
Verhalen	wandeling	boomvruchten	1			(eerst	veel	kijken,	daarna	lekker	doorlopen,	goede	waterdichte	schoenen	aangeraden)	

Haagbeuk:	
De	haagbeuk	is	geen	familie	
van	de	beuk,	wel	van	de	berk.	
	
Voor	het	ijzertijdperk	werd	het	
harde	hout	van	de	haagbeuk	
vaak	gebruikt	om	er	
voorwerpen	van	te	maken	die	
een	lange	levensduur	
vereisten,	b.v.	slagersblokken.	
In	streekdialecten	wordt	deze	
boom	daarom	ook	'steenbeuk'	
of	'ijzerbeuk'	genoemd.		
Vroeger	werd	het	veel	
gebruikt	om	wielen	van	te	
maken	voor	rijtuigen	en	
karren.	Een	van	de	oude	
namen	voor	de	Haagbeuk	
‘wielboom’	duidt	daar	op.	

Als	u	Het	Groene	Huis	uit	
loopt,	kies	dan	het	linker	pad	
richting	de	Centaurhal,	dan	
staat	rechts	van	het	pad	een		

Tamme	kastanje:	
Toen(en	nu):	Puree	gemaakt	
van	tamme	kastanjes:	boven	
open	vuur	gedroogd,	gemalen	
en	met	melk	vermengd.	
Tamme	kastanjes	bevatten	
minder	vet	dan	andere	noten	
en	meer	zetmeel.	Daarom	was	
het	vroeger:	aardappel	van	de	
armen.	

	

Je	kunt	ze	natuurlijk	ook	
poffen!	

	

Ga	voor	de	Centaurhal	
rechtsaf.	Ga	voor	de	
fietsenrekken	staan.	Er	hangen	
er	takken	over	van	de:	

Lijsterbes:	
Romeinse	legende	over	
ontstaan	lijsterbes:		
Hebe,	dochter	&	schenkster	van	
Jupiter/Zeus	verloor	op	een	dag	
de	gouden	schenkbeker	van	de	
Romeinse	oppergod.	De	
demonen	hadden	de	beker	
gestolen,	maar	de	arend	had	dit	
gezien	en	wist	waar	de	beker	
was.	Jupiter	zond	de	arend	uit	
om	de	beker	terug	te	halen.	Er	
ontstond	een	geweldige	strijd.	
De	arend	werd	verwond	door	
de	demonen.	Overal	waar	de	
arend		bloed	drupte	of	een	veer	
neerviel	verhief	zich	een	
lijsterbes	met	bloedrode	bessen	
en	veervormige	bladeren.	
	

Achter	de	fietsenrekken	is	een	
geul,	ga	linksaf	richting	de	
witte	villa,	daar	staat	direct	
een:	

Hulst:	
Werd	vroeger	in	schuren	
opgehangen	tussen	voorraad	
spek,	ham	en	worst	als	
prikkeldraad	tegen	ratten	en	
muizen.	
	
Werd	gebruikt	als	
geneesmiddel	tegen	koorts:	
de	fijngehakte	hulstbladeren	
werden	getrokken	op	
brandewijn.	Als	de	zieke	
voldoende	gebruikte	kwam	hij	
misschien	wel	zingend	zijn	bed	
uit	

Links	van	de	lijsterbes,	staan	3	
struiken:	
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Moeraseik:	
Is	de	eik	met	smaller	blad,	kleine	
eikelnappen	en	een	fantastisch	
gekleurde	herfsttooi!	In	de	VS	
‘pin	oak’	genoemd,	naar	de	
korte	zijtakjes	dwars	op	de	
lange	takken	die	lijken	op	pins=	
spelden.	Dit	is	een	goed	
winterkenmerk!	

Een	‘hart	van	eikenhout’	hebben	
betekent	moedig	en	sterk	zijn.	

‘Van	elzenhout	kan	men	geen	
eiken	spaanders	maken’	
betekent:	van	mensen	die	tot	
weinig	in	staat	zijn,	kan	men	
geen	grote	prestaties	
verwachten.	

Loop		het	grasveld	op.	Direct	
rechts	staat	een	grote:	
	

Tulpenboom:	
Noord-Amerikaanse	Indianen	
noemden	de	boom	kanohout,	
want	daar	bereikt	de	stam	
vaan	een	hoogte	van	15	meter	
voordat	die	vertakt,	zo	kon	er	
uit	een	enkele	stam	een	kano	
voor	20	man	gemaakt	worden.	

De	vruchten	vallen	uiteen	als	
ze	aan	de	boom	hangen.	
Daarna	valt	het	steeltje	af	met	
de	centrale	as	van	de	vrucht.	
Waar	lijkt	dat	op?	Verzin	zelf	
een	verhaal	ermee!	

