
Onze Natuurhelden 
staan paraat tijdens 
de Week van het Bos!
Ontdek in dit magazine welke  
helden onze natuur verzorgen.

MET HET BOS DE KLAS IN / DE JACHT OP DE MOORDENDE KLAUW
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EEN BOS IS NOOIT AF
Zowel bestaande bossen als nieuwe bossen 
vragen heel wat werk. Hoe kunnen we een 
meer diverse natuur creëren? Hoe kunnen 
we er een beter leefgebied van maken voor 
bepaalde soorten? Welke bomen kunnen  
beter plaats maken voor nieuwe? Hoe  
kunnen we op een verantwoorde manier  
recreatie mogelijk maken zonder de natuur 
te storen? Dat zijn vragen waar een heel 
team voortdurend een antwoord op zoekt.

VAN PLANNEN TOT PLANTEN
Ook nieuwe bossen komen er niet van  
de ene dag op de andere. Eerst gebeurt er 
onderzoek, dan moeten gronden gekocht 
worden, maken we plannen … en na nog 
een hele papierwinkel kan het veldwerk 
beginnen. Het bos komt er! Maar dan begint 
meteen ook het blijvende beheerwerk,  
want een bos is nooit helemaal af. 

VELE DUIZENDEN HELDEN
Agentschap voor Natuur en Bos is een  
organisatie met straffe mensen die met hart 
en ziel voor onze natuur werken, ook achter 
de schermen. We zetten in dit magazine  
een heel aantal van deze ‘boshelden’ in  
het zonnetje. Maar niet enkel de mensen  
die van bosbeheer hun job gemaakt hebben 
zijn belangrijk. Ook bijvoorbeeld alle vrijwil-
ligers of private boseigenaars dragen hun 
steentje bij tot betere natuur in Vlaanderen. 
Al die Natuurhelden samen zorgen ervoor 
dat ook jij van de natuur kan genieten! 
Want daar gaat het uiteindelijk toch om.

Kortom: ontdek in dit magazine enkele 
belangrijke Natuurhelden, krijg meer inzicht 
over wat er allemaal komt kijken bij het 
creëren en het beheren van onze bossen … 
en natuurlijk: trek zeker tijdens de Week  
van het Bos de natuur in. Plezier en  
ontspanning verzekerd!

NATUUR 
IS EEN WERKWOORD

De natuur … dat is toch alles waar de mens niet aankomt? Dus dat is alles gewoon laten doen,  
alles gewoon laten groeien? Niets is minder waar. Natuur is iets waar heel veel mensen elke dag aan werken.  

Dat is nodig! Want om in ons dichtbevolkte land de schaarse stukjes natuur waardevol te maken is er veel planning, 
onderzoek en actie nodig. Natuur is dus een werkwoord waar heel veel mensen bij betrokken zijn.  
In dit magazine zetten we enkele van deze ‘Natuurhelden’ in de spots. Zij maken van onze natuur  

en onze bossen plaatsen waar zowel de natuur als de mensen zich top voelen. 

Onze natuur en bossen worden dankzij duizenden handen onderhouden,  
verzorgd, geplant en uitgebreid. Daarvan zetten we tijdens de Week van het Bos  

5 Natuurhelden in de schijnwerpers.

Boswachter

of Arendsoog 

Bart Hoeymans

ALLEMAAL SAMEN ZIJN WE ÉÉN GROTE NATUURHELD. OOK JIJ!  
WANT DE NATUUR WIL OOK BEWONDERD WORDEN. IEDEREEN DE NATUUR IN!

Ken je iemand die een Natuurheld is?  
Vertel ons jouw verhaal op onze Facebookpagina  

 www.facebook.com/weekvanhetbos of op onze website www.weekvanhetbos.be!

Strateeg  

Dries Gorissen Superhulp  Kimmy Fransaert

Held met  
2 Rechterhanden  

Steven Decat

Superbrein  Griet Beckers

Marleen Evenepoel
Natuurfan & Administrateur-generaal 
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Ik ben Dries. Sinds 2009 sta ik aan het 
hoofd van de dienst terreinbeheer in 
 Limburg. Mijn job is natuurprojecten  
bedenken en uitwerken. Natuurbeheer kan 
je nooit alleen, het is altijd nodig om met 
veel verschillende mensen en vrijwilligers 
samen te werken. En als we dan samen  
iets kunnen realiseren, geniet ik volop!  
En meestal kan ook iedereen meegenieten 
van wat wij in de natuur doen, want in  
bossen kan je duizend dingen beleven.

Champions league van de 
 natuurprojecten
Op twee recente natuurprojecten ben ik heel 
erg fier. Zo is het natuurherstelproject in de 
‘Sahara’ van Lommel, een van de belangrijk-
ste projecten van Europa. Daar hebben we 
onder meer een groot heidegebied hersteld 
als perfect leefgebied voor heel wat, zeer 
zeldzame, planten en dieren. We zorgden er 
ook voor dat iedereen daar kan genieten van 
dat stukje topnatuur, zonder dat de natuur 
verstoord wordt. Dat maakt dit project extra 
interessant.

Een bos geeft ook de economie  
een boost
Een tweede fantastisch project is ‘Bosland’, 
ook in Lommel, Hechtel-Eksel en Overpelt. 
Daar plaatsten we onder meer een uitkijk- 
toren, kinderbelevingsroutes, educatieve  
spellen … Het doel was te zorgen dat  
iedereen er met veel plezier het bos in kan. 
En met succes! Bosland betekende zelfs  
een boost voor het toerisme zodat naast  
de natuur ook de economie een winnaar is.

Allemaal samen zijn we  
één grote held!
Mijn grootste Natuurheld? Dat zijn alle 
mensen samen die zich inzetten voor de 
natuur. Want natuur vraagt samenwerking! 
Alleen kan je niet zoveel doen, maar samen 
kunnen we alles!

“Amfibieën geven mij 
 zowel  informatie over de 
staat van de  natuur op 

het land als op het water.”

Welkom  
in het bos!

 Boswachter of  
Arendsoog 

 Bart Hoeymans 

TEAM-UP 
Elke dag werk ik samen met de Helden met twee Rechterhanden.  
Die zijn onmisbaar in mijn werk. Samen maken we van het bos  

een waardevolle plaats. Zonder hen zou ik niets zijn. Maar samen  
zijn we een sterk team, met zowel terrein- als vakkennis. En we zien 

ons bos graag. Daardoor gaan wij er nog extra voor!

Natuur is samenwerken

TEAM-UP 
Het meeste werk ik samen met het Super-
brein en de Boswachter. Die laatste is de am-
bassadeur van de locatie waar wij projecten 
willen realiseren. Het Superbrein helpt om 
concrete projecten op te zetten. Ook zonder 
de administratie van de Superhulp kan ik 
niet veel doen. Natuur is samenwerken met 
heel veel kleine helden.

“De heide in Lommel is 
nu een stukje topnatuur 
waar zeer zeldzame 
soorten zich thuis 
voelen.”

 Strateeg  
 Dries Gorissen 

De Held met
2 Rechterhanden  
Steven Decat

Hoi, ik ben Steven. Ik werk al sinds 2001 als arbeider  
bij Agentschap voor Natuur en Bos en sinds 2013 ben 
ik ploegbaas. Samen met elf collega’s werken wij dag in 
dag uit in het Brusselse Zoniënwoud. En daar hebben we 
flink onze handen mee vol, want het bos is maar liefst 
2.600 hectare groot. Dat is ongeveer dezelfde oppervlak-
te als een vierkant met een zijde van vijf kilometer.

30.000 bezoekers op een mooie lentedag
Omdat het bos aan de rand van de stad ligt, is dit een 
echt stadsbos geworden. Recreatie is hier enorm belang-
rijk. Op een mooie lentedag ontvangen we tot 30.000 
bezoekers. En die merken wel wat wij hier doen. Wij  
onderhouden de wegen, legen de vuilnisbakken, ver-
zorgen de paden … Ook hebben we onlangs nog eens 
36.000 nieuwe boompjes geplant. Je kan je wel  
voorstellen dat we daar een tijdje zoet mee zijn.

Het Zoniënwoud  
is ons actieterrein

“Onlangs hebben we in het 
Zoniënwoud 36.000 nieuwe  
boompjes aangeplant.”
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Ik ben je gastheer in een eindeloos  
fascinerende wereld
Hallo, ik ben Bart. Al meer dan tien jaar ben ik boswachter.  
Eerst in Limburg, en nu sinds 2006 in de Kempen. En dat is voor 
mij echt een heerlijke job. Het liefst van al ben ik buiten aan  
het werk, maar ook overleg plegen met andere partners en  
administratie horen er bij. Wat ik vooral doe? Het bosbeheer 
opvolgen en de natuur in het bos inventariseren en monitoren. 
Geregeld gids ik ook groepen en scholen door het bos.  
Want mensen een beetje de wondere wereld van mijn bos  
leren kennen, dat maakt mij gelukkig!

