Gekke bomenwandeling (zomer in Vilvoorde)

Stel je voor dat je een vogel bent en je woont in Vilvoorde. In welke boom zou jij dan je nest bouwen? Tijdens
deze wandeling doe je opdrachten rond bomen en leer je heel wat te gekke, leuke bomenweetjes.
Deze wandeling start aan het Bolwerkplein, loopt langs het Rollewegpark en gaat verder naar het
Hanssenspark om weer te eindigen aan het Bolwerkplein. Je kan de wandeling te voet doen of met de fiets,
ze is 5.2 km lang.
Met alle opdrachten die je onderweg krijgt, ben je zeker een namiddagje zoet.
Deze wandeling werd uitgestippeld door BOS+ en kindvriendelijk gemaakt met leuke weetjes en opdrachten
door de Vilvoordse vzw The Hedge. Meer info over leuke activiteiten van The Hedge vind je op

www.thehedge.be
De originele route vind je op: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/4122146/recreatieve-wandelroute/tegekke-bomenwandeling-vilvoorde

Steek deze materialen in je rugzak voor spelplezier:
-

de afgedrukte versie van deze wandeling – of zeker de 2 pagina’s met de bomenbingo.
krijt
een stuk touw (ongeveer 1 meter)
kauwgom
enkele blaadjes kladpapier en kleurpotloden
een bal (als je even wil spelen in het park)
een stok of tak van een boom met 8 rekkertjes per kind dat deelneemt aan de route.

Opdracht bij de start die doorheen de hele wandeling doorloopt:
Iedereen die zin heeft, neemt een stok mee met 8 elastiekjes rond. Onderweg kan je allerlei verzamelen
dat je tegenkomt en het aan de stok vastmaken met de elastiekjes.
Op het einde kan iedereen iets vertellen over zijn stok.
I.s.m. stad Vilvoorde

1 De plataan.

Vertrek aan het Bolwerkplein. Daar staan PLATANEN op het plein.
Weetje: De plataan werd bekend door Napoleon. Hij plantte heel wat
platanen omdat ze een fijne schaduw geven. Hij liet deze bomen
overal in Frankrijk planten zodat zijn leger in de schaduw kon
marcheren. De takken en bladeren zijn als een parasol.
Opdracht 1:
Speel tikkertje schaduw als het mooi weer is. De tikker moet proberen
op de schaduw te stappen van een andere speler. Is je schaduw
geraakt? Dan ben jij de nieuwe tikker.
Opdracht 2: Schaduw tekenen met krijt: Ga op het plein liggen en teken met krijt je silhouet op de stenen.
Schrijf er je naam in.
2 De Taxus

Linksaf naar de Olmstraat. Blijf deze volgen tot aan de Lode Sobrystraat. Daar
ga je naar links. Ga het Maurits Duchépark in. Daar vind je TAXUS.
Weetje: Taxushout werd vroeger vooral gebruikt om bogen van te maken:
omdat het buigzaam maar ook heel stevig is. Tijdens de 100jarige oorlog
wonnen de Engelsen de slag van Azincourt (tegen Pas-de-Calais) in 1415.
Dat is een belangrijke veldslag uit die oorlog. Met hun “longbows” –
gemaakt van taxushout – konden de Engelsen een stuk beter (en van
verder) schieten dan de Fransen. Tijdens de veldslag sneuvelden meer dan
9000 Fransen, tegenover een honderdtal Engelsen.
Opdracht: Neem het touw en leg er een cirkel mee op de grond. Zoek
enkele steentjes of takjes in het park. Wie kan het best zijn steentjes in de
cirkel werpen?
3. De amberboom.

Ga verder door het park en volg de weg. Het pad leidt je naar de
AMBERBOOM.
Weetje: Vanwaar komt de naam? Zijn naam is afgeleid van het Arabisch
ambar, wat "gom" betekent. De bladeren van de boom scheiden bij
warmte een soort van rode gom af die lekker ruikt.
Door inkepingen te maken in de schors van deze bomen, gebruiken ze de
balsemachtige hars bij de fabricage van geneesmiddelen, parfums,
wierook en kauwgom. Vroeger werd de gom in Amerika gebruikt als lijm,
schoenpoets, geurstof of als geneeskrachtige balsem. Als je de bladeren
stuk wrijft geven ze door deze hars een aangename zoete geur af.
Opdracht: Neem een kauwgom: wie kan de grootste bubbels maken?

4. Berken

Je bent nu aan het einde van het park. Volg de straat van het Maurits Duchéhof
tot de kruising met de Groenstraat. Deze gaat over in de Abeelstraat. Volg deze
verder.
Aan de splitsing met de Groenstraat vind je aan de rechterkant BERKEN.
Weetje: Als er een open en kale plek is, is de kans groot dat daar een berk zal
groeien. De berk is een typische pionier op open en kale plekken. De berk kan
met zijn witte schors het felle zonlicht terugkaatsen en zich tegen uitdroging
en schorsbrand verweren. Net zoals mensen kunnen bomen immers
verbranden door de zon.
Opdracht: Lees deze twee gedichten. Bespreek even waarover ze gaan.
Welk vind je het mooist?

