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Verken jij ook de natuur ? 

Jongerenzoektocht in het Uilenbos 
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Beste,  

Ben je tussen 5 en 14 jaar, dan is deze zoektocht op 
jouw maat gemaakt en vooral voor jouw bestemd.  Je 
ouders mogen mee, maar de vragen zijn waarschijnlijk 
te moeilijk voor hen, en jij bent “king” ����.  

 

Hoe werkt het? 

- Je volgt de diersporen die je langs en door het ganse bos gaan leiden 
- Op een aantal plaatsen meestal aangegeven met foto’s moet je een natuurvraag oplossen.  

Toch even opletten! 
- de diersporen leiden je af en toe van het wandelpad weg. Hier moet je even alleen verder  

zonder je ouders. Wees gerust papa’s en mama’s,  ze komen terug  ���� 
- de natuur is heeeeeel mooi maar wel kwetsbaar. We rekenen dus op je respect. 

 

Waar vertrekken? 

Aan de toegang langsheen de Lintsesteenweg. Er is hier wel weinig parkeergelegenheid voor de 
wagen maar des te meer voor de fiets. 

Volg eerst het egelspoor, ken je dit? (zie zoekplaat) 

1. Langs de weg zie je overal deze bomen staan.  Als je goed kijkt 
kan je misschien al de katjes voor volgend jaar zien? Weet je 
welke boom dit is? 

o Chocoboom, want van de noten maken ze choco 
o Nutella boom, voor de nutella choco 
o Hazelaar, waaraan hazelnoten komen 
o Fluweelbladboom, voel maar hoe zacht het blad is 
 
 

 
 

WEETJE: Wat verder kom je langs de 
waterzuivering. Hier wordt het water van Hove, 
en een deel van de gemeente Lint en Boechout 
gezuiverd. 
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2. Je komt deze stapel tegen: Wat is dit?  
o Een groot bevernest 
o Natuurpunters die een reuzentakkenbos 

hebben gemaakt voor vogels en egels 
o De resten van de storm van vorige week 
o Een groot takkenkamp 

 
 

Je gaat nu het bos in en aan paal 5 zie je dit.  

WEETJE: In deze periode van het jaar zie je de rupsen 
niet meer en is het gevaar 
geweken. De rupsen van de 
processie-vlinder of beter 
mot, leven in de Eik en de 
haartjes kunnen in de 
zomer heel erg jeuken. 

 

3. Volg het wegje links en kijk uit naar een struik met 
deze bladeren.  

o Hulst, die heel het jaar zijn blad houdt 
o Rodebessenboom, want hij krijgt echt rode 

bessen 
o Stekelbladboom, want voel maar eens 
o Donkergroenbladboom, kijk maar naar de foto 

 

Vanaf nu mag je de sporen van de reiger volgen 

4. Je mag wat verder even van het pad af op zoek naar 
deze speciale boom. Bekijk hem eens heel goed. Wat 
ziet die stam er raar uit. Waarom? 

o De boom is oud en heeft overal pukkels 
o De boom is dood en de wind heeft er gaten in 

geblazen 
o De mol heeft gaten gemaakt 
o Er zitten keverlarven in en de specht heeft 

deze er uit gehaald. 

Ga nu maar terug naar het pad, terug naar je 
ouders/vrienden  
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5. In dit deel van het bos 
leggen in mei de reeën 
hun jongen. Weet je 
waarom? 

o De jonge reeën 
nemen de geur 
van de varens 
over zodat de vos ze niet ruikt 

o Hier zitten ze goed verstopt voor honden 
o De reeën camoufleren zich met de groene bladeren 
o Vader ree (bok) durft niet in de varens komen zodat de jongen geen schrik moeten 

hebben van hem. 

WEETJE: in het bos scheiden honden via hun poten geurstoffen af. Hierdoor denken de reeën dat er 
een roofdier zit. 

 

6. In de beek zie je deze plant. Het is de Gele lis die bloeit in de 
lente. Kijk eens goed naar het blad. Zie je die ribbeltjes? 

o De ribbeltjes in het blad zijn er in gekomen door de 
wind 

o De ribbeltjes zijn eigenlijk rimpeltjes van oude 
bladeren 

o De ribbeltjes maken het blad steviger 
o De vrouwelijke planten hebben ribbeltjes want dat 

vinden de voorjaarsinsecten mooier 

Steek links het bruggetje over en ga naar links tot je niet verder 
mag. Ga daar naar rechts. 

