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2.1 Cartografie

*zoniënwoud   2 dRukWeRk   2.1 CaRtogRaFie

2.1.1  toeristische kaart

de toeristische kaart wordt gebruikt om de bezoekers van het 
*zoniënwoud (wandelaars, fietsers en ruiters) op een eenvoudige en 
directe manier wegwijs te maken. de gebruikers van deze kaart  zijn 
toeristen en sporadische bezoekers (binnenlandse toeristen, nieuwe 
bezoekers, mensen die er zeer af en toe komen).

de kaart wordt uitgegeven op papier en is gratis verkrijgbaar. naast 
de kaart staat op het document zelf ook basisinformatie vermeld met 
aanwijzigingen voor gebruik en een summiere beschrijving van het 
*zoniënwoud.
deze kaart wordt ook gebruikt op alle informatiepanelen aan de 6 
toegangspoorten en in het *zoniënwoud. 

het hele gebied Zoniënwoud krijgt de kleur donkergroen (Pms 3435) 
van het woordbeeld. de woordbeelden *zoniënwoud &  
*Forêt   komen in de achtergrond als ‘watermerk’ te staan 
(op brussels grondgebied staan de woordbeelden *zoniënwoud &  
*Forêt  , op Vlaams grondgebied staat *zoniënwoud en op 
Waals grondgebied staat *Forêt  ).
buiten het *zoniënwoud kleur de kaart beige (Pms 467).

het lettertype songrotesquestencil wordt gebruikt voor alle 
namen binnen het *zoniënwoud, de songrotesque wordt ingezet 
voor alle namen buiten het *zoniënwoud. daarnaast gebruiken 
we pictogrammen aangepast aan de huisstijl. deze pictogrammen 
hebben dezelfde vormentaal als de songrotesque en vormen één 
geheel met de signalisatie die de bezoeker ook tegenkomt in het 
*zoniënwoud. 

boshut

Parking

informatie

Picknickzone

bushalte

Pictogrammen & typografie (songrotesque)



62 *zoniënwoud   2 dRukWeRk   2.1 CaRtogRaFie

sPeCiFiCaties toeristische kaart 
•  sChaal: 1/28.000
•  talen: nederlands/Frans/engels/duits
•  Druk: recto/verso quadrichromie
• PaPieR: bio top 3, 90 g

toeristische kaart

Bosweg enkel voor voetgangers

Bosweg enkel voor fietsers

Bosweg toegelaten voor voetgangers & fietsers

Bosweg enkel voor ruiters

Bosweg toegelaten voor voetgangers & ruiters

Bosweg toegelaten voor voetgangers, fietsers & ruiters
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Poorten: sgs, Pms 470

gebied *zoniënwoud: Pms 3435

gebied buiten 
*zoniënwoud: Pms 467

namen paden: sgs 7 pt, Pms 467

(Wandel)paden *zoniënwoud: 
Pms 467 (beige), wegen (wagens): wit

naam bron, gebouw, monument: 
sgs kaPitalen 7 pt, Pms 467grens *zoniënwoud aangeduid 

met schaduwrand

Watermerken (*zoniënwoud / *Forêt  )
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2.1.2  topografische kaart

de topografische kaart is gedetailleerder en bestemd voor de ‘heavy 
users’ van het *zoniënwoud (dit zijn omwonenden, frequente 
bezoekers van dichtbij of veraf). deze kaart wordt uitgegeven op 
papier in samenwerking met ngi en is betalend.

sPeCiFiCaties topografische kaart 
•  sChaal: 1/20.000
•  talen: nederlands/Frans
•  Druk: recto/verso quadrichromie
• PaPieR: bio top 3, 100 g

topografische kaart
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gebied *zoniënwoud ingekleurd met 
verschillende bosgebieden 

namen paden: sgs 7 pt, zwart

naam bron, gebouw, monument: 
sgs kaPitalen 7 pt, zwartgrens *zoniënwoud aangeduid 

met schaduwrand

gebied buiten 
*zoniënwoud: wit

(Wandel)paden *zoniënwoud: wit
Wegen (wagens): geel

Watermerken (*zoniënwoud / *Forêt  )
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het Beheer van de koninklijke Schenking, 
agentSchap natuur en BoS
& leefmilieu BruSSel - Bim
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2.2 tijdschriften

hoofding of woordbeeld voor het tijdschrift ‘Zicht op Zoniën’ gezet in songrotesquestencil in 
Pms 3435 (donkergroen) van het woordbeeld *zoniënwoud.

2.2.1  Zicht op Zoniën

tijdschriften  en kranten mogen een eigenheid hebben of 
herkenbaarheid uitstralen. de hoofding van een magazine is een 
element om een blad meer autonomie te geven. 
Voor de cover van het tijdschrift ‘Zicht op Zoniën’ kun je met de  
songrotesquestencil een woordbeeld ‘Zicht op Zoniën’ maken, 
waardoor het een eigen herkenbare ‘look’ krijgt. ‘Zicht op Zoniën’ 
wordt op deze manier een product dat op zichzelf kan staan maar 
heel herkenbaar blijft binnnen de huisstijl van het *zoniënwoud.

