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De bomenwandeling
Lengte en duur van de wandeling: ca. 2 km; 40 minuten.
Startpunt: De wandeling begint 30 meter rechts van De Kapel. Neem
hier het brede wandelpad links. Meteen aan je linkerhand zie je de grove
dennen, nummer 1 op de routekaart, en foto linksboven (middenblad).
Vanaf hier volg je de route zoals op de kaart is aangegeven. Let op: aan
het einde (200 meter) van het brede wandelpad steek je de rondweg
(prof. Bronkhorstlaan) schuin rechts over naar een onverhard bospad
(tussen boomnummers 8 en 9, zie kaart).

De wandeling gaat door het van oorsprong Eiken-berkenbos. Zomereik,
berk en grove den zijn de dominante boomsoorten en de beuk komt verspreid voor. Aangeplant en verwilderd zijn douglas-, servische-, en zilversparren. De struiklaag is gevarieerd. Zo is er langs de route veel opslag
van wilde lijsterbes, (Amerikaanse) vogelkers, hazelaar, vlier, krentenboompje, hulst en vuilboom (sporkehout). Op de kaart zijn de nummers
te vinden van de wat grotere exemplaren van de bomen en struiken die je
tegenkomt. De foto’s in de kantlijn op de routekaart zijn op nummervolgorde en helpen bij het vinden van de boom.
Kenmerken en wetenswaardigheden van de bomen en struiken zijn meer
uitvoerig beschreven in de tekst.
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diverse activiteiten. Meer informatie is te vinden op onze website www.ivndebilt.nl
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Een korte geschiedenis van Berg en Bosch
De geschiedenis van Berg en Bosch gaat terug naar het begin van de 20ste
eeuw toen tuberculose een pandemie was en in Nederland 2 op de 1000
mensen, vooral uit de arbeidersklasse, het leven kostte. Het RoomsKatholieke ‘Werkliedenverbond’ nam het initiatief, ondersteund door het
toenmalige Departement van Arbeid, om een vereniging ter bestrijding van
de tuberculose op te richten: Herwonnen Levenskracht. Het sanatorium
Berg en Bosch werd onder leiding van dokter Bronkorst in het leven geroepen en moest de patiënten voorzien van rust, frisse lucht, zon, en goed
eten. Aanvankelijk was het sanatorium met klinieken gesitueerd in Berg en
Bosch te Apeldoorn. In 1933 werd het geheel, inclusief personeel en onroerend goed -huisjes die met de zon konden meedraaien-, en onder dezelfde
naam, verhuisd naar Bilthoven. Dat was dichtbij het Stads en Academisch
Ziekenhuis Utrecht en de Rijksuniversiteit, waarmee werd samengewerkt.
Het terrein werd uitgebreid met huizen voor artsen, zusters (diaconessen)
en ook "scholen voor langdurig zieke kinderen, verbonden aan een herstellingsoord" werden op het terrein ondergebracht. Later zouden ook kwetsbare kinderen uit de regio Bilthoven tot de school toegelaten worden. Rond
1960 werd het Medisch Centrum Berg en Bosch opgericht, en had de functie van een algemeen ziekenhuis. Vandaag de dag zijn er op het terrein
verschillende particuliere klinieken, en bureaus gevestigd.

De sociale werkplaatsen: ado
Berg en Bosch was allereerst een behandel-, en herstellingsoord voor
‘tuberculoselijders’. De ambitie
van dokter van Bronkhorst ging
verder. De kansen voor een
succesvolle integratie werd gezocht in werkplaatsen waar patiënten zich praktisch konden scholen en op die manier zich een nieuwe
plaats in de werkende samenleving konden verwerven. De ‘Werkplaatsen
Berg en Bosch’, waren zelfstandig opererende productiebedrijfjes. Voor
vrouwelijke patiënten de naaiateliers waar onder andere kleding werd gemaakt. Een boekbinderij, en voor de mannen de timmerwerkplaats, waar
houten speelgoed werd vervaardigd onder de merknaam ado. ADO stond
voor ‘Arbeid Door Onvolwaardigen’. Ko Verzuu was als ontwerper de
grondlegger voor het succes van het kleurrijke speelgoed dat aan De Stijl
en Rietveld doet denken. De ADO-werkplaats groeide uit tot een volwassen
productiebedrijf van hoogwaardig speelgoed, dat gretig aftrek vond bij luxe
warenhuizen als Metz en co, en de Bijenkorf. ADO ging als bedrijf in haar
geheel over in 1962 naar Zeist. Het acronym werd omgedoopt in ‘Apart
Doelmatig en Onverwoestbaar’.
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Het terrein Berg en Bosch
Het terrein van ruim 46 ha. is onderdeel van de Ridderoordse bossen aan
de Gezichtslaan. Het was oorspronkelijk eigendom van Baron van Boetzelaer, die huis hield op Sandwijck in De Bilt. Professor Bronkhorst had uitgesproken ideeën over de invloed van huisvesting op het genezingsproces, waarbij de symbiose van architectuur en de natuur een grote rol
speelde. In nauwe samenwerking tussen hem en de architecten B.J. Koldewey en C.M. van Moorsel is het gebouwencomplex tot stand gekomen.
De gebouwen zijn voorbeeldmatig voor de Delftse School. Voor de tuin en
het groen was de Duitse tuin-, en landschapsarchitect Otto Schultz aangetrokken. Schultz hield kantoor in het kloosterpark in de Bilt en was toen
net klaar met het Villapark Bosch en Duin, en het Oosterpark (de componistenbuurt in Bilthoven Noord).
Bij de aanleg zijn waar mogelijk oude dennen, eiken, berken en beuken
gespaard. Schultz heeft langs de lanen en op de weiden bomen geplant
waaronder veel verschillende naaldbomen. Als grapje vinden we hier ook
veel ‘liefdesbomen’: twee bomen (veelal eiken) direct naast elkaar geplant waardoor de stammen met elkaar vergroeiden (meerstammig).

