BOMENSPEURTOCHT
ANNA'S BERG
STRUIK 1: GASPELDOORN
Deze struik heeft dikke vette gemene doorns! Ook heeft deze
gele bloemetjes. Hij groeit tot ongeveer 1 meter en 50 cm. Je
kan de bloemetjes eten! Bijen houden er ook heel veel van.

STRUIK 2: BREM
Deze struik lijkt op gaspeldoorn, maar heeft geen
doorns. Hij groeit ook tot 1 meter en 50 cm. Hij heeft
ook gele bloemetjes. Zijn takken zijn lang en
piekerig. Vroeger maakten ze van deze plant
bezems! Een beetje zoals die uit Harry Potter.

BOOM 1: WILG
Een wilg is een boom. In het voorjaar krijgt de wilg lieve zachte katjes,
direct aan de tak. Ze heeft lange dunne bladeren die soms zilverachtig
gekleurd zijn aan de onderkant. Wilgen houden van water. De takken
zijn erg buigzaam, dus werden er vroeger manden en schuttingen van
gevlochten! Ook kan je de takken goed gebruiken voor een
dromenvanger.

BOOM 2: DENNENBOOM
Op de berg staan kleine mini dennebomen. Deze boom heeft
geen blaadjes, maar naalden. De den heeft lange dunne
naalden die per tweetal uit de tak groeien. Niet te verwarren
met een spar (zoals de kerstboom) want die heeft juist een
heleboel naaldjes naast elkaar. De den heeft ook
denneappels, maar die zijn nu in de lente nog heel klein. Den
ruikt lekker naar bos als je de naalden fijnknijpt!
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BOOM 3: BERK
Berk is een kleine boom met een spierwitte bast! De
blaadjes zijn klein en rond en lichtgroen. Je kan berkensap
aftappen en eten als siroop, bijvoorbeeld lekker op je
pannenkoek. Ook kun je de blaadjes opeten in de lente of
er thee van zetten.

PAARDENBLOEM
Pluk je ook een bloemetje mee? Deze prachtige
gele zonnetjes vindt je overal op de berg. Pluk maar
gerust, want het groeit zo weer aan. Wist je dat je
de bloemen en de bladeren ook kan opeten? Wel
eerst goed wassen, je weet nooit of er een hondje
op heeft geplast...

BONUSBOOM : ELS
De els herken je het makkelijkst aan de kleine zwarte
katjes, die lijken op mini dennenappeltjes. In het voorjaar
groeien er ook langwerpige katjes aan. De blaadjes zijn
gerimpeld. Ze staan meestal in de buurt van water en in
een groepje bij elkaar.
De els staat niet op de berg, maar ernaast, in een kuil. Als
het heel erg veel heeft geregend dan stroomt er water in
deze kuil! Daarom hebben ze hier els geplant, want die
kunnen goed tegen natte grond.
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