
Overzicht speurtochtopd rachten Arboretu m Assen

Nr Station/Boom/[ocatie
/Route

Speurtochtopdrachten

0.00 Startpunt speurtocht:
informatiebord Noord

ingang Arboretum
Assen

Vanaf dit punt kan met de speurtocht gestart worden

L Gewone walnoot/
Juglans regia

Bij begin lngang Noord
vlak bijde Hazelaar

boomvak 00.00 start
Arboretu m

Vervolg route naor
station 2: Hou links aon

totdotje de

Slangendennen ziet.

Vervolq route naor
beqinpunt indien
qestgIÍ ep §!gÍ!en4
Loop noar het
beginpunt. De

spe urtocht e i ndigt hi e r,

Deze Gewone walnotenboom is eigenlijk heel bijzonder. Het is één van de eerste drie
bomen die geplant is bij de start van de aanleg van het Arboretum in 2002. Een mooie
boom om de speurtocht bijte starten.

Kijk eens naar het blad van deze boom. Wat valt je op?

Het blad van een walnoot is samengesteld. Samengestelde bladeren lijken op een

verzameling van meerdere bladeren bij elkaar. Maar samengestelde bladeren groeien

uit een enkele knop en in de herfst vallen ze in een stuk eraf.
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Waarschuwing: lndien je een notenallergie hebt, mag je deze opdracht niet doen

Pak een deel van een samengesteld walnootblad en wrijf het tussen je vingers. Wat
ruik je? Wist je dat een walnotenboom vliegen en muggen weghoudt? Zouden ze het

lekker vinden ruiken?

Leuk weetje
Helaas moeten we nog even wachten tot de herfst voordat er rijpe vruchten, de

walnoten in hun bolster te vinden zijn onder deze boom. Wist je dat in walnoten goede

stofjes zitten voor je hersenen. Een ezelsbruggetje om dit te onthouden is dat ze op

hersenen lijken als je ze uit de harde schil haalt.
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Overzicht speurtochtopdrachten Arboretum Assen

Nr. Station/Boom/Locatie
/Route

Speurtochtopdrachten

2 Slangenden/
Araucaria araucana
Boomvak 5.19

Vervolq route noar
stotion 3: Loop circo 3O

à 40 meter tot over de

sloot bij het rode
paaltje. Hou links aan
en loop een klein stukje
oon je linkerhond zie je
stotion 3.

Vervolq route naar
stotion 1- indien qestort
op stotion 4: Volg de

route von de roze pool,
qan de rechterhand
ve rschijnt de opdrocht.

Als je naar een boom kijkt snap je vaak wel waarom de boom zo wordt genoemd.
Bekijk de Slangenden eens goed. Waarom heet deze boom Slangenden?
Bepaal of de boom naalden, doorns of stekels heeft met behulp van onderstaande
tekening.
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De Slangenden komt oorspronkelijk uit de Chileense provincie Araucania, het zuidelijk
deel van Centraal Chili en een smalle strook in aangrenzend Argentinië. De Slangenden
is daar bedreigdl. De Slangenden wordt vreemd genoeg ook Apenverdriet genoemd
maar in het gebied waar de boom vandaag komq komen helemaal seen apen voor.
Voel eens aan de stekels. Kun jij bedenken waarom de boom zo wordt genoemd?
De stekels beschermen de boom. En een hapje ervan nemen doet natuurlijk ook pijn.

Bij sommige naaldbomen kun je de leeftijd bepalen door de takkenkransen te tellen
Elk jaar vormt de boom een nieuwe krans of ook wel etage genoemd. Probeer de
leeftijd van de verschillende Slangendenbomen eens te bepalen
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lBron : https://dendrologie.nl/category/arbor-vitae/bedreigde-soorte n/
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Overzicht speurtochtopd ra chte n Arboretu m Assen

2 Bron : http://ww.stemderbomen.nl/pages/artikelen/art_ambe rboom.htm

3 Bron: https://ww.houtnatuurlijkvannu.nl/hout-beschermt-zichzelf-bi.j-brand/

Nr. Station/Boom/Locatie
/Route

Speurtochtopdrachten

3 Amberboom/
Liq u id am ba r styraciflua
Boomvak 5.6
(Gedenkbom en 23,99,
!03,104,207)

Vervolq route noar
station 4: Neem het
pod noost het pod
waor het roze pooltje
staot. Dus de middelste
von de drie. Volg dit
pod. Go links bij de

eikenloan. Ga bijde
brug noar links. Station
4 komt in zicht.

