BOOMLESSEN: NUMMER 1, Week 14 2020

(B)oerBurgerBos “Op Zand”
Zoals je misschien weet komt er in jullie gemeente Drimmelen op de grens van Made en Hooge Zwaluwe een nieuw
bos. Bij dat bos komt een Kinderboomkwekerij. Leerlingen van het technasium van het Dongemond College gaan die
kwekerij ontwerpen en na de zomer gaan we die kwekerij aanleggen. Als je iets wil doen voor het nieuwe bos hoef
je niet te wachten! Nu is het seizoen om naar buiten te gaan, iets te leren over bomen en als je het leuk vindt en
als je het wel kun je al zorgen dat er straks boompjes zijn om te planten! Dat zou top zijn! Vragen? Antwoorden?
Kan via contactformulier of cedric@bousche.nl

https://www.plint.nl/posters/poezieposter-zullen-we-een-bos-beginnen.html

Jouw boomwoordenschat 1
Zaadverspreiding Manier waarop de zaden van bomen in de buurt van een boom terecht komen.
Ontkiemen,
Uit het zaad komt een wortel en twee kiemblaadjes als begin van een nieuwe
ontkieming
boom.
Kiemplantje
Het zaad (soms nog met reservevoedsel zoals bij een eik of kastanje) met de eerste
wortels en de twee eerst blaadjes (die kiemblaadjes zien er heel naders uit dan de
blaadjes die later aan de boom komen)
Kiemrust
Zaad moet soms een tijd rustig liggen wachten op de goede omstandigheden en
ontkiemt soms pas als het echt nodig. Dan kan best een paar jaar duren maar het
kan ook snel gaan.
Penwortel
Bij sommige bomen komt er één hele stevige wortel die snel diep de grond in gaat,
kijk maar eens bij de eik en de kastanje. Die wortel noem je een penwortel.
Entgrond
Heel vaak zitten er al hele bijzondere stofjes, schimmels, bacteriën in de grond
rondom zo’n zaadje. Die stofjes helpen bij het ontkiemen en wortelen en zijn vaak
te danken aan bomen en planten die in de buurt staan van zo’n zaadje.
Mastjaar
Sommige bomen hebben mastjaren, dat zijn jaren waarin een boom veel meer
zaden heeft dan in andere jaren. In het schema zie je van die bomen hoeveel
mastjaren er zijn in een periode van 5 jaar. De meeste bomen maken ieder jaar
genoeg zaden, sommige bomen maar één keer in de 5 jaar.
Zaailing
Kiemplantje uit zaad, net ontkiemt.
Jaarling
Kiemplantje van vorig jaar dus boompje uit zaad die aan 2e groeiseizoen begint.
Jouw overzicht
Zaadverspreiding en kieming van boom- en struiksoorten (uit praktijkboek Bosbeheer)
Verspreidingsperiode
Boomsoort
Verspreidingswijze Mast (zaadval)
Kiemperiode Kieming
Iep
wind, water
april-juni
juni-juli
enkele dagen
Wilg
wind, water
mei-juli
mei-juli
direct na zaadval
Populier
wind, water
4 (eind)mei-juli
juni-juli
Zoete kers
dieren
juni-juli
voorjaar
wind, water,
Berk
dieren
juli-augustus
april-mei
Gewone
vogelkers
dieren
juli-augustus
voorjaar
Lijsterbes
dieren
juli-winter
voorjaar
Hazelaar
dieren
augustus-oktober
voorjaar
Linde
wind
augustus-herfst
april-mei
kiemrust > 1jaar
Robinia
wind
herfst-voorjaar
voorjaar
Vuilboom
dieren
augustus-herfst
late voorjaar
Tamme
kastanje
dieren
september-oktober
voorjaar
Haagbeuk
wind
september-november
voorjaar
kiemrust > 1jaar
Sleedoorn
dieren
september-november
voorjaar
Beuk
dieren
2 september-november
mei
Esdoorn
wind
september-december
late voorjaar
Wintereik
dieren
oktober
voorjaar
direct na zaadval
Zomereik
dieren
2 oktober-november
mei-juni
Es
wind, water
3 oktober-voorjaar
mei-juni
kiemrust enkel jaren
wind, water,
Zwarte els
dieren
3 oktober-voorjaar
mei
Taxus
dieren
augustus-oktober
voorjaar
Fijnspar
wind
1 oktober-januari
mei
Douglas
wind
1 november-december
april-mei
Grove den
wind, dieren
1 december-februari
april-mei
ook wel na zaadval
Lariks
wind
1 december-mei
april-mei

