
 Inleiding
Welkom in het Bosmuseum Jan van Ruusbroec. 
Dit museum is een initiatief van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. Het beheer wordt gevoerd door 
de afdeling Bos en Groen, en meer bepaald door de 
Houtvesterij Groenendaal, die ook instaat voor het beheer 
van het omliggende Zoniënwoud.

De programmatie is in handen van het Educatief Bos-
bouwcentrum Groenendaal (EBG).  Andere werkgebieden 
van het EBG zijn onder meer: advies- en informatieverlening 
aan boseigenaars en het grote publiek, en specifi eke en 
gespecialiseerde opleidingen in bos- en natuurbeheer. 
Daarnaast ondersteunt het EBG het overleg tussen de 
verschillende organisaties in de bosbouw enerzijds en de 
overheid anderzijds. 

Deze museumgids leidt je doorheen de leefwereld van het 
bos en zijn bewoners, je maakt kennis met de principes van 
het bosbeheer en leert één en ander over de geschiedenis 
van het Zoniënwoud.  

Misschien ben je meer geïnteresseerd in een rondleiding 
een erkend natuurgids, al dan niet gecombineerd met 
een natuurwandeling? Dat kan! Door de unieke ligging 
is het bosmuseum immers een ideale uitvalsbasis voor 
wandelingen en fi etstochten doorheen het grootste loofbos 
van Vlaanderen. Meer informatie over geleide wandelingen 
vind je achteraan in deze gids. 
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Deze pijltjes vind je terug doorheen de 
museumgids en verwijzen telkens naar 
het bijhorend nummer op de kaartjes 
(zie binnenzijde van de cover)



 Een historisch gebouw
Het museum is gelegen in de pachthoeve van de voor-
malige Priorij van Groenendaal. De oorsprong van de 
Augustinerpriorij van Groenendaal gaat terug tot 1343. 
Na vele eeuwen van bloei kende de priorij op het einde 
van de 18de eeuw een roemloos verval toen in 1784 de 
Oostenrijkse Keizer-Koster Jozef II de onnuttige kloosters 
liet sluiten. De priorij kende nog even een korte periode 
van heropleving maar werd in 1795 defi nitief gesloten. 
In tegenstelling tot de meeste andere gebouwen bleef de 
hoeve gespaard van afbraak en bleef verder dienst doen 
als boerderij en boswachterswoning. De laatste decennia 
is hier ook het bosmuseum uitgebouwd, en in 1994 werd 
het zowel qua vorm als inhoud volledig vernieuwd.

 Op stap in het museum
Als je het museum binnenwandelt, kom je eerst bij de 
infobalie. Je vindt hier uiteraard informatie over het bos-
museum, maar ook over een aantal uiteenlopende onder-
werpen rond bos en groene ruimten. De balie fungeert 
tevens als toeristisch infopunt voor de gemeente 
Hoeilaart.

Het paneel links van de trap naar beneden is gewijd aan 
de man naar wie het museum werd genoemd: Jan van 
Ruusbroec.

In het Brussel van de 14de eeuw was Jan van Ruusbroec 
aanvankelijk kapelaan van de St. Goedelekerk. In 1344 
stichtte hij samen met enkele gezellen de priorij van 
Groenendaal en in 1350 werd hij de eerste prior van deze 
gemeenschap van Augustijnermonikken. Om te mediteren 
trok hij zich graag terug in het bos, daarom het museum 
terecht naar hem werd genoemd.

Aan je rechterkant bevindt zich de toegang tot de eigenlijke 
museumzalen. Sta zeker even stil bij de “tien geboden” 
van de bosbezoeker en neem ze ter harte als je na je 
museumbezoek het bos in trekt.
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De benedenverdieping
In de benedenzaal zie je links van de dubbele glazen deur 
een overzichtsplan van het Zoniënwoud, een boskaart 
van Vlaanderen en een luchtfoto van het Zoniënwoud en 
omgeving.

Het Zoniënwoud
Wie aan het Zoniënwoud denkt, denkt bijna automatisch 
aan beuken. Met zijn 4383 ha is het Zoniënwoud één van 
de grootste beukenbossen van de Benelux. 
De majestueuze kathedraalbestanden van Beuk zijn een 
erfenis uit de Oostenrijkse periode (18de eeuw) en zijn tot 
ver over onze landsgrenzen bekend. 

Het Zoniënwoud ligt verspreid over de drie gewesten 
(zie kaart). Het grootste gedeelte (zo’n 2454 ha) ligt in het 
Vlaamse gewest. Sinds 1959 geniet het woud het statuut 
van beschermd landschap. 

De maquette rechts van de grote luchtfoto geeft je 
een voorstelling van het reliëf en de geologie van het 
Zoniënwoud.
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• De wegen niet verlaten
• De bomen niet beschadigen
• Geen lawaai maken
• Geen vuur maken
• Geen afval achterlaten
• Geen bloemen of paddestoelen plukken
  of vertrappelen
• Niet in bomen klimmen
• Geen dieren vangen
• Geen gemotoriseerd verkeer in het bos
• Honden aan de leiband



De geologie 
De bodem van het Zoniënwoud is opgebouwd uit verschil-
lende lagen. De oudste laag werd gevormd tijdens het 
Cambrium, 400 tot 500 miljoen jaar geleden, en bestaat uit 
schiefer en leisteen. 

Boven de Cambriumlaag hebben Tertiaire zeeën dikke 
lagen zand afgezet. Dit gebeurde tussen 65 en 2 miljoen 
jaar geleden. 

De bovenste laag of deklaag bestaat uit leem. Deze laag 
werd hier tijdens het Kwartair, dat is tussen 2 miljoen en 
10.000 jaar geleden, afgezet door poolwinden. 

De zandlagen zijn rijk aan fossielen van zeeorganismen. 
Verder bevatten ze ook grind, vuursteenknollen, ijzer-
houdende concreties, enz.  Enkele van deze gesteenten 
en fossielen zijn te zien in de opstelling vóór de maquette. 

Zoals je kan zien wordt de brede zandlaag op een bepaalde 
diepte begrensd door een kleilaag. Op deze laag blijft het 
insijpelende water staan, zodat zich een permanente grond-
watertafel vormt. Wist je dat dit water ongeveer 5% van 
de Brusselse drinkwaterbehoefte dekt? Eind 19de eeuw 
al werd een draineergalerij gebouwd om de stad van 
drinkwater te voorzien. Onderaan links van de maquette 
kan je een afbeelding zien van deze galerij, die meer dan 
6km lang was. 

De maquette geeft niet alleen de ondergrond weer, maar 
illustreert ook op schematische wijze het unieke reliëf van 
het Zoniënwoud. 
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Het reliëf
De klimaatsveranderingen van het Kwartair, toen ijstijden 
en (sub)tropische weersomstandigheden elkaar afwissel-
den, liggen aan de basis van het hedendaagse grillige 
reliëf van het Zoniënwoud. 

Tijdens de ijstijden onstonden er uit de gletsjers beken 
met smeltwater. Deze beken sneden diepe valleien uit, 
dellen genoemd. Er bevinden zich in het Zoniënwoud ook 
valleien van recentere datum, uitgesleten door de huidige 
bosbeken. (Op het grondgebied van het Zoniënwoud be-
vinden zich enkele bronnetjes, behorende tot het stroom-
bekken van de Dijle en de Zenne). 