Vervolq route naar
station 2 indien qestart
op station 4: Volg de

roze routeplaotjes en

stop bij de

Slongendennen.

De hars van de Amberboom wordt gebruikt om aroma te geven aan snoep (o.a.

kauwgom), aan drank, tabak en parfum. Ookwas de hars in hetverleden een van de

ingrediënten va n schoencrème2.
Pluk een blaadje en kneus die tussen je vinger en ruik dan aan je vingers. Waar zou jij
de geur van de Amberboom voor gebruiken?

$lac/ 6r. lsaor*-r

4 Mammoetboom
Seq uoiadend ron
giganteum (grootste in

volume) Boomvak 02.f

Vervolg route: Loop

terug nqar de brug,
loop over de brug en

volg het pod tot oon de

bocht.

De Mammoetboom is de zwaarste boom ter wereld en ook een van de hoogste. Er zijn

er van ruim 80 meter hoog. Als je de naam van een boom leest en naar de boom kijkt
snap je vaak wel waarom de boom in het Nederlands zo genoemd is. Kun jij dat
bedenken voor de Mammoetboom?
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De Mammoetboom heeft een dikke zachte bast. Deze bast beschermt de boom tegen
bosbranden. Als er een bosbrand is, verkoolt de buitenkant van de dikke bast maar de

binnenkant blijft beschermd3. Voel eens aan de bast en onderzoek door er met je

vinger in te drukken of jij de bast ook zacht vindt.
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Overzicht speurtochto pd ra chten Arboretu m Assen

Nr. Station/Boom/Locatie
/Route

Speu rtochtopdrachten

5 Sitkaspar
Picea sitchensis
boomvak 1f

Vervolg route: Volg het
pod met de bocht mee
tot voor de brug en go
naar links.

De Sitkaspar kan wel 90 meter hoog worden en komt voor in de noordelijke
kustgebieden van Amerika. Deze boom heeft naalden, maar als je ze aanraakt lijken ze

op stekels. Probeer het maar eens zelf. Denk je dat deze boom veel als kerstboom
wordt gebruikt?
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Aan de onderkantvan de naalden zitten twee streepjes. Welke kleur hebben de
streepjes?

Leuk weetje
Wist je dat het hout van deze boom gebruikt wordt om gitaren te maken?

6 Grootbladige esdoorn/
Acer macrophyllum
boomvak 01-.p

Vervolg route: Loop

langs de sloot richting
akker.

De Canadese vlag wordt ook wel Maple Leaf Flag genoemda omdat er een blad van de
Esdoorn afgebeeld is. ln Canada groeien namelijk veel Esdoorns en wordt het
Esdoornblad als symbool voor de Canadese natuur gebruikts.
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Aan de boom hangen de zaadjes van de Esdoorn in trosjes. Het leuke aan de zaadjes
van de Esdoorn is dat ze op helikoptertjes lijken als je ze in de lucht gooit. Dit is een
manier van de boom om het zaadje met de wind iets verderop van de boom te laten
neerkomen. Zo kan er weer een nieuw boompje gaan groeien. Probeer zelf eens het
helikoptertje een paar keer in de lucht te gooien. Draait het elke keer dezelfde richting
uit? (PIuk niet meer dan een helikoptertje per persoon zodat andere kinderen deze
opdracht ook nog kunnen doen)
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4 Bron: https://nl-wikipe dia.org/wiki/Vlag_van_Canada
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Overzicht speurtochtopdrachten Arboretum Assen

Nr. Station/Boom/Locatie
/Route

Speurtochtopdrachten

7 Grote brandnetel/
Urtica dioica
kaart 1, aan de rand

van de akker, langs de
hoop stenen bij
boomvak 1p

Vervolg route: Loop

terug noor het pad bij
station 6 en go de brug
over en loop rechtdoor.

Zowel de stengelals de rand van de blaadjes van de brandnetel kun je aanraken zonder
dat het pijn doet. Als je de brandnetelvan onder naar boven bij de steel vastpakt dan

prikt het niet. Als je met je vinger vanachter bij de steel naar voren naar de punt van

het blad streelt dan prik je je ook niet. Durf jij het aan om dit uit te proberen?
Bij het prikken komt hetzelfde stofje (mierenzuur)vrij als bijeen mierenbeet. Met
smalle en brede weegbree of hondsdraf kun je de pijn verzachten. Vaak groeien deze
planten bij een brandnetel in de buurt. Kijk of jij ze kunt vinden.