*zoniënwoud   2 dRukWeRk   2.2 tijdsChRiFten

sPeCiFiCaties ‘Zicht op Zoniën’ 

•  aFmetingen: 280 x 210 mm (open 280 x 420 mm)
• omVang: 16 pagina’s, selfcovering
•  Druk: recto/verso quadrichromie
• PaPieR: bio top 3 120 g
• Afwerking: geniet
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Zicht
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3
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in en rond het 
Zoniënwoud

8
KinDeren 

Vijf nieuwe 
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10

Lente / Zomer 2010

ZICHT OP ZONIËN wordt gerealiseerd door: 

natuurgroepering Zoniënwoud vZw,  
inverde vZw, regiokantoor groenendaal, 

het Beheer van de koninklijke Schenking, 
agentSchap natuur en BoS
& leefmilieu BruSSel - Bim

*zoniënwoud   2 dRukWeRk   2.2 tijdsChRiFten

Cover ‘Zicht op Zoniën’

een voorbeeld van een cover van ‘Zicht op Zoniën’. het woordbeeld 
van het magazine staat bovenaan links, in het donkergroen of beige. 
eronder staat de uitgave in het roestbruin. bovenaan rechts staan 
de uitgevers met naam vermeld (de logo’s ervan komen binnenin). 
het woordbeeld *zoniënwoud wordt geplaatst onder de uitgevers. 
het coverbeeld staat in een ‘organische’ cirkel. onderaan staan 
verwijzingen naar  
3 artikels met rubriektitel en paginanummering.

illustratiekader:
‘organische’ cirkel, 

schaduwrand binnen
(simulatie uitsnijding)

Woordbeeld
‘Zicht op Zoniën’
sgs, Pms 3435

uitgevers (binnenin op pagina 2 zijn de logo’s vermeld)
songrotesquestencil (sgs), Pms 3435
Woordbeeld *zoniënwoud

uitgave
songrotesque (sg)

Pms 470

Rubriek, kop & paginanummer
sgs, sg, Pms 3435, Pms 470



69

Zicht
op Zoniën

DierenwerelD<<
Vogelbestand 
in het
Zoniënwoud

4
MenSen  

Houtvesterij
Groenendaal7

TenToonSTelling 
De schilders
van het 
Zoniënwoud

14

Herfst / Winter 2009

ZICHT OP ZONIËN wordt gerealiseerd door: 

natuurgroepering Zoniënwoud VZw,  
inverde VZw, regiokantoor groenendaal, 

het Beheer van de koninklijke Schenking, 
agentSchap natuur en BoS
& leefmilieu BruSSel - Bim

Zicht
op Zoniën

Dossier<<
Structuurvisie 
voor het
Zoniënwoud

3
GeschieDenis 

Rood Klooster:
vergroeid met de 
geschiedenis

6
GroenenDaal 

Eerste poort  tot 
Zoniën gaat open11

Lente / Zomer 2009

ZICHT OP ZONIËN wordt gerealiseerd door: 

natuurgroepering Zoniënwoud VZW,  
inverde VZW, regiokantoor groenendaal, 

het Beheer van de koninklijke Schenking, 
agentSchap natuur en BoS
& leefmilieu BruSSel - Bim

*zoniënwoud   2 dRukWeRk   2.2 tijdsChRiFten
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Van alle amfibieën is de gewone pad misschien wel de bekendste 
bewoner van het *Zoniënwoud. Nim ipsuscidunt verostio corting et er 
suscipsum dolumsandre el dolore diam, quam ex etuer atue dolorpe 

rostrud et ut dolobor si. Ommoluptat aliquisl utpat nulpute tis nummodi 
psusto od dolore *Zoniënwoud commodo od et ing et vulla cor sustrud 

ming exero commodigna con el in velesse quisciduis alit lore.

DierenwerelD
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Amfibieën van het 
Zoniënwoud

De bruine kikker 
kleurt Zoniën

Z rit ut nis dolute dion vol-
orero conse tie tat, venim 
adit, quate euis nonsent 

praessi blan velit lummy num venit 
utatums andreet lummolor senit. 
quationum ipisim eseniam quipit 
ipis duismod molortin veriure vel in 
ut ulla accum vel ip eugue dunt velis 
et lum nulluptat nonsequipit nummy 
nulla facin henibh erat ad te diam ip 
enim quatue dolor sum in hendree-
tum nullan velesse dolor sim inim 
irillam zzriureet autpatis nibh er at 
adiametueros alit vullam, commy 
nonsenit nit velit, sed tem vullums 
andrera tumsandrem ip ex er-
ciliquisim iurem verosto exeros num 
quatio dolortio dolore consequ is-
siscinibh ent adipsumsan voloborper 
sum alisim quipism odoloboreet. Zrit 
ut nis dolute dion volorero conse tie 
tat, venim adit, quate euis nonsent 
praessi blan velit lummy num venit 
utatums andreet lummolor senit. 