5. Een robinia

Ga nu de Groenstraat in. Je komt aan een rond punt. Ga daar even naar links om de ROBINIA te zien en keer
dan terug naar het rond punt.
Weetje: Wat weten we over het hout van de robinia? Het
hout van robinia is bijzonder duurzaam en vergelijkbaar met
tropisch hardhout. Helaas zorgt zijn grillige groeivorm ervoor
dat er zelden grote planken uit de stam te halen vallen. Hij
leent zich echter perfect tot het gebruiken van hele
stammen, of balken. Daarom is het hout van de robinia
tegenwoordig populair om moderne speeltuinen aan te
leggen. De nieuwe speeltuigen in de speeltuin in de 3
Fonteinen en in het Hanssenspark zijn ook gemaakt van
Robiniahout.

Opdracht: Babbeltje over speeltuigen:
- Welk speeltuig vind jij het leukst in een speeltuin?
- Welk speeltuig zou je uit deze boom willen maken?
6. Bomenbingo: Rolleveldpark.

Volg nu de Groenstraat verder tot het einde.
Sla daar rechtsaf naar de Guldensporenstraat en daarna links naar de Nijverheidstraat.
Volg de Nieuwe Rolleweg en ga vlak voor de spoorweg (naast de kinderkribbe) het park Rolleveld in.
Opdracht 1: Wil je even pauze? Tijd voor een picknick, vieruurtje, …? Dit is een mooi park met een
speeltuintje en veel plek om te ravotten.
Opdracht 2: In dit park staan heel wat bomen. De bomenbingo speel je in twee groepen tegen elkaar. Als
je een bepaalde boom gevonden hebt, mag je hem doorkruisen op je Bingokaart. Probeer om ter snelst 6
bomen te vinden die aan elkaar grenzen op je kaart. De bomen in de Bingo vind je links en rechts dichtbij
het pad waarlangs je het park bent binnengekomen. Het spel stopt aan het einde van de hondenweide.
Heb je een smartphone bij? Een leuke app om te controleren is “Obsidentify”. => Download snel de app.
Maak een foto van enkele bladeren van de boom, en de app vertelt je welke boom het is. (Of soms ook
grappig als er stukjes weggevreten werden door een diertje, vertelt de App ook welk beestje dat deed)
De Bingokaarten vind je hier:
Bingokaart 1

Bingokaart 2

7. De Ginko

Ga het park uit op dezelfde plaats als je bent binnengekomen. Ga onder de spoorwegbrug door naar de
Bavaylei. Volg de Bavaylei weer naar het Centrum. Wandel voor bij Tuinbouwschool Horteco.
Aan het hek stop je even om te kijken naar de GINKO.
Weetje 1: Dit is één van de oudste boomsoorten uit de wereld. Hij bleef al meer dan 200 miljoen jaar
vrijwel onveranderd. De ginkgo bestond dus al toen zowat alle andere leven dat wij nu kennen nog moest
ontwikkelen.
Weetje 2: Vanwaar komt zijn naam? Ginkgo biloba komt van het Chinese Ginkyo, en betekent zilveren
abrikoos. Het woord biloba betekent twee lobben en verwijst naar de vorm van de bladeren.
Opdracht: Teken hier zelf een blad van de Ginko. Kijk naar het voorbeeld.

8. Platanen.

Wandel verder rechtdoor tot je aan Residentie De Platanen komt. Deze residentie heeft zijn naam niet
gestolen. Je vindt er twee supergrote PLATANEN.
Aan de ingang staan immers twee reusachtige exemplaren. Je kan de knoestige stam bewonderen als je
even door het voetgangerspoortje glipt.
Weetje: Uit onze godsdienst. Jacob en zijn schoonvader Laban waren niet zo’n goeie vrienden. Jakob
kwam uit een arm gezin en daardoor moest hij 7 jaar voor Laban werken vooraleer hij met zijn dochter
Rachel mocht trouwen. Jacob maakte met zijn schoonvader de afspraak dat alle schapen en geiten met
een afwijkende kleur (een kleur die dus ander is dan normaal) zijn eigendom zouden worden. Laban dacht
dat dit een goede afspraak was. Oosterse schapen zijn bijna altijd wit en de geiten zijn er bijna altijd
zwart. Jacob schilde de takken van een plataan en legde die in de drinkbakken van het vee. Als de dieren
dronken, dronken ze mee de kleurstof van de platanen. Hierdoor kregen de lammeren strepen en vlekken
en werden deze zijn eigendom.
Opdracht: Teken hoe jij denkt dat zo’n schaap van Jacob er zou uitgezien hebben.