Acnrlsa*t{ tueybree /iit ls{eeLr**
L.,

Brandnetels zijn hele nuttige planten voor vlinders. Een aantalvlindersoorten
(Dagpauwoog, Kleine vos, Gehakkelde aurelia en Atalanta6) leggen hun eitjes op deze
plant zodat de rupsjes voedsel hebben als ze uitkomen. Het is een waardplant voor
hen. Er zijn ook mensen die van brandnetels houden. Sommige mensen maken
brandnetelsoep of -thee van de plant. Alleen de verse blaadjes in het voorjaar worden
hiervoor gebruikt. Wat ook handig is om te weten is dat een brandnetel een vaste
plant is. De plant komt elk jaar weer op een vaste plek op. Handig want dan kun je elk
jaar in het voorjaar op dezelfde plek de blaadjes oogsten voor de soep of thee.
Bestudeer de brandnetel en kijk of je rupsen ziet of andere beestjes en of de bladeren
zijn aangevreten.
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5 Bron: Vlinderstichting
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Overzicht speurtochtopdrachten Arboretum Assen

Nr Station/Boom/Locatie
/Route

Speurtochtopdrachten

8 Amerikaanse linde
Tilia Americana
boomvak 3.10

Vervolg route: Loop

rechtdoor (rechts

oonhouden) tot oon de

W i nte r- of Kle i nbl odi ge

linde, ga door linksaf.
Loop net zolong totdat
je grote zwerfkeien
ziet. Alje voorbij de

vijver komt dan ben je
te ver.

Bij sommige lindebomen in het Arboretum zijn op het blad gallen van de
Lindehoorntjesmijt te zien. De Lindehoorntjesmijt is een piepklein beestje dat door
middelvan een stofje het lindeblad aanzet tot het vormen van langwerpige,
kegelvormige gallen die ongeveer 5 mm lang wordenT. Eerst zijn deze gallen groengeel
en later kleuren ze rood. De lindebomen hebben gelukkig niet veel hinder hiervan. Kijk
of je deze bijzondere gallen kunt ontdekken, Ze zitten meestalop de bladeren aan de
onderste takken.
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Het blad van een Lindeboom heeft een ongelijke voet. Pluk een blad en kijk goed naar
het onderste deel bij de steel van het blad. Zie je ook dat het blad niet symmetrisch is?
Groepsopd racht
Een van de groepsleden (de verzamelaar) zoekt en plukt 6 bladeren van totaal 5
verschillende bomen of planten. Van één boom of plant dus twee. Terwijl de
verzamelaar bezig is, mogen de anderen niet kijken.
Opdracht voor de verzamelaar: leg vijf bladeren voor de groep op de grond. Met het
zesde blad ga je met de rug naar de groep zitten. Beschrijf dan wat je ziet en voelt.
Als de verzamelaar klaar is met de beschrijving is het aan de groep om te zeggen welk
blad zojuist beschreven werd.
Denk bij het beschrijven aan de kleur, de vorm, de grootte (is het blad groter of kleiner
dan je hand?). Hoe lopen de nerven, zitten er haartjes op het blad, staat het op een
steeltje? Hoeveel vingers is de steel lang? Hoe ziet de bladrand eruit? Gegolfd?
Gekarteld?
Met deze opdracht zie je hoe verschillend bladeren kunnen zijn.

7 Bron: https://www.p antenplagen.nl/plantenplagen/llndegalmijt/
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3 . :': c-l spet,rtochtopdrachten Arboretum Assen

Nr. Station/Boom/Locatie
/Route

Speurtochtopdrachten

9 Zwerfkeien
bij Boomvak 6.2 en 6.3

Vervolg route: Slo het
pad woor de

zwerf keien oon liggen
in en loop longs de

vijver tot aon de

Rote I popul ie re n/Espe n

Op de zwerfkeien kun je mos en korstmossen zien zitten. Een mos is een klein plantje

met sporen. Een korstmos Iijkt soms een beetje op mos maar het is geen plantje, het
lijkt op een soort plat vlekje (of op een platte kauwgom op een stoepsteen). Het is een

samenwerking tussen een schimmel en een alg. De alg levert zuurstof aan de schimmel
en de schimmelvoedingsstoffen aan het korstmos.
Een korstmos kan overleven in extreme weersomstandigheden zoals droogte. En ze

kunnen leven op harde ondergronden zoals dakpannen. Ze hebben dus geen

ondergrond nodig waaruit ze water kunnen halen, In de winter als het wat vochtiger is

zijn de korstmossen vaak op zijn mooist om te zien. Bekijk de mossen en de

korstmossen eens van dichtbij (met je telefoon, een omgekeerde verrekijker of loep

kan je nog meer details zien). Vind je het ook niet een klein kunstwerkje om te zien?
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Overzicht speurtochtopd ra chten Arboretu m Assen