Omdat landbouw een funeste invloed heeft op hoogte-
verschillen, kon het typische reliëf enkel behouden blijven 
waar permanent bos aanwezig was. Het feit dat een bos 
het reliëf perfect bewaart komt ook tot uiting in de sporen 
die mensen door de eeuwen heen hebben achtergelaten. 
Restanten van oude houtskoolovens, zand groeves en 
grachten zijn vandaag nog duidelijk te zien. 

Een tweede maquette stelt de relatie voor tussen bodem 
en bomen. De legende vind je rechts.

De bosbodem
Zoals je inmiddels weet, bestaat de bovenste geo-
logische laag uit leem die tijdens de ijstijden is afgezet. 
Deze leemlaag vormt de basis van de bosbodem van 
het Zoniënwoud. De poolwinden van de ijstijden voerden 
zand en leem uit noordelijker streken mee. Het zand werd 
eerst afgezet, want zanddeeltjes zijn groter en zwaarder 
dan leemkorrels. Zo onstond in het noorden van België 
de zandstreek. De lichtere leemdeeltjes werden verder 
meegevoerd met de wind en kwamen neer in Midden-
België, waar zo de Leemstreek gevormd werd. 
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Bodemtypes
Afhankelijk van plaatselijke om-
standig  heden kunnen in het Zoniën-
 woud verschillende bodemtypes 
worden onde rscheiden. Leem-
 bodem (symbool A) die goed ge-
draineerd is (symbool b) en een 
brokkelige textuur heeft (symbool 
c) komt het meeste voor. Dit type 
bodem noemen we een “Abc-
bodem”.

Een ander bodemtype komt voor 
op hellingen, waar een zandlaag, 
het Brusseliaan, aan de oppervlakte 
komt. Deze “Zag-bodem” bestaat 
uit droog (a) zand (Z) met een 
duidelijke humus- en/of ijzerlaag 
(g). De zuilen aan de wand tonen 
foto’s van doorsneden van deze (en 
andere) bodemtypes.

beuk es els

eik hazelaar

Zag Abc

strooisellaag

humuslaag

menglaag

minerale bodem

ander bodemtype
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Achter de trap maak je aan de hand van een grote 
muurschildering kennis met het bos als ecosysteem. 
Het bos vertoont een ver tikale structuur, laten we de 
schildering dus eerst even van beneden naar boven 
bekijken. De onderste laag is de moslaag, daarboven 
komen de kruidlaag, de struiklaag en de boomlaag. 
Elke diersoort heeft een specifi eke voorkeur voor één of 
meerdere lagen. Sommige dieren verkiezen de kruidlaag, 
andere vind je enkel in de toppen van de bomen, nog 
andere leven zowel in de bomen als op de grond. Kijken 
we nu even van links naar rechts. Sommige dieren zijn 
vooral ‘s ochtends actief (linkerdeel van de wand), andere 
verkiezen de nacht (uiterst rechts). Bovendien vervult 
elk dier een welbepaalde functie in dit ecosysteem (zie 
verder). Dit wordt voorgesteld door een voedselpiramide 
naast elk organisme. We komen zometeen uitgebreid terug 
op het bosecosysteem, eerst nog een woordje uitleg over 
de fauna en fl ora.

Fauna en fl ora
De aanplant van beuk in plaats van de oorspronkelijke 
eik had tot gevolg dat de bosvegetatie sterk verarmde. 
Het gesloten bladerdek van de beuk laat immers geen licht 
door, in tegenstelling tot de eik. Bovendien verzuurt het 
slecht verteerbare bladstrooisel van de beuk de bodem. 
Slechts weinig planten kunnen deze omstandigheden 
aan. Op sommige plaatsen in het Zoniënwoud komt een 
ander bostype voor, bijvoorbeeld gemengd eikenbos. 
Op deze plaatsen is de vegetatie heel wat rijker en vinden 
we planten als Eenbes, Slanke sleutelbloem, heelkruid 
en bosbingelkruid. Vooral de vochtige valleien met 

essenbossen, elzenbroekbossen en 
rietmoerassen zijn kleine paradijsjes 
voor de botanicus. 

De dieren lijden niet alleen onder 
de eentonigheid van de beuken-
bestanden, ze hebben het ook zeer 
moeilijk door het steeds kleiner 
wordende bosareaal. 
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De grote zoogdieren als wolven, beren en herten zijn hier 
reeds lang uitgestorven. Vos en ree zijn de enige resterende 
vertegenwoordigers van de grotere dieren. Met de kleinere 
zoogdieren is het minder dramatisch gesteld. Bunzing, 
wezel, hermelijn, eekhoorns, vleermuizen, spitsmuizen, 
woelmuizen, bos muizen,... komen nog in redelijke 
aantallen voor. Waar dicht struikgewas staat, vinden we 
veel zangvogeltjes: fl uiters, mezen, vinken, 
winterkoninkjes, enz.... Op de stammen 
zijn dikwijls boomklevers, boomkruipers 
en spechten te vinden. Zeldzamer zijn 
roofvogels en uilen; enkel bosuil, ransuil, 
sperwer, buizerd en boomvalk kunnen zich 
hier nog handhaven.

Ten slotte mogen we de vele ongewervelden 
niet vergeten. Insecten, slakken, wormen, 
spin nen en duizendpoten leiden misschien 
een onopvallend leven, maar vervullen een 
on mis kenbare rol in het bos.

Het (bos)ecosysteem 
Een ecosysteem is een functioneel geheel gevormd door 
levende wezens en hun niet-levende omgeving. Het bos is 
dus een systeem bestaande uit enerzijds bomen, struiken, 
planten, zwammen en dieren, en anderzijds de bodem, de 
lucht, het water, het reliëf, het klimaat, enz...

Het levende deel van het ecosysteem kent een welbepaalde 
structuur. Planten vormen de basis van deze structuur, 
want zij zijn producenten van organisch materiaal. Planten 
zetten water en koolstofdioxide door middel van zonlicht 
om in plantenmateriaal. 
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Bos als ecosysteem

Daarnaast zijn er de consumenten, organismen die 
organisch materiaal eten, en dus afhankelijk zijn van 
plantengroei. Dieren die enkel planten eten, noemen we 
herbivoren. Knaagdieren, konijnen, reeën, vele insekten en 
zaadetende zangvogels zijn hiervan voorbeelden. 

Roofdieren hebben dierlijk voedsel nodig en worden 
‘carnivoren’ genoemd. Roofdieren uit het Zoniënwoud 
zijn o.a. vossen, bunzingen en roofvogels. Ook mezen, en 
spechten zijn carnivoren, zij eten immers insecten. 

Aan de top van de voedselketen staan secundaire carni-
voren. Zij eten zowel herbivoren als andere carnivoren. De 
bosuil is een secundaire carnivoor want wezels en mezen 
behoren tot zijn voedselpakket

Naast “eten en gegeten worden” bestaan er nog andere 
soorten relaties tussen de verschillende organismen. 
Dieren verzamelen plantenmateriaal voor hun nest, 
insecten bestuiven bloemen, muizen en vlaamse gaaien 
verspreiden eikels en andere zaden,...

Een ecosysteem zit dus niet eenvoudig in elkaar. Een 
bepaalde relatie die verbroken wordt, of het uitsterven van 
een organisme kan drastische gevolgen hebben voor het 
hele ecosysteem.... Zorgvuldig omspringen met de bos- 
en natuurgebieden die we nog hebben, is dan ook de 
boodschap.