Amfibieën en nachtvlinders
Als boswachter heb je toch wel een belangrijke taak in het bos. 
Ik ga na hoe de natuur er in mijn bos aan toe is. Daarvoor volg 
ik onder andere amfibieën en nachtvlinders op. Amfibieën geven 
mij zowel informatie over de natuur op het land als in het water. 
Nachtvlinders zijn met tien keer meer dan dagvlinders. Daardoor 
geven die mij veel meer informatie. 

Onze bossen gaan er op vooruit
Ik werk elke dag in de natuur en daardoor ben ik ook blij om  
te zien dat onze bosgebieden er op vooruit gaan. Vroeger waren 
bossen vooral plaatsen om hout te produceren, maar meer en 
meer staat de natuurwaarde voorop en dat zoveel mogelijk in 
combinatie met recreatie. Want onze bossen zijn waardevol én 
leuk. Tegenwoordig tellen we weer meer zeldzame soorten in 
onze bossen, Denk maar aan de boommarter, de zwarte specht 
en de houtkevers. Ook is er meer dood hout aanwezig: een bron 
van extra leven in onze Belgische bossen. Vogels broeden in  
de holtes en houtkevers smullen ervan! Ik ben blij dat ik kan  
meehelpen om van onze bossen stukjes topnatuur te maken.

De paddenvlieg:  
horror in de natuur
Ik was altijd al geïnteresseerd in de natuur. Maar hoe meer je  
met de natuur werkt, hoe meer je ontdekt en hoe boeiender  
het is. De natuur is eindeloos fascinerend, en soms ook heel mee-
dogenloos. Denk bijvoorbeeld maar aan de paddenvlieg. Die legt 
haar eitjes bovenop kikkers en padden. Als de larven uitkomen 
eten die onder meer de ogen en de hersenen op van die diertjes. 
Dat is pure horror, maar uitermate boeiend hoe dat hele systeem 
zo perfect in elkaar zit. Het geeft mij dan ook altijd voldoening 
als ik door te gidsen mensen iets kan bijbrengen over de natuur.

De natuur is mijn grootste held!
Mijn grootste held is de natuur zelf, in al haar facetten.  
Mijn favorieten zijn adders en reptielen, maar het fascineert  
mij mateloos hoe het hele ecosysteem in elkaar zit. Een bos zit  
vol met onwaarschijnlijke, spannende en mooie verhalen.  
Dat is de reden waarvoor ik dit werk doe.



Met het bos de klas in

12 keer feest per jaar
Ik ben altijd graag buiten. Een hele dag op bureau zitten, zou niets 
voor mij zijn. Maar natuurlijk is het in de lente en de zomer nog net 
iets fijner. Goed weer doet ons extra genieten van ons werk. Maar 
we hebben sowieso een heel gezellige groep waarbij iedereen met 
iedereen samenwerkt, winter en zomer. En omdat iedereen op zijn 
verjaardag taart meebrengt, betekent dat dus al zeker twaalf keer 
per jaar feest. 

Het edelhert als kolossale Natuurheld
Het edelhert is echt wel de trots van de Belgische natuur. Wat een 
verschijning! Heel weinig mensen in België zullen dit schuwe dier  
al in de natuur gezien hebben, het is het grootste wilde zoogdier  
in België. Ik heb het al een paar keer kunnen zien, en dat blijft altijd 
een fenomenaal moment.

TEAM-UP 
Natuurlijk zijn mijn elf ploegmakkers mijn belangrijkste  

strijdmakkers in het bos. Maar ook de boswachter is belangrijk  
bij wat we doen. Samen maken wij van het Zoniënwoud  

een topbos voor natuur én recreatie!

Hallo, ik ben Kimmy. Ik werk al sinds 2007 bij de 
administratie van het Agentschap voor Natuur en 
Bos in. Ik doe hier heel veel verschillende taken 
zoals vergaderzalen boeken, vergaderingen voor-
bereiden en de postverdeling. 

Maar mijn belangrijkste taak is vier keer per 
jaar de kledij bestellen voor de 80 Oost-Vlaamse 
collega’s die in onze bossen werken. En dat moet 
allemaal een beetje passen hé. Ik weet dus ook 
meteen wie zich een beetje heeft laten gaan 
(lacht). Het is een heel werk om bij iedereen na  
te gaan wat ze nodig hebben en te zorgen dat  
ze dat ook krijgen, in de juiste maat.

De boswachter bedenkt altijd  
wel een plan
Mijn grootste Natuurheld is zeker de boswachter. 
Hij heeft een heel belangrijke taak: hij is het 
aanspreekpunt voor de mensen, hij is de schakel 
tussen het bos en het kantoor, en hij moet 
voortdurend plannen bedenken om problemen 
op te lossen. 

Ik zorg dat de 
boswachter zijn broek 
niet verliest

Ik ben Griet, projectleider bij het Agent-
schap voor Natuur en Bos. Een groot 
deel van mijn job bestaat uit vergaderen 
en overleggen. Want om projecten te re-
aliseren, moet er veel besproken worden 
met verschillende partijen. Dat zijn zo-
wel onze eigen mensen en de overheid, 
als privépartners. Naast kennis is mijn 
tong dus mijn belangrijkste wapen om 
de natuur een handje te helpen.
Mijn doel: meer waardevolle natuur!
Ik werk vooral rond de Europese natuur-
doelen. Samen met de Strateeg bedenk 
ik nieuwe initiatieven en samen met de 
Superhulp zorg ik ervoor dat we die 
plannen op het terrein kunnen uitvoe-
ren. Het is zo de bedoeling om te zorgen 
voor meer en diverse natuur in ons land. 
En als dat lukt, als we samen resultaten 
kunnen boeken, vind ik dat fantastisch. 

Eekhoorns zijn bezige bijen
Mijn grootste Natuurhelden zijn eek-
hoorns. Die zie ik ’s morgens vaak als ik 
door het bos fiets om naar mijn werk te 
gaan. Die zijn ook voortdurend druk be-
zig, net zoals ik … en door deze beestjes 
in de weer te zien in de natuur, weet ik 
steeds opnieuw waarom ik mijn werk zo 
graag doe.

TEAM-UP 
De andere Natuurhelden waar ik het meest mee samenwerk zijn de 
Helden met 2 Rechterhanden en de Boswachter. Dat zijn de grootste 
afnemers van kleding en beschermingsmiddelen. Ik zorg dat zij com-

fortabele kleding hebben om hun werk vlot te kunnen uitvoeren. “Achter de schermen  
doe ik heel veel  
voor de natuur.”

Superhulp  
Kimmy Fransaert

Superbrein  
Griet Beckers

Mijn tong is een 
belangrijk wapen

TEAM-UP 
Plannen smeed ik graag samen met de 
Strateeg en de Superhulp. Samen met 
hen staan we sterk om op het terrein 
 zaken te veranderen en om meer en 

meer diverse natuur in onze  
bossen te krijgen. 

“Ik zorg ervoor dat natuurprojecten  
succesvol kunnen zijn.”
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OP ZOEK NAAR MERKWAARDIGE BOMEN
Hopelijk is er een bos in de buurt. Maar ook zonder bos kunnen er 
heel wat bijzondere bomen zijn. Want net als kastelen, torens en 
monumenten vertellen bomen in de stad een verrassend verhaal. 

Op www.weekvanhetbos.be vind je leuke bomenfiches waarop je  
alle informatie over de bomen in jouw buurt vindt.

EDUCATIEF PAKKET
In het pakket onderzoeken we samen de rol van bomen en bossen. 
Elke natuurheld heeft ook een klasopdracht in petto. Na een opwar-
mertje kan je met Arendsoog op stap. Onderzoek de bomen van kop 
tot teen en noteer je waarnemen systematisch. De Strateeg leert je 
heel wat bij over ecosystemen en de voedselkringloop. Samen met 
Superbrein ontdek je dan weer wat bomen doen voor ons en ons 
klimaat. Het zijn echte helden! Bomen verdienen dus ook een naam-
bordje: knutsel erop los met 2 Rechterhanden. En als toetje zijn er 
natuurlijk … enkele lekkere bosrecepten! Superhulp legt je haarfijn 
uit hoe je het lekkers van het bos omtovert tot een heerlijke hap.

 
Download snel het pakket op  

www.weekvanhetbos.be  
en ga aan de slag met de hele klas!

Wist je dat: de paardenkastanje om de hoek de lievelingsboom is van rond-
zwervende heksen? Dat lookpasta eiken kan redden? Begint het je nu al  
te duizelen? Ga je dorst dan lessen bij de berken in de straat.

