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bosbundel 
Deze educatieve bundel werd opgemaakt voor 
‘Kindvriendelijk Drongen’ in zomer 2018. 
Het is een hulp voor leerkrachten en leerlingen om hun 
speel- en leerbos te verkennen, er plezier te beleven, en 
er heel wat over te weten te komen. 
 



inhoud 
! Wat is bos? Hoe ziet ons eigen bosje eruit? 
!  Soorten bomen, planten en dieren in ons bos 
! Voor elk seizoen wat leuks te doen! 
! Meer informatie, links en boeken 



wat is bos 
Bos = terrein met vooral bomen en struiken, met een 
eigen fauna en flora, en dat één of meer functies 
vervult.   

  fauna =  de diverse soorten dieren 
  flora =   de diverse soorten planten 
  functies =  houtproductie,  
     milieubescherming,   
     natuurbehoud,  
     plek voor mensen om te ontspannen/spelen/sporten 



wat is bos 
Bos is meer dan bomen alleen, het is een 
‘ecosysteem’ waarin bomen en andere 
planten, dieren, schimmels en bacteriën 
met elkaar samenleven en afhankelijk zijn 
van elkaar. 

Het bos kan je verticaal opdelen in lagen: 
van boven naar onder zien we de 
boomlaag, struiklaag, kruidlaag, 
strooisellaag en de  

bodem- of schimmellaag 

boomlaag 

struiklaag 

kruidlaag 

bodemlaag 
strooisellaag 

Tip  ‘kuis’ het bos niet te veel op zodat de gelaagde structuur blijft bestaan 



wat is bos 
Hoe ziet ons bosje eruit? 
De oppervlakte van ons bos is ongeveer 3500 m2. Ter 
vergelijking: een voetbalveld is 5000 m2 groot. 
Het bos is een deel van de tuin van de pastorie in de Oude 
Abdijstraat, Drongen. Zowel de pastoriegebouwen als de hele 
tuin zijn beschermd als ‘erfgoed’. Ze moeten bewaard blijven. 
De pastorie werd gebouwd in 1773 in opdracht van de grote 
Abdij van Drongen. Naast een mooie siertuin kon de pastoor 
door zijn ‘nutstuin’ voorzien in zijn eigen groenten, fruit en 
hout. Typisch is ook het koetshuis (paarden) en de ommuring. 



wat is bos 
Hoe ziet ons bosje eruit? 
Aan de kant van de Abdijmolenstraat ligt een kleine heuvel 
met daarop een viertal lindebomen. Diezelfde boomsoort zien 
we ook in het midden van het bos, in de ‘brevierdreef’. Dat is 
een pad met aan beide kanten bomen, uitlopend op een 
kleine open plek. Dit paadje wandelde de pastoor op en af 
tijdens het bidden van de dagelijkse gebeden uit zijn 
gebedenboek of ‘brevier’. De lindebomen staan hier heel dicht 
bij elkaar. Ze kunnen niet uitgroeien tot grote, brede bomen 
maar zijn geknot. Ze hebben het moeilijk in de schaduw van 
de bomen errond, sommige lindes zijn doodgegaan. 



welke planten staan er? 

"  Beuk 

"  Zomereik 

"  Linde 

"  Tamme kastanje 

"  Gewone es 

"  Gewone esdoorn 

"  Ruwe iep 

"  Paardenkastanje 

"  Veldesdoorn 

"  Moerascipres 

"  Trompetboom 

"  Abeel 

"  Haagbeuk 

"  Magnolia 

"  Taxus 

"  Lijsterbes 

"  Hulst 

"  Vlier 

"  Braam 

"  Hazelaar 

"  Meidoorn 

"  Buxus 

"  Japanse duizendknoop 

"  Klimop 

"  Boshyacint 

Herken je deze soorten bomen, struiken, kruiden? Je kan ze allemaal 
vinden in ons bos en in het parkje bij de bib. 



soorten bomen 
1. BEUK, de koningin van het bos 

blad bloem vrucht stam weetje 

gladde bladrand 
enkelvoudig 
soms gegolfd 
groen, maar er zijn 
ook ‘rode beuken’ 
met donkere 
paarsrode bladeren 
 

onopvallende 
groenige bloempjes, 
tegelijk uitkomend 
met de bladeren in 
april-mei 

beukennoot 
harig/stekelig 
vruchtje met daarin 
enkele driehoekige 
nootjes 
eetbaar 
 

dunne gladde schors 
boom kan zeer hoog 
worden met een 
dikke rechte stam 
(denk maar aan de 
bekende 
‘kathedraalbomen’ 
in het Zoniënwoud) 

beuken verdragen 
schaduw, een jong 
beukje kan wel 
tientallen jaren in 
de schaduw blijven 
overleven tot een 
oude boom sterft en 
hij in het licht komt 
te staan en dan 
eindelijk voluit 
doorgroeit 









soorten bomen 
2. EIK, de koning van het bos 
de grote eik in het pastoriebos is een Zomereik 

blad bloem vrucht stam weetje 

gelobd blad (ronde 
inkepingen) met 
steel 

onopvallende 
bloemen in lange 
katjes  

de eikels zitten 
zonder steeltje 
meteen op de tak, 
niet eetbaar voor 
ons maar wel op het 
menu van eekhoorn, 
Vlaamse gaai, wilde 
zwijnen, … 

grillig en diep 
gegroefd 

Eiken kunnen enorm 
oud en dik worden. 
De oudste eik van 
de Benelux is ‘le 
gros chêne de 
Liernu’, de grote 
eik van Liernu, een 
dorpje bij Namen. 
Hij zou ca. 600j oud 
zijn, de stam heeft 
aan de grond een 
omtrek van 14m. 