9. Treurwilgen

Aan het kleine brugje ga je verder onder de spoorweg en volg je de Nijverheidstraat tot deze overgaat in de
Leuvensestraat. Volg de Leuvensesraat tot aan de “Vijfhoek” en vervolg je wandeling in de Xavier
Buissetstraat. Aan het eerste kruispunt neem je de Van Helmontstraat naar rechts.
Steek de Stationlei over om het Hanssenspark in te gaan. Volg het wandelpad in het park naar links en ga
deels rond de vijver. Daar vind je enkele (3) TREURWILGEN.
Naast de vijver liggen drie afleggers van treurwillen. Ooit waren dit
misschien takken van dezelfde boom... Ze zijn er al sinds het einde
van de 19e eeuw en zijn dus meer dan 125 jaar oud.
Weetje: Wat zijn afleggers? 'Afleggers' zijn twijgen van een boom of
struik, die de grond raken en daar wortel schieten.
Even wat uitleg over het park:
Het stadspark kreeg zijn naam door burgemeester Hanssens. Het is ongeveer 6 hectare (6 voetbalvelden
groot) en het is aangelegd op het eind van de 19e eeuw langs de overblijfselen van de middeleeuwse
omwallingen. Het park werd gebouwd als deel van een nieuwe woonzone in de nabijheid van het station.
De ontwerper hield heel erg van zilveresdoorn, plataan en paardenkastanje.
Het is een typisch park met een mooie vijver zoals vele parken uit het einde van de 19de eeuw.

Opdracht:
Zet je neer in de buurt van de treurwilgen. Neem een klasblad. Je gaat nu een Soundscpae maken. Teken
op je kladblaadje alles wat je hoort. Welk geluid valt op? Is het ver weg of dichtbij? Is het hard of zacht?
Heeft het een trilling of is het een schel geluid? Is het een hoge of lage toon? Bedenk een tekentje en een
kleur die je bij het geluid vindt passen, je mag daar creatief in zijn. Teken het geluid ver weg of dichtbij,
groot of klein in de tekening. Hoor je het geluid maar 1x of een heleboel keer? Laat dat zien in de
soundscape.
10. De beuk

Volg het pad rond de vijver. Aan de linkerkant, net buiten het park, is een grasplein. Daar
zie je een RODE BEUK. In het tuintje naast het grasplein staat een TREURBEUK.
Weetje 1: Beuken in de keuken? In het midden van het grasplein zie je een rode beuk.
Beuken zijn niet zeldzaam in onze parken en bossen, maar het meest van al vind je ze
in ... je eigen keuken!
Beukenhout is immers bijzonder populair dankzij zijn nuttige eigenschappen: hard,
smaak- en geurloos en het splintert niet. Dat maakt het de ideale soort voor
keukenmateriaal, kinderspeelgoed, stokjes van ijsjes, ... Je kan het hout herkennen aan
de horizontale streepjes in de houtstructuur.
Weetje 2: Rode beuk? Zeldzaam? Het gaat hier om een rode beuk: een beetje zoals een zwart schaap,
maar dan bij de beuken. Een speling van de natuur. Als je beukennootjes zou uitzaaien zal er tussen
10.000 exemplaren wel eens één rode zitten. Zoals er ook tussen een hele kudde witte schapen eens een
zwart exemplaar kan zitten. Wat zeldzaam is, wordt door de meeste mensen ook specialer en
interessanter gevonden. Daarom is geprobeerd om dat foutje van de natuur erin te houden en rode
beuken te cultiveren.
11. Paardenkastanjes

Volg de weg verder rond de vijver. Achter de vijver vind je enkele mooie PAARDENKASTANJES.
Weetje: Deze bomen waren de favoriete bomen van Koning Leopold II: In het park vind je heel wat
paardenkastanjes. In Brussel is het zelfs de meest voorkomende boom. De paardenkastanje is ook bekend
als een uitstekende stadsboom omdat hij de vervuiling goed kan verdragen
en een mooie boom is, vooral als zijn bloemen in bloei staan.
Opdracht 1: Zoek de leukste boom in het park en geef hem een knuffel.
Weet je dat bomen ook goed geheimen kunnen bewaren? Misschien wil je
hem wel een geheim vertellen …
Opdracht 2: Maak met het touw dat je mee had een cirkel. Maak daarin een
kaboutertuintje met materiaal dat je vindt in het park. Maak er zeker een
leuke foto van.
12. Terug naar het Bolwerk

Ga het park uit aan de kant van de Stationlei. Volg deze naar links richting de kerk. Aan de tweede straat
naar recht, sla je rechtsaf. Je komt in de Witherenstraat. Volg deze helemaal uit. Ga da door het wegje naar
de Trooststraat en volg deze tot je via de Bolwerkstraat weer aan het Bolwerk uit komt.
Je wandeling is klaar. Je wandelde 5,2 km langs Vilvoordse bomen 

Plan:

