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Inhoud Edito
 

Beste lezer,

In uw handen houdt u een kersverse editie van Zicht op Zoniën, dat in een fris kleedje de we-
reld tegemoet kijkt. Een kleiner formaat dat beter in de hand ligt, een nagelnieuwe lay-out 
die nog meer mensen moet aanspreken. En vooral: een inhoudelijk sterk magazine dat de 
vinger aan de pols houdt bij alles wat borrelt en bruist in en rond het Zoniënwoud. 

Dit gloednieuwe nummer van Zicht op Zoniën is het resultaat van de samenwerking tussen 
het Vlaamse gewest, het Brussels Hoofdstedelijk gewest en het Waalse gewest. In 2008 on-
dertekenden de drie regio’s een gemeenschappelijke visie over het Zoniënwoud. Het was 
het startschot voor de drie gewesten om intensief te gaan samenwerken voor het behoud 
en de versterking van het Zoniënwoud. Een van de eerste stappen was het uitdokteren van 
een huisstijl, die bezoekers over de gewestgrenzen heen op een uniforme manier uitnodigt. 
Van die nieuwe huisstijl proeft u voor het eerst in dit magazine en straks ook wanneer u erop 
uittrekt in het bos.

Een volgende stap in de samenwerking is de ondertekening van een overlegmodel door de 
Vlaamse, Waalse en Brusselse ministers van Leefmilieu op 30 april 2012. Hierin leggen de 
drie regio’s vast hoe ze de structuurvisie concreet zullen plannen en realiseren in samen-
spraak met alle actoren van het Zoniënwoud, gaande van politieke tenoren tot vrijwilligers 
en omwonenden.

De paraplu voor de bescherming van de natuur in het Zoniënwoud is Natura 2000, het Eu-
ropese netwerk van beschermde natuurgebieden. Ook voor het Zoniënwoud legden de drie 
gewesten samen vast op welke manier ze de rijke fauna en flora van het Zoniënwoud beter 
kunnen beschermen. In dit nummer leest u onder meer hoe we het voortbestaan van vleer-
muizen in het woud verzekeren. Om de natuur nog beter te laten ontwikkelen, werken we 
gezamenlijk aan beheerplannen die de toekomst van het woud moeten verzekeren.

Niet alleen natuurontwikkeling staat centraal in de samenwerking tussen de drie gewesten. 
We willen u en alle andere bezoekers ook een duurzaam recreatief netwerk aanbieden, dat 
het woud respecteert én opwaardeert. Alle drie de gewesten zijn intussen van start gegaan 
met werken om de fietsroutes en ruiter- en wandelpaden in het Zoniënwoud te verbeteren 
en te laten aanknopen met langeafstandroutes in de regio. Want de rijkdom van het woud 
voel je pas écht als je zelf op ontdekking gaat, te voet, met de fiets, te paard, ... Inspiratie 
om er in het Zoniënwoud op uit te trekken, vindt u op de laatste pagina van dit nummer van 
Zicht op Zoniën.

Patrick Huvenne, Stéphane Vanwijnsberghe, Jean-François Plumier
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Frank en vrij
Parmantig en onbevreesd kijkt deze jonge 
reebok de lens in. Het lijkt wel of hij poseert. 
Sébastien Van de Walle ontwaarde hem tussen 
de stammen en vereeuwigde het moment. De 
reeënpopulatie in het Zoniënwoud telt rond de 
tweehonderd dieren. Ze verschuilen zich op 
plaatsen waar veel beschutting is en voeden 
zich met bladeren, bramen, mos, wilde vruch-

ten, eikels of beukennootjes. 

Even uitblazen
Met zijn gitzwarte ogen en zijn felrode borst charmeert het 
roodborstje elke passant. 's Zomers broedt hij in gaten en 
spleten in muren, aan slootkanten, in heggen en in klimop. 
Bij het krieken van de dag beginnen roodborstjes te zingen. 
Bijzonder is dat ook de vrouwtjes zingen, vooral in de herfst. 
Luc Germentier stelde op scherp en ving dit exemplaar in 
zijn objectief.

Nieuw leven
Deze vruchtdragende mossen hebben 
een vruchtbaar stukje grond gevonden 
om wortel te schieten. Reikhalzend 
warmen ze zich in de eerste zonne-
stralen, registreerde Sébastien Van de 

Walle.

Snoezige exoot
Hij heeft een hoge aaibaarheidsfactor, de Siberische 

grondeekhoorn, maar zoals zijn naam al doet vermoe-
den, komt de soort van oorsprong niet in België voor. 

Zijn natuurlijke territorium strekt zich uit van Noord- en 
Oost-Rusland tot Korea en Japan. Maar door ontsnap-

pingen van grondeekhoorns die als huisdieren gehouden 
werden, heeft hij zich over grote delen van West-Europa 

verspreid, ook in het Zoniënwoud.

