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« SCHOOL FORESTS » 

EEN PROEFPROJECT VOOR HET PLANTEN VAN BOMEN IN SCHOLEN 
 

Het is het verhaal van een microwoud dat groeit op school...": een "waar" verhaal bevolkt door bomen 
van verschillende soorten, gevoelige en communicerende levende wezens".  

De kinderen worden opgeroepen om personages/acteurs te worden in dit verhaal.  
 
WAT 
Onze aarde is een creatieve matrix waarin een klein zaadje het hele plan van de toekomstige 
boom bevat, een architectonische prestatie. Boomgemeenschappen vormen prachtige bossen, 
echte levende kunstwerken.  
We worden geïnspireerd door oerbossen om een collectief werk voor de toekomst te creëren: 
levende primitieve microwouden. « SCHOOL FORESTS » geeft kinderen de kans om samen bomen 
te planten, om vertrouwd te raken met de kunst van het planten. 
 
VOOR WIE EN WANNEER 
In 2020 willen we 5 microwouden creëren in 5 basisscholen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Deze microwouden zijn kleine natuurreservaten die samengesteld en geplant worden 
door Urban Forests en bestaan uit 300 bomen van 30 verschillende soorten op zeer kleine 
oppervlakten (100 m2). Ze zijn bedoeld om kleine biodiversiteit gebieden in de stad te vormen. 
 
OBJECTIEVEN VAN « SCHOOL FORESTS » 
• De toekomstige generaties op scholen direct bewust maken van de wetenschappelijke realiteit 

van bomen. Een wetenschappelijk en referentiekader creëren met docenten. 
• Herbeplanting van stedelijke microwoudjes met kinderen in hun scholen. 
• Het publiek mobiliseren door middel van stedelijke kunst om de verbinding met de boom te 

herontdekken.  
 
HET PROJECT IS GEZAMENLIJK GECREËERD EN WORDT BEHEERD DOOR DE 
VOLGENDE PARTNERS  
• Sustainable Art :  De vzw werd opgericht in 2017 door Sophie Stinglhamber om het publiek 

bewust te maken van bomen door middel van - stadskunst, straatkunst, kunst in het hart van 
het milieu - en bomen te planten om de interactie te versterken die de mens met deze 
reusachtige planten kan ontwikkelen.  

• Zerolutions : Priscille Cazin – storyteller, wetenschapspopularis, jeugdjournalist, animator en 
directeur van participatieve projecten over het stedelijk bos (cf. Wood Wide Web). 

• Urban Forests : Nicolas de Brabandère, schepper van primitieve microwouden in 
stedelijke/peri-urbane gebieden, expert in de Japanse Miyawaki-methode. 
De vzw Sustainable Art verenigt en ondersteunt financieel voor de plantages van stedelijke 
bossen die vanaf 2020 op scholen zullen worden uitgevoerd. 

• Bénédicte Limauge – Meertalige project ondersteuning (administratief, « online ») - 
linkedin.com/in/benedictelimauge. 

  

http://www.sustainableart.be/
http://www.zerolutions.be/
https://www.woodwideweb.be/fr/
http://urban-forests.com/fr/


 

© 2019 Sustainable Art asbl - all rights reserved 

HOE 
Elk microwoud is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de vzw Sustainable Art, 
scholen en bedrijven of donateurs die de fondsen voor de basisscholen ter beschikking stellen om 
de bomen te planten. 
De operatie in elke school vindt plaats in 3 workshops (3 halve dagen): 
 

• Workshop 1 – WETENSCHAPPELIJKE POPULARISATIE/ BOOMBEWUSTZIJN 
• Workshop 2 – PLANTEN 
• Workshop 3 – ARTISTIEKE INTEGRATIE: “De kunst van het in de aardmatrix PLANTEN om een 

boomsculptuur te zien ontstaan". 
 

* Bestand op aanvraag. 
 
VERWACHTE RESULTATEN IN DE SCHOOL 
• Workshop 1 – Verwondering en ontzag voor bomen en hun voordelen met Priscille Cazin. 

Herkennen van verschillende boomsoorten, ontdekking van het bosecosysteem, 
enthousiasme/wil om te planten en deel te nemen aan een gezamenlijk project. 

• Workshop 2 – Creatie van een microwoud en overgaan tot actie met Nicolas de Brabandère 
(Urban Forests). 

• Workshop 3 – De kunst van het planten, luisteren, de bomen zien groeien. Met Sophie 
Stinglhamber. Samen met de leerkrachten en afhankelijk van de leeftijd van de kinderen zullen 
we door middel van artistieke expressie een project realiseren waarbij de boom KUNST wordt.  

 
* Dossiers en prestaties zullen in symbiose met de school worden gecreëerd. 

 
OPLOSSINGEN IN DE STAD 
• Oplossingen aan te bieden om kleine functionele gebieden van biodiversiteit in stedelijke 

gebieden te herstellen voor scholen. 
• Een plantervaring aan te bieden voor kinderen (en begeleidende volwassenen). 
• Inspireert de zin om verder te gaan en geeft de sleutels om de ervaring te 

verspreiden/herhalen. 
 

« SCHOOL FORESTS »  EEN PROEFPROJECT OM VERDER TE GAAN  
Met dit project willen we 5 microwouden in basisscholen creëren in 2020. Het doel is te laten zien 
dat het mogelijk en eenvoudig is. Elke "SCHOOL FORESTS" is een stap die telt voor de toekomst 
van onze kinderen.  
Elke "SCHOOL FORESTS" zal profiteren van de zichtbaarheid van onze structuren (Sustainable Art, 
Zérolutions, Wood Wide Web en Urban Forests) hun media- en terreinnetwerken. 
 

* Budget op aanvraag. 
 

 
 

 
 

Voor meer informatie: Sophie Stinglhamber 
+32 475 96 88 66 – info@sustainableart.be – www.sustainableart.be 

http://urban-forests.com/fr/
http://www.sustainableart.be/
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