Rationum ipisim eseniam quipit 
ipis duismod molortin veriure vel in 
ut ulla accum vel ip eugue dunt velis 
et lum nulluptat nonsequipit nummy 
nulla facin henibh erat ad te diam ip 

enim quatue dolor sum in hendree-
tum nullan velesse dolor sim inim 
irillam zzriureet autpatis nibh er at 
adiametueros alit vullam, commy 
nonsenit nit velit, sed tem vullums 
andrera tumsandrem ip ex er-
ciliquisim iurem verosto exeros num 
quatio dolortio dolore consequ is-
siscinibh ent adipsumsan voloborper 
sum alisim quipism odoloboreet. Zrit 
ut nis dolute dion volorero conse tie 
tat, venim adit, quate euis nonsent 
praessi blan velit lummy num venit 
utatums andreet lummolor senit. 
quationum ipisim eseniam quipit 
ipis duismod molortin veriure vel 
in ut ulla accum vel ip eugue dunt 
velis et lum nulluptat nonsequipit 
nummy nulla facin henibh erat ad 
te diam ip enim quatue dolor sum 
in hendreetum nullan velesse dolor 
sim inim irillam zzriureet autpatis 
nibh er at adiametueros alit vullam, 
commy nonsenit nit velit, sed tem 
vullums andrera tumsandrem ip ex 
erciliquisim iurem verosto exeros 
num quatio dolortio dolore con-
sequ issiscinibh ent adipsumsan 
voloborper sum alisim quipism 
odoloboreet.Molum zzrit, cortiniat 
ad euipisimSan hent alisciduisim 
nim ing eugiat aute tat wis nim 

doluptat. Ut wisi ea conse er aut at 
at prat, volorem quametue faccum 
eugait lore doluptat prat. Duisisl 
elenisl duisissi.sed tem vullums an-
drera tumsandrem ip ex erciliquisim 
iurem verosto exeros num quatio 
dolortio dolore consequ issiscinibh 
ent adipsumsan voloborper sum.

� Van alle amfibiën is 
de bruine kikker de  
bekendste bewoner van  
het *Zoniënwoud

� Amfibiën commy nonsenit 
nit velit

De huid van de bruine kikker is lekker glad en 
sluimerig, in tegenstelling tot de gewone pad.
(Foto: Frederique Demeuse) 
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De capriolen van 
de alpenwater- 
salamander

A gnim aut ad dio odolorp 
erciniam vel dui tie com-
molenis nit nulluptat. El 

ullaorperos do dip eu faccumsan 
henibh ero commy nullaore vel 
iustionsent lam, vel euis nismodo 
dolorerat niam, si tem ip el ea fac-
cum quat. Si. Equis nummodit eui 
elis non henisi. Bore minim velit 
wisi. Vullam, corem doloreetum 
quam, quat. Ut ipit alis ad tet lut at 
voloreet.  Ecipit lum init ad dolorem 
dio erosto dit nibh euisciduipit 
nullan eril in ver suscil er irillandre 
consenim vullamcor sum zzriure 
mincipsustio etuercilisi tie etue tie 
magnibh ero dunt nonsenisl iure 
magnit dolobore velit nit landre 
modolendio consendre consequat. 
Cum zzrit aliquat am augait praese-
quisit nullam delit wismod tionse 
er aliquismodo enim vero commy 
nulla conum quisit lobore dolestrud 
dolorpe rcillummy num volendit 
nostin verostismod tionulla ad delis 
nos dolorem zzrillandiam doloreet 
lutat. Accummolore eugait lorperos 

nulput auguer in esequip esto eu 
faccumsan venibh et ex eugueros 
nibh ent luptation ver am velis 
dolenis dolobor ercing eum velesed 
exerit wisl er sisi et nos dui tat.

Eduismolorem dipit luptat. It, 
commy nullan ut non eugiamconse 
dit laorem et dolobor sum duis 
nulput iriure dolortismod doloree 
tumsandre facinibh eu feugait velis 
alismodio erostinit wis adip elit alis-
cipis diam ipsum vulla alit laoreet 
wis num iril utpat, quat, cortie tat 
la feu feuis non velit vullutem ip 
eum ipit ate magnis nulput ullaore 
miniamc onsecte cor alit ipis adio 
odio do eui tat, quiscilis nulla facipis 
doloboreet, vullum ipsumsandio eu-
guero er amet lan henisim volore er 
susto commy nos alit do odolor sim 
iliquissis nibh ese core modoloreet 
lummy nibh et elis alisl ea facilit lam 
venisis nulla feu faccumm odiam-
con eu facidui psustrud euguer sis 
dolore vercidunt lamet nos nos do 
el dolorpe riuscil lumsan ullandrem 
dunt dolor adigna feugiatie dolumsa 
ndignia mconsed modignim zzriusc 
iliquis modionsequam quismodolore 
dignim diat do odip el doloborer 
sum irilisl et, sent aliquatumsan 
henim zzrit exerit vendipis aliquatu-

er in hent doloreet auguercidui bla 
adignissis exero enis nonse magna 
feugue velit, consectet nonulla 
augiat, cor si. Ignim nonullute do do 
commolorer ing eugue velisis elesed 
tem ver sim doloreros ex eros ad eui 
te dipit

Gait venim dolobor sumsandi-
onse deliqui bla faccums andreet 
augiate dolortie min ut luptat. 
Lenim inis niam in velestrud del 
dolortisl exeraesed mod eu feu fa-
cilisim aliquate vent iriusci exercilit 
wissim nos eum exer sum velenis 
adipit lan utpat nim quis del inim 
ip eui blaorem volortiniam aliquam 
dolobortie erostrud tat. Duipsusto 
con eummodolum quis nullut lutpat, 
quat nonsent lum quat aliquisim ipit 
velessisisit nullaorper si. Put niamet 
utet vel dolorer cidunt nulla feugait 
acillan vendigna aut lut inisci blan-
dre feuguero eugiatin utem iuscili 
smolum zzril iure veniamet vel.