soorten bomen 
LINDE 
de lindebomen in het pastoriebos zijn zomerlindes, ook grootbladige lindes genoemd 

blad bloem vrucht stam weetje 

hartvormig blad, 
wisselende grootte 
maar sommige 
bladeren kunnen 
erg groot worden, 
vaak zitten er 
gallen op, 
bladluizen kunnen 
de bladeren erg 
plakkerig maken 

sterk geurige 
witte bloemen in 
mei – juni, vaak 
druk bezocht door 
bijen, de 
gedroogde 
bloemen worden 
gebruikt voor 
lindethee 

kleine ronde 
vruchtjes die 
hangen onder 
een schutblad 
als ‘parachute’ 

gegroefde schors, 
onderaan vaak veel 
wortelopslag, dit 
zijn takken die 
helemaal onderaan 
de stam en uit de 
wortel opschieten 

lindebomen worden van 
oudsher vaak geplant bij 
kapellen en kerken, in het 
pastoriebos werd 
geprobeerd een dreef van 
(gekandelaarde) linden te 
maken zoals in de grote 
Abdij van Drongen (daar 
zijn dat wel 52 bomen) als 
schaduwrijke wandelweg 
voor het opzeggen van 
gebeden (= brevieren) 











soorten bomen 
TAMME KASTANJE 
aan de rand van het bos, verstopt achter de ‘spreekberg’ met de lindenbomen, vind je een oude 
kastanjeboom met prachtige grillige stam en takken 

blad bloem vrucht stam weetje 

enkelvoudig blad, 
veernervig, 
scherp getande 
bladrand 

bloei in mei-
juni, crèmewitte 
aarvormige 
bloemen die wat 
op pijpenragers 
lijken, zeer 
opvallende wat 
muffe geur van 
de mannelijke 
bloemen 

stekelige bolster met 
enkele eetbare kastanjes 
erin, de eetbare noten 
herken je aan het 
‘kwastje’ bovenaan elke 
noot, de niet eetbare 
wilde kastanje heeft dit 
niet 
de bolster is ook veel 
stekeliger dan die van de 
wilde 

grillige schors vol 
groeven en 
spleten en vaak 
een wat gedraaide 
stam  

in de bloeiperiode 
produceert een 
kastanjeboom 
ontzettend veel 
nectar en stuifmeel 
waar bijen, kevers en 
vliegen volop van 
kunnen genieten 







soorten bomen 
ES 
in het pastoriebos vinden we heel wat (jonge) Gewone es 

blad bloem vrucht stam weetje 

samengesteld blad, 
oneven geveerd (er is 
een topblaadje), wat 
gezaagde bladrand en 
spitse top 
zéér herkenbare 
pikzwarte knoppen 

bloei in april, 
kleine paarsige 
bloemen in 
pluimen 

nootvruchtje met 
vleugel 
(‘helikoptertjes’) in 
trossen, eerst groen 
en later bruin, 
blijft lang aan de 
boom hangen 

vaak rechte 
evenwijdige 
groeven, vaak 
grote knobbels op 
de stam, kan erg 
hoog worden (tot 
40m) 

je kan deze bomen 
ook heel goed knotten 
‘knot-es i.p.v. 
knotwilg’ of als 
hakhout beheren      
(= onderaan afzagen 
en na de winter weer 
laten uitschieten) 









soorten bomen 
ESDOORN 
in het pastoriebos zien we veel (jonge) Gewone esdoorn 

blad bloem vrucht stam weetje 

enkelvoudig 
gespleten blad (diep 
ingesneden), 
handnervig, gele 
herfstverkleuring, 
groene knoppen 

in april bloei in 
hangende trossen, 
onopvallende kleur, 
belangrijke vroege 
nectarbron voor 
bijen en andere 
insecten 

nootvruchtje met 
vleugel 
(‘helikoptertjes’), 
in trossen met 
telkens twee 
vruchtjes aan elkaar 
vergroeid 

bij jonge bomen 
gladde bruingroene 
schors, bij oudere 
bomen wordt de 
schors grijzer en 
bladdert af 

op de bladeren zie je 
vaak ronde zwarte 
vlekken, die worden 
veroorzaakt door een 
schimmel en 
‘inktvlekkenziekte’ 
genoemd 







soorten bomen 
RUWE IEP 
aan de ingang Abdijmolenstraat staat een dikke Ruwe iep, ook Olm genoemd, in het bos vind je 
heel wat kleine iepjes (zaailingen) 

blad bloem vrucht stam weetje 

enkelvoudig blad, 
gezaagde bladrand, 
voelt ruw aan, zeer 
kenmerkend is de 
scheve bladvoet: de 
ene bladhelft heeft 
een lobje dat een 
stukje over de 
bladsteel heen valt; 
mooie gele 
herfstkleuren 

onopvallende 
roodachtige 
bloei in het 
vroege voorjaar 
(feb-maart-april) 