Het Zoniënwoud in Beeld
Schiet jij ook wel eens 
beelden van het natuur-
schoon in het Zoniënwoud? 
Stuur ons dan je mooiste 
foto in hoge resolutie naar  
zonien@21solutions.be.

De meest pakkende beel-
den krijgen een plaatsje in 
Zicht op Zoniën!

©
 Sébastien Van de W

alle

© Luc Germentier 

©
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Zoniën KORT

Het verhaal van 
gevelde bomen 

Een menselijk gelaat, de contouren 
van een panter, een sprookjesfi-
guur. In de stronken van gevelde 
bomen  huizen heel wat bijzon-
dere wezens, ontdekte fotografe 
Michèle Maquet. Daarvoor trok 
ze diep de ‘beukenkathedraal’ van 
het Zoniënwoud in, gewapend met 
haar fotocamera. Haar werk is nu 
gebundeld in het boek ‘Soignes. 
Chemin des Grumes’. 

Het boek is uitgegeven bij CFC-
Editions: www.cfc-editions.be   

Storm velt dikste boom in Zoniënwoud
 
Veel wind zal ‘Dikke Eugène niet meer vangen. De dikste boom van het 
Zoniënwoud was niet opgewassen tegen het stormweer dat het Arbo-
retum van Groenendaal begin januari teisterde. Met zijn omtrek van 6 

meter en zijn respectabele leeftijd van 110 jaar 
oud was de populier een begrip in het Zo-

niënwoud. Dikke Eugène dankte zijn 
naam aan een gelijknamige ar-

beider met een al even indruk-
wekkend postuur. De eretitel 

van dikste boom van het 
Zoniënwoud gaat nu naar 
een beuk met een omtrek 
van 5,75 meter. Wie Dikke 
Eugène alsnog wil bewon-
deren, kan nog steeds te-
recht in het Arboretum, 
waar de gevelde boom 

blijft liggen als attractie. 

Drie ministers van 
Leefmilieu gaan 
samen Zoniënwoud 
versterken

Maandag 30 april 2012 zal de geschiede-
nis ingaan als een historische dag voor 
het Zoniënwoud. Die dag ondertekenen 
de Vlaamse, Brusselse en Waalse minis-
ters van Leefmilieu het overlegmodel in 
het kader van de structuurvisie van het 
Zoniënwoud. Deze structuurvisie bakent 
de krijtlijnen voor de toekomst van het 
Zoniënwoud af. Het Brussels Hoofdste-
delijk gewest, het Waalse en het Vlaam-
se gewest gaan verregaand samenwer-
ken voor het behoud en de versterking 
van het ecosysteem Zoniënwoud. In 
samenspraak met een veelheid aan ac-
toren hebben ze een onderbouwde en 
gedocumenteerde visie uitgewerkt over 
domeinen als recreatie, ecologie, histo-
rische en economische structuren, …. 
Met de ondertekening van het overleg-
model leggen de drie regio’s vast hoe ze 
de plannen en projecten in de komende 
jaren zullen opvolgen.
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Sporen van het verleden

Voormalig proefstation  
wordt onderdeel van  
toegangspoort tot 
Zoniënwoud
Meer dan 120 jaar geleden rees het gebouw van het toenmalige 
‘proefstation van Waters en Bossen’, vandaag het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek (INBO), op tussen de rijzige bomen van 
het Zoniënwoud in Groenendaal. De geboorteplaats van een ge-
renommeerd instituut, maar het  gebouw was dringend toe aan 
een grondige renovatie. Midden 2012 worden de werken afgerond 
en wordt het historische gebouw opnieuw in gebruik genomen, nu 
binnen één van de voornaamste poorten tot het Zoniënwoud.  

Bij de oprichting, rond 1890, bood het gebouw aan de Duboislaan in Groenen-
daal onderdak aan het proefstation van ‘Waters en Bossen’. Wetenschappers 
voerden er vanuit het hart van het Zoniënwoud onderzoek rond bosbouw en 
wildbeheer. Ook het onderzoek in het Arboretum gebeurde tot in 2001 vanuit 
het onderzoekstation van Groenendaal. Het Arboretum telt een vierhonderd-
tal boomsoorten, zowel inheemse als uitheemse. Onderzoekers plantten deze 
verzameling vanaf 1897 aan om na te gaan welke boomsoorten vanuit econo-
misch standpunt interessant waren voor bosbouw. Vandaag wordt het Arbore-
tum stap voor stap een park waar het prachtig wandelen is. Tegelijk is het een 
levende illustratie dat de visie op natuur- en bosbeheer door de jaren heen 
ingrijpend veranderd is. 