� Alpenwatersalamander 
ook te vinden in de 
stadsparken

� Si tem ip el ea faccum quat 
*Zoniënwoud.

� Bore minim velit wisi

Auguer in esequip esto eu faccumsan venibh  (Foto: Frederique Demeuse)

Van alle amfibieën is de gewone pad misschien wel de bekendste 
bewoner van het *Zoniënwoud. Nim ipsuscidunt verostio corting et er 
suscipsum dolumsandre el dolore diam, quam ex etuer atue dolorpe 

rostrud et ut dolobor si. Ommoluptat aliquisl utpat nulpute tis nummodi 
psusto od dolore *Zoniënwoud commodo od et ing et vulla cor sustrud 

ming exero commodigna con el in velesse quisciduis alit lore.
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Amfibieën van het 
Zoniënwoud

De bruine kikker 
kleurt Zoniën

Z rit ut nis dolute dion vol-
orero conse tie tat, venim 
adit, quate euis nonsent 

praessi blan velit lummy num venit 
utatums andreet lummolor senit. 
quationum ipisim eseniam quipit 
ipis duismod molortin veriure vel in 
ut ulla accum vel ip eugue dunt velis 
et lum nulluptat nonsequipit nummy 
nulla facin henibh erat ad te diam ip 
enim quatue dolor sum in hendree-
tum nullan velesse dolor sim inim 
irillam zzriureet autpatis nibh er at 
adiametueros alit vullam, commy 
nonsenit nit velit, sed tem vullums 
andrera tumsandrem ip ex er-
ciliquisim iurem verosto exeros num 
quatio dolortio dolore consequ is-
siscinibh ent adipsumsan voloborper 
sum alisim quipism odoloboreet. Zrit 
ut nis dolute dion volorero conse tie 
tat, venim adit, quate euis nonsent 
praessi blan velit lummy num venit 
utatums andreet lummolor senit. 

Rationum ipisim eseniam quipit 
ipis duismod molortin veriure vel in 
ut ulla accum vel ip eugue dunt velis 
et lum nulluptat nonsequipit nummy 
nulla facin henibh erat ad te diam ip 

enim quatue dolor sum in hendree-
tum nullan velesse dolor sim inim 
irillam zzriureet autpatis nibh er at 
adiametueros alit vullam, commy 
nonsenit nit velit, sed tem vullums 
andrera tumsandrem ip ex er-
ciliquisim iurem verosto exeros num 
quatio dolortio dolore consequ is-
siscinibh ent adipsumsan voloborper 
sum alisim quipism odoloboreet. Zrit 
ut nis dolute dion volorero conse tie 
tat, venim adit, quate euis nonsent 
praessi blan velit lummy num venit 
utatums andreet lummolor senit. 
quationum ipisim eseniam quipit 
ipis duismod molortin veriure vel 
in ut ulla accum vel ip eugue dunt 
velis et lum nulluptat nonsequipit 
nummy nulla facin henibh erat ad 
te diam ip enim quatue dolor sum 
in hendreetum nullan velesse dolor 
sim inim irillam zzriureet autpatis 
nibh er at adiametueros alit vullam, 
commy nonsenit nit velit, sed tem 
vullums andrera tumsandrem ip ex 
erciliquisim iurem verosto exeros 
num quatio dolortio dolore con-
sequ issiscinibh ent adipsumsan 
voloborper sum alisim quipism 
odoloboreet.Molum zzrit, cortiniat 
ad euipisimSan hent alisciduisim 
nim ing eugiat aute tat wis nim 

doluptat. Ut wisi ea conse er aut at 
at prat, volorem quametue faccum 
eugait lore doluptat prat. Duisisl 
elenisl duisissi.sed tem vullums an-
drera tumsandrem ip ex erciliquisim 
iurem verosto exeros num quatio 
dolortio dolore consequ issiscinibh 
ent adipsumsan voloborper sum.

� Van alle amfibiën is 
de bruine kikker de  
bekendste bewoner van  
het *Zoniënwoud

� Amfibiën commy nonsenit 
nit velit

De huid van de bruine kikker is lekker glad en 
sluimerig, in tegenstelling tot de gewone pad.
(Foto: Frederique Demeuse) 
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De capriolen van 
de alpenwater- 
salamander

A gnim aut ad dio odolorp 
erciniam vel dui tie com-
molenis nit nulluptat. El 

ullaorperos do dip eu faccumsan 
henibh ero commy nullaore vel 
iustionsent lam, vel euis nismodo 
dolorerat niam, si tem ip el ea fac-
cum quat. Si. Equis nummodit eui 
elis non henisi. Bore minim velit 
wisi. Vullam, corem doloreetum 
quam, quat. Ut ipit alis ad tet lut at 
voloreet.  Ecipit lum init ad dolorem 
dio erosto dit nibh euisciduipit 
nullan eril in ver suscil er irillandre 
consenim vullamcor sum zzriure 
mincipsustio etuercilisi tie etue tie 
magnibh ero dunt nonsenisl iure 
magnit dolobore velit nit landre 
modolendio consendre consequat. 
Cum zzrit aliquat am augait praese-
quisit nullam delit wismod tionse 
er aliquismodo enim vero commy 
nulla conum quisit lobore dolestrud 
dolorpe rcillummy num volendit 
nostin verostismod tionulla ad delis 
nos dolorem zzrillandiam doloreet 
lutat. Accummolore eugait lorperos 

nulput auguer in esequip esto eu 
faccumsan venibh et ex eugueros 
nibh ent luptation ver am velis 
dolenis dolobor ercing eum velesed 
exerit wisl er sisi et nos dui tat.