Herkenning en wetenswaardigheden van de bomen en
struiken langs de route
In de volgende pagina’s zijn wetenswaardigheden van de voorkomende
bomen en struiken beschreven. Aanwijzingen om de boom te kunnen herkennen staan in de tekst.
Om het onderscheid tussen de soorten gemakkelijk te maken zijn kenmerkende verschillen tussen verwante of gelijkende soorten beschreven.
Is de geur een soortkenmerk dan is dit aangegeven met een neus:
Als de soort ‘voelbaar’anders is, dan is dit met

aangegeven.

Dat kan zijn als het blad zacht, ruw of stekelig aanvoelt.
Het nummer achter de soortnaam verwijst naar de vindplaats op de routekaart (middenblad). Op de eerste pagina’s staan de naaldbomen centraal. Te beginnen met de dennen. Daarna de sparren, en tenslotte de
loofbomen en struiken.
Uitgangspunt is de routekaart, waar veel van de bomen, genummerd op
volgorde van tegenkomen, zijn aangegeven. In de bomenlijst
(achterkant) kun je zien op welke pagina er een meer uitgebreide uitleg
staat over de boom in kwestie.
Fijne wandeling!
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Dennen
Dennen verschillen van andere naaldbomen door hun naalden. Die staan
met twee, drie of vijf in een schede.

Grove den (1) Pinus silvestris
De grove den heeft van alle soorten
dennen het grootst verspreidingsgebied dat strekt van Zuid Spanje tot
Noord Scandinavië en Oost Siberië.
Het is een echte pionier, die als een
van de eerste bomen zich met haar
penwortel weet te vestigen op rotsachtig terrein, stuifzand of kapvlakte.
De grove dennen die hier in een
groepje staan zijn waarschijnlijk aangeplant. In tegenstelling tot de zogenaamde ‘vliegden’ die als zaad aan is
komen waaien en als solitaire boom
breed uitgroeit. Vliegdennen vinden
we her en der ook op het terrein. De grove den werd aan het begin van
de vorige eeuw massaal aangeplant voor de productie van grenenhout.
Ook hier op het terrein van Berg en Bosch dat toen onderdeel was van de
Ridderoordse bossen. Bosbouw gebeurde onder leiding van Staatsbosbeheer dat toen net was opgericht.
Herkenning De grove den herken je onder andere aan de naalden. Die
zijn relatief kort (5-6 cm) en zitten met twee in een schede. De kegels
zijn bolvormig, kortgesteeld en hangen aan de takken. Oudere schors
(stam van de boom) is diepgegroefd in platen. Jonge schors (boven in de
boom) is schilferig, oranje koperkleurig.
Ecologie De zaden (kleine ‘pijnboompitten’) zitten tussen de schubjes en
zijn een belangrijke voedselbron voor dieren zoals gaaien, boomklevers en
eekhoorns. Als je veel kegels kapotgehakt ziet liggen, onder bijvoorbeeld
een eik, dan is het de moeite waard om naar boven te kijken of je daar
misschien een spechtensmidse ziet. De kegel wordt door de specht in de
schors geklemd zodat de zaden gemakkelijk kunnen worden weggepikt.
Hars heeft een desinfecterende werking en komt vrij bij beschadiging van
de boom. Behalve de naalden gebruiken rode bosmieren hars bij de ingangen van de mierenhoop (voetenvegende mieren) om het nest vrij te houden van ongewenste schimmels en bacteriën.
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Weymouthden (22) Pinus strobus
Deze den komt oorspronkelijk uit
Noord-Amerika en is in de 18e eeuw
door Lord Weymouth op grote schaal
in Europa geïntroduceerd. Het hout is
gelijkmatig van structuur en daarom
goed bewerkbaar en gebruikt voor
gietwerk en vioolbouw.
Herkenning De gebogen, en zachte
naalden zijn 6-10 cm. lang en staan
in meerdere groepjes van vijf aan
de twijg. De kegels zijn lang en harsig. De stam van jonge exemplaren
hebben kenmerkende bladlittekens
van de takken die als kransen aan
de boom groeien (foto links). De
leeftijd is daarom gemakkelijk vast
te stellen door te tellen!

Sparren
Fijnspar (10) Picea abies
De fijnspar is in Nederland aangeplant als kerstboom en voor productie
van vurenhout en papier. De
fijnspar heeft ook op Berg en
Bosch veel te lijden van de
‘letterzetter’. De larve van dit
schorskevertje graaft gangen
tussen schors en bast waardoor de sapstroom wordt
verstoort en de boom afsterft. Het vurenhout van
goede kwaliteit is buigzaam
en trilt goed mee. Vandaar
wordt het wel gebruikt als
‘klankhout’ voor de bouw van bovenblad van violen, cello’s en klankbodems van piano’s. De zaden in de kegels zijn geliefd bij vogels, muizen en
eekhoorns.
Herkenning Naalden zijn stijf stekelig, de 10-15 cm lange kegels hangen
en de schors is schubbig, oranje-bruin van kleur.
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Canadese Hemlockspar (12) Tsuga canadensis
De platte naalden zijn ongelijk van lengte en
zacht, waardoor deze spar ‘aaibaar’ is. De
kleine eironde kegeltjes (2 cm) zijn ongesteeld, en verschijnen aan de takken van de
boom bij een leeftijd van 20-30 jaar.

Servische spar (21) Picea omorika
Deze spar is door houtvesters veel
aangeplant omdat hij weinig eisen
stelt aan bodem en klimaat, gemakkelijk is op te kweken vanuit zaad en
vanwege de korte afbuigende takken
weinig te duchten heeft van takbreuk door sneeuwgewicht.
Herkenning Een sierlijke boom,
smalle takken die de boom vaak een
zuilvorm geeft. De hangende kegels
zijn ca 6 cm lang en harsig.

De naalden zijn afgeplat van boven donkergroen en van
onderen zilverwit. De schors is roodbruin en bladdert in
ronde platen af.