Volg nu de Reeënsporen 

WEETJE: Februari 2019 zullen we niet snel vergeten. Toen trok 
een kleine windhoos door het bos die veel schade aanrichtte. 
Bomen werden uitgerukt en als grassprietjes ergens anders 
neergelegd. Kijk maar eens naar de boom op deze foto. 
   
  

 
 

 
7. Zie je de grote houtstapel van op de foto? We hebben het 

bos hier uitgedund om de voorjaarsflora meer kansen te 
geven. Maar waarom doen we dit? 

o Er zitten geen everzwijnen in dit bos dus moeten wij dit maar doen? 
o De voorjaarsplanten houden graag van bomen op stapels 
o We hebben de giftige bomen er tussen uitgehaald 
o De bomen dronken teveel water en dat wilden we niet 
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Kruis nu de betonnen brug over de beek. Direct links zie je 
onze groooootttttte Uilenbosbank. Lees maar even 
waarom we die hier geplaatst hebben. 

 

 

 

 

8. Volg nu de dreef en tel het aantal eikenbomen tot je paaltje 10 
tegenkomt. Hoeveel eiken kom je tegen? 

o 63 bomen staan er in dit deel van de dreeft 
o 53 want er zaten een aantal andere bomen tussen 
o 0,35 want ik kan niet tellen 
o Geen want het zijn geen eiken 

 

9. Aan paal 10 zie je dit bord met een waarschuwing voor teken. 
Weet je waarom er in het bos zoveel teken zitten? 

o Ze houden van uilen 
o Ze leven vooral op reeën en die zijn hier veel 
o In Hove kweken we teken 
o Door de klimaatverandering zijn er meer teken 

 

Volg nu de poot van de vos 

Ga linksaf langs de fietsenstalling (een tak ����) tot in het bos. 20 
meter verder mag je uitzonderlijk even van de weg af op zoek naar 
de reuzen van het bos. 

 

WEETJE: je ziet hier grote 
eiken (beribbelde stammen) 
en beuken (gladde stam-
men). Kijk eens naar de 
kruin? De beuk (rechtse 
foto) is heel statig en de eik 
ziet er maar verward uit 
(linkse foto. Dat was de 
reden waarom de eik door 
de druïden / tovenaars  
gebruikt werd.  
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10. Maar bekijk de beuk voor je eens goed? Die heeft alleen ribbels aan één kant. Waarom? 
o Deze beuk wou eigenlijk graag als een zebra door het leven gaan 
o Er stond rechts van de beuk vroeger een andere boom. Die viel en de zon scheen op de 

stam waardoor de beuk langs deze kant een dikkere bast kreeg om niet te verbranden 
o Het is een oude beuk en hij heeft rimpels 
o Het is een zebrapad voor eekhoorns die veel voorkomen in dit bos 

We keren terug op onze stappen en volgen de sporen. Wat verder gaat de weg naar links.  

11. Kijk hier nu eens goed in het bos. Je zal hier soms een 
nestkast zien hangen met een heel groot gat (zie foto). 
Maar waarom zulk een groot gat? 

o We hadden geen kleinere boor 
o Dit is een nestkast voor de reuze- koolmees 
o We proberen hier een zeldzame vogel (de bonte 

vliegenvanger) te laten broeden, en die heeft 
zulk een groot gat nodig, ondanks dat hij klein is. 

o De specht heeft de gaten groter gemaakt 

 

Op het einde van de weg maak je een zigzag eerst links dan rechts. 
Juist op de hoek zie je een lijsterbes. 

WEETJE: Lijsterbessen zijn makkelijk te herkennen in de herfst door 
de mooie rode bessen. De vogels zijn er niet zo dol op en eten deze 
enkel wanneer ze echt honger hebben… behalve de lijsters die lusten 
ze altijd.  Reeën houden graag van lijsterbessen. Onder deze boom 
kan je dikwijls hun slaapplaats aantreffen. Waarom ze dit doen is niet 
echt geweten. 

 

Volg nu de sporen van de mol 

12. In dit deel van het bos staat dikwijls veel water en is het te nat voor de eik en de beuk. Andere 
bomen vinden het hier fantastisch vooral de esdoorn, de es en de els. Herken je ze van de fotos? 

