De 13 nieuwe struiksoorten zijn:

•

Spaanse aak (Acer campestre)

•

Rode kornoelje (Cornus sanguinea)

•

Hazelaar (Corylus avellana)

•

Tweestijlige meidoorn (Cratageugus
leavigata)

•

Wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)

•

Hulst (Ilex aquifolium)

•

Wilde appel (Malus sylvestris) (eetbaar)

•

Sleedoorn (Prunus spinosa)

•

Sporkehout / vuilboom (Rhamnus frangula)

•

Eglantier / wilde roos (Rosa rubiginosa)

•

Gelderse roos (Viburnum opulus)

•

Brem (Cytisus scoparius)

•

Duinroos (Rosa pimpinelliflora)

Wij kunnen uw bijdrage goed
gebruiken. Het jaarlijkse lidmaatschap
zal voor een gedeelte aangewend worden
voor een stuk vernieuwing en het andere
gedeelte voor het doorlopende
onderhoud van het speelterrein. Ook
zullen met regelmaat leuke natuur
educatieve activiteiten voor kinderen
georganiseerd worden. In eerste instantie
is buitenspelen vooral gewoon LEUK!!!
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Welke blaadjes zie jij?
Kijk eens goed naar de blaadjes
hieronder. Kun je de bladvormen vinden
van de 4 boomsoorten die in het nieuwe
speelterrein komen? Vind je misschien
andere blaadjes in het speelterrein die
hier niet bij staan?

Eikenboom (Quercus robur)
Wanneer in het Nederlands over de eik
gesproken wordt, gaat het meestal over de
zomereik. De boom kan eeuwen oud
worden. Eikenhout wordt voor heel veel
verschillende dingen gebruikt. Eikenhout is
sterk en hard, maar toch redelijk makkelijk
te bewerken.

Ruwe Berk (Betula pendula)

Bomen
Bomen zijn leuk om in te spelen. Zij zijn ook
nog erg nuttig. Niet alleen om in te klimmen.
Een boom zorgt namelijk ook voor zuurstof
in de lucht.
Insecten, vogels en eekhoorns komen graag
in bomen. Om te slapen, eten en te broeden.
Kijk eens naar een boom: je ziet de stam, een
kruin… maar wist je dat een groot gedeelte
van de boom onder de grond zit? Dat is het
wortelstelsel.

Welke boom heb jij
vandaag geplant?

…………………

De gewone berk Betula pendula is de meest
voorkomende berk en tref je werkelijk
overal aan. Berken zijn sterke bomen die
goed groeien op voor andere bomen
ongunstige plekken. Berken hebben in het
voorjaar “katjes” en frisgroene blaadjes die
later in het jaar vaak schitterende
herfstkleuren krijgen.

Zoete kers (Prunus avium)
De zoete kers is een plant uit de
rozenfamilie. Hij geeft na een aantal jaren
eetbare kersen. De boom bloeit in april met
witte bloemen en kan wel 15-20 meter hoog
worden.

Grove Den (Pinus sylvestris)
De grove den is een soort van het
geslacht Den uit de dennenfamilie. De
grove den wordt ook wel 'pijnboom'
genoemd. Grove den herken je aan de
twee naalden die bij elkaar op een
uitstulping van een twijg staan. Die
naalden zijn rond de 5 cm lang.
Vrijstaande Grove dennen herken je
ook aan de vorm van de kronen. Onder
invloed van de overheersende
windrichting passen deze zich daaraan
aan en krijgen een typische vorm die we
van oudsher vliegden noemen.

