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Inleiding 
De bomenspeurtocht in het park is geschikt voor alle seizoenen en voor jong 
en oud. De wandeling, die ongeveer een uur duurt, leidt langs 22 soorten 
bomen. Iedere gevonden boom heeft een korte beschrijving.  
Bij de paperclips staat informatie, die je eventueel thuis kunt lezen. 
Je kunt de speurtocht ook heel goed opdelen en op verschillende dagen 
stukken ervan doen. 
 
Beginpunt en eindpunt 
Het beginpunt en eindpunt zijn bij het hek van de hoofdingang van de 
kinderboerderij Merenwijk (Parkzicht 100, Leiden).  
De speurtocht kan buiten de openingstijden gelopen worden.  
Maar weet dat het hek om half 5 sluit.  

Wijkpark Merenwijk 
Meer informatie over het wijkpark en over andere activiteiten is te vinden op 
de website https://merenwijkpark.wordpress.com/  

 
 

Start bij de hoofdingang van de kinderboerderij 
 
Ga met je rug naar het hek staan met het gezicht richting het fietspad en de 
flats. Bekijk de bomen om je heen.  
 
Ze hebben allemaal andere vormen, stammen en blaadjes.  
En toch zijn het hier allemaal loofbomen. 
 

Loofbomen hebben meestal brede, vlakke bladeren.  
Zij krijgen allemaal bloemen. Het varieert van piepklein en groen tot 
rode of witte bloesem. Na de bestuiving ontwikkelen zich zaden. De 

zaden zitten vaak opgesloten in een harde noot of een vliesachtige vrucht.  
De buitenste laag van een boom, de schors, verschilt ook per boom.  
De schors beschermt de boom tegen uitdrogen, tegen het eten door dieren 
en zwammen en soms tegen brand. 
Je komt al deze bomen nog een keer in het park tegen.  
 
 
Loop het geasfalteerde fietspad op (richting flats en de parkeerplaats).  
Zoek de boom in het groene driehoekje. 
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1. Gewone linde 
Hier staat de gewone linde. In de lente groeien onderaan 
de boom jonge scheuten met grote lichtgroene bladeren. 
Op de afbeelding zie je de opvallende bloesem en zaden 
van de linde. 
De gewone linde is in Nederland een van de hoogste 
loofbomen. Schat eens in hoe hoog deze boom is. Is het hier al de hoogste? 
 

De Romeinen plantten de hoge, statige linden langs de wegen voor 
de schaduw op de weg en de zoete geur van de bloemen. En daarom 

staan ze nog steeds op de oprit van statige huizen en langs de weg.  
 
Loop terug naar het hek en ga vlak voor het hek rechtsaf het 
schelpenpaadje in.  
Zoek de drie grote bij elkaar staande bomen met een zachte geschilferde 
schors. Ze staan rondom het water.  
(Loop je een zitbankje voorbij, dan ben je te ver.) 
 

 
2. Watercipres  
Voel de schilferige, roodachtige schors. Vergelijk het straks met de andere 
bomen. De schors bestaat uit de dode cellen van de bast. De nog levende 
vaten in de bast vervoeren stoffen van de bladeren naar de rest van de 
boom. Bekijk de takken. Valt je iets op?  
Voor zo'n hoge boom hangen er nog veel takken op lage hoogte.  
 

De watercipres lijkt op de grote sequoia’s in Californië. In de herfst 
laat deze naaldboom de naalden vallen. We kennen de watercipres 
nog niet zo lang. Pas in 1941 vonden botanici in China meer dan 100 

grote levende exemplaren. Voor die tijd was de watercipres of metasequoia 
alleen als fossiele boom bekend.  

 
Loop terug richting het hek en loop dan rechtdoor langs het hek. Voorbij het 
grasveld, vind je aan de linkerkant een groepje grijsgroene stammen. Ze 
staan naast een grote boom. Bekijk nu de volgende stevige 
boom. Als er blad aan de boom zit, zie je dit blad. 
 
 
3. Ruwe iep of olm 
De ruwe iep is de sterkste soort van het geslacht van de 
iepen. Ze kunnen goed tegen vervuilde lucht.  
Het blad van een iep is bij de steel niet symmetrisch,  
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maar heeft een extra ‘lob’. Een deel van het blad zit lager aan de steel dan 
het andere deel. 
 