Douglasspar (8) Pseudotsuga menziesii
De Douglas is een snelle groeier en is een van
de hoogste bomen ter wereld (100 meter in
Noors-Amerika, tot 50 meter in Nederland).
De boom levert het Amerikaans grenen hout
dat zwaar duurzaam is en gebruikt wordt voor
deuren, vloerhout, scheepsmasten.
Herkenning De schors van oudere bomen is
diepgegroefd met een oranje gloed. De kegels
hangen en zijn herkenbaar door de 3-tandige
dekschubben. De naalden staan voornamelijk in het horizontale vlak, hebben een afgeronde punt, voelen zacht
aan en geven bij kneuzing (fijnwrijven!) een sinaasappelgeur af. Aan de onderkant van de naalden lopen twee zilverwitte banden.
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Reuzenzilverspar (20) Abies grandis
Deze sierlijke piramidevormige naaldboom is een snelle
groeier zowel in de lengte als in de stamomvang. Onderste
takken blijven lang aan de boom zitten, waardoor de boom
een dicht bladerdek heeft. De afgevallen bladeren verteren
snel en zijn door hun rijkheid aan mineralen een goede
grondverbeteraar.
Herkenning De kegels (6-12 cm lang) staan omhooggericht. De glanzend donkergroene naalden zijn afwisselend
kort (3 cm) en lang (6 cm). Bij kneuzing (naald fijnwrijven!) geven de naalden een citrusgeur af.

Nordmann-zilverspar (13) Abies nordmanniana
De Nordmann is bij ons ook bekend als kerstboom. Fraai
ook vanwege de regelmatige takvorming waarvan de laagste takken lang blijven zitten aan de stam.
Herkenning Kegels (zoals bij vrijwel alle zilversparren)
staand opgericht. De stompe naalden staan rondom de
twijg en zijn donkergroen van boven en zilvergrijs van onderen.

Overige naaldbomen
Taxus ‘venijnboom’(6) Taxus baccata
De taxus is veel aangeplant op Berg en Bosch. De struik is
tweehuizig: bomen met manlijke bloemen en de vrouwelijke
bomen, die in de herfst de rode bessen dragen. Het is een
van de meest langzaam groeiende boomsoorten, die ook hoge leeftijden kunnen bereiken (2000 jaar en ouder). Het hout
is mede daardoor knetterhard. Alle delen van de boom zijn
voor zoogdieren giftig (‘venijn’), maar de bessen zijn geliefd
bij vogels zoals alle lijsterachtigen die op doortrek aan de
boom bijtanken. De taxus bevat baccatine dat na bewerking wordt gebruikt
bij chemotherapie als cytostaticum.
Herkenning De enige naaldboom met groene takken. Naalden zijn donkergroen van boven, en lichtgroen van onderen. De rijpe zaden zijn omgeven met een rood-vlezig en plakkerig rokje (arillus).
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Libanonceder (28) Cedrus libani
De Libananon ceder is net als we
hier op Berg en Bosch zien, aangeplant ials sierboom. Kenmerkend is
de bon-sai-achtige, etagevorm van
de kruin. In de oudheid werd het
zeer duurzame, insectbestendige, en
geurige hout gebruikt voor tempelbouw en kledingkasten. Het houtpoeder werd gebruikt voor het balsemen van doden in Egypte.

Japanse lork (lariks) (25) Larix kaemferi
De lariks is een bladverliezende
naaldboom. In Nederland
vinden we van de 10
Larikssoorten
vooral
de Europese (inheems
in de Alpen en MiddenOost Europa), en de
Japanse Lariks. In de
bosbouw heeft de JaDe kegels van de Europese (links) en de Japanse Lariks
panse lariks de voor- (rechts)
keur vanwege de snellere groei en omdat hij minder eisen stelt aan de bodem. Het hout is duurzaam en wordt gebruikt in de scheepsbouw. De lariks verkleurt in de herfst
tot helder geel, en verliest daarna in de winter haar naalden. In het voorjaar straalt het helder lichtgroen van de naalden, die als kwastjes uit de
knop komen. In Japan is de soort geliefd als Bonsai-boompje de ‘Geldden‘.
Door opbinden en snoeien van takken en wortels wordt de groei in de gewenste vorm gebracht.
Herkenning: De takken zijn horizontaal gericht of licht opstaand, terwijl
die van de Europese lariks meer neerhangen. De kegels van de Japanse
lariks zijn ronder van vorm dan die van de Europese lariks (ovaalvormig),
en de schubben van de kegels krullen aan de top. De jonge twijgen van de
Japanse lariks zijn behaard.
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Reuzenlevensboom (9) Thuja plicata
De boom is als alleenstaande boom (zoals je
ziet in het weiland links) een bepalend landschapselement. De vorm en het wintergroen
maakt deze, en de verwante, kleinere Westerse levensboom (Thuja occidentalis), een
graag aangeplante boom in tuinen, parken
en begraafplaatsen. Beide soorten zijn te
vinden op het terrein van Berg en Bosch. De
Westerse levensboom is kleiner, en heeft
een meer piramidale vorm. De soorten verdragen schaduw goed maar geven zelf ook
beschutting, in hagen, en voor jonge aan
plant. Indianen gebruikten het roodachtige
hout voor hun kano’s en totempalen. Het natuurlijke verspreidingsgebied strekt van Alaska tot aan California.
Bij kneuzing (fijnwrijven!) geven de naalden
een prettige vruchtengeur af (appelen).
De naalden, vruchten en groeivorm van de Reuzenlevensboom (boven) en de Westerse
(onder).

Mammoetboom (11) Sequoiadendron giganteum
De naam zegt het al: een reuzeboom is deze!
Loop eens naar de boom en voel de dikke zachte
schors. Je kunt er tegenaan slaan met je vuist
zonder je knokkels te beschadigen. Die zompige
schors biedt de boom bescherming tegen bosbrand. Het hout is ‘waardeloos’ maar de boom
zelf is een sieraad voor ieder bos en park. De
boom biedt ook veel nestgelegenheid voor holenbroeders. In Amerika kan de boom zo groot en
oud worden dat er auto’s onderdoor kunnen rijden. Door de snelle hoogtegroei is de boom ook
kwetsbaar voor blikseminslag.
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Watercipres (33) Metasequoia glyptostroboides
De lichtdoorlatende kroon en piramidale vorm
maakt de watercipres tot een geliefde laanboom. Maar ook in een bosrand of als solitair in
tuinen en parken voegt de boom veel toe aan
het landschap. Het is een bladverliezende naaldboom.
Herkenning: De watercipres is met een beetje
moeite te onderscheiden van de moerascipres
(Taxodium distichum). De watercipres heeft een
meer
piramidale
vorm,
de
naalden
staan tegenover elkaar (verspreid bij de moerascipres), de kegels zijn langgesteeld (zittend
bij de moerascipres). De moerascipres gedijt
goed in waterrijke omgeving ook door de luchtwortels die als wortel-stompen uit de grond rijzen.
De Watercipres (boven)
vergeleken met de Moerascipres (onder)

Loofbomen
Zomereik (5) ‘liefdeseik’ (5a) Quercus robur
De soortnaam ‘robur’ betekent stoer –robuust-.
Sinds de laatste ijstijd (ca. 20.000 jaar geleden)
heeft de eik zich verspreid over Europa. De zomereik is een kensoort voor het berkeneikenbos, dat dominant is op de
drogere zandgrondgronden van de
Utrechtse Heuvelrug.
Eikenhout is geliefd als zogenaamd
’geriefhout’ (zoals voor meubels,
vloeren). De zomereik kan hoge
leeftijden bereiken (200-400 jaar
in Nederland) en levert hardhout
van hoge kwaliteit en heeft een Groeivorm van de zomereik met gegroefde
hoog rendement bij verbranding. schors (rechts). De ‘liefdeseik’ (links).
De ‘liefdes eik’ (5a) is in feite een
meerstammige eik. Als grapje door de tuinarchitect als twee afzonderlijke
eiken naast elkaar geplant, die na jaren met elkaar vergroeien op de raakvlakken.
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Herkenning Er zitten groepjes stompe knoppen
van verschillende grootte aan het uiteinde van
elke tak. De bladeren hebben een golvende
bladrand (gelobd) en zijn ongesteeld, maar de
eikels hebben wel een steeltje. Dit zorgt ervoor
dat zowel blad en eikel elkaar niet in de weg zitten en ze beide zoveel mogelijk zonlicht kunnen
opvangen. De schors is gegroefd.

Zittende (ongesteelde) bladeren en gesteelde eikels
van de zomereik.

Ecologie De zomereik houdt van ruimte om te
groeien en is lichtminnend. Jonge exemplaren in
een dicht bos zijn gevoelig voor aantasting door
vraat en schimmels (meeldauw), en hebben zo
weinig overlevingskans.
Een volgroeide eik is een ecosysteem op zichzelf. De boom leeft met vele paddenstoelensoorten in symbiose. Waarbij de paddenstoel in ruil
voor voedingsstoffen van de eik, opgeloste mineralen teruggeeft, en de wortels tegen uitdroging beschermt. Ook bij veel soorten insecten in
alle stadia van ontwikkeling (van ei, larve tot
imago) is de eik geliefd. Van de meeste insecten
heeft de zomereik niet veel te lijden. Dat komt
door de eikenschors die veel aan looizuren bevat
en beschermt tegen schimmels, bacteriën en
insectenvraat.

Eikenprocessievlinder. Van
boven naar beneden: het
nest, de rups, de processie
en de vlinder.
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De eikenprocessierups daar ondervindt de eik
wel schade van. Deze rups is het laatste decennium een plaag voor de mens en ook voor de
eikenstand, omdat de kroon van de boom jaar
na jaar volledig kaal wordt gevreten. Fotosynthese en processen zoals sapstromen worden
verstoord. En dat gebeurt zeker in droge zomers.
Niet alleen insecten, maar ook de eikels voorzien
in voedsel voor veel vogels (gaaien, houtduiven),
zoogdieren (eekhoorns, muizen). Deze dieren
helpen de zomereik op deze manier ook weer
voor de verspreiding.

Amerikaanse eik (23) Quercus rubra
De soortnaam rubra verwijst naar
de rode kleur van de bladeren in de
herfst. Een boom die een laan of
bosrand prachtig versiert in dit jaargetij. De rode kroon in de herfst, en
het roze-kleurige hardhout zijn redenen geweest om deze (sier)boom
massaal te importeren vanuit Noord
-Amerika naar Nederland. Dat was
al in de 18e eeuw. Aan het eind van
de vorige eeuw is de Amerikaanse
eik als exoot uit de gratie en wordt
zij door bosbeheer aangepakt en
ingeperkt door ringen of kap. Dat
lot is voor deze majestueuze boom
niet terecht, vind ik.
Ecologie De afgelopen 250 jaar
had de Amerikaanse eik weinig te
duchten van parasitaire plagen zoals schimmels, bacteriën, en insecten. Het was een exoot en nog onbekend voor de in Nederland aanwezige fauna en schimmelrijk. Tot
nog toe bleef het een ‘steriele
boom’ zou je kunnen zeggen. Maar
daar is in de laatste 20 jaar verandering in gekomen. De boom heeft
zich inmiddels aangepast, en breidt
zich goed uit. Maar ook de schimmels, bacteriën en ook sommige
insecten weten inmiddels hoe de
exoot te ‘enteren’. Paddenstoelen
zoals, de eikhaas, zwavelzwam (die
jaren toenemen.

Gesteelde puntige bladeren (links), en de
ongesteelde eikels (rechts). Kleine eenjarige bovenaan de tak, en grotere tweejarige eikels (onder).

