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nieuws

 Bosvoorde | 23-04-2010 

Nieuwe toekomst voor de Hippo-droom?
 Barbara de radiguès
 Ommy nullutpatin velisim qui tat, conulluptat aciduisim num volore corercin. 
Nullutpatin velisim qui tat, conulluptat aciduisim num volore corercin Dipiscilis ex 
ercil irit adipsumsan volorerit, sit ipit prat. Uguer si. Lees meer...

beeld van de maand  © Frederic DEMEUZE

kalender

 Tervuren | 20-04-2010 

Start met renovatie van 
neogotische kerk
 Barbara de radiguès
 Ommy nullutpatin velisim qui 
tat, conulluptat aciduisim num 
volore. conulluptat aciduisim 
num volore. Num volore 
corercin henismo doloreet uism. 
conulluptat aciduisim num 
volore. Num volore corercin 
henismo doloreet uism. Lees 
meer...

 vlaanderen | 10-05-2010 

De week van het Bos
 Ommy nullutpatin velisim qui 
tat, conulluptat aciduisim qui 
tat, conulluptat aciduisim num 
volore. Num volore corercin 
henismo doloreet uism. Lees 
meer...

© Frederic Demeuse

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief      NL  FR  ENG  DUI  Login 

Natuur Activiteiten Bosbeheerders Praktisch Deelnemen  Website doorzoeken     Zoek 

U bent hier: Home 

Home

Gebruik van het bos

Natuur

Wie is wie?

Beheer van het bos

Praktisch

Platform

Kalender

Gebruiksaanwijzing

Zicht op Zoniën
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3.1 Website
ook voor de website en andere digitale toepassingen worden de 
huisstijlrichtlijnen gevolgd. 
de opbouw gebeurd met de donkergroene huisstijlkleur van het 
woordbeeld. de kleur die gebruikt wordt voor het content-gedeelte is 
een percentage van de beige kleur (Pms 467).
Vaste navigatieknoppen worden in songrotesquestencil gezet. 
Variabele navigaties komen in arial te staan. arial wordt tevens 
gebruikt voor koppen en bovenkoppen. Voor de broodtekst werd voor  
georgia gekozen.
de logo’s van de 3 bosbeheerders en externe partners staan onderaan 
in de footers in de kleur van het *zoniënwoud. 
de website dient te voldoen aan het anysurferlabel.
(www.anysurfer.be). 

om een zo juist mogelijke kleurenweergave van de primaire kleuren 
te bekomen, werden de Pms-kleuren niet alleen omgezet naar CmYk 
(voor quadri-drukwerk), maar ook naar het Rgb gamma.

 Pms 3435 Pms 467 Pms 470
 C100 m0 Y81 k66 C9 m15 Y34 k0 C0 m58 Y100 k33 
 R6 g80 b46 R232 g222  b189 R164 g109 b22
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nieuws

 Bosvoorde | 23-04-2010 

Nieuwe toekomst voor de Hippo-droom?
 Barbara de radiguès
 Ommy nullutpatin velisim qui tat, conulluptat aciduisim num volore corercin. 
Nullutpatin velisim qui tat, conulluptat aciduisim num volore corercin Dipiscilis ex 
ercil irit adipsumsan volorerit, sit ipit prat. Uguer si. Lees meer...

beeld van de maand  © Frederic DEMEUZE

kalender

 Tervuren | 20-04-2010 

Start met renovatie van 
neogotische kerk
 Barbara de radiguès
 Ommy nullutpatin velisim qui 
tat, conulluptat aciduisim num 
volore. conulluptat aciduisim 
num volore. Num volore 
corercin henismo doloreet uism. 
conulluptat aciduisim num 
volore. Num volore corercin 
henismo doloreet uism. Lees 
meer...

 vlaanderen | 10-05-2010 

De week van het Bos
 Ommy nullutpatin velisim qui 
tat, conulluptat aciduisim qui 
tat, conulluptat aciduisim num 
volore. Num volore corercin 
henismo doloreet uism. Lees 
meer...

© Frederic Demeuse

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief      NL  FR  ENG  DUI  Login 

Natuur Activiteiten Bosbeheerders Praktisch Deelnemen  Website doorzoeken     Zoek 

U bent hier: Home 

Home

Gebruik van het bos

Natuur

Wie is wie?

Beheer van het bos

Praktisch

Platform

Kalender

Gebruiksaanwijzing

Zicht op Zoniën

beeld van de maand: 
organische cirkel, schaduwrand binnen

Vaste navigatieknoppen: 
sgs, R68 g124 b98 (groen)

achtergrond:
R6 g80 b46
(donkergroen)

achtergrond:
R247 g244  b233 (lichtbeige)

Variabele navigatie: 
arial, R68 g124 b98 (groen)

homepage

broodtekst:
georgia, R68 g124 b98 (groen)

boventitel:
arial bold, R164 g109 b22 (roestbruin)
titel:
arial bold, R6 g80 b46 (donkergroen)

Rubriek:
sgs, R6 g80 b46 (donkergroen)

Verbreding balk,
schaduwrand



95

 GEBRUIK van hEt Bos  

Wat kunt u doen in het bos? 
 Charlotte ZwEmmER
 
 Het Zoniënwoud is nog steeds 
het minst verstedelijkste stuk 
natuur in Brussel. En het grootste. 
Niet verwonderlijk dus dat het 
zoveel mogelijkheden voor 
ontspanning en vrijetijdsbesteding 
biedt. Bovendien beoefenen veel 
beroepsmensen hier hun kunsten.

