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Inleiding
1. De manier waarop de Brusselse en Brabantse realiteit beschouwd
wordt, is vaak beperkt door één ijkpunt: de institutionele grenzen van
het territorium1 . Die grenzen hebben uiteraard een zeker gebruiksnut.
Maar als we het hebben over territoriale dynamieken (bijvoorbeeld mobiliteit van personen, ecosystemen of economische omstandigheden)
kunnen we ons vragen stellen bij hun pertinentie. We kunnen deze begrenzingen zien als geografisch geplaatste abstracties van de sociale
realiteit, maar ze marginaliseren en fragmenteren de tijds- en ruimtelijke
dimensies van de voorgenoemde dynamieken, wat het begrip ervan
bemoeilijkt. Kunnen we structureel ingrijpen op een geografisch gebied
zonder te pogen die dynamieken – die zowel de ontwikkeling van constructies als de fysieke en biologische processen waarmee ze interageren bepalen en bepaald hebben– te beschrijven en objectief te maken?
2. Vandaag de dag spreekt iedereen over duurzame ontwikkeling en
het is dan ook nuttig om eraan te herinneren dat voor dat soort ontwikkeling een begrip op voorhand (« ex ante ») van die dynamieken nodig
is en dat soms ook de « oppervlaktelogica » [Corboz, 2001 (1983): 206,
225-226, 254, 288], eigen aan het beheer van het gebied, moet worden overstegen om de configuraties in situ te benaderen. De uitdaging
is dan ook van kennistheoretische aard: er is een duidelijke link met de
concepten, de methodes, en de representatiemethodes die we associëren met de territoriale realiteit. Dit veronderstelt een bevraging van
het geopolitieke statuut van de bestudeerde gebieden maar ook van de
verhoudingen (op verschillende niveaus) met andere sociaalruimtelijke
eenheden die vaak als losstaand van het bestudeerde gebied gezien
worden.
3. We moeten dan ook voorzichtig zijn met bepaalde termen die vaak
opduiken als over verstedelijking gesproken wordt (radioconcentrisme,
polycentrisme, centraliteit, periferie…), maar ook wanneer over tegengestelden daarvan gesproken wordt: de natuur, het platteland, openheid. Voordat we de modaliteiten voor een duurzame ontwikkeling kunnen bepalen moeten we ons dus buigen over de elementen die ons
begrip van het gebied bepalen. Het gaat hier over de « schalen », de
« (conceptuele en ruimtelijke) kaders » en de « performatieven » (uit-

1

drukkingen met normatieve waarde) die we ermee in verband brengen.
[Austin, 1991 (1962); Corboz, 2001 (1983): 210-211, 253-255; Secchi,
2006 (2000): 27-28; Agier, 2009: 52-53; Roland, 2011b: 7-9, voor een
uitgebreide definitie van de drie termen tussen aanhalingstekens].
4. In Brussel zorgt het Zoniënwoud voor zo’n uitdaging. Het woud is
immers een grensoverschrijdend ecologisch patrimonium maar er zijn
ook verschillende ruimtelijke, historische en semantische spelers, die
zowel uit het natuurlijke als uit het niet-natuurlijke stammen. Dit artikel
beschouwt dan ook de Brusselse agglomeratie2 vanuit een Zoniënwoudperspectief. We bekijken hier het zuidzuidoostelijke deel van
Brussel: het gebied tussen de vijfhoek en een aantal valleien van beekjes: de Geleytsbeek, Ukkelbeek, Linkebeek, Meerbeek en de Hain in
het zuiden; de IJse en de Argentine in het zuidoosten, de Woluwe en
de Voer in het oosten (zie figuur 4 & 6). Doel van dit artikel is niet om
een exhaustieve beschrijving te geven van dit gebied, maar wel om aan
te tonen dat het begrip ervan – en dus ook het beheer ervan –
gebaseerd is op een specifieke vorm van kennis die losgekoppeld moet
worden van institutionele bepalende factoren en van de normativiteit
van bepaalde politieke en/of wetenschappelijke constructies die zich
richten op het urbanisme, de ruimtelijke analyse en het milieubeheer
[Corboz, 2001 (1983): 203-207, 221, 249-256; Latour, 1997 (1991):
10-14, 23-50, 192-197; Larrère, 2009 (1997): 141-143, 154-156, 216224; Latour, 1998; Secchi, 2006 (2000): 33-34; Feltz, 2003: 9-13, 9799, 204; Agier, 2009: 10, 29-30].
1. Wat als we door het bos de stad niet meer zien…
5. Het dubbele karakter van het socio-economische landschap in
Brussel is al vaak beschreven [PWC & MPRBC, 2007: 67, 70-71;
Kesteloot & Loopmans, 2009; MRBC-AATL et al., 2010d: 30-31;
GRBC, 2011: 52-53, 110, 267]. Het zuidzuidoosten van de agglomeratie wordt er vaak getypeerd als het gebied van de gegoede klasse. Dit
is een voedingsbodem voor discussies over taalkwesties, over de mobiliteit van pendelaars of over het habitatmodel met residentiële verkaveling voor eengezinswoningen. In die debatten is er zelden plaats voor
het Zoniënwoud. Het woud wordt als entiteit op zich gezien, die een rol
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als ecosysteem heeft in de groene gordel of in de ecologische netwerken. Maar het discours over de dualisering of over de perifere ruimtelijke aspecten [MRBC_AATL et al. 2010D: 38] wordt zelden in verband
gebracht met de aard van het bestudeerde gebied. Het gaat met andere woorden nooit over de betrekkingen tussen stedelijke constructies
en de woonpraktijken enerzijds en de fysieke structuren van het gebied
anderzijds. Hoewel het woud één van die fysieke structuren is, beperkt
de discussie zich veelal tot de risico’s op verval die het woud loopt, of
wordt er gestreden voor de bescherming van de « natuurlijke gordel »
tegen de « Brusselse urbanisatie ». Minder wordt gesproken over de rol
van het woud in het ontstaan en de ontwikkeling van een erg verspreid
stedelijk weefsel. De rol van het woud komt nauwelijks meer aan bod in
de instrumenten voor ruimtelijke ordening [GW, 1999; GRBC, 2002;
MVG, 2004; VR, PVB et al., 2004] of in institutionele mechanismen die
de urbane ontwikkeling in Brussel duurzamer moeten maken. Er wordt
nauwelijks over gesproken in het Vlaams Strategisch Gebied rond
Brussel (VSGB) [MVG et al., 2008a & b] en ook niet in het toekomstige
Plan Régional de Développement Durable (PRDD) [GRBC, 2011]. Het
blijkt duidelijk uit de « stadsprojecten » (figuur 1a) en uit de ecologische
netwerken (figuur 1b) die uit die mechanismen stammen dat er maar
weinig rekening wordt gehouden met de verhouding tussen het woud
en de omliggende ruimtes. De notie bosrand is ook niet erg sterk aanwezig. Het VSGB spreekt liever over de Groene Gordel, en de PRDD
over ecologisch netwerk. Er wordt dan ook maar weinig gesproken
over de impact van het woud op het grond- en oppervlaktewater
[VMM, 2008: 39, 53-54], over hoe het woud de hittegolven in de stad
regelt [VITO, 2007: 7, 11; Van Weverberg et al., 2008], of over de sociaaleconomische impact op de woonpraktijken in het woud. [Roland,
2011a: 56-59, 157] Met andere woorden, het woudcomplex wordt niet
gezien als een structurerend element in de stedelijke ontwikkeling.

Figuur 1. Vergelijking (door
de auteur) van de strategische plannen en de regionale projecten in verband
met ecologische netwerken

6. Deze situatie heeft deels te maken met de institutionele context
van België die de kennis over het centrale deel van het land fragmenteert. Toch moet de kennistheoretische dimensie niet uit het oog verloren worden. Bijvoorbeeld in cartografische referentiedocumenten en in
de documenten die dienden als basis voor de ruimtelijke ordening –
meer bepaald de topografische kaart 1: 20 000 [NGI, 1988-2002], de
biologische evaluatiekaart [Brichau et al., 1997-2000 & 2000; INBO et
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al., 2010] of het Europees netwerk Natura 2000 [EEA, 2010] –, wordt
het bosmassief louter weergegeven als een soort homogene grondbedekking. Dit is de een inperking van zijn landschapsinvloed en zijn invloed op het ecosysteem3 . In die voorstellingen wordt het woud an sich
bevestigd: we zien een mooie entiteit afgescheiden van de woonzones,
van de « groene ruimtes » en van de omliggende landbouwgebieden.
Maar vanuit een fysiek en biologisch standpunt vormen deze ruimten
een « ecotoon »4 .Vanuit een gebruiksstandpunt oriënteren ze de toekomst van het massief.
7. Figuren 2 en 3, die gemaakt zijn op basis van gedetailleerde ortofotokaarten, tonen aan dat er een duidelijk verschil is tussen de geciteerde afbeeldingen en de in situ inplantingen van gebouwen en natuur.
We zien duidelijk zo’n verschil bij de speciale beschermingszone van
het bosmassief, die werd opgesteld toen het woud werd ingeschreven
in het Natura 2000 netwerk in 2007. Door het bosmassief als een vlek
aan een referentieruimte te koppelen wordt een specifiek grondgebruik
als bosgebied uiteraard blijvend gemaakt. Maar op beleidsniveau isoleert dit soort weergave het woud van zijn omgeving. Op basis van deze afbakeningsoperatie, ingeschreven in de zogenaamde «individualistische hypothese»5 in verband met de structurering van plantengemeenschappen, hebben we niet de juiste wapens in handen om de evolutie
van het woud ten opzichte van de omgeving waarin het zich situeert te
kunnen begrijpen. Deze manier van voorstellen geeft in de realiteit voorrang aan autonome beheersvormen (zie figuur 1). Dit gaat ten koste
van gebiedsinrichtingsprojecten die meer aandacht hebben voor hun
« ecologische » impact6. Op figuur 3 zien we duidelijk de verwevenheid
tussen gebouwen en natuur buiten de afbakening die op dit moment
met het woud worden verbonden. Naast een normatieve inzet is er hier
ook een landschapsinzet [CEE, 1992; Campbell & Reece, 2007: 1174,
1277, 1311, 1324-1325; LAFS, 2009: 104].
8. De moeilijkheid om het woud in een pertinent ruimtelijk kader te
plaatsen en om zijn structurerende rol te beschouwen in de stedelijke
ontwikkeling kan vermeden worden door het bosgebied en zijn omgeFiguur 3. Er is duidelijk een dichte uitgerekte vegetatie buiten de afbakening van de
speciale beschermingszone van het massief, en die heeft geen equivalent in andere
delen van de agglomeratie
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Figuur 2. Resultaat van een pixelanalyse die de vegetale structuren toont in het beschouwde gebied. Kaart opgemaakt door de auteur met de ENVI-software, kadrering van ongeveer 20 X 14 km
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ving zowel historisch, antropologisch als en ruimtelijk te benaderen
[Geertz, 1973: 24-28, & 1998; Arnaud, 2008: 7-10; Mary, 2008]. De
rest van dit artikel wordt hieraan gewijd.
2. Het Zoniënwoud als ecosysteem situeren
9. Om het Zoniënwoud te kunnen beschrijven is er ex ante een
schaalverandering nodig en een verandering van cartografische codes,
om de volgende situatie te integreren (figuur 4): het Zoniënwoud is het
enige boscomplex van enige omvang tussen de Belgische kust en de
Samber en Maas en ze is op twee niveaus « stedelijk »7 . Het woud ligt
in de directe invloedssfeer van de Brusselse agglomeratie, en bovendien heeft ze ook een centrale ligging in de North Western Metropolitan
Area [CE, 2007: 8; INBO, 2009: 69-77]. Het woud ligt in het centrum
van een ellipsvormige regio die afgebakend door steden als Antwerpen,
Gent, Kortrijk, Rijsel-Roubaix-Tourcoing, Lens-Liévin, Douai, Valenciennes, Bergen, Charleroi, Namen, Hoei, Luik, Maastricht en Hasselt. Het
woud is dus qua statuut niet te vergelijken met de Ardense of Kempense bossen of aan de Europese beukenbossen in landelijke milieus [Daise et al., 2009: 23-24]. In tegenstelling tot die laatste heeft het Zoniënwoud geen enkel ecologisch broertje van gelijke grote op minder dan
60 kilometer van zijn uitlopers. [EEA, 2006; EEA, 2010]. Daarenboven
heeft het woud in hoge mate te maken met stedelijke druk.
10. Op Belgische schaal is het Zoniënwoud het enige massief waarvan het voortbestaan afhangt van een groot aantal constructies: niet
alleen gebouwen, maar ook verkeersinfrastructuur. En die brengen een
aantal praktijken met zich mee die een directe invloed hebben op het
woud. Daarom moet de gestelde diagnose de strikte reglementaire perimeters overstijgen om twee dimensies beter te kunnen objectiveren:
enerzijds de ruimtelijke omvang van de ecosystemen en de verhoudingen ervan met het water en de ondergrond en anderzijds de impact
van de menselijke activiteiten op de ecosystemen.
11. Om de eerste dimensie te kunnen objectiveren moeten we de interacties tussen het massief en de waterlopen die ontspringen in het
woud (de IJse, de Woluwe en de Argentine) bekijken. We moeten dan

