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Informatie Informatie Informatie Informatie voor de begeleidvoor de begeleidvoor de begeleidvoor de begeleiderererer....    
Je kan deze wandeling van rode genummerde paddestoelpaaltjes -hier 
paddestoel genoemd- zelf ontdekken met de kinderen. Voor de 5 tot 7-
jarigen is het traject langsheen ‘de rode paddestoel met witte stippen’ 
een boeiend iets.  
Soms wordt er een vraag gesteld, kijk eerst uit of de kinderen het 
antwoord zelf weten. Zo niet staat in kleinere lettertjes het antwoord 
achter de vraag.  
Soms wordt gevraagd iets te bekijken, wat te doen, een spelletje te 
spelen. Geef de kinderen alvast wat tijd, maar neem zeker een 
uitgebreid plannetje van het arboretum mee aan de balie van het 
bosmuseum. 
Je kan deze leer-wandeling ook onder begeleiding van een NGZ-gids 
meemaken. Tal van natuurrijke extra’s zijn dan inbegrepen in de prijs. 
Onderlijnd kan je die extra’s, soms doe- en speelopdrachten 
uitgevoerd met een gids, terugvinden.    
 
Welkom op het Paddestoelpad van de Regio Groenendaal.  
Tesamen met boswachters hebben de natuurgidsen van Natuurgroepering 
Zoniënwoud vzw dit pad voor jullie uitgebouwd. Het pad is 1,00km. lang en 
loopt samen met een wandelpad. Voor de begeleiders, papa’s of mama’s staan 
er ook leuke borden met heel wat gegevens over al die bomen rondom je. Laat 
ze soms maar eens wat voorlezen. 
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Paddestoel 1.  
De wandeling die je nu zal maken noemen de boswachters het Paddestoelpad. Vooral in 
de herfst kan je hier regelmatig paddestoelen tegenkomen.  
 
[ Bij de start tekent de gids een paddestoel rood en wit op je wang of je hand ] 
 
Kijk eens linksonder de paddestoel, daar staat een nummer. Op dit blad staat dan welke 
paddestoel aan z’n paddestoelpaal jou wat te vragen heeft. 
Kijk ook eens rechtsonder de paddestoel, de rode driehoek toont waar je heen moet. 
Heb je dit begrepen ?  
Ja, bekijk dan even de paddestoel van nabij. Hoeveel witte stippen heeft de eerste 
paddestoel?   
Deze paddestoel wordt ‘vliegenzwam’ genoemd. Opgelet niet aanraken, de echte 
paddestoel is giftig. 
  

 
Voorzichtig ga je het knuppelpad, het houten brugje over. Netjes over het midden van het 
pad zodat je niet valt op dit soms gladde brugje. 
Zoek in het donkere naaldbos naar de tweede paddestoel.    
 
 
Paddestoel 2.  
We spelen hier het spel van ‘De Zieke Eekhoorn’.   
- voor de begeleider :  hiervoor kan je de bosweide opwandelen, let op als het pas en hard geregend heeft 
is het hier zeer nat. -  

 
‘De Zieke Eekhoorn’ heeft griep, hij heeft teveel van de paddestoel gegeten. Maar hij kan 
toch nog wel hard rennen. De Eekhoorngriep is heel besmettelijk. Een van jullie is ‘De 
Zieke Eekhoorn’. Als deze je heeft aangetikt krijg jij ook de griep en mag je andere 
aantikken. Dit gaat zo door tot iedereen de Eekhoorngriep heeft of todat jullie moe zijn. 
 
Voor je het spel stopt, kijk toch even rond ... wellicht heeft een echte eekhoorn jou in de 
gaten gehouden, heeft hij je bekeken. Zou deze eekhoorn ook ziek zijn? 
 