vleugelnootje 
met één zaadje 
in het midden 
van het ovale 
vleugeltje 

bij jonge 
boompjes 
gladde schors, 
bij oudere 
bomen diepe 
verticale 
groeven 

het mooie sterke hout maakt de 
olm de lieveling van 
meubelmakers (ook van Atelier 
Ikke die de meubels in ons bos 
mee maakte) 
door de iepenziekte – een 
schimmelinfectie verspreid door 
een kever – zijn er maar weinig 
grote olmen meer overgebleven  







soorten bomen 
WILDE KASTANJE of PAARDENKASTANJE 
zowel in het bos als in het park vind je de Paardenkastanje 

blad bloem vrucht stam weetje 

grote (ca. 20 cm) 
samengestelde 
bladeren, 
handvormig met 5 
tot 7 deelblaadjes, 
vaak zijn de 
bladeren aangetast 
door de mineermot 
en kleuren de 
bladeren al bruin in 
de zomer 

in mei 
opvallende witte 
bloemen met in 
het hart wat 
rood en geel, in 
rechtopstaande 
pluimen 
(kaarsen) 

dikke groene (later 
bruine) stekelige 
bolster met binnenin 
één tot een drietal 
kastanjes 
deze wilde kastanjes 
zijn niet eetbaar, in 
tegenstelling tot de 
tamme kastanje (deze 
kastanjes hebben een 
kwastje) 

dunne, gladde, 
bruine schors 

wist je dat de Rode 
paardenkastanje geen last 
heeft van de mineermot, 
terwijl bijna alle gewone 
witte 
paardenkastanjebomen er 
enorm onder te lijden 
hebben? 
deze heeft rode bloemen 
i.p.v. witte, zoals de naam 
al zegt. 







soorten bomen 
VELDESDOORN 
in het parkje bij de bib staat een Veldesdoorn of Spaanse aak, langs de pastoriemuur 

blad bloem vrucht stam weetje 

elegante blaadjes, 
handnervig, 
ingesneden met 3 
tot 5 lobben, 
schitterende 
goudgele herfst-
verkleuring, bij 
het uitlopen zijn 
jonge blaadjes 
soms roodachtig 

kleine 
onopvallende 
groengele 
bloemen in 
tuilen, in 
mei 

nootvruchtjes 
met vleugel, 
steeds 2 aan 
elkaar in een 
rechte lijn 
‘helikoptertjes’ 

grijze schors, 
opvallend zijn de 
kurklijsten: 
streepvormige 
vergroeiingen van de 
bast als bescherming 
tegen vraat 
een veldesdoorn 
wordt maximaal ca. 
12m hoog 

Wist je dat mensen vroeger het 
liefst takken van Veldesdoorn 
gebruikten als zitstokken voor in 
het kippenhok? De schors van 
Veldesdoorn valt niet af en is 
kurkachtig, zo krijgen de pootjes 
geen kou en hebben ze een goed 
houvast. 
Met veldesdoorn kan je ook 
vlechtheggen en –tunnels 
maken. 







soorten bomen 
MOERASCIPRES (in het park bij de bib) 

blad bloem vrucht stam weetje 

zachte lichtgroene 
naalden, rossige 
herfstverkleuring 

onopvallende 
bloemen: de 
mannelijke zijn 
lange gele katjes, 
de vrouwelijke 
kleine groene 
kegeltjes 

eironde kegeltjes 
van 2 à 3 cm 
groot, eerst 
groen later bruin 

roodbruine 
vezelige schors, 
onderaan kan de 
stam heel erg 
breed worden en 
enorm hoog (tot 
40m) 

De moerascipres komt van 
nature voor in Noord-Amerika 
en wordt daar soms zelfs 
meer dan 1000j oud! 
Vanaf de 18e eeuw aangeplant 
in Europa als bijzondere boom 
in statige parken en tuinen. 
Deze naaldboom verliest zijn 
naalden in de winter, zoals 
ook de Lork. 







soorten bomen 
TROMPETBOOM  
in het park bij de bib vind je deze erg schuin groeiende Trompetboom of Catalpa 

blad bloem vrucht stam weetje 

hartvormig en zeer 
groot, lichtgroen 
blad, met spitse top 

eind juni grote 
witte bloemen-
pluimen, licht 
geurig, 
een afzonderlijke 
bloem lijkt op een 
trompet, vandaar 
de naam van de 
boom 

kleine zaden 
verstopt in lange 
smalle peulen die 
tot in het voorjaar 
aan de boom blijven 
hangen 

ruwe grijzige 
schors, bij oude 
bomen grillig 
gegroefd en 
afschilferend 

‘bolcatalpa’s’ ken je 
van veel Vlaamse 
tuinen, de kruin wordt 
in bolvorm gesnoeid 
waardoor de boom 
nooit bloeit en klein 
blijft 







soorten bomen 
ABEEL  
in het park zie je vlakbij de bib aan de straatkant een grote Grauwe abeel, middenin het 
parkje staan nog drie abelen bij elkaar 

blad bloem vrucht stam weetje 

ovaal tot driehoekig 
blad, aan de 
onderkant grijs 
viltig behaard, met 
getande tot gelobde 
rand 

onopvallende 
bloemen, de 
mannelijke katjes 
zijn groter dan de 
vrouwelijke katjes, 
de grijswitte 
pluizige katjes 
lijken op de meer 
gekende 
wilgenkatjes  