5

ook de rol bekijken van het biogeochemische geheel dat gevormd
wordt door het woud en het Brusseliaans zand 8 in de bescherming van
het grondwater, in het bijzonder dan in die van het Ledo-Paniseliaan
Brusseliaan aquifersysteem9 (zie figuur 4) [DGARNE, 2005: 10, 17;
DGARNE, 2006: 3-13, 23-24, 27; VMM, 2008: 12, 20-21, 24-26, 3335, 39-40, 53-54, 68; Daise et al., 2009 & 2011: 42-45; LAFS, 2009:
181-195; CIW & VMM, 2010: 11-12, 21, 39 ; DGARNE, 2010: 5, 19,
22; Langhor, 2010; Vandermotten et al., 2012: 7-12].
12. Voor het objectiveren van de tweede dimensie moet de invloed
van woonvormen op het woud en zijn uitlopers onderzocht worden.
Zowel wat betreft «buurtgebruik» (ontspanningsactiviteiten, landbouwgebruik, inrichten van tuintjes, rioolinrichting, geothermie,…) als wat
betreft grotere infrastructuurwerken (GEN, verbreding van de Ring, bestemming van het Deltaknooppunt, toekomst van het viaduct van Oudergem, aanpassing van de verkeersstromen in de buurt van het Ter
Kamerenbos, de Louisalaan, en de Lotharingendreef). [Langhor, 2001:
111-112; De Vos, 2005: 37-40, 70-71; Daise et al., 2009: 45-47, 5156, 345-350; Vandermotten et al., 2012: 52-55].
13. Hoewel dit belangrijke kwesties zijn, zullen we ze hier niet systematisch behandelen. We willen hier wel een aantal elementen aanreiken
die het begrip moeten verhogen. We doen dit aan de hand van een
ander erg fundamenteel perspectief: de evolutie van het woud in de tijd.
Van die evolutie hangen de huidige fysieke en socioculturele realiteit van
het woud af.
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Figuur 4. Drie schalen die de ruimtelijke toestand van het Zoniënmassief verduidelijken
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3. Het plateau van het Zoniënwoud: een “stroomopwaartsstroomafwaarts” asymmetrie in het ontstaan van de stad Brussel (11e tot 18e eeuw)
14. Om de fysieke realiteit van het Zoniënwoud te kunnen duiden
moeten we minstens 10 teruggaan naar de Karolingische tijd. Toen viel
een groot geheel, het zogeheten Kolenwoud, in stukken uiteen als gevolg van een aantal ontginningsoperaties. Het is in die tijd dat de benaming Sonia silva (Zoniënwoud) ontstaat, wat aantoont dat een gedeelte van dit geheel ingenomen wordt door menselijke constructies.
Figuur 5 geeft een idee van de uitgebreidheid van het massief voor die
individualisering. Het massief besloeg toen het volledige zuiden van
Brussel en bedekt zowat het volledige plateau tussen Zenne en Dijle,
met inbegrip van het Hallerbos en het bos van Vorst [Duvivier, 1861:
12-13; Pierron, s.d.: 8-9, 12; LAFS, 2009: 10-16, 64-65, 183-184; Byl
et al., 2010].
15. Die versnippering staat synoniem voor een groei van een aantal
praktijken die rechtstreeks te maken hebben met het bos. Dit gaat gepaard met een toename van het aantal bouwsels aan de grenzen van
het woud: ofwel aan de toenmalige bosranden, ofwel dieper in het bos
op gronden die ontbost werden voor landbouw of ontginningsdoeleinden. Hieruit ontstaan verschillende nederzettingen. De oudste woonvormen gaan terug tot de tiende eeuw (Tervuren, Ukkel, Overijse, Watermaal) ; de meeste andere duiken op in de 12e en 13e eeuw. Er zijn
op dat moment veel landbouwexploitaties 11 in de directe omgeving van
het massief, en in de 12e eeuw duiken ook religieuze of adellijke domeinen op, die soms echt midden in het bos gebouwd worden. De aanwezigheid van die domeinen staat in rechtstreeks verband met de invloed die de Hertogen van Brabant er willen laten gelden. Het Zoniënwoud is officieel « eigendom van de soevereinen » tot in 1794 12 [Ferraris, 1771-1778; Pierron, s.d.: 11-12; LAFS, 2009: 10; Jaumain et al.,
2009: 71; Vandermotten et al., 2012: 20, 77-80, 94-100, 102-103,
139-142]. Deze elementen zijn nog duidelijk zichtbaar op de Ferrariskaart (figuur 6). Ze getuigen van het belang van het bosmassief tot het
Figuur 5. De progressieve versnippering van het « Kolenbos », stand van zaken in de
Romeinse tijd
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Figuur 6 –Verdeling van de praktijken en van de gebouwen binnen het beschouwde territorium in het tweede deel van de 18e eeuw
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einde van het Ancien Régime. Voor de volkeren die zich in de buurt
hebben gevestigd, ook voor de Brusselaars, was het woud een bron
van brandstoffen, bouwmaterialen, voedsel, en een speler in de landbouwactiviteiten. Voor de adellijke en religieuze autoriteiten is het een
belangrijke bron van inkomsten en ook een ontspannings- en praalruimte waarin jachtpartijen georganiseerd werden. [Pierron, s.d.: 225233; Liesenborghs, 2005; LAFS, 2009: 10-16, 51-54; Vandermotten et
al., 2012: 17-20].
16. De gebruiken, of het nu gaat om overleven, productie, of vertoon,
die zich ontwikkelen in het zuidzuidoosten van Brussel tijdens deze periode zijn niet van dezelfde aard als diegene die plaatsvinden in westen
en in het noorden van de stad. De verdeling en de bouwsels die het
resultaat zijn van deze gebruiken– wegen, gebouwen, parken, warandes 13 – kunnen aldus best worden bekeken vanuit een driedelige vaststelling: wat betreft de collectieve beeldvorming is het bos een landschappelijke constructie14 die plaats biedt aan sociale praktijken (zie
figuur 14); als we het functioneel bekijken is het een bron voor grondstoffen die toegankelijke gemaakt wordt door een netwerk van steenwegen en dreven15; en wat beheer betreft is het de eigendom van de
soevereine autoriteit die wikt en beschikt [Smolar-Meynart, 1998: 33,
36-37, 118-119; Van de Kerckhof et al., 2000: 274].

Figuur 7 . Het woud is een
element dat tussenkomt in
de krachtverhoudingen
tussen de stedelijke actoren en veroorzaakt erg snel
een asymmetrie in de
verdeling van de territoriale dynamieken

