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INLEIDING

E

en duif van een ekster onderscheiden, dat kon ik nog net. Maar
een pimpelmees en een koolmees uit elkaar houden? Oei.
Weten wat het verschil is tussen een den en een spar? Nope. Een
tonderzwam? Een meerkoet? Nooit van gehoord. Raar, eigenlijk, als
je bedenkt dat we met z’n allen vlotjes twintig automerken kunnen
herkennen.
Zeker, over die gelobde en gezaagde bladranden, de imposante
buizerd en het grappige kleefkruid had ik al gehoord in de lagere
school, maar… Ik was alles weer vergeten, besefte ik toen ik met mijn
mond vol tanden naast mijn dochters door het bos liep. Ik wist bijna
niets over wat we zagen en ik kon niet eens antwoorden op hun eenvoudige kleutervragen! Dus trokken we samen op onderzoek uit. We
liepen niet meer dwars door het bos, maar we doken er helemaal
in. We proefden, voelden, keken, roken én luisterden naar het bos.
Ik dompelde mezelf onder in bosweetjes, nam deel aan begeleide
wandelingen, deed workshops en ploos alle natuurboeken uit die
ik te pakken kreeg. Na een tijdje vond ik dat het tijd werd voor het
Echte Werk en wilde ik me inschrijven voor een cursus natuurgids
bij Natuurpunt, maar alles was weken vooraf al volzet. Oké, dacht ik,
dan leer ik het wel op mezelf. Gelukkig kreeg ik daarbij de hulp van
Dirk, een fantastische natuurgids.
Tijdens mijn zoektocht vielen me twee dingen op:

 Eén: sommige natuurboeken zien er wat saai en duf uit, maar ze

barsten uit hun kaft van de geweldige weetjes en tips.
 Twee: veel boeken zijn extreem gespecialiseerd en het is fantas-

tisch dat ze bestaan, maar dat was he-le-maal niet wat ik, groene
leek, nodig had.
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Ik wilde gewoon weten wat ik tegenkwam op een simpele boswandeling, zonder al te veel details te krijgen, mezelf door een klepper
van een boek te moeten worstelen of ingewikkeld opzoekingswerk
te hoeven doen. Tadaah… Het idee voor een Bosboek voor beginners was geboren!
Intussen startte ik ook mijn blog: www.zondagbosdag.be. Zo stimuleerde ik mezelf om vaker de natuur op te zoeken. En, yes, mijn
tactiek werkte! Steeds vaker spraken we buiten af met vrienden of
familie voor een boswandeling, outdoor apero of picknick. En telkens weer merkte ik hoeveel deugd we er met z’n allen van hadden.
Heerlijk, toch?
Bijna twee jaar later houd jij Het bosboek in je handen, geschreven
én getekend door mezelf. Wat een fantastisch avontuur! Ik ben trots
te mogen zeggen dat iedereen van ons gezin intussen weet wat een
meerkoet is en dat we je exact kunnen uitleggen wat het verschil is
tussen een pimpelmees en een koolmees. Het was niet eens moeilijk om dat te leren. Als zelfs ik, met mijn goudvissengeheugen, het
kan – geloof mij, dan kan iederéén het.
Maar vergis je niet: ik ben nog steeds geen expert en ik leer elke dag
iets bij. In Het bosboek verzamelde ik alle fascinerende, wonderbaarlijke dingen die ik tot nu toe te weten kwam. Voor mezelf, opdat
ik ze niet zou vergeten (goudvissengeheugen, remember), en voor
jou. Hopelijk beleef jij er evenveel plezier aan als ik.
Zo werd mijn bos gaandeweg steeds ‘voller’. Met elke vogel en elke
boom die ik leerde herkennen, veranderde er iets. Het bos transformeerde van een mooi maar statisch decor waar ik zomaar wat
door wandelde, tot een fantastische, dynamische plek barstensvol
leven.
Of zoals die keer dat mijn lief tegen onze oudste dochter, ergens in
een bos in Voeren, zei: ‘Kijk, Anna, hier is helemaal niks.’ En zij antwoordde: ‘Huh? Maar nee, papa, hier is alles.’
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BOS(BOEK)
VOOR IEDEREEN