WEEK VAN  
HET BOS11-18 oktober 2015

Vervolg Steven

POLITIE POLITIE
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POLITIE POLITIE POLITIE POLITIE

POLITIE POLITIE

POLITIE POLITIE

POLITIE POLITIE POLITIE POLITIE

Een opvallend project in het Zoniënwoud was 
“Dood doet leven”. Gedurende vijf jaar werden 

dode reeën opgevolgd bij hun ontbindingsproces. 
De wormen die opduiken op de kadavers van 

deze dieren zijn immers grotendeels dezelfde als 
die bij de mens. De politie kon zo een extra 
tool ontwikkelen om te bepalen hoe lang 

een gevonden lijk dood is. Luguber 
maar wel leerrijk, en het toont op-

nieuw aan hoe fascinerend 
de natuur is ...

PROJECT  
DOOD DOET  

LEVEN



OP WELKE NATUURHELD LIJK JIJ?
Op welke van onze Natuurhelden lijk jij het meest? Welke rol als bosheld is jou op het lijf geschreven? Ben jij eerder 

een Strateeg of toch een Superbrein die vanop afstand slimme plannen bedenkt? Of ben jij meer iemand zoals de 
Held met 2 Rechterhanden die op zijn plaats is in het bos, voeten in de grond? Of verricht je achter de schermen 

 wonderen? Wie je ook bent, de natuur heeft je nodig. Samen maken we er een pareltje van!
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8
0-8 krachtnoten

Superhulp
Niet iedereen binnen ANB staat elke 
dag met de voeten in het bos. En dat is 
niet nodig, want de natuur heeft alle soor-
ten mensen nodig. Jij bent een echte probleemop-
losser. Geen uitdaging is je er een te veel. Een collega in een 
administratieve knoop? Jij staat paraat. De doener van dienst 
voor elke held op en naast het terrein. En bovendien,  
ben jij de enige die weet wie welke broek past!

8 – 10 krachtnoten

Superbrein 
De laatste trends in modeland zijn niet aan 
jou besteed, daarvoor doe je beroep op jouw 
collega, de Superhulp. Jij bent daarentegen een 
echte denker. Je stippelt met liefde een te volgen 
parcours uit, onderhandelt en werkt samen met 

ontzettend veel verschillende partijen en weet als 
geen ander hun idealen samen te smelten tot één 

passend natuurbeleid. Je weet veel van het bos, maar 
bent geen kenner die voor dag en dauw het bos induikt.  
Jouw tong is jouw sterkte hulpmiddel in je job.

11 – 12 krachtnoten

Strateeg 
Jij staat met je voeten in beide werelden: 
zowel in de administratieve als die van de 
natuur. Een tafel is voor jou onmisbaar om 
de natuur vooruit te helpen. Hier zit je rond 
samen met o.a. lokale bedrijven, vrijwilligers 
en besturen en de Strategen. Samen ontwik-
kelen jullie een echt masterplan om nieuwe 
natuurprojecten uit de grond te stampen.

13- 15 krachtnoten

Held met  
2 Rechterhanden
Je gaat letterlijk elke dag ‘den bos in’. Lekker 
weer of hondenweer, je bent de handige Harry of 
Henriette die elke dag de handen uit de mouwen 

steekt. Dankzij jou kan onze natuur schitteren 
in al haar glorie. Joggers malen kilometers op de 

paden die jij hebt aangelegd, wandelaars genieten van 
een proper bos omdat jij de vuilbakken leegt, kinderen 

gaan wild op speelterreinen die je herstelt en bomen kunnen 
groeien omdat je de zieke kapt. En na al dat harde labeur 
staat er gelukkig zo’n twaalf keer per jaar een taart voor je 
klaar ;-)

Meer dan 16 krachtnoten

Arendsoog of  
Boswachter 
Jij bent de ogen en oren van het bos. Samen met 
de Held met 2 Rechterhanden weet je perfect wat 
er reilt en zeilt. Je kent al-les van de natuur en kent 
het bos waarin je werkt als je broekzak. Jij bent ook 
de vertegenwoordiger van het bos. Bezoekers kunnen 
aan jou al hun vragen stellen en je organiseert leerrijke 
wandelingen om jouw kennis te delen. Eigenlijk kent iedereen 
jou want je hebt contact met zowat alle Natuurhelden. Je bent 
een beetje de Freek Braeckman van het bos. 

** Je bent een held! Maar allicht niet 
meteen een natuurheld. Maar we 
nodigen je graag uit om eens een 
van onze bossen te bezoeken.  
Wedden dat er een wereld voor je zal 
opengaan? – Nog geen krachtnoten.

* Dit is enkel voor de echte Tarzan en zijn 
Jane. Als het stormt moet iedereen uit het 
bos blijven! Geen krachtnoten dus.

Binnen of buiten?
Ben jij een rasechte buitenmens of kruip je liever elke dag knusjes 
binnen? Tot wanneer is het voor jou plezant om een bos te  
bezoeken?

1. Ik geniet ook van een bos op een koele herfstdag, tussen de 
regenbuien door. Lekker met de laarzen door de plassen.  
(1 krachtnoot) 

2. Ik ga naar het bos op een heerlijke lentedag, met een zalig 
zonnetje en een licht briesje. (2 krachtnoten) 

3. Het mag van mij zelfs oude wijven regenen. Door de bomen 
word je toch minder nat. (3 krachtnoten) 

4. Ook als het stenen uit de grond vriest en mijn tanden  
klapperen, zit ik nog liever in het bos dan een hele dag  
binnen in een kantoor. (4 krachtnoten) 

5. Hey, ik ben Tarzan! Er is geen enkele reden waarom ik  
niet naar een bos zou willen.*

Waar denk jij aan bij  
‘aan tafel zitten’?

1. Ik denk bij een tafel aan troef, abondance  
en grote miserie op tafel! (1 krachtnoot) 

2. Een tafel is de ideale plaats om nieuwe plannen te bedenken 
voor meer natuur in onze bossen. (2 krachtnoten) 

3. Is er ergens een probleem? Moeten er afspraken gemaakt  
worden? Dan is een tafel de ideale plaats om problemen op  
te lossen en samen te werken. (3 krachtnoten) 

4. Taart eten natuurlijk. Jammie! (4 krachtnoten) 

5. Ik vertel aan tafel het liefst over mijn wilde avonturen  
op de playa van Torremolinos.**

Hoe vaak steek jij de handen uit 
de mouwen om de natuur op volle 
kracht te laten draaien?
1. Op de speelplaats ruim ik nu en dan papiertjes op. (1 krachtnoot) 

2. Ik let er altijd en overal op dat ik geen insecten plattrap.  
(2 krachtnoten) 

3. Ik ga vaak naar het bos en ruim daar alle rommel op. 
(3 krachtnoten)

Hoe zou jij uitleggen waar de 
paddenvlieg zijn eitjes legt?
1. Zalig: die larven eten de hersenen en de ogen op  

van de kikker gewoon op waardoor die langzaam een 
pijnlijke dood sterft. Zeker sterk vergroot is dat een  
fenomenaal schouwspel. (1 krachtnoot)

2. De natuur is eindeloos fascinerend. Paddenvliegen zoeken een 
verzwakt dier om hun eitjes alle kansen te geven om goed te 
kunnen groeien. Zo blijkt de natuur weer een mooie kringloop 
waar alles wonderwel past. (2 krachtnoten) 

3. Padden vliegen niet, dit is een strikvraag. (3 krachtnoten) 

4. Ik zou niet weten wat de paddenvlieg doet met haar eitjes, 
maar ik zou het wel graag weten. (4 krachtnoten)

De aard van het beestje:  
ben jij een denker of een doener?
1. 100% doener. Geef hier die schop en kettingzaag! Of ik 

print dit wel snel even voor je uit! (1 krachtnoot) 

2. 95% denker. En daardoor misschien wel 5% 
een  doe-tje ;-) (3 krachtnoten) 

3. Ssst. Ik ben in het bos de vorderingen aan het 
 bewonderen van ons werk. (4 krachtnoten) 

DOE DE TEST!

Meer spelletjes spelen?

Surf naar

www.weekvanhetbos.be
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WAT KAN IK DOEN  TIJDENS DE WEEK  VAN HET BOS?
Je vervelen tijdens de Week van het Bos is heel erg moeilijk.  

Er is zoveel te doen. Wil je weten welke avonturen geknipt zijn 

voor je kinderen? Of waar je in alle rust van een  
bos kan genieten? 