17. Deze drieledigheid is niet onschuldig. Het wijst erop dat voor de
bevolking van Brussel maar ook voor de autoriteiten die er zetelen de
territoria extra muros niet beschouwd worden als isotroop. De grenzen
van het Hertogdom Brabant, de contacten die onderhouden worden
met Leuven, het Zoniënwoud en de fysieke grens die gevormd wordt
door de riviervlakte van de Zenne zijn allemaal factoren die een pure
radiocentrische beweging van de territoriale dynamiek tegengaan. Wat
proto-urbanisatie betreft wordt de verspreiding van bouwsels toen oosten van de Zenne aldus evenzeer bepaald door een bijzondere geopolitieke en socioculturele situatie –die van een hertogelijk woud stroomopwaarts ten opzichte van een stedelijke nederzetting, beiden in onder
de leiding van eenzelfde autoriteit – als door de ontplooiing van de fysieke realiteit van de stad vanuit zijn centrum. Het woud speelt ook een
rol in het ontstaan van bepaalde morfologische bijzonderheden van het
Pentagoon, die een erfenis zijn uit het Ancien Régime. Er zijn daarvoor
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drie redenen. Ten eerste: de topografie vergemakkelijkt het vervoer van
het hout naar Brussel ; ten tweede: dat hout is het materiaal waarmee
deze stedelijke nederzetting gebouwd wordt (materieel, economisch en
politiek) ; ten derde: die nederzetting heeft op zijn grondgebied als enige toegang tot de Zenne (en later het kanaal van Willebroek), de belangrijkste manier om het hout te transporteren. Zoals figuur 7 aanwijst,
is de ontwikkeling van het centrale stadsweefsel geen puur endogeen
gebeuren, de relatie tot het woud speelt er een rol in. [Jaumain et al.,
2009: 53]. De asymmetrie die daar het resultaat van is wordt ook aangegeven door toponiemen als Hout kaye, Hooy kaye, de Hout merckt
Straet, en door de aanwezigheid van een houtmarkt in Brussel van de
15e tot de 19e eeuw. Maar ze wordt toch vooral duidelijk in het uitzicht
van bepaalde stadsconstructies. Figuur 7 toont de betrekkingen tussen
de warande van Coudenberg (nu het park van Brussel) en de bosjes in
het noordwesten van het Zoniënmassief, en met het belang van de
praktijken die plaats vonden in de as van de walsche weg (zie noten
12, 14, 16 & 23). Figuur 7 laat ook duidelijk de noord-west en zuid-oostoriëntatie van de tracés intra muros zien, meer bepaald van de Steenwech 16. Die tracés zijn allemaal opgetrokken rond een knooppunt gelegen aan het Handelsdok (161) en het Sint-Katelijnedok (1564). Ze zijn
de verbinding naar verschillende steenwegen die het Zoniënwoud met
het Kanaal van Willebroek verbinden. De kapplannen liggen trouwens
haaks op die steenwegen, wat een expliciet teken is van de praktijken
die zich in de vallei afspelen [Fricx, 1712; Henne & Wauters, 1845: 303,
528-529; Ducpetiaux, 1847: 90; Smolar-Meynart, 1998: 33; Jaumain et
al., 2009: 72].
18. De rol van het woud is dan wel belangrijk voor de territoriale dynamiek maar is dat minder voor de stadsautoriteiten: het is eigendom
van de soevereinen; het woud heeft dus niet hetzelfde statuut als de
Kuip van Brussel (van de 13e eeuw tot 1795). De stad beschikt niet vrij
over de grondstoffen van het bos (er was trouwens sprake van een
doorgangsheffing van de 15e tot de 18e eeuw), die de macht van de
Heren bevestigde. Die Heren nemen trouwens een aantal maatregelen
om het woud te behouden en om het massief te valoriseren17 . Vanaf
dat moment wordt het woud « gebouwd » net zozeer als de stad zelf,
en het uitzicht ervan wordt minder en minder « spontaan ». Beetje bij
beetje wordt het woud afgebakend en gemodelleerd in functie van de
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eigendomsgrenzen, de wegen doorheen het woud worden geplaveid
en gelijkgemaakt, het lage kreupelbos wordt verwijderd, gebieden die
«van nature » leeg zijn worden vol geplant en de bestaande bomen
worden vervangen –meestal door beuken – om de exploitatie te maximaliseren. Die veranderingen waren vooral vanaf de zestiende eeuw erg
intensief en leiden vanaf het begin van de 18e eeuw tot de bouw van
een sterk door de mens gereguleerd bostype: het gelijkjarig beukenbos. Vanaf dat moment werden er jonge beuken gekweekt in boomkwekerijen (aan het rood klooster) en daarna uitgeplant in het woud
waar ze onderwerp worden van een artificiële selectie volgens de « a
tire et aire18 » exploitatiewijze [Pierron, s.d.: 96-129, 147-168, 243-247;
Mortier & Hasquin, 1997: 19-20; LAFS, 2009; Vandermotten et al.,
2012: 4].
19. Deze manier van beheer, die naar het volledige massief wordt uitgebreid vanaf 1788 en wordt voortgezet tot in het begin van de 20ste
eeuw zorgt voor homogeniteit in het massief. Bovendien wordt de oppervlakte ervan vergroot. Maar de bestaansreden is puur economisch
en strategisch, en getuigt van de krachtsverhoudingen van dat moment. De notie van asymmetrie die we in dit gedeelte aanhaalden is
een manier om de geopolitieke realiteit die predomineerde van de 12e
tot de 18e eeuw te vertalen, die van een coalitie van stedelijke actoren
bepaald door twee complementaire maar ook concurrerende krachten:
de stad en het woud. Zoals de kadrering van oude kaarten al doet
vermoeden [Van Werden, 1659; Ferraris, 1770; Pierron, s.d.: 21, 89],
overstijgt deze realiteit in termen van geografische uitgestrektheid Brussel Intra Muros. Het zwaartepunt van de vijfhoek wordt verplaatst naar
het zuidoosten, aangezien de ontwikkeling ervan sterk verbonden is
met dit hinterland. Dit gedeelte van de actuele agglomeratie moet dus –
tijdens het ancien régime – in de eerste plaats gezien worden als de
vrucht van een territoriale coproductie en niet als het product van autonome actoren [Pierron, s.d.; LAFS, 2009; Jaumain et al., 2009: 71-72].
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4. Het stille onttrekken: de privatisering van het woudmassief
aan de vooravond van de stadsexpansie (einde van de 18e eeuw
– begin van de 19e eeuw)
20. Die coproductie en de relatieve bescherming van het woud die
daar het gevolg van is, worden in het begin van de 19e eeuw opnieuw
in vraag gesteld. Een politieke crisis veroorzaakt moeilijkheden voor de
soevereine heerschappij, de seculiere eigenaar van het woud19. In die
context staat het proces van rationalisering van het « beheer » en van
de bosexploitatie die tijdens de voorgaande eeuwen een aanvang namen gelijk aan belangrijke inkrimpingen van de oppervlakte van het
massief. Gezien de wijzigende machtsverhoudingen woog het woud
niet meer door op het politieke plan en enkel de financiële waarde ervan is nog van tel.
21. De voorlopers van deze regimewissel kunnen we al zien in 1822,
wanneer Willem I de eigendom van het massief afstaat aan een Naamloze Vennootschap waarvan hij aandeelhouder is: de Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt
(ANMBV) 20. Officieel dient deze houtkapitaaltransfer om de openbare
schuld als gevolg van de Napoleontische oorlogen te verminderen. Officieus repatrieert deze actie, in een politiek instabiele context, het kapitaal dat het domeinwoud in hoofde van de soeverein vertegenwoordigt.
Dat zal zo blijven tot in 1834, wanneer de ANMBV – sinds de Belgische
onafhankelijkheid verworden tot de Société Générale pour favoriser
l'industrie nationale - zijn nationale karakter bevestigt. Aan de vooravond van de industrialisering op het Belgische grondgebied en in een
institutionele context die de financiële precariteit bespoedigt, werd het
woud schatplichtig aan een regime dat ver van Brussel ligt en waar de
rationaliteit van het uitzicht van het woud puur synoniem is van winst
maken. [Maziers, 1994; Corvol, 1995: 704; Kurgan-van Hentenryk,
1997 (1996): 21-26, & 1998; Tallier, 2002: 1248-1252, 1261; LAFS,
2009: 10-15, 17-18, 58].
22. Dit stille onttrekken van de « woudeenheid » aan de Brusselse dynamiek zal overigens de gedaante van het landschap ten zuidzuidoosten van de vijfhoek veranderen. Dat zorgt vanaf 1825 voor een administratieve verdeling van het massief om het innen van belastingen op zijn
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waarde te vergemakkelijken. 21 Zoals figuur 8a aantoont worden de
« boswachterijen » toevertrouwd aan de aangrenzende gemeenten van
het gewezen hertogelijke domein. Dat heeft een impact op het bosbeheer (zie noot 22), maar deze administratieve herschikking legt ook de
institutionele krachtverhoudingen tussen de stad Brussel en zijn periferie vast, en dat op de vooravond van de uitbreiding van het centrale
stadsweefsel. [LAFS, 2009: 77-78; Vandermotten et al., 2012: 4].
23. De gebeurtenissen van 1822 leiden trouwens tot het aanleggen
van de weg van de Bank. (1833). Die loopt dwars door het woud en
verbindt de Charleroisesteenweg met de Mechelsesteenweg en vormt
een nieuwe weginfrastructuur op de scheidingslijn tussen het dal van
de Zenne en het dal van de Dijle. In tegenstelling tot de steenwegen
gaat deze weg deze weg niet meer richting Vijfhoek. De weg ontsluit de
industriële activiteiten van de regio Charleroi waar de Scoiété Générale
sterk in investeert. Tegelijkertijd vergroot hij de toegang tot het zuidelijke
gedeelte van het woud, meer bepaald tot een aantal beboste percelen ,
die de Société in grote aantallen verkoopt tussen 1831 en 1836 (voor
zijn « vrijwillige nationalisering » door het terugkopen van aandelen aan
Willem I), aan de zakenburgerij. Figuren 12b en 12c tonen duidelijk de
sterke toename van het aantal tracés en boswegen in het zuidelijke
gedeelte van het woud in de 19e eeuw. Ze gaan gepaard met de aankoop van privédomeinen op de grondvesten van het gewezen hertogelijk domein: de Meeûs in Ohain (1833, 1836), de Béthune in Terhulpen
(1833), Coghen in Ukkel (Kasteel van Wolvendaal, 1829), Bischoffsheim
(aangekocht door de weduwe Vanderhecht in 1832, doorverkocht aan
voornoemde familie in 1848) en Verhaegen (de toekomstige eigendom
Tournay-Solvay) in Watermaal-Bosvoorde [IGM, 1975 (1858); Kurganvan Hentenryk, 1997 (1996): 21-26, 112; Tallier, 2002: 1267-1269,
1271-1274; Verwilghen, 2006: 21-22, 70-72, 75-76; LAFS, 2009: 24;
Vandermotten et al., 2012: 55, 60, 124].
24. De verandering van het statuut van het massief is dus zowel institutioneel als ruimtelijk van aard (figuur 8). Het woud, dat voordien erg
nauw betrokken was met zijn onmiddellijke omgeving en meer bepaald
met het gebied ten oosten van de Zenne maakt voortaan deel uit van
de as Antwerpen-Brussel-Charleroi, die ook vorm krijgt door de aanleg
van het kanaal (1832) en van de spoorweg Brussel-Zuid – Charleroi-
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zuid. (1843-1873). De opbrengst uit verkoop van stukken woudgrond
dient trouwens om de kanalisering van de Samber en de infrastructuurwerken in de Antwerpse haven te financieren. [Maziers, 1994;
Jaumain et al., 2009: 93].
25. Deze extralokale determinanten passen ook de realiteit ter plekke
sterk aan: op korte termijn worden de bestaande landschapsstructuren
volledig veranderd: op langere termijn oriënteren ze gedurende verschillende decennia de extra-muros ontwikkeling van Brussel. Want, wanneer in 1842 het woudgebied geschonken wordt aan de Belgische
staat (in het kader van de financiële regeling als gevolg van het opsplitsen van het Koninkrijk der Lage Landen) krijgt die maar 4.386 ha van
de 11.718 ha van het vroegere domein. Een groot deel van het woudoppervlak werd dus verkaveld, verkocht, vaak ontgonnen en daarna
gebruikt als landbouwgrond of in zeer grote private domeinen. En het
zijn net die gronden en die eigendommen, zoals het Linthout- of Mesdaelbos, het Mangelingenbosch, het Solbosch, het Streek Veld, de
Stokkel en de Heeghde22 (figuur 9), alsook bepaalde sites geërfd uit het
Ancien Régime (meer bepaald tussen 1819 en 1821) of aangeworven
via confiscatie van kerkelijke eigendom (vooral in 1769) die de speculatieve logica eigen aan het urbanisatieproces gaan voeden. Naast de
transformaties die de fysieke en politieke ontwikkeling van de stad
Brussel mogelijk maken23, vertegenwoordigen deze percelen immers
niet enkel een reservoir van landen voor de jonge hoofdstad, maar
vooral een te valoriseren financieel kapitaal in hoofde van investeerders
die de ontwikkeling van de stad steunen. [Wauters, 1855: 11; Corvol,
1995; Tallier, 2002: 1245; Jaumain et al., 2009: 281; LAFS, 2009: 17,
58, 77-78; Zitouni, 2010: 70; Vandermotten et al., 2012: 4-6].