[ Met een gids ga je hier wat meer leren over de zieke en gezonde dieren in het bos of 
hoe deze verschillende dieren naast mekaar leven. ] 
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Paddestoel 3.  
Kunnen Paddestoelen hard lopen? Neen, natuurlijk niet. 
Echter wel de kabouters die ’s nachts op de paddestoelen komen zitten. Ja, ja kabouters 
komen hier op deze paddestoel zitten. 
Kan jij bedenken welke dieren ook ’s nachts bij de kabouters komen zitten ? 
- de bosuil, de vos, het ree en het konijn zijn dieren die ’s nachts in dit arboretum leven -  

 
Zoals je nu weet komen hier kabouters ’s nachts. Maar als ze ver moeten reizen liften ze 
graag mee op de rug van die vos of die bosuil.  
Kabouters kunnen zelf hard rennen. Kan jij ook zo hard rennen?  
Loop alvast tot bij de vierde paddestoel. Wel even wachten. 
 
[ Met een gids ga je hier talrijke dieren nabootsen, welke geluid maken ze, hoe zien ze 
eruit en hoe verstoppen ze zich. ] 
 
 
Paddestoel 4.  
Op deze plaats groeien soms heel veel paddestoelen, bijna alle paddestoelen van het bos. 
Als je iets onder de boom gaat, naar rechts kom je stukken hout tegen die op de 
weidehelling staan.  
- voor de begeleider: hier dien je even rechts te nemen totdat je stukken hout ziet die opgesteld staan zoals 
in een theater - 
 

De vliegen die ook graag op die paddestoelen zitten doen hier dikwijls het ouderwetse 
Vliegen-Zwammen-Spel dat “paddestoeltje zit” heet. Jullie zijn allemaal vliegen en één 
vlieg is tikker. Deze tikkervlieg probeert zijn vriendjes aan te tikken. Alleen als je op een 
stuk stam gaat zitten ben je vrij. Als je afgetikt wordt, ben jij de nieuwe tikker. Probeer 
het spel maar vlug, maar blijf hier in de omgeving, niet te ver in het bos, je zou op dieren 
of planten kunnen trappen! 
 
Als je terugwandelt, merk je in een boom een nestkast. Zie je ze hangen?  
Weet jij waarvoor deze nestkastjes zijn en wie in welke nestkast woont ?   
- er is een nestkast voor mezen met de opening vooraan en een nestkast voor boomkruipers met de opening 
op de zijkant - 

 
[ Met een gids ga je hier even uitkijken of je wel dieren opmerkt. Door het optillen van 
zo’n houtblok kan je talrijke kevers of torren bemerken, van hen leren we dan het leven 
kennen. ] 
 
 
Stap alvast verder richting de volgende paddestoel, dit is een heel eindje. 
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Paddestoel 5. 
Oef, oef dat was een heel eindje stappen. Eerst en vooral even uitrusten. 
Je staat nu bij drie informatieborden waar veel woorden genoteerd staan, woorden die je 
meer leren over het bos. Vraag je begeleider je even op te tillen zodat je toch even kan 
kijken wat hier opstaat. Mooie tekeningen, niet? 
 
Wens jij ook wat meer te leren over het bos? 
Zoek drie verschillende bladeren bij mekaar ... je mag ze meenemen van de boswachter. 
Thuis leg je ze op de verwarming om ze te drogen. Later probeer je met het blad en met 
een kleurpotlood netjes langs de randen van dit blad te tekenen. 
 
[ Met een gids ga je hier naast bladeren ook leren hoe je de schors van bomen kan 
tekenen en vooral wat het verschil is tussen enkele boomsoorten en hun schors.  ] 
 
 
Paddestoel 6. 
Het mooie kronkelende pad gevolgd? Tof is het hier, niet? 
 