 Hebt u zin om te wandelen, te fietsen, 
te joggen, te paardrijden, te vissen of 
de natuur te bewonderen? Werkt u in 
het Zoniënwoud? Dan is deze website 
voor u. Hier vindt u informatie, tips en 
aanbevelingen bij uw gebruik van het 
bos, die nieuwe horizonnen voor u zullen openen. En als u goede plannen hebt, deel die 
dan met anderen! Voordat u op stap gaat, bedenk dan: voor het behoud van de natuur 
en een goede verstandhouding tussen de gebruikers, dient u enkele gedragsregels te 
respecteren. Wat uw activiteiten ook zijn.
 
Deze regels zijn opgesteld door de deelnemers van de werkgroep "Wegen" van het 
Platform Zoniënwoud:
— Ik draag zorg voor het bos, ik hou ervan en ik respecteer het, omdat het mij 

beschermt en een bron voor mij is.
— Ik pluk geen bloemen, planten of vruchten en ik snij niet in de schors van de bomen.
— Ik blijf op de paden om te vermijden dat ik de planten vertrappel en de dieren 

opschrik.
— Ik hou mijn hond aan de leiband zodat hij de dieren en de andere gebruikers van het 

bos niet stoort.
— Ik hou mijn afval bij me en gooi het in een prullenbak.
— Ik maak geen vuur in het bos. Het gevaar van bosbrand is veel groter dan het lijkt.
— Ik respecteer de voorzieningen, de bewegwijzering en de reglementen.
— Ik maak geen lawaai, ik luister naar de natuur en ik verstoor de stilte van het bos 

niet.
— Ik ben hoffelijk naar de andere gebruikers van het bos en ik luister naar de 

boswachter.

In het Brussels deel van het Zoniënwoud alleen al zijn 
meer dan 1200 verschillende paddestoelen gevonden, 
een rijkdom die niemand had verwacht!

kalender

 tERvUREn | 20-04-2010 

Start met renovatie van 
neogotische kerk
 Barbara dE RadIGUès
 Ommy nullutpatin velisim qui 
tat, conulluptat aciduisim num 
volore. conulluptat aciduisim 
num volore. Num volore 
corercin henismo doloreet uism. 
conulluptat aciduisim num 
volore. Num volore corercin 

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief      NL  FR  ENG  DUI  Login 

Natuur Activiteiten Bosbeheerders Praktisch Deelnemen  Website doorzoeken     Zoek 

U bent hier: Home  >  Gebruik van het bos

Home

Gebruik van het bos

 Wandelen

 Fietsen

 Paardrijden

 Rennen

 Nordic Walking

 Vissen

 Bosexploitatie

 Onderzoeken

Natuur

Wie is wie?

Beheer van het bos

Praktisch

Platform

Kalender

Gebruiksaanwijzing

Zicht op Zoniën

  

nieuws

 Bosvoorde | 23-04-2010 

Nieuwe toekomst voor de Hippo-droom?
 Barbara de radiguès
 Ommy nullutpatin velisim qui tat, conulluptat aciduisim num volore corercin. 
Nullutpatin velisim qui tat, conulluptat aciduisim num volore corercin Dipiscilis ex 
ercil irit adipsumsan volorerit, sit ipit prat. Uguer si.  Unt nim vel eugait luptat praesti 
smodolum veraesecte mod miniam zzrit prat laorper aessim velenismolor at il ut ulla 
cor sit aut la feum quismod olendiametum volutpatem alis nissit praesto dip ex exerilla 
adiam incilit lumsan enit amconsed erat. Iquam, sissequis duis amet, sustrud dolorpe 
rciduis do dolorpero do digna feu feum irilla feu facin verostie molutat aliquiscilit 
iliquat nit et, quat init eliquatue mod magnim quamcon vel dolortionsed modipsum at. 
Lam, consectet nulputpat. Ut amet la facillaortis diam et nostie duis nim dolore vercips 
umsandio consectem iuscipit illa adignit, quatio commy nonsed duisi.
Na facinis modolesequi ex eu feugait, venit accum zzriliquis ad min volesse dolorer 
ciliquis aut adiam velent loreriustio dolore duismod min utet lummolore facillu ptatue 
feugait aut prat vulput praessenim vulla consed et wisci bla consequat nonsequat. 
Putpat ationummy nit ipis adiat ulputet augait ipsuscipisim vel in henim enim vel 
dolobore min heniam esenit lum dolutet ute feu feuis dolessectet wis euguer in exero 
odio el eniametuer ipsum in ut vel el dolorti onsent luptat. Ut augiamet adionse 
quamcon henim ent prat. Commolenisi.
Uptatet, con utat. Ut la am, conulla facip elit praesenibh eraessi te diamet landit vulla 
augue mincili quipit augiam, vent at. Ametum delesti onsequisi te velisis ad dolorper 
iriuscin ea faccums andiam am nummy niscidu iscilit, sum qui blan ulla feumsan 
dignis et ad magna amconummodo consequis dolutpat.