Figuur 8. De impact van de statuutwijziging van 1822 op de eigendom van het woud
en op zijn plaats in de as Antwerpen –Brussel-Charleroi.
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5. De grote coalitie: Zoniën in het hart van de politieke en financiële constructies van de nieuwe Belgische staat. (19e eeuw)
26. Onder invloed van economische, politieke en urbanistische logica’s maar ook als gevolg van de aard van de programma’s zelf – die
grote nieuwe grondreserves vragen24 –, begint het bezetten van de
bosgronden van 1822 door allerlei constructies vanaf het tweede deel
van de 19e eeuw. Twee grote verstedelijkingsoperaties zorgen daarvoor: de aanleg van de Leopoldwijk (1837) en die van de Louizalaan
(1861-1862). De eerste zal de oude bosjes van het woud in de buurt
van de vijfhoek transformeren, de tweede gaat « op zoek » naar de
voormalige Heeghde, die ondertussen ontgonnen was en meer bepaald een terrein dat door Koning Leopold I aan de Belgische staat
geschonken wordt in 1843: het toekomstige Ter Kamerenbos. [Jaumain
et al., 2009: 40, 112-113; Vandermotten et al., 2012: 34, 35, 65, 83,
106].
27. Met deze operaties in het achterhoofd krijgen de grondtransfers
van het begin van de eeuw een bijzondere waarde. Er zijn twee hypotheses (zie figuur 9) die bekeken moeten worden:

Figuur 9 – De linken tussen de eerste urbanistische ontwikkelingen extra
muros en de verkochte
percelen van het Zoniënmassief, met name de
Heeghde, Solbosch, Mesdaelbos, Mangelingenbosch en Linthoutbos

28. Voor wat de Leopoldwijk betreft, ontmoeten de uitdagingen in verband met de politieke uitbreiding van de Stad Brussel (vooral in 1853)
de ambities van de grote bourgeoisfamilies die de vallei van de Maalbeek graag willen oversteken om de grondeigendommen die ze bij de
verkopen door de Société Générale verkregen, te valoriseren. Maar de
inplanting van de nieuwe wijk vlakbij Solbosch, het Mesdaelbos en het
Linthoutbos is zeker niet vrijblijvend. Tussen de aandeelhouders van de
immobiliënonderneming die de ontwikkeling van de buurt verzorgt, de
Société civile pour l’agrandissement et l’embellissement de la capitale
de la Belgique (1837) –, zitten immers ook vertegenwoordigers van die
families waarvan het financiële kapitaal soms is opgebouwd aan de
hand van de betreffende sites. Anderzijds is deze onderneming , opgericht door Ferdinand Meeus een filiaal van de Société Générale, die tussen 1830 en 1861 geleid werd door Meeus en waar dezelfde families
aandeelhouders zijn.25 [Wauters, 1855: 11; Witte, 1969: 6-47; Kurganvan Hentenryk, 1997 (1996): 26-36; Tallier, 2002; MRBC-DMS, Berckmans & Genon, s.d.: 9, 11 ; Jaumain et al., 2009: 91, 112, 218].
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29. Bij de Louizalaan liggen de kaarten anders: er is enerzijds de immobiliënoperatie die waarde krijgt door de aanleg van het Ter Kamerenbos en zijn promenades, maar er is anderzijds ook de wil van de
Stad Brussel om toegang te krijgen tot een zeldzame en felbevochten
natuurlijke rijkdom: drinkwater dat in de Zoniëngronden aanwezig is. De
politieke annexatie van de laan en het park werden dan ook al snel gevolgd door de eerste collectes van water in het Zoniënwoud vanaf 1873
(wet van 8 juni 1875) [ICM, 1879; Ranieri, 1973: 31-33 ; Pierron, s.d.: 8
à 9; MRBC-DMS, Douillet & Schaack, s.d., a & b; LAFS, 2009: 197;
Jaumain et al., 2009: 91].
30. Meer nog dan de eerste stedenbouwkundige plannen26 [Zitouni,
2010: 122-125, 134-136], en verborgen achter argumenten die te maken hebben met de landschapswaarde en de socioculturele waarde
van het woud – zoals dat het geval was bij de creatie van het Ter Kamerenbos – zijn het dus de politieke en financiële belangen van een
beperkt aantal protagonisten die de ontwikkeling van het stedelijke
weefsel in de 19e eeuw lijken te sturen. Die belangen, bepaald door het
grondkapitaal verkregen door verkopen van het Zoniënmassief, kunnen
dan ook gezien worden als factoren die de geopolitieke asymmetrie die
enkele eeuwen eerder al aanwezig waren, versterkt hebben. De stad en
het bos zijn hier dus geen tegenpolen meer in een krachtenveld. Het
zijn hier twee elementen die de ambities dienen van een coalitie van
hegemonische actoren die bezit genomen hebben van een geografisch
gebied dat de fysieke limieten van het stedelijke weefsel overstijgt. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat deze asymmetrie ook zichtbaar is in
de ruimtelijke verdeling van de constructies extra muros en die tot het
midden van de twintigste eeuw vooral aanwezig is in het zuidzuidoosten van de vijfhoek. (figuur 11a) [Dejemeppe et al., 2012: 21]. Het feit
dat solvabele kopers werden gelokt door de terreinen waar vroeger de
uitlopers van het woudgebied waren, zorgde er waarschijnlijk ook voor
dat het sociale dualisatieproces dat Brussel ook vandaag nog kenmerkt
definitief werd vormgegeven. [Van Hecke et al., 2009: 153-155, 170171]. Deze hypothesen worden op het eerste zicht alvast bevestigd
door de uitbreiding van het Leopoldkwartier naar het noordoosten,
door de verhuis van de burgerij van Elsene en Sint-Joost naar de Maalbeekvallei en door de grote verbindingswegen aangelegd door Georges
Brugmann om de waarde van de grondeigendommen van Sint-Gillis,
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Vorst en Ukkel te doen stijgen. Ze wordt, rond de eeuwwisseling, ook
gestaafd door het verschuiven van de woonomgeving van de burgerij
naar de noordnoordwestkant van het woud en door de progressieve
verstedelijking van de gewezen Heeghde (Langeveld, Vert Chasseur),
en Linthout (George Henri wijk), van een deel van het Mesdael, en van
het stroomopwaarste gedeelte van de vallei van de Woluwe. (Watermaal-Bosvoorde, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe)
[MRBC-DMS, 2005-2007; ICM, 1885; ICM, 1879; ICM, 1904; Ranieri,
1973: 66, 70; MRBC-DMS, Herla & Deschaumes, 2007; Jaumain et al.,
2009: 43, 196, 218, 285, 357-359, 363; Zitouni, 2010: 53-96].
6. De inrichting van een periferie « in de periferie: het Zoniëngebied en de elites van het productivisme (einde 19e eeuw begin
20e eeuw)
31. In het begin van de 20e eeuw veranderen de tracés van de Leopoldwijk en van de Louizalaan, waar de eerste gebouwen al verschenen, in buurten in volle ontwikkeling. In enkele decennia tijd verbinden
ze het centrale stadsweefsel met bebouwbare terreinen vlakbij het
woudgebied (figuren 10, 11 & 12). Die omschakeling wordt vervolgens
sterk beïnvloed door de ideeën die Leopold II heeft over planning en
bouwpromotie (figuur 15). De uitbreiding wordt ook beïnvloed door de
historische tracés van de steenwegen, de theorieën in verband met
tuinwijken27 , de wereldtentoonstellingen (1880, 1897, 1910), het
spoorwegennet en het tramnet (in volle uitbreiding tussen 1869 en
1952), en met de opkomst van het woudtoerisme bij ruime bevolkingsklassen. [Ranieri, 1973: 21, 24, 71, 88, 112, 343, 353-356; Jaumain et
al., 2009: 39, 90-91, 98, 286, 306; LAFS, 2009: 36-37; Zitouni, 2010:
220-223; Vandermotten et al., 2012: 20-28].
32. De grote lijnen van deze verandering kunnen als volgt worden samengevat:
33. Een eerste as 28, in het oosten, zorgt voor een bevolkingsconcentratie in de hoger gelegen delen van Schaarbeek en Etterbeek, rond de
Wetstraat en de Cortenberg- en Oudergemlaan. Dat zorgt dan weer
voor bevolkingsconcentratie in de twee Woluwes, rond Stokkel, Kraai-
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Figuur 10 – Drie blikken op de morfogenese van het bestudeerde gebied van het einde van de 18e tot het begin van de 20e eeuw

15

Lee Christopher ROLAND,
« Als we door het bos de stad niet meer zien: voor een
gezamenlijke analyse van het Zoniënwoud en de verstedelijking »,
Brussels Studies, Nummer 60, 2 juli 2012, www.brusselsstudies.be

Figuur 11 – Het proces van
opschuiving naar het zuidzuidoosten van de residentiële wijken in de loop van
de 20e eeuw.