houden van looizuur) zie je de laatste

Herkenning Aan het uiteinde van iedere tak zit een groepje spitse knoppen. De gesteelde bladeren (12 tot 20 cm.) zijn vaak diep ingesneden en
lopen uit in scherpe bladpunten. De eikels zijn ongesteeld, en hebben een
ondiep dopje (napje). Aan de takken vind je kleine eenjarige en wat grotere (2-3 cm) tweejarige eikels. De schors van oudere exemplaren is zwak
gegroefd en naar de kern toe oranje getint.
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Beuk (4) Fagus sylvatica
Op de route zien we twee nog
jonge beuken naast elkaar
staan. Rechts de gewone
beuk en links de bruine (rode)
variëteit. De beuk is een
beeldbepalende boom van
park en bos. Als solitaire
boom, in groepjes, als laanboom, en in de bosrand. Die
vormen zie je allemaal in Berg en Bosch!
Herkenning De beuk is te herkennen aan de gladde, zilvergrijsgroene
schors, de bladeren die ovaalrond zijn en waarvan de zijnerven parallel aan
elkaar lopen. De knoppen zijn lang en scherp puntig. Reeën laten de taken
daarom links liggen. Is de boom net in het blad dan is het aardig om eens
goed te kijken naar dat fris-groene blaadje. Het is behaard, en aan de
bladrand is dat te zien als wimpers (foto rechts). Beharing dient, net als bij
ons, ter isolatie. Het nog jonge en dunne blad zou anders veel verdampen,
en ook laat-intredende vorst krijgt zo minder kans. Dit mechanisme is voor
de beuk vooral van groot belang tijdens droogte, en zeker als de standplaats zoals hier droge zandgrond is. De beuk wortelt namelijk ondiep en
moet het dus hebben van de regen. De kroon is erg dicht, heeft meerdere
etages, en licht noch regenwater bereiken gemakkelijk de grond. De beuk
is weliswaar een dominante soort, waar andere planten niet of nauwelijks
onder kunnen groeien, maar zij heeft te lijden onder lage waterstand. Een
andere zwakke plek is dat ze gevoelig is voor ‘zonnebrand’. De schors is
dun en als er direct zonlicht op valt kan de sapstroom hoge temperaturen
bereiken, waardoor de boom doodgaat. Gebeurt dit bij een laanboom, dan
kan door het wegvallen van de ene boom, de volgende in de zon komen te
staan. Een domino-effect is het gevolg. Inpakken met jute biedt soms soelaas. Bij jonge bomen (of in beukenhagen) zie je nogal eens dat ze tot het
nieuwe blad verschijnt, het herfstblad behouden. Vermoedelijk is dat om
schaduw op de stam te creëren om die zonnebrand te voorkomen.
Ecologie De naam Fagus sylvatica betekent ‘eetbaar van het bos’. Zo is de
beuk een belangrijke leverancier van voedsel voor vele diersoorten. We
hebben nu al meerdere mastjaren (mast=varkensvoer) achterelkaar gezien. We weten dat de productie van eikels en beukennootjes in het jaar
afhangt van de productie van het voorafgaande jaar. Hogere productie
mag je verwachten als het voorgaande jaar de oogst gering was. Maar,
ook de zachtere winters door klimaatveranderingen spelen een rol. Hoe
warmer de winter, des te hoger de productie.
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En zachte winters hebben we nu al een aantal jaren achtereen gehad. Beuken van de oudere bossen zijn geliefd bij de (zwarte) spechten, om hun
nesten in uit te hakken. De nestgelegenheid wordt daarna overgenomen
door bosuilen, marterachtigen, spreeuwen, boomklevers en mezen. De
kleinere gaten doen dienst als zomerverblijven voor vleermuizen.

Haagbeuk (24) Carpinus betulus var. Fastigiata
De haagbeuk die je ziet is
beuk.
Deze
variëteit
heeft de schoppenaasvorm, en zie je ook veel
aangeplant als laanboom.

de variëteit fastigiata van de ‘gewone’ haag-

De naam haagbeuk wekt
verwarring. Mensen denken vaak dat de beuk in
haagvorm een haagbeuk
is. Dat is niet zo. De Links de ‘schoppen aas-vorm van de variëteit fastigiata. Spierbundels in de grijsgroene schors (midden), de
beuk als haag vormt een
bladeren met parallelle zijnerven en (dubbel)gezaagde
beukenhaag en de haag- bladrand (rechts).
beukenhaag zie je wat
minder vaak. De haagbeuk behoort tot de berkenfamilie en de beuk tot de
‘napjesdragers’. Het blad, de bloeiwijze en de vruchten verschillen. De
bladrand is dubbelgezaagd (bij de beuk glad), de bloemvorm zijn katjes, de
nootjes hebben een driekantig schutblad (zijn ‘gevleugeld’).
Eén kenmerk hebben beide gemeen: de schorskleur. Maar de bast van de
haagbeuk vormt bij oudere exemplaren kenmerkende zogenaamde
‘spierbundels’ (foto midden). Dat zie je niet bij de beuk.

De Berken van Berg en Bosch
Op Berg en Bosch vinden we maar liefst vier soorten berken. De inheemse
ruwe, en zachte berk. En ook exoten: de zwarte-, en de Kamsjatskaberk,
die zijn geïmporteerd.
Alle berken zijn pioniers, en lichtminnend. Ze vestigen zich snel in situaties
waar de vegetatie is verdwenen, door brand, het openvallen van bosplekken, en door kap van boompercelen. Het zijn echte ‘sprinters’, ze groeien
snel maar worden ook niet oud. Op den duur worden ze overschaduwd
door de beuk, de eik en dennen ‘De duurlopers’. Zij groeien minder snel
maar wel gestaag en kunnen veel ouder worden dan de berk. In natte terreinen zie je vooral de zachte berk, op droge zandgronden de ruwe berk.
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Ruwe berk (2) Betula pendula
De eerste twee berkensoorten die we tegenkomen
staan vlak bij elkaar aan het begin van de wandeling.
Vergelijken van groeivorm en blad is dus goed te
doen. Loop naar de ruwe berk rechts (nr. 2) kijk naar
de treurvorm en voel het blad tussen duim en wijsvinger: dat is ruw. De soortnaam ‘pendula’ verwijst
naar de hangende takken van deze berk. In tegenstelling tot de meer rechtopstaande takken van de
zachte berk (nr.7), die 30 meter verderop staat links
naast het pad. Voel ook hier het blad: door de dichte
beharing van het blad voelt het zacht aan, en ook de
jonge twijgen zijn zacht behaard.
De ruwe berk houdt van wat droger bodem, en die vind je in de hoger gelegen delen van de zandgronden op de Heuvelrug. Ruw, omdat het blad
onbehaard is en ruw aanvoelt als je het bekijkt of voelt.
Herkenning Bladeren zijn onbehaard (ruw) ruitvormig, en lang toegespitst (zie figuur op de volgende bladzijde). Overwegend hangen de takken. De witte schors bij oudere exemplaren maakt onder aan de stam
plaats voor diepe zwarte, ruwe verticale structuren.
Ecologie De ruwe berk kan in korte tijd een kapvlakte in bezet nemen.
Het is een snel groeiende soort, die anders dan bij veel andere bomen tot
in de late herfst doorgroeit. De boom wordt ook niet zo oud (150 jaar).
Ook al omdat de licht minnende boom door andere bomen zoals de eik,
grove den, en beuk in de loop van de tijd wordt overschaduwd.
De schors bevat betuline die de soort beschermt tegen insectenvraat. Berkensap gebruikt men onder andere voor de productie van haarwater.