Ook het pand aan de Duboislaan evolueerde in de loop van de 20ste eeuw 
voortdurend mee met de noden van zijn tijd. Paviljoenen, schuurtjes en serres 
schoten rond het gebouw als paddenstoelen uit de grond. Na al die jaren drong 
een renovatie zich op. Het asbest werd verwijderd, het gebouw werd doorge-
dreven geïsoleerd en gemoderniseerd. Me-
dio 2012 moeten de werken afgerond zijn 
en nemen de medewerkers van de beheer-
regio Groenendaal van het Agentschap 
voor Natuur en Bos, de Vlaamse beheerder 
van het Zoniënwoud, er hun intrek. De re-
novatie van het historische gebouw is een 
onderdeel van de realisatie van één van de 
toegangspoorten tot het Zoniënwoud. Dat 
kadert in de gemeenschappelijke visie over 
het Zoniënwoud, die het Vlaamse gewest, 
het Brussels hoofdstedelijk gewest en het 
Waalse gewest overeenkwamen. Momen-
teel wordt hard gewerkt aan de inrichting 
van een vijftal ‘poorten’ die de bezoekers 
verwelkomen en het vertrekpunt vormen 
voor de verkenning van het Zoniënwoud. 

Nieuwe wandelgids 
troont je naar mooiste 
plekjes in Zoniën
 
In vijf wandel- en fietstochten neemt de 
wandelgids ‘Routes van het Zoniënwoud en 
zijn omgeving’ je op sleeptouw in het Zoni-
enwoud, weg van de platgetreden paden.  
Elke dagtocht draait rond één centraal 
thema. Op bevattelijke wijze toont  de wan-
delgids de interactie tussen mens en milieu 
en onthult de sporen van het verleden op 
het landschap van vandaag. De wandel-
gids kwam tot stand dankzij een samen-
werking tussen de vzw Vrienden van het 
Zoniënwoud, de Société Royale Belge de 
Géographie (SRBG) en Leefmilieu Brussel. 

De wandelgids kost 10 € en is te ver-
krijgen in de betere boekhandel en via 
de website van het SRBG.
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Focus

Het Zoniënwoud, 
een paradijs voor 
fluwelen fladderaars 

Zin in een romantische lentewande-
ling bij valavond in het Zoniënwoud? 
Laat je niet afschrikken door de 
vleermuizen, die na hun lange en 
diepe winterslaap weer van de partij 
zijn. Als er eentje in het schemer-
donker rakelings over je hoofd 
scheert, prijs je dan gelukkig. Want 
de kans is groot dat hij de mug, die 
rond je hoofd zoemt en het op jou 
gemunt heeft, net op tijd onschade-
lijk maakt! 
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Op insectenjacht 
 
De vleugels van de vleermuis bestaan uit een 
dun vel, gespannen tussen de vingers, de arm, 
het lichaam, de achterpoten en de staart. Die 
vlieghuid dient als vangnet bij het jagen op 
insecten. Daarbij maakt hij gebruik van echo-
locatie, een gespecialiseerde techniek om 
voorwerpen te lokaliseren. De vleermuis stoot 
hierbij ultrasone geluidjes uit, onhoorbaar 
voor het menselijke oor. Deze geluiden weer-
kaatsen op de voorwerpen in de buurt. Aan de 
hand van deze echo’s vormt de vleermuis zich 
- in complete duisternis! - een perfect beeld 
van de omgeving. Op die manier weet hij tij-
dens zijn vlucht bomen, gebouwen en ook jou, 
als wandelaar in het bos, feilloos te omzeilen. 
Maar de mug op enkele meters afstand, die 
is ten dode opgeschreven. De vleermuis weet 
precies waar het insect zich bevindt, waar ze 
naar toe vliegt en hoe snel. Iedere nacht ver-
orbert de vleermuis ongeveer de helft van zijn 
lichaamsgewicht aan insecten. Daarmee is hij 
een efficiënte én 100% natuurlijke insecticide!

Bij het jagen is de vleermuis een echte acro-
baat. Het dier is bijzonder wendbaar: hij kan 
zijn vleugels ver uitstrekken, bolrond vouwen 
en groter of kleiner maken. Soms blijft een 
vleermuis als een helikopter hangen, om dan 
pijlsnel weg te schieten 
en met een acrobatische 
capriool zijn prooi te ver-
schalken. Neem bij valavond 
maar eens een kijkje bij de 
talrijke vijvers van het Zoni-
enwoud, waar vleermuizen 
scherend boven het water-
oppervlak hun kunstjes ten-
toon spreiden. 

Het Zoniën-
woud, een 
hotspot voor 
vleermuizen 
  
 
Voor vleermuizen is het Zoniënwoud een paradijselijk plekje. 
Maar liefst vijftien van de 21 vleermuizensoorten die in België 
voorkomen, voelen zich er thuis. “Dat ze naar hartenlust kunnen 
jagen boven de talrijke waterpartijen aan de rand van het bos, 
is niet de enige reden waarom het Zoniënwoud zo populair is bij 
vleermuizen”, weet Wout Willems, projectmedewerker van de 
vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt. “De holtes en spleten 
van oude bomen, die je in het Zoniënwoud bij de vleet vindt, zijn 
geknipte zomerverblijfplaatsen voor vleermuizen die in bomen 
wonen. Denk maar aan de bosvleermuis, de rosse vleermuis en 
de ruige dwergvleermuis.” 