nem en Tervuren, via de beboste Tervurenlaan (1896-1899). Deze as
vertrekt van het warandepark (1775-1780) en loopt naar het Noordoosten van het Zoniënwoud – meer bepaald het Koninklijk Domein in Tervuren en knoopt aan met een aantal sites met een landschaps- of recreatieve bestemming: het Jubelpark (1888), de parken – van Woluwe,
Parmentier en de Mellaertsvijvers (1887-1899, 1906) –, en de Ravensteingolf (Royal Golf Club van België) [Ranieri, 1973: 77-98, 124; Jaumain et al., 2009: 302-304; Vandermotten et al., 2012: 106, 107].
34. Een tweede as in het zuidoosten29, zorgt voor de verstedelijking
van Elsene en Sint-Gillis rondom de Louizalaan. Dit leidt tot de verstedelijking van Oudergem, Vorst, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en Terhulpen door twee gebeurtenissen: ten eerste de aansluiting met de Tervurenlaan door de aanleg van de Jachtlaan, de Vorstlaan (1901-1910) en
de Natiënlaan (1922) ; anderzijds door de aanleg van de buurtspoor-
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weg W naar Eigenbrakel en Waver30, en de asfaltering van de Lotharingendreef (1925). Naar het voorbeeld van wat er in het oosten gebeurt,
zijn ook deze werken gericht op een stukje van het woud: het Ter Kamerenbos. [Ranieri, 1973: 70, 103-113; MRBC-DMS, Herla & Deschaumes, 2007; MRBC-DMS, Douillet & Schaack, s.d., a, b & c;
Jaumain et al., 2009: 315; LAFS, 2009: 36-37].
35. Door een directe verbinding te bouwen tussen de vijfhoek, de ringlanen en het historische tracé van de steenwegen (Waterloo, Terhulpen,
Waver en Tervuren), voegen deze twee assen definitief de nederzettingen die historisch ingeplant zijn aan de bosranden toe aan de stadsdynamiek (zie figuren 7 & 10a). Bovendien spelen ze een erg bijzondere
rol voor de leidende klasse. De twee lanen verbinden immers enerzijds
het Koninklijke tracé31 met in het verlengde de Regentschapsstraat
(1927) (figuur 9) en anderzijds de dreven van het woud – die toen toe-
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Figuur 12 – Synthese van de morfogenese van het bestudeerde gebied van het einde van de 18e tot het begin van de 20e eeuw
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gankelijk waren voor auto’s 32. Dat maakt het mogelijk om de stad van
noord naar zuid door te steken, van het Domein van Laken naar de
oost en zuidkant van het bos, via een opeenvolging van boomrijke lanen die de volkse buurten van Brussel ontwijken. Deze tracés leggen
voor lange tijd een territorium33 vast dat historisch gezien exclusief voor
de elite is. Hierdoor beveiligen ze de gronden van deze rijke actoren –
en in het bijzonder dan die van Leopold II wiens bezittingen weergegeven zijn in figuur 15. Bovendien leidt dit tot een nieuwe verhouding tot
het centrale stedelijke weefsel, zowel op praktisch als op morfologisch
vlak. De ligging van de paardenrenbanen van Bosvoorde (1875) en
Groenendaal (1888) of van de golf van Ravenstein (1904-1906) spreken
boekdelen. [Ranieri, 1973: 77-98, 101-102; Pierron, s.d.: 12, 168-171;
Verwilghen, 2006; Jaumain et al., 2009: 83, 154; Vandermotten et al.,
2012: 20-23, 43].
36. In de 20e eeuw hebben de twee beschreven processen een belangrijke invloed op het karakter van de regio en op de manier waarop
de bevolking er groeit. Ze zijn tegelijkertijd oorzaak en gevolg van het
naar het zuiden opschuiven van de residentiële wijken en de impact is
het resultaat van drie omstandigheden. Op sociocultureel vlak beantwoorden deze bewegingen aan een verlangen om toegang te krijgen
tot een soort natuur die gezien wordt als gezonder en comfortabeler
dan het stadscentrum (in die tijd op verkeersvlak verzadigd en erg verpauperd) Die natuur vinden ze voor een deel in het bosgebied. Op economisch vlak maken de grote terreinen die de gedurende de vorige
eeuw beschikbaar werden na de verkopen door de Société Générale
toegankelijk en aantrekkelijk.34. Op politiek vlak schrijven ze zich integraal in in het naoorlogse Fordisme. Deze stroming richt zich op residentiële woonverkavelingen voor eengezinswoningen en op grote
woongehelen buiten het stadscentrum.35. Vanaf 1950 beginnen dat
soort operaties ook buiten de actuele gewestelijke grenzen maar wel
nog in de buurt van het Zoniënmassief. Dat zorgt onvermijdelijk voor
een asymmetrische verdeling van de constructies in de agglomeratie
(figuren 11 & 12), die vaak te maken hebben met het sociale statuut
van de bevolking. [Dubois, 2005; Cassiers & Denayer, 2009; MRBCAATL et al., 2010a, b & c; Dejemeppe et al., 2012: 22-25].
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7. De culturele determinanten van een naturalisering (eind 19e
eeuw – 20e eeuw)
37. Het woud heeft dus ontegensprekelijk de evolutie van de stadsuitbreiding beïnvloed. Maar ook omgekeerd was er een invloed op de opbouw van de bosomgeving en het beheer ervan. De bouw van allerlei
constructies zorgde uiteraard voor veranderingen in de vegetatie en de
bosgronden, en dus ook op de hydrologische systemen die ermee samenhangen. Ook de praktijken van de stadsbewoners hebben de manier waarop het woud bekeken wordt beïnvloed. [Larrère, 2009 (1997):
203-206; IBGE et al., 2009: 31; Van Hecke et al., 2009: 167; Roland,
2011a: 56]. Het feit dat de bosranden worden gekoloniseerd zorgt er
bijvoorbeeld voor dat het bosbeheer a tire et aire dat in zwang was in
de 18e en 19e eeuw voor rentabiliteits- en productieredenen, een halt
werd toegeroepen. De wandelaars, en vooral dan de landschapsdeskundigen van het Rood klooster en Tervuren vonden de grote kale
plekken die dat met zich meebracht immers niet esthetisch verantwoord. [LAFS, 2009: 51-61, 181-209; Vandermotten et al., 2012:
99].Er is dus, parallel aan de verstedelijking (figuur 13) sprake van een
nieuwe transformatie van het massief en van zijn uitzicht. Er is sprake
van de aanleg van een « natuurlijker » bos, met andere woorden, pittoresker, onregelmatiger, minder dicht en diverser waar zones voor spontane uitzaaiing voorzien worden. Deze transformatie wordt zichtbaar
vanaf 1886, wanneer het progressieve « tuiniers-»kappen36 stilaan
wordt toegepast. Daarna wordt die manier van kappen uitgebreid naar
het volledige massief waar het de oude beheersmethodes vervangt. Dit
zorgt voor een vermindering van de bosexploitatie – de beplantingsmethodes lenen zich er niet meer toe – maar ook wordt de « Beukenkathedraal » in vraag gesteld. De termijn tussen twee opeenvolgende
kappen gaat van 100 jaar in 1788, naar 120 jaar in 1886, 180 jaar in
1975 en 200 jaar vanaf 2003. Het feit dat de massale kap wordt stopgezet en het feit dat de kapleeftijd wordt verhoogd, leiden logischerwijs
tot een veroudering van het beukenmassief. Zo zal het gebied spontaan diverser worden, en dit gaat ten koste van het homogene en geregelde karakter ervan dat ontstond in de 18e eeuw. Een vergelijking
tussen de in het woud bestaande tracés in 1930 en de tracés van 2007
(figuren 12c en 12d) laten duidelijk de omslag van exploitatiegebied
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naar recreatiegebied zien. [Daise et al., 2009: 356-357; LAFS, 2009:
33-42, 51-61, 105, 213-218; Vandermotten et al., 2012: 20-25].

Figuur 13. Illustratie van de
andere kijk op het bos,
parallel aan het urbanisatieproces

38. Deze transformatie kwam er door de inzet van een aantal verenigingen zoals de Touring Club (1896) en de Vrienden van het Zoniënwoud
(1909). Hun visie en houding vallen te verklaren door de evolutie van de
sociale een politieke situatie. Ten eerste is er het algemeen stemrecht en
het sociaal pact van 1944, ten tweede zijn er de communautaire spanningen en de regionalisering van het land. Maar er moet ook rekening
gehouden worden met de sociale dualisering die samen gaat met de
asymmetrische bouwontwikkeling van het midden van de 20e eeuw. In
1959 komt er een beschermingsbesluit dat vermindering van het in 1842
geërfde oppervlak verbiedt (het gaat om 4.386 hectaren, met andere
woorden, het voormalige hertogelijk domein, maar dan ongeveer 7000
hectaren kleiner). Er is zeker sprake van een ecologische bewustwording,
maar ook van een fysieke en culturele aanvaarding van het woud door de
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bevolking die is komen wonen in zijn periferie. Deze beschermingsmaatregel heeft misschien wel presevervatiedoeleinden, maar hij legitimeert
ook en vooral op wettelijk vlak de privatisering van de bosranden die
plaatsvond in de 19e en 20e eeuw, aangezien er geen openbaar ingrijpen
mogelijk gemaakt wordt in de toekomst van die gebieden en hun beheer.
De « terugkeer naar de natuur » van het massief die plaats vond in de
loop van de vorige eeuw speelt hier dus een bijzondere rol: er zijn inderdaad landschaps-, esthetische en milieumotieven, maar ze draagt toch
vooral bij aan het verschil in statuut tussen het bos en zijn geprivatiseerde
randen. Ze herdefinieert de perimeters van wat onder de stad valt en wat
onder natuur valt in het openbare ingrijpen. [Secchi, 2006 (2000): 23;
Corvol, 2005: 279-287; Cassiers & Denayer, 2009; LAFS, 2009: 11;
Vandermotten et al., 2012: 20-26; Vandekerkhove et al., 2007, 30-31].
39. Door de regionalisering van de milieubevoegdheden, urbanisme en
ruimtelijke ordening – die tussen 1974 en 2001 zorgt voor steeds vaker
uiteenlopende beleidsmaatregelen op de gronden van de verschillende
gewesten [Vandekerkhove et al., 2007] verscherpt dat veranderde statuut nog. Er is voor sommige aspecten zelfs sprake van een desinteresse
voor de rol van het woud in de stadsopbouw. Dat woud wordt voortaan
gezien als een « natuurlijk eiland » waarvan het sinds 1983 37 drieledig
beheer, zich telkens beperkt tot een van de drie administratieve Natura
2000 perimeters, elk afhankelijk van een andere gewestelijke autoriteit.
[LAFS, 2009: 73-79]. De studies en projecten die zich in mindere of
meerdere mate voor het gebied interesseren stapelen sindsdien de gedeeltelijke of partijdige zienswijzen op, vooral wanneer ze in de evaluaties
die ze doen enkel kijken naar de eigen politieke beheersperimeter. Er is
sprake van drie soorten struikelblokken: de evaluatiemethoden en operationele kaders van de beheersinstrumenten [GRBC, IBGE et al., 2003:
55-56, 100-109; Declercq, 2008; Daise et al., 2009: 289-392; VR,
2009a: 18-21, & 2009b], het niet coördineren van plannen – meer bepaald die in verband met bodemgebruik [GW, 1977-1987; VR, 19722002; GRBC, 2001; MRBC-AATL et al., 2010a] – en het tekort aan interesse voor de fysieke en historische realiteit van het gebied bij de voorstelling ervan [AGIV, 1996-2000; AGIV, 2000; VR, 2008: 30-35, Kaart 5;
Dejemeppe et al., 2012: 73-75]. De twee eerste struikelblokken hebben
te maken met institutionele determinanten ; de derde met de normativiteit
van het discours.
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Figuur 14. De voorstellingen van het woud, een theater voor de evolutie van sociale praktijken
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Besluit: de lessen uit een « dichte beschrijving » die woud en
stad dichter bij elkaar brengt
40. Het zuidzuidoosten van Brussel van niet samen te vatten als een
radiocentrische expansie van het centrale stadsweefsel [Eggerickx &
Poulain, 1990; Thisse & Thomas, 2010: 16], en ook niet als een « materiële expansie van de stad buiten de initiële perimeter» [Lussault, 2007:
333]. Het gaat wel om de som van een aantal kernontwikkelingen die
historisch werden beïnvloed door het woud dat verschillende actoren
hebben proberen te valoriseren op sociocultureel, politiek en economisch vlak. Deze valorisatie gebeurde via ruimtelijke en urbanistische
interventies die conceptueel te maken hebben met « de stad ». Maar ze
viel systematisch terug op de controle van een geografisch gebied dat
de stad ruim overstijgt. Aangezien het landschap en de fysieke structuren verbonden aan dit bosgebied de stedelijke ontwikkeling bepaald
hebben, is het misschien niet helemaal opportuun om hier te spreken
over «periferie» of «periurbanisatie». De technische vooruitgang en de
democratisering van de vervoersmiddelen alleen kunnen trouwens de
asymmetrische verspreiding van de bouwgehelen niet verklaren. Die
asymmetrie die bestaat, ondanks de relatief isotrope configuratie die
gevormd wordt door de spoorwegnetwerken uit het begin van de 20e
eeuw. 38 [Secchi, 2006 (2000): 74-75; Lussault, 2007: 333-337].
41. De stedelijke omgeving en het bosecosysteem zijn hier geen
« eenheden die hun eigen evenwicht en zelfregulering » hebben.
[Campbell & Reece, 2007: 1322-1325]. Overal rondom de huidige beschermingsperimeters – binnen een afstand van 1 à 2 kilometer – is er
een mengelmoes van geconstrueerde vormen en oudere of minder oude delen van het woud. De structuur van de bevolking verschilt ook
gaande van de bosranden naar de centrale delen van de stad. Hoe kan
immers de geldigheid van milieubeheersmaatregelen die geen rekening
houden met de stadsparktijken gegarandeerd worden, tenzij door aan
te tonen dat de verzuring, de eutrofiëring, het verlies van ecotopen, de
dessicatie, de compactie en de insularisatie problemen zijn die endogeen zijn aan het woud [Latour, 1997 (1991): 10-14, 192-197; Larrère,
2009 (1997): 139-164, 172-183; Defloor et al., 2000: 25, 30; AGIV,
2000-2001; Langhor, 2001: 113-114, & 2010: 13-14; Feltz, 2003: 24;
AGIV, 2005; Lussault, 2007: 19-20; INBO, 2009: 133-137] ?
Figuur 15. Het ontstaan van de agglomeratie in drie eeuwen tijd en de plaats van de interventies van Leopold II
daarbij innemen (1865-1896)
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42. Als stad en bos dan, pragmatischer gezien, geen onafhankelijke
entiteiten zijn, en als van het ontstaan van de ene de toekomst van de
andere afhangt (figuur 16), dan is het nodig om te wijzen op de verschillen die bestaan in hun fysieke realiteit en het sectoriële karakter van de
weergaven die ermee samenhangen. Daarbij moeten we opletten bij
operaties van ruimtelijke afbakening. Door « vaste verhoudingen op te
stellen tussen een geografisch gedefinieerd gebied en de bepaalde
sociale groep die het in bezit nam» [Corboz, 2001 (1983): 254], bepalen
die verhoudingen niet alleen wat men zelf plant en wat men aan de anderen overlaat maar ze creëren ook de ruimte-tijdskaders en epistemologische kaders van de bestudeerde problematieken[Lussault, 2007:
81, 82]. De ex novo uitbouw van zienswijzen en instrumenten [Corboz,
2001 (1983): 254] moet dan ook noodzakelijk rekening houden met
een beschrijving die toelaat om « de voormalige, hedendaagse en toekomstige gebruiksprofielen te begrijpen » [Campbell & Reece, 2007:
1322], en dus om de fysieke en landschapsstructuren te integreren bij
het plannen van dat gebruik. [Secchi, 2006 (2000): 113-133;
Schmithüsen, 1999]. Deze beschrijving, in navolging van de ecologie
van het landschap en van de antropologie, is niet enkel kwantitatief, ze
is ook gebaseerd op een observatie in situ en op gevolgtrekkingen.
[Campbell & Reece, 2007: 1175-1176, 1322-1323]. De historische en
systeemtheoretische dimensie van het territorium moeten ook aandacht
krijgen, anders zou bureaucratisering bevorderd kunnen worden. Op
wetenschappelijk vlak bevat het « beschrijven » dan ook een ethische
dimensie, het vertalen van gezamenlijke uitdagingen [Stengers, 1995
(1993); Larrère, 2009 (1997): 219-234; Hache, 2011]. Hoewel die dimensies in de beheerde structuren slechts in de marges zijn ingeschreven zijn ze toch de basis van een duurzame ontwikkeling. [Corboz,
2001 (1983): 203; Secchi, 2006 (2000): 63; Feltz, 2003: 179-181].