Zwammen
Zwammen, paddestoelen of schimmels horen noch in 
het dieren-, noch in het plantenrijk thuis. Ze bezitten 
kenmerken van beide groepen. Zo bevatten de celwanden 
van een zwam chitine, hetgeen verder alleen bij dieren 
voorkomt. Anderzijds planten ze zich voort door middel 
van sporen, hetgeen dan weer typisch plantaardig is. 
Deze sporen kunnen op veel verschillende manieren 
worden gevormd en verspreid, afhankelijk van de soort. 
En die soortenrijkdom is enorm: er zijn paddestoelen met 
hoedvormige, bolvormige, oorvormige, knotsvormige, 
slijmvormige,... vruchtlichamen. Zwammen zijn er in alle 
kleuren van de regenboog en in alle formaten. Sommige 
komen voor op hout, andere slechts op dennenappels of 
op andere zwammen.

Eén van de belangrijkste functies van zwammen is de 
afbraak van afgestorven organisch materiaal. Zonder 
zwammen zou het bos al snel vol liggen met onverteerde 
stammen, takken en bladeren. Planten en bomen zouden 
niet meer kunnen groeien want de bodem zou uitgeput 
geraken. Veel zwammen zijn dus de vuilnismannen van 
het bos.

Sommige soorten leven echter van levende organismen. 
Ze worden parasieten genoemd. De bosbouwer ziet 
deze soorten liever gaan dan komen, maar het is een feit 
dat een boom die wordt aangetast meestal al verzwakt 
was vóór de parasiet er kwam. Mogelijke oorzaken van 
verzwakking zijn ouderdom, luchtvervuiling, of daling van 
de grondwatertafel.

Als bijna alles afgebroken is blijft nog enkel humus 
over: moeilijk verteerbaar organisch materiaal dat een 
belangrijke rol speelt in de lucht- en waterhuishouding van 
de bodem.
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De levende boom 
Bomen bouwen hun planteweefsel op door middel van 
fotosynthese, een proces dat zich afspeelt in de bladeren. 
Koolstofdioxide uit de lucht, water uit de bodem en nog 
enkele andere stoffen worden met behulp van zonlicht 
omgezet in suikers. Deze suikers leveren enerzijds energie 
aan de boom, en anderzijds zijn ze de bouwstenen van de 
meer ingewikkelde organische moleculen.

Al deze nieuwgevormde stoffen worden via de bast naar 
alle delen van de boom (takken, stam, wortels, vruchten,...) 
getransporteerd.

Het suiker dat wordt gebruikt voor de energie wordt terug 
omgezet in water en koolstofdioxide. Dit proces wordt 
ademhaling genoemd.

Het water met opgeloste voedingsbestanddelen wordt met 
de wortels uit de bodem opgenomen. Door de zuigkracht 
van de bladeren wordt deze oplossing via het spinthout 
naar boven gezogen. De wortels spelen dus een zeer 
belangrijke rol in het leven van de boom. Beschadiging 
van de wortels door overdreven betreding van de bodem 
of door het gebruik van zware bosbouwmachines, kan een 
gedeeltelijk afsterven van het wortelgestel veroorzaken. 
Verzwakking van de boom of windval is dan het gevolg.

Hout 
Het hout van de boom bestaat uit verschillende lagen. 
De buitenste laag is de schors. Deze bestaat uit dood 
materiaal en beschermt de boom tegen vorst, hitte, 
zwammen, enz..

Verder naar binnen ligt de bast, zoals reeds vermeld het 
transportsysteem voor opgeloste suikers. De volgende 
laag is het cambium of groeilaag. Deze laag vormt naar 
buiten toe de bast en naar binnen toe het spinthout. 
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Sommige bomen vormen ook kernhout. Kernhout heeft 
geen transportfunctie meer en staat slechts in voor stevig-
heid. Veelal is dit gedeelte verkleurd en veel harder 
dan spinthout. Het is bovendien beter bestand tegen 
aantastingen. 

In het hout zelf is een bijkomende structuur zichtbaar. Kijk 
maar eens naar de grote stamdoorsnede van een beuk. 
Aangezien bomen in gematigde streken in de winter hun 
bladeren verliezen en de groei in de herfst geleidelijk aan 
stilvalt, worden bij de houtvorming jaarringen gevormd. 
Elke jaarring bestaat uit een laag vroeghout (met brede 
poriën) dat in de lente is gevormd, en een laag laathout 
(met kleinere poriën) dat in de herfst werd gevormd. Een 
jaar met goede omstandigheden wat betreft klimaat en 
voedselvoorziening heeft een versnelde groei tot gevolg en 
dus een brede jaarring. Als het een “slecht” jaar was zijn de 
jaarringen smaller. Bij een stamdoorsnede is dus de hele 
levensloop van de boom af te lezen. 

Proberen maar eens het aantal jaarringen van de grote 
stamdoorsnede te tellen, dan weet je meteen op welke 
leeftijd de boom is gekapt. Als je de jaarringen goed bekijkt 
kan je zien dat de ze niet allemaal even breed zijn. Onze 
boom heeft dus zowel vette als magere jaren gekend.

Langs de trapwand kan je nog meer stamdoorsneden 
bestuderen. Aan de hand van een stukje stam en een 
afbeelding van de bladeren, de bloemen en de vruchten, 
laten we je kennismaken met de meest voorkomende 
inheemse bomen.

De verschillende boomsoorten kunnen worden onder-
scheiden aan de hand van diverse kenmerken. Typisch 
zijn de vorm en grootte van de bladeren, bloemen en 
vruchten, de schors en de habitus. Dit laatste is het 
silhouet van de stam en de kroon, en is vooral bruikbaar in 
de wintermaanden.

Bomen kunnen ook worden ingedeeld in inheemse soorten 
en uitheemse, of exoten. Inheemse boomsoorten zijn 
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eigen aan de streek waarin ze zich in de loop van de 
evolutie spontaan gevestigd hebben. Ze zijn dus ten volle 
aangepast aan het klimaat, bodem, hoogteligging, kortom 
hun omgeving. 

Het gematigd klimaat in België is uitermate geschikt voor 
bladverliezende loofbomen. Een zomer die lang genoeg 
duurt, een rustperiode in de winter en over het hele jaar 
voldoende regen zijn ideale omstandigheden voor o.a. de 
zomereik, de wintereik, de es, de esdoorn, de linde, de 
berk, de wilg, de abeel, de olm, de haagbeuk en de beuk.

Naaldboomsoorten komen van nature noordelijker voor, 
waar ze barre weersomstandigheden het hoofd kunnen 
bieden. In de loop der tijden heeft de mens in onze streken 
heel wat boomsoorten geïntroduceerd om allerlei redenen: 
de vruchten, een snellere groei of voor het esthetische 
aspect. Toch zijn zulke introducties niet zonder gevaar. 
Zo breiden sommige soorten, zoals de Amerikaanse 
vogelkers, zich nu ongebreideld uit ten koste van onze 
inheemse fauna en fl ora. 