Eduismolorem dipit luptat. It, 
commy nullan ut non eugiamconse 
dit laorem et dolobor sum duis 
nulput iriure dolortismod doloree 
tumsandre facinibh eu feugait velis 
alismodio erostinit wis adip elit alis-
cipis diam ipsum vulla alit laoreet 
wis num iril utpat, quat, cortie tat 
la feu feuis non velit vullutem ip 
eum ipit ate magnis nulput ullaore 
miniamc onsecte cor alit ipis adio 
odio do eui tat, quiscilis nulla facipis 
doloboreet, vullum ipsumsandio eu-
guero er amet lan henisim volore er 
susto commy nos alit do odolor sim 
iliquissis nibh ese core modoloreet 
lummy nibh et elis alisl ea facilit lam 
venisis nulla feu faccumm odiam-
con eu facidui psustrud euguer sis 
dolore vercidunt lamet nos nos do 
el dolorpe riuscil lumsan ullandrem 
dunt dolor adigna feugiatie dolumsa 
ndignia mconsed modignim zzriusc 
iliquis modionsequam quismodolore 
dignim diat do odip el doloborer 
sum irilisl et, sent aliquatumsan 
henim zzrit exerit vendipis aliquatu-

er in hent doloreet auguercidui bla 
adignissis exero enis nonse magna 
feugue velit, consectet nonulla 
augiat, cor si. Ignim nonullute do do 
commolorer ing eugue velisis elesed 
tem ver sim doloreros ex eros ad eui 
te dipit

Gait venim dolobor sumsandi-
onse deliqui bla faccums andreet 
augiate dolortie min ut luptat. 
Lenim inis niam in velestrud del 
dolortisl exeraesed mod eu feu fa-
cilisim aliquate vent iriusci exercilit 
wissim nos eum exer sum velenis 
adipit lan utpat nim quis del inim 
ip eui blaorem volortiniam aliquam 
dolobortie erostrud tat. Duipsusto 
con eummodolum quis nullut lutpat, 
quat nonsent lum quat aliquisim ipit 
velessisisit nullaorper si. Put niamet 
utet vel dolorer cidunt nulla feugait 
acillan vendigna aut lut inisci blan-
dre feuguero eugiatin utem iuscili 
smolum zzril iure veniamet vel.

� Alpenwatersalamander 
ook te vinden in de 
stadsparken

� Si tem ip el ea faccum quat 
*Zoniënwoud.

� Bore minim velit wisi

Auguer in esequip esto eu faccumsan venibh  (Foto: Frederique Demeuse)

broodtekst:
sg, vlaggend, zwart,

 insprong nieuwe alinea

Rubriektitel: sgs, Pms 3435   
kop & intro: sg, 

gecentreerd, Pms 3435
swach kop: Pms 470

titel : sg, insprong, Pms 470

beginkapitaal: Pms 3435   

illustratiekader met schaduw
bijschrift : sg, Pms 3435   

spread ‘Zicht op Zoniën’
gebruik van punten:

sg, vlaggend, 
Pms 3435, Pms 470

*zoniënwoud   2 dRukWeRk   2.2 tijdsChRiFten
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sPeCiFiCaties ‘Zicht op Zoniën’ 
•  aFmetingen: 280 x 210 mm (open 280 x 420 mm)
• omVang: 16 pagina’s, selfcovering
•  Druk: recto/verso quadrichromie
• PaPieR: bio top 3, 120 g
• Afwerking: geniet

E en nieuwe 
impuls ter 
bescherm-

ing van het Zoniën-
woud volgt uit de 
aanduiding van quasi 
het integrale bos binnen 
Natura 2000 (zie kaart 
hiernaast). Natura 2000 staat 
voor een netwerk van bescher-
mde gebieden in de Europese 
Unie. Het netwerk is de hoek-
steen van het Europese natuur-
beleid en focust op het behoud én 
het herstel van de biodiversiteit. 
Het Zoniënwoud werd erin opgenomen 
vanwege haar aanduiding in het kader 
van de Habitatrichtlijn (de dato 1992).

“Een intergewestelijk en 
gecoordineerd beleid voor  
het *Zoniënwoud”

I n opdracht van het Vlaamse Gewest, het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest 
wordt er een structuurvisie voor het Zoniënwoud 

ontwikkeld. Deze visie moet, vertrekkende van de on-
miskenbare ecologische waarde van dit bos, een antwoord 
bieden op de nood aan een interregionale en integrale 
benadering van de globale structuren van het Zoniënwoud. 
Binnen het project is het niet mogelijk een volledigheid 
van te behandelen thema’s na te streven, maar er wordt 

een onderbouwde en gedocumenteerde visie 
ontwikkeld op diverse aspecten aangaande 
ecologie, recreatie, (cultuur-) historiek en 
economie, uitgaande van de actuele prioriteit-
en die zich stellen.