Figuur 16 . Evolutie van de geopolitieke configuratie van het territorium en van zijn
fysieke realiteit gedurende drie eeuwen
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Nota’s
1 Territorium moet hier begrepen worden als « een gesocialiseerde ruimte » [Baud et al.,

2008: 504]. Er is dus niet alleen een ruimtelijke, maar ook een historische dimensie aan
verbonden. Zo wordt er verwezen naar de «palimpsestnotie» van André Corboz: het territorium is het resultaat van een lange en trage stratificatie die gekend moet zijn, alvorens in
te grijpen. » [Corboz, 2001 (1983): 212-228, 252-256; Secchi, 2006 (2000): 13-19, 135144; Roland, 2011b].
2 Het Doel is niet om aan deze term een precieze ruimtelijke afbakening te geven. We

verwijzen naar Dujardin et al., 2007, en Van Hecke et al., 2009 (p. 75-76, 108), voor een
poging om de « operationele agglomeratie », het « stadsgewest » en het « stedelijke
wooncomplex » te definiëren.
3 We kunnen opwerpen dat deze valkuilen enkel het resultaat zijn van de voorstellingswij-

ze. Nochtans: « het grondgebied voorstellen is het ook al vatten » […] [De] voorstelling is
nooit een exacte kopie, maar een constructie. We stellen een kaart op om in eerste instantie te « weten » en daarna in te grijpen.» [Corboz, 2001 (1983): 221; Caron, s.d.: 5-6;
Schmithüsen, 1999].
4 Een ecotoon is een « overgangszone van een type habitat naar een ander of van één

ecosysteem naar een ander (vb. De overgang van een bos naar een weide) […] Een ecotoon heeft een eigen geheel van fysieke kenmerken die verschillend zijn van diegene van
de gebieden waartussen het de overgang vormt» [Campbell & Reece, 2007: 1322, G-18].
5 De Individualistische hypothese, geformuleerd door H. A. Gleason, verwijst naar de

structuur van een plantengemeenschap en stelt dat zo’n gemeenschap een toevallige
groepering van soorten op eenzelfde territorium is enkel en alleen omdat ze dezelfde
abiotische noden hebben meer bepaalde qua temperatuur, neerslag en ondergrond . «
Deze hypothese stelt dat « de gemeenschappen over het algemeen geen plotse geografische limieten zouden moeten hebben, want elke soort heeft een eigen soort verspreiding (ofte individueel) langsheen de ecologische overgangsschaal»» [Campbell & Reece,
2007: 1277, G-28].
6 « Ecologisch » wil zeggen: wat steunt op de « wetenschappelijke studie van de interac-

ties tussen organismen enerzijds en tussen de organismen en hun omgeving anderzijds »
[Campbell & Reece, 2007, Glossaire: G-18, en p. 1173].
7 	
   De benaming « periurbaan bos » wordt vaak gebruikt in de literatuur [Maziers, 1994;

GRBC, IBGE et al., 2003; Forrest & Konijnendijk, 2005; LAFS, 2009]. Die benaming is
hier niet gepast, gezien de geografische situatie van het bosmassief en de semantische
verdeling die de term « periurbaan » installeert tussen het stedelijke en het bos.	
  
8 « Brusseliaan, Brussel (formatie van): zandformatie uit het middelste ecoceen (45 mil-

joen jaar gelden), die veel wordt aangetroffen in Brabant, ten oosten van de Zenne. Het
Brusseliaans zand bevat zandsteenbanken, de zogenaamde Gobertangesteen.» [Vandermotten et al., 2012: 147].
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9 « […]Het Ledo Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem (HCOV 0600) bevat het onder-

ste zandige gedeelte van de Formatie van Maldegem, de Formatie van Lede, de Formatie
van Brussel, de Formatie van Aalter en het bovenste zandige gedeelte van de Formatie
van Gent. […]Het Zand van Brussel is de meest voorkomende subeenheid» [VMM, 2008:
20]. Volgens de richtlijn 2000/60/CE, is de kwantitatieve toestand van het Aquifersysteem
goed. De chemische toestand ervan wordt echter omschreven als gemiddeld tot matig.
[CE, 2000, voor een definitie van de termen in italic]. Er zijn hier echter veel drinkwaterwinningen. Deze slechte toestand is deels te verklaren door het feit dat de watermassa
zich in een « directe herlaadzone » bevindt door de doorlaadbaarheid van de Zanden.
Met andere woorden, « de infiltraties en de herbevoorrading van de laag gebeuren over
de gehele oppervlakte van de watermassa » [DGARNE, 2006: 7, 9; IBGE et al., 2009:
21]. De bodemaffectatie en de andere activiteiten die plaatsvinden op deze sterk geürbaniseerde oppervlakte bepalen dus rechtstreeks de kwaliteit van het water. Er werden
overschrijdingen van nitraathoudende stoffen en pesticides vastgesteld die het gevolg zijn
van de bevloeiing van de gronden door afvoerwater in het Waalse gedeelte van het systeem, wat te maken heeft met intensievere landbouwactiviteit. [DGARNE, 2006: 23, 24].
Als we rekening houden met die fenomenen is de aanwezigheid van het Zoniënwoud,
een soort van grote filter bepalend. De grootste stijghoogten van het aquifersysteem
vinden we trouwens ter hoogte van het Zoniënwoud in het Vlaamse landsgedeelte [VMM,
2008: 53, 54]. Deze aanwezigheid is ook belangrijk voor de onderliggende aquifer met
spanningswater, verbonden met het Brabants krijt. De directe herlaadzone bevindt zich
immers aan de zuidrand van het Zoniënwoud, waar de laag in contact komt met de Argentine. In meer algemene termen stelt de VMM dat de verdeling van de grondwatervoeding in het Brulandkrijtsysteem reeds deels te verklaren is door de aanwezigheid van
uitgestrekte zones bosgebied ten zuidoosten van Brussel en verharde oppervlakken.
10 Het bosecosysteem wordt gevormd tijdens de laatste ijstijd, ongeveer 10 000 jaar

geleden [LAFS, 2009: 10, 181-195; Vandermotten et al., 2012: 7-12, 52-53].

11 Het betreft hier een « grote landbouwexploitatie die uitgebaat wordt door een religieuze

gemeenschap of een heer van min of meer hoge stand » In veel gevallen is de uitbater
afkomstig uit « de directe omgeving van de heren of van de abdijen. Het zijn die uitbaters
die aan het werkvolk de verantwoordelijkheid geven om deze grote geërfde eigendommen uit de 11e 12e en 13e eeuw goed te laten opbrengen. [De uitbater] is slechts huurder.
[Hij] beloont het vertrouwen dat hem geschonken wordt van huurperiode tot huurperiode.
Hij is trouwens ook vaak de notabele van het dorp. » En hoewel hij niet de eigenaar is,
beheert hij toch een echt fortuin en een echt netwerk aan relaties. » [CHAB, 1992: 6770]. Het is trouwens ver van uitgesloten dat hij aangrenzende gronden verkrijgt. Deze
opmerkingen zijn niet vrijblijvend als we de ruimtelijke inplanting van die landerijen rondom
het Zoniënmassief en de mechanismen van waardebepaling van de gronden willen begrijpen die plaats vinden in de 19e eeuw. Een precieze studie van de maatschappelijke
evolutie van de families en de eigendomsoverdrachten onder het Franse regime zou er
misschien voor kunnen zorgen dat we de samenhang tussen deze actoren en de geopolitieke configuratie in het begin van de 19e eeuw kunnen vatten. [Ferraris, 1771-1778;
CHAB, 1992: 73, 79, 236; AGR, s.d.; Roland, 2011a: 46].
12 Deze situatie zal blijven duren onder het Bourgondische regime, en daarna onder het

Habsburgse, Spaanse en Oostenrijkse.
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13 « J. E. Davidts […] definieert [een warande] als een plaats is waar dieren werden ge-

houden in een vaakafgesloten ruimte rondom een kasteel. Het was een plaats waar niet
alleen dieren werden gehouden, maar ook een gebied waar men veiligheid en bescherming kon vinden. De auteur haalt als voorbeeld de dorpen Vure, Vossem en Duisberg
aan, waar de inwoners in de warande schuilden tijdens vijandige invallen. Vooral in de
Middeleeuwen moet dit gebruikelijk geweest zijn, hoewel het schuilrecht in de vermelde
dorpen nog tot 1746 is blijven bestaan. Toch kon de term tevens de jachtgebieden van
de heer aanduidden, meestal waren dit domaniale goederen. We spreken dan over een
vrije warande [Liesenborghs, 2005,].
14 De term landschappelijke constructie is een redundantie: « de waarde toegekend aan

de configuratie van het landschap is en kan alleen maar cultureel zijn» [Corboz, 2001
(1983): 225].
15 De wegen die het massief doorkruisen worden verhard van de 16e tot de 18e eeuw.