wanneer de katjes 
openspringen, 
komen de zaden 
vrij, met wit pluis 

grijze tot soms 
bijna witte schors, 
met opvallende 
zwarte inkepingen 
als een soort 
‘spijkerschrift’, 
waar takken zijn 
afgevallen lijken er 
grote ‘ogen’ op de 
stam je aan te 
kijken 

abelen groeien 
enorm snel, het zijn 
‘pionierbomen’, 
maar ze worden 
niet erg oud 
 







soorten bomen 
HAAGBEUK  
in het park vlakbij het monument vind je vier haagbeuken, in het bos staat een hele schuine 

blad bloem vrucht stam weetje 

ovaal blad met 
spitse top, sterk 
gezaagd, de 
blaadjes lijken wel 
in zigzag karteltjes 
gevouwen zoals 
origami 

onopvallende 
groene katjes, 
hangend, ca. 
5 cm lang 

nootvruchtje met 
vleugel, in trossen, 
de vleugel heeft 
drie slippen waarbij 
de middelste de 
grootste is  

gladde schors 
met grillige 
ribbels en 
bultjes, soms 
mooie patronen 
te zien zoals 
vlechtvormen 

Haagbeuk wordt al 
eeuwenlang als haag en 
‘lovergang’ gebruikt, de boom 
verdraagt immers heel goed 
snoei in de zomer (het loof 
werd als veevoeder gebruikt) 
en kan als haag, knotboom of 
hakhout beheerd worden 









soorten bomen 
MAGNOLIA  
in het park staat een Magnolia langs de straatkant aan de kant van de bib, naast de Abeel 

blad bloem vrucht stam weetje 

stevige, ovale 
bladeren, 
matgroen, aan de 
onderkant viltig 
behaard 

zeer opvallende, 
grote, witte tot 
paarse bloemen, 
bloei in april-mei en 
soms op het einde 
van de zomer nog 
een tweede bloei 

onopvallende 
groene 
kegelvormige 
vruchten, maar als 
de zaaddozen 
opengaan dan 
komen spectaculair 
knalrode zaden vrij 

grijze schors 
grillige en kromme 
groei van de stam, 
vaak heel laag 
vertakt 

de perfecte 
klimboom vanwege 
zijn bochtige groei 
en lage takken, 
alleen jammer dat 
hij zo traag groeit 
(tip: plant nu dus al 
een klimboom voor 
je (klein)kinderen…) 







soorten bomen 
TAXUS 
verspreid in het bos staat flink wat Taxus, de enige naaldboom in ons bosje 

blad bloem vrucht stam weetje 

naalden die ook 
in de winter 
groen blijven, 
platte en niet 
erg stekelige 
naalden, erg 
donkergroen 
van kleur 
De taxus is één 
van de weinige 
inheemse 
naaldbomen. 

bloei in het vroege 
voorjaar, de 
mannelijke 
bloemen zijn goed 
te herkennen als 
kleine gele 
kegeltjes 

ze zaden zitten 
verstopt binnenin 
een felrode 
zaadmantel zodat 
de vruchten 
lijken op rode 
bessen 
vooral niet eten, 
de Taxus is erg 
giftig! 

roodbruine 
of rossige 
schors 

in het Nederlands wordt de Taxus ook 
Venijnboom genoemd (venijn is een 
oude naam voor gif), er zijn al heel 
wat paarden gestorven door het eten 
van Taxusbladeren 
giftige planten kunnen wel erg nuttig 
zijn in de geneeskunde: uit Taxus 
worden medicijnen gemaakt die de 
groei van kankercellen remmen, vers 
gesnoeide takken worden daarvoor 
speciaal ingezameld met de actie 
‘vergroot de hoop’ 







soorten bomen 
LIJSTERBES 

blad bloem vrucht stam weetje 

samengesteld 
blad oneven 
geveerd (dwz 
met een 
topblaadje), 
opvallende rode 
bladsteel, 
bladrand grof 
gezaagd maar 
onderaan vaak 
een gave 
bladrand 

witte 
bloemen in 
schermen, 
bloei in mei-
juni, wat 
vreemde 
geur 

oranje bessen in 
schermen (platte 
trossen), sommige 
vogels zijn verzot 
op deze bessen, 
voor mensen zijn 
ze eetbaar indien 
gekookt (confituur) 
of geroosterd te 
gebruiken zoals 
koffie 

kleine 
boom, tot 
15m hoog, 
gladde 
slanke 
stam 

de lijsterbes is van oudsher 
gekend als toverboom die 
beschermt tegen kwaad, in de 
Schotse hooglanden werd de 
boom speciaal aangeplant 
tegen hekserij (‘witchwood’ of 
heksenhout) en lieten herders 
hun schapen elk jaar onder de 
takken van een Lijsterbes door 
gaan (bijgeloof), de Keltische 
druïden gebruikten lijsterbes-
stokken bij hun rituelen 







soorten struiken 
HULST 
verspreid in het bos vinden we hulst, herkenbaar aan de stekels en blijft groen in de winter 

blad bloem vrucht stam weetje 

stevig, 
leerachtig, 
donkergroen, 
glanzend 
blad, ovaal 
met scherpe 
tanden, 
enkelvoudig 
blad 

kleine witte 
geurige 
bloempjes 
in de 
bladoksels, 
bloei in 
mei-juni 

opvallende 
rode 
bessen met 
binnenin 4 
of 4 
zaadjes 

struik of boom tot 10m 
hoog, vormt ook heel 
laag bij de grond 
bladhoudende takken 
waardoor Hulst een 
waardevolle soort is 
voor het bieden van 
beschutting (ook in de 
winter) aan heel wat 
dieren 