D e onderbouwing en uitwerking van de struc-
tuurvisie gebeurt in opeenvolgende fases:
— Tijdens de inventarisatie wordt een bes-

chrijving gemaakt van de administratieve, beheermatige 
en natuurlijke elementen die het bos typeren.
De geïnventariseerde gegevens worden in de analyse 
beoordeeld op hun probleemstellend karakter, dan wel op 
hun potentie die ze voor het woud betekenen. De samen-
loop van inventarisatie en analyse maakt het bijgevolg ook 
mogelijk de belangrijkste knelpunten te identificeren.
In de visie worden er vertrekkende van concepten meer 
concrete uitwerkingen opgebouwd die oplossingen kun-
nen betekenen voor éénduidige en/of meer complexe 
knelpunten, die in de vorige fase geïdentificeerd werden.
— De elementen die in de visie uitgewerkt werden, worden 
in een stappenplan concreet gemaakt onder de vorm van 
noodzakelijke of aangewezen realisaties, beschreven

volgens prioriteit, timing, uitvoerd-
er, randvoorwaarden, ideeën, etc.
— De uitwerking gebeurt op 
integrale en continue wijze door 
een team experten ervaren in 
uiteenlopende disciplines (ecologie, 
planologie, hydrologie, recreatie, 
bosbouw). Om het maatschappelijk 
en politiek draagvlak te waarborgen 
wordt het project gesteund door 
een uitgebreide communicaties-
tructuur. 

“Lenim inis niam in 
velestrud del dolor-
tisl exeraesed mod  
*Zoniënwoud eu 
feu facilisim aliquate 
vent iriusci.” 

Tijdens de verschillende fases 
van het project zorgt de actieve 
medewerking en de reflectie vanuit 
het begeleidingscomité (verenigin-
gen, belangengroepen, gemeenteli-
jke administraties) en de overleg-
groep (provinciale en gewestelijke 
administraties) voor een inhoudeli-
jke toetsing van de verzamelde ge-
gevens en creatieve denkprocessen 
over relevante noden en wensen. 
Waar nodig of nuttig werkt de pro-
jectgroep met bilaterale contacten.

E duismolorem dipit luptat. 
It, commy nullan ut non 
eugiamconse dit laorem 

et dolobor sum duis nulput iriure 
dolortismod doloree tumsandre 
facinibh eu feugait velis alismodio 
erostinit wis adip elit aliscipis diam 
ipsum vulla alit laoreet wis num iril 
utpat, quat, cortie tat la feu feuis 
non velit vullutem ip eum ipit ate 
magnis nulput ullaore miniamc 
onsecte cor alit ipis adio odio do eui 
tat, quiscilis nulla facipis dolo-
boreet, vullum ipsumsandio euguero 
er amet lan henisim volore er susto 
commy nos alit do.

G ait venim dolobor 
sumsandionse deliqui 
bla faccums andreet 

augiate dolortie min ut luptat. 
Lenim inis niam in velestrud del 
dolortisl exeraesed mod eu feu fa-
cilisim aliquate vent iriusci exercilit 
wissim nos eum exer sum velenis 
adipit lan utpat nim quis del inim 
ip eui blaorem volortiniam aliquam 
dolobortie erostrud tat. Duipsusto 
con eummodolum quis nullut lutpat, 
quat nonsent lum quat aliquisim ipit 
velessisisit nullaorper si. Put niamet 
utet vel dolorer cidunt nulla feugait 
acillan vendigna aut lut inisci blan-
dre feuguero eugiatin utem iuscili 
smolum zzril iure veniamet vel. Put 
niamet utet vel dolorer cidunt nulla 
feugait acillan vendigna aut.

 Groenendaal

 Hippodroom

 Watermaal-Bosvoorde

 Rood Klooster

 Parc Chateau de la Hulpe

 Park van Tervuren

 De Zevenster

*Zoniënwoud, een indrukwekkend bos waarvan het beheer 
versnipperd is over verscheidene beheerinstanties. Een situatie 

die de complexe historiek van het bos en de communautaire 
geschiedenis illustreert, maar die tevens een coherente 

bescherming van dit uitzonderlijke ecosysteem bemoeilijkt.

dossier

- 8 -

Structuurvisie
voor het Zoniënwoud

- 9 -

Wat is de 
rol van het 
platform

1.   Duismolorem dipit 
luptat. It, commy nul-

lan ut non eugiamconse dit 
laorem et dolobor sum duis 
nulput iriure dolortismod 
doloree tumsandre facinibh 
eu feugait velis alismodio 
erostinit wis adip elit alis-
cipis diam ipsum vulla alit 
laoreet wis num iril utpat, 
quat.

2 .     Cortie tat la feu feuis 
non velit vullutem ip 

eum ipit ate magnis nulput 
ullaore miniamc onsecte cor 
alit ipis. adio odio do eui tat, 
quiscilis nulla facipis dolo-
boreet.

3 .     vullum ipsumsandio 
euguero er amet lan 

henisim volore er susto 
commy nos alit do odolor 
sim iliquissis nibh ese core 
modoloreet lummy nibh et 
elis alisl ea facilit lam venisis 
nulla feu faccumm.

4 .     iamcon eu facidui 
psustrud euguer sis 

dolore vercidunt lamet nos 
nos do el.

5 . Dolorpe riuscil 
lumsan ullandrem 

dunt dolor adigna feugiatie 
dolumsa ndignia mconsed 
modignim zzriusc iliquis 
modionsequam quismod-
olore dignim diat do odip el 
doloborer sum irilisl et, sent 
aliquatumsan henim.

