
 
 
 
 
 
 
 
 

Week van de Boom 22-28 november 

Stad Brussel deelt 1000 bomen uit aan inwoners en plant er 200 
 
Er zal veel worden geplant tijdens deze eerste editie van de Week van de Boom die samenvalt met 
het begin van het plantseizoen, maar er staat nog veel meer op het programma! In het kader van 
de vergroeningsdoelstellingen van het Bomenplan organiseert de Stad Brussel tal van gratis 
activiteiten voor de Brusselaars: botanische wandelingen, conferenties, een colloquium, 
workshops, geleide bezoeken, participatief planten en het uitdelen van bomen. Iedereen kan 
deelnemen aan deze activiteiten die plaatsvinden van 22 tot en met 28 november. Inschrijven kan 
via www.brussel.be/week-van-de-boom.  

Weet u hoe u bomen plant ... of hout hergebruikt? U kunt het leren tijdens de Week van de Boom die 
in Brussel wordt georganiseerd van maandag 22 november tot en met zondag 28 november. De Stad 
Brussel heeft grote ambities voor deze eerste editie. De aftrap wordt gegeven op maandag 22 
november om 10.00 uur bij Manneken Pis, die voor de gelegenheid wordt verkleed als stadstuinman.  

Elke dag van de week staan er verschillende activiteiten gepland. Het Centrum voor Stedelijke Ecologie 
organiseert participatieve boomplantingen, workshops 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. In totaal kunnen de Brusselaars deelnemen aan 
maar liefst 25 activiteiten.  

"Tijdens deze Week van de Boom gaan we bijna 1000 bomen uitdelen aan de inwoners van Brussel, en 

de burgers en medewerkers van de dienst Groene Ruimten zullen 200 bomen planten! We rekenen op 

de aanwezigheid van alle burgers om van deze eerste editie een groot succes te maken", aldus Zoubida 

Jellab, Schepen van Groene Ruimten en Openbare Netheid, die het initiatief nam voor deze eerste 

Week van de Boom.  

Ook andere specialisten in het planten van bomen nemen deel aan deze speciale week. De Gezellen 

van Sint-Laurentius, die het privilege hebben om de Meyboom te planten, ook bekend als de 

Vreugdeboom, organiseren op zaterdag 27 november om 14.00 uur een folkloristische boomplanting 

die vertrekt bij het Chalet Robinson in het Ter Kamerenbos. Een grote primeur. De sfeer wordt ‘s 

avonds terug serieuzer tijdens een colloquium gepresenteerd door Virginie Hess en met enkele 

bijzondere gasten: Joëlle Zask (Professor in filosofie aan de Universiteit Aix-Marseille), Luc Schuiten 

(Architect) en Bas Smets (Landschapsarchitect) komen in het Stadhuis discussiëren over de rol van 

biodiversiteit en stadsbomen in het licht van de klimaatverandering.  

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 leefruimtes voor vogels en insecten. Deze essentiële rol is nog duidelijker 
in steden, waar biodiversiteit, luchtkwaliteit en de strijd tegen vervuiling dagelijkse problemen zijn.  

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


De Stad Brussel is zich bewust van deze uitdagingen en lanceerde daarom haar Bomenplan 2020-2030. 
Bij dit grootschalige vergroeningsplan voor heel Brussel hoort vanaf nu 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 aangenamer om in te wonen. Een van de doelstellingen is ook mensen bewust te maken 
van de noodzaak om zorg te dragen voor al onze bomen, door hen eraan te herinneren hoe essentieel 
die zijn in ons dagelijks leven. 

“We beschermen het groen in de openbare ruimte en zorgen ervoor dat er meer groen komt, maar ook 

burgers kunnen een rol spelen in dit grote vergroeningsplan! Deze Week van de Boom is een van de 

manieren waarop we hen willen betrekken en helpen om een rol te spelen in deze dynamiek voor 

milieubehoud", zo legt Zoubida Jellab uit.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info? : 

 
Maxime Moreau, woordvoerder van Zoubida Jellab,  

Schepen van Groene Ruimten en Openbare Netheid, 0499/47 28 16 
 

Ontdek het volledige programma en schrijf je in voor de activiteiten   
https://www.brussel.be/week-van-de-boom 
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