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November - Herfstbladeren speurderskaart

Beuk

Zomereik

Gewone esdoorn

Tamme kastanje

Afkomstig van Noord-Amerika en
genoemd naar de tulpvormige
groenig-oranje bloemen die zich wat
tussen het blad verschuilen. Opvallende
grote bladeren, die wel 20 cm lang en
breed kunnen worden. Het grote blad is
zeer opvallend gelobd met een vierkante
punt alsof iemand deze met een schaar
heeft afgesneden. Het blad vertoont in
de herfst prachtige verkleuringen.

De beuk is een schaduwsoort. Als jonge
boom is hij uitstekend aangepast aan de
schaduwrijke omstandigheden waarin hij
opgroeit. Het goed bewerkbare beukenhout diende vroeger om materiaal voor
drukletters en houtsneden te snijden.
Het hout is hard en splintert niet zodat
het zeer geschikt is voor meubels,
binnenschrijnwerk, keukengerei en
speelgoed. Het is zeer goed brandhout.

Vroeger werden veel hakhoutpercelen
aangelegd voor de looistofproductie, als
basisproduct voor de leerlooierij. Het
loof werd gebruik als veevoeder. Van
de eikels kan na roosteren eikelkoffie gemaakt worden. Het hout is zeer
waardevol en staat bekend om zijn
grote duurzaamheid, zowel in binnenals buitenschrijnwerk, als onder water
(scheepsbouw).

Alle esdoornsoorten hebben tegenoverstaande knoppen, in het geval
van de gewone esdoorn zijn dit groene
afstaande knoppen. De esdoorn heeft
kenmerkende gevleugelde vruchten. Het
hout wordt gebruikt om meubels, violen,
parket, dansvloeren, houtsnijwerk en geweerkolven te maken. Het blad vertoont
vaak zwarte vlekken te wijten aan een
schimmelziekte.

Gemakkelijk herkenbaar aan de lange,
grof gezaagde bladeren. Tamme
kastanjes zijn gepoft prima eetbaar. De
Romeinen maakten er een soort pap
(pollenta) van. Men droogde de kastanjes langzaam boven een open vuur,
waarna ze werden gemalen en met melk
gemengd. Het hout wordt gebruikt voor
palen, duigen voor wijnvaten, doodskisten, meubels, zwaar bouwhout.

Haagbeuk

Zomerlinde

Ruwe berk

Amerikaanse eik

Hazelaar

Het hout is hard en taai en bijzonder
splijtvast. Het is een van de sterkste
houtsoorten van onze inheemse bomen.
Gebruikt voor hakblokken, tandraderen,
gereedschapsstelen en de aanslag hamertjes in piano’s. Vroeger werd het veel
gebruikt om wielen van te maken voor
rijtuigen en karren. Oude namen zijn
“IJzerhout” en ”Wielboom”. Heeft een
zeer mooie goedgele herfstverkleuring.

Hartvormige bladeren. Bijna alles van
de boom werd gebruikt: het hout als
brandhout en voor houtskool, de bast
voor touwvezels en het loof als veevoer
voor de winter. Bij de Germanen was
de linde gewijd aan Freya, godin van
vruchtbaarheid, liefde en gerechtigheid.
Onder het bladerdak van de linde werden vonnissen uitgesproken en werd er
beraadslaagd.

Het wordt veel gebruikt voor het maken
van handgrepen voor gereedschap.
De boom werd door de Germanen en
Kelten als een heilige boom beschouwd.
Men schreef hem zuiverende krachten
toe en gebruikte zijn takken om de
geesten van het oude jaar op de vlucht
te jagen. Misdadigers en geesteszieken
werden met berkentakken afgeranseld
om de kwade geesten te verdrijven.

Komt van nature voor in Noord-Amerika.
Een nadeel van de soort is dat deze
boom een brede en dichte kroon vormt
en daardoor andere boomsoorten verdringt en geen ondergroei toelaat. Het
hout is minder duurzaam en heeft een
grovere structuur dan dat van de zomereik. Het harde en taaie kernhout heeft
een roodbruine kleur. Het hout wordt
gebruikt voor vloeren en meubels.

Zorgt in de herfst voor lekkere, voedzame vruchten. Het hout brandt goed en
levert prima houtskool. De buigzame
tenen werden tot allerlei produkten
gevlochten, zoals bijvoorbeeld hekwerken en manden. Hazelaartakken
werden ook gebruikt bij het bouwen van
lemen hutten, de gevlochten takken
werden tussen houten palen bevestigd
en daarna bestreken met leem en stro.
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Carpinus betulus

Quercus robur

Fagus sylvatica

Tilia platyphyllos

Betula pendula

Acer pseudoplatanus

Quercus rubra
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Castanea sativa

Corylus avellana