Toegangspoort Groenendaal. (Foto: Frederique Demeuse) 

beginkapitaal in 
swashes

gebruik van streamers:
sg, vlaggend, Pms 470

gebruik van kaderstukken:
sg, vlaggend, 

Pms 3435, Pms 470

*zoniënwoud   2 dRukWeRk   2.2 tijdsChRiFten
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29  -10-2009 / 10-01-2010 
musee d’ixelles - museum van elsene
Rue jean Van Volsemstraat 71, 1050 ixelles - elsene
www.zoniensoignes.be



2.3 affiches

73 *zoniënwoud   2 dRukWeRk   2.3 aFFiChes

Voor affiches werd  geen vast stramien opgelegd. er moet immers 
genoeg ruimte blijven voor creativiteit en flexibiliteit.
de algemene huisstijlelementen en -regels moeten uiteraard in acht 
worden genomen.

hierna vind je enkele voorbeelden van affiches met de kenmerken.

typografische affiches ‘begeleide wandelingen’
— songrotesquestencil in kapitalen met superscripts in koppen
— songrotesque in kapitalen voor tekst  
— drukwerk:  Pms 3435, zwart

sgs superscripts
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Variant affiche met typografisch vlak op fotografisch beeld (monochroom)
— drukwerk: 1 kleur (zwart)
— doorzicht letters/beeld
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Variant in quadrichromie

*zoniënwoud   2 dRukWeRk   2.3 aFFiChes
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29  -10-2009 / 10-01-2010 
musee d’ixelles - museum van elsene
Rue jean Van Volsemstraat 71, 1050 ixelles - elsene
www.zoniensoignes.be

typografische affiche tentoonstelling ‘de schilders van het *zoniënwoud’
— drukwerk: quadri
— kop: songrotesquestencil in kapitalen met superscripten, letters ingevuld met beeld
— tekst: songrotesque in donkergroen
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Variant typografische affiche tentoonstelling met schilderij als beeld in achtergrond
— drukwerk: quadri
— kop: songrotesquestencil in kapitalen met superscripten, letters ingevuld met beeld
— tekst: songrotesque in donkergroen

*zoniënwoud   2 dRukWeRk   2.3 aFFiChes

29  -10-2009 / 10-01-2010 
musee d’ixelles - museum van elsene
Rue jean Van Volsemstraat 71, 1050 ixelles - elsene
www.zoniensoignes.be
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Variant affiche tentoonstelling met beeld van schilderij in ‘passe-partout’ 
— typografie in songrotesquestencil  met swashes, letters ingevuld met beeld
— drukwerk: quadri

Passe-partout

sgs met swashes
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Variant affiche tentoonstelling met beeld op voorgrond 
— typografie in songrotesquestencil  met swashes in beige op het beeld of op 
donkergroene hoekvlakjes
— drukwerk: quadri
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2.4 Folders & brochures

2.4.1  Folders

Voorbeeld van hoe een folder-flyer er bijvoorbeeld uit zou kunnen 
zien. de folders worden als een ‘serie’ opgebouwd en gaan telkens 
over een deel van het �. op de cover staat steeds een 
kenmerkende uitsnede van het betreffende gebied. iedere locatie 
heeft haar kleur (uit het secundaire kleurenpalet). achter de uitsnede 
kan zowel de foto als het kleurenvlak zitten.

81 *zoniënwoud   2 dRukWeRk   2.4 FoldeRs & bRoChuRes

Cover van folder met uitgesneden letters en illustrratie, 
kleurvlak en foto als achtergrond

rood klooster



82

rood klooster

*zoniënwoud   2 dRukWeRk   2.4 FoldeRs & bRoChuRes

opengeslagen 6-luik ‘Rood klooster’, de 2 achtercovers: kleurvlak en foto 

sPeCiFiCaties folders
•  aFmetingen: 150 x 105 mm (open 150 x 630 mm)
• omVang: 16 pagina’s, selfcovering
•  Druk: recto/verso quadrichromie, lasersnijden
• PaPieR: shiro 120 g
• Afwerking: gevouwen
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TERVUREN 

vuylbeekvallei 

rood klooster

Cover op ware grootte (150 x 105 mm)

*zoniënwoud   2 dRukWeRk   2.4 FoldeRs & bRoChuRes

titel:
sgs, superscripts,
40 pt, uitgelaserd 

locatie logo’s 
gewesten / bosbeheerders   
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2.4.2  brochure

Voorbeeld van een brochure. net als bij de folders staan de titel en 
een vorm uitgesneden op de cover. als doorzicht heb je een mooie 
openingsfoto op pagina 3. het formaat voor brochures is  
210 x 148,5 mm gesloten. 

Cover brochure 

sgs uitgesneden

organische cirkel 
uitgesneden

sPeCiFiCaties folders
•  aFmetingen: 210 x 148,5 mm (open 210 x 297 mm)
• omVang: 16 pagina’s, selfcovering
•  Druk: recto/verso quadrichromie, lasersnijden
• PaPieR: shiro 160 g
• Afwerking: biegen, geniet
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binnenwerk brochure 

H et *Zoniënwoud is de groene long 
van Brussel. Dit prachtig woud op een 
boogscheut van het centrum van Brussel 

levert het ideale kader om zich even te verlossen 
van het jachtige stadsleven. Een picknick aan 
de vijver van de Verdronken Kinderen, een 
groot speelveld in het Kasteel Terhulpen, een 
pedagogische uitstap in het wereldvermaarde 
arboretum, een intensieve fietstocht langs de 
Lorreinedreef, kronkelende wandelpaadjes, of 
weelderige speeltuigen in het Rood Klooster...  

Dit woud heeft allicht wat u zoekt!

*Zoniënwoud

De Groene  Long 
van  Brussel

GEschIEdEnIs

Het Jachtterrein van 
Karel DE GRoTE

H et huidige *Zoniënwoud is een overblijfsel van het 
Kolenwoud. Dit strekte zich in de Gallo-Romeinse periode 

uit van de oevers van de Rijn en de Moezel tot de Noordzee. 

nodigde Karel De Grote de 
Europese “beau monde” uit 
om te komen jagen op her-
ten, reeën en everzwijnen. 
Daarom werd het bos goed 
behouden en beschermd. 
¶ In 1822 droeg koning Wil-
lem van oranje het beheer 
over aan de latere ‘Société 
Générale’. om belastingen 
te kunnen innen, werd het 
woud toen over het grond-
gebied van de verschillende 
aangrenzende gemeenten 
verdeeld. Die gemeente-

grenzen, vastgelegd in 1825, 
vormen nu de afbakening 
tussen de drie gewesten. 
¶ Na de onafhankelijkheid 
van België in 1831 werden 
grote delen van het bos 
gekapt, verkaveld en omge-
vormd tot landbouwgrond. 
¶ onder druk van de publie-
ke opinie kocht de Belgische 
staat in 1843 het overblij-
vende gedeelte van het 
*Zoniënwoud op. Sindsdien 
heeft het woud zich kunnen 
standhouden. 

Door de landbouw en de 
veeteelt verbrokkelde het 
Kolenwoud. 
 ¶ Rond het jaar 1000 werd 
het *Zoniënwoud als een 
afzonderlijk bos vermeld. 
Het dankt zijn naam aan 
de Zennerivier die vroeger 
het bos doorkruiste; in de 
12de eeuw heette de Zenne 
‘Saina’ of  ‘Sonna’.
¶ Het *Zoniënwoud was 
in de Middeleeuwen een 
jachtgebied voor de vor-
stenhuizen. In de 16de eeuw 

Het wordt vandaag beheerd door de 
drie gewesten van België: Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië. In 2008 beslisten 
de drie gewesten om het beheer 
van het bos en de informatie aan de 
gebruikers op elkaar af te stemmen. 



86

omdat er nog geen officiële interregionale instantie bestaat voor 
het *zoniënwoud blijven de bestaande regionale bosbeheerders 
voorlopig hun officieel briefpapier gebruiken.

2.5.1  briefpapier (regionale bosbeheerders) 

het woordbeeld wordt toegevoegd op het briefpapier van de 
betreffende regionale bosbeheerders en instanties. het woordbeeld 
wordt onderaan links op het briefpapier gedrukt (aflopend).

Volgende woordbeelden worden gebruikt voor:
— Vlaams gewest: *zoniënwoud (9 mm x 36 mm)
— brussels gewest: *zoniënwoud / *Forêt   
 (15 mm x 45 mm)
— Waals gewest: *Forêt   (9 mm x 45 mm)

de opdruk van het woordbeeld is in 1 kleur, Pms 3435 (donkergroen). 

2.5 Correspondentie

sPeCiFiCaties briefpapier 
•  aFmetingen: 297 mm x 210 mm (a4)
•  Druk: kleur(en) gewest + Pms 3435
• PaPieR: huisstijlpapier gewest

40 mm

Positie woordbeeld op briefhoofding

*zoniënwoud   2 dRukWeRk   2.5 CoRResPondentie
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de woordbeelden toegepast op brieven uit de 3 verschillende gewesten

*zoniënwoud   2 dRukWeRk   2.5 CoRResPondentie
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2.5.2  stempel

door middel van een stempel kan een regionale bosbeheerder het 
woordbeeld van het *zoniënwoud toevoegen op documenten als 
omslagen, rapporten, briefhoofden, enz.

stempel *zoniënwoud
• formaat: 10 mm x 40 mm
• kleur: PMS 3435 (benaderend)

stempel *Forêt  
• formaat: 10 mm x 50 mm
• kleur: PMS 3435 (benaderend)

stempel *zoniënwoud / *Forêt  
• formaat: 17 mm x 51 mm
• kleur: PMS 3435 (benaderend)

*zoniënwoud   2 dRukWeRk   2.5 CoRResPondentie
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2.5.3  briefpapier Zoniënwoud

indien er in de toekomst een officiële interregionale instantie komt 
voor het *zoniënwoud zal er ook kunnen worden gecommuniceerd op 
het officiële briefpapier voor het *zoniënwoud.

Voor alle dagelijkse correspondentie of kantoortoepassingen 
(briefpapier, faxen, nota’s, verslagen, enz.) wordt het lettertype 
songrotesque voorgeschreven.

sPeCiFiCaties briefpapier *zoniënwoud  
•  aFmetingen: 297 mm x 210 mm (a4)
•  Druk: Pms 3435
• PaPieR: bioset 80 g

een mogelijk toekomstig briefhoofd

Woordbeeld 
*zoniënwoud/*Forêt  

Pms 3435

logo’s 
regionale bosbeheerders

Pms 3435

70 mm 110 mm