Zachte berk (7) Betula pubescens
Herkenning De zachte berk is een rechtop gaande
boom, i.t.t. de hangende takvorm van de ruwe berk. De
bladeren, en jonge twijgen zijn zacht behaard. De bladvorm is rond-ruitvormig, en kort toegespitst (zie figuur
op de volgende bladzijde). De schors is roomwit van
kleur en heeft smalle horizontale streepjes (lenticellen,
donkerder van kleur).
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Zwarte berk (26) Betula nigra
De naam van de berk refereert aan de zwart-kleurende (donkerbruine) en
loslatende schors van oudere exemplaren. De zwarte berk is een soort die
van nature voorkomt in Noord-Oost Amerkia.

Kamsjatskaberk (34) Betula ermanii
Deze berk is afkomstig uit oost Azië, en kun je vinden door op het eind van
de wandeling iets van de route af te wijken naar de parkeerplaats. Daar
staan een paarexemplaren in het tussenpad. De boom herken je in eerste
instantie door de vellen witte schors die in brede stroken afbladderen. De
bladeren zijn groot en scherp getand.

Ruwe berk

Zachte berk

Zwarte berk

Kamsjatska berk

De vier voorkomende berkensoorten op Berg en Bosch vergeleken met elkaar
naar bladvorm en schors.
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Linde (14) Tilia x europea.
De lindenbomen die je aan het begin van de wandeling ziet zijn nog
niet volgroeid. Mooiere, oudere
exemplaren kom je aan het eind
van de wandeling tegen aan weerszijden van de professor Bronkhorstlaan als je zicht hebt op de Kapel.
De Hollandse linde is een hybride
van de zomer-/grootbladige linde
en de winter-/kleinbladige linde. De linde is al sinds de Romeinse tijd (rond
het begin van onze jaartelling) een dankbare laanboom en ook op pleinen
geliefd als schaduwbiedende boom. En natuurlijk ook geliefd vanwege de
heerlijke geur die tegen de avond in mei vrijkomt als de boom bloesemt.
Het is een goed snoeibare boom, vandaar dat hij ook graag gebruikt wordt
als leilinde. De boom kan hoge leeftijden bereiken (300-400 jaar). De Hollandse linde is weliswaar veel aangeplant als laanboom, maar heeft na de
bloei vaak te leiden van luis, die de overtollige suikers uitscheiden Op parkeerplaatsen geeft dat overlast voor de auto’s die onder de plak komen te
zitten. Daarom wordt de laatste decennia de voorkeur gegeven aan de zilverlinde.
Het hout is licht en zacht en goed geschikt voor houtsnijwerk en de fabricage van muziekinstrumenten.
Herkenning Jonge loten van de gewone (Hollandse) linde hebben vaak
een zig-zag patroon, met dikke, rode knoppen. De bladeren zijn hartvormig en hebben een asymmetrische bladvoet. De boom heeft neerbuigende takken die zorgen voor de klokvorm die lijkt op de bladvorm. De
Hollandse linde heeft vaak wortelopslag.

Hazelaar Corylus avelana
De hazelaar staat niet op de kaart,
maar je ziet de struik her en der
langs de route. Meestal zijn het
jongere exemplaren lager dan
3 meter.
Herkenning De struik of kleine
boom (kan 8 meter hoog worden)
is te herkennen aan de groeivorm. Meerdere stammen groeien uit de
‘ondergrondse stoel’. De hazelaar is eenhuizig en heeft zowel mannelijke
katjes, en vrouwelijke bloemen: prachtige paarse minuscule bloempjes
(foto midden).
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De boom is naaktbloeiend, dat wil zeggen dat de bloemen verschijnen voor
de boom in het blad komt. De bladeren zijn (ei-)rond, hartvormig, behaard en dubbel gezaagd. Aan de bladvoet zijn rood-aangelopen klierhaartjes te zien (loep!).
Ecologie De hazelaar is een van de eerst bloeiende planten (februari) en
daarom van belang voor vroeg uitvliegende zweefvliegen, en bijen zoals
hommels. De hazelnoten zijn geliefd bij vogels, en zoogdieren zoals muizen, en eekhoorns. Takken van de hazelaar zijn buigzaam en daarom vroeger veel gebruikt voor
vlechtwerk van erfscheidingen, of als staketsel van lemen
huizen.

Tamme kastanje (27) Castanea sativa
De boom levert de tamme kastanjes maar in Nederland
waren de zomers tot 40 jaar geleden niet warm genoeg om
ze hier te oogsten voor de verkoop. De soort is waarschijnlijk door de Romeinen ingevoerd uit het middellandse
zeegebied, waar de soort inheems is.
Herkenning De bladeren zijn langwerpig, grof getand. De
bloemen zijn gelig en bloeien in lange aren van 10-20 cm. In de stekelige
bolster zitten de noten. De schors van oudere exemplaren hebben vaak
spiraalvormige (kurketrekkerachtige) groeven.

