
Werkblad
Bomen in het Reeburgpark



Barend Bast en het schip van het Reeburgpark.
In Vught heeft ooit een enorm rijke familie gewoond. De familie ‘Van 
Rijckevorsel’. Het hoofd van deze familie was Baron Augustinus van 
Rijckevorsel. Deze man had zoveel geld dat hij een enorm landgoed kon 
kopen. Hij noemde dat het “Reeburgpark” en liet er een enorme villa 
bouwen. In het park liet hij prachtige bomen planten, afkomstig van over 
de hele wereld. Zijn broer hielp hem daarbij, want die was een ervaren 
tuinarchitect. Niet alleen bomen, struiken en bloemen werden er geplant, 
maar er werd ook een grote vijver aangelegd. Hier konden veel dieren in 
en om leven en op een vrije dag kon de baron daar ontspannen gaan zitten 
hengelen. Een van zijn favoriete hobby’s. Nu is het zo dat veel inwoners van 
Vught destijds graag eens kwamen kijken op dit landgoed, maar dat wilde 
de baron niet hebben. Wie heeft er immers graag vreemde mensen in zijn 
achtertuin rondlopen!?
Toch kwam het regelmatig voor dat er een jongeman op zijn terrein kwam 
en bij de vijver zat te dromen of met takken zat te spelen. Bernardo Bast 
was zijn naam. Na verloop van tijd veranderde het spelen. het leek wel alsof 
Bernardo van de takken iets wilde maken. 
Bernardo was een neefje van de buurman van de baron, de eigenaar van 
Huize Leeuwenstein. Omdat deze jongen niks kwaads leek te doen en de 
kinderen van de baron hem wel aardig vonden, liet de baron hem zijn gang 
gaan. De baron keek er verder niet meer naar om, totdat zijn vrouw hem op 
een dag, in uitgelaten stemming, kwam roepen.
Midden op de vijver dreef een schip met aan het roer ……..Bernardo. Boven 
hem uit torende een enorme mast met daaraan bevestigd een vlag die 
wapperend een dreigend embleem tot leven leek te brengen………………

Dat is inmiddels bijna twee eeuwen geleden.
Villa Reeburg bestaat al geruime tijd niet meer en het park is al jaren 
eigendom van de gemeente Vught.

In het huidige Reeburgpark staat Barend bedenkelijk om zich heen te 
kijken. Barend is een nazaat van Bernardo Bast. Hij heeft gehoord van het 
verhaal van zijn overoverover….., noujaheelverwegovergrootopa.
Hoe kon zijn vroegere familielid toch zo’n enorm schip hier hebben 
gebouwd? Barend is vastbesloten om een antwoord op deze vraag te 
vinden.  In piratenoutfit treedt hij in de voetsporen van zijn heelverwegge 
overgrootvader en gaat een kopie van het schip maken. Het hout waar in 
het verhaal over werd gesproken, moet wel afkomstig zijn geweest van 
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de bomen in het park. Barend leert over de hoogte en omvang van bomen 
en zijn diverse functies. In het Reeburgpark gaat hij de boomsoorten 
selecteren die hij het meest geschikt acht voor zijn schip.
Het is nogal veel werk voor hem alleen, misschien willen jullie hem daar een 
handje bij helpen?

Zou het lukken om Barend het juiste hout voor zijn schip te leveren? We 
gaan maar vlug aan de slag.



Opdracht 1  Schorsafdrukken maken
Mensen maken al vanaf hun eerste bestaan gebruik van bomen: o.a. als 
brandstof, als bouwmateriaal, of om papier te maken. Bomen zijn te ver-
delen in hardheid. Hardhout komt van loofbomen zoals de eik, de beuk, de 
kastanje en de esdoorn. Zachthout komt van coniferen zoals de den en de 
spar (uitzondering Taxus, zo hard als eik). De eik is buitengewoon hard en 
is daarom duurzaam (Het gaat bijna niet kapot en kan daarom heel lang 
gebruikt worden). Eikenhout wordt daarom regelmatig gebruikt in de bouw. 
(Voor een goed schip waren al gauw 2000 bomen nodig waarvan de helft 
soms tot afval verging). De den bestaat uit ‘vurenhout’ dat tamelijk zacht is. 
De den produceert een sterk geurende hars dat verrotting tegengaat.
De schors van de berk is zeer duurzaam, het rot bijna niet. Vroeger maak-
ten indianen er kano’s van. Taxus-takken werden vroeger gebruikt voor 
handbogen. Nu wordt het hout gebruikt voor decoratief fineer (dun vel hout. 
Vaak voor het mooie patroon). Notenhout wordt gebruikt voor meubels en 
als kolf van een geweer. Lariks voor meubilair en boten (goedkope sterke 
houtsoort). Essenhout is een geweldige schokdemper. Gebruikt als steel 
voor gereedschappen.