De houten kern van de iep heeft een mooie roodachtige bruine kleur 
en is heel taai. Ze gebruiken het voor kielen van boten. Het hout splijt 

vrijwel nooit en is ook ideaal voor stoelzittingen en naven van houten wielen. 
De iepen hebben wel last van de iepziekte. De iepenspintkever verspreidt 
een schimmel. De schimmel tast de houtvaten aan en het transport van 
voeding van de wortels naar de rest van de boom gaat steeds moeilijker.  
 
Loop verder op het pad. Zoek aan de linkerkant 
in dezelfde strook van bosjes een boom met 
deze wond. Wondlengte is 30 cm.  
 
 
4. Meidoorn 
De meidoorn is een struik of kleine boom die 
500 jaar oud kan worden. De boom heeft sterke 
doorns. Kun je zien dat de doorns een 
onderdeel zijn van de tak en er niet los aan 
zitten? Ze zijn heel scherp, voel maar eens.  
De vogels vinden de vruchten lekker, waardoor 
de zaden makkelijk met de uitwerpselen 
verspreiden. 

 
De boom groeit snel en wordt veel gebruikt als scheiding van land. 
Dan vormen ze een houtwal. Hierin leven veel dieren en planten.  

De meidoorn neemt snel open ruimtes in. Konijnen en schapen houden de 
meidoorn in toom, door de zaailingen en jonge bomen te eten. 
Het hout is heel hard en is geschikt als hakblok en wandelstok.  
Je ziet soms meidoorns met roze bloemen. Deze bomen zijn gekweekt. De 
wilde soorten zijn wit.  
Volgens oude verhalen zorgt het vernietigen van de boom voor onheil. 
 
Kun je de boom niet vinden? De boom staat aan het einde van het bosje. 
 
Loop door tot aan de 
picknicktafel. 
Zoek op dit veldje de 
bomen met deze schors. 
Er staan er meer. 
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5. Zoete kers of kriek 
Zie je verschillen tussen de verschillende kersenbomen? Het groepje bomen 
heeft een gladde schors en zijn jong. De alleenstaande kers heeft een 
gescheurde schors en is ouder. 
Op deze schors zie je mooie langwerpige strepen staan. Zie je ze? Dit zijn 
grote poriën (lenticellen), waar de boom door ademt. Planten ‘ademen’ dus 
met hun bladeren en met hun schors en stengels.  
 

De zoete kers geeft in het voorjaar bloesem en trekt de aandacht met 
de groepjes sneeuwwitte bloemen en later kersen. De kersen worden 

door vogels gegeten. Mensen eten ze vers en maken er siroop of likeuren 
van. De kersenbomen waar wij kersen van eten, komen van productiebomen 
die geënt zijn op het wortelstelsel van deze bomen. Ze zijn gekruist en 
geselecteerd om meer kersen te produceren.  
 
Aan de andere kant van het pad staat een vrijstaande boom.  
Loop ernaar toe.  
Raak de schors eens aan en voel het verschil met de watercipres (boom 2). 
Loop rond de boom. Bekijk de schors van dichtbij. Wat valt je allemaal op? 
 
 
6. Grauwe abeel 
Je hebt de grauwe bbeel van dichtbij bekeken. Zag je het rood tussen de 
ribbels? Dat is kurk. Als een boom snel groeit, scheurt de schors en maakt 
de boom kurk aan die de scheuren af dicht.  
Neem nu even afstand. Je snapt vast dat wij dit onze Majestueuze 
Mysterieuze Boom noemen.  
 

De deskundigen zien de grauwe abeel soms niet als aparte soort, 
maar als een bastaard van de ratelpopulier en de witte abeel. De 

abelen kunnen goed tegen zeewind en je ziet ze vaak in de duinen. Het hout 
van de grauwe abeel is hard en splijtvast en wordt gebruikt voor kisten en 
pallets. 
 
Loop verder door op hetzelfde pad. Loop mee met de bocht. 
Zoek nu aan de linkerkant een hele hoge boom, met sterk geribbelde 
schors. Hij staat direct naast het pad. 
 
Ga vlak bij de boom staan en doe je ogen dicht. Wat hoor je? 
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7. Populier 
Je hoort het ritselen van de bladeren in de wind. Dit komt vooral door de 
afplatting van de lange bladstelen. De grauwe abeel heeft dit ook. In deze 
boom kun je in dit park regelmatig boomkruipers en boomklevertjes zien.  