Het groeiende bos

Op enkele uitzonderingen na is alle oerbos in Europa 
verdwenen. De hedendaagse bossen, ook het Zoniën-
woud, zijn door de mens aangelegd. Het zijn “cultuur-
bossen” waarbij de houtproducerende rol centraal staat. 
De houtkap in een bos kan verschillende systemen volgen. 
De twee systemen die in het Zoniënwoud werden en 
worden toegepast, zijn voorgesteld in een maquette. 

Vanaf de 16de eeuw werd het “Tire-et-Aire” systeem toe-
gepast. In een honderdjarige kapcyclus werd eerst een 
perceel van 10 tot 40 ha volledig kaalgekapt, op een paar 
zaadbomen na. Deze 5 à 10 zaadbomen per ha zorgen 
eerst voor natuurlijke verjonging en later voor zwaar zaag- 
en constructiehout. Tire-et-Aire ligt aan de basis van het 
hedendaagse homogene uitzicht van het Zoniënwoud, 
hoewel reeds aan het einde van de 19de eeuw van dit 
systeem werd afgestapt.
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Tegenwoordig wordt gewerkt volgens het femelkapsysteem. 
Hierbij wordt eerst een kleine opening (0.5 à 1 ha) gekapt 
die vervolgens met tussenperiodes wordt uitgebreid. Door 
het ruimtelijk spreiden van de verjongingsgroepen en het 
gebruik van verschillende boomsoorten worden gemengde 
ongelijkjarige bestanden gecreëerd. Hierdoor ontstaat een 
structuurrijk en stabiel bos dat dichter aanleunt bij het 
natuurlijke bos.

Naast deze “bedrijfssoorten” bestaan er ook verschillende 
“bedrijfsvormen”: hooghout, middelhout en hakhout. 
Hooghout is de meest voorkomende bedrijfsvorm. De 
bomen groeien op als hoogstammen, zoals in een klassiek 
bos. Bij hakhout worden bomen regelmatig om de 5 à 20 
jaar laag afgekapt, en ontwikkelen ze zich als struiken. 
Middelhout is een combinatie van de twee.

De boswachter
Eén van de belangrijkste personen in het bos is ongetwijfeld 
de boswachter. In het Zoniënwoud heerst er echter een 
speciale situatie, het bos is immers verdeeld over de drie 
gewesten, en ieder gewest heeft zijn eigen boswachters. 
Het werk van de boswachter is veelzijdig. Zo duidt hij 
bijvoorbeeld aan welke bomen gekapt mogen worden. Met 
een bijl verwijdert hij een stukje schors. Vervolgens brengt 
hij met de koninklijke hamer op het stukje blootgelegde 
hout de koninklijke stempel aan. Op deze manier waakt hij 
erover dat er niet méér bomen wordt gekapt dan er jaarlijks 
bijgroeien. De boswachter staat ook in voor de recreatieve 
voorzieningen, hij beheert het wild en bewaakt het bos.

Bij zijn werk is een bestandenkaart onontbeerlijk. Zoals je 
kan zien is zo’n kaart een getrouwe weergave van de in 
het bos aanwezige boomsoorten, inclusief vermelding van 
het jaar waarin ze zijn aangeplant. Uit de bestandenkaart 
van het Zoniënwoud (situatie ‘90-’91) kan je afl eiden dat 
het grootste deel van het woud, nl. 60%, wordt ingenomen 
door homogene beukenbestanden. Sinds het begin van de 
jaren ‘80 wordt echter vooral ander loofhout aangeplant 
zoals es, linde, eik, haagbeuk en veldesdoorn. 
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In mindere mate wordt ook zoete kers, gewone esdoorn, 
tamme kastanje en lijsterbes geïntroduceerd.

Het aanplanten van diverse boomsoorten gaat bodem-
degradatie tegen. Even belangrijk is dat een gevarieerd 
bos de diversiteit verhoogt, wat ten goede komt aan de 
fl ora, de fauna, maar ook aan de recreant.

Het bosdecreet
Het bosdecreet van 13 juni 1990 betekent een historische 
stap voor de bossen van Vlaanderen. Het Boswetboek 
van 1854 was verouderd en hield alleen rekening met 
het economische aspect van het bos. Het bosdecreet 
erkent echter meerdere functies: de ecologische, de 
economische en de recreatieve functie, de schermfunctie 
en de wetenschappelijke functie. De bossen worden nu 
veel meer natuurgericht beheerd dan vroeger. 

Belangrijk is ook dat het bosdecreet de nadruk legt 
op de bescherming en het behoud van onze bossen. 
Na Ierland is Vlaanderen de minst beboste streek van de 
Europese Unie. Daarom moeten alle bossen die er nu 
nog zijn behouden blijven, en moet er liefst nog een grote 
oppervlakte bijkomend bebost worden

Een derde belangrijk deel van het bosdecreet regelt de 
toegankelijkheid van openbare bossen. Het is nu aan elke 
recreant toegestaan de openbare bossen te bezoeken 
vooropgesteld dat hij of zij op de paden blijft.

Ten slotte is er het beheersplan. Iedere boseigenaar, zowel 
een privé-persoon als een openbare instelling moet voor 
elk bos groter dan 5 ha een beheersplan opstellen. Hierin 
moeten alle werkzaamheden worden vermeld die in het bos 
zullen worden verricht. Ook moet een inventaris worden 
opgemaakt van alle bestanden. Dit verplichte beheersplan 
voor privé-boseigenaars is ook een nieuwigheid van het 
bosdecreet.
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Exoten 
De mens heeft een drastische invloed op zijn omgeving. 
Enerzijds sterven planten- en diersoorten uit ten gevolge 
van menselijke ingrepen, anderzijds voert de mens planten 
en dieren in die hier van nature niet thuishoren. Ten 
gevolge hiervan zie je in het Zoniënwoud soms exotische 
vogels, zoals de halsbandparkiet, de nijlgans en de 
mandarijneend. Bij de zoogdieren zijn hier o.a. het konijn, 
de muskusrat en als laatste nieuweling de siberische 
grondeekhoorn ingevoerd. Al deze dieren worden ook 
exoten genoemd, hoewel sommige (zoals het konijn) al 
lang ingeburgerd zijn.

Op het eerste zicht lijkt het wel aangenaam, enkele nieuwe 
dieren in het bos. Toch zijn er nadelen aan verbonden. 
De halsbandparkiet bijvoorbeeld is een holenbroeder. 
Onze inheemse vogels die holen gebruiken 
zoals de holenduif en de steenuil onder-
vinden zware concurrentie van de 
parkiet. De grondeekhoorn schijnt 
eieren van op de grond broedende 
vogels niet te versmaden, waardoor 
deze zeldzamer worden. 

Storingsplanten
Waar de mens de natuurlijke omgeving op de een of 
andere manier heeft veranderd, komen storingsplanten 
voor. Door bodemcompactatie, veroorzaakt door recreatie 
of bosbouwmachines, blijft er water op de bodem staan. 

Vochtminnende planten zoals waterpeper, 
pitrus en ijle zegge ontwikkelen zich 

op die specifi eke plaatsen.

Langs paden waarop een of 
andere bodemverharder is aan-
gelegd komen ook dikwijls stik-
stofminnende planten voor.
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Door de neerslag spoelen voedingsstoffen naar de zijkant 
van het pad en verrijken daar de bodem. Asfaltpaden 
hebben een fundering van grind of stenen en creëren zo 
een ideale omgeving voor zoneringsplanten als het geel 
nagelkruid, het robertskruid, de gele dovenetel en het groot 
heksenkruid. Naast zandpaden, gebruikt door ruiters, en 
ook naast dolomietpaden, groeit vaak springzaad en Grote 
brandnetel. 