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief      NL  FR  ENG  DUI  Login 

Contacteer ons
Privacy policy 
Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Colofon
links

U bent hier: Home 

*zoniënwoud   3 digitaal   3.1 Website

achtergrond:
R6 g80 b46  
(donkergroen)

Contentpage

Footer

broodtekst:
georgia, R68 g124 b98 (groen)

Woordbeeld *zoniënwoud logo’s gewesten/bosbeheerders en partner
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navigatiebalk
(mouse-over)
Vlak: R6 g80 b46 (donkergroen)
navigatietekst: arial

nieuws

 Bosvoorde | 23-04-2010 

Nieuwe toekomst voor de Hippo-droom?
 Barbara de radiguès
 Ommy nullutpatin velisim qui tat, conulluptat aciduisim num volore corercin. 
Nullutpatin velisim qui tat, conulluptat aciduisim num volore corercin Dipiscilis ex 
ercil irit adipsumsan volorerit, sit ipit prat. Uguer si. Lees meer...

beeld van de maand  © Frederic DEMEUZE

kalender

 Tervuren | 20-04-2010 

Start met renovatie van 
neogotische kerk
 Barbara de radiguès
 Ommy nullutpatin velisim qui 
tat, conulluptat aciduisim num 
volore. conulluptat aciduisim 
num volore. Num volore 
corercin henismo doloreet uism. 
conulluptat aciduisim num 
volore. Num volore corercin 
henismo doloreet uism. Lees 
meer...

 vlaanderen | 10-05-2010 

De week van het Bos
 Ommy nullutpatin velisim qui 
tat, conulluptat aciduisim qui 
tat, conulluptat aciduisim num 
volore. Num volore corercin 
henismo doloreet uism. Lees 
meer...

© Frederic Demeuse

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief      NL  FR  ENG  DUI  Login 

Natuur Activiteiten Bosbeheerders Praktisch Deelnemen  Website doorzoeken     Zoek 

U bent hier: Home 

Home

Gebruik van het bos

Natuur

Wie is wie?

Beheer van het bos

Praktisch

Platform

Kalender

Gebruiksaanwijzing

Zicht op Zoniën

Vlaamse Gewest, Agentschap Natuur en Bos

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Waals gewest

sharing applications in groen 
R130 g167 b150
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nieuws

 Bosvoorde | 23-04-2010 

Nieuwe toekomst voor de Hippo-droom?
 Barbara de radiguès
 Ommy nullutpatin velisim qui tat, conulluptat aciduisim num volore corercin. 
Nullutpatin velisim qui tat, conulluptat aciduisim num volore corercin Dipiscilis ex 
ercil irit adipsumsan volorerit, sit ipit prat. Uguer si. Lees meer...

beeld van de week  © Frederic DEMEUZE

kalender

 Tervuren | 20-04-2010 

Start met renovatie van 
neogotische kerk
 Barbara de radiguès
 Ommy nullutpatin velisim qui 
tat, conulluptat aciduisim num 
volore. conulluptat aciduisim 
num volore. Num volore 
corercin henismo doloreet uism. 
conulluptat aciduisim num 
volore. Num volore corercin 
henismo doloreet uism. Lees 
meer...

 vlaanderen | 10-10-2010 

De week van het Bos
 Ommy nullutpatin velisim qui 
tat, conulluptat aciduisim qui 
tat, conulluptat aciduisim num 
volore. Num volore corercin 
henismo doloreet uism. Lees 
meer...

© Frederic Demeuse

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief      NL  FR  ENG  DUI  Login 

Natuur Activiteiten Bosbeheerders Praktisch Deelnemen  Website doorzoeken     Zoek 

U bent hier: Home 

Home

Gebruik van het bos

Natuur

Wie is wie

Beheer van het bos

Praktisch

Platform

Kalender

Gebruiksaanwijzeging

Zicht op Zoniën

 GEBRUIK van hEt Bos  

Wat kunt u doen in het bos? 
 Charlotte ZwEmmER
 
 Het Zoniënwoud is nog steeds 
het minst verstedelijkste stuk 
natuur in Brussel. En het grootste. 
Niet verwonderlijk dus dat het 
zoveel mogelijkheden voor 
ontspanning en vrijetijdsbesteding 
biedt. Bovendien beoefenen veel 
beroepsmensen hier hun kunsten.

 Hebt u zin om te wandelen, te fietsen, 
te joggen, te paardrijden, te vissen of 
de natuur te bewonderen? Werkt u in 
het Zoniënwoud? Dan is deze website 
voor u. Hier vindt u informatie, tips en 
aanbevelingen bij uw gebruik van het 
bos, die nieuwe horizonnen voor u zullen openen. En als u goede plannen hebt, deel die 
dan met anderen! Voordat u op stap gaat, bedenk dan: voor het behoud van de natuur 
en een goede verstandhouding tussen de gebruikers, dient u enkele gedragsregels te 
respecteren. Wat uw activiteiten ook zijn.
 
Deze regels zijn opgesteld door de deelnemers van de werkgroep "Wegen" van het 
Platform Zoniënwoud:
— Ik draag zorg voor het bos, ik hou ervan en ik respecteer het, omdat het mij 

beschermt en een bron voor mij is.
— Ik pluk geen bloemen, planten of vruchten en ik snij niet in de schors van de bomen.
— Ik blijf op de paden om te vermijden dat ik de planten vertrappel en de dieren 

opschrik.
— Ik hou mijn hond aan de leiband zodat hij de dieren en de andere gebruikers van het 

bos niet stoort.
— Ik hou mijn afval bij me en gooi het in een prullenbak.
— Ik maak geen vuur in het bos. Het gevaar van bosbrand is veel groter dan het lijkt.
— Ik respecteer de voorzieningen, de bewegwijzering en de reglementen.
— Ik maak geen lawaai, ik luister naar de natuur en ik verstoor de stilte van het bos 

niet.
— Ik ben hoffelijk naar de andere gebruikers van het bos en ik luister naar de 

boswachter.

In het Brussels deel van het Zoniënwoud alleen al zijn 
meer dan 1200 verschillende paddestoelen gevonden, 
een rijkdom die niemand had verwacht!

kalender

 tERvUREn | 20-04-2010 

Start met renovatie van 
neogotische kerk
 Barbara dE RadIGUès
 Ommy nullutpatin velisim qui 
tat, conulluptat aciduisim num 
volore. conulluptat aciduisim 
num volore. Num volore 
corercin henismo doloreet uism. 
conulluptat aciduisim num 
volore. Num volore corercin 

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief      NL  FR  ENG  DUI  Login 

Natuur Activiteiten Bosbeheerders Praktisch Deelnemen  Website doorzoeken     Zoek 

U bent hier: Home  >  Gebruik van het bos

Home

Gebruik van het bos

 Wandelen

 Fietsen

 Paardrijden

 Rennen

 Nordic Walking

 Vissen

 Bosexploitatie

 Onderzoeken

Natuur

Wie is wie?

Beheer van het bos

Praktisch

Platform

Kalender

Gebruiksaanwijzing

Zicht op Zoniën

  

alternatief met beeld op achtergrond
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3.2 digitale nieuwsbrief
ook de digitale nieuwsbrief wordt opgemaakt volgens de richtlijnen 
van de huisstijl. 
de achtergrond is opgebouwd uit de donkergroene huisstijlkleur van 
het woordbeeld. de kleur van het content-gedeelte is lichtbeige.
de titel —news— wordt gezet in songrotesquestencil. de letter 
‘e’ werd echter vervangen door de griekse ‘€’ uit het woordbeeld. 
door de  ‘€’ in het roestbruin te zetten springt ze er extra uit. Zo 
wordt verwezen naar het *zoniënwoud maar ook naar ‘e’-mail en 
‘e’lectronisch.  
arial wordt gebruikt voor navigatie en titels, broodtekst staat 
in georgia. de logo’s van de bosbeheerders staan onderaan de 
nieuwsberichten in Pms 3435 (donkergroen).  

Woordbeeld ‘neWs’
— songrotesquestencil
— swashe  N
— €

*zoniënwoud   3 digitaal   3.2 digitale nieuWsbRieF

2010 
juni 

2010 
Augustus
Periodeaanduiding
— songrotesque
— klinkers in superscripts
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hoofding ‘neWs’

�  Voorwoord

 �  Een visuele identiteit voor het Zoniënwoud
� Vleermuizen, een rijke fauna in het Zoniënwoud

 �  Agenda
�  Kort nieuws van het Platform

2010 
AUGUSTUS

Voorwoord 
Sectem euissequis at luptat illutpatum nullam 
adipit, qui tatem dolor am, consequis nisim 
incilluptat luptat. Pat velit aliquiscil doluptate 
faccum iustie tatue commod diam quismod ea 
am ipsummo dionsed dolore tincin hendreros 
ad mod dolenim zzrit nonsent prat wis nul 
dolor suscipit Sectem euissequis at luptat illut-
patum nullam adipit, qui tatem dolor am, con-
sequis nisim incilluptat luptat. Pat velit aliquis-
cil doluptate faccum iustie tatue commod diam

N  WS

*zoniënwoud   3 digitaal   3.2 digitale nieuWsbRieF

Woordbeeld  ‘neWs’:
sgs, R6 g80 b46 (donkergroen) / R164 g109 b22 (roestbruin)

achtergrond:
R6 g80 b46
(donkergroen)

achtergrond
R247 g244  b233 (lichtbeige)

navigatie nieuwsberichten: 
arial, R164 g109 b22 (roestbruin)

broodtekst:
georgia, R6 g80 b46 (donkergroen)

titel:
arial bold, 
R6 g80 b46 
(donkergroen)

illustratiekader, 
schaduwrand binnen 
kader 

Verbreding balk,
 schaduwrand

navigatie berichten:
arial bold, 
R6 g80 b46 
(donkergroen)

editie:
in sgs superscript, 
R6 g80 b46 (donkergroen) / 
R164 g109 b22 (roestbruin)
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Kort nieuws van het Platform 
 Heraanleg Duboislaan
Sectem euissequis at luptat illutpatum nullam adipit, qui tatem dolor am, consequis nisim incilluptat 
luptat. Pat velit aliquiscil doluptate faccum iustie tatue commod diam quismod ea facilit aliquissed 
do prat wis nulluptat lore consequisl ute dolor suscipit wissit ip erostrud min hendrerci eugue consed 
dipit lutpat ver iniam zzrilit alis alit, veniam init auguer sumsan heniscin henim dunt utatem erci en-
dio odolortio cor aut eros et, quat ullutat, commodigna facidunt nonse ver susci er si eugue min vent 
volobore dolum aliquamet etue faccum.

 Ostrud dit adipissed
Ibh eu facidunt lore tie volortiscil el dolorti ncillut ullandiam, sum ad esto corerosto commolore min 
utem velit, consendipit euguer sit iriure modolortis alit la amcommy num ipisit alit volore dolor adio 
eummod er secte ero cor acil ut aliquismod dipisi.
Ostrud dit adipissed tie feu feu faci bla aliqui ting exero doloreet ex ea faccum elestrud min ea com-
my nonsendio con euisim volenis ad etuer sndio con euisim volenis ad etuer susci tin el ullaore mag-
nim iliquisisit, qui tie consendre feu faccum.

nim veleseq uisiscin el doloree tumsan henibh eugait irit loreet, quametum nos nullandip eu feu feu 
faccum ilisi bla facilusci tin el ullaore magnim iliquisisit, qui tie consendre feu faccum duisse commy 
(irit loreet, quametum nos nulluat in sendre feu faccum duisse commy nibh enit iureetu mmolorem 
duisi blan utpat wis nim.

U ontving deze e-mail omdat u bent ingeschreven op een 
van onze mailinglijsten. Indien u dat wenst, kan u zich ten 
alle tijde verwijderen van onze lijst door hier te klikken

Deze nieuwsbrief kan ook naar 
een vriend doorgestuurd worden 
door hier te klikken.

De vorige nieuwsbrief 
kan u raadplegen op 
onze website.

Woordbeeld *zoniënwoud logo’s gewesten/bosbeheerders en partner
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3 
cm

1,
5 

cm

1,5 cm

1,5 cm

3

Hoofdtitel 52pt
songrotesquestencil 

datum 24pt
songrotesque

3.3 PowerPoint
bij de PowerPointpresentatie wordt er een onderscheid gemaakt 
tussen de titelpagina en de andere pagina’s.

de titelpagina heeft als achtergrond een kleurvlak. je kan kiezen uit 
1 van de 3 primaire kleuren -groen, beige of roestbruin. het logo 
*zoniënwoud staat onderaan links. onderaan rechts staan de logo’s 
van de bosbeheerder(s) in de  kleur van het *zoniënwoud. er is plaats 
voorzien voor de titel en de datum van de presentatie. deze staan in 
de songrotesquestencil. swashes en superscript mogen eventueel 
toegepast worden.

*zoniënwoud   3 digitaal   3.3 PoWeRPoint

logo’s gewesten/bosbeheerders
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1,
5 

cm
1,

5 
cm

1,5 cm

1,5 cm

titel 1 52pt
songrotesque 
titel 2 songrotesque 24pt

tekst songrotesque 16pt

logo
72 x 18 mm

titels 1 & 2
korps: 52 pt, 24 pt
Font: songrotesque
kleur: donkergroen
Regelafstand: 52 pt, 24 pt

tekst
korps: 16 pt
Font: songrotesque
kleur: zwart
Regelafstand: 19,5 pt

5hooFdtitel, datum

op de vervolgpagina’s is de achtergrondkleur wit. de logo’s onderaan 
blijven staan. in de boord bovenaan links is plaats voorzien voor de 
hoofdtitel en datum, bovenaan rechts staan de paginanummers.

logo’s gewesten/bosbeheerders
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Voornaam FAMILIEnAAM, Functie
Zoniënwoud, Gewest
Straat huisnummer, postcode Gemeente 
tel +32 0 000 00 00, fax +32 0 000 00 00
voornaam.familienaam@zoniënwoud.be
www.zoniënwoud.be

(1)
(2)

3.4 e-mail

logo
36 mm x 9 mm

tekst (1) 
korps: 8 pt
Font: arial bold
kleur: zwart
Regelafstand: 11 pt

tekst (2) 
korps: 8 pt
Font: arial Regular
kleur: zwart
Regelafstand: 11 pt

*zoniënwoud   3 digitaal   3.4 e-mail
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4
[ DRAFT ]



105 basiselementen

signalisatie

4.1 informatieborden

4.2  Pictogrammen

4.3  naamborden

4.4  Zuilen

4.5 Poorten 

4.6 meubels

4.7 borden openbare weg
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4.1 informatieborden
informatieborden bestaan uit 3 panelen. Centraal op het 
middenpaneel staat de toeristische kaart van het volledige 
*zoniënwoud. de bezoeker vindt er vervolgens de gedragscode, 
uitleg over de toegankelijkheidsborden, de gegevens van de 
verantwoordelijke bosbeheerder en belangrijke telefoonnummers 
voor hulp en klachten.
de 2 kleinere zijpanelen zijn variabel en worden gebruikt voor 
(tijdelijke) aankondigingen en informatie over het *zoniënwoud.  
de luiken zijn in alle gewesten in 4 talen opgemaakt (nederlands, 
Frans, engels & duits). 

de huisstijlregels van het *zoniënwoud worden op deze borden 
toegepast. de achtergrondkleur van de panelen is Pms 467 (beige)  
de kaart en alle teksten staan in Pms 3435 (donkergroen). enkel 
de naam van de locatie staat in Pms 470 (roestbruin). bovenaan 
links staat steeds het woordbeeld. de titels worden gezet in de 
songrotesquestencil, de teksten en bijschriften in songrotesque.

het informatiebord kan je opdelen in 5 gebieden met informatie: 

1 Woordbeeld & locatienaam

2 toegankelijkheidsborden

5 gewest/bosbeheerder + gegevens 
en nuttige telefoonnummers

4 gedragscode

3 kaart *zoniënwoud met legende

*zoniënwoud   4 signalisatie   4.1 inFoRmatieboRden
[ DRAFT ]
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Poorten: sgs, Pms 470

gedragscode:
titels: sgs 53 pt, Pms 3435
tekst: sg 24 pt, Pms 3435

gedragscode:
titels: sgs 53 pt, Pms 3435
tekst: sg 18 pt, Pms 3435

gewest: sgs 33 pt, Pms 3435

logo gewest / bosbeheerder

legende:
titel: sgs 53 pt, Pms 3435
tekst: sg 18 pt, Pms 3435

nuttige telefoonnummers:
titel: sg 24 pt, Pms 3435
tekst: sg 16 pt, Pms 3435

gebied *zoniënwoud: Pms 3435

achtergrond: Pms 467

naam locatie:
sgs 153 pt, Pms 470

Woordbeeld:
*zoniënwoud (h55)
*zoniënwoud (h55)
*zoniënwoud - *Forêt   (h90)

*zoniënwoud   4 signalisatie   4.1 inFoRmatieboRden
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het meubel waarop de panelen met informatie aangebracht worden 
kan zowel zigzag (zoals een paravan) als recht opgesteld worden.

de informatiepanelen kunnen opgesteld worden in de klassieke 3-luik 
opstelling. het middelpunt van het bord komt het best op een hoogte 
van 1.25 m. 

DOOd HOUt
BrEngt 
LEvEn In
 HEt BOs

Als je door het *Zoniënwoud wandelt, kom je op 
heel wat plaatsen dood hout tegen: omgewaaide 
bomen, afgevallen takken of resten van kaphout.  

Wordt dAt dAn niet opgeruimd?  
niet noodzakelijk. elk bos heeft namelijk 

een hoeveelheid dood hout nodig.

dood hout levert niet alleen voedsel, 
het is ook een ideale schuilplaats voor dieren. 

spechten en paddestoelen vind je bijvoorbeeld op 
plaatsen waar veel dood hout aanwezig is.  
Het lijkt tegenstrijdig, maar het is een feit:  

dood doet leven!

Paravan opstelling

Voorkant met links en rechts de 2 vervangbare a2-affiches (594 x 841 mm)
in het midden het vast informatiebord op a0-formaat (1189 x 841 mm)

1.70 m

1.25 m

*zoniënwoud   4 signalisatie   4.1 inFoRmatieboRden
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DOOd HOUt
BrEngt 
LEvEn In
 HEt BOs

Als je door het *Zoniënwoud wandelt, kom je op 
heel wat plaatsen dood hout tegen: omgewaaide 
bomen, afgevallen takken of resten van kaphout.  

Wordt dAt dAn niet opgeruimd?  
niet noodzakelijk. elk bos heeft namelijk 

een hoeveelheid dood hout nodig.

dood hout levert niet alleen voedsel, 
het is ook een ideale schuilplaats voor dieren. 

spechten en paddestoelen vind je bijvoorbeeld op 
plaatsen waar veel dood hout aanwezig is.  
Het lijkt tegenstrijdig, maar het is een feit:  

dood doet leven!

Zijkant met zicht op de 2 vervangbare affiches formaat a2 (594 x 841)

Voorkant met zicht op het vast informatiebord formaat a0 (1189 x 841)

*zoniënwoud   4 signalisatie   4.1 inFoRmatieboRden
[ DRAFT ]

2

1



110

4.2 Pictogrammen
Voor de bewegwijzering werd gekozen voor natuurlijke materialen 
zodat het geheel als het ware ‘opgaat’ in de omgeving.  
Pictogrammen worden uitgelaserd uit vierkante houten blokjes van 
12 x 12 cm. de achtergrond wordt zwart ingekleurd om voldoende 
contrast te krijgen. Voor de verbodsborden wordt een rood gekleurd 
houten staafje in het icoon gemonteerd. 

toegangspictogrammen en verbodspictogrammen uitgelaserd
boven: pictogrammen op hout, zonder gekleurde achtergrond 
onder: pictogrammen op hout, zwart ingekleurd

*zoniënwoud   4 signalisatie   4.2 PiCtogRammen
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naam songrotesque stencil uitgelaserd uit hout en cortenstaal

4.3 naamborden
met de stencilleter kunnen we ook de namen van de paden uitlaseren. 
dit kan zowel uit hout als uit cortenstaal.

*zoniënwoud   4 signalisatie   4.3 naamboRden
[ DRAFT ]
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4.4  Zuilen
de natuurlijke materialen worden doorgetrokken in de behuizing 
van de pictogrammen. er zijn 2 voorstellen, cortenstaal en hout.
materialen die opgaan en mee veranderen in de natuur. om het 
vergezicht in het woud zoveel mogelijk te vrijwaren worden de 
signalisaties vrij laag gehouden (1.25 m). de zuilen worden steeds 
rechts in het begin van het pad geplaatst.

4.4.1  Zuilen in hout

de pictogrammen worden vooraan op de houten zuil (onbehandelde 
eik) gemonteerd. de zuil is voorzien van uitgefreesde vlakken waarin 
het naambord en de pictogrammen worden geplaatst. de dreefnamen 
komen aan de zijkant,  leesbaar van onder naar boven. 
  

dreefnaam in sgs 
kaPitalen

[ DRAFT ]
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1,25 m

0,25 m

Woordbeeld 
gegraveerd in de zuil

dreefnaam:
eik, sgs kaPitalen,

gelaserd,
zwarte achtergrond

Zuil: eik

ondergrens voor  
pictogrammen

Pictogrammen:
eik, gelaserd,
zwarte achtergrond,
12 x 12 cm,
maximum 6 per zuil

Vlak voor pictogram
uitgefreesd (1 cm)

Zuil in eik met pictogrammen en dreefnaam 

[ DRAFT ]
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4.4.2  Zuil in cortenstaal

een variant kan een zuil in cortenstaal zijn. Vooraan komen de 
pictogrammen. achter op de zuil wordt het naambord bevestigd. 
het naambord staat in een hoek van 45 graden waardoor het beter 
leesbaar wordt. 

testzuil in cortenstaal

[ DRAFT ]
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1,25 m

Woordbeeld: 
cortenstaal,

gelaserd

Zuil: 
cortenstaal

dreefnaam:
cortenstaal-hout-cortenstaal,
sgs onderkast, gelaserd,
doorzichtig

Pictogram:
eik, gelaserd,
zwarte achtergrond,
12 x 12 cm,
maximum 6 per zuil

Vlak voor pictogram

externe pictogrammen 
in stijl pictogrammen 
*zoniënwoud, hout, 
ingekleurd

Zuil in cortenstaal met pictogrammen en dreefnaam 

[ DRAFT ]
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4.5 Poorten
er wordt een onderscheid gemaakt tussen 6 toegangspoorten 
(bovenlokaal) en 6 instapplaatsen (lokaal), beiden aangetakt op het 
recreatief netwerk. op deze plaatsen worden landtekens geplaatst, 
herkenbare landschappelijk elementen voor het *zoniënwoud. 
deze tekens zijn sober, eenvoudig opgevat en herkenbaar zodat 
het duidelijk wordt dat het gaat om één en hetzelfde gebied, het 
*zoniënwoud. in lijn met andere signalisaties in het *zoniënwoud 
zijn de landtekens zoveel mogelijk ingebed, in harmonie met de 
natuur. maar zodra je ze ziet, verrassen ze je en hebben ze zowel een 
decoratieve als informatieve functie. 
hierna vind je verschillende mogelijkheden om deze poorten aan te 
kleden.

4.5.1  Wanden

aan de  6 poorten worden relatief grote cortenstaal wanden geplaatst 
waar het woordbeeld is uitgesneden. door de letters kan je als het 
ware het *zoniënwoud reeds zien. Zo wordt de bezoeker op een 
duidelijke doch sobere manier bewust gemaakt dat hij aan een ingang 
van het *zoniënwoud staat. 

*zoniënwoud   4 signalisatie   4.5 PooRten
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4.5.2  grondtegels

aan alle belangrijke toegangen worden relatief grote ‘grondtegels’ 
geplaatst. dit zijn grote tegels uit cortenstaal waaruit het woordbeeld 
*zoniënwoud gelaserd is. aan de 6 toegangspoorten wordt onder het 
woordbeeld de locatie vermeld in songrotesquestencil. de bezoeker 
moet er over lopen om in het *zoniënwoud te komen. Zo wordt hij 
er op een verrassende manier op gewezen dat hij het *zoniënwoud 
betreedt. hij wordt tevens geïnformeerd over de locatie. de 
grondtegels variëren in grootte naargelang de beschikbare ruimte op 
de locatie.  

grondtegels in cortenstaal aan belangrijke ingangen van het *zoniënwoud

grondtegel aan toegangspoort 

*zoniënwoud   4 signalisatie   4.5 PooRten
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groenendaal

rood klooster  -  rouge Cloître

parc Château de la Hulpe

Hippodrome - Hippodrôme

de Zevenster groenendaal

park van tervuren

grondtegels voor de 6 toegangspoorten, met woordbeeld *zoniënwoud en locatienaam 
toegangspoort

geniet vAn de nAtuur
profiteZ de lA nAture 

geniessen sie die nAtur
enjoy nAture

*zoniënwoud

naast de grondtegels met het woordbeeld zijn er ook grondtegels met 
boodschappen. de boodschappen kunnen verschillend van aard zijn. 
bijvoorbeeld een wens: “geniet van de natuur”, of een aansporing 
“bedankt om op het wandelpad te blijven”. 