In een oeroude mythe staan het 
wassende jaar – de periode waarin de 
zon elke dag wat hoger aan de horizon 
staat – en het afgaande jaar – waarin 
elke dag wat korter wordt – tegenover 
elkaar staan. De eik is de 
midzomerkoning en heerst over het 
wassende jaar. De hulst is de 
midwinterkoning die heerst over het 
afgaande jaar. 





soorten struiken 
VLIER 
verspreid in het bos vind je vlierstruiken 

blad bloem vrucht stam weetje 

samengesteld 
blad, oneven 
geveerd (dwz 
met een 
topblaadje), 
ovale blaadjes 
met spitse top, 
gezaagde 
bladrand, zeer 
herkenbare wat 
zurige geur 

opvallende grote 
witte schermen 
van geurige bloe-
men in mei-juni, 
vers geplukte 
bloemen worden 
gegeten (vb in 
pannenkoeken) of 
gebruikt om 
limonade en 
aperitief mee te 
maken (Roomer) 

eerst groene, later 
rode en daarna rijpe 
zwarte bessen in 
schermen, de onrijpe 
bessen zijn giftig, 
rijpe bessen eet je 
ook beter niet maar 
je kan er wel lekkere 
siroop van maken 
boordevol vitaminen 
voor in de winter 

grillige kromme stam en 
vaak boogvormig 
afhangende takken, 3 tot 
10m hoog, oudere 
stammen worden dof 
grijs en sterk gegroefd, 
heel typisch aan het 
hout is dat de takken 
binnenin heel zacht 
merg hebben zodat je ze 
makkelijk kan uithollen 
om bv. fluitjes te maken 

vroeger in bijna 
elke tuin aangeplant 
als medicinale plant 
(om de klassieke 
vliersiroop te 
bereiden enz.), de 
bladeren gebruikten 
imkers om een 
bijenkorf ‘op geur 
te brengen’ zodat 
een nieuwe zwerm 
er in wil blijven 







soorten struiken 
BRAAM 

blad bloem vrucht ‘stam’ weetje 

samengesteld 
blad met 
meestal 5 
deelblaadjes, 
gezaagde 
bladrand, ook 
op de 
bladstelen en 
bladeren 
komen stekels 
voor 

witte tot 
rozige 
bloemen 
met vijf 
kroon-
blaadjes 
en vijf kelk-
blaadjes, 
bloei in de 
zomer 

er zijn enorm veel 
soorten bramen, 
sommige soorten 
hebben lekkere 
braam-bessen, rijp 
op het einde van de 
zomer dan kleuren 
ze zwart 

bramen 
slingeren zich 
over de bodem 
en omhoog in 
bomen, de 
pijnlijk 
stekelige 
takken vormen 
vaak een dicht 
kluwen 

de waarde van braamstruiken 
kan niet overschat worden: 
bramen zijn belangrijke 
drachtplanten, bijen en andere 
insecten vinden er nectar tot 
laat in de nazomer. De dichte 
braamstruwelen bieden 
voedsel en beschutting voor 
vogels en kleine zoogdieren, de 
Nachtegaal is fan! 





soorten struiken 
HAZELAAR 

blad bloem vrucht stam weetje 

grote ovale tot 
ronde bladeren 
met 
dubbelgezaagd
e rand en vaak 
een spits topje, 
zacht (behaard) 

mannelijke 
bloemen zijn 
geelgroene 
hangende 
katjes, de 
vrouwelijke 
bloemen zijn 
kleine 
knopjes, 
bloei in de 
winter (jan-
feb) 

de bekende 
lekkere en 
voedzame 
hazelnoten 
zitten in napjes 
vaak per twee 
of per drie, 
eerst groen 
later bruin, erg 
harde schaal 

grote struik, wordt 
3 tot 6m hoog en 
groeit breed uit, 
opvallend 
meerstammig, 
glanzend 
grijsbruine schors 
die kan 
afschilferen in 
papierachtige 
stroken 

de twijgen zijn vaak lang, recht 
en heel buigzaam waardoor ze 
favoriet hout vormen voor het 
maken van vlechtwerk en 
vlechtwanden of schermen 
Hazelaar wordt vaak als 
hakhout beheerd, dwz dat je 
telkens na enkele jaren de 
struik tot beneden afzaagt in de 
winterperiode waarna die in het 
voorjaar opnieuw uitschiet 







soorten struiken 
MEIDOORN 

blad bloem vrucht stam weetje 

enkelvoudige 
kleine bladeren, 
diep ingesneden, 
bovenzijde 
donkergroen en 
onderzijde wit 

schitterende bloei 
in mei, witte 
geurige bloemen in 
vertakte trosjes 
(tuilen), er bestaan 
ook rozerood 
bloeiende 
meidoorns die al 
eeuwenlang als 
sierstruik worden 
gebruikt 

donkerrode 
bessen 
(eigenlijk zijn 
het schijn-
vruchtjes: 
bottels) 

grote 
soms 
boom-
achtige 
struik, 
groeit tot 
6m hoog, 
schilferige 
schors, 
grillige 
groeivorm 