Je zult bij deze opdrachten kijken hoe de schors van bomen eruit ziet. Als je 
dit weet kun je bomen gemakkelijker herkennen.

Opdrachten:

1. Noem de verschillen en overeenkomsten tussen verschillende boom-
schorsen.

2. Pak een loep, een vel papier en een vetkrijtje (meer mag ook, als 
iedereen maar minstens 1 krijtje heeft). Kies een boom waarvan je 
de schors wilt bestuderen.
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3. Houd een vel papier tegen de stam van de boom aan en kleur met je vet-
krijt zachtjes over het papier. Zie je dat het patroon van de schors zichtbaar 
wordt?

4. Als je klaar bent bekijk de schors dan met je loep. Wat vind jij opvallend 
hieraan? Schrijf dat op de achterkant van je tekenvel.

5. Als je klaar bent ga je je werk vergelijken met die van je groepsgenoten. 

6. Welke overeenkomsten en verschillen hebben jullie gevonden?



Opdracht 2  Natuurlijke voorwerpen
Mensen vinden de natuur een belangrijke inspiratiebron. Veel kunstenaars 
zoals dichters en schilders nemen de natuur als onderwerp voor hun kunst-
uiting. 
Veel mensen zijn geboeid door de wijze waarop planten en dieren er uit 
zien, door hoe ze leven en die mensen willen hier meer vanaf weten. (biolo-
gen, geologen, klimatologen).

Ook kunnen we veel over de natuur leren. Zo is de neus van de hogesnel-
heidslijn, de Thalys, afgekeken van de snavel van het ijsvogeltje. Het bleek 
dat deze vorm ervoor zorgt dat er minder luchtweerstand is en zo is het 
mogelijk om een hogere snelheid te bereiken. Afkijken van de natuur wordt 
ook wel biomimicry genoemd. 

Veel medicijnen komen uit de natuur. Bijvoorbeeld vingerhoedskruid, een 
plant waarvan bekend is dat hij helpt bij hartklachten. 
De natuur heeft veel verschillende verschijningsvormen: 
Waarom heeft een vlinder deze vorm en kleur? 
Waarom zijn er bomen die eruit zien als woudreuzen of juist als slanke den-
nen?

Waardoor ben je verwonderd over de natuur?
Waar wil je meer van weten en wat boeit jou?
Denk daar eens rustig over na, misschien kun je hier het gedicht over ma-
ken.

Opdrachten:

1. Je verzamelt met je groep verschillende soorten natuurlijke voor-
werpen. Je kunt denken aan bladeren, veren van een vogel, takken, 
schors of een van de vele andere natuurschatten die er in het park 
te vinden zijn. 
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2. Schrijf een gedicht of een elfje waarin je de verschillende voorwer-
pen aan bod laat komen. 

Een “elfje” is een gedichtje dat niet rijmt.
Een “elfje” heeft precies elf woorden (vandaar de naam “elf”).
Die elf woorden zijn verdeeld over vijf regels.
Dat gaat als volgt:
Neem een ding, dier of mens in je hoofd waarover dit gedicht zal gaan.

Regel 1:  1 woord (de naam, de kleur, geur of het karakter van dit ding, dier, mens).
Regel 2:  2 woorden (zegt iets over het eerste woord: hoe is hij, zij, het ding)
Regel 3:  3 woorden (waar is het ding, dier, mens).
Regel 4:  4 woorden (wat doe je er mee, wat doet het dier, ding of de mens?).
Regel 5:  1 woord (ah, dat is het! Of: dat zegt of doet het. Of: een gevoel, een geluid). 