 
Het trillen van de bladeren van de populier duidt in oude verhalen op 
een geheime smart of schuldgevoelens. Men zegt dat de boom het 

hout leverde voor het kruis waaraan Christus stierf.  
De populier mengt makkelijk met andere populieren, waardoor er veel 
soorten van bestaan. 
 
Draai je om. Zoek de boom met deze wond. 
Hoe zouden de wonden ontstaan zijn?  
Bekijk het blad van de boom.  
Dit blad is oneven geveerd.  
 
 
8. Gewone es 
Zie je weinig blad aan de boom, dan kan de boom last 
hebben van de essentakziekte. De ziekte ontstaat 
door een schimmel. Deze verspreidt zich over grote 
afstanden via sporen door de lucht. De schimmel 
dringt via het blad (rechter foto) de takken en de boom 
in. Je ziet dan donkere verkleuringen op de stam.  

 
Men geloofde vroeger dat de es levenskracht 
gaf. Een ziek kind dat ze door de scheur van een gespleten es lieten 

gaan, zou genezen. Brandende blokken essenhout zou kwade geesten uit 
een vertrek verdrijven.  
Het hout is sterk en buigzaam. Het is zuiver wit, grof van draad en bijzonder 
taai. Het hout wordt gebruikt voor bijvoorbeeld roeiriemen, tennisrackets 
ski’s en stelen van spades en bijlen. 
 

 
 
Aan de linkerkant van de Gewone Es staat een boom met ook een oneven 
geveerd blad. Wat zijn de verschillen?  
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9. Wilde lijsterbes 
Vogels en vooral merels en lijsters zijn verzot op de oranje bessen van deze 
boom. Daar dankt de boom zijn naam aan.  

 
Soms plantten ze vroeger de boom bij het huis of een kerk omdat het 
heksen op een afstand zou houden.  

Het geel-grijze hout van de lijsterbes is sterk en buigzaam. Het hout is te 
gebruiken voor handgrepen van gereedschap en om beeldjes uit te snijden.  
 
Ga het bruggetje over en kijk om je heen. Op het kruispunt 
staan een aantal dezelfde bomen. Je ziet hun propjes 
waarschijnlijk op de paden liggen.  
 
 
10. Zwarte els 
De propjes zijn van de zwarte els. Van deze bomen is er 
eentje dood, maar wordt nog steeds intensief gebruikt. Waardoor? 
 

De Els komt al eeuwen in West-Europa voor. De zwarte els heeft een 
voorkeur voor een vochtige bodem, maar kan overal staan. De boom 

kan zeer goed tegen kou en water. Het hout van de els rot nauwelijks en is 
in Venetië gebruikt voor de palen om huizen op te bouwen. Het hout krijgt na 
het kappen een oranjerode kleur en vroeger waren ze daar bang voor. 
 
Met je rug naar de brug, sla je linksaf. Blijf dit pad volgen.  
Aan de rechterkant staan bomen, die je vaak in de duinen 
ziet. Ze hebben een geschilferde, gelaagde schors. 
 
 
11. Corsicaanse den 
De corsicaanse den heeft een kegelvorm. De boom heeft 
een slank silhouet als hij jong is. De schors is later 
gegroefd en schilfert. Zijn deze dennen jong of oud?  
 
Kijk eens op de grond. Wat zie je liggen?  
Ook naalden? Deze zijn altijd met zijn twee (gepaard (den 
is duo)). De naalden zijn lang en soms gedraaid. 
 

De maximale hoogte van de den is circa 35 meter. De takken zijn 
horizontaler dan bij andere dennen. De schors is donkergrijs. De 

volgroeide kegel is min of meer rond en is na 2 jaar rijp. 
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De den doet het goed op lichte zandgronden. Met zijn penwortel, diep in de 
bodem is de boom geschikt om verstuiving in de duinen tegen te gaan. Hier 
staat de den, omdat de aanleggers van het park de begroeiing van heel 
Nederland wilden nabootsen. Het hout van de den werd veel in de bouw en 
als mijnhout gebruikt. 
 
Loop door tot bij het bankje. Hier staan prachtige bomen.  
Er staat één beuk. Deze beuk heeft bovengrondse wortels.  
 