Waarschuwing: kan verslavend werken
De bedoeling van Het bosboek is dat je er wat aan hebt als
je naar jouw bos in de buurt trekt. Het is namelijk héél waarschijnlijk dat je iets uit Het bosboek herkent. Zo veranderen
vogels en bomen langzaam maar zeker in een boomklever,
een grote bonte specht, een kauw, een kastanjeboom en een
esdoorn. Zodat je nog meer geniet van je tijd in het bos.
Dat ‘bos’ mag je trouwens ruim interpreteren. Doorgewinterde natuurvrienden steigeren misschien als ze lezen dat ik
een meerkoet (een watervogel) in Het bosboek zette. Maar
wij wonen, net als tienduizenden anderen, in een stad en elke
dag een gigantisch oerbos bezoeken is gewoon geen optie.
Een bezoekje aan het park of de groene rand is voor veel
mensen vaak de snelste – en soms zelfs enige – toegang tot
groen. Daarom zie je in dit boek af en toe iets passeren dat
volgens kenners niet honderd procent ‘bos’ zal zijn. Toch verwelkom ik ze allemaal met plezier in mijn bosclubje!

Sarah Devos
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W

ie omgeven wordt door groen heeft minder stress.
Nog straffer: het rustgevende effect van een bos
is vergelijkbaar met dat van ADHD-medicatie. Ziekenhuispatiënten die uitkijken op groen herstellen sneller
én hebben minder pijnstillers nodig. Werknemers en
studenten werken rustiger en geconcentreerder als hun
raam uitkijkt op groen in plaats van op een muur. Chauffeurs zouden minder geneigd zijn tot verkeersagressie
als het landschap om hen heen natuurlijk is. Uiteraard
geldt dat ook voor de plek waar je woont. Waar natuur is,
zijn mensen liever, actiever en tevredener dan op plaatsen die kreunen onder een laag beton. Bovendien word
je in een groene omgeving getrakteerd op betere lucht,
minder lawaai en minder prikkels. Lees: in het groen
ben je veel minder onderhevig aan stress. En dat is een
gelukzaligheid in deze overdrukke tijden. Iedereen het
bos in dus!
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Voor je vertrekt
Het fijne aan een bos is dat je er altijd naartoe kunt. Wil je extra veel
dieren spotten, lees dan eerst deze bosbijsluiter.

Het beste moment
Heel het jaar door zijn er twee momenten op een dag waarop je meer
beweging in het bos aantreft dan op een doorsnee zondagmiddag:
heel vroeg in de ochtend of vlak voor zonsondergang. Dan zijn veel
dieren druk in de weer met hun ochtendtoilet, met de verzorging van
hun jongen, met de zoektocht naar eten of met elkaar te vertellen
waar de beste hapjes te scoren vallen. Om vogels te spotten is de
winter een prima seizoen, omdat de boomblaadjes je uitzicht dan niet
hinderen. Vogels fluiten om hun territorium af te bakenen en vrouwtjes te lokken. Dat doen ze vooral bij zonsopgang, maar sommige
vogelsoorten, zoals merels en roodborstjes, geven ’s avonds een
tweede uitbundig fluitconcert. Kijk ook eens naar de tabel op p. 156
om nog meer ‘beste momenten’ te ontdekken.

De beste richting
Om bosdieren van dichterbij te kunnen bekijken, stap je er het best
tegen de wind in naartoe. Zo is de kans kleiner dat ze je ruiken. Maak
je vinger nat en houd hem in de lucht om te voelen waar de wind vandaan komt.

De beste boskleren
Ga gerust helemaal loos als wandelende struik, maar ook met gewone
kleren kun je naar het bos. Kies hoe dan ook voor stevige stapschoenen en kleren in ademende materialen. Draag laagjes. Trek in elk
geval nooit iets roods aan, dat schrikt dieren af. Dat geel-zwarte shirt
mag ook weer in je kast, want die twee kleuren samen vormen een
natuurlijke alarmcombinatie (hallo, wespen!).
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Het beste idee
Het beste plan is meteen ook het eenvoudigste: ga gewoon zitten.
Een uur lang stil in een bos zitten, heb je dat al eens gedaan? Eerlijk?
Ik ook niet – tot het plan om dit boek te schrijven vorm kreeg, tenminste. Maar sinds ik het deed, wil ik het alsmaar vaker doen, want het is
zo bijzonder! Installeer je alleen of met zijn tweeën op een comfortabel plekje en dan, tja… Gewoon zo weinig mogelijk bewegen. Na een
tijdje merken de dieren je waarschijnlijk niet eens meer op.
Ook nog even dit: zie je tijdens het wandelen een dier, ga dan niet
meteen stokstijf stilstaan. Dat valt veel harder op dan wanneer je
gewoon aan hetzelfde tempo verder (of terug) wandelt.

