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RESOLUTIE

teneinde de UNESCO
voor te stellen om het Zoniënwoud en
het kathedraalwoud in te schrijven op

de Lijst van het Werelderfgoed
van de Mensheid

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,

Overwegende dat het verantwoordelijkheid draagt op 
milieu- en maatschappelijk vlak;

Overwegende dat de overheid een voorbeeldrol te ver-
vullen heeft en een voortrekkersrol kan spelen inzake res-
pect voor de integriteit van de biosfeer;

Overwegende dat de oplossing voor de milieuproblemen 
en inzonderheid de opwarming van de aarde een collectieve 
bewustwording vereist en de betrokkenheid van elkeen;

Overwegende dat het Comité voor het Werelderfgoed 
tijdens zijn 25ste zitting in 2001 overeengekomen is dat de 
bossen bijzondere aandacht verdienden en, bijgevolg, zijn 
goedkeuring heeft gehecht aan het opstellen van het Bos-
programma van het Werelderfgoed teneinde, zo veel moge-
lijk, de Conventie van het Werelderfgoed te gebruiken als 
vector voor een beter behoud van de bossen over de hele 
wereld;

Overwegende dat het jaar 2010 door de Verenigde Naties 
uitgeroepen is tot Internationaal jaar van de Biodiversiteit;

Gelet op de belangrijke ecologische functie van het Zo-
niënwoudmassief;

Gelet op het belang van de populaties om het hoofd te 
bieden aan de bedreigingen als gevolg van de klimaatswij-
zigingen;

Gelet op het historisch monumentale karakter van het 
kathedraalwoud;

Gelet op het feit dat het Zoniënwoud zich uitstrekt over 
de drie Gewesten,

Verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering er zich 
samen met de andere Gewesten toe te verbinden om de 
UNESCO voor te stellen om het Zoniënwoud, met inbegrip 
van de bodem, en inzonderheid van het kathedraalwoud, in 
te schrijven op de Werelderfgoedlijst.

De Griffi er, De Voorzitter,

Serge GOVAERT Françoise DUPUIS

RÉSOLUTION

visant à soumettre à l’UNESCO
la proposition d’inscription,

sur la Liste du Patrimoine mondial
de l’humanité, de la Forêt de Soignes et

de la hêtraie cathédrale

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Considérant sa responsabilité environnementale et 
sociétale;

Considérant que l’autorité publique a vocation d’exem-
plarité et peut être un modèle d’initiative en matière de 
respect de l’intégrité de la biosphère;

Considérant que la réponse aux enjeux conséquents à la 
crise environnementale et singulièrement au réchauffement 
climatique requiert une prise de conscience collective et 
l’implication de chacun;

Considérant que le Comité du patrimoine mondial, lors 
de sa 25ème session en 2001, a convenu que les forêts 
méritaient un intérêt spécifi que, et a ainsi approuvé la créa-
tion du Programme des forêts du patrimoine mondial afi n 
d’utiliser, autant que possible, la Convention du patrimoine 
mondial comme mécanisme pour une meilleure conserva-
tion des forêts à l’échelle globale;

Considérant que l’année 2010 est proclamée, par les 
Nations unies, année internationale de la biodiversité;

Considérant l’importance des services écologiques four-
nis par le massif de la Forêt de Soignes;

Considérant la nécessité de faire évoluer les peuple-
ments afi n de faire face aux menaces liées aux change-
ments clima tiques;

Considérant le caractère monumental historique de la 
hêtraie cathédrale;

Considérant l’extension territoriale de la Forêt de
Soignes sur les 3 Régions;

Invite le Gouvernement à s’engager avec les autres 
Régions à soumettre la candidature de la Forêt de Soignes, 
y compris le sol qui la porte, et singulièrement de la hêtraie 
cathédrale, auprès de l’UNESCO en vue de son inscription 
sur la liste du patrimoine mondial.

Le Greffi er, La Présidente,

Serge GOVAERT Françoise DUPUIS


