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HEY SNUITER!
ER BEWEEGT IETS  
LANGS HET BEESTIGE BOMENPAD 
IN HET ZONNEBOS…

Bomen 
zijn bijzondere 
wezens. Wist je dat ze op 
mensen lijken? Ze ademen, ze 

praten met elkaar en ze zorgen 
ervoor dat de bosdieren hen 
helpen. Geloof je het niet? 
Cross door het bos en je zal

het zien, voelen en 
horen!
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Ben je er klaar voor?
 Volg het avonturenpad en je komt er vanzelf!

Blijf op de paden of bij de speelelementen.

 De folder van het Beestige Bomenpad vind je op  
www.NPMeetjesland.be/beestigebomenpad, met een  
routekaartje en meer informatie over het beestenbos.

1 kilometer



met de financiële steun van:

Het Beestige Bomenpad werd uitgewerkt in het kader van het project ‘Landschapsbeleving in de buurt, toegankelijk voor iedereen’.  
Lees meer op www.NPMeetjesland.be/beleving. foto’s: Wim Acke, Michel Eloot, Ludo Goossens en Henk Wallays

In het Zonnebos vind je een dreef 
met statige beuken. In de wilde 
lijsterbes plukken merels en 
lijsters de rode bessen, terwijl je 
in een zomereik misschien een 
gaai ziet, op zoek naar eikels om 
te verstoppen. En van wie zijn deze 
afgeknaagde dennenkegels? Ga 
langs het bospad maar op zoek 
naar kegels! eekhoorn

gaai

lijsterbes

muis specht

Voor avonturen

groot en klein 

moet je bij                   zijn! 

Het buitenpretloket van Natuurpunt 

boordevol avonturen vind je op 

www.snuit.be.

ORGANISEER EEN INZAMELACTIE 
VOOR HET ZONNEBOS!
Vind jij dit natuurgebied ook supercool? Je kan 
het Zonnebos en de omgeving errond helpen. 
Organiseer een inzamelactie en met jouw centen 
kunnen we dan meer natuur aankopen in de buurt. 
www.NPMeetjesland.be/zonnebos

DOEN

BEN JIJ AL LID VAN NATUURPUNT?
Voor 38 euro steun je een jaar lang de natuur. Je ontvangt bovendien 
onze tijdschriften en krijgt korting in heel wat winkels en in de 
webwinkel van Natuurpunt. www.natuurpunt.be/meetjeslandsekreken