Bij deze paddetoel gaan we “de Slapende Boswachter” spelen ... hier komen dikwijls de 
boswachters met de muggen, die op de paddestoelen zitten, spreken. De muggen 
vertellen dan alle geheimen aan de boswachter. Daarna valt hij in slaap. 
Maar eerst spelen we hier “ de Slapende Boswachter. “  
 
Zoek iets wat je als schat kan gebruiken ... misschien een vrucht van een boom? 
Leg deze schat op het midden van het kruispunt der wegen. De grootste onder jullie is 
“De Boswachter” , de anderen zijn vandaag de muggen op de paddestoelen.  
“De Boswachter” gaat bij de schat zitten, doet de ogen dicht en zet de oren wijd open. 
Iedereen staat op tien meter afstand. Sluip zo stil mogelijk naar de schat. Als “De 
Boswachter” je hoort, wijst hij je aan en ben je af. 
Als het een vriendje gelukt je aan te tikken is deze de volgende “Boswachter”. 
   
[ Met een gids speel je dit spel met blinddoeken en hierdoor wordt duidelijk gemaakt dat 
dieren dienen gebruik te maken van stilte om te overleven of om aan voedsel te geraken.]  
 
Ga nu op zoek naar paddestoel 7, kijk goed uit want onderweg staat een ‘valse’ 
paddestoel, eentje zonder nummer, maar die je wel de weg toont. 
Aangekomen bij deze ‘valse’ paddestoel even stoppen. Stel je voor dat je nu de straat 
oversteekt. Wat moet je dan doen? Juist, naar rechts kijken of er geen wagens aankomen. 
Hier kan dit niet, geen gevaar ... maar toch even goed kijken, je weet maar nooit dat er 
een snelle ree lansgkomt. 
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Paddestoel 7. 
Hier ben je aangekomen bij een rustbank. Even je brooddoos openen, wat rust nemen en 
iets lekkers eten. 
Op deze bank komen soms ook de boswachters hun boterhammen opeten. Kijk even rond. 
Merk jij een vuilnisbak op? Tuurlijk, niet ... boswachters nemen alle papiertjes mee. Dat 
moet jij ook doen als je naar het bos komt. 
 
In een boom hangt ook een ander nestkastje dan deze van daareven. Zie je ze hangen? 
Weet jij waarvoor dit nestkastje is en wie hier woont?   
- er is een nestkast voor mezen met de opening vooraan en een nestkast voor boomkruipers met de opening 
op de zijkant, echter deze is voor een vleermuis - 

 
[ Met een gids ga je hier (of in het museum) nestkasten bekijken of timmeren. ] 
 
 
Paddestoel 8. 
Even linksaf en dan later terugkomen. 
Hier heb je drie borden, waarvan eentje in braille. Braille is het geschrift dat gebruikt 
worden voor blinden.  
Vraag je begeleider je op te tillen, sluit nu je ogen en voel even aan de ‘bladeren’ op het 
braillebord.  Probeer maar opnieuw.   
Zou jij 1 blad kunnen vinden met dezelfde vorm als wat je net gevoeld hebt? 
 
[ Met een gids ga je hier enkele boomsoorten en hun bladeren leren kennen. Je kan 
heelwat doen met deze bladeren, zoals de kleuren leren herkennen en dezelfde  kleur 
gebruiken bij het kleuren ]    
 
 
Dus op je stappen terugkeren en dan linksaf wandelen. 
Verzamel onderweg elk 1 dennenappel, want zo meteen volgt het ‘dennenappel-dans-spel’ 
aan de omgewaaide boom.  
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Paddestoel 9. 
Je bent nu aangekomen aan een omgewaaide boom. Gekke ‘blaadjes’ heeft deze boom. 
Ze prikken zoals naalden. Dus is dit een naaldboom. 
Kruip alvast eens onder en over deze boom. Neem ook eens een kijkje bij de wortels van 
deze boom. Zitten ze nog diep in de grond of zijn ze afgebroken? 
De wortels zitten in de grond en bezorgen de boom voedsel. 
 
Nu gaan we het ‘dennenappel-dans-spel’ spelen. Sommige paddestoelen doen soms mee 
aan dit spel ... helemaal niet gemakkelijk voor hen. Maar ze doen dit enkel in de herfst en 
hun vriendjes zijn dan de vliegen en de muggen. 
Je hebt nu 1 dennenappel in de hand; leg alle dennenappels, op één na, aan de voet van 
de omgewaaide boom. Dus vier kinderen, drie dennenappels aan die voet. 
 

