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Wa-wa-wickedie WELKOM 
bij Zwam FM!

In deze prettig gestoorde boscast (euh 
podcast) nemen DJ Wickedi Wolf en zijn 
assistente Myriam Muis je drie 
afleveringen lang op sleeptouw.  Ze laten 
je kennismaken met onder andere Bo de 
Specht, Hubert het Vliegend hert en 
Martha Marter. 

Stemmetjes werden ingesproken door Rik 
Verheye, Clara Cleymans en Koen Van 
Impe. 

Heb je de smaak te pakken na de 
opdrachten van Myriam Muis? In dit 
boekje vind je heel wat 
wa-wa-waanzinnige uitdagingen.
 Veel plezier!



Welkom in het bos aan alle tweevoetige 
mensenkinderen en aan de langbenige grotere 
mensensoort. Hier kunnen jullie rondlopen, 
fladderen, springen, gaten graven, elkaars vlooien 
eten en het www nabouwen met speeksel. Myriam 
Muis kent jullie gewoonten duidelijk door en door. 
Maar hoe goed kennen jullie de bosbewoners? 
In deze aflevering maken jullie alvast kennis met 
Wickedie Wolf, Myriam Muis, Hubert het vliegende 
Hert en Gaëlle de Nachtegaal.

Aflevering #1

Boscast-opdracht

Kunnen jullie vijf minuten 
zwammen tegen een boom? 
Myriam gaf in de boscast 
alvast wat tips om niet zonder 
gespreksstof te vallen.
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Tikkertje pissebed

Als er dood hout in het bos 
ligt, dan vind je zeker 
pissebedden. Wist je dat deze 
nauw verwant zijn met de 
garnaal? Ze hebben zelfs 
kieuwen. Daarom houden ze 
van vochtige hoekjes.

De meest algemene soort is 
de 'gewone oprolpissebed'. 
Je raadt nooit wat deze doet 
als er gevaar dreigt. Oprollen, 
jawel! Benieuwd hoe dat 
voelt? Speel eens tikkertje 
pissebed: wie zich oprolt kan 
niet getikt worden.
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Dood doet leven

In een bos is dood hout 
superbelangrijk voor heel wat 
dier- en plantensoorten. Ga 
maar eens op onderzoek en 
je merkt zo dat het er krioelt 
van de beestjes. Wist je dat er 
ook een belangrijk verschil is 
tussen ‘liggend’ en ‘staand’ 
dood hout? Beide zijn belang- 
rijk in een bos. Sommige 
dieren en planten kunnen 
bijvoorbeeld enkel overleven 
in een rechtopstaande dode 
boom.

Daarom laten bosbeheerders 
tegenwoordig vaak een dode 
stam staan. Gevaarlijke takken 
(die bijvoorbeeld op het pad 
kunnen vallen) worden wel 
verwijderd.

Kan jij dood hout spotten?

Kriebel en krioel: dood hout 
zit vol met leven. In het 
midden van dit boekje vind je 
de Week van het Bos 
kriebeldierenbingo. 

Goed zoeken en snel zijn is de 
boodschap: wie kan als 
eerste een rij afstrepen? 
BINGO!

Zeg eens AAA

Een nachtegaal kan prachtig 
zingen, daarvoor moet hij wel 
eerst de stembanden opwar-
men.

Warm zelf jullie stem op met 
Zeg eens ‘AAA’. Start met z’n 
allen op dezelfde plek en 
loop zo ver mogelijk terwijl je 
heel luid AAA roept. Wie 
geraakt het verst?

Stem opgewarmd? Zing het 
boslied dat je terugvind op 
blz 11.

!!



Nog steeds hartelijk welkom in het bos aan alle 
tweevoetige luisteraars die het moeten stellen 
zonder prachtige pluimen, statige stampers of 
treurige wilgentakken. Gelukkig kunnen jullie zelf je 
veters knopen én je neus snuiten. Zzzzzalig!

Maak snel kennis met de puur-natuur influencerrrrrrr 
Bo de Bonte Specht en met Bizzy de Bij, Martha de 
Marter en Renilde Rups.

Aflevering #2

Boscast-opdracht

Heb je samen met alle 
bosverkennertjes een Baba- 
bickedie BosBeatBand op- 
gericht? Roffel er op los! 

3

Ontwerp een 
boskostuum

Bij een hip orkest hoort ook 
een hippe outfit. Ben jij net zo 
modieus als influencerrrrrrr 
Bo de Specht? Verzamel 
takken, bladeren, mos, … en 
steek jezelf in een echt 
boskostuum.

Ben je klaar voor de bos- 
catwalk? Je kan natuurlijk ook 
gaan voor de bosMONSTER 
outfit. BOE! Maak er een foto 
of tiktokfilmpje van en deel het 
op sociale media met de 
hashtag #WeekVanHetBos. 

??



Kriebel en krioel: dood hout 
zit vol met leven. In het 
midden van dit boekje vind je 
de Week van het Bos 
kriebeldierenbingo. 

Goed zoeken en snel zijn is de 
boodschap: wie kan als 
eerste een rij afstrepen? 
BINGO!
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De boshut

Bo de Specht timmert gaten 
in de boom om er dan in te 
wonen. Jullie zijn natuurlijk 
véél te groot om ook in een 
boomstam te kunnen leven. 

Ga op ontdekking 
in het bos en maak 
je eigen knusse 
hutje tegen een 
boom!

Eikelfluitje maken

Wist je dat de bonte specht wel 
12.000 keer per dag zijn kop 
tegen een boomstam mept? En 
toch geen hoofdpijn krijgen! 
Een spechtenschedel heeft 
namelijk een ingebouwde 
schokdemper: tussen zijn 
snavel en zijn hersenen zit een 
poreus bot. Bovendien zit 
onderaan zijn tong een elas-
tische ondersteuning die door-
loopt over de hele kop. Die 
verdeelt de klap gelijkmatig 
over de hele schedel.

Met je hoofd tegen een stam 
roffelen is voor ons geen goed 
idee. Gelukkig zit er meer 
muziek in het bos dan enkel de 
spechtenbeat. 

Maak maar eens een fluitje 
met het hoedje van een eikel. 
Leg je twee duimen op zo’n 
manier over het hoedje, dat er 
een driehoekige opening over 
blijft. Vervolgens plaats je je 
onderlip net 
onder je duim- 
knokkels en je 
bovenlip er- 
boven. En dan: 
FWIET: blazen 
maar! 

Genoeg van al dat lawaai? Kies 
een mooie boom, zet je met je rug 
tegen de stam en sluit 1 minuut de 
ogen. Hoor je de vogels? Probeer 
ze nu maar eens na te 
zingen/fluiten.

Rups jezelf vooruit

Renilde de Rups moet zich af 
en toe reppen om niet door 
de specht te worden op- 
gesmikkeld.

Hoe snel kunnen jullie als rups 
bewegen? Ga met z’n allen 
achter elkaar zitten. Ieder- 
een legt de benen op de 
schouders van de persoon 
voor zich. Duw je met de 
handen omhoog en stap 
rond op jullie handen. Zin in 
nog een extra uitdaging? Leg 
samen een parcours af. 

?
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Regenworm Huisjesslak

Vlinder Duizendpoot

Spin Vuurwants

Vlieg Mug
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Lieveheersbeestje

Naaktslak Pissebed

Miljoenpoot Oorworm

Mier

Sprinkhaan Bij
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Een fijne mossige bossige dag gewenst aan alle 
bosbezoekers met monden in plaats van snavels, 
neuzen in plaats van snuiten en armen en benen in 
plaats van voor- en achterpoten. Sterk staaltje 
wilskracht dat jullie toch je plan weten te trekken!
Hopelijk is er niets mis met jullie oren. Dan komen 
jullie met de knop hieronder alles te weten over 
meneer de Uil, Seppe, Josse en Janine de beuken en 
natuurlijk Alexander von Humboldt.

Aflevering #3

Boscast-opdracht
Gelukkig voor ons 
reukorgaan komen we in 
onze bossen het von 
Humboldt stinkdier niet 
tegen. Toch zijn er heel wat 
onfrisse geurtjes te mengen. 
Maak maar eens je eigen 
bos-stinkparfum! Wie liever 
niet al te slecht geurt, mag 
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Een fijne mossige bossige dag gewenst aan alle 
bosbezoekers met monden in plaats van snavels, 
neuzen in plaats van snuiten en armen en benen in 
plaats van voor- en achterpoten. Sterk staaltje 
wilskracht dat jullie toch je plan weten te trekken!
Hopelijk is er niets mis met jullie oren. Dan komen 
jullie met de knop hieronder alles te weten over 
meneer de Uil, de beuken Seppe, Josse en Janine en 
natuurlijk Alexander von Humboldt.

Aflevering #3

Boscast-opdracht

Gelukkig voor ons reuk- 
orgaan komen we in onze 
bossen het von Humboldt 
stinkdier niet tegen. Toch zijn 
er heel wat onfrisse geurtjes 
te mengen.
Maak maar eens je eigen 
bos-stinkparfum! Wie liever 
niet al te slecht geurt, mag 
natuurlijk ook voor een 
welriekend parfum gaan.

7

Bosoriëntatie

Seppe de beukenboom is met 
zijn 349 jaren al een oude 
knar. Geen wonder dat zijn 
oren niet te best functioneren. 

Maar hoe goed werken jullie 
flappers eigenlijk? Laat je 
blinddoeken en desoriënteren. 
Iemand brengt je naar een 
andere plek. Daarna roept 
hij/zij jou. Geraak je tot bij 
hem/haar?

TIP; vraag aan diegene die je 
zoekt dat hij/zij je waar- 
schuwt als je een gevaarlijke 
tak, boom, grote steen of 
ander gevaarlijk object nadert.

!!



Bomen meten

Ga op zoek naar een mooie 
beuk (of kies de grootste 
boom uit de buurt) en schat 
zijn hoogte.

Een goede inschatting maak 
je met een ‘neuskruis’. Neem 
twee even lange stokjes die je 
als een hoofdletter ‘T’ aan 
elkaar plakt. Hou dit neus- 
kruis met de lange stok 
horizontaal tegen je neus 
aan. Loop langzaam naar 
achter, totdat de boom even 
lang oogt als de verticale 
stok van het neuskruis. De 
afstand die je dan van de 
boom bent, pas je af. Zo hoog 
is de boom ongeveer. 

8

Zeg niet zomaar beuk

Ken jij het verschil tussen een 
beuk en een haagbeuk? En 
wat dan met een beuken- 
haag? Beukenbomen zoals 
Seppe hebben een gladde 
schors. En de bladrand golft 
een beetje, maar is niet 
gezaagd zoals dat van een 
haagbeuk.

Toch bestaan er ook beuken- 
hagen. Dat zijn gewoon 
beukjes, maar gesnoeid zoals 
haag. Hoewel je ook hagen 
kan maken van haagbeuk. 
Haagbeukhagen dus. 

Ingewikkeld? Nu het bijna 
winter is zie je het verschil 
tussen beide hagen heel 
makkelijk: de bladeren van 
beukenhagen verdorren, maar 
blijven aan de twijgen hangen. 
De haagbeukhagen verliezen 
hun blad.

!

Beuk in hallerbos © Natuur en Bos - Pierre Kestemont

Wat is er weg?

Meneer de Uil is de bolleboos 
van het bos. Hij heeft een 
ontzettend goed geheugen. 

Hoe zit dat bij jullie? Verzamel 
tien bosvoorwerpen. Bekijk ze 
goed. Iedereen sluit de ogen, 
terwijl één persoon één 
voorwerp wegneemt. 
Wie raadt eerst wat er niet 
meer ligt?

??



Hieronder zie je enkele bladeren van veel voorkomende bomen uit onze bossen en 
bijhorende vruchten. Kan jij de juiste bladeren verbinden met de juiste vrucht?

Van welke boom
is deze vrucht?

Fotografen: B © Christ Vanden Bilcke, C © Natuur en Bos -  Pierre Kestemont, D © Pierre Kestemont, 
E © Jan Lamberts, F © Marc De Vos, 2 © Vilda-Lars Soeink, 4 © Tom Linster, 5 © VIlda-Yves Adams

Oplossing: A8, B4, C2, D5, E1 , F7, G3, H6

Je kan in het bos ook op zoek gaan 
naar al deze soorten. Let op de vorm 
van het blad, de nerven, de bladrand. 
En op de vruchten natuurlijk!

TIP; verzamel van zoveel mogelijk 
soorten een blad én een vrucht. 
Maak thuis een leuke memory door 
elk van deze voorwerpen te 

‘verstoppen’ onder een omgekeerd 
bekertje, en ze door elkaar te mixen. 
Om beurt draai je twee bekers om. 
Horen ze bij elkaar: dan mag je ze op 
je stapel leggen. Anders draai je de 
beker terug om.

Wie verzamelt de meeste koppeltjes?

9
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Hou je muziekinstrument in de aanslag,
en warm je stembanden maar goed op,
want hier komt het boslied:
Festival in ’t Bos

Boslied

10

Festival in’t Bos
Hoor je dat geluid
Dat gevederde gefluit?
Er is een festival in ‘t bos
De natuur nodigt je uit

Een ravotfestijn
Voor de beesten die we zijn
Er is een festival in ‘t bos 
Voor groot en klein 
 

Geen gemaar geen gezwam
Kom uit je pijp
Maak je klaar
De tijd is rijp, de noten ook
De bomen wuiven 
De varens wenken 
Tijd om te fuiven 
Niet om te denken 
 
De sprinkhanen bidden
En de mieren hopen 
Dat je in hun midden
Komt lachen en lopen
Zoveel te zien hier 
Zoveel te doen 
Een hele wereld te ontdekken  
gewoon doen
 

Hoor je dat geluid
Dat gevederde gefluit?
Er is een festival in ‘t bos
De natuur nodigt je uit 

Een ravotfestijn
Voor de beesten die we zijn
Er is een festival in ‘t bos  
Voor groot en klein 
 

De specht op post
De koekoek klaar
Het mos dat most
En’t konijn is daar
De kever danst 
De bever damt 
De stinkzwam zwanst
En het damhert ramt
 
Huppel als de ree
Gons met de bijen mee
Knuffel die kastanjelaar
In ’t bos is dat niet raar
Draai in’t rond
En wiggel met je kont
Zwaai aan een tak
Ga uit je dak!
 

Hoor je dat geluid
Dat gevederde gefluit?
Er is een festival in ‘t bos
De natuur nodigt je uit

 
Een ravotfestijn
Voor de beesten die we zijn
Er is een festival in ‘t bos
Voor groot en klein 
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Dit boekje hoort bij de pod-
cast www.zwamfm.be en is 
ontstaan binnen de Week van 
het Bos.

De Week van het Bos is een 
campagne van het Agent- 
schap voor Natuur en Bos, in 
samenwerking met BOS+. In 
2021 en 2022 werken we rond 
het thema ‘op avontuur’ en 
zetten we onze (nabije) natuur 
in de bloemetjes. 

Want buiten spelen en op 
avontuur gaan in de natuur 
maakt ons gezonder én 
creatiever. Bossen vormen de 
ideale speelomgeving voor 
kinderen (en volwassenen). 

Neem een kijkje op 
www.natuurenbos.be/spelen 
en ontdek alle speelzones.

Ravotten in het groen is niet 
enkel leuk en gezond, het is 
ook bijzonder leerrijk. Spelen 
en leren in het bos en de 
natuur prikkelt de fantasie en 
stimuleert de creativiteit en 
ondernemingszin. Kinderen 
komen zelfstandig tot ontdek-
kingen en inzichten en raken 
'verwonderd' door hun 
omgeving. 

Daarom zet de Week van het 
Bos ook sterk in op educatie. 
De gratis educatieve pakketten 
voor kleuterscholen en lagere 
scholen zijn vanaf half 
september te vinden op 
www.weekvanhetbos.be

WWW.WEEKVANHETBOS.BE
#WEEKVANHETBOS
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