Alle activiteiten vind je op www.weekvanhetbos.be 

Wij geven een glasheldere bril om door de bomen het bos te 

zien. Bij ‘activiteiten’ ontdek je een handig overzicht van alle 

activiteiten mét zoekfunctie op dag, soort activiteit … De Week 

van het Bos is elke dag een flinke dosis bosplezier.

Tijdens de Week van het Bos organiseren we tientallen activiteiten voor jong en oud, sportieveling  
en sofasurfer, klassen en scholen ... Voor ieder wat wils, een week lang over heel Vlaanderen.  

We selecteerden alvast enkele leuke activiteiten!

MAAR ... ER IS MEER

LAAT DE NATUUR 
MAAR EENS GOED AAN 
JE VOETEN KRIEBELEN

Zoek je een unieke ervaring in de natuur? 
Gewoon eens je schoenen uitdoen en door de 
natuur wandelen is een onvergetelijke ervaring. 
Je voeten hebben een heel gevoelig kantje, 
een tocht op blote voeten is daarom een ware 
belevenis. Maar natuurlijk moet je een beetje 
opletten waar je met je poezelige voetjes loopt. 
Daarom zijn er op verschillende plaatsen specia-
le voetvriendelijke blotevoetenpaden aangelegd. 
Hier vind je een lijst met interessante blotevoe-
tenpaden in Nederland en België:  
www.dewandeldate.nl/tips/top-10- 
blotevoetenpaden-nederland-en-belgie

Het mooiste pad ligt in Vlaanderen
Wist je dat je in Zutendaal het mooiste blote-
voetenpad van West-Europa vindt?  
In Park Hoge Kempen wandel je 2 km over hout, 
boomsnippers, gras, leem, water … Prikkelend! 
Dat moet je zeker eens beleven, ook met de 
kinderen. Meer over dit pad:  
www.lieteberg.be/blotevoetenpad

FANCLUB  
VAN DE  NATUUR  
TELT 6.000 LEDEN

Ook in de stad is er groen en bos. Het is soms wat zoeken, maar net als oude  
gebouwen en hoge torens vertellen ook bomen een verhaal in elke stad. Wil je die 
verhalen leren kennen? Dan zijn de Merkwaardige Bomenwandelingen in de stad  
van BOS+ en Pasar ware aanraders.

Ook tijdens de Week van het Bos kan je de stad in. Er zijn Merkwaardige  
Bomenwandelingen op 11 oktober in Oudenaarde en op 25 oktober in Genk.  
Meer informatie en een overzicht van alle Merkwaardige Bomenwandelingen  
vind je op: www.bosplus.be

Wil je later nog op stap langsheen de merkwaardige bomen in één van de steden? 
Geen probleem: je vindt de route en alle weetjes op www.routeyou.be.  
Zoek daar op ‘merkwaardige’ bomenwandeling!

OP STAP LANGS MERKWAARDIGE  
BOMEN IN DE STAD

De natuur heeft ongelooflijk veel geluk 
met haar enorm trouwe en gepassioneer-
de fanclub. Natuurpunt alleen telt maar 
liefst 6.000 actieve vrijwilligers die zich 
belangeloos inzetten voor de natuur. Nu 
ja, belangeloos, de natuur beheren en 
vooruit helpen is natuurlijk super belang-
rijk. En daar doen zij het voor. Want zeg 
nu zelf 6.000 topleden in een fanclub? 
Daar kunnen zelfs Koen Wauters en 
 Natalia van dromen. Zij maken een punt 
van 21.000 hectare natuur.

Die 6.000 vrijwilligers kunnen de  
natuur heel goed gebruiken.  
Natuurpunt beheert meer dan 21.000 
hectare Vlaamse natuur in 500 verschil-
lende natuurgebieden. Daar zijn elke dag 
heel wat kleine en grote heldendaden 
voor nodig. De onmisbare fanclub van 
onze natuur verdient daarom niets  
minder dan een staande ovatie.
www.natuurpunt.be

FANCLUB VAN 
DE NATUUR TELT 
6.000 LEDEN

DE KLEINSTE GROTE NATUURHELDEN

BETER BOSBEHEER  

DANKZIJ BOSGROEPEN

In Vlaanderen zijn de bossen enorm versnipperd, met veel verschil-

lende eigenaars (gemeenten, privépersonen, Vlaamse bossen …).  

Al die verschillende bossen en bosjes beheren is niet eenvoudig 

en vaak onrendabel. Maar door samen te werken kan het beheer 

goedkoper en kan bijvoorbeeld een houtverkoop meer opbren-

gen. En die samenwerking gebeurt door de verschillende  

Vlaamse Bosgroepen, waardoor het mogelijk is om meer bossen 

beter te beheren. Goed voor de natuur! Zo zijn ook deze  

Bosgroepen belangrijke helden van de natuur. 

Dag van de boseigenaar

Tijdens de Week van het Bos zitten deze Bosgroepen ook niet 

stil. Met hun tweede Dag van de Boseigenaar brengen ze op  

14 oktober hun leden samen voor boeiende activiteit.

www.bosgroepen.be
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Chiro, KSA, KLJ, Scouts … je kent deze jeugdbewegingen wel. Supertof zijn ze. Maar wist je ook dat de 
‘beestigste’ jeugdbeweging zeker de JNM is? In deze Jeugdbond voor Natuur en Milieu beleven jongeren 
van 7 tot 26 jaar ontelbare spannende en fascinerende avonturen in de natuur. Samen de natuur ont-
dekken, betoverd worden door de zotste waarnemingen, zelf met zaag of schop ruimte maken voor de 
natuur … Bij JNM doe je het allemaal. En ga je graag op kamp in de zomer? JNM organiseert maar liefst 
40 zomerkampen waarbij de natuur een belangrijke rol speelt.

Zin om met andere jonge gasten de natuur te ontdekken?  
In jouw buurt is zeker een van de 49 JNM-werkingen actief.  
Kijk snel op www.jnm.be.

Als de bliksem naar  www.weekvanhetbos.be 

LEES  
MEER HIER-
OVER OP  
PAGINA  

18

BOS+ vindt dat bossen en bomen van cruciaal belang zijn, voor iedereen:  
dieren, planten én mensen. Bossen zuiveren onze lucht, zetten ons aan tot  
bewegen en zijn de ideale plaats om het jachtige leven even te vergeten.

Jammer genoeg verdwijnt er wereldwijd en in Vlaanderen nog steeds te veel bos. 
BOS+ wil in eerste plaats bestaande bossen beschermen en het duurzaam beheer 
ervan promoten. Daarnaast willen we nieuwe bossen aanleggen. Want die hebben 
we dringend nodig! Dus maakt BOS+ werk van speelbossen en stadsbossen, van 
het toegankelijk maken van meer bos, van de 10-miljoen bomencampagne, van 

herbebossingsprojecten in de tropen … We organiseren wandelingen, infoavonden, 
ludieke media-acties, en natuurlijk zijn we partner van de Week van het Bos! 

www.bosplus.be

Ik wil graag meer mensen de natuur laten beleven. 
Hen de natuur laten zien, horen, voelen, ruiken  
en vooral hen ervan laten genieten! Daarom 
organiseer ik tal van activiteiten tijdens de Week van 
het Bos, ben ik bezieler van paddenoverzetacties en 
gids ik regelmatig scholen. Natuur voor iedereen!”
Kris Vos (Vrijwilligster bij Natuurpunt Zuidrand Antwerpen  
en duizendpoot in de natuur)



“HOOR IK DAAR EEN  
PETER VAN DE VEIRE  

IN HET BOS?”
Jawel, je hoort het goed. Ook dit jaar zal je in het bos 
weer MNM kunnen spotten. Deze zeldzame soort radio 
komt in de vorm van de Grote Peter Van de Veire  
Ochtendshow postvatten in het Meerdaalwoud in  
de buurt van Leuven. Tijdens de show kan je ook deel- 
nemen aan een spannend luisterspel over het bos. Wil jij 
je natuurkennis nog aanscherpen? Luister dan ook zeker 
naar Kwistet met Ann Reymen. Tijdens de Week van het 
Bos vertelt zij weetjes over de natuur en het bos.

VAN BRAAKLAND TOT BOS   
IN 8 HELDENSTAPPEN

De Strateeg gaat op 
onderzoek uit. Want 
eerst en vooral moet 
er hard en diep na-
gedacht worden over 
welke grond mogelijk 
bebost  kan worden!

Vanaf nu kunnen natuurliefhebbers komen 
genieten van een prachtig stukje bos. 
Ervaren gidsen leiden je langs kronkelige 
paadjes en vertellen de leukste weetjes. 
Wandelaars laten zich verwonderen door 
al dat moois. Fietsers halen een frisse neus. 
En in de speelbossen kan iedereen zich 
naar hartenlust uitleven. Kortom: het bos  
is er voor iedereen met een hart 
voor de natuur!