Een aantal daarvan, zoals de Waalseweg of Waelsche weg (nu de Waterloosesteenweg),
bestonden al in de 14e eeuw. De dreven ontstaan pas in de 17e en 18e eeuw op initiatief
van het hof, en liggen vooral rond de Terhulpense en de Waterloosesteenweg en in de
Heeghde (het gedeelte van het woud dat het dichtst bij de vijfhoek ligt). Ook rond Tervuren ontstaan er dreven. Die kwamen er vooral voor jachtdoeleinden, maar worden later
ook gebruikt voor het ruimen van hout. Nog andere dreven worden aangelegd in de 19e
eeuw, vlakbij de « weg van de Bank ». Die dreven hadden enkel exploitatiedoeleinden.
Dat is het geval voor de Brassinelaan in 1835 [Jaumain et al., 2009: 362 ; LAFS, 2009:
23-27, 65].
16 Een wegtracé binnen de stadsmuren dat beschouwd werd als een gedeelte van de

oost-westroute tussen Vlaanderen en het Rijnland tijdens het Ancien Régime. De naam
wijst erop dat het een van de eerste verharde wegen van de stad was. (de huidige
Naamsestraat, Magdalenasteenweg, Grasmarkt, Kiekenmarkt, Sint-Katelijnestraat en de
Vlaamsesteenweg extra muros de Gentsesteenweg) » [Jaumain et al., 2009: 70].

17 	
   Die maatregelen, getroffen door de soevereinen hebben een economische functie,

maar moesten ook de jacht ten goede komen en ondersteunden hun praal. Het kon gaan
over gebruiksrechten, en reglementen die van kracht waren op het hertogelijk domein (de
oudste boscode dateert uit 1371). Ze leggen de passage van troepen aan banden maar
ook het weiden, het wieden van grassen voor het vee, of de houtbevoorrading door de
stedelingen. Maar het kan ook gaan om fysieke aanpassingen uitgevoerd in het woud,
ofwel om de aftakeling van de vegetatie tegen te gaan, ofwel om het gebruik te vergemakkelijken. Als voorbeeld kunnen we de transformatie van de Heeghde in kreupelbos
door Filips de Goede vermelden maar ook de verlaging van de Diesdelle (1708), of de
volledige herinrichting van de Heeghde (die werd geslecht tussen 1704 en 1728) en de
omliggende wegen voor de « nieuwe jachten van Hunne Koninklijke hoogheden » tussen
1781 en 1789 [Pierron, 1905: 142, 143, 161]. Dat veelvuldige ingrijpen wordt deels verklaard door het feit dat de ongeschondenheid van het woud regelmatig bedreigd wordt
door de bevolking en door de troepen van de bezetters tijdens de oorlogsperiodes. Dat is
zeker het geval in de 16e en 18e eeuw, tijdens de godsdienstoorlogen (16e en 17e eeuw)
het bombardement van Brussel door Lodewijk XIV en de Brabantse revolutie onder Josef
II van Oostenrijk (1787-1794). Het is als antwoord op de vernielingen door die conflicten
dat het beheer van het massief een andere wending krijgt in 1788. Die wordt in de hoofdtekst uitgelegd [Pierron, 1905: 142-145, 159, 161, 311-336; LAFS, 2009: 10-14, 51-56].	
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18 Deze exploitatievorm bestaat in « het opeenvolgend volledig neerhalen van de bomen »

over verschillende tientallen hectaren [LAFS, 2009: 233]. Die operaties worden vaak over
verschillende jaren heen op basis van « kapplannen ». die worden vanaf de 16e eeuw gebruikt in het Zoniënwoud. De benaming gelijkjarig beukenbos verwijst dan weer naar een
beplantingswijze waarmee werd begonnen door luitenant woudmeester, Jean Charles
Théodore de l’Escaille, die in het hele massief werd toegepast door de Oostenrijker Joachim Zinner (1742-1814) vanaf 1788. Dit is een niet-spontane beplantingswijze die
gebaseerd is op een monocultuur van beuken van dezelfde leeftijd aangezien de bomen
allemaal gelijktijdig werden geplant bij eenzelfde kap. Dit zorgt voor het kathedraaleffect in
het woud, dat wordt gekenmerkt door de regelmatigheid en de rechtheid van de boomstammen. Die manier van bosvernieuwing werd verdergezet onder het Franse regime, (van
1794 tot 1815) en het Hollandse regime (van 1815 tot 1830), en nog tot 1860 gedurende
de Belgische onafhankelijkheid. [Mortier & Hasquin, 1997: 39 à 77; GRBC, IBGE et al.,
2003: 14; LAFS, 2009: 51-61, 105, 108, 110-111].

25

22 Het Linthoutbos (in Schaarbeek en Sint-Lambrechts-Woluwe), het Solbosch (in Elsene)

mein. Ook andere bosdomeinen, geërfd uit het Ancien Régime of verkregen na de confisquering van kerkgoederen (deels onder Joseph II en volledig onder het Franse regime in
1796) worden overgedragen. In totaal gaat het om een oppervlakte van 28 008 bunders,
waarvan 11.718 voor het Zoniënwoud en zijn kreupelbosjes. Het is bovendien belangrijk om
te onderstrepen dat de soeverein een selectie maakt van het landgoed dat hij privatiseert
binnen een veel groter bosdomein (ongeveer 140.000 hectaren). Dit onderstreept nog maar
eens de handelswaarde van het Zoniënwoud in die tijd, enerzijds omwille van de exploitatiemogelijkheden en anderzijds omwille van de geografische ligging, vlakbij Brussel, dat
toen in volle bloei was. Het woud is goed voor zowat 30% van het grondenkapitaal van de
ANMBV en 12% van het totale kapitaal [Corvol, 1995: 704; Tallier, 2002: 1248-1252, 1261].

en het Mesdaelbos (in Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe) zijn drie bosjes van het Zoniënwoud die liggen aan de grens van de eerste Brusselse urbanisatiebeweging. Het is
zeker dat ze aan Willem I toebehoorden bij de overdracht van het massief aan de Société
Générale in 1822 [Tallier, 2002: 1250, 1253], maar ze maakten geen deel uit van de hertogelijke eigendom. [Vandermotten et al., 2012: 4]. Het Linthoutbos was deels eigendom
van de abdij van Vorst en van het gebied van de slotvoogd van Brussel tijdens het Ancien
Régime. Daarna wordt ze dominiaal eigendom onder het Franse regime voordat het in
1830 door de Société Générale wordt verkocht. Vanaf 1833 wordt het gebied geëxploiteerd, en het verdwijnt van de cartografische voorstellingen in 1847 [DGT, 1847]. Het
Solbosch was voorheen eigendom van de abdij van Ter Kameren en werd ook in de jaren
1830 ontgonnen. Eerst had het gebied een agrariche functie, daarna werd het gekozen
als vlakte om maneuvers uit te voeren. Rond 1970 wordt het de campus van de VUBULB (Campus Pleinlaan). Het Mesdaelbos bestaat in 1847 nog steeds. [DGT, 1847].
maar is al deels in stukken verdeeld. Het domein viel onder de slotvoogden van Brussel
en Ganshoren tijdens het Ancien Regime. Naast die drie sites zijn er nog andere delen
van het Zoniënwoud die te koop werden aangeboden door de Société Générale in SintPieters-Woluwe het Streek Veld en de Stokkel; in Vorst het Mosselmanbos of Kruysbosch
(tegenwoordig het Dudenpark), het Seven bunders bosch (voormalig leengoed van Brabant verkocht in de 16e eeuw, daarna ontgonnen in het tweede deel van de 19e eeuw.)
en de Kersbeke (voormalige eigendom van de heren van Stalle, afgestaan aan de abdij
van Vorst en vervolgens ontgonnen vanaf 1855) in Ukkel en Elsene, de Heeghde of
Heegde. Dit was tijdens het ancien régime een kanton dat apart beheerd werd van de
rest van het massief. De Heeghde lag waar nu het Ter Kamerenbos ligt, hoewel het veel
groter was. Het gebied werd veel kleiner na de verkopen van de Société Générale. De
Heeghde omvatte ook het Mangelingenbosch, een bos van de abdij van Ter Kameren
aangrenzend aan de hertogelijke domeinen. Hier zou in 1910 de wereldtentoonstelling
doorgaan. Waarna de ULB er zich vestigde. [Henne & Wauters, 1845: 620; DGT, 1847;
Wauters, 1855: 55, 259, 275, 564, 644; Tallier, 2002: 1250 ; MRBC-DMS, Herla & Deschaumes, 2007: 9; Jaumain et al., 2009: 275, 285, 296, 367, 384-385].

21 Het woud is eigendom van een naamloze vennootschap en die moet belasting betalen

23 Brussel is in die dagen niet groter dan de vijfhoek. De transformaties waarvan sprake

19 Het is belangrijk om te vermelden dat het Zoniënwoud in 1794 in het openbare domein

kwam, tijdens de bezetting van de Zuidelijke Lage Landen door Frankrijk. Onder het Hollandse bewind wordt het domein geconfisqueerd aan de Zuidelijke Nederlanden. [LAFS,
2009: 17; Vandermotten et al., 2012: 4].
20 Deze overdracht is ruimer dan alleen de oppervlakte van het gewezen hertogelijk do-

aan de staat. Daarom wordt de administratie ervan aan de gemeenten overgelaten die
tegen het woud liggen. Ondanks het feit dat ze nu compleet overbodig en arbitrair zijn,
bepalen de grenzen van de boswachterijen die in 1824-1825 werden vastgelegd om puur
fiscale redenen bepalen ze ook vandaag nog meer dan ooit het bosbeheer. De gemeentegrenzen in het bosmassief werden integraal overgenomen bij het bepalen van de taalgrens
in België. (1962, zie de Gilsonwetten). Ze zijn de basis van de verdeling van de woudoppervlakten die onderworpen zijn aan Waals, Vlaams of Brussels beheer bij de regionalisering
van de bossen in 1983. [Jaumain et al., 2009: 47-50; LAFS, 2009: 12, 77-78].

zijn dus: de drooglegging van de slotgrachten en de ontmanteling van de omwalling in
1782. Verder: het aanleggen van de boulevards voor de kleine ring van 1815 tot 1850 en
het afschaffen van de tolbarrière – een fiscale barrière voor handelsgoederen die de stad
binnenkomen – in 1860 [Demeter, 2008: 8, 9; Jaumain et al., 2009: 215, 93].
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24 Onder de eerste grote programma’s die op het voormalige grondgebied van het Zo-

niënwoud werden uitgevoerd onderscheiden we: op Solbosch, in Elsene, het complex
van het plein voor maneuvers (1836) met de artilleriekazerne (1877-1903) en het militaire
voertuigenarsenaal (1884) ; in Waterloo, ten oosten van de steenweg, de suikerfabriek
van Waterloo (1836), gewezen eigendom van de familie de Meeûs-Rittweger ; in de gewezen Heeghde, in Ukkel, de paardenrenbaan van Bosvoorde (1875); op het plateau van
het Linthoutbos (in Schaarbeek en Sint-Lambrechts-Woluwe), het doofstommen- en
blindeninstituut van de Broeders van liefde (1878), de Nationale schietbaan (1889, omgebouwd tot infanteriekazerne in 1894)de school van de sœurs du Sacré-Cœur van Rijsel
(1903, gewezen kasteel van Linthout) ; in Hoeilaart langs de gewezen weg van de Bank,
de paardenrenbaan van Groenendaal (1888) ; In het bos van Mesdael (à Etterbeek), het
Sint-Michielscollege en het industriële carrosseriebedrijf Van den Plas (1904); op het
Streek Veld en de Stokkel (Sint-Pieters-Woluwe), de voormalige paardenrenbaan van de
Tervurenlaan (1906, vervangen door een sportcentrum in 1975) ; in het Dudenpark, het
gewezen Mosselmanbos (in Vorst), het stadion van Union Saint-Gilloise (1919) [Tallier,
2002: 1270-1271; Jaumain et al., 2009: 166, 196, 218, 292, 300, 306, 341].
25 Onder de aandeelhouders van de Société Générale vinden we onder meer Jacques