Die zomerverblijfplaatsen vervullen in het 
leven van de vleermuis een speciale functie. 
Begin juni installeren de vrouwtjes zich in 
groepjes van tien tot honderd in een kraam-
kolonie. Ze blijven er vier weken lang, dag en 
nacht, om hun jong te zogen. In die periode is 
de romantiek ver te zoeken: de mannetjes zijn 
dan in geen velden of wegen te bespeuren. In 

augustus breekt voor veel soorten de paartijd aan. En ook die 
pakt de vleermuis op een vindingrijke manier aan  Het vrouwtje 
slaat het sperma in haar lichaam op, en stelt de bevruchting van 
de eicel tot in het voorjaar uit. Zo is ze niet zwanger tijdens de 
winter. Slim gezien, want dan zijn er te weinig insecten om zich-
zelf en haar jong behoorlijk te voeden.   

De vleermuis is om verschillende redenen een 
bijzonder dier. Zo is hij het enige zoogdier dat 
kan vliegen. De vleermuis is uitgerust met de 
bijzonderste snufjes van het dierenrijk om aan 
voedsel te geraken en is bovendien een won-
derlijke kunstenmaker. Even voorstellen. 

” 15 van de 21 vleermuizen 
 die in België voorkomen, 
 voelen zich thuis   
 in het Zoniënwoud „

© Vilda - Rollin Verlinde

© Vilda - Rollin Verlinde
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Vleermuisbomen beschermen

De boombewonende vleermuizen blijven het jaar rond in het Zoni-
enwoud. Zij zoeken ’s winters de beschutting op in oude, maar nog 
levende bomen. “Vaak is deze winterverblijfplaats een andere 
boom dan het zomerverblijf,” vertelt Wout Willems. “Deze laat-
ste vallen makkelijker op, omdat je de vleermuizen bij valavond 
ziet uitvliegen om op jacht te gaan. De winterverblijfplaatsen zijn 
echter minder goed te spotten. Voor het behoud van de vleer-
muis is dat geen goede zaak. Daarom onderzoeken we ’s winters 
boomholten met een boomcamera om vleermuizenbomen op te 
sporen. In de zomer volgen we de vleermuizen om koloniebomen 
op te sporen. Het behoud van deze bomen is immers cruciaal voor 
het voortbestaan van de vleermuispopulatie.” 

Overleven zonder  
insecten

Voldoende eten vinden, is voor een vleermuis 
in de winter niet evident. Daarom zoekt de 
vleermuis vanaf oktober een geschikte plek 
voor een lange winterslaap. Zo’n plek moet 
vrij zijn van vorst, koel en donker. De vleer-
muis zet dan zijn hele systeem op een laag 
pitje: zijn hartslag en ademhaling gaan dras-
tisch naar beneden. Sommige water-, baard- 
en grootoorvleermuizen uit het Zoniënwoud 
zoeken een winterverblijf in een grot in de 
Ardennen of in een oud fort in de buurt van 
Antwerpen. Anderen overwinteren dichter bij 
huis, zoals in een duiker van een gracht in het 
bos. Of ze maken dankbaar gebruik van de 
pas aangelegde nieuwbouwbunkers in spoor-
wegdijken. 

” Iedere nacht verorbert    
 de vleermuis ongeveer   
 de helft van zijn lichaams-
 gewicht aan insecten „

©
 Vilda - Rollin Verlinde



De Amerikaanse eik: een 
boom met veel gezichten 

De Amerikaanse eik groeit snel en levert op korte 
termijn een winstgevende houtopbrengst. Argu-
menten te over om hem in het begin van de 19de eeuw 
vanuit het noordoosten van Amerika naar onze stre-
ken in te voeren. Vandaag is hij in het bos niet altijd 
een graag geziene gast. Zo vind je onder de brede 
kruin van de Amerikaanse eik vaak alleen maar… zijn 
eigen zaailingen, vooral op zandige bodems. In het 
Zoniënwoud is de Amerikaanse eik echter verre van 
wijdverspreid en vormt hij geen bedreiging voor an-
dere bomen. Toch zal hij bij kappingen eerder voor 
de bijl gaan dan een inheemse boom om de verdere 
verspreiding in te perken. Anderzijds verdient deze 
boom het nu ook weer niet om volledig uitgeroeid te 
worden. Want eekhoorns en vleermuizen stellen een 
gezellige nestholte hoog in een rijzige, oude Ameri-
kaanse eik bijzonder op prijs.     