Na een aantal jaar wordt dui-
delijk welke bomen de mooiste 
en grootste zullen worden. De 
Held met het Arendsoog (of de 
Boswachter) is nodig om deze 
te kiezen. Deze bomen krijgen 
alle ruimte om mooi uit te 
groeien. Daarvoor worden 
andere bomen soms gekapt. 

Ook in de volgende jaren is 
er nog werk aan de winkel! 
Helden met 2  Rechterhanden 
zullen het jonge bosje behe-
ren. Op plekken waar er veel 
boompjes doodgaan worden 
nieuwe geplant. De wildbe-
scherming wordt onderhou-
den en hier en daar kan er al 
een beetje gesnoeid worden. 

Heel wat werk kan nu gebeu-
ren. Daarvoor is de hulp van 
vrijwilligers meer dan welkom. 
Samen maken ze het terrein 
klaar en planten ze honder-
den of soms wel duizenden 
boompjes. Als het nodig is, 
dan wordt er rond de jonge 
boompjes een bescherming 
aangebracht tegen wild. 

Nu is het tijd voor de 
Superhulpen. Ze vragen de 
nodige vergunningen en 
eventuele subsidies aan. 
Daarna gaan ze op zoek 
naar wie de beste prijs/
kwaliteit biedt voor de 
terreinvoorbereidingen, het 
leveren van de boompjes, 
de aanplanting en de even-
tuele wildbescherming. 

Een echt Superbrein en de 
Boswachter zijn nodig om 
een ‘bebossingsplan’ op te 
stellen. Daarin staat alles over 
de doelstellingen van het bos: 
welke planten en dieren zijn 
belangrijk? Welke soorten 
zullen het in deze omgeving 
goed doen? Hoe kunnen ze 
het best samenleven? Kan er 
in het bos gewandeld, gefietst, 
gespeeld … worden. Waar 
leggen we de paden? Komen 
er open plekken of vijvers? 
Moeten de boomstammen 
beschermd worden tegen 
knabbelende dieren?

Een goede grond gevon-
den? Een boseigenaar (in 
spé)  met een hart voor de 
natuur koopt de grond aan. 
Een eerste horde  
is genomen!

ONDERZOEK AANKOOP   
GROND

OPSTELLEN  
BEBOSSINGS-
PLAN

PAPIERWERK

OP HET  TERREINBOSBEHEER
KWALITEIT 
 PRIMEERT

GENIETEN

2.
3.

4.

5.6.7.

8.

1.

De natuur is een werkwoord! Dat geldt zeker voor het creëren van een nieuw bos. De ruimte in ons land 
is schaars en de weg die we afleggen moeilijk. Maar als het lukt, dan is het genieten! Dus als je nog eens 
van een bos geniet, weet dan dat zeker deze 8 stappen zijn gezet voor het bos er was. Een bos is altijd 

een stukje topnatuur waar een heel team van Natuurhelden elke dag hun hart en ziel voor geeft.  
Zowat elke held die in dit magazine aan bod komt, speelt een belangrijke en onmisbare rol.
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“Ik hou heel v
eel v

an de 

natuur. Vroeger klom ik de 

bomen in en was ik de beste 

in vogels n
adoen. Wist je

 

trouwens dat de oudste b
oom 

ter w
ereld

 maar lie
fst  

9.550 jaar oud is?”

Ann Reymen

Luister tijd
ens de 

Week van het Bos 

naar Kwistet 

(ma 12/10 tot vrij 16/10 • 12u-13u) 

en ontdek nóg  

meer weetjes over  

natuurhelden en de  

natuur.

Extra inspiratie vind je op 

www.weekvanhetbos.be

“Problemen of wa?”
Zaka daagt je uit!

Ken je Zaka al? Deze supergrappige gast is een ware Youtube-held. 

Zijn kanaal telt meer dan 40.000 volgers! Zaka is een durver. Jij ook? 
Want deze Youtube-held daagt je uit! Kijk snel op pagina 23 want daar staan 20 uit-
dagingen voor echte Natuurhelden, jij dus ook. En Zaka heeft er al eentje uitgevoerd. 

Ontdek zijn filmpje vanaf 1 oktober op www.mnm.be!
Durf jij de uitdaging aan? Post dan vanaf 1 oktober jouw filmpje op  

www.mnm.be of op de Facebookpagina van Week van het Bos  
en win een leuke prijs om de natuur in te trekken! 

LIVE-UITZENDING VANUIT  

HET MEERDAALWOUD  

VRIJDAG 16 OKTOBER 
VAN 6U TOT 9U



DE JACHT OP DE 
MOORDENDE KLAUW

SPANNEND VERHAAL ...
In zijn kantoor belt Bart meteen naar het 
Superbrein. Hij legt uit wat ze hebben 
ontdekt. Hij vertelt over de brandwonden en 
over het achteruitgaan van sommige plan-
ten. “Buizerds nog aan toe, Superbrein, denk 
jij wat ik denk? Denk jij ook dat dit het werk 
is van dezelfde dader?” Aan de andere kant 
van de lijn klinkt het even mysterieus: “Ja, 
Bart, ik denk dat je op het juiste spoor zit. 
Ik ga snel met de Strateeg bekijken hoe we 
dit kunnen oplossen. De Superhulp stuurt je 
ondertussen een e-mail met meer informatie 
over deze drieste moordenaar.”

“Bliep.” Bart krijgt de mail van de Superhulp 
binnen op zijn telefoon. De puzzel valt nu 
helemaal in elkaar. 

Reuzenberenklauw
Heracleum  Mantegazzianum
Eigenschappen
• De grote bladeren verstikken de  planten onder hen.
• De plant bevat stoffen die dieren ziek kunnen maken.
• Het sap van de plant zorgt voor brandwonden,  

zeker als de zon erop schijnt.
• Behoort tot de 100 ergste planten die andere planten bij ons vernietigen.

Waar komt deze plant vandaan?
Reuzenberenklauw komt van gebieden aan de Zwarte Zee. De plant vestigde zich in 
onze contreien na een kort verblijf rond het Russische paviljoen op de Wereldten-
toonstelling van 1958 op de Heizel. Mensen van hier vonden die heel mooi en wilden 
die ook in hun tuin. Zo is deze plant ook bij ons terecht gekomen. Nu verspreidt 
deze plant zich overal en zorgt vaak voor schade aan planten, dieren en mensen. 

“Boomklever nog aan toe, dat is het. Onze 
twee problemen zijn het sluwe werk van 
dezelfde boosdoener in het bos.” Hij rent 
meteen zijn kantoor uit om het nieuws aan 
de Held met 2 Rechterhanden te vertellen. 
“Kasper, Ronny, Evy en Kato. Roodborstjes 
nog aan toe, ik weet wat er aan de hand is. 
De dader is de reuzenberenklauw!” 

De Helden met 2 Rechterhanden reageren 
geschokt: “Wat! Zitten er reuzen van beren 
in ons bos? Met scherpe klauwen? Zijn die 
dan niet supergevaarlijk?” “Haha.” Bart moet 
even lachen, en stelt hen meteen gerust 
“Elfenbankjes nog aan toe, reuzenberen-
klauw is helemaal geen dier, maar een plant. 
Dus zo bang moet je niet zijn. Maar echt 
een lieverdje is deze plant ook niet. Ze hoort 
niet thuis in onze bossen en verstikt andere 
planten. Ook zorgt het sap van de plant 
voor brandwonden bij mensen. Kijk maar 
naar Evy. Dit is echt een plant die we niet 
willen in ons bos. Tijd voor actie! Superbrein 
en Strateeg beramen een slim plan om van 
deze moordenaar verlost te geraken. Maar 
die missie is niet eenvoudig, we hebben er 
heel veel helden voor nodig. Maar ik ben er 
zeker van dat we die zullen vinden!” 

EINDE

Heb jij ook een natuurheldenverhaal?
Draai dan snel deze pagina om!
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“Pffffttttt.” Plots verslikt Boswachter Bart 
zich in zijn koffie. Enkele druppels plenzen 
op de papieren op zijn bureau. “Beukenbo-
men nog aan toe. Vreemd. Heel vreemd!” 
Bart snuistert door het overzicht van alle 
dieren en planten in het bos. Hij merkt dat 
sommige plantensoorten gevaar lopen. “Vlie-
genzwammen nog aan toe. Hoe is dat toch 
mogelijk in ons bos? We willen steeds meer 
verschillende soorten planten en dieren in 
onze bossen … en dan gebeurt dit!” 

Boswachter Bart wil er snel het fijne van 
weten. Hij roept meteen de Held met 
2 Rechterhanden Kasper, Ronny, en Kato bij 
zich: “Groene specht nog aan toe. Ons bos is 
in gevaar. Enkele plantensoorten krijgen het 
moeilijk. We moeten weten hoe dat komt. 
Hebben jullie een idee?” 