Er	naast	staat	een	grote	(en	
kleine	op	het	veld):	

Oosterse	plataan:	
De	meeste	platanen	in	Nederland	
zijn	gewone	platanen:	een	kruising	
tussen	deze	Oosterse	en	de	
Westerse	plataan,	met	minder	
diep	ingesneden	bladeren	en	maar	
2-3	vruchten	aan	het	steeltje	(deze	
staat	bij	de	rotonde	voor	de	witte	
villa,	maar	zonder	vruchten)	
	
De	plataan	staat	veel	in	steden	
want	de	boom	kan	goed	tegen	
luchtvervuiling:	de	glanzende	
bladeren	spoelen	makkelijk	
schoon	bij	regen	en	de	schors	laat	
in	plakkaten	los,	waardoor	de	
ademporiën	in	de	bast	niet	
verstopt	raken.	Deze		afschil-
ferende	schors	is	karakteristiek	
voor	platanen.	

Loop	via	de	linkerkant	om	de	
witte	villa	heen.	Er	achter	staat	
een:	

Taxus:	
Naalden	en	takken	zijn	giftig,	
maar	het	vruchtvlees	van	de	
bessen	onschadelijk;	ze	
worden	gegeten	door	vogels,	
die	voor	de	verspreiding	van	
de	zaden	zorgen	Let	op:	de	
zaden	erin	zijn	wel	erg	giftig!	
	
Naargeestige	Christelijke	
legende:	bij	sterven	van	
Christus,	werd	de	taxus	
donker	van	smart	en	legde	
een	gelofte	af,	dat	geen	vogel	
meer	op	haar	zou	rusten,	geen	
bij	meer	honing	zou	vinden	en	
zelfs	zijn	geur	dodelijk	zou	zijn	
voor	mens	en	dier.	

Loop	verder	om	de	villa	heen	
richting	het	pad.	Net	voor	het	
pad	staat	links	een:		
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Elzen:	
De	bruine	elzenproppen	zijn	van	
vorig	jaar,	de	groene	zijn	van	dit	
jaar.	Dit	is	de	enige	loofboom	met	
kegels.	De	kegels	drijven	op	het	
water	en	zorgen	zo	voor	de	
verspreiding.	Zo	is	de	els	
aangepast	aan	leven	bij	het	water.	
Twee	goddeloze	vissers	
negeerden		op	een	dag	het	
reinigingsfeest	van	Pales,	de	
Romeinse	godin	van	de	
schaapherders.	Ze	bleven	maar	
hengelen	bij	de	stroom	die	hen	
zegende	met	vis.	De	vertoornde	
godin	riep:	‘Blijf	daar	maar	staan	
en	groei	vast’.	De	vissers	
veranderden	in	elzen,	kregen	
krachtige	wortels	en	werden	
mooie	bomen.	

Ga	even	links	en	achter	het	
huisje	(nr	7:	schapenstal)	
rechtsaf	het	paadje	in	langs	het	
elzenbroekbos.	Rechts	staan:	

Berk:	
De	gevleugelde	nootjes	blijven	
lang	hangen	en	zijn	ultralicht:	er	
gaan	3	miljoen	zaadjes	in	een	kilo!	

Waarom	heeft	een	berk	een	witte	bast?		
Vroeger	stond	de	berk	in	de	tuin	van	Job.	Hij	
leefde	strikt	volgends	de	wetten	van	het	
Joodse	geloof.	De	duivel	zei	tegen	God:	het	
is	helemaal	niet	moeilijk	voor	Job	om	goed	
en	eerlijk	te	zijn,	want	hij	heeft	alles	wat	zijn	
hartje	begeert.	God	gaf	toestemming	aan	de	
duivel	om	Job	te	testen.	Hierdoor	verloor	
Job	zijn	rijkdom	en	werd	eenzaam	en	ziek.	
Toch	bleef	Job	een	eerlijk	en	goed	mens.	
God	vond	dat	het	genoeg	was	en	dat	Job	
weer	normaal	mocht	leven.	Job	rende	blij	
zijn	vrouw	tegemoet	die	een	kan	gekookte	
melk	droeg	en	ze	botsten	tegen	elkaar	op.	
De	kan	kletterde	tegen	de	berk	op	de	
binnenplaats.	Vanaf	die	dag	heeft	de	berk	
een	witte	bast	en	omdat	de	melk	gekookt	
was,	zie	je	dat	de	boom	nog	steeds	vervelt.	

Ga	rechtsaf	het	bruggetje	over	
(links	is	de	natuurspeeltuin),	
direct	na	het	bruggetje	staat	
links:	

Brem:	
Lijkt	op	de	zeldzamere	
gaspeldoorn	(die	staat	hier	
ook),	maar	de	brem	heeft	
geen	doorns.		
Van	de	twijgen	kunnen	
bezems	gemaakt	worden.	
In	het	verleden	werd	de	vezel	
gebruikt	als	vervanger	van	
jute.	Voel	dat	de	takken	en	
twijgen	5-kantig	zijn!	

