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Het Zoniënwoud zou inderdaad als
uitbreiding worden opgenomen in een
geheel van natuurlijk erfgoed dat al
op de lijst van werelderfgoed staat: de
Oerbeukenbossen van de Karpaten en
de Oude beukenbossen van Duitsland.
Dit strekt zich momenteel uit over
drie landen (Duitsland, Slowakije en
Oekraïne) en maakt deel uit van een
ambitieus transnationaal project
waarbij 18 Europese landen betrokken zijn. Dit geheel vertegenwoordigt een uitzonderlijk voorbeeld van
onaangeroerde, complexe gematigde
loofbossen die getuigen van hun
expansieproces in het postglaciaal
tijdperk en die bijzonder complete
ecologische structuren vormen en
het groeiproces illustreren van zuivere en gemengde populaties van de
Europese beuk in diverse omgevingsomstandigheden. De geselecteerde
wouden vormen een waardevol genetisch reservoir van beuken maar ook
van tal van andere soorten die in deze
habitat groeien en ervan afhankelijk
zijn. Ze vertegenwoordigen niet alleen
de diversiteit die over heel Europa te

vinden is, maar zijn ook groot genoeg
om het noodzakelijke natuurlijke proces te handhaven om de leefbaarheid
van het mondiale ecosysteem te
verzekeren.
Het grootste deel van het Zoniënwoud
is bebost sinds de laatste fase van de
ijstijd. De ouderdom van de bebossing blijkt uit de ‘delles’, kleine droge
valleien die hun reliëf hebben behouden, omdat ze door het bos werden
beschermd tegen natuurlijke erosie,
in tegenstelling tot aangrenzende
landbouwzones die geëffend werden. Uit analyses blijkt dat de grond
van het Zoniënwoud onveranderd is
gebleven sinds de laatste periode van
de ijstijd, dus tussen 10.000 en 15.000
jaar geleden. Deze ‘fossiele’ grond
is bijna uniek in Europa. Het opmerkelijke karakter van het woud heeft
te maken met zijn beuken, waarvan
er sommige meer dan 250 jaar oud
zijn en 50 meter hoog, wat het woud
zijn karakter van groene ‘kathedraal’
geeft. Meer dan een derde van de
rijkdommen van het woud is ouder
dan 180 jaar, wat uniek is in WestEuropa. Bovendien zijn deze oude
populaties en de aanwezigheid van
dode bomen factoren die de biodiversiteit bevorderen. Talrijke soorten
paddenstoelen, insecten en vleermuizen zijn hier thuis. Het gedeelte
dat wordt voorgesteld om opgenomen
te worden in de lijst van het werelderfgoed beslaat een oppervlakte van
272 hectare. De rest van het woud
moet een bufferzone vormen, zoals
gevraagd door Unesco.
Gezien het betroffen gedeelte op het
grondgebied ligt van het Brussels,
het Vlaams en het Waals Gewest,
vergt deze kandidatuur een nauwe
samenwerking tussen de gewesten,
die in november 2014 met een interministerieel akkoord werd bezegeld.
Deze samenwerking moet uitmonden
in de toevoeging van het Zoniënwoud
aan de indicatieve lijst van België bij
Unesco (een onmisbare stap voor het

indienen van een officiële kandidatuur
bij Unesco) en in de aanpassing van de
beheerplannen om het goede behoud
van de gedefinieerde zones en van de
waarden die werden gedefinieerd om
in dit kader te passen, te verzekeren.
Een beslissing van Unesco over het
uitbreidingsdossier van de primaire
beukenwouden kan ten vroegste in
2017 worden verwacht.
In de intentieverklaring verbinden de
drie gewesten er zich eveneens toe om
na te gaan of het Zoniënwoud in zijn
geheel zou kunnen erkend worden als
werelderfgoed op basis van culturele
en natuurlijke criteria. Hiervoor moet
een studie worden op touw gezet. In
een eerste fase zullen de bijzondere
landschappelijke en archeologische
waarden en ook de historisch-culturele overblijfselen van het geheel van
het woud geïnventariseerd worden. In
een tweede fase wordt de eventuele
‘uitzonderlijke universele waarde’
bestudeerd op basis van verschillende culturele criteria en wordt een
vergelijkende analyse op dit gebied
gemaakt. In een derde en laatste fase
wordt nagegaan of het Zoniënwoud in
aanmerking komt voor andere internationale statuten.
Deze studie zal het mogelijk maken
een gegrond antwoord te geven op
parlementaire resoluties betreffende het Unesco-statuut van het
Zoniënwoud. Er werden inderdaad
in de voorbije jaren in deze zin zowel
in het Brussels, het Vlaamse als het
Waalse parlement resoluties aangenomen (respectievelijk op 2 juli 2010,
22 juni 2011 en 20 februari 2013),
die stellen dat de erkenning van het
Zoniënwoud als werelderfgoed moet
worden overwogen.
Een dossier dat weldra wordt vervolgd.
Nuttige link:
http://whc.unesco.org/fr/list/1133/
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Het Zoniënwoud is de groene long van
Brussel en wordt algemeen erkend
als een van de mooiste beukenkathedralen van Europa. Het heeft een
oppervlakte van ongeveer 5.000 hectare, waarvan 74% is begroeid met
beuken en 13,5% met inlandse eiken.
De rest bestaat uit verschillende soorten loof- en naaldbomen. Het woud
werd beschermd door het Koninklijk
Besluit van 2 december 1959 en strekt
zich uit over het grondgebied van de
drie gewesten. Het heeft een rijke
biodiversiteit en is een voedingsbodem voor een genetisch patrimonium
dat vaak niet bekend is bij het grote
publiek. Het zijn deze kenmerken,
erkend door de hoogste Europese
wetenschappelijke instellingen, die
binnenkort kunnen leiden tot een
opname van het Zoniënwoud – of meer
bepaald van zijn integrale natuurlijke
reserves – in de zo begeerde lijst van
werelderfgoed van de Unesco.
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