meidoorn is de ‘prikkeldraad’ 
van vroeger: gesnoeide 
meidoornhagen rond de 
weiden waren door de scherpe 
doorns en dichte takken ideaal 
om het vee tegen te houden, 
tegelijkertijd boden deze 
hagen in het landschap 
nestgelegenheid en 
beschutting aan een hele 
waaier aan vogels en andere 
dieren 







soorten struiken 
BUXUS 
de klauterstruiken in ons bosje zijn – echt waar – oude buxussen! 
blad bloem vrucht stam weetje 

kleine, ovale, 
harde 
leerachtige 
blaadjes, 
giftig 

in april kan buxus 
bloeien met 
kleine 
onopvallende 
witte bloemen in 
de bladoksels (bij 
veelvuldig 
snoeien bloeit de 
struik niet) 

kleine 
zaad-
doosjes, 
giftig 

kleine struik, 
tot 2m hoog, 
groeit zeer 
traag en van 
nature grillig 
en bochtig 
maar wordt 
meestal in 
vorm 
gesnoeid 

buxus of ‘palmboompje’ is een (in 
Wallonië) inheemse wintergroene plant 
die al eeuwenlang aangeplant op 
kerkhoven en als haagje rond 
kruidentuinen enz. 
de laatste jaren vreten de rupsen van 
de Aziatische buxusmot veel planten 
kaal (de rups is geelgroen met zwarte 
kop en streep, de mot herken je aan 
driehoekige witte vleugels met bruine 
rand) 







soorten planten 
JAPANSE DUIZENDKNOOP 

blad bloem vrucht hoogte weetje 

groot, lichtgroen, 
driehoekig blad 
met roodachtige 
stelen en twijgen 

bloei in augustus 
en september, 
vele kleine 
crèmekleurige 
witte bloemen 
in pluimen 

onopvallende 
doosvruchtjes, deze 
plant verspreidt zich 
niet via zaden maar 
via (stukjes) wortel 
en ondergronds 
groeiende 
wortelstokken 

manshoge 
meerjarige 
plant, tot 
maximaal 3 
meter 

Japanse duizendknoop is één van 
de meest problematische 
‘invasieve soorten’ in Vlaanderen, 
de plant verdringt onze inheemse 
planten – vooral langs oevers van 
rivieren en beken – en is heel 
moeilijk weg te krijgen omdat hij 
een grote voedselreserve in zijn 
uitgebreide wortelstelsel opslaat 
en vanuit het kleinste stukje 
wortel dat in de grond blijft 
zitten weer terug kan uitgroeien 







soorten planten 
KLIMOP 
bijna de hele bosbodem is bedekt met een tapijt van Klimop 

blad bloem vrucht hoogte weetje 

klimop heeft twee 
soorten bladeren: 
-  blad met 5 

lobben (op niet 
bloeiende 
stengels) 

-  ruitvormig blad 
(op bloeiende 
stengels) 

zeer donkergroen 
blad op lange 
liaanvormige 
takken 

bolvormige 
schermen met 
geelgroene 
bloemen, 
bloeit erg laat 
(sept-dec) en 
daardoor een 
belangrijke 
late 
nectarbron 
voor bijen 

eerst groene, 
later zwarte 
bessen 
(eigenlijk zijn 
het steen-
vruchtjes en 
geen 
bessen), 
giftig! 

deze klimplant 
kan als bo-
dembedekker 
groeien maar 
kan langs 
bomen of 
muren tot wel 
12m omhoog 
klimmen 

klimop is een zelfhechtende 
klimplant: met hechtwortels 
(‘zuignapjes’) kan hij zich 
vasthechten aan muren en 
boomstammen, als je oude 
klimop van een muur aftrekt 
dan merk je dit duidelijk… 
bloeiende takken hebben geen 
hechtwortels en maken eerder 
een struikvorm 









soorten planten 
BOSHYACINT 

blad bloem vrucht hoogte weetje 

de lange smalle 
bladeren lijken 
op groot, dik en 
sappig gras 

in april-mei geurige 
paarsblauwe bloemen 
in rechtopstaande en 
naar één kant 
overhangende trossen 
(in tuinen zie je vaak 
de Spaanse hyacint 
met grotere bloemen 
die naar alle kanten 
uitstaan) 

onopvallende 
doosvruchtjes, 
eerst groen en 
later bruin 

15 cm tot 
hoogstens 
50 cm 

In Engeland heten boshyacinten 
‘Bluebells’, in de Vlaamse 
Ardennen waar ze massaal in oude 
bossen voorkomen spreekt men van 
‘blauwe kouskes’ 
voor de massa toeristen die in het 
voorjaar van de blauwe pracht van 
het Hallerbos komen genieten legt 
men tegenwoordig speciale bussen 
in 





soorten dieren 
EGEL 

diergroep herkennen aan nestelplek lievelingseten weetje 

zoogdieren ZIEN: natuurlijk herken je 
hem meteen aan zijn 
scherpe stekels, die hem 
beschermen tegen vijanden: 
bij gevaar rolt hij zich in 
een bolletje zodat hij 
helemaal gehuld is in een 
stekelig harnas 
HOREN: egels kunnen 
zachtjes snurken, snuiven of 
smakken 

nest in een droog 
plekje onder 
takkenhopen, 
(braam)struiken 
en boomwortels 
maar ook holtes 
in steenhopen en 
stapelmuurtjes 

kevers, rupsen, 
wormen en 
slakken, soms 
ook wel rijpe 
bessen en af en 
toe een ei van 
een vogel 

egels zijn nachtdieren. 
egels zijn de ideale 
tuinkabouters voor je 
moestuin, ze kunnen in één 
nacht wel 40 slakken van 
je sla af eten. 
Egels houden een 
winterslaap, tussen eind 
november en april blijven 
ze in hun winternest, al 
kunnen ze wel af en toe 
even wakker worden. 



