
 

Voeg uw boom toe aan de atlas 
 

In het eerste semester van 2018 beginnen we de bomen toe te voegen die een heleboel projectpartners opgemerkt 

hebben en waarvoor zij activiteiten ter plaatse voorstellen.  In het tweede semester 2018 (begin 2019 ten laatste) 

voegen we de lievelingsbomen/ geadopteerde bomen toe die werden voorgesteld door het publiek. Weldra vind je 

op de pagina van de atlas een link naar een formulier waarop je enkele velden moet invullen. Zodra dit mogelijk is, 

geven we een seintje! 

 

               Ben je een vereniging, een school, een collectief,.    
               een instelling, een museum, een kunstenaar, enz  

 

…  in de sociale, culturele of milieugerelateerde sector, en staan bomen centraal in je activiteiten/ actie/ 

programma/ werk: kies dan een boom en maak hem aan ons bekend. Wij helpen je dan om zijn fiche op te 

stellen. Je schrijft enkele lijntjes over jouw boom in het NL en in het FR. De boom zal op de kaart aangeduid worden. 

Heb je een activiteit die verband houdt met de bomen, het woud of het bos, dan zetten wij deze in de kijker via onze 

nieuwsbrief, ons sociale netwerk online en ter plaatse. Neem contact met ons op via contact@woodwideweb.be.   
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               Je woont in Brussel of je verblijft er tijdelijk    
en je wil een of meerdere bomen aan de atlas toevoegen? Dat kan in het 2e semester 2018. In afwachting kun je al 

enkele gegevens over de boom van je keuze verzamelen die je wenst te delen. 

Dit kan via de formulier link op de Over the Project pagina naast de atlas. 

 

Ten minste:  

- naam of pseudoniem van de persoon of van het collectief die/dat de boom kiest 

- de boomsoort 

- het adres  

- de gps-coördinaten, bv.:  50.826645 , 4.42913   

- een foto van zijn silhouet: de foto die je op het platform deelt, moet je zelf gemaakt hebben (zonder logo, vrij 

van rechten) 

 

Optie: 

- weetjes over deze boom: beschrijving, anekdotes, geschiedenis, geheimen, plaats/ rol in jouw leven/ in jouw 

hart/ in jouw buurt ..., zodat anderen zin krijgen om hem te gaan opzoeken.  

- andere media: een beeld, foto's in verschillende seizoenen, en/ of details (blaren/ naalden, schors, bloemen, 

vruchten, wortels) om anderen te helpen bij hun observatie, een video, een tekening, ... 

- enkele afmetingen: de stamomtrek op 1,50 m boven de grond, de hoogte van de boom, de kroonomtrek: enkele 

praktische tips volgen. 

 

 

              Als je elders in België vertoeft of zelfs in het buitenland,…    
kun je een boom uit jouw streek verbroederen met een Brusselse boom van dezelfde soort. Hij wordt opgenomen 

op de fiche van zijn ‘tweelingboom’, in de paragraaf met als titel 'verbroedering', en in de erbij horende media/ 

foto's. (Misschien wordt hij op een dag gegeolokaliseerd, als de atlas van Wood Wide Web de grenzen van de 

hoofdstad overschrijdt). 

 

Zo hebben de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij en AgribioTech (ULg Gembloers) een web geweven 

tussen een ginko van de abdij van Gembloers en een ginko van de Ter Kamerenabdij. De linde van Bioul, die in 2018 

kandidaat is om Europese boom van het jaar te zworden, is verbroederd met de linde van Boondaal. De gigantische 

sequoia van het Woluwepark werd verbroederd met zijn neefjes van het arboretum van Tervuren, van Pont-à-Lesse, 

van Spanje en van Amerika (Sierra Nevada).  

 

Op die manier kun je de bomen een voor een in de atlas planten. En het wordt nog beter als je de bomen 

zelf daadwerkelijk aanplant in de vollegrond! Allerlei verenigingen en gemeenschappen zijn bezig met het 

aanplanten van onder meer fruitbomen. Wij hopen dat je hun voorbeeld zal volgen.  

Neem gerust contact met ons op. 

 

 
 