Wat kun je doen?
1. Je kunt gaan rondlopen in de buurt van je huis of je school of misschien wel in je tuin.
2. Neem dan een schepje mee en een tas of een emmer.
3. Kijk goed onder de bomen of je ook een zaadje vindt of een kiemplantje dat je mee naar huis kunt nemen.
Schep plantjes wel heel voorzichtig en diep genoeg uit zodat je de wortels niet beschadigd. Neem ook een
beetje grond mee van rondom je zaad of je kiemplantje.
4. Plant thuis je zaad of je kiemplantje in een pot met goede grond of tuinaarde.
5. Maak een briefje waarop je de datum zet, waar je je plantje of zaad gevonden hebt en als je het weet zet je
ook de naam van de boomsoort er bij. Je mag er ook bij zetten hoe oud je denkt dat de boom is waar dit
kiemplantje of zaadje vandaan komt (als je na kunt gaan van welke boom het zaad of het kiemplantje komt,
je kunt dat misschien zien aan de bast of aan oude blaadjes onder de boom of aan de boom). Het schema
hieronder zegt iets over hoe ver het zaad van de boom kan liggen.
6. Zorg goed voor de zaad of kiemplantje (zorg voor water, licht en lucht).
7. In november van dit jaar of het voorjaar van 2021 mag je dan je eigen boompje op een eigen plekje zetten in
het nieuwe bos.
Percentage van het zaad dat binnen een bepaalde afstand van de zaadbron (de boom) valt (Oosterbaan 2000).
Boomsoort
Afstand tot zaadbron (meter)
0-20
20-50
50-100
>100
Grove den
Douglas
Lariks
Fijnspar
Eik
Berk
Beuk
Zwarte Els
Es
Esdoorn
80/100% van het zaad valt binnen deze afstand
10/50% van het zaad valt binnen deze afstand
1-10% van het zaad valt binnen deze afstand
Wat kun je nog meer doen?
Als je tijd hebt en je vindt het leuk, kijk dan maar eens of je de bomen op de foto’s hieronder weet te vinden. Ga ze
eens bezoeken als je ze weet te vinden en bekijk ze eens goed. Misschien vind je het leuk om ze te tekenen of er iets
over op te schrijven. En wie weet heb je wel vragen?
1 Hooge Zwaluwe

2 Made

Staan er kiemplantjes onder de boom?
Hoe hoog denk je dat deze boom is?
Wat is de omtrek van deze boom ongeveer (op 130 cm
hoogte)
Hoe zwaar denk je dat deze boom ongeveer is?
Hoe oud denk je dat deze boom is?
Hier onder mag je jouw goede antwoord omcirkelen:
Welke boom is het oudst?
Welke boom wordt gekapt?
Van welke boom kan je de rechtste planken zagen?
Welke boom stond er al bij de watersnood in 1953?
Op welke boom groeit in een holte een andere boom?

Boom 1 Boom 2
Boom 1 Boom 2
Boom 1 Boom 2
Boom 1 Boom 2
Boom 1 Boom 2

En een denkvraag:
Zouden deze bomen hier als zaailing terecht zijn gekomen of zouden ze hier geplant zijn?

Foto 1 Achter "Onze Kerk" in Hooge Zwaluwe en foto2 bij de Stuifhoek in Made

Hoe plant je je kiemplantje of jaarling?
Plant je kiemplant in een pot net zo diep in de grond als je je plant gevonden hebt. De wortel zal meestal al in de
grond zitten, het reservevoedsel met de kiemblaadjes net boven de grond. Denk er aan dat een penwortel graag
ver de diepte in wil (zie foto) dus heb je dan eigenlijk een hoge pot nodig. Stamp de grond om de wortel(s) niet te
hard aan, lucht is ook belangrijk! Zet je plantje net zo weg zoals je het hebt gevonden dus of in de zon of in de
schaduw van een plant…. Je probeert de omstandigheden waarin je je plantje hebt gevonden na te bootsen.

Verduidelijking 1 Jaarling Kastanje, begint aan 2e groeijaar, lange penwortel

Verduidelijking 2 Zaailing (kiemplantje) en jaarling van de Esdoorn, geen penwortel.