De kopvoorn heeft het in  
de IJse naar zijn zin  
Tot het einde van de 19de eeuw was de kopvoorn in 
België een vrij algemeen voorkomende vis. Maar 
door waterverontreiniging en de rechttrekking en 
opstuwing van waterlopen, hangt het zwaard van 
Damocles deze stroomminnende vissoort boven het 
hoofd. Daarom zetten het Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek en het Agentschap voor 
Natuur en Bos sinds 2008 ge-
kweekte kopvoorn uit in de 
IJse, die in het Zoniën- 

woud ontspringt. En daar heeft hij best naar zijn zin, 
zo wijst onderzoek uit. In de stukken van de Ijse met 
een vrij natuurlijke loop vinden de jonge visjes ge-
schikte opgroeiplekken met rustig water, terwijl de 
oudere vissen plaatsen met sneller stromend water 
en schuilplaatsen zoals holle oeversopzoeken. De 
kopvoorn wordt ook jaarlijks uitgezet in de Laan en 
in de Dijle, zodat hij het Dijlebekken opnieuw kan ko-
loniseren.

Libellen in kaart gebracht

Van mei tot eind september vorig jaar gingen twee 
natuurgidsen van de Natuurgroepering Zoniënwoud 
vzw wekelijks op zoek naar libellen langs de Koning-
vijvers (Hoeilaart) en de Ganzenpootvijver (kasteel 
van Groenendaal). Doel van hun expeditie was alle li-
bellen die er leven in kaart brengen. Ze spotten maar 

liefst twintig verschillende soorten. Een verbluffend 
resultaat, zeker als je weet dat er in België maar 
negenenzestig soorten voorkomen. De ontdekking 
van de bruine korenbout - in zwermen van vijftig tot 
honderd exemplaren - werd met vreugdespronge-
tjes onthaald. Terecht, want deze soort staat zowel 
in Vlaanderen als Wallonië op de Rode Lijst als zeer 
zeldzaam geboekstaafd en in Brussel zelfs als uitge-
storven. Benieuwd of deze libel dit jaar opnieuw op 
de inventaris zal prijken… 

9

Van de hak op de tak

© Vilda - Yves Adams



Laat de lente 
kriebelen 
in het bos!
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Kinderpagina

De lente hangt onmiskenbaar in de lucht wanneer juf Frieda en 
de kinderen van de vierde klas van de Vrije Sint-Clemensschool 
in Hoeilaart het Zoniënwoud intrekken. Op het eerste gezicht 
lijkt het bos nog gehuld in een diepe winterslaap, maar juf Frieda 
weet wel beter. Onder het bladerdek schieten de eerste kiemen 
ras de hoogte in en in de poelen ontwaken de salamanders en 
andere amfibieën langzaam maar zeker uit een diepe en deugd-
doende winterslaap. 

Sappige slakken

Zo ook Snoer, de pad, en Dril, de kikker. “Zij komen van heinde 
en verre”, vertelt juf Frieda, “en willen in Hoeilaart komen wo-
nen. Maar ze willen eerst weten of het in Hoeilaart wel zo goed 
toeven is. Kunnen de kinderen van de vierde klas van de Vrije 
Sint-Clemensschool hen helpen om dat uit te zoeken?” Snoer en 
Dril vragen zich af of er in Hoeilaart wel genoeg eten te vinden is. 
Snoer is verzot op sappige slakjes, Dril heeft het eerder voor goed 
gevormde wormen. Maar vind je die lekkere hapjes wel in het 
Zoniënwoud? Vol enthousiasme stuiven de kinderen alle kanten 
uit. Oscar rolt een boomstronk om. Vol afgrijzen kijkt hij naar de 
krioelende pissebedden en wormen, opgeschrikt door het plotse 
daglicht. Dan raapt hij al zijn moed bij elkaar en neemt een dui-
zendpoot beet. Vliegensvlug verdwijnt hij in zijn loepepotje. Iets 
verderop hebben Laura, Bo en Sara een kuiltje gegraven in de 
grond. Daar komt al snel een worm te voorschijn gekropen. Maar 
wie durft hem met blote handen oppakken? De meisjes raken het 
niet eens, tot Bo de pier in een oogwenk beetpakt en in het obser-
vatiepotje dropt.

De lente is in het land en dat zullen we geweten heb-
ben. De lucht gonst van de insecten die ogen en voel-
sprieten de kost geven na een lange en barre winter. 
Her en der schieten de voorjaarsbloeiers de hoogte 
in. Tijd om al spelend het bos in te trekken! Zicht op 
Zoniën trok erop uit met de kinderen van de vierde 
klas van de Vrije Sint Clemensschool in Hoeilaart. 
Doe jij ook mee?

Het oog wil ook wat!
 