Kato: “Goh, ik zou het niet weten … ik denk 
dat we best op onderzoek gaan in het bos.” 
Haar woorden zijn nog niet koud of ook de 
Held met 2 Rechterhanden Evy komt het 
kantoor van de boswachter binnen gespurt, 
met een pijnlijke grimas. “Auch, auchhhh!” 
Haar onderarmen zijn rood en er staan 
grote blaren op, het lijken wel brandwonden. 
Daarop vraagt Boswachter Bart: “Rietgors 
nog aan toe, Evy, wat heb jij gedaan? Met 
vuur gespeeld?” Evy: “Neen, helemaal niet. 
Ik was aan het werk in het bos en plots 
begonnen mijn armen pijn te doen. Ik weet 
echt niet wat er gebeurd is.”

“Brandnetels nog aan toe.” Mijmert Boswach-
ter Bart “Hmmm. Ook dat is vreemd. Kom, 
we gaan snel naar de plaats waar Evy aan 
het werk was om te zien wat er aan de hand 
is.” Samen gaan ze op pad. Aan de bosrand 
stoten ze op een bijzonder grote plant, van 
wel vier meter hoog. “Wat is dat?” vraagt de 
Held met 2 Rechterhanden Kasper verbaasd. 
“Zo’n grote plant heb ik nog nooit gezien”. 
Maar bij Boswachter Bart gaat er onder-
tussen een lichtje branden: “Edelherten 
nog aan toe. Dit doet mij aan iets denken. 
Ik moet terug naar mijn kantoor om dit 

verder te onderzoeken.”



“Jut. Jut. Jut. Djuk. Jut. Djuk.” West-Vlaams paarden-
dialect is dat. Bomensleper Pierre Vandebuerie ment 
Rani, een merrie van negen jaar, in het Vagevuurbos in 
Beernem. Rani is een Brabants trekpaard en sleurt een 
lork (een soort dennenboom) van tweehonderd kilo 
door het bos. Volgens Pierre zou een wagen de wortels 
van jonge bomen kapotrijden, maar de paardenhoeven 
van Rani verstoren de ondergrond niet.

Als boomsleper is Pierre een echte pionier. “Het werken 
met trekpaarden was in Vlaanderen volledig verdwe-
nen, dus ik heb het zelf geleerd door een jaar mee 
te lopen met boomslepers in de Ardennen. Nu ben 
ik elke dag met één van mijn vier paarden ergens in 
West-Vlaanderen aan het werk. Heidevlakten maaien, 
knotwilgen uit natte weiden of bomen uit bossen 
slepen, ik doe alles met de paarden.”

Boomsleper is een zware job. Pierre loopt altijd mee 
met zijn paard, zowel in de zomerse hitte, als door de 
modder, sneeuw of in de regen. “In de zomer begin 
ik soms om vijf uur ’s morgens of werk ik tot elf uur 
’s avonds. Zo vermijd ik voor de paarden de warmste 
uren”, zegt Pierre. Want ook voor hen is het hard wer-
ken. “Maar als ik ’s middags op een boomstronk mijn 
boterhammen eet en Rani wat drinkt, praat ik tegen 
haar. Het is gek, maar ik heb het gevoel dat ze begrijpt 
wat ik vertel. Dat lucht soms op.” 

OP PAD MET DE  
BOMENSLEPER EN ZIJN TROUWE HELD

Een trekpaard brengt geen 
schade toe aan het bos.ReuzenberenklauwVertel jouw  eigen 

 verhaal uit de 
 natuur of verzin er 

eentje over het bos 

en de natuur.
Doe zeker mee, want 

je kan er zelfs een 
heel leuke prijs mee 

winnen!
publiceer je verhaal op 

www.weekvanhetbos.be

Oh ja, het plan dat de Strateeg en het Superbrein uitdokterden 
kwam neer op de planten te verwijderen en schapen te laten  
grazen op de plekken met reuzenberenklauw. Want wij zijn  
echte superhelden in de strijd tegen reuzenberenklauw.  
Dat zie je ook in dit filmpje: 
bit.ly/dit-is-de-reuzenberenklauw
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SPECIALE  NATUURHELD IN DE 
SCHIJNWERPERS

Duik de bossen in met  
A.S.AdventureZwengelen Pierre en Rani jouw liefde voor onze 

grote groene reuzen aan? Dan moet je zeker het 

verhaal ontdekken van boswachter Steve Cox 

van het Nationaal Park Hoge Kempen. Hij woont 

nog in een echt boswachtershuisje!  

Bekijk de videoreportage op  

www.asadventure.com/leveninhetbos  

en kijk bij hem binnen!
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Schrijf  en win!Wil jij samen met Bart, Kato, Ronny, Evy en Kas-

per op jacht gaan naar de reuzenberenklauw? 

Met welke vriendjes zou jij samen het bos 

willen intrekken om de natuur te helpen? 

En wat zou jij dan allemaal willen doen 

in het bos? Welke dieren zou jij willen 

helpen? En hoe zou je dat doen?

Meeehhhhhh

Meeehhhhh
h

Week van het bos,  
11 tot 18 oktober 2015



18

Een gure wind waait, regen gutst uit de hemel … maar onze drie 
jonge natuurhelden laten zich niet afschrikken. Onze reporter 
Tuur ontmoet hen in het natuurreservaat Molsbroek in Lokeren. 
Andres, Jonas en Zjef zitten in de Jeugdbond voor Natuur en  
Milieu, afdeling Durmeland (JNM). Dat is een jeugdbeweging die 
vaak speelt en werkt in de natuur. 

Ken jij de helden van de bodem? Weet jij wat er woelt en krioelt onder je voeten? En heb jij enig idee 
hoe belangrijk deze kriebeldiertjes zijn? Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie nodigt in de 
maand oktober iedereen uit om de website www.bodemhelden.be te verkennen en mee op zoek te gaan 
naar onze bodemhelden!

Op de website vind je welke diertjes in de bodem wonen, hoe je ze kan herkennen, wat ze voor ons doen en 
hoe je hen een handje kan helpen. Ga samen met je klasgenootjes, familie of vereniging op 
zoek in een bos, tuin, park, weide of akker in je buurt en laat ons weten welke bodemdier-
tjes je gevonden hebt! Samen zoeken we uit welke bodemhelden in Vlaanderen en in jouw 
gemeente het meest gevonden worden!

Tot slot: wist je dat 2015 is uitgeroepen tot het internationaal jaar van de bodem? 
Ontdek er meer over op www.bodembewust.be.

ZOEK MEE NAAR  
BODEMHELDEN!
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"WIJ ZIJN JONG EN  
WILD VAN DE NATUUR"

DE NIEUWE GENERATIE NATUURHELDEN STAAT KLAAR

De natuur mag op haar beide oren slapen: een nieuwe generatie onvervaarde natuurhelden is op komst.  
De natuur leren kennen, opruimen in natuurgebieden, ruimte maken voor de natuur … Jongens en meisjes  
zoals Andres, Jonas en Zjef draaien er hun hand niet voor om. Wie het niet goed voor heeft met de natuur,  

let beter maar op zijn tellen. Want deze knapen zijn van geen kleintje vervaard! Deze stoere boys zijn alle drie 
12 jaar en staan altijd en overal paraat om de natuur een handje te helpen. We stuurden onze stadsmus- 
reporter Tuur op pad om deze jonge natuurhelden ‘The Next Generation’ de pieren uit hun neus te halen. 
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TUUR: “Wat doen jullie zoal bij JNM?”
ANDRES: “Alles wat wij hier doen, heeft altijd wel iets met de natuur 
te maken. Wij spelen soms gewone spelletjes, maar dan toch een 
beetje anders. Een bosspel spelen we dan bijvoorbeeld aan de hand 
van dieren, in plaats van aan de hand van andere figuren. Maar wij 
gaan ook vaak op tocht in de natuur, we gaan op kamp en gaan 
vaak op zoek naar dieren die we dan beter leren kennen.”
ZJEF: “Dat is inderdaad echt wel superleuk. We zijn onlangs vlinders 
gaan vangen. Dan trekken we met ons vlindernet in de natuur 
om zoveel mogelijk verschillende soorten vlinders te vangen. We 
stoppen ze dan in een potje om te onderzoeken welke soort vlinder 
het precies is. En dat doen we met veel verschillende soorten dieren. 
Daarna laten we ze natuurlijk altijd weer vrij.”
ANDRES: “Kijk Tuur, daar … zie je die slak kruipen? Als je goed 
rondkijkt zie je altijd wel mooie dieren. En met zogenoemde  
‘determinatiekaarten’ kan je dan zelf onderzoeken welke soort 
dier het precies is. Zie je, onze slak, dat is de huisjesslak, de 
afbeelding komt helemaal overeen.”
Tuur: “Cool. Vinden jullie dan altijd veel verschillende 
soorten dieren?”
JONAS: “Enorm. Dat is juist het leuke van op pad gaan. Je weet 
nooit welke dieren je zal tegenkomen. Een tijdje geleden heb-
ben we in het water in deze buurt ook een speciale larve van 