Het diorama
Aan het linkeruiteinde van de wand met de voedselpiramide 
bevindt zich de ingang naar het diorama. Hier maak je 
kennis met enkele vertegenwoordigers van de typische 
fauna van het Zoniënwoud.

Het ree
Reeën zijn middelgrote zoogdieren van loof- en gemengde 
bossen met veel ondergroei en open plekken. Deze 
hertachtigen zijn vooral actief in de schemering. Ze voeden 
zich met bladeren, knoppen, vruchten en kruiden, het zijn 
dus herbivoren. ‘s Zomers hebben ze een roodbruine 
vacht, die in de winter grijsbruin wordt. De witte spiegel 
onder de staart blijft echter altijd even opvallend. 

De bokken hebben een gewei van meestal 6 enden dat 
bestaat uit massief been. Ieder jaar wordt het opnieuw 
gevormd, en in het begin van de winter wordt het 
afgeworpen. Ze markeren hun territorium door geurstoffen 
tegen takken en stammetjes aan te wrijven. De geurklieren 
bevinden zich o.a. tussen het gewei. 

Eind mei worden de reekalfjes geboren. Ze bezitten geen 
lichaamsgeur zodat ze door vijanden niet opgemerkt 
worden als ze stil en verborgen in het struikgewas liggen. 

Ten gevolge van de jacht waren reeën ooit bijna 
uitgestorven in het Zoniënwoud. 

Ten tijde van Leopold I werden 
ze opnieuw ingevoerd. 
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De jacht is nu sinds lang afgeschaft maar dat betekent niet 
dat de reeën nu een rustig leventje leiden. Loslopende 
honden bijvoorbeeld veroorzaken veel stress. Een paar 
keer per dag opgejaagd worden door een loslopende hond, 
is enorm uitputtend en kan fataal zijn voor een ree. Hou dus 
je hond aan de leiband als je hem mee uit wandelen neemt 
in het bos. De reeën kunnen dan wellicht rekenen op een 
mooie toekomst.

De bosuil 
Deze nachtroofvogel komt in onze streken nog relatief veel 
voor. Het is een vrij grote vogel met een vleugelspanwijdte 
van ongeveer 1 meter. Om zijn prooi op te sporen is hij 
voor een groot deel afhankelijk van zijn gehoor. Hij eet 
voornamelijk bosmuizen en rosse woelmuizen, maar 
ook andere zoogdieren, vogels, reptielen, amfi bieën en 
insecten staan op het menu. Dit kan worden vastgesteld 
door de braakballen te ontleden. De uilenmaag verteert 
geen beentjes of schedeltjes en deze worden in een 
braakbal terug uitgescheiden.

In het Zoniënwoud gebeurt veel onderzoek op de bosuil. 
Momenteel hangen er 103 nestkasten, waarvan er som-
mige jaren 54 bezet zijn. De bezettingsgraad hangt af van 
de hoeveelheid beukenootjes van het jaar voordien. 
Een “topjaar” heeft een verhoogde muizestand tot gevolg 
zodat de uilen meer jongen kunnen grootbrengen.



De vos
De Vos is een middelgroot roofdier uit de familie van de 
hondachtigen. Niettemin is hij bijzonder lenig, hij kan bv. 
zonder probleem 2 meter hoog springen en kan zelfs 
min of meer klimmen. Hij wordt dan ook wel eens ‘een 
kat in een hondenjas’ genoemd. Vossen zijn territoriale 
dieren, wat betekent dat ze een bepaald gebied gaan 

afbakenen, waarin ze geen vreemde soortgenoten 
dulden. Meestal wordt het territorium bewoond 

door één mannetje (rekel) en twee of drie 
wijfjes (moertjes). Als predator is de vos 

een typische generalist, waarbij kleine 
knaagdieren,konijnen en regenwormen 
in vele gevallen het hoofdaandeel 

vormen. Daarnaast eet hij ook diverse jachtwildsoorten 
zoals patrijs en fazant, en soms pluimvee, wat maakt dat 
de vos door velen als ‘schadelijk’ wordt ervaren. 

De eekhoorn
De eekhoorn leeft zowel in bomen als op de grond. Voor 
het klimmen maakt hij gebruik van zijn scherpe nagels, zijn 
lange pluimstaart dient tijdens het springen als roer en als 
parachute. In de zomer is zijn vacht kastanjebruin, in de 
winter is deze donkerder. Dan krijgt hij ook haarpluimpjes 
op zijn oren. Eekhoorns eten vooral zaden en noten. In de 
lente wordt het menu aangevuld met knoppen, scheuten, 
insecten, vogeleieren en jonge vogels. In het najaar lust hij 

ook wel paddestoelen en bosvruchten. ’s Winters is 
het eten schaars, dan houdt de eekhoorn een 

winterrust. Meestal slaapt hij, wanneer hij 
honger krijgt gaat hij op zoek naar de 

voorraden die hij in de herfst heeft 
aangelegd.  In België komt ook de 
Siberische grondeekhoorn voor. 
Die is kleiner en grijs van kleur, met 
strepen op de rug. Eigenlijk is deze 
soort een verwilderd huisdier, 
zie ook het hoofdstukje over de 
exoten. 



De Spaanse zaal
de geschiedenis van het Zoniënwoud

In de verste hoek van de benedenverdieping vind je de 
ingang naar de Spaanse zaal, waar de geschiedenis van 
het Zoniënwoud wordt voorgesteld. De tentoonstelling 
begint aan je linkerkant met het verste verleden van het 
Zoniënwoud en zijn omgeving.

Na de ijstijden ontwikkelde zich in Europa een reusachtige 
woudgordel, die van een aanvankelijk open vegetatietype 
naar een dichter bos evolueerde. Tijdens het mesolithicum, 
zo’n 9000 tot 4000 jaar voor Christus, leefden in dit oerbos 
mensen in harmonie met hun omgeving. Het waren jagers-
verzamelaars die in groepjes rondtrokken waarbij ze 
regelmatig dezelfde plaatsen aandeden.

Rond 5000 v.C. veroverden de eerste 
landbouwers, afkomstig uit de Donaustreek, 
onze gebieden. Alhoewel ze met vuur 
open plekken creëerden om aan landbouw 
te doen, leefden ze vreedzaam naast de 
nomaden. Als hun bouwlanden waren 
uitgeput verhuisden ze hun dorpen en legden 
nieuwe akkers aan.

Het neolithicum (4000 tot 2000 v.C.) wordt gekenmerkt door 
uitgebreide culturele eenheden. Voor onze streken is de 
Michelsbergcultuur belangrijk. Ze bezat een eigen esthetiek 
die tot uiting komt in de vorm van haar aardewerken potten: 
een tulpevorm met afgeronde bodem.

Tijdens de Romeinse bezetting, omstreeks de 1ste eeuw 
v.C., zou het Zoniënwoud deel hebben uitgemaakt van 
het” Ardennua Sylva” waarover Julius Caesar schreef 
dat het groot, dichtbegroeid en ondoordringbaar was. 
Opeenvolgende migraties van o.a. Kelten, Belgen en 
Romeinen brachten een bevolkingstoename teweeg. In 
combinatie met een sterke toename van landbouw en 
veeteelt leidde dit tot een inkrimping en verbrokkeling van 
het aanvankelijk reusachtige woud
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Vanaf de 4de eeuw kreeg het bos de naam “Carbonaria 
Sylva” of Kolenwoud, verwijzend naar de toen intensieve 
houtskoolproduktie in dit bos.