[ DRAFT ]
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geniet vAn de nAtuur

profiteZ de lA nAture 

geniessen sie die nAtur

enjoy nAture

*zoniënwoud

grondtegels met een boodschap 

[ DRAFT ]



120

4.6 meubilair

4.6.1  Plaatjes

met een cortenstaal plaatje waaruit het woordbeeld in gelaserd bren-
gen we het logo aan op al het bestaande meubilair.  

‘Proper’ woordbeeld *zoniënwoud op houten bank

10 cm

*zoniënwoud   4 signalisatie   4.6 meubilaiR
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4.6.2  eco-tags

door middel van eCo-tagging -milieuvriendelijke graffiti- brengen 
we het logo aan op al het bestaande meubilair.  

‘Proper’ woordbeeld *zoniënwoud op houten bank

sjabloon eco-tag van het woordbeeld *zoniënwoud

*zoniënwoud   4 signalisatie   4.6 meubilaiR
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4.7 borden
 openbare weg

4.7.1  Wegwijzers

het woordbeeld *zoniënwoud wordt gezet in beige (Ral 1014) op 
een donkergroene (Ral 6005) achtergrond. het materiaal, vorm 
en grootte van de wegwijzers blijven zoals voorgeschreven voor 
openbare bewegwijzering.

 

*Zoniënwoud

*Forêt  

*Zoniënwoud  *Forêt  

bewegwijzering openbare weg, 3 taalversies 

[ DRAFT ]*zoniënwoud   4 signalisatie   4.7 boRden oPenbaRe Weg



4.7.2  naamborden

op de naamborden naast openbare wegen wordt het woordbeeld  
*zoniënwoud gezet in beige (Ral 1014) op een donkergroene 
(Ral 6005) achtergrond. het materiaal, vorm en grootte van de 
naamborden zijn zoals voorgeschreven voor openbare naamborden.

intergewestelijk woud / Forêt interrégional

*Zoniënwoud   *Forêt  

intergewestelijk woud / Forêt interrégional

*Zoniënwoud   *Forêt  

Forêt interrégional

*Forêt  
intergewestelijk woud

*Zoniënwoud

songrotesque 

Woordbeeld songrotesquestencil (glyph)

de verhouding tussen de boventitel “intergewestelijk woud /Forêt interrégional” en het 
woordbeeld *zoniënwoud  *Forêt   is 6/10.

[ DRAFT ]*zoniënwoud   4 signalisatie   4.7 boRden oPenbaRe Weg123
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5.1 kleding

5.1.1  Pet

5.1.2  t-shirt

donkergroene t-shirt met opdruk in zeefdruk van het woordbeeld 
*zoniënwoud in beige

*zoniënwoud   5 diVeRs   5.1 kleding
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5.1.3  sweater

sweater met opdruk in zeefdruk van een tekening en typografie in 
songrotesque(stencil) en woordbeeld *zoniënwoud in beige

*zoniënwoud   5 diVeRs   5.1 kleding
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banier met opschrift *zoniënwoud en *Forêt   

5.2 banieren
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5.3 Pin

metalen pin
Formaat: 10 x 40 mm
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 nota
 
 
de voorschriften voor logo, drukwerk en pictogrammen zijn 
te beschouwen als afgewerkt. de andere voorschriften zijn 
richtinggevend, en dienen verder technisch uitgewerkt en/of getest 
op het terrein.
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 Colofon

VeRantWooRdelijke uitgeVeR
dirk bogaeRt 
agentschap voor natuur en bos 
koning albert ii laan 20, bus 8
1800 bRussel

VoRmgeVing huisstijl
Catapult 
anton de haan
Rubenslei 10  
2018 antWeRPen
tel.: 03 239 10 10
e-mail: anton@catapult.be
www.catapult.be

FotogRaFie
luc geRmentieR
Frédéric demeuse
michael baillie

als u vragen heeft kunt u steeds contact opnemen met:

agentsChaP VooR natuuR en bos
Patrick huVenne 
tel.: 02 658 24 60
e-mail: patrick.huvenne@lne.vlaanderen.be

bRuxelles enViRonnement  – leeFmilieu bRussel (ibge-bim)
stéphane VanWijnsbeRghe
tel.: 02 775 77 39
e-mail: svn@ibgebim.be

seRViCe PubliC de Wallonie (sPW)
jean François PlumieR
tel.: 067 88 42 90 93
e-mail: jeanfrancois.plumier@spw.wallonie.be

Voor het verkrijgen van de logo's en een licentie voor het gebruik 
van het lettertype songrotesque en songrotesquestencil kan u zich 
eveneens richten tot bovenvermelde contactpersonen.




