39 

 
Ontdek het volledige programma en schrijf je in voor de activiteiten   

https://www.brussel.be/week-van-de-boom 
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