Fijne dingen om mee te nemen op een bostrip met kinderen
Dit bosboek is er vooral voor grote mensen, maar die nemen (gelukkig!)
al eens kleintjes mee op pad. Dit vinden veel kinderen fijn:
 Onderzoeksmateriaal

Denk aan een vergrootglas, loeppotje, verrekijker, natuurgidsjes en
uiteraard de poster achter in dit boek.
 Een zakje

Als iedereen er een gewoonte van maakt altijd wat afval op te rapen
tijdens een wandeling, krijgen we onze bossen misschien weer wat
schoner. (Nog beter zou het zijn als iedereen van de eerste keer zijn
afval in de vuilnisbak gooit, maar dat is misschien wishful thinking?)
 Voor elk kind een schattendoosje

Om de bij elkaar gesprokkelde bosschatten in te verzamelen.
 Een vlindernet

Leuk om kinderen vlinders te laten vangen of (waarschijnlijker) in het
water te laten vissen. Denk er wel aan: vlinders hebben broze vleugels,
dus vang ze enkel met een droog vlindernet, raak ze niet aan met je
handen en laat ze snel weer vrij.
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Wat voor weer wordt het?
Vergeet de buienradar op je telefoon, deze handige trucs
om zelf het weer te voorspellen zijn veel cooler. Natuurlijk kun je hiermee geen honderd procent exacte voorspellingen doen, maar ze kunnen een indicatie geven van
het weer dat je te wachten staat.