 

E…………    E……….     E……. 
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We volgen het pad tot aan de beek en volgen de beek naar links. Kijk eens naar de rode stippen op 
de bomen die de weg aanduiden. Ze zijn geschilderd door 2 mensen (een kleine en een hele grote).  

We lopen door tot aan de brug en zien naast ons de beek.  

13. In de beekoever kunnen spijtiggenoeg geen vogels nestelen 
zoals de ijsvogeL Weet je waarom? 

o Het water komt dikwijls te snel te hoog waardoor het 
nest zou onderlopen 

o De beek stinkt soms en vogels houden daar niet van 
o Er zitten geen visjes of insecten in, dus geen eten 
o Ze vinden de beek gewoon niet mooi.  

We steken nu de brug over en zien direct rechts een rare plant 
staan (zie foto) 

WEETJE: Dit is de reuzenbalsemien. Deze plant komt uit Azië. Hij 
heeft wel mooie bloemen maar kan heel erg woekeren omdat hij 
snel kan groeien en geen vijanden heeft. Daarom willen we hem 
hier eigenlijk niet en verwijderen we hem. Laat hem vandaag wel 
staan hé zodat de volgende speurder hem ook nog even kan zien.  

Je keert even op je stappen terug en ga naar rechts de dreef in. 

14. Wat verder staan een aantal berken langs de kant rechts. 
Weet je waarom zijn stam wit ziet? 

o Hij vindt dat een mooie kleur 
o Wit is een goede camouflage in de sneeuw en deze 

boom groeit ook in het hoge noorden 
o Zijn bast zijn eigenlijk vele lagen van kleine belletjes. 

Zoals badschuim. Het ziet wit maar ze zijn eigenlijk 
allemaal transparant 

o Wit is goed tegen de zon. Zo verbrandt hij niet 

 

We kruisen het andere pad maar lopen gewoon rechtdoor. 

 

  

WEETJE: links zie je overal brandnetel en rechts 
bramen. Weet je hoe dit komt? Beiden zijn ruigte-
planten. Ze groeien waar de bodem verstoord is. De 
brandnetel groeit op heel voedselrijke grond door 
de over-stroming van de beek en de braam op  
armere grond want de beek komt niet tot daar. 

Op het einde van de weg ga je naar rechts. Hier 
goed uitkijken naar de volgende vraag. 
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15.  Je passeert de boom waarnaar het Uilenbos 
genoemd is (zie bordje). Als je goed kijkt zie je een 
lidteken op de stam (zie foto). Weet je waarom? 

o Er heeft iemand vroeger een riem rond de 
boom gedaan (met een uil op) 

o Er groeide klimop op waarin een bosuil-nest 
zat. Een jager heeft dit met een boomzaag 
doorgesneden 

o De boom heeft hier uilenkanker gehad 
o Er heeft hier een prikkeldraad gehangen 

 

Volg vanaf nu de konijnenpoten 

Volg de weg en sla links af aan de eerste grote weg 

16. Zie je deze grote zwammen onderaan de boom. Dat 
is geen goed teken want: 
o Deze zwam groeit alleen op zieke bomen 
o Deze zwam heeft de boom ziek gemaakt 
o Door deze zwam komen de reeën aan zijn stam 

knabbelen 
o Mensen zien deze zwam niet graag en daar teurt 

de boom om.  

 

Volg de weg (je komt nog een keertje een reuze beuk tegen) en op het einde loop je rechtdoor tot je 
niet meer verder kunt (je hebt hier al eens gelopen in de andere richting). Nu ga je naar links en loop 
je opnieuw langs de waterzuivering. Opgepast… rechts staat een kwetsbaar plantje.  

17 Dit kwetsbaar plantje is….  

o Een brede wespenorchis…. Had je niet gedacht hé. 
Kijk maar eens op de GSM naar een foto 

o Een gewone plant 
o Een plant die van de waterzuivering komt 
o Een klein maisplantje, van de wei er naast  

 

WEETJE: wespenorchissen bloeien laat op het jaar wan-
neer er dikwijls niet veel insecten meer zijn. Daar hebben 
ze wat op gevonden want dan bevruchten ze zich zelf. 

 

JE BENT NU BIJNA AAN HET EINDE VAN DE WANDELING. 
JE KRIJGT OP HET EINDE DE OPLOSSINGEN ����

 