soorten dieren 
GAAI 
vroeger ook wel ‘Vlaamse gaai’ genoemd 

diergroep herkennen aan nestelplek lievelingseten weetje 

vogels ZIEN: vrij grote vogel, bruin 
met een witte vlek onderaan 
de buik en enkele opvallende 
felblauwe veertjes met fijne 
zwarte strepen op de vleugels 
HOREN: erg luidruchtige 
vogel (behalve in het 
broedseizoen), maakt een 
typisch krassend geluid als hij 
mensen in het bos ziet. Hij 
wordt ook wel de ‘boswach-
ter van het bos’ genoemd. 

gaaien bouwen 
hun nest hoog 
in bomen in 
een loofbos, 
eieren zijn 
lichtgroen tot 
lichtblauw 
met zwarte 
spikkeltjes 

in de winter 
eet de gaai 
vooral eikels, 
maar in de 
zomer eet hij 
insecten en 
rupsen, in de 
herfst vooral 
vruchten, 
bessen, noten 

de wetenschappelijke naam 
voor de gaai is Garullus 
glandarius, wat letterlijk 
‘babbelzieke eikelzoeker’ 
betekent. 
Elke herfst stopt een gaai zo’n 
5000 eikels in de grond als 
wintervoorraad, de eikels die 
hij vergeet op te eten kunnen 
uitgroeien tot nieuwe eiken 



soorten dieren 
SPECHT 
de Groene specht is een vaak voorkomende soort in onze bossen en parken 

diergroep herkennen aan nestelplek lievelingseten weetje 

vogels ZIEN: grote vogel (ca. 30 cm) 
met groen verenkleed, zwart 
rond de ogen en rood 
bovenop de kop, opvallend 
golvende vlucht (omhoog – 
vallend omlaag – weer 
omhoog) 
HOREN: luide ‘lach’ die galmt 
over het bos 

holtes in oude 
bomen, zijn 
lievelingsplek 
is een oude 
hoogstam-
boomgaard 

kevers, mieren, 
larven, andere 
insecten en ook 
bessen, die hij 
eerder op de 
grond zoekt 
dan door 
roffelen op 
boomstammen 

de groene specht heeft een 
erg lange tong met een 
kleverig uiteinde. Deze 
gebruikt hij net als een 
miereneter om mieren en 
larven uit hun nest op te 
likken. 



soorten dieren 
SPECHT 
de Grote bonte specht is een soort die je ook nog regelmatig ziet in onze bossen en parken 

diergroep herkennen aan nestelplek lievelingseten weetje 

vogels ZIEN: vogel van ca. 25 cm 
groot (ongeveer zo groot als 
een merel), wit met zwart 
verenkleed met wat rood aan 
de kop en aan het achterste 
HOREN: typische roffel van 
de specht die met zijn bek 
gaten hakt in boomstammen 
en takken, op zoek naar 
insecten en larven onder de 
bast van de boom 

de specht hakt 
meerdere 
gaten in een 
boomstam, op 
meer dan 3m 
hoogte, en 
kiest dan 
samen met 
zijn partner 
het beste nest 

larven en 
insecten onder 
de bast van 
bomen, maar 
ook bessen, 
noten en zaden 
van naald-
bomen 

wist je dat de specht ook 
roffelt om zijn territorium af 
te bakenen? Dat doet hij met 
een snelheid van wel 8 tot 10 
klopjes per seconde! 





soorten dieren 
SPRINKHAAN 
 

diergroep herkennen aan nestelplek lievelingseten weetje 

insect ZIEN: groen of bruine kleur 
lange gespierde achterpoten 
waarmee ze ver kunnen 
springen 
HOREN: typisch tsjirpend 
geluid, dat sprinkhanen 
maken door hun voorvleugels 
over elkaar te wrijven of 
ermee langs hun achterpoten 
te strijken 

sprinkhanen 
vind je in 
zonnige 
graslanden, 
bermen, 
braakliggende 
terreinen 

Sprinkhanen 
zijn 
planteneters: 
ze knagen 
stukjes gras of 
andere planten 
af 

Heel wat sprinkhanen kregen 
een Nederlandse naam 
gebaseerd op het geluid dat 
ze voortbrengen: zoemertje, 
schavertje, wekkertje, 
ratelaar en snortikker. De 
meest voorkomende soort is 
de ‘krasser’. 





soorten dieren 
VLINDERS 
Bont zandoogje en Koolwitje zijn vaak voorkomende vlindersoorten 

diergroep herkennen aan nestelplek lievelingseten weetje 

insect Bont zandoogje: bruin 
vlindertje met opvallende 
‘oogjes’ op de vleugels 
Koolwitje: witte vlinder met 
enkele donkere stippen of 
accenten, algemene soorten 
zijn het Groot koolwitje, het 
Klein koolwitje en het Klein 
geaderd witje 

zandoogjes 
komen voor 
langs 
bosranden en 
open plekken 
in het bos 
Koolwitjes zijn 
heel algemeen 
voorkomend in 
tuinen en 
parken 

de rupsen van 
Bont zandoogje 
hebben gras 
nodig 
Koolwitjes zijn 
niet kieskeurig, 
ze slurpen 
nectar uit 
allerlei soorten 
bloemen, hun 
rupsen eten 
koolplantjes 

heb je thuis of op school een 
moestuin? Laat dan enkele 
koolplanten staan voor de 
koolwitjes om hun eitjes af te 
leggen, zo kan jij zorgen voor 
meer vlinders volgende 
zomer! 