         Bron: A.Manssen 



Opdracht 3  Silhouetten puzzel
Als je tussen de bomen door wandelt kijk je natuurlijk vooral naar de prach-
tige kruinen, maar richt je blik ook eens naar beneden.
De bodem waarin de boom zijn wortels heeft vormt de belangrijkste factor 
in de groei.
In de bodem zitten voedingsstoffen die door de wortels van de boom wor-
den opgenomen in de voedingsbaan van de boom. Die voedingsstoffen wor-
den vervolgens via de stam naar elke tak en elk blaadje vervoerd. Het is net 
als de bloedbaan in ons lichaam.

De bodem heeft verschillende lagen. Bekijk de eerste laag maar eens die je 
ziet. Dit is de strooisellaag. Die bestaat uit rottende bladeren, afvalresten 
van bomen/planten en diertjes.
De laag hieronder is bijna zwart van kleur. Dat is de humuslaag. Kleine dier-
tjes, insecten en bacteriën hebben afvalresten uit de strooisellaag verteerd 
en tot voedingsrijke humus omgevormd.
De voedingsstoffen zakken met behulp van regen in diepe grondlagen waar 
de wortels van de bomen ze op kunnen nemen.

Opdrachten:
Aan de hand van de puzzel kun jij bomen herkennen en de naam ervan 
vinden op de boomzoekkaart en in het bomenboekje.

Per tweetal wordt er een silhouet uitgekozen. Je kijkt vanaf deze paal 
om je heen en probeert de boom te ontdekken die bij dat silhouet past. 
Natuurlijk mag je hulp inschakelen van groepsgenoten als je er niet 
helemaal uitkomt.
Als je de juiste boom gevonden hebt ga je met de zoekkaart bepalen 
welke boomsoort je hebt gevonden.

Vul op de antwoordenlijst achter het juiste silhouetnummer de 
boomsoort in.

Als je tijd over hebt kunt je van meer bomen de naam proberen te vin-
den.



9



Opdracht 4   Bladafdrukken maken
Zonder bomen, geen leven!
Bomen zorgen voor de zuurstof die mensen en dieren nodig hebben om te 
kunnen ademen. De boom heeft juist weer de uitgeademde lucht (koolzuur) 
van mens en dier nodig om van te leven. Zo houden ze elkaar in evenwicht. 
Dit wordt ook wel de zuurstof- koolzuurkringloop genoemd en is de basis 
van al het leven op de aarde.
Bladeren nemen de koolzuur uit de lucht op door middel van de huidmond-
jes, die in de bladeren zitten. Chlorofyl is de groene kleurstof in de plant, 
hier wordt het koolzuurgas omgezet in zuurstof. De huidmondjes kun je 
onder een microscoop zien.

Verder beschermt de boom mensen en dieren tegen harde windstoten en 
regen.
Ook zorgt de boom voor schaduw in zomerse hittedagen.
Daarnaast houden bomen met hun wortels de bodem vast zodat er geen 
erosie ontstaat. Erosie is het verschuiven van de bodem waardoor er mod-
derstromen kunnen ontstaan en er geen vruchtbare bodem meer overblijft. 
Een ander praktisch nut van bomen is dat ze voor voedsel zorgen, door 
vruchten te dragen. Denk maar aan appels, peren, kersen en walnoten bij-
voorbeeld.

Opdrachten:

1. Je verzamelt met je groepje verschillende soorten bladeren. Vervol-
gens kies je een blad dat je interessant vindt. Pak een vel papier, 
een kartonnen plaat en een vetkrijtje (meer krijtjes mag, als er 
genoeg zijn voor de anderen).
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2. Leg het blad op de kartonnen plaat en leg het vel papier er over-
heen. Wrijf nu met je vetkrijt licht over het vel papier. Het patroon 
van het blad wordt zichtbaar.

