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Bomen over Bomen in Pijnacker-Noord

De bedoeling van dit overzicht is dat u met andere ogen gaat kijken naar de
bomen bij u in de straat en de buurt. Er is heel erg veel over bomen te vertellen,
maar dit overzicht is niet volledig, het geeft (wetensw-)aardigheden over een
aantal bomen in onze woonomgeving.
Van elke boom wordt, als