Aan	verse	zaden	(dus	in	de	
zomer)	zit	een	oranje	
mierenbroodje,	dit	is	voedsel	
voor	mieren,	die	zo	voor	de	
verspreiding	van	de	zaden	
zorgen..	

Ga	linksaf	langs	het	bordje	
‘vochtige	heide	op	veen’.	Bij	
de	vijvermuurtjes	en	het	
bankje	staat:	

Mispel:	
Vrucht	moet	overrijp	zijn:	
binnenkant	begint	te	rotten	
door	bv	vorst,	aan	de	
buitenkant	nog	geen	tekenen	
van	verroting.	Hier	komt	de	
uitdrukking	‘zo	rot	als	een	
mispel’	vandaan!	
	
Mispels	(vruchten)	
eeuwenlang	als	delicatesse	
beschouwd.	De	Grieken	en	
Romeinen	hadden	de	vrucht	
aan	de	god	Saturnus	gewijd	

Ga	naar	links	langs	de	Bijenhuis(3),	
richting	de	Middeleeuwse	
boerderij,	dan	staat	links	in	de	
pluktuin	(Kleinfruittuin,	nr	13)	de:	
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Zomereik:	
Eikeltjes	kun	je	drinken,	maar	kun	
je	ze	ook	eten?	
Het	recept	voor	eikeltjes	koffie	
staat	op:	
http//zomaakjehetzelf.nl/eikel	
tjeskoffie-maken/	
	
op	de	Natuurscheurkalender	van	:	
Marjel	Neefjes,		
Communicatiebureau	de	Lynx:		
staat	een	leuk	gedicht	genaamd:		
“Eikeltjes	eten”.	Het	staat	hier	
rechts	op	het	blad	

Loop	verder	over	de	eikenlaan:	

Amerikaanse	eiken:	
Eikels	bevatten	meer	tannine	
dan	inlandse	eiken.		Daarom	
weinig/niet	gegeten	door	
Europese	knaagdieren.	Ze	
hebben	een	hoger	vetgehalte	
daarom	hebbe	ze	wel	de	
voorkeur	bij	de	Amerikaanse	
eekhoorn.	
	
Eikels	pas	na	2	jaar	rijp	
(zomereik	ieder	jaar),	

Aan	het	einde	van	het	pad	staan	
knotelzen.	Ga	hier	rechtsaf.	Ga	
tegenover	de	moestuinen	rechts	
even	een	paadje	in.	Hier	staan:	

Beuken:	
De	Latijnse	naam	is:	fagus	sylvatica:	
sylvatica=	van	het	bos,		
fagus	van	Griekse	‘phago’=	‘eten’:	
mens	en	dier	kunnen	veel	vruchten	
eten	in	een	goed	mastjaar.	
Let	op:	rauwe	beukennootjes	
bevatten	fagine	(dus	geen	
blauwzuur,	wat	veel	mensen	
denken)	=	zwak	giftige,	narcotische	
stof,	dit	gif	verdwijnt	door	ze	te	
bakken/roosteren.	Als	je	veel	rauwe	
beukennootjes	eet	krijg	je	
buitengewone	vrolijkheid,	daarna	
hoofdpijn	en	misselijkheid.	
Dit	jaar	waarschijnlijk	maar	5%	mast,	
dus	er	zullen	weinig	beukennootjes	
te	vinden	zijn……	

Loop	terug	en	ga	rechtdoor	bij	de	
liggende	boomstam	op	de	grond	en	
langs	het	blotenvoetenpad	(nr	10).	
Einde	rechts.	Dat	is	een	laan	met:		

Eikeltjes	eten	

De	lekkerste	ham,	moetje	weten	
Komt	van	varkens	die	eikeltjes	eten	
Ook	voor	eekhoorns	zijn	eikels	een	must	
En	het	schijnt	dat	de	gaai	ze	graag	lust	
	
Maar	als	ik	nou	verdwaal	in	het	bos	
En	van	honger	bezwijk	op	het	mos	
Kan	ik	dan	–	ook	al	is	het	maar	even	
Op	eikels	als	mens	overleven?	
	
Als	je	eikels	zo	rauw	consumeert	
Nee,	dat	eindigt	waarschijnlijk	verkeerd	
Het	is	bitter	en	trekt	in	je	mond	
En	is	al	met	al	heel	ongezond	
	
Toch	blijken	ze	eetbaar	te	zijn	
Je	pelt	ze	en	hakt	ze	goed	fijn	
En	dan	in	een	lap	in	een	beekje	
Om	te	spoelen,	de	helft	van	een	weekje	
	
Na	roosteren	op	hete	stenen	
Is	je	honger	volkomen	verdwenen	
Dus	het	kost	wel	een	beetje	geduld	
Maar	je	buik	is	met	eikels	gevuld!	

Einde	rechts	en	alsmaar	
rechtdoor	lopen,	even	rechts	
bij	het	slolomhek,	tot	u	terug	
bent	bij	Het	Groene	Huis.	