Dril en Snoer weten nu dat ze in het Zoniënwoud voldoende 
eten zullen vinden. Maar is het hier ook een mooi plekje om te 
wonen, het oog wil immers ook wat! “Zoek zo veel mogelijk voor-
jaarsbloeiers die al in bloei staan en maak er een tekening van”, 
draagt juf Frieda de kinderen op. “Dan zoeken we op de zoekkaart 
uit welke bloemen het zijn”. “Juf, het ruikt hier naar look, roept 
Quentin uit. Hij heeft gelijk, het is de geur van daslook, een zeld-
zaam plantje met witte bloemen dat bij voorkeur in schaduwrijke 
loofbossen groeit. Iets verderop hebben, Thijs, Lilly en Margaux 
bosanemonen in bloei gespot. Juf Frieda wijst de kinderen ook op 
de gele bloemetjes van goudveil, een teer plantje dat op de Belgi-
sche Rode lijst van planten staat.  

Interieurarchitect
 
Dril en Snoer zijn het erover eens dat het Zoniënwoud in Hoeilaart 
een betoverend plekje is om te gaan wonen. Ze hebben dus heel 
wat werk voor de boeg om hun nieuwe stekje gezellig in te richten. 
Kunnen de kinderen hen daarbij een handje helpen, bijvoorbeeld 
door al enkele stoeltjes te maken? De kinderen gaan vlijtig aan de 
slag, alleen of in groep. Ze beginnen met het sjorren van een lad-
dertje. Dat vergt een flinke dosis handigheid, maar één voor één 
slagen de kinderen erin een meubeltje te voorschijn te toveren.  



Plantengids
TEKENBLOK
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Speenkruid Bosanemoon Daslook Goudveil
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BENODIGDHEDEN
• Een doorzichtig plastic potje om insecten in te bewaren.  
• Een tekenblok en een potlood • Een plantengids of zoek-
kaart voor kinderen (te verkrijgen via de webwinkel van de 
Jeugdbond voor Natuur en Milieu: www.jnm.be) • Touw en 
een schaar

ZOEK VIJF KLEINE DIERTJES:   
een slakje, een pissebed, een duizendpoot, een worm, een 
kever, een spin, een vliegje, …

TEKEN drie verschillende voorjaarsbloeiers en vind hun naam in de plantengids 

HELP   
Dril en Snoer bij 
de inrichting van 
hun nieuwe woonst. 
Maak met takjes en 
touw een stoeltje. 
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“Het Zoniënwoud 
geeft me de zuurstof 
om te leven” 

Mijn Zoniën

Voor Bernard Frippiat en zijn vrouw 
Barbara Friz is het Zoniënwoud meer 
dan een bos met bomen. In weer en 
wind, van lente tot winter, per tandem, 
op skeelers of op latten, je kan het zo 
gek niet bedenken of Bernard en 
Barbara hebben het uitgeprobeerd in 
het Zoniënwoud.“Onze liefde is niet 
voor niets in het woud ontloken”, 
vertrouwt Bernard ons toe. 

Bernard Frippiat en Barbara Friz
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Bernard woont al van kindsbeen af in de buurt 
van het Zoniënwoud. Vandaag woont hij met 
zijn vrouw Barbara in karaktervol huis op een 
boogscheut van het Zoniënwoud. Zij verhuisde 
op driejarige leeftijd met haar ouders van Italië 
naar Woluwe en tien jaar later naar Oudergem, 
vlak bij het Zoniënwoud. “Die eerste jaren keek 
ik niet op of om naar die groene long vlakbij mijn 
huis”, vertelt Barbara. “Maar de dag dat ik het 
Zoniënwoud leerde kennen, herinner ik me haar-
scherp. Ik was 21 en kwam terug van een betoging 
in hartje Brussel. Een vriendin troonde me mee 
naar het woud. Wat een openbaring! Sindsdien 
laat het bos me niet meer los.”

 
Schattenjacht
 
Enkele jaren later leerden Barbara en Bernard 
elkaar kennen via de parochie van Oudergem. 
“Die organiseerden toen regelmatig activiteiten 
in het Zoniënwoud en daar is onze liefde begon-
nen”, vertrouwt Bernard ons toe. Vandaag wo-
nen Barbara en Bernard in het ouderlijke huis, 
samen met hun twee zonen en hun dochter en 
haar verloofde. Tot voor kort woonde ook 
de vader van Barbara nog onder het-
zelfde dak. 

La mamma
 
Barbara is het prototype van de 
Italiaanse mamma, die er een 
erezaak van maakt om haar kin-
deren nog elke dag  een gezonde 
maaltijd voor te schotelen en de zorg 
voor haar zieke vader als vanzelfsprekend 
op zich nam, tot hij enkele maanden geleden 
stierf. “Die zorgzaamheid voor mijn dierbaren 
houd ik enkel vol omdat ik elke dag kan gaan 
uitwaaien in het Zoniënwoud”, vertelt Barbara 
openhartig. “Of het nu pijpenstelen regent, of 
stenen uit de grond vriest, het Zoniënwoud staat 
voor mij gelijk aan een gezonde dosis zuurstof 
die me de kracht geeft om er elke dag opnieuw 
tegen aan te gaan. Er gaat geen dag voorbij of ik 
maak een boswandeling, soms alleen, vaak met 
een vriendin. Maar mijn mooiste herinnering be-
waar ik aan die keer dat we met de hele familie 
een schattenjacht op het getouw hadden gezet. 
Mijn schoonbroer had zich als spook verkleed en 
joeg ons allemaal de stuipen op het lijf.”