Rond het jaar 1000 duikt voor het eerst de naam 
‘Zoniënwoud’ op in geschriften. Men sprak met name over 
“Sonia”, hetgeen “gemeen bos” wil zeggen, of bos dat 
voor de gemeenschap toegankelijk was en waar mensen 
gebruiksrechten op hadden.

In de 12de eeuw wordt het Zoniënwoud eigendom van de 
Hertogen van Brabant. Door de eeuwen heen behield het 
Zoniënwoud zijn statuut van vorstelijk privédomein. De 
nabijheid van het Zoniënwoud lag mee aan de basis van 
de keuze van Brussel als hoofdresidentie van de Hertogen, 
die hier maar al wat graag kwamen jagen. Het bos genoot 
dus een uitstekende bescherming. Toch waren er voor de 
armen onder de omwonenden nog gratis gebruiksrechten, 
ze mochten bijvoorbeeld klein brandhout sprokkelen. 

Voor de Hertogen betekende het woud een belangrijke 
bron van inkomsten via de houtverkoop, nog een reden om 
het bos te beschermen. Zo stond de bosbouw garant voor 
ongeveer een vierde van de totale hertogelijke inkomsten! 
Men heeft dan ook voor het Zoniënbos een eigen 
administratie uitgewerkt, met een hertogelijk ontvanger die 
instond voor de commerciële exploitatie. 

Ten tijde van de Hertogen werd de eerste woudmeester 
aangesteld. Dit was een hertogelijk ambtenaar, belast met 
het beheer en de bewaking van het bos en de bescherming 
van de plantengroei. Als richtlijn voor het uitvoeren van zijn 
ambt had hij het “Ceurboeck”, de middeleeuwse voorloper 
van het boswetboek en bosdecreet. Het Ceurboeck 
was een uitgebreide en veelomvattende wetgeving en 
bleef bestaan tot het einde van het Oude Regime. De 
woudmeester werd in zijn ambt bijgestaan door een 
stadhouder, een haakmeester, een windvellingmeester en 
verschillende boswachters. Hij stond aan het hoofd van de 
houtvesterij en was voorzitter van de bosrechtbank.



De wetgeving werd slechts enkele malen licht gewijzigd. 
Het Ceurboeck verdween pas met de komst van de 
Fransen, die het vervingen door het Franse Boswetboek. 
Uiteindelijk werd in Vlaanderen in 1990 het Bosdecreet 
goedgekeurd, dat een deel van de wetgeving wijzigde en 
aanvulde.

Vanaf de 13 de eeuw werden in het Zoniënwoud ver-
schillende kloosters gebouwd. Om de goddelijke 
macht gunstig te stemmen, stonden de Hertogen van 
Brabant stonden delen van hun domein af aan klooster-
gemeenschappen. Sommige schenkingen waren onder-
hevig aan cijnzen en soms moesten de geestelijken een 
prestatie leveren, zoals het kweken van karpers of het 
aanplanten van boompjes.
De aanwezigheid van de kloosters door de eeuwen heen 
liet in het Zoniënwoud duidelijk sporen na. De kloosterlingen 
mochten bijvoorbeeld bospercelen in landbouwgrond 
omzetten, vee in het bos laten grazen, brandhout kappen, 
en zelfs wijngaarden aanleggen.

Het prille begin van de Augustijnerpriorij van Groenendaal 
gaat terug tot 1343. In dat jaar schonk Hertog Jan III een 
kluis in het Zoniënwoud aan de kanunnik van het Brusselse 
Sint-Goedelekapittel, Vranck van Coudenberg, die er zich 
samen met de kapelanen Jan van Ruusbroec en Jan 
Hinckaert vestigde. De priorij groeide uit tot een prestigieuze 
kloostersite met grote geestelijke uitstraling, mede dankzij 
de faam van de mysticus Jan van Ruusbroec.

Net als de andere kloosters in de omgeving van het 
Zoniënwoud kende de priorij periodes van bloei en verval. 
Vooral in het begin konden de kloosterlingen rekenen 
op milde schenkingen en allerhande privileges. De 
godsdienstoorlog bracht echter verval met zich mee en 
verdreef de kloosterlingen uiteindelijk uit hun gebouwen.
Na 1606 herstelden ze de gebouwen, en de priorij kende 
opnieuw een vrij lange periode van welvaart en rust, tot 
de defi nitieve sluiting in 1795. Slechts enkele gebouwen 
bleven bewaard, waaronder de priorijhoeve waarin nu het 
bosmuseum is gevestigd. 



De uit de Renaissance daterende wandtapijten “ De 
jachten van Maximiliaan” zijn voor historici van onschatbare 
waarde. Deze juweeltjes werden in de 16de eeuw geweven 
in Brussel, naar alle waarschijnlijkheid in opdracht van het 
Habsburgse vorstenhuis. De twaalf tapijten, ontworpen 
door B. van Orley hangen nu in het Louvre te Parijs.

Elk van de twaalf tapijten stelt een plaats voor in het 
Zoniënwoud of in Brussel. Ze beelden de pracht en praal 
uit van de keizerlijke jachtpartijen, o.a. ten tijde van Keizer 
Karel V. Dankzij de wandtapijten leren we meer over de 
diverse vormen van jacht zoals ze toen werden beoefend: 
de valkenjacht in de lente en zomer, de hertenjacht in de 
zomer en herfst en de everzwijnenjacht in de herfst en 
winter. 

Bij het begin van de Oostenrijkse periode was het bos 
dermate overgeëxploiteerd dat er vele open plekken 
in voorkwamen die te groot  waren om door natuurlijke 
verjonging te worden ingevuld. De Oostenrijkers legden 
toen een bosbouwpolitiek aan de dag die een grote 
stempel zou drukken op het algemene uitzicht van het 
Zoniënwoud. 

In 1787 werd de Oostenrijkse tuinarchitect Joachim Zinner 
aangesteld met als opdracht de heraanplantingen te 
coördineren. Zinner was van mening dat beuk het meest 
rendabel zou zijn, eens de hoogstammen kaprijp zouden 
zijn. Uitgestrekte kaalslagen werden in rijen beplant met 
jonge, uit kwekerijen afkomstige beuken. Dit systeem 
kreeg nog gedurende de hele 19de eeuw navolging.

Uit de Oostenrijkse periode dateert ook de nieuw 
getekende kaart van het Zoniënwoud, opgesteld door 
Graaf de Ferraris. Maria-Theresia uitte de wens om over 
een nieuwe kaart van de Nederlanden te beschikken. Bij 
wijze van experiment stelde men eerst een kaart van het 
Zoniënwoud op. Vergelijk deze kaart eens met de grote 
luchtfoto bij de ingang van het museum. Je zal duidelijk 
merken welke veranderingen zich in de loop van de tijd 
hebben voorgedaan.