Witte paardenkastanje (30) Aesculus hippocastaneum
De witte paardenkastanje is een echte sierboom. Zij staat
op Berg en Bosch majestueus in het weitje van de kinderboerderij. De groeivorm is goed te zien van de boom als
deze de ruimte heeft en zoals hier in de volle breedte uit
kan groeien. Het gebladerte is ‘op geitenhoogte’ afgegeten
en heeft zo een scherpe ondergrens gekregen.
Herkenning De grote handvormige bladeren staan tegenover elkaar en hebben elk 5 tot 7 ‘vingers’ (deelblaadjes).
De knoppen zijn dik, glimmend en plakkerig. De bloemen
verschijnen als toortsen (kaarsen) rechtopstaand aan de
boom in de lente. De kastanjes zitten in een ruwe
(stekelige) bolster, en zijn roodbruin-glimmend, behalve de
‘navel’ die wittig is van kleur. De takken groeien eerst
breeduit, en later omhoog, waardoor de groeivorm er als
een kandelaar uitziet, en dat past mooi bij de kaarsen!
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Noorse esdoorn (3) Acer platanoides
De Noorse esdoorn is, zoals de naam al aangeeft,
een inheemse boom in Scandinavië.
Melksap verschijnt bij het breken van de bladsteel.
Het sap van esdoorns is rijk aan suikers. Dat is
vooral het geval bij de Suikeresdoorn (Acer saccharum), waarvan het sap ook nu nog wordt afgetapt
(ahornstroop).
Herkenning De bladeren staan als bij alle esdoornsoorten tegenover elkaar. Het blad is 5 lobbig, die
uitlopen in scherpe punten. De soortnaam platanoides verwijs naar de bladvorm, die lijkt op die van de
plataan (zie onder). De schors is fijn geribbeld.

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus
De Gewone esdoorn is inheems in Europa, n verspreid zich gemakkelijk via de gevleugelde zaden
(‘neusjes’). Het hout is room-wit, gemakkelijk te
bewerken, weinig onderhevig aan krimp of uitzetten,
en daarom veel gebruikt voor het maken van meubels, en muziekinstrumenten (vioolbouw).
Herkenning De bladeren staan kruislings tegenover
elkaar. Het blad is vijflobbig en zwak getand. De
bladsteel is veelal rood/oranje gekleurd. In de winter is de esdoorn te herkennen aan de dikke glanzend groene knoppen, die tegenover elkaar staan.
De gevleugelde zaden (neusjes) staan in een kleinere hoek dan die van de Noorse esdoorn.

Plataan (29) Platanus acerifolia
De soortnaam verwijst naar de bladeren die acer
(=esdoorn) achtig zijn qua vorm. Bladeren staan
echter verspreid aan de tak (vergelijk tegenover elkaar staand bij Esdoorn).
Vruchtzaden zijn (vergelijkbaar met die van de paardenbloem) in ‘katoenachtige’ bolletjes gekapseld.
Schors bij oudere bomen valt in dunne plakkaten
weg, waardoor de boom een gevlekt patroon krijgt
lijkend op camouflagepakken van soldaten.
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(Amerikaanse) vogelkers (16) Prunus serotina/padus
Sierkers (15) Prunus spec.
Langs de route vind je veel van de Amerikaanse
vogelkers (foto boven), en moet je goed zoeken
naar de gewone inheemse vogelkers (foto midden). De gewone vogelkers lijkt minder goed
bestand tegen de droogte van de laatste jaren.
De Amerikaanse vogelkers is in de 20ste eeuw
ingevoerd om de ondergroei in de bossen te verrijken. De soort deed het echter zo goed, dat hij
als snel de naam Bospest kreeg. Door het giftige
strooisel (bladeren bevatten blauwzuurverbindingen) is het voor andere soorten haast onmogelijk te ontkiemen. Beide soorten zijn eenvoudig
te herkennen aan de onaangename bittere geur.
Als je een beetje schors van een tak krabt, dan
ruik je dat! Het onderscheid tussen de twee
soorten zijn de staande bloemtrossen van de
Amerikaanse vogelkers (hangend bij de gewone
vogelkers), en ook aan de glanzende, leerachtige
bladeren, die bij de gewone vogelkers mat zijn.
Soms vind je aan de bladsteel twee bladklieren.
Blad en bessen van de
De klieren produceren nectar waarmee mieren Amerikaanse vogelkers
worden gelokt die de struik beschermen tegen (boven), bloem en blad
ongedierte. De bessen van beide soorten zijn van de vogelkers
geliefd onder spreeuwen, merels en lijsters. Ook (midden), en de bloesem
voor de mens zijn ze eetbaar, rijk aan vitamine van de sierkers.
C, en ze worden nog steeds
gebruikt als toevoeging aan
brandewijn en rum.

Bladklieren van de vogelkers.

De schors van de vogelkers (links), de glimmende en schilferende schors van de Amerikaanse
vogelkers (midden) en de horizontale ringen en
loslatende schors van de sierkers (rechts).
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Vuilboom/sporkehout Frangula alnus
De vuilboom staat veel langs de route, maar het
zijn over het algemeen kleine, jonge struikjes en
je ziet ze gemakkelijk over het hoofd. Als de struik
in het blad zit zijn de ellipsvormige bladeren met
nerven die gebogen/parallel lopen aan de bladrand een kenmerk. Vanaf mei vind je 1-3 witte
bloempjes in de okselknopen die na een maand
rijpen tot rode bessen, die uiteindelijk zwart worden. In de winter is de bruin-donkergrijze schors met wit-grijze
stipjes (lenticellen, om te kunnen ademhalen) kenmerkend. De
pitten in de bessen werden gebruikt als geelpigment voor schilders zoals Rembrandt. En nog steeds gebruikt als kleurstof voor
kleding in India. ‘Schijtgeel’ was de naam waarschijnlijk omdat de
ontlasting geel kleurde door de moeilijk verteerbare gele pitjes.
Het hout breekt gemakkelijk is ‘fragiel’(frangula) en geeft prima
kwaliteit houtskool. Ook werd het houtskool gebruikt als element
voor buskruit.
De Romeinen droogden de schors, trokken er thee van en dronken dit laxeermiddel om de darmen te spoelen, na zwaar getafeld
te hebben. Vandaar de naam ‘vuilboom’.

Lijsterbes (19) Sorbus aucuparia
De lijsterbes heeft zijn naam gekregen omdat
vooral lijsterachtigen graag van de bessen eten die
in augustus verschijnen. Die bessen zijn een rijke
bron van vitamine C, en geliefd ook als jam voor
de mens. Het is een struik waarvan men vroeger
dacht dat het boze geesten/heksen op een afstand
hield. Het gelige hout dat buigzaam is en nauwelijks krimpt of uitzet is om die reden gebruikt voor
de fabricage van duimstokken. Ook handvatten en
kleine voorwerpen zoals spinnenwielen werden van
het hout gemaakt. De schors van de lijsterbes is
glinsterend grijs. De kroon is licht-doorlatend, en
de witte bloemtuilen in schermen sieren menig bos in de ondergroei
en aan de randen.
Herkenning De samengestelde -geveerde- bladeren, bestaan uit
11 tot 15 deelblaadjes die scherp zijn gezaagd.
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Duivelswandelstok Ariala elata 31
Waar het schoolgebouw begint tref
je aan de linkerkant van het pad
de wonderlijke duivelswandelstok
of engelenboom. Het is een markante struik . ‘Duivels’ vanwege de
gemene stekels op de stam, en
soms ook op de bladnerven. Kijk
eens goed naar die enorm grote
bladeren van soms wel 1 meter
groot die in alle richtingen groeien.
De kolossale licht gebogen bladeren staan horizontaal op de stam. Van juli
tot oktober bloeit de boom en aan de bloemen en de zwarte bessen is te
zien dat zij tot de klimopfamilie behoort. Insecten worden gelokt door de
zoete geur. Vogels doen zich tegoed aan de bessen. De boom komt van
nature voor in Japan, en is hier als sierstruik geïmporteerd.

Bijenboom ‘Stinkende es’ Tetradium daniellii 32
Een paar meter verderop rechts
van het pad staat een nog klein
(1,5 meter hoog) exemplaar van
de bijenboom. De boom komt
over 10 jaar in bloei en zal eind
augustus druk worden bezocht
door bijen en andere insecten.
De boom komt uit Oost-Azië en
is van belang voor zogenaamde
winterbijen die verantwoordelijk
zijn voor de bijengeneratie van
het volgend seizoen.
Bijnaam van de boom is ook wel ‘stinkende es’. Het samengestelde blad
lijkt wat op dat van een es, en om te testen of ze stinkt: wrijf je het blad
fijn en ruik dan maar eens!
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Kardinaalsmuts (17) Euyonimus europeus
De kardinaalsmuts is een struik
die algemeen voorkomt op zandgrond en in de duinen. Zij dankt
haar naam aan de in augustus
verschijnende opvallende donkerroze zaaddozen waarin de 4 geeloranje zaden tot rijping komen.
De stam en takken kunnen zogenaamde ‘kurklijsten’ (vleugeltjes)
vormen (foto links). Dit fenomeen zie je ook wel bij iepen, en
de Spaanse aak als ze vol in de
zon staan. Kurklijsten doen dienst als zonwering en ter isolatie om verdamping tegen te gaan. In de kardinaalsmuts verschijnen soms in de lente massaal de spinsels van de kardinaalsmutsstippelmot. De struik is dan ingepakt
als een Cristo-kunstwerk en de struik is in een mum van tijd volledig kaalgevreten. De plant is giftig (braken), de vruchten worden wel gemalen en vervolgens gebruikt als luizengif.
Herkenning De bladeren en takken staan kruislings tegenover elkaar, in een
vrijwel rechte hoek. De bladvorm is ovaalpuntig en fijn gezaagd, de twijgen
zijn vierkantig.

Meidoorn (18) Crataegus monogyna
De meidoorn behoort tot de rozenfamilie. Het is een
feest om de roze/witte bloesem te zien in het voorjaar,
en ook een feest voor de vele insecten die zich tegoed
doen aan de nectar. Door de 1 tot 2,5 cm lange doornen is de struik in gesnoeide vorm ook geliefd als haag
en erfafscheiding en veekering. In de haagvorm is het
ook een landschap bepalend element in met name het
rivierengebied. De rode vruchten -rozenbottels- zijn
van belang voor doortrekkende vogels in de herfst, zoals lijsters, kramsvogels en koperwieken.
Herkenning De bladeren staan verspreid en hebben
diep ingesneden lobben. Een kenmerk van de rozenfamilie, die je ook ziet bij de meidoorn, is dat vaak bij de
aanhechting van het blad aan de twijg twee steunblaadjes staan (foto onder).
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IVN De Bilt e.o.

IVN Natuureducatie is een landelijke vereniging die mens en natuur verbindt.
IVN De Bilt e.o. is een van de ca. 170 lokale afdelingen, die activiteiten in, en over de
natuur in de buurt organiseert. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond én
belangrijk natuur is. Langs de weg van beleving en kennisvergroting ontstaat meer
begrip en daardoor een grotere betrokkenheid bij de natuur. Op die manier dragen
we bij aan een duurzame, groene leefomgeving.
Ons motto is: Zien, inzien en ontzien.
Meer informatie over het IVN, de werkgroepen en activiteiten van onze afdeling is te
vinden op onze website www.ivndebilt.nl
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Inhoudsopgave van beschreven boomsoorten op nummer
(zie middenblad).
Genummerd op de kaart te vinden met foto
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Soort
Grove den
Ruwe berk
Noorse esdoorn
Beuk
Zomereik;5a liefdeseik
Venijnboom (taxus)
Zachte berk
Douglasspar
Reuzelevensboom(Westerse)
Fijnspar
Mammoetboom
Canadese Hemlockspar
Nordmannspar
Linde
Sierkers

31
32

Duivelswandelstok
Bijenboom

Pag.
5
18
22
16
11
8
18
7
10
6
10
7
7
20
23

Nr.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Soort
Amerikaanse vogelkers
Kardinaalsmuts
Meidoorn
Lijsterbes
Reuzezilverspar
Servische spar
Weymouthden
Amerikaanse eik
Haagbeuk
Japanse lariks(Europese)
Zwarte berk
Tamme kastanje
Libanonceder
Plataan
Paardenkastanje

Pag.
23
26
26
24
8
7
6
13
17
9
19
21
9
22
21

Schaars voorkomend wel op de kaart
25
18

33
34

Bijenboom
Kamsjatskaberk

18
14

Verspreid op het terrein, niet op de kaart
Vuilboom
Krentenboompje

24
17

Hazelaar
Gewone esdoorn

20
22