Langeafstandsfietsroute
 
Bernard staat in zijn vrije tijd als vrijwilliger in 
voor het Brusselse en Brabantse luik van de 
langeafstandsfietsroutes van Rando-Vélo asbl. 
Het traject Brussel-Namen bijvoorbeeld is 82 
km lang en doorkruist het Zoniënwoud. Tot vier 
keer per jaar fietst hij de route af en controleert 
of het wegdek er nog optimaal bijligt en de weg-

markeringen nog goed zichtbaar zijn.  “Ik 
heb zeker tien fietsen in mijn garage 

staan”, vertelt Bernard. “Keuze te 
over dus!” Ook de 12 km naar zijn 

kantoor in Evere legt Bernard 
dagelijks af via het fietspad 
langs de oude spoorweg Brus-
sel-Tervuren. In het weekend 
halen Bernard en zijn vrouw 

Barbara hun tandem van stal of 
wandelen samen diep het woud in.

Langlaufen
 
Of ze nooit verloren lopen in het Zoniënwoud? 
“Neen”, lacht Bernard. “Ik ken het woud op mijn 
duimpje. Het is op zijn mooist ’s morgens in alle 
vroegte, als slierten mist de bomen omhelzen. 
Of na een fikse sneeuwbui die de bezoeker op 
een feeëriek schouwspel trakteert. Dan is er 
niets leuker dan ski’s aan te binden en het bos al 
langlaufend te verkennen. Maar ook een zonson-
dergang in het Zoniënwoud is onbetaalbaar. Dat 
is ook het beste moment om reeën te spotten. 
Gisteren nog sprong er één op in het struikgewas 
toen ik voorbij fietste.” 

”Die zorgzaamheid 
voor mijn dierbaren houd 
ik enkel vol omdat ik elke 
dag kan gaan uitwaaien in 

het Zoniënwoud „



“Een wegspringende ree, 
die is het vroege opstaan 
meer dan waard”

Mijn Zoniën

Elke woensdag in maart is Maurine Callens, administratief 
medewerkster bij het Agentschap voor Natuur en Bos, vroeg uit 
de veren. Maurine is een van de vrijwilligers die meehelpt om de 
reeënpopulatie in het Zoniënwoud jaarlijks in kaart te brengen. In 
onopvallende kledij en met alle zintuigen op scherp geniet ze intens 
van deze vroege momenten in de natuur: “Heel het bos ademt het 
nieuwe seizoen uit.”  
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“Een wegspringende ree, 
die is het vroege opstaan 
meer dan waard”

Samen met vijfentwintigtal collega-tellers neemt 
Maurine als vrijwilligster deel aan de jaarlijkse reeën-
tellingen in het Zoniënwoud. Hoe gaat dit in zijn werk? 
“Elke reeënteller wandelt een traject van ongeveer 
vijf kilometer af. Samen kammen we zowat 120 ki-
lometer bospad uit op reeën”, vertelt Maurine. “In  
opdracht van het Vlaams, Waals en Brussel Hoofd-
stedelijk gewest berekent de vzw Wildlife & Man uit 
deze aantallen de zogenaamde ‘kilometerindex’: dat 
is het aantal waargenomen reeën per afgestapte kilo- 
meter. Over de jaren heen geeft de kilometerindex 
weer of het aantal reeën toeneemt of afneemt.” 

Stabiele populatie

De cijfers van de laatste jaren zijn alvast geruststel-
lend. “Dankzij de tellingen weten we dat het Zoniën-
woud een vrij stabiele reeënpopulatie kent. Als het 
de reeën ooit minder goed gaat, dan zullen de tel-
lingen helpen om dat te weten komen.”

Is het echt nodig om zo vroeg op te staan om reeën 
te tellen? “Toch wel,” lacht Maurine, “Reeën zijn 
vooral in de schemering actief. BIj het ochtendglo-
ren heb je dus het meeste kans om reeën te zien 
knabbelen aan bramen, bessen, grassen, twijgen en 
scheuten van struiken en bomen.” 

Gelukzalig moment

“Ssst!” stoot Maurine me plotseling aan. Met een 
voorzichtige armbeweging wijst ze naar het struik-
gewas, wat verderop. En inderdaad, daar tussen het 
prille lentegroen ontwaar ik nu ook de grijsbruine 
wintervacht van een ree. “Alleen de mannetjes dra-
gen een gewei,” fluistert Maurine, terwijl ze haar 
notitieblok erbij neemt. Met een ruk richt de ree zijn 
hoofd op – heeft hij onraad geroken? –, staart ons 
pal aan en kiest dan met enkele dartele sprongen 
het hazenpad, dieper het bos in. 