De inlijving van de Oostenrijkse Nederlanden bij Frankrijk 
had ook belangrijke gevolgen voor het beheer van het 
Zoniënwoud. De Franse staat kende Zoniën het statuut toe 
van “nationaal eigendom” en schafte de ambtenarijen af. 
Het beheer kwam in handen van de “24 ième Conservation 
des Eaux et Forêts”, met een Frans inspecteur i.p.v. de 
woudmeester. Joachim Zinner werd een adjunct van 
die inspecteur zodat hij zijn herbebossingsplannen kon 
doorvoeren.

Na de slag van Waterloo in 1815 werden onze streken 
opgenomen in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 
Het Zoniënwoud werd daardoor toegewezen aan koning 
Willem I van Oranje, die een voorbeeldig beheer voerde 
met veel herbebossingen en relatief weinig kappingen. 
In 1822 schonk de koning het bos aan de “Algemeene 
Nederlandsche Maatschappij ter begunstiging van de 
Volksvlijt”.In het toen nog 12 000 ha grote bos werd 
het kaprijpe hout geveld, en enkele percelen aan de 
rand werden verkocht, zonder echter ingrijpende ver-
anderingen.

Na de onafhankelijkheid van België kreeg de “Maatschappij” 
fi nanciële problemen en werden de kappingen en verkopen 
van percelen aanzienlijk opgedreven. De oppervlakte nam 
af tot zowat een derde! Enkele van de verkochte stukken, 
zoals het domein Solvay, bleven bos, maar het overgrote 
deel van de verkochte percelen kregen een andere 
bestemming (bijvoorbeeld landbouwgebied).

De “Maatschappij” was de voorloper van de “Société 
Générale de Belgique”, die in 1842 het Zoniënwoud 
verkocht aan de Belgische staat. Het nieuwe statuut 
van staatseigendom betekende echter niet dat de 
oppervlakte vanaf nu ongewijzigd bleef; het Zoniënwoud 
zou nog veel aan oppervlakte inboeten. De aanleg van de 
spoorweg Brussel-Namen, van de paardenrenbanen van 
Groenendaal en Bosvoorde en van het sanatorium Dr. 
Derscheid vormde een eerste golf van bosvernietiging. 
Ook de twee wereldoorlogen eisten hun tol, tijdens W.O. I 
lieten de Duitsers maar liefst 20.000 bomen vellen.



Ook meer recent is aan de oppervlakte van het Zoniënwoud 
geknaagd. De aanleg van de E 411 en de Brusselse ring 
verminderde niet alleen het oppervlak, ze leidden tevens 
tot een sterke fragmentatie van het bos.

Vandaag bekleedt het Zoniënwoud een bijzondere plaats in 
het bosareaal van Brabant en Vlaanderen. Omwille van zijn 
positie als bevoorrechte wandelzone nabij de hoofdstad, 
vereist het Zoniënwoud een beheer met bijzondere 
aandacht aan die sociale rol. Inspanningen om de soms 
massale invloed van recreanten zo goed mogelijk op te 
vangen blijven niet achterwege. Het netwerk aan wandel, 
fi ets- en ruiterpaden is bijzonder uitgebreid, er zijn speel- 
en picknickweiden, bosvisvijvers,.... 

De bovenverdieping

Eén van de thema’s van de bovenverdieping is hout-
gebruik.

Door de ontelbare toepassingen is hout niet meer weg 
te denken uit ons dagelijks leven. Hout heeft een aantal 
unieke eigenschappen. Enerzijds is het onuitputbaar, en de 
productie ervan is bijzonder milieuvriendelijk. Anderzijds is 
het sterk, relatief licht, isolerend en zeer decoratief. 
Bovendien is het in vele kleuren, tinten en patronen 
beschikbaar.

De jaarlijkse Belgische houtproduktie schommelt rond de 
4,5 miljoen m3 (het jaarlijks verbruik bedraagt meer dan 
10 miljoen m3 !). De belangrijkste houtproducenten in ons 
land zijn fi jnspar, grove den, eik, beuk en populier. Wist je 
dat het hout van fi jnspar en grove den respectievelijk vuren 
en grenen wordt genoemd ?
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Het Zoniënwoud staat gekend voor zijn hoog kwalitatief 
beukenhout, dat zeer gegeerd is bij afrolfi neerbedrijven. 
Met een soort grote potloodslijper worden de stammen 
‘afgerold’ tot dunne fi neervellen. Deze worden gebruikt 
voor kwalititief hoogstaande multiplex. 

Zaaghout van beuk wordt gebruikt in meubels, gebruiks-
voorwerpen en laadborden.
De wijze waarop een stam wordt verzaagd hangt af 
van zowel economische als kwalitatieve maatstaven. 
Vlamzagen is het eenvoudigst en dus het goedkoopst. 
Deze planken zijn echter gevoelig aan trek en krimp. 
Om dit te vermijden kan er radiaal of kwartiers worden 
gezaagd. Tangentiaal of dosse zagen levert dan weer 
een mooie tekening op. Deze zaagwijzen zijn moeilijker te 
verwezenlijken en dus duurder.

Je hebt kennisgemaakt met enkele bosbouwkundige sys-
temen zoals femelkap en Tire-et-Aire. Er is gesproken over 
kappen en verjongen, en je hebt de houtsoorten kunnen 
bestuderen van de meest voorkomende boomsoorten. 
Om bosbouw te bedrijven en het hout om te zetten in een 
bruikbare vorm zijn gereedschappen nodig. In de opstelling 
langs de schuine wanden van het dak worden vooral 
historische gereedschappen getoond.

In de boomkwekerij worden geselecteerde zaden op-
gekweekt tot jonge boompjes. Eerst wordt de grond 
zaaiklaar gemaakt. Na het ploegen wordt de grond 
geëffend met een viertandig houweel (1) en daarna met 
een hark (4).

Het zaaien zelf gebeurt met een zaaitoestel (9) of met 
de hand. Om onkruid te verwijderen maakte men onder 
andere gebruik van de hak (6).

Bij de aanplanting worden meestal verspeende plant-
jes gebruikt. Dit zijn boompjes die van het zaaibed 
overgebracht zijn naar een verspeenbed, waar ze meer 
groeiruimte krijgen. Opgroeiende boompjes krijgen soms 
last van schimmel- en/of insecteplagen. 
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Met een sproeier (19) worden pesticiden aangebracht. 
Voor rupsen zijn specifi eke instrumenten beschikbaar. Met 
de rupsenhaak (37) worden rupsenkolonies verwijderd.

Vaak moet voor het aanplanten de grond luchtiger en losser 
worden gemaakt. Dit kan met een houweel (21-24) of met 
een spade (25-28). Deze laatste kan ook worden gebruikt 
om te spitten, geulen te graven en boompjes te planten. 
Opdat de gereedschappen lang zouden meegaan, werden 
ze regelmatig schoongemaakt met een stalen borstel (31).

Bij het aanplanten van loofhout worden de uitgedroogde 
wortels bijgesnoeid met de snoeischaar (33). Sleunen is 
het bijsnoeien van de boomvorm, zodat hoogstammige 
bomen worden bekomen met zo weinig mogelijk zijtakken. 
Dit gebeurt slechts tot op manshoogte. Op grotere hoogtes 
worden snoeibeitels (35 en 36) of snoeitangen (32) 
gebruikt.

De jonge aanplanting moet uiteraard ook worden onder-
houden. De boompjes moeten worden vrijgesteld tegen 
ongewenste vegetatie zoals grassen, varens, bramen, 
amerikaanse vogelkers,... Vroeger gebruikte men hiervoor 
schoffel (39), kapmes (40), zeis (42), of sikkel (46). 
Tegenwoordig werkt men natuurlijk met de bosmaaier.