Raap een dennenappel van de grond en bekijk hem goed.
Sluit de dennenappel zijn schubben? Dan kun je er donder (ha!) op zeggen dat het gaat regenen. Laat de dennenappel zijn schubben openstaan, dan blijft het droog.
Zet de dennenappel thuis buiten op je vensterbank of
hang hem aan je deur met een touwtje. Zo zie je meteen
of je een paraplu nodig zult hebben of niet.
Een andere zomerse weervoorspeller is het donder
beestje – oﬃciële naam: trips – een mini-insect van
nog geen anderhalve millimeter groot. Tripsen hebben
dan wel vleugeltjes, toch zijn het niet de beste vliegers.
Daarom maken ze handig gebruik van de opstijgende
warme luchtbellen van de thermiek, net als een zweefvliegtuig. Meestal zitten ze hoger in de lucht, waar wij
hen niet zien. Maar bij drukkend warm weer raken ze niet
meer boven. Dan worden ze zo’n beetje tegen de grond
gedrukt. Als je dus veel donderbeestjes tegenkomt, is
een onweer waarschijnlijk niet meer veraf.
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Aan een spinnenweb kun je ook zien wat voor weer het
wordt. De kruisspin is bijvoorbeeld een goeie en veel
voorkomende indicator. Maakt ze een groot spinnenweb met veel lange draden? Dat betekent dat het allicht
nog een tijdje mooi en droog blijft. Dan vallen er namelijk veel insecten te vangen en dat gaat wel zo makkelijk
met een uit de kluiten gewassen web. Verlaat de kruisspin het midden van haar web om te gaan schuilen, dan
zal het weer omslaan. En als de kruisspin weer aan het
weven gaat, is de bui bijna over en komt het mooie weer
opnieuw in zicht.
‘Ochtendrood, water in de sloot. Avondrood, mooi weer
aan boot.’ Een eeuwenoud gezegde, maar er is nog steeds
iets van aan. Ofwel: als je ochtendrood ziet, bestaat de
kans dat het gaat regenen. Kleurt de avondhemel daarentegen rood of oranje, dan krijg je de volgende dag mooi
weer. Zeker die laatste bewering blijkt in onze contreien
weleens te kloppen.
Niet alleen natuurlijke verschijnselen geven aan wat voor
weer het wordt, ook condensatiestrepen van vliegtuigen
(contrails) lichten een tipje van de sluier op. Verdwijnen
de strepen snel in een staalblauwe lucht, dan blijft het
waarschijnlijk droog. Blijven ze echter lang ‘staan’ en
breiden ze zelfs uit, dan heb je mogelijk een regenjas
nodig. Maar voor je gillend wegrent: geen paniek, het is
niet voor meteen. Als er al een bui losbarst, duurt het
allicht nog zes tot twaalf uur voor het echt zover is.
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Ongelofelijk onweer
Onweer heeft iets angstaanjagends, maar tegelijk ook
iets heel indrukwekkends. Ik vind al dat natuurgeweld een
machtig staaltje natuurkracht! Wist je dat een onweersbui vaak niet langer duurt dan een halfuurtje? En dat er
altijd eerst bliksem komt en daarna pas gedonder? Dat
komt omdat licht sneller door de lucht reist dan geluid.
Zelfs een eenvoudig plantje als klaver vertelt je of er
onweer aankomt. In dat geval sluit het plantje zijn blaadjes en laat het zijn hoofd hangen (hoe zou je zelf zijn?).
Oh ja, en dat trucje om te berekenen hoe ver het onweer
van je vandaan is, hoe ging dat ook alweer?
1. Wacht tot je een bliksemschicht ziet en begin te tellen tot je gedonder hoort (best met 21, 22, 23…).
2. Deel het aantal tellen door drie (geluid doet er namelijk drie seconden over om een kilometer af te leggen).
3. De uitkomst van deze rekensom is het aantal kilometer dat het onweer van jou verwijderd is.
Voorbeeld
Tussen de bliksemschicht en de donder
tel je negen seconden.
9:3=3
Het onweer is drie kilometer van jou verwijderd.
Iedereen weet intussen wel dat je bij onweer het best
in een auto schuilt. Die werkt immers als een beschermende kooi van Faraday. Je paraplu leg je best weg, tenzij je zelf voor bliksemafleider wilt spelen. Maar stel dat je
in het bos zit en je hebt écht geen andere mogelijkheid,
dan biedt dit oude gezegde misschien soelaas. Poets wel
eerst even je Duits op:
Buchen sollst du suchen
Eichen sollst du weichen
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En dan nu in het Nederlands:
Beuken moet je zoeken
Eiken moet je ontwijken
Lees: ga bij een onweer niet onder een eik staan. Met
zijn lange, rechte penwortel, verticaal in de grond, werkt
hij als een soort bliksemmagneet. Daar wil je dus niet
onder zitten. Zet jezelf liever in hurkzit onder een beuk.
Niet dat de bliksem nooit op een beuk, eh, inbeukt, maar
beukenwortels lopen horizontaal verspreid onder het
bodemoppervlak door, dus de kans is net iets groter dat
de bliksem een eik uitkiest. (Noot: Het gaat hier om een
oud volksgeloof en de stelling is niet wetenschappelijk
bewezen, maar allicht heb je niet veel keuze als je in deze
situatie zit, dus het is wel het proberen waard.)
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REGENBOOGTIP
Als het tegelijkertijd regent EN de zon schijnt, kijk dan met de zon in je rug
naar de regenwolken. Op de plaats waar de zonnestralen op de regendruppels schijnen, zie je misschien een regenboog. Heb je het geluk een
dubbele regenboog te spotten? Let dan op de kleuren van de tweede
boog: die staan in de omgekeerde volgorde, dus niet ROGGBIV*,
maar VIBGGOR.
*Rood, Oranje, Geel, Groen, Blauw, Indigo, Violet

Zonder horloge
weten hoe laat het is
Wil je thuis zijn voor het donker, laat je handen je dan
helpen schatten hoeveel daglicht je nog rest. Let op, dit
werkt enkel met een vlakke horizon en een zichtbare zon.
Dit moet je doen:

24

1

Strek je arm voor je uit en maak met je vingers een
horizontale hoek van 90 graden, zodat je je handpalm ziet.

2

Houd je hand tussen de horizon en de zon. Als de
zon nog hoog staat, kan het zijn dat je je beide handen boven elkaar moet houden.

3

Elke vinger staat ruw geschat voor een kwartier zonlicht. Zitten er dus vier vingers tussen de zon en de
horizon, dan heb je nog zo’n uur om je naar huis te
reppen of om je tent op te zetten.
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Net als mensen heeft ook de rest van de natuur een
ingebouwde biologische klok. Zo openen sommige
bloemen zich elke ochtend op hetzelfde tijdstip.
Mocht je toevallig een van deze planten zien openbloeien, dan weet je hoe laat het ongeveer is.

Nu ben je klaar om het bos in te trekken!
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