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1. Goedkeuring vorige verslagen 

Vorig verslagen 11/06/2021 wordt goedgekeurd 

2. Situering Brussel in Nesten – GoodPlanet Belgium vzw 

In een Nestelbos kunnen kinderen en jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen in de 

natuur. Via diverse plekjes in het bos -de Nesten- worden al hun zintuigen geprikkeld en gaan ze 

aan de slag met 21e -eeuw vaardigheden: weerbaarheid, veerkracht, sociale vaardigheden, 

zelfregulatie, probleemoplossend denken, enz. Na een succesvolle start in Vlaams-Brabant, wil 

GoodPlanet dit project starten in Brussel om meer Brusselse kinderen en jongeren toegang te 

geven tot dit uniek concept. Ze bouwen het bos samen met de jongeren en kinderen op, in een 

participatief traject: de kinderen denken mee na, al spelenderwijs komen ideeën en 

opportuniteiten naar boven. Ze bouwen ook samen aan de Nesten en de inrichting zelf. 

Het concept ‘Nestelbossen’ is gegroeid uit de ervaring van twee kleuterleidsters. Beiden 

ervaarden een bepaald gemis, namelijk: een plek in de natuur waar de kinderen ten volle kunnen 

experimenteren, exploreren of net de nodige rust vinden. Om hieraan tegemoet te komen werd 

het Bellenbos in Affligem een feit, het eerste Nestelbos in Vlaanderen. In dit pioniersproject 

gerealiseerd op privéterrein, kunnen kinderen en jongeren op een educatieve manier en op 

regelmatige basis in contact komen met de natuur. In het Bellenbos zijn dit hoofdzakelijk 

klasgroepen van kleuteren lager onderwijs die door de kleuterleidsters worden ontvangen. 

Daarnaast wordt er projectmatig gewerkt met kwetsbare groepen en lokale jeugdverenigingen. 

In het Nestelbos in Brussel willen we van bij de start op deze kwetsbare doelgroep focussen om 

hen bij het gehele proces te betrekken. 

Het Nestelbos zal ontstaan in de gemeente Anderlecht. De aanvraag is al ingediend en de 

contacten met de gemeente verlopen zeer goed. Daarnaast hebben ze al een aantal organisaties 

in de buurt gecontacteerd die sterk geïnteresseerd zijn om samen te werken (Neerhof, Minor-

Ndako, Groep Intro, Groen en Blauw Huis…) 

Het bos wordt participatief opgebouwd met de lokale partners. 

Een Nestelbos is een blijvend project. Ze zoeken duurzame oplossingen waarin vele kinderen 

gedurende verschillende decennia zich kunnen onderdompelen. Via een registratiesysteem 



kunnen groepen autonoom een afspraak nemen om toegang te krijgen tot het bos. Daarnaast 

werken ze een coachingspakket uit voor gebruikers (o.a. scholen en verenigingen) rond het 

gebruik van het Nestelbos (waarom, wat, wanneer, hoe). Het is belangrijk dat de begeleiders niet 

enkel mee zijn met de praktische afspraken, maar zeker ook met de visie en methodieken 

3. Advies Brussel in Nesten – GoodPlanet Belgium vzw 

De jeugdraad vindt het positief dat ze contact hebben opgenomen en al een akkoord hebben 

met de gemeente Anderlecht voor de locatie van het bos. Het is bereikbaar met het openbaar 

vervoer. Het project is duurzaam. Er is weinig plaats om te spelen in Brussel, laat staan in de 

natuur. Er is een reële nood aan dit soort plekken en initiatieven. Er is een grote garantie dat het 

bos er zal staan, omdat ze verder staan dan een idee. Ze hebben de locatie al en de toestemming.  

Er zijn veel opportuniteiten om samen te werken met (lokale) jeugdpartners, de jeugdraad 

moedigt dit sterk aan. Hierdoor zal het project veel meer jongeren bereiken. 

De jeugdraad vraagt zich af of er een mogelijkheid is om minder georganiseerde groepen of 

jongeren die niet tot een organisatie behoren toegang te geven tot het bos. Een 

registratiesysteem en opleiding voor de begeleiders zorgt voor een hoge drempel. De jeugdraad 

denkt als het project niet voor iedereen toegankelijk is het ook lager impact zou hebben. Het is 

belangrijk om de selectie van partners te verbreden want het project valt of staat door de 

samenwerking met die partners. Het zijn namelijk zij die de jongeren bereiken en betrekken. 

Een groot deel van het budget gaat naar de projectmedewerkers. De jeugdraad merkt op dat 

deze projectmedewerkers enkel in de week werken. De jeugdraad raadt aan dat de medewerkers 

ook bereikbaar en beschikbaar zijn in het weekend. Tijdens het weekend hebben de jongeren 

meer vrije tijd om te komen spelen in het bos. 

De begroting is niet buitensporig maar onduidelijk en onvolledig. De subsidieaanvraag staat 

genoteerd bij uitgaven terwijl dit bij inkomen moet staan.  

In de begroting wordt er niets vermeld over: het feest in het bos, welke materialen ze gaan 

kopen, welke prijs ze aan de partners vragen, en de kosten van communicatie.  

De jeugdraad geeft een positief advies voor dit project als er rekening gehouden wordt met de 

gestelde vragen en adviezen van de jeugdraad.  

De jeugdraad adviseert om voor Fase 2 een uitgebreide consultatie te doen bij jeugdpartners om 

te zien hoe ze zelf jongeren beter kunnen betrekken. 

 

4. Varia 

 

Volgende vergadering(en): 

Jeugdraad XL → 20/10 om 18u00 @ Korenbeek  

WG Beleid → 28/10 om 15u locatie volgt nog 