De begeleider of gids zingt het Paddestoel-Lied : Op een grote paddestoel, rood 
met witte stippen, zat Kabouter Spillebeen heen en weer te wippen, 
‘krak’ zei de paddestoel met een diepe zucht en de beentjes vlogen 
hopla in de lucht. 
Tijdens dit liedje dansen, kruipen en springen jullie onder, over en langsheen de 
omgevallen boom. Plots stopt diegene die zingt! Probeer zo snel mogelijk een 
dennenappel te pakken. Er is één tekort, vlug zijn is dus de boodschap. 
Diegene die geen dennenappel kon bemachtigen, is af en zingt het volgende liedje. Op het 
einde is er nog iemand over: de winnaar van de muggen. 
Denk er wel aan dat je meerdere malen na mekaar het liedje kan zingen, en onverwachts 
ergens in het lied kan ophouden met zingen. 
 
Vergeet niet de dennenappels ergens terug te leggen ... want uit de dennenappels komen 
nieuwe dennen ... en ... er komen nog kinderen na jou.  
 
 
Paddestoel 10. 
Hier dien je af te slaan, naar links. 
Als je in deze omgeving om je heen kijkt zie je dat de bodem gedeeltelijk groen is. Weet 
je hoe dit komt?  - delen van de bodem zijn bedekt met mos – 

Hier komen boswachters, muggen en vliegen graag als het mooi weer is. Ze komen hier 
picknicken, een praatje maken ... In de herfst verschijnt ook wel eens een paddestoel.  
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Eigenlijk moeten de muggen op zoek gaan naar mensenbloed, vliegen gaan op zoek naar 
de vliegenzwam en boswachters werken in het bos. Maar heel echt ... doen ze allemaal 
het liefste niks en gaan ze lekker luieren op het zachte mos. Voel maar even hoe zacht dit 
mos is. Het mos beschermt de bodem en probeert veel water vast te houden. Je moet dus 
wel niet op dit mos lopen anders gaat het dood.     
 
Paddestoel 11. 

Kijk even naar deze dikke naaldboom, een lork. Kijk ook eens omhoog kijken. Hello, ik 
ben De Dikke Lork en ben nu toch al ruim 50 jaar oud en een beetje 
dik.  
De Dikke Lork is zo dik dat je er met je armen niet omheen kan. Probeer toch maar... 
Lukt niet, dus allemaal een hand geven en rond de boom staan. Met hoeveel mensen dien 
je te zijn om helemaal rond de boom te geraken? 
 

[ Met een gids leren we hier de schors voelen en vergelijken met andere bomen, later op 
de wandeling. ] 
 
 
Paddestoel 12. 
Langs dit pad staan enkele witte bomen. Weet jij zijn naam? – het is een berk - 
Soms kan je ergens boven in deze bomen paddestoelen zien, het zijn berkenzwammen. 
Soms zie je er daar hoog kabouterbeenjtes over de rand bungelen. Kabouters zitten 
namelijk graag op deze paddestoelen. Ze zitten zo hoog en veilig van het zonnetje te 
genieten. 
 
[ Met een gids gaan we langs dit pad verder in op de talrijke paddestoelen, inclusief de 
vele verhaaltjes errond. ] 
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Ook tal van dode bomen kan je hier vinden. In hun omgeving komt soms de Grote 
Stinkzwam [zie afbeedling] voor. Hij komt hier alleen in de herfst voor en dan leeft hij 
maar twee dagen. Maar in die twee dagen stinkt hij van jewelste. Grote dikke vliegen 
komen erop af.  
 
Paddestoel 13.  
Hier zijn we reeds geweest, kijk eens aan de andere zijde van de paddestoel.  
– voor de begeleider, kijk even of het kind zich dit herinnert – 

Weet je nog wel, het was hier dat de kabouters ’s nachts op de paddestoelen komen 
zitten. Welke dieren kwamen, ook weer bij hen zitten?  
– voor de begeleider, kijk even naar de tekst van paddestoel 3 – 

 
We stappen nu verder rechts, verder over het knuppelpad, de houten brug richting 
bosmuseum. 
 