“Dit is altijd weer een gelukzalig moment. Daar doe 
ik het voor,” glimlacht Maurine, terwijl ze zorgvuldig 
de locatie, het tijdstip, het geslacht en de looprich-
ting van de ree noteert. “Die ervaring is het vroege 
opstaan telkens opnieuw meer dan waard.”

SOORTENDIJKDOM ZONIëNWOuD  
BECIJFERD

Ondanks de hoge recreatiedruk is het Zoniën-
woud een walhalla voor planten en dieren. We 
tellen er 39 soorten zoogdieren (reeën, eek-
hoorns, vleermuizen …), 132 vogelsoorten, bijna 
400 soorten hogere planten en 900 soorten 
paddenstoelen. 
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Activiteitenkalender

Datum en uur Activiteit  / Plaats van afspraak Organisator  Meer  info Taal

APRIL

19/04 -  14u Hyacintenwandeling, kerk Dworp, Alsembergsesteenweg Dworp Natuurgroepering
Zoniënwoud

www.ngz.be NL

21/04 – 9u30-18u Promenade monumentale en Forêt de Soignes , Bosmuseum Jan Van Ruusbroec, 
Duboislaan 6, Hoeilaart

Philippe Geuse Tel. 0497 05 32 26 - www.philippe.prorando.be  FR

22/04 – 9u30-12u30 Forêt de Soignes. Observation de l'évolution de la végétation, Parking aan het einde van 
de Charles Schallerlaan, Oudergem

Cercle des Guides-Nature 
du Brabant

http://www.bruxellesnature.be/visites_guidees.htm FR

24/04 – 14u30 Drie kleurenwandeling in Bosvoorde en het Zoniënwoud, Station Bosvoorde, perron 
richting Namen

Natuur en Milieu 
Zuidwest-Brabant

 http://hyacint.info NL

26/04 - 14u Eizer in het voorjaar, Parking Kerk Eizer, Duisburgsesteenweg 162, 3090 Overijse Natuurgroepering 
Zoniënwoud

www.ngz.be NL

29/04 - 10u30-16u
 

Het Zoniënwoud en zijn hyacinten, Wienerplein, Bosvoorde Vrienden van het 
Zoniënwoud

www.amisdesoignes-zonienwoudvrienden.be NL/FR

MEI

01/05 - 6u-8u30 L’aube des Oiseaux, Vijvers van  Bosvoorde, kruising Silexweg en Vorsterielaan, 
Watermaal-Bosvoorde

Nadine Rubbens  Tel. 02 672 88 03 FR

6/05 Promenade nature du 1er dimanche du mois, Vijvers van  Bosvoorde, kruising Silexweg 
en Vorsterielaan, Watermaal-Bosvoorde

COWB www.cowb.be  FR

13/05 - 14u Tweedezondagswandeling Langs Dreven en paden, Bosmuseum, Duboislaan 6, 
Hoeilaart

Natuurgroepering 
Zoniënwoud

www.ngz.be NL

19/05 – 14u-18u Balade d'observation de la nature, Parking aan het einde van de Waversesteenweg in 
Oudergem, onder de E411

Cercle des Guides-Nature 
du Brabant

http://www.bruxellesnature.be/visites_guidees.htm FR

JUNI

3/06 - 9u30 Promenade nature du 1er dimanche du mois, Vijvers van  Bosvoorde, kruising Silexweg 
en Vorsterielaan, Watermaal-Bosvoorde

COWB www.cowb.be FR

10/06 Tweedezondagswandeling Fikse boswandeling, Bosmuseum, Duboislaan 6, Hoeilaart Natuurgroepering 
Zoniënwoud

www.ngz.be NL

24/06 – 9u30-12u30 Forêt de Soignes. Observation de l'évolution de la végétation, Parking aan het einde van 
de Charles Schallerlaan, Oudergem 

Cercle des Guides-Nature 
du Brabant

http://www.bruxellesnature.be/visites_guidees.htm FR

JULI

1/07 – 9u30 Promenade nature du 1er dimanche du mois, Vijvers van  Bosvoorde, kruising Silexweg 
en Vorsterielaan, Watermaal-Bosvoorde

COWB www.cowb.be FR

08/07 – 14u Zomer in het bos, Bosmuseum, Duboislaan 6, Hoeilaart Natuurgroepering 
Zoniënwoud

www.ngz.be NL

15/07 – 14u Gegidste fietstocht : Van Terkameren naar Terhulpen, Terkamerenbos, Gespanhoek, 
Brussel

Pro Velo www.provelo.org NL/FR 

Zicht op Zoniën wordt gerealiseerd door Het Agentschap voor Natuur en Bos,  
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