
 

 

 
 
 
 

Brussel, 23 juni 2017 

 

Wood’kit: boordevol bosactiviteiten voor jeugdverenigingen  

 

Goed nieuws voor leiders en leidsters van jeugdverenigingen die ervan houden activiteiten te 

organiseren in het bos. Een gloednieuwe publicatie, getiteld Wood’kit, biedt hen alles wat ze 

nodig hebben om spelletjes in en rond bossen en rivieren vorm te geven en het kamp voor te 

bereiden.  

De Wood’kit is een activiteitenkit die je helpt om activiteiten in de natuur te organiseren voor 

jongeren - kinderen en adolescenten - van 5 tot 18 jaar. De kit bevat 30 activiteitenfiches die 

gebundeld zijn in een map.  

Ze kwam tot stand door een samenwerking tussen Empreintes, het Waalse Gewest, de Koninklijke 

Belgische Bosbouwmaatschappij, de Contrats de Rivière en PEFC Belgium. 

Wood’kit heeft drie doelstellingen:   

- jongeren bewust maken van de multifunctionaliteit van het bos,   

- hen laten kennis maken met de complexiteit van het aquatisch systeem van onze rivieren,  

- praktische informatie verstrekken om een jeugdkamp in Wallonië te organiseren.   

 

“Deze educatieve kit is bedoeld om jeugdverenigingen te helpen om de gedragsregels beter te 

begrijpen en om samen met de jongeren alle ludieke aspecten van het bos te exploreren, het bos te 

leren kennen en het te respecteren”, legt René Collin, Waals Minister van Landbouw, Natuur en 

Toerisme, uit. 

De activiteitenkaarten zijn handig opgemaakt met pictogrammen die duidelijk het soort activiteit 

aanduiden (het organiseren van een activiteit, spelen in het bos of voorbereiding van het kamp), de 

thema’s (biotoop, welzijn in de natuur, interactie mens/natuur),  belevingspijlers (begrijpen, 

respecteren, zintuiglijk beleven, experimenteren), de leeftijd, de duur en of de jongeren de 

activiteit alleen of in groep uitvoeren. 

 



PEFC – Wood’kit 

 

 

 

 

Naast de activiteitenkaarten vind je in deze publicatie onder andere ook nog een "check out the 

wood" om te controleren of de groep geen sporen van zijn aanwezigheid achterlaat in het bos, 

informatiefiches (over hameren, het kamp opzetten en afbreken, het verschil tussen loofbomen en 

naaldbomen, teken, de gebruikers en functies van het bos) en een glossarium als leidraad.  

“In Wallonië is meer dan de helft van de bossen PEFC-gecertificeerd. Bij de openbare bossen loopt 

dit op tot 98 %. Dit betekent dat er veel kans is dat de jongeren spelen in een PEFC-bos, een bos dat 

gegarandeerd duurzaam beheerd wordt. We vonden het belangrijk om mee te werken aan deze 

Wood’kit zodat de jongeren dichter gebracht worden bij de bosbeheerder en  de verschillende 

functies van het bos leren kennen. Hoe beter het bos gekend is, hoe meer het gerespecteerd zal 

worden”, vertelt Thomas Davreux, algemeen secretaris van PEFC Belgium vzw. 

De Wood’kit is al online te raadplegen en binnenkort wordt een gedrukte versie verdeeld naar alle 

jeugdverenigingen. Momenteel is enkel de Franstalige versie klaar, de Nederlandstalige versie volgt 

weldra.  

 

 

Het PEFC-label 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) is het grootste boscertificatiesysteem ter 

wereld met meer dan 300 miljoen gecertificeerde oppervlakte wereldwijd, waarvan 300.000 hectare in België. 

Producten met het PEFC-logo garanderen de herkomst uit verantwoord beheerde bossen. Concreet betekent dit een 

bosbeheer dat tegelijk economisch leefbaar, milieuvriendelijk en sociaal gunstig is. In de praktijk gaat het onder andere 

om het respecteren van de rechten van de lokale bevolking, het rekening houden met fauna en flora en het economisch 

rendabel maken van het bos. Bedrijven die PEFC-producten willen verwerken en/of verhandelen, dienen in het bezit te 

zijn van een certificaat, het zogenaamde Chain of Custody-certificaat. Een onafhankelijke auditinstelling ziet strikt toe 

op de naleving van de PEFC-criteria in de bedrijven en reikt het certificaat uit voor een periode van 5 jaar mits jaarlijkse 

controle. Wereldwijd beschikken 18.800 bedrijven over een PEFC-certificaat. In België gaat het om 477 bedrijven. Je 

vindt het PEFC-logo op tal van hout- en papierproducten, zowel bij de detailhandel als in grootwarenhuizen. 

 

Info voor de pers: 

PEFC Belgium: Mieke Vercruijsse, Communicatieverantwoordelijke, m.vercruijsse@pefc.be, tel: 0476 77 01 

37. www.pefc.be. 