Bont zandoogje en Klein geaderd witje © ferreforret 



voor elk seizoen wat leuks te doen! 
LENTE 
LEKKER  vlierbloesemlimonade brouwen, brandnetelsoep koken, pesto van 
Zevenblad? 

LEREN  sapstroom beluisteren met stethoscoop 

BEHEREN  alle kansen voor voorjaarsbloeiers (beschermen?), Japanse 
duizendknoop weghalen (en gebruiken als bouwmateriaal voor kampen, of 
mikadospel van maken, of jonge scheuten klaarmaken als spinazie?) 

SPELEN  iets met voorjaarsbloeiers? zangvogeltjes? 



Neerwaartse sapstroom 
Voedingsstoffen (water, mineralen, 
zouten) vanaf de kroon via de bast 
naar de wortels 

Opwaartse sapstroom 
Voedingsstoffen (suiker) vanaf de 
wortels naar de kroon 

Sapstroom beluisteren 
met stethoscoop 

 
De sapstroom van een boom  
kan je vergelijken met de 
bloedsomloop bij een mens. 

Kernhout: 
geen 
sapstroom 

Tip 
Beschadig nooit de bast 
van een boom. Het kan 
de boom doden want hij 
heeft zijn bast nodig 
voor de neerwaartse 
sapstroom van 
voedingsstoffen naar de 
wortels toe. 

Met een stethoscoop kan je 
deze sapstroom beluisteren. 
Best te horen bij een Berk. 



voor elk seizoen wat leuks te doen! 
ZOMER 
LEKKER  bessen plukken en eten 

LEREN  boomsoorten ontdekken en herkennen, vind ook de koning en koningin 
van ons bos 

BEHEREN  Japanse duizendknoop hakken (idem), bramen? brandnetels maaien? 

bloemenweide maaien en maaisel op composthoop 

SPELEN  lekker liggen kruinturen, een kamp bouwen 

 

 







voor elk seizoen wat leuks te doen! 
HERFST 
LEKKER  eetbare noten zoeken en eten 

LEREN  kringloop van de natuur (wat gebeurt er met de afgevallen bladeren, 
composthoop en de beestjes die afbreken (neem een loupepotje mee!), 
paddenstoelen); bosmaterialen verzamelen, info opzoeken en een 
tentoonstelling maken in de klas 

BEHEREN   

 

SPELEN  (tijdelijke, vergankelijke) scharrelkunst om in te kaderen, met 
kleurige herfstbladeren en vruchten 

 











voor elk seizoen wat leuks te doen! 
WINTER 
LEKKER vrolijke vogeltaarten maken als lekker wintervoer voor de vogels 

LEREN  kan je de bomen ook herkennen in hun wintertooi? (schorsafdrukken tekenen, 
let je ook op de knoppen…), zelf de hoogte van enkele bomen inschatten 

BEHEREN  veiligheidscheck en –snoei van dode takken, knotten indien nodig, 
wilgenbouwsels opknappen, takkenril 

SPELEN  snoezelen of vertelkringmoment rond mini-vuurplek, op school potjes/
emmers/doosjes/vormen vol water ‘s nachts laten bevriezen en meenemen om hier 
samen schitterende ijskunstwerken mee te creëren in het bos (fles water meenemen 
om de stukken aan elkaar laten vriezen)  

 



A 

A 

B 

De hoogte van een 
boom inschatten 

 
1. neem 2 stokjes van gelijke lengte 
2. plaats het ene stokje tegen je neus 

en hou het horizontaal 
3. plaats het andere stokje loodrecht 

erop 
4. ga zover van de boom staan dat 

het beeld van de boom precies in 
het verticale stokje past. 

5. meet daarna de afstand tot de 
boom (A) 

6. de hoogte van de boom = de 
gemeten afstand tot de boom (A) + 
de hoogte van je neus ten opzichte 
van de grond (B) 

hoogte boom = A + B 







info, links en boeken 
www.bosplus.be  

 BOS+ is een Vlaamse organisatie die zich inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in 
 Vlaanderen en de wereld 

www.deboomin.eu 
 uitgewerkte methodieken en lessenpakketten om met lagere schoolklassen te leren en spelen in 
 het bos 

Op stap met de bosjuf 
 boek met 50 uitgeschreven tochten in de natuur met jonge kinderen, praktisch opgevat voor 
 kleuteronderwijzers of (groot)ouders om direct mee  op stap te gaan 

www.ecopedia.be 
 uitgebreide kennisdelingswebsite van de Vlaamse overheid, over natuur, groen- en bosbeheer 

 