Bomen die niet goed groeien of die geselecteerde bomen 
hinderen, kunnen worden verwijderd. Dit heet dunnen. De 
bomen worden gemerkt met een rits (51). Bomen die in 
aanmerking komen voor een eindkap worden gehamerd 
(54). Met het bijlgedeelte wordt een stukje schors 
weggenomen, en met de achterzijde wordt een merkteken 
aangebracht. 

Wanneer een boom wordt geveld, worden eerst de 
wortelaanzetten weggezaagd. Vroeger gebruikte men 
hiervoor een grote boomzaag (64). Deze werd met twee 
personen bediend. Vervolgens werd de boom geveld met 
een aks met lange dille (63). 



Hierbij was het belangrijk dat de zaagsnede open gehouden 
werd opdat de zaag niet zou vastlopen. Dit gebeurde met 
wiggen (68) die met een zware houten hamer (67) in de 
snede werden gedreven. Met een kliefbijl (69) werden 
stamstukken gekliefd om brandhout te bekomen.

Na het vellen wordt de boom ontschorst. Dit is 
belangrijk om insectenaantastingen van bijvoorbeeld de 
sparreschorskever, de dennescheerder en de iepespint-
kever te voorkomen. Het ontschorsen of villen gebeurde 
met vilmessen (71 t/m 76).

De stammen werden gebruiksklaar gemaakt met de grote 
plankenzaag of kliefzaag (78). De zaag werd bediend door 
twee of drie mannen, waarbij één bovenop de stam stond 
en de anderen in een put onder de stam.

Rond het boswachtershuis en de boerderij waren ook 
veel gereedschappen nodig. De kleine schop (82) diende 
voor het graven van afvoerkanaaltjes voor drijfmest, de 
snoeischaar voor het onderhoud van de hagen. Met de bijl 
(85) werden balken in de goede vorm gekapt opdat ze in 
elkaar zouden passen voor het maken van een dakgebinte. 
Bij het oogsten kwamen dorsvlegel (86) en graanschop 
(87) goed van pas.

Een mooi voorbeeld van het gebruik van hout vinden we 
terug in klompen. Uit een ruwe blok wilgehout (93) werd 
met verscheidene kapmessen, bijlen en beitels (94-97) 
de vorm van de klomp uitgehakt. Met een schraapmes 
(100) werd deze vorm meer afgerond. Het uithollen van de 
klompen gebeurde met beitels, houten hamers, gutsen en 
steekbeitels (103 t/m 114). Het eindresultaat is een fraaie, 
warme en stevige klomp (118 t/m 122). 

Zaden
Naast de trap staan nog enkele restanten van de vroegere 
tentoonstelling. De linkerkast kan je een grote verzameling 
dennenappels en andere zaden.
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Bomen planten zich voort door middel van zaden. Bij 
naaldbomen zijn die zaden onbedekt (bijvoorbeeld 
dennenappels). Naaldbomen worden daarom ook 
naaktzadigen genoemd. Bij loofbomen zitten de zaden 
verborgen in een vrucht, een schijnvrucht, een noot,... en 
spreken we van bedektzadigen. Andere kenmerken van 
naaldbomen zijn de naaldvormige bladeren, die op een 
enkele uitzondering na in de winter niet afvallen.

Vissen
De rechterkast is gewijd aan het leven onder water. Er 
zwemmen allang vissen rond, ongeveer 500 miljoen jaar. 
Wie de voorouder was van de eerste vissen weten we 
niet. Het is waarschijnlijk een wormachtig diertje met een 
soort van staafvormige ruggegraat. In onze streken leven 
voornamelijk beenvissen, met harde graten en een stevige 
ruggengraat. Hoewel ze allemaal tot dezelfde familie 
behoren, kunnen ze toch sterk verschillen. Een karper lijkt 
goed op een giebel, maar helemaal niet op een paling of 
een stekelbaarsje. Wist je trouwens dat stekelbaarsjes heel 
goed voor hun kleintjes of broed zorgen ? Ze bewaken hun 
eieren en jongen. Daarbij maken ze een soort tunnelnest 
van slijm en aaneengeplakt plantaardig materiaal. 

Vlinders
In de hoek staat de glazen piramide met de kleurenpracht 
van onze inheemse dagvlinders. De vlinders zijn 
gerangschikt naar biotoop (bos- versus bosrandvlinders) 
en volgens tijdstip van vliegen (dag- en nachtvlinders).
In de linkerzijde van elke wand van de kast kan je tevens 
een lade uittrekken, waarin nog vele andere soorten per 
familie gerangschikt zijn. Wees echter voorzichtig, de 
gedroogde vlinders zijn bijzonder broos.

27

28



Nestkasten
Veel vogels hebben heggen, struiken en holle bomen 
nodig om te broeden. Vooral dit laatste wordt een 
probleem. Oude bomen met veel kleine openingen, ruwe 
schors en afgebroken takken dragen de voorkeur weg van 
holenbroeders zoals spechten en boomklevers. Maar ook 
mezen, boomkruipers en vele andere vogels en zoogdieren 
zoals vleermuizen leven in boomholten.

Gedeeltelijk kan aan deze diersoorten tegemoet ge-
komen worden door het aanbrengen van kunstmatige 
nestgelegenheid zoals nestkasten. Deze zijn voorhanden 
in vele types. Elke vogelsoort heeft immers zijn eigen 
voorkeur qua grootte, vorm en plaatsing van de nestkast.

Zo nemen mezen, spechten, spreeuwen en de boomklever 
genoegen met een gesloten nestkast, een houten bakje 
met een gat erin. De grauwe vliegenvanger, het roodborstje 
en de torenvalk prefereren een drempelnestkast. De 
boomkruiper is dan weer bijzonder kieskeurig en wil enkel 
broeden in een wigvormige nestkast met spleetvormige 
opening dicht bij de stam.

Nestkastjes worden beschut tegen de regen en zon 
opgehangen, dus met het invlieggat naar het zuidoosten 
gericht. Tevens moet rekening gehouden worden met de 
territoriumgrootte van de betrokken vogel. De nestkasten 
voor eenzelfde soort mogen niet te dicht opeen hangen.
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 Praktische informatie

Wil je een rondleiding door een natuurgids? Eventueel 
gecombineerd met een wandeling door het Zoniënwoud? 
Dat kan! Neem voor meer informatie hierover contact op 
met Ronny Mattelaer - tel: 02-657 30 23
Email: mattelaer.ronny@belgacom.net

Ga je liever alleen op stap door het Zoniënwoud? 
Aan de balie van het museum zijn een aantal interessante 
wandelgidsen met uitgestippelde wandeltochten te koop.

We organiseren ook educatieve ateliers voor kleuters 
en kinderen. Mia Brankaer vertelt je graag meer over de 
verschillende formules. Tel: 02-688 06 53
Email: mia.brankaer@pandora.be

Met alle andere vragen over het bosmuseum (program-
matie, tijdelijke tentoonstellingen, specifi eke info over de 
permanente tentoonstelling,...) kan je terecht bij Veronique 
De Smedt - tel: 02-658 09 53
Email: veronique.desmedt@lin.vlaanderen.be

Realisatie bosmuseumgids: Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal vzw
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