3. Bekijk met je loep het blad. Wat valt je op aan het blad?

4. Schrijf dit op, op de achterkant van je tekening.

5. Vergelijk je ontdekkingen met die van je groepsgenoot.



Opdracht 5  Boomhoogte en boom-  
     omvang meten

Alle bomen zijn verschillend. Elke soort heeft zijn eigen uiterlijke kenmer-
ken, zoals blad, schors, stam, kleur etc. De vorm van de boom wordt ook 
beïnvloed door de plaats waar de boom staat, de bodem, hoeveelheid licht, 
water en voedsel dat beschikbaar is. 
In het Reeburgpark staan erg veel verschillende bomen. De ene boom is 
breed en staat heel ruim, terwijl de andere boom hoog en smal is. Meestal 
zijn naaldbomen lang en smal. De loofbomen hebben voornamelijk een 
brede kroon. 
Voor een piraat die hout voor zijn boot zoekt is het wel interessant om te 
weten hoe hoog en hoe breed de bomen zijn. 
Weet je dat de breedte van de kroon, dus de takken die je ziet overeen 
komt met de ruimte die de wortels nodig hebben in de bodem? Daarom valt 
een boom niet zo snel om als het hard waait. 

In deze opdracht gaan we meten hoe hoog de boom is. We gaan ook de om-
vang van de boom meten. Zodat je weet hoe hoog en dik de boom is, die je 
gekozen hebt.
 
We gaan in tweetallen aan de slag.

Opdrachten:

1. Je werkt in tweetallen. Kies een boom uit die je wilt opmeten.

2. Hoe hoog denk je dat hij is?

3. De boomhoogtemeter is gemaakt met een hoek van 90 graden. Dit 
houdt in dat elke centimeter omhoog ook een centimeter er vanaf 
betekent. Elke meter omhoog is dus ook een meter van de boom 
vandaan. 
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4. Zorg dat het loodje aan het eind van het touwtje precies recht naar 
beneden hangt, over het gaatje heen. Je partner kan dat goed con-
troleren. Kijk door het buisje en stap zover naar achteren, totdat je 
de top van de boom kunt zien. Je partner controleert of het touw-
tje nog goed hangt en dat je niet ergens over struikelt of tegenaan 
loopt.

5. Blijf nu staan en houd het meetlint vast. Je partner loopt er in een 
rechte lijn mee naar de boom. Wat is de afstand die je meet?

6. Vergeet nu niet je lichaamslengte er nog bij op te tellen.

7. Schrijf je antwoord op de antwoordenlijst.

8. Je gaat nu de omvang van de boom meten. Draai het meetlint om 
de boom. Zorg dat het lint horizontaal blijft. Schrijf dit antwoord op 
de antwoordenlijst.



Opdracht 6  Jaarringen tellen en   
     beestjes zoeken
Bomen vormen een leefplaats voor vele dieren. Bomen zijn geschikt als uit-
kijktoren, zangpodium, restaurant, schuilplaats en kraamkliniek. 

Vele vogels maken gebruiken van bomen, maar ook diverse kleine insec-
ten zijn in bomen te vinden. Bladeren bieden geweldige beschutte plaatsen 
voor diverse soorten rupsen. Niet alleen boven de grond, maar ook onder 
de grond is de boom een leefplek voor dieren. Regenwormen zijn belangrijk 
voor bomen, omdat via hun gangen lucht in de grond rondom de wortels 
kan komen. Zij slepen ook afgevallen bladeren de grond in en brengen de 
voedingsstofffen weer terug naar plaatsen waar de wortels deze kunnen 
bereiken.
Holen gravende dieren zoals konijnen en dassen maken vaak hun huis onder 
een boom. De wortels voorkómen dat de grond instort en verwijderen ook 
een deel van het vocht, waardoor de grond droger wordt.

Opdrachten:

1. Je gaat met je groep naar de boom die afgebeeld staat op het plaat-
je. Bekijk de boom en bespreek met elkaar wat je ziet. 

2. Wat valt je op aan de boom?
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3. Deze boom is al oud, maar hoe oud precies? Om te weten hoe oud 
een boom is kun je de jaarringen tellen. Dat zijn allemaal ringen 
van verschillende kleuren hout. Deze kun je zien bij een boomstronk 
of als een boom is afgezaagd. Elk jaar heeft twee kleuren hout. Een 
donkere lijn voor de winter en een lichte lijn voor de zomer. Je laat 
nu zien dat je als natuurspeurneus goed kan tellen. Tel het aantal 
donkere ringen van deze boomstronk. Schrijf op hoe oud deze boom 
is geworden. 

4. Daarna kun je kijken welke beestjes zich hebben verstopt in de 
schors van de boom. Neem de loep zodat je het nog beter kunt zien. 
Schrijf op welke beestjes je allemaal hebt gevonden.