André Coghen en Maximilien de Béthune. Bij de families die percelen hebben vastgekregen tijdens de verkopen van de Société Générale vinden we onder meer: d’Arenberg, de
Béthune, Lecocq, Moyard, Hamoir de Reus, Meeûs, Coghen en Bénard. De drie laatste
families zijn ook nog eens aandeelhouder van de Société civile pour l’agrandissement et
l’embellissement de la capitale de la Belgique [Witte, 1969: 13; Tallier, 2002: 1267-1268;
Jaumain et al., 2009: 90-91, 112, 285].
26 We denken hierbij een het Plan général d’alignement des faubourgs opgesteld door

Charles Vanderstraeten in 1840, of aan het Plan d’ensemble pour l’extension et l’embellissement de l’agglomération bruxelloise van 1860 opgesteld door inspecteur der wegen
Victor Besme (in functie tussen 1960 en 1903) [Ranieri, 1973: 14, 61; Zitouni, 2010].
27 De tuinwijk is gebaseerd op de « hypothese dat het mogelijk moet zijn om de voorde-

len van stad en platteland te combineren en de nadelen ervan te omzeilen. » [Corboz,
2001 (1983): 200, 201]. In de loop van de jaren dertig verschijnen ze in het vroegere
woudgebied . Een aantal voorbeelden: Mooi-Bos (1922, uitgebreid in 1950-1951, en in
1955), de Vogelzangbuurt (1925-1926) in Sint-Pieters-Woluwe, het plateau van Blankedelle in Oudergem. Een aantal tuinwijken verschijnen in de onmiddellijke omgeving van de
bosrand: in Watermaal-Bosvoorde, Floreal (1922-1925, uitgebreid tot in 1965) le Logis
(1921, uitgebreid tot in 1975) ; in Ukkel, Homborch (bouw begonnen in 1928, beëindigd
tussen 1951 en 1959) ; in Sint-Lambrechts-Woluwe, het Kappelleveld (1925-1978, terreinen aangekocht in 1922 et 1926) [Jaumain et al., 2009: 305, 321, 287, 337, 366].
28 Deze as wint aan belang door de aanleg van het Leopoldpark en de bouw van de

stations Brussel-Luxemburg (1855) en Etterbeek (1880). Bovendien ontstaan er gelijktijdig
andere infrastructuurtracés: de spoorwegverbinding tussen Brussel, Namen en Luxemburg (1854-1859), de militaire boulevards (1875-1906), de spoorwegverbinding BrusselTervuren (1877-1882) en de verbinding tussen het huidige Flageyplein (1937) en de tuinwijk Kappelleveld. Die komt samen met de Tervurenlaan ter hoogte van het Vier-armenkruispunt. Ze bestaat uit volgende lanen: Victor Jacobs (1909), Eudore Pirmez (1903),
Jacht- (1900), George Henri (1892), Roodebeek (1902), Emile Vandervelde (1938), Albert
Dumont, Herendal en Baron Albert d’Huart [Jaumain et al., 2009: 162, 196, 216-217,
218, 286-287, 315, 320].

26

29 Deze as wint aan belang door de spoorwegwerken aan het Zuidstation (op de voor-

malige gronden van de Abdij van Vorst), door de Charleroisesteenweg, (1841) en door
het tracé van volgende lanen Brugmann (1871-1873), De Fré (1864-1866), Vanderaey
(1880), Coghen (1874-1879), Longchamp (1875, nu Winston Churchill sinds 1945), Fonsny, Van Volxem (1872), Wolvendaal (1912), Jean en Pierre Carsoel (1930), Lancaster
(1901) en Hamoir (1900-1902). Bovendien valt ze samen met de aanleg van parken Duden (1913), van Vorst (1882) en Wolvendaal (1929) [Jaumain et al., 2009: 363-364, 384386; LAFS, 2009: 36].
30 De lijn W verbond het Rouppeplein met Sint-Gillis, daarna ging ze over de Waterloo-

sesteenweg naar Fort Jaco en Kleine Hut. Daarna ging ze verder naar Sint-Genesius-Rode en Eigenbrakel waar ze afboog naar Waver langsheen de zuidgrens van het Zoniënwoud. In 1891 bereikt ze Groenjager, in 1894 Kleine Hut, in 1910 Grote Hut en Waver in
1930. Deze lijn was belangrijk in de ontwikkeling van het bostoerisme bij grotere bevolkingsgroepen [LAFS, 2009: 36, 37; Vandermotten et al., 2012: 21].
31 Het koninklijk tracé verbindt het kasteel van Laken met het Koninklijk paleis aan de

Coudenberg. Het bestaat uit de Koningsstraat, de Paleizenstraat en de Koninginnelaan
(1851-1870). Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw is duidelijk zichtbaar dat dit tracé in
het verlengde ligt van de urbanistische werken in de uitlopers van het woud.
32 Het is pas tussen 1963 en 1973 dat hier een einde aangemaakt wordt. Op dit moment

zijn er delen van de Lotharingendreef en de Sint-Hubertusdreef en de Harasdreef, de
Duboislaan, de Vlaktedreef de Tervuursesteenweg en de Halfuurdreef nog toegankelijk
voor auto’s.[Vandermotten et al., 2012: 28].
33 Dit gebied komt min of meer overeen met de driehoek gevormd door het Kasteel van

Laken, het koninklijk domein van Tervuren en de grote privé-eigendommen in het zuidelijke puntje van het Zoniënwoud: het gewezen domein van de familie de Béthune in Terhulpen, en het koninklijk domein van Argenteuil, vroeger het domein van de familie de Meeûs
op de grens van Waterloo, Terhulpen en Lasne.
34 De fondsen die worden vrijgemaakt door de verkoop van het massief zorgen in de

loop van de 20e eeuw opnieuw voor grote bouwprogramma’s.: in Ukkel de begraafplaats
van Verrewinkel (1945) en het Pasteurinstituut (1980) ; in Watermaal-Bosvoorde, de internationale school (1951), die wordt ingeplant op het voormalige domein van de familie
Bischoffsheim, in Oudergem de gewezen hypermarkt GB aan de Kleine Wijngaardstraat
(1861) en het sportcentrum van het Zoniënwoud, in Elsene de campus van de ULB (vanaf
1970); in Vorst Vorst-Nationaal (1969-1970), de ijsbaan en het Gemeentelijk stadion; in
Eigenbrakel de golfclub Zevenborren (1987) ; in Overijse, de Golf Club van Overijse (1986)
; in Beersel de begraafplaats van Vorst [Jaumain et al., 2009: 220, 315, 325, 338, 340,
390].
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35 Het politieke regime waarvan sprake wordt in België gekenmerkt door het uitvaardigen

van twee wetten: de Wet- De Taeye (1948) – die het makkelijker maakt om als privépersoon een goedkopere woning te bouwen of kleine gronden aan te kopen – en de Wet Brunfaut (1949) – die de openbare investeringen inzake huisvesting regelt, door de financiering en ontwikkeling van een Nationaal huisvestingsfonds. Dit politieke regime en het
wetgevend kader dat erbij hoort, kunnen – vanaf de tweede helft van de 20e eeuw –
beschouwd worden als factoren die een verklaring bieden voor de verkaveling van verschillende terreinen die voorheen bosgebied waren. Een aantal van die percelen hebben
een vrij grote oppervlakte en werden aangekocht om private domeinen te vormen. Ze
leiden tot het ontstaan van grote residentiële verkavelingen of de bouw van grote gehelen. We onderscheiden hierbij onder meer: in Oudergem: de sociale woningen van Tenreuken met inbegrip van de HLS Oudergem (1950-1981) ; in Ukkel de wijken Vronerode,
Prins van Oranje en Verrewinkel, het Cobralo-ensemble (1953-1981) vlakbij de tuinwijk
van Hombroch, de sociale huisvesting « Linden » (1962) en Melkriek (1967-1971) ; in
Vorst , La Magnanerie (1956-1961) ; in Wezembeek-Oppem , de Bel Air wijk; in Sint-Pieters-Woluwe-Saint-Pierre, de buurten Vogelzang, Sint-Paulus en Witte Vrouwen (1948) ;
in Overijse (Jezus-Eik), de wijken Jolypark en Onze-Lieve-Vrouwedal; in Kraainem, residentiële wijken in het hoger gelegen deel van Kraainem; in Sint-Genesius-Rode, residentiële wijken tussen de Zoniënwoudlaan en de Linkebeekdreef [Jaumain et al., 2009: 321,
322, 365, 386-389; Dubois, 2005].
36 « Een gedeeltelijke kap, waarbij enkel de volwassen bomen of bomen de in de weg

staan worden gekapt. Het massief wordt stilaan opener door bepaalde bomen te rooien
om het kiemen van andere bomen (tussen 130 en 140 jaar oud) in relatief isolement mogelijk te maken. Doel is dat de lege plek – minder dan een hectare – ingenomen wordt
door bomen die daar op natuurlijke wijze kiemen. Deze werkwijze bevordert de vruchtontwikkeling en de groei van de jonge scheut want de grond wordt in goede en vruchtbare staat gehouden door de constante bescherming door oudere bomen. Daarbovenop
worden ook de oudere bomen die in de weg staan geleidelijk weggehaald door periodiek
te kappen (om de 8 jaar). Door die secundaire kap krijgen de jonge bomen genoeg licht.
Er werd op verschillende plaatsen met dit beheer begonnen en de herbeplanting duurt
ongeveer 25 tot 50 jaar. Door de aldus verkregen open plekken kunnen er ook homogene bosjes van bepaalde licht minnende soorten worden geplant, zoals eiken, die « natuurlijk » oneerlijke concurrentie krijgt van de beuk, een schaduw minnende soort die de goed
gedraineerde bodem van het Zoniënwoud domineert. Zo verkrijgen we een vrij onregelmatig bostype, met bomen van verschillende ouderdom en afwisselende gebieden. Ze
doet stilaan het beukenbos verdwijnen en geeft aan het woud een natuurlijkere touch.
LAFS, 2009: CAMMAERTS, R., 59-60]. »
37 Een deel van het massief is afhankelijk van een vierde Instantie: de Koninklijke Schen-

king (1930). Die beheert en bezit de vijvers van Bosvoorde, het arboretum, het Capucijnenbos, de golf en het Kasteel van Ravenstein de Britse school van Brussel en Hertoginnedal [Ranieri, 1973: 353-356; LAFS, 2009: 19; Vandermotten et al., 2012: 58].

27

38 De opkomst en democratisering van de auto en de verdere ontwikkeling van het we-

gennet spelen zeker een belangrijke rol in de verspreiding van woonverkavelingen vanaf
de jaren ’60. Maar we mogen niet vergeten dat deze ontwikkeling pas vrij laat een rol zal
spelen in de verspreiding van de constructies in het beschouwde gebied. Bijvoorbeeld:
de Woluwelaan werd pas in 1964 afgewerkt, de inrichting van de vroegere weg van de
bank dateert van 1968-1978, de E411 naar Namen werd voltooid in 1968-1970, de E40
naar Luik in 1970, het Hermann-Debrouxviaduct in Oudergem in 1973, en de Ring, rond
1970-1978 [Jaumain et al., 2009: 288, 322].
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