 
12. Beuk 
De schors van de beuk is zilvergrijs. Toch is de schors vaak groen. Dit komt 
door groene wiertjes, die op de schors groeien.  
Onder de beuk met blad is het donker en zie je weinig groeien. Kijk maar 
eens omhoog. Misschien zie je dat de bladeren en takken verspreid groeien. 
Als een soort paraplu vangt ieder blad zonlicht en regen op.  
Op de grond kunnen nog wel een paar beukennootjes liggen. Elke 6 of 7 
jaar maakt de beuk meer beukennootjes aan dan normaal. De nootjes op de 
grond ontkiemen in het voorjaar, voordat de puntige knoppen van de beuk 
uitlopen. Waarom? Dan is er nog licht onder de boom. 

 
De beuk is een statige boom en wordt veel langs 
lanen aangeplant. De beuk groeit goed in een koel 

en vochtig klimaat. Daarom zie je de beuk ook vaak in de 
bergen tussen de naaldbomen. Een beuk is na 80 jaar 
volgroeid en kan in een beukenbos zo’n 300 jaar worden. 
Het beukenhout gebruiken ze voor vloeren en meubilair. 
Het heeft fijne nerven, is buigzaam en gemakkelijk te draaien. 
Vroeger werden de runen (oud schrift) op beukenhouten plankjes gekerfd. 
 
Loop verder, houd rechts aan. Ga het bruggetje over en geniet van het 
uitzicht. Zoek de eerste grote boom aan de rechterkant van het pad.  
 
 
13. De Paardenkastanje 
De witte paardenkastanje staat veel langs lanen en 
in parken. De uiteinden van de takken staan sierlijk 
omhoog. In april/mei komen op deze takken 
toortsen te staan van veel kleine bloemen. In de 
bloemen kun je dan een geel vlekje of een rood 
vlekje zien. Dit is het honingmerkje.  
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Met het gele honingmerkje trekt de bloem insecten aan. Het honingmerkje 
wordt rood, als de bloem bevrucht is.  
 

De boom is rond 1600 vanuit de Balkan naar West-Europa gebracht. 
De kastanje kan 250 jaar oud worden. Maar deze schors is 

gescheurd. Als uit deze scheuren vloeistof druppelt, dan heeft de boom de 
kastanjebloedingsziekte. Een bacterie tast de bast aan. De boom krijgt 
wonden, waardoor zwammen en beestjes hun gang kunnen gaan. 
 
Loop door over het bruggetje, dan zie je aan de rechterkant drie dezelfde 
‘bomen’, die bestaan uit een heleboel uitschieters of stammetjes. 
 

 
14. Hazelaar 
Deze hazelaars lijken op een bos met stammen. Dat komt misschien doordat 
de bomen een keer tot aan de voet zijn gesnoeid. Er schieten dan een 
heleboel nieuwe takken uit de grond.  
De boomstruik bloeit in de winter en het stuifmeel verspreidt door de wind. 
Net als bij de berk en de els. De hazelaar is hier familie van.  
Een hazelaar krijgt trosjes van maximaal 4 nootjes. De mens at deze nootjes 
al in de prehistorie. Dat weten we omdat in graven uit de steentijd resten van 
de voedzame hazelnoten zijn teruggevonden. 
De dunne takken (de tenen) werden gevlochten als een 
raamwerk voor bootjes, waarover huiden en later zeildoek 
werd gespannen. Of als matten voor lemen muren, waarop 
stro en leem werd gesmeerd.  
Van het hout werd houtskool gemaakt.  
 
Aan de overkant van het pad, staat een grote boom met 
een gleuf erin. Zie de foto. 
 
 
15. Spaanse aak 
De spaanse aak is de enige esdoornsoort die inheems is. 
Misschien dat de boom daarom ook veldesdoorn wordt 
genoemd. De veldesdoorn heeft net als de gewone 
esdoorn zaden, die als helikoptertjes naar beneden vallen. 
Gooi ze maar (als los vleugeltje) in de lucht.  
De wortels zijn goed zichtbaar. De wortels zorgen ervoor 
dat de plant stevig op zijn plaats blijft staan (en hier zie je 
ook dat ze de boom behoeden voor omvallen). Wortels 
nemen water op met de daarin opgeloste voedingsstoffen.  
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Een boom slaat voedsel op in de boomwortels, zodat de boom in het 
voorjaar snel bladeren kan maken, uitlopen en bloeien. 

 
De veldesdoorn verwildert gemakkelijk en komt voor in loofbos en 
hagen. Het hout wordt alleen in de houtdraaierij gebruikt. Daar 

brengen ze op een houtdraaibank met een beitel een vorm in het hout aan 
door een stuk hout rond te draaien. 

 
Op de t-splitsing ga je rechtsaf. 
Zoek de groen bemoste witte boom. Zie je nog meer van deze bomen?  
Bekijk de schors aan de beide kanten van de boom. 
 
 
16. Berk 
De witte gladde dunne bast van de berk houdt goed water en zon tegen. Na 
zo’n 50 jaar wordt de bast echter ruw. Dat zie je goed bij deze berk. Had je 
verwacht dat een berk zoveel ribbels kon hebben? De bast kan het hout 
door de ribbels niet meer zo goed beschermen. Daardoor is deze berk 
gevoelig voor houtrot, schimmels, insecten, enzovoort. Een berk wordt 
maximaal 80 tot 100 jaar. Voor bomen is dat niet heel oud.  
 

De berk is een ranke lichte boom, die kou, droogte en arme grond 
goed kan verdragen. Het is één van de eerste bomen in een open 

vlakte. Je noemt dit 
een pionier. Na de 
ijstijd was de berk 
in ons gebied een 
millennium lang de 
dominante boom. 
In de loop van de 
tijd verdrongen 
vooral eiken en 
beuken de berken. 
Tijdens het leven van een berk groeien onder het licht doorlatende scherm 
van de bladeren, veel grassen en kruiden en soms andere bomen.  
De boom vergaat snel en dan komen de voedingsstoffen vrij voor planten en 
dieren. Alleen de papierachtige schors van de berk is heel sterk en blijft 
over. 
 
De berk werd door Germaanse en Keltische stammen vereerd, omdat ze er 
vernieuwende en zuiverende krachten aan toekenden.  
De boom werd voor van alles gebruikt. De schors voor kano’s, schoenen en 



	

versie 3 – 2019        p. 11 

dakbedekking. Knoppen en bladeren voor zeep om te looien en als verf voor 
wol. Het berkensuiker was in de Tweede Wereldoorlog tijdelijk een 
suikervervanger. Dit berkensuiker is de xylitol, die nu tegen tandbederf in 
kauwgom zit. 
 
Loop verder. Ga op het bruggetje staan. Kijk naar beide kanten over het 
water. Wat valt je op? 
Zie je ook de oude knotwilg. Er groeit en krioelt van alles in en op.  
 
 
17. Wilg 
De meeste wilgen kennen we als knotwilgen. De jonge scheuten worden 
gebruikt voor hekwerk en manden. Een wilg kan 25 meter hoog worden. 
Zo’n niet geknotte wilg zie je achter de knotwilg staan. Een echte boom, 
waar de schors deels van af is. Zie je de gaten, gemaakt door spechten? 
Wat zou er na de spechten in zijn komen wonen? 

 
De wilg is een pionier die snel groeit en niet heel oud wordt (net als de 
berk). De wilg staat graag aan de waterkant en houdt met de wortels 

de oever bij elkaar.  
De wilg vermeerdert makkelijk. De snel afbrekende takken vallen in het 
water, maken wortels aan en kunnen met de stroom mee elders aan 
modderige oevers weer een nieuwe boom worden.  
De grootste en meest in het wild voorkomende wilg is de Schietwilg.  
In de oudheid was al bekend dat de wilgen met smalle blaadjes 
geneeskrachtige eigenschappen hadden. We weten nu dat de werking het 
gevolg is van salicylzuur, dat in aspirine zit. 
 
Loop verder het bruggetje over en ga rechtsaf.  
Links zie je eerst de stam van een dode boom. 
Beklop de boom. Zie je de gaatjes? Ook hier zit 
van alles in. 
 
 
18. Stam van beuk 
Hier staat een oude dode boom. Zie je 
paddenstoelen of beestjes die meehelpen dit dode 
hout op te ruimen? Dood hout leeft. 
Er zitten ook veel gaten in. Die zijn door spechten 
gemaakt. Hier wonen nu soms andere vogels in. In 
dit park kunnen dat halsbandparkieten, 
boomklevers, boomkruipers en kauwen zijn.  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De volgende boom aan de linkerkant lijkt op een 
beuk, maar is het niet. Hij hoort ook niet tot dezelfde 
familie en je ziet daarom ook geen beukennootjes 
liggen. De blaadjes lijken wel op elkaar, maar de 
zaden zien er heel anders uit. Deze boom is familie 
van de els, de berk en de hazelaar. Klop ook op deze 
boom. Het is echt een groot verschil! 
 
 
19. Haagbeuk 
Voor je zie je de speelboom van het park. 
Het is een haagbeuk. De stam is onregelmatig. Hij 
lijkt uit meerdere stammen opgebouwd. Zie je de 
'spierbundels’? 
 

Haagbeukenhout is een van de sterkste splijtvaste houtsoorten en 
wordt gebruikt voor hakblokken, houten hamers, tandraderen en 
aanslaghamertjes in piano’s.  

De haagbeuk werd vroeger voor geriefhout gebruikt. Na het omhakken of 
knotten schieten vlakbij de grond, verse loten op uit de groeiknoppen. De 
boom wordt daarom vaak als haag gebruikt. Andere namen voor de 
Haagbeuk zijn ‘wielboom’ en ‘jukbeuk’. Je kon er goed spaken voor wielen 
van maken.  
 
Loop verder op het pad. Aan de rechterkant staat weer een prachtige boom. 
Er zitten allemaal soorten mos op. De stam lijkt een beetje op een beuk. Net 
zo groen en glad. Maar met de bladeren aan de boom is het heel duidelijk. 
 
 

20. Gewone esdoorn 
De esdoorn is een grote snel groeiende boom. Hier 
zitten ook die gevleugelde zaden / helikoptertjes aan. Zie 
je ze nog ergens liggen? De kans is groot dat je jonge 
esdoorntjes ziet. In de lente groeien namelijk heel veel 
zaailingen op. Ze overleven meestal de eerste jaren niet.  
Het sap van de esdoorn bevat veel suiker en in Noord-
Amerika hebben speciale esdoorns, de maples zoveel suiker, dat er siroop 
van wordt gemaakt. Het blad van de maple, staat op de Canadese vlag. 
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De Esdoorn kan 200 jaar worden. Na 60 jaar is 
het hout te gebruiken voor keukengerei, 

melkemmers, fineer en muziekinstrumenten. Het hout 
heeft een mooie fijne nerf, is roomwit, trekt niet krom en 
is gemakkelijk te bewerken. De vioolbouwer Stradivarius 
heeft rond 1700 voor het eerst de kam van de viool van 
esdoornhout gemaakt. Later zijn ook het achterblad, de 
hals en de zijranden hiervan gemaakt.  
 
Vervolg de route en kijk over de stapstenen uit. Je kunt even heen en weer 
lopen over de stenen. Maar voor de stapstenen ga je linksaf. 
Kijk rond op de t-splitsing. Zie je twee dezelfde groene bomen? 
 
 
21. Hulst 
Bekijk de bladeren eens goed. Een deel heeft gemene puntjes, maar hoger 
in de boom zijn ze gladder. Zie je ook de bruine gangetjes in het blad. De 
hulstmineerders maken deze gangen (de larven van de hulstvlieg). Zij leven 
in het blad en vervellen er een paar keer. Vogels vinden de larven heerlijk. 
Na het verpoppen verlaat een hulstvlieg het blad.  

 
De hulst met rode besjes is met Kerst vaak 
versiering in huis. Vroeger werd de ‘altijd 

groene’ boom in verband gebracht met de eeuwigheid 
en zou de boom de macht hebben om het kwaad en 
de ondergang te weren. Ze lijken inderdaad altijd 
groen te zijn, maar dat komt doordat de bladeren meer 
dan een jaar blijven zitten en niet allemaal tegelijk 
vernieuwen.  
De boom groeit langzaam. Het hout is dicht, hard en 
zwaar en is gebruikt voor snij- en inlegwerk. In het park staat hulst met rode 
bessen en een variëteit met witte bessen. Hulst kan 300 jaar oud worden.  
 
Ga rechtsaf. Houd rechts aan en ga rechtdoor tot je niet verder kunt. Ga nu 
linksaf. Je ziet aan de linkerkant een vrijstaande boom.  
 
 
22. Zomereik 
De eik heeft ruimte tussen de bladeren en laat veel licht door, zodat planten 
eronder kunnen groeien. De eik trekt ontzettend veel verschillende soorten 
insecten aan en dat maakt de boom ook interessant voor vogels en andere 
dieren.  
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Een eik kan minstens 500 jaar en soms wel 2000 jaar oud worden.  
Pas na 40 tot 80 jaar komen er eikels aan de boom. Eén keer per 3 tot 6 jaar 
zitten er extra veel eikels aan. De eikels worden gegeten door gaaien en 
muizen. Als zij de eikels verstoppen is er kans op een nieuwe boom. Van 
elke 100.000 eikels wordt er echter maar 1 een volwassen boom.  
 

Als je een eikenboom alleen ziet staan, dan kan het zijn, dat deze 
boom precies op de hoekgrens van percelen staat.  

Staan de eiken bij een boerderij, dan kunnen het bliksemafleiders zijn.  
 

 
Het hout is zeer sterk en is veel gebruikt als bouwmateriaal voor schepen, 
kerken en huizen. 
De oude Germanen hielden hun vergaderingen onder een eik. Het was de 
plek om recht te spreken en Romeinen gebruikten eikenloof als 
onderscheiding voor verdienstelijke burgers. 
 
 
Dit was de laatste boom van deze speurtocht. 
 
 
Er zijn twee manieren om weer bij het beginpunt uit te komen:  

1. Wanneer de ophaalbrug omlaag is, dan kun je via de kinderboerderij 
terug naar het beginpunt. Loop over de ophaalbrug en blijf rechtdoor 
lopen. Volg de hoofdroute richting de hooiberg en de Trotse Pauw.  
Je zit nu al op de enige weg naar het hek van de hoofdingang. 

Bij de Trotse Pauw kun je uitrusten en iets te eten en drinken nemen. 
Openingstijden: https://www.dehaardstee.nl/over-de-haardstee/de-trotse-pauw 
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2. Is de ophaalbrug opgehaald, neem dan hetzelfde pad terug, maar houd 
links aan. Je gaat linksaf het bruggetje over. Dit was de plek waar je 
naar de es en de lijsterbes hebt gekeken. Je loopt dit pad af, tot je weer 
bij het beginpunt bent. 

We hopen dat het een plezierige wandeling was.  
 
 
Andere activiteiten 
 
Vind je het ook leuk om aan een excursie of activiteit in het park mee te 
doen of met een gids te wandelen? Informatie daarover is te vinden op 
https://merenwijkpark.wordpress.com/  
 
Meer weten over bomen? 

- zie de samenvatting van boomdelen op pagina 16 van dit boekje 
- bomenbieb - http://www.bomenbieb.nl/ 
- flora van nederland - http://www.floravannederland.nl/ 
- samenvatting boom - https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-boom/ 

 

Dit boekje bestaat dankzij: 

Ant Brandenburg en Ron Hoppenbrouwers, die tijdens de 
Natuurgidsopleiding van IVN de speurtocht hebben gemaakt. 

 
De Stichting de Bloeiende Kip die het 
drukken van het boekje financiert. 
De medewerkers van de Trotse Pauw die 
zorgen voor de verspreiding.  

De IVN, die regelmatig natuurexcursies en 
wandelingen organiseert. De agenda: 
www.ivn.nl/afdeling/leidse-regio 

 
Zijn de boekjes op? De laatste versie is te downloaden van 
https://merenwijkpark.wordpress.com/  
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Samenvatting van genoemde boomdelen. 
 
 

 

De schors is de huid van de boom. De schors beschermt de boom. 

Onder de schors zit de bast. De bastcellen verplaatsen suikers van 
de bladeren naar de rest van de boom. De buitenste laag sterft 
voortdurend af, verandert eerst in kurk en later in schors. 

Het cambium zorgt voor de groei van de stam. Naar buiten toe vormt 
het bastcellen. Naar binnen toe vormt het cambium de houtcellen. 

In het spinthout zitten de houtcellen. De houtcellen verplaatsen 
water met voedingsstoffen van de wortels naar de kruin. In het 
voorjaar maakt het cambium een nieuw laagje spinthout aan. Aan de 
binnenkant verandert een laagje spinthout in kernhout. 

Het kernhout is de ruggengraat van een boom. De cellen zijn dood, 
maar verteren niet, zolang de buitenste lagen blijven leven. Het 
kernhout is heel erg sterk. 

De stam van de boom groeit in het voorjaar snel. Dit is het lichte hout. 
In de zomer groeit het nieuwe hout trager aan. Dit maakt de jaarringen 
zichtbaar. Aan de jaarringen kun je zien hoe oud de boom is. En ook 
wat de boom heeft meegemaakt  