8 BÍon: htips:,//w.fl oravannederland.nl/plante n/rate lpo pulie r

9 Bron: Bek trlz. 165 l-letverboÍgen lwen van bomeni Wat ze v@len, hoe ze communlceren -ontdekkingen uit een onbekende wereld, PeterWohlleben.
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10 Ratelpopulier of Esp

Populus tremula
(boomvak 06.13)

Vervolg route: Loop

noor de uitkijktoren

De bladeren van de Ratelpopulier of Esp maken bi.l het ruisen van de wind een soort
ratelend geluid. Doe je ogen dicht en luister eens of jij dat ook hoort. Doe je ogen open
en kijk naar de blaadjes. Kijk daarna eens naar blaadjesvan een ander soort in de
buurt. Zie je ook dat de blaadjes van de ratelpopulier op een bepaalde manier
bewegen en trillens? En dat de blaadjes van de andere boom dat nietdoen? Leuk om
te weten, het spreekwoord: Trillen als een espenblaadje, komt híer vandaan.
Doordatde blaadjes heelmakkelijk bewegen aan deze boom, worden de boven- en
onderkantvan de blaadjes afwisselend in het lichtgehouden. Op deze manier kan aan

beide kanten fotosynthese plaatsvindene, Fotosynthese is een proces in het blad
waarmee een plant door middel van licht zijn eigen voedsel en zuurstof maakt. Andere
bomen gebruiken de onderkant van het blad alleen voor de ademhaling. Doordat de
ratelpopulier beide kanten van het blad kan gebruiken voor fotosynthese kunnen ze

meer voedsel en zuurstof dus energie opwekken. Dit verklaart de grote groeikracht van
deze boom.

Hoe zie je dat de boom is gegroeid?

Als je naar de takken kijkt van een boom (kijk naar de Ratelpopulier of bijv. de
Wintereik die ernaast staat, of de Dennenbomen verderop) dan zie je bij veel takken
dat het uiteinde groen is. Het groene gedeelte aan het uiteinde van de tak is het
gedeelte dat vanaf dit voorjaar is gegroeid. Bekijk een tak en schat in hoe lang de
groeischeut is. Je eigen armlengte of hand kun je gebruiken om dit te meten. Hoe groot
zou jij zijn als je even snel zou groeien als de boom die je bekijkt?
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Overzicht speurtochtopd ra chten Arboretu m Assen

1,1 Uitkijktoren

Vervolg route: Loop

terug naar de vijver, go

rechtsaf, volg het pod

longs de twee
komende vijvers tot
oon het bonk,'e dct
schuin tegeno\,,er ce

opnieuvt uitgelopen
Bcsmognolio/Mognolio
ccuminato
(gedenkboom nr. L34)

staot. Go door noor
rechts. Volg het pod en
ga oon het eind noor
rechts.

Tussenstop
Als je bij station 4 bent begonnen dan is de uitkijktoren een leuke tussenstop.
Onder begeleiding van een volwassene mag je de toren beklimmen en genieten van
het uitzicht. Kijk maar eens of je kunt zien wat je zojuist al hebt gedaan van de
speurtocht.

A1s.1e klaar bent met het genieten van het uitzicht dan kun je op de kaart zien welke
ror,te je moet lopen om bij station 3 uit te komen.
Veel plezier op de stations 3, 2 en 1l

Veruolg route: Loop

terug noor de vijver, ga

rechtsaf volg het pad
longs de twee
komende vijvers tot
oon het bonkje dat
schuin tegenover de

opnieuw uitgelopen
Bosmognolio/Mognolio
ocuminato
(gedenkboom nr. 134)
staot. Go door noar
rechts. Volg het pod en
gd qan het eind naar
re chts. Vervol ge ns volg
je de route von de roze
routepaaltjes en loop
je langs de stations j, 2
en L weer noar het
startpunt.

Eindpunt
De uitkijktoren is het eindstation van deze speurtocht. Onder begeleiding van een
volwassene mag je de toren beklimmen en genieten van het uitzicht. Kijk maar eens of
je kunt zien waar je zojuist de speurtocht hebt gedaan.

Het Arboretum is gratis te bezoeken voor iedereen dus kom gerust een keer met je
ouders, vrienden/vriendinnen of andere mensen terug. Want in elk seizoen is erweer
wat anders te zien en te beleven.

Tot slot controleer jezelf op teken als je thuis bent, want als je ze op tijd verwijdert is

er niets aan de hand!

Tot ziens !
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