een waterkever gevonden. Daardoor wisten we meteen ook dat de 
waterkwaliteit op die plaats veel verbeterd was en er nu veel meer 
dieren in leven. En dat is heel leuk om vast te stellen.”
Tuur: “Wat doen jullie nog zoal voor de natuur?”
ZJEF: “Een tijdje geleden hebben we in een natuurgebied eens rom-
mel opgeruimd. Het was niet normaal wat we daar allemaal vonden: 
brandblussers, strijkijzers … allemaal dingen die de mensen gewoon 
in het natuurgebied hadden gegooid. Na een paar uur hadden we al 
een hele berg verzameld. Goed dat die gevaarlijke rotzooi daar nu 
allemaal weg is.”
ANDRES: “Ik probeer ook zoveel mogelijk onze eigen inheemse 
planten en dieren te helpen. Zo heb ik thuis ook een bijenhotel 
gemaakt.”
JONAS: “En onlangs zijn we zelfs met een bijl het bos in getrokken 
om er meer plaats te maken voor meer verschillende dieren en 
planten. We hebben daar dan ook takken op elkaar gestapeld zodat 
vogels daarin kunnen nesten en broeden.”
ZJEF: “We doen ook elk jaar in de lente mee aan de paddenoversteek. 
Zo helpen we die beschermde diertjes over gevaarlijke wegen zodat 
ze niet worden doodgereden en ze zich beter kunnen voortplanten.”
Tuur: “Waw, de max … goed dat jullie dat allemaal doen. 
Gaan jullie dat later ook nog doen?”
ZJEF: “Natuurlijk. Ik zou het liefst van al bioloog worden en zo de 
natuur nog veel beter leren kennen.”
ANDRES: “Ik weet nog niet wat ik later ga doen, maar de natuur kan 
zeker altijd op mij rekenen. Ik ben echt wild van de natuur, zelfs als 
het regent zoals vandaag.” 

Andres, Jonas en Zjef

Tuur: “En zijn jullie ondertussen ook goede vrienden gewor-
den?”
JONAS: “Natuurlijk, het is superleuk om samen van alles te doen in 
de natuur.”
Tuur: “Ik denk dat ik toch ook wat meer in natuur ga doen, 
want wat jullie doen is echt wel tof.”
ANDRES, JONAS EN ZJEF IN KOOR: “Zeker doen! Je bent altijd welkom 
bij ons.”

Tuur met Zjef

Andres met de huisjesslak

Jonas en Zjef spotten vogels

Wil je evenveel avonturen 

beleven als Andres, Jonas en 

Zjef? Meer info over JNM vind 

je op www.jnm.be



Spierbundels en hersenen alleen zijn niet voldoende voor een Natuurheld. Elke doorwinterde uitblinker van  
de natuur heeft ook een arsenaal aan ‘wapens’ waarmee hij zijn opdrachten tot een goed einde kan brengen.  

Al deze  hulpmid delen worden elke dag zeker en vast door één van onze Natuurhelden gebruikt. 
 Best dan wel zo’n Natuurheld die al deze tools bij zich heeft.

GEEN BATMAN ZONDER BATMOBIEL.
GEEN NATUURHELD ZONDER LAPTOP, 

VERREKIJKER EN KETTINGZAAG

LAPTOP
Computers en internet zijn niet  
weg te denken bij onze Natuurhel-
den. Oplossingen zoeken, gegevens 
verzamelen, werken opvolgen … 

Voor ontelbare taken hebben onze Natuur-
helden hun laptop  nodig. Zeker het Super-
brein, de Strateeg en de Superhulp. Maar 
ook de Boswachter kan niet zonder  
de info op zijn laptop. 

SCHRIFT EN 
POTLOOD

Een laptop is handig, maar niet overal. 
In een bos bijvoorbeeld, vind daar maar 
eens een stopcontact. Nog steeds behoort 
een degelijke pen en papier tot het vaste 
gereedschap van onze Natuurhelden. Iets 
gezien in het bos? We schrijven het  
meteen op, altijd en overal!

HELM
Natuurhelden dragen geen hoed om mooi te 
zijn (hoewel onze boswachter er toch lekker 

stoer mee staat). Een hoed is een onmisbare bescherming 
tegen de regen, de koude en tegen de brandende zon in 
de zomer. Als Held met 2 Rechterhanden in het bos aan 
het werk is, draagt die vaak wel een stevige helm voor 
extra bescherming. 

VERREKIJKER
Al eens een vos in het wild geaaid?  
Zeker niet, want de meeste dieren zijn heel 

mensenschuw. Als ze ons zien, kiezen 
ze vliegensvlug het hazenpad. Een 
verrekijker is dan ook onmisbaar voor 
wie dieren wil bekijken en bestuderen. 
Bovendien stoor je op die manier de 
dieren niet. Heb je thuis een verre-

kijker? Probeer dan zelf maar eens vanop 
afstand te zien wat er allemaal in je tuin 
of in de buurt aan vogels en andere dieren 
leeft. Wedden dat je er veel plezier aan zal 
beleven?

KETTINGZAAG
Natuurbeheer is niet enkel laten groeien. Vaak 
is het ook snoeien. In de natuur moet er gere-
geld plaats gemaakt worden zodat de natuur er beter kan groeien. 
Zo hebben we kettingzagen nodig om woekerende soorten in  
te perken, oude en zieke bomen en planten te verwijderen ...  
Met de kracht van een kettingzaag gaat dit lekker vlot.

KLIMTOUW
De natuur is avontuur, ook voor onze helden!  
Ze moeten regelmatig in bomen klimmen, en dan 
komt een veilig en sterk klimtouw van pas. In  

bomen klimmen is onder meer 
nodig om bomen te snoeien en 
ziektes op te sporen. 

OORBESCHERMING
Natuurhelden werken vaak met 
zware machines, zoals bulldozers en 
kettingzagen. En die maken zoveel 

geluid, dat onze helden hun oren moeten 
beschermen. Het lawaai van die machines kan 
hun oren beschadigen. Maar met goede oor-
beschermers kunnen ze na een leven lang in 
het bos, toch nog alle vogeltjes horen fluiten. 
Gelukkig maar.

GOED SCHOEISEL
In een bos zijn aangepaste schoenen een must. Soms 
zijn waterdichte laarzen aan te raden, maar bij werken 
in het bos zijn meestal stevige veiligheidsschoenen 
noodzakelijk. Zeker wie wil snoeien of bomen wil  
rooien kan zijn tenen maar beter goed beschermen. 
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KAART

In een bos zijn landkaarten altijd heel belangrijk. Waar moeten werken uitgevoerd worden?  Welke zone is toegankelijk om te spelen?  Goede kaarten vertellen het ons allemaal.
Maar kaarten zijn ook nuttig om te kunnen zien  waar er natuurgebieden zijn. Surf zelf eens naar  www.geopunt.be. Vul de naam van je gemeente in  en klik dan links op ‘Gewestplan’. Misschien moet je nog even inzoomen tot je een kaart krijgt met allemaal ingekleurde vakken. In de groene gebieden is de natuur baas. 
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VERANDER JIJ VAN  
HELD IN SUPER-HELD?

GA DE UITDAGING MET ONZE HELDEN AAN

Ga je mee als een echte Arendsoog naar sporen speuren? Timmer jij met 2 Rechterhanden een bijenhotel of een 
nestkastje in elkaar? Kan jij jezelf als een meester-Strateeg helemaal camoufleren? Heeft jouw Superbrein geen enkele 

moeite met het invullen van een bomenboek? Onze Natuurhelden dagen je uit! Breng alleen of met de hele klas zoveel 
mogelijk uitdagingen tot een goed einde en word zelf een Natuurheld! 

Onze helden maakten voor jou een 

kruiswoordraadsel boordevol gigagroene 

vragen. Neem je pen snel bij de hand en 

maak jouw favoriete Natuurheld trots! 

Weet je het antwoord niet uit je hoofd? 

Ga dan snel op zoek in het magazine!

Horizontaal
3 Insect waarmee boswachter Bart de kwaliteit  

van zijn bos meet.

4 Andere naam voor het Arendsoog

5 De Strateeg, de Superhulp, de Boswachter,  

de Held met 2 Rechterhanden en het ...

6 Jeugdbeweging waar Andres, Zjef en Jonas  

deel van uitmaken.

9 Een woud waar tijdens de Week van het Bos live 

radio zal worden gemaakt door MNM.

Verticaal
1 De voornaam van de Held met 2 Rechterhanden

2 Het plan dat het Superbrein opstelt  

na de aankoop van de grond

7 Wat bestelt Superhulp Kimmy vier keer per jaar?

8 Gemeente waar je het mooiste blotevoetenpad 

van West-Europa vindt

10 Soort hert dat je kan vinden in de  

Belgische bossen

Word een ware  
SUPER-held van de natuur

Bij het insturen van je uitdagingen krijg je de enige 
echte Natuurhelden-buttons! Stuur een verslag, foto 
of video naar info@weekvanhetbos.be en ontvang 

 Natuurhelden buttons voor de hele klas! 

 Timmer een nestkastje  
of  creëer een bijenhotel

 Bouw een kamp  
of wilgenhut

 Geef iemand een statig 
boomkapsel

TOK

TOK

 Bestudeer kriebeldiertjes  
en  waterbeestjes 

 Tel de jaarringen  
van een boom

 
download de 20 opdrachten op

www.weekvanhetbos.be 
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De Held met  

2 Rechterhanden
  

daagt je uit!

Het Arendsoog 
daagt je uit!

1 Steven
2 Bebossingsplan
3 Nachtvlinder
4 boswachter
5 Superbrein
6 JNM
7 Kledij
8 Zutendaal
9 Meerdaalwoud
10 Edelhert

LOS HET GIGAGROENE  

KRUISWOORDRAADSEL OP!
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Een bos zit vol avonturen, maar ook vol verbeelding. Elk bos is een grote knutselwinkel, en nog gratis ook. 
Hieronder vind je enkele leuke ideetjes van onze helden om aan de slag te gaan met materiaal uit het bos.  

Maar met een beetje verbeelding bedenk jij zelf misschien ook nog wel leuk of knus geknutsel in het (herfst)bos.
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BOSSEN BOORDEVOL 

VERBEELDING

Boswachter spot vreemde  
wezens in het bos

Haha … De Boswachter was even van zijn melk. In zijn verrekijker 
doken wezentjes op die hij niet meteen kon thuisbrengen.  

“Ik wist niet wat ik zag, die dieren kende ik niet. Maar gelukkig  
bleken het knutselwerkjes te zijn met bosmateriaal. Grappig!” 

Kan jij deze figuurtjes ook maken? Of kan je zelfs je eigen figuurtjes 
bedenken met materiaal dat in het bos gewoon op de grond ligt? 

Een paar tandenstokers helpen je om het materiaal aan elkaar vast 
te maken, de rest is je verbeelding. Verbaas jezelf!”

Ik zie, ik zie,  
wat jij niet ziet

De Superhulp werkt niet zozeer op de voor-
grond, maar ziet zelf veel meer dan anderen: 

“Kids, jullie hebben zeker al eens naar de wolken 
gekeken. Soms zie je de meest fantastische vormen 

en figuren. Maar hebben jullie al eens naar herfstbla-
deren gekeken? Ik doe dat vaak … en dan zie ik plots 

ook zoveel meer dan gewoon een blad. Met een klein 
beetje kleur worden het zelfs dieren. Laat dus in het bos 

ook maar eens goed je verbeelding los.”

Ahoy, zet alle zeilen bij!
Ook het Superbrein leeft zich graag uit in de natuur: “Je weet 

wel dat hout kan drijven. Dood hout of een stuk schors drijven 
meestal zelfs nog beter. Dat maakt het eenvoudig om snel je 
eigen slim bootje te maken. Zoek een stuk hout of schors of 

gebruik de schelp van een walnoot. Maak een mast met een tak 
en kleurige herfstbladeren … en varen maar! Wees natuurlijk heel 
voorzichtig als je het bootje laat varen. Laat het maar gewoon 

vrij, het bootje is toch gratis en geen vervuiling in het bos.  
Of hang er een lang touw aan zodat je niet over het water  

moet hangen om je bootje terug te nemen.”

Spoken in het bos
De Strateeg heeft ook nog een cool idee. “Weten 

jullie dat sommige bladeren zelfs spookachtig mooi 
zijn? Dat is zeker zo als er esdoorns in je buurt 

staan: schilder de bladeren wit, drie zwarte puntjes … 
en klaar! Met Halloween voor de deur geeft het bos 

je meteen een paar opvallende spookjes om  
je kamer te versieren. Leuk toch?”

Maak zelf de  
coolste katapult
De favoriet van de Held met 2 Rechterhanden is 
en blijft een katapult: “Wie vindt een katapult niet 
leuk? Niemand toch! Je vindt altijd wel ergens in 
het bos een geschikte tak die stevig genoeg is.  
Een elastiek eraan, en schieten maar. In het bos 
vind je munitie genoeg: eikels, kastanjes … Maar 
schiet zeker niet naar elkaar, want dat kan pijn 
doen en zelfs gevaarlijk voor de ogen. In het bos 
zijn er doelwitten genoeg! Wie raakt als eerste  
die boom een beetje verderop?”

knutseltips

knutseltips

Meer spelletjes spelen?
Surf naar www.weekvanhetbos.be
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Pfffiew. Ook moe van al dat heldenwerk? Dan is het hoog tijd om even uit te blazen.  

Deze rustgevende kleurplaat kan je hierbij perfect helpen! Installeer je, haal je kleurpotloden 
boven en kleur deze natuurplaat in met jouw lievelingskleuren. Veel plezier!

NA AL DAT HELDENWERK, 
TIJD OM UIT TE RUSTEN!

Extra kopie  
nodig? 

Download deze kleurplaat op 
www.weekvanhetbos.be
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SPEL 1 
 2 - 3 spelers
Doel: alle kaarten veroveren

Verdeel alle kaarten.
Draai deze om in je hand zodat je 

de achterkant ziet. Je mag nu per 
beurt tegelijkertijd de bovenste kaart 

omdraaien.

Op iedere kaart staat een reeks 
‘krachten’. Die ga je laten strijden met 

je speelpartner.

Kies een kracht van jouw held, 
bijvoorbeeld ‘hulpvaardig’ met 8 blokjes. 

Je tegenstander kijkt hoeveel blokjes 

zijn held heeft ingekleurd bij dezelfde 

kracht. 

Heeft hij minder blokjes, dan moet hij 

zijn kaart aan jou afgeven. Heeft hij 

meer blokjes, moet jij jouw kaart aan 

hem geven.

Hebben beide helden evenveel blokjes, 

dan leg je deze kaarten op tafel en 

draai je je volgende kaart om. Kijk nu 

goed na hoeveel blokjes er ingekleurd 

zijn bij ‘hulpvaardig’ en de held met het 

meeste blokjes wint ook de kaarten op 

tafel.

De speler die op het einde van het 

spel alle (of de meeste) kaarten heeft 

veroverd, wint!

SPEL 2 
 2 - 6 spelers
Doel: kwartetten verzamelen

Verdeel alle kaarten.
Neem jouw kaarten in de 
hand en laat ze niet zien 
aan je tegenspelers.

Een willekeurige speler 
begint. Vraag aan één van de 
andere spelers een kaart die 
je niet hebt. Dit moet wel een 
kaart zijn waarvan je minstens 
één al zelf hebt.

Als de speler die kaart heeft, dan 
moet hij deze aan je afgeven. 
Heeft hij deze niet, ben is je beurt 
voorbij.

De speler aan wie je het laatst een 

kaart vroeg, is aan de beurt.

Zo speel je verder totdat een speler 

4 dezelfde kaarten heeft van een 
Natuurheld (kwartet). Roep ‘Kwartet!’ 

en leg de vier kaarten op tafel. 

Het spel is afgelopen als alle 
kwartetten compleet zijn en de speler 

met de meeste kwartetten wint.

Hoe strategisch ben jij in een spel?  
Achterhaal welke kaarten jouw medehelden hebben  

en overmeester ze met jouw superkrachten!

SPEEL MEE MET HET 
HELDENKWARTET!

START!

3 Knip ze uit (kleur 

ze in) en kies welk spel je 

wil spelen! Tip: je kan de 

kaarten op karton kleven. 

Dan liggen ze iets beter 

in je hand.

2 Kopieer de kaarten zodat je van de 8 helden telkens 4 kaarten hebt.

1 Surf naar  

www.weekvanhetbos.be 

en download de kwar-

tetkaarten. Je kan kiezen 

tussen reeds ingekleurde 

kaarten of selecteer de 

zwart-witte versie als je 

ze zelf nog wil inkleuren.

Meer spelletjes s
pelen?

Surf naar www.weekvanhetbos.b
e
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