 
Paddestoel 14. 
De paal staat tussen de dieren. Deze dieren zijn allemaal omgekomen tijdens een ongeluk, 
bij het oversteken van de drukke autoweg of bij het niet-opletten tijdens het hard 
weglopen voor honden. Een ree of een vos hebben angst voor een loslopende hond en 
rennen vaak in grote angst onder een wagen en dan gaan ze dood.  
Hou jij je hond aan de leiband als je naar het bos komt wandelen?   
 
Probeer tesamen met je begeleider het verschil op te merken tussen een uil en een 
sperwer?  
- de uil is een nachtvogel en heeft ogen die vooraan staan, terwijl de sperwer z’n ogen licht zijwaarts staan -   

Wat is het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje ree? Waarvoor gebruiken de 
mannetjes dit gewei?  
– het gewei kan gebruikt worden om andere mannetjes weg te jagen - 

 
Heel speciaal voor jullie, op een klein verhoogje staan enkele dieren die je mag aanraken 
... opgelet, zeer voorzichtig. Niet beschadigen! 
Voel je het verschil tussen de bek van een eend en een specht?   
- de eend is een watervogel met lepelvormige bek, terwijl de specht een puntvormige bek heeft om te 
hakken in het hout  -  

 
[ Met een gids komen kinderen hier veel meer te weten over de dieren. ]  
 
Het Paddestoelpad is hier ten einde, je kan steeds terecht aan de balie. Tal van leuke 
(kleur)boekjes zijn hier te koop. 
Je begeleider kan er een wandelgids of -kaart kopen als je meer wil wandelen. 
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Bosmuseum Jan van Ruusbroec. 
 
Het Bosmuseum Jan van Ruusbroec ligt midden in het grootste loofbos van Vlaanderen, 
het Zoniënwoud. Het museum is ondergebracht in een mooie vierkantshoeve. Deze hoeve 
is een overblijfsel van de 14e eeuwse priorij van Groenendaal. Het museum dankt haar 
naam aan de eerste bewoner van die priorij: de mysticus Jan van Ruusbroec. 
 
Het museum is de ideale startplaats voor wandel- en fietstochten in en rond het 
Zoniënwoud. In het museum maak je kennis met het gigantische bos en zijn bewoners. Je 
komt er alles te weten over de principes van het bosbeheer en de geschiedenis van het 
Zoniënwoud. 
 
Het museum is open van woensdag tot en met zondag, van 13 uur tot 17 uur.  
De natuurateliers en leerpaden kunnen op aanvraag ook op maandag of dinsdag 
georganiseerd worden. 
 
Wij laten kinderen graag op een creatieve, minder schoolse manier kennis maken met de 
natuur. Wij bieden ateliers aan voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs. 
Meer info en reservatie: 0493/11 96 65 of natuurateliersgroenendaal@cvn.natuurpunt.be. 
 
Je kunt ook tegen betaling een rondleiding met een natuurgids aanvragen, al dan niet 
gecombineerd met een wandeling door het Zoniënwoud.  
Voor meer informatie hierover kan je mailen naar: reservatie@ngz.be. 
Meer info: www.ngz.be. 
 
 
 
Voor de begeleiders.  
De teksten aanwezig op de informatieborden in het Arboretum van Groenendaal, kan je 
terugvinden op de website van Natuurgroepering Zoniënwoud vzw. [www.ngz.be]. 
Deze teksten bevatten heelwat nuttig informatie; zij zijn in groot lettertype afgebeeld 
zodat slechtzienden ze ook kunnen lezen.  
Zin het afprinten van deze boeiende teksten? Doe maar, we hebben geen bezwaar. Maak 
het lettertype eerst kleiner, print echter wel ‘spiegelend over de lange zijde’ of ook wel 
‘recto-verso’ genoemd ... dat bespaart papier, dus bomen. 
 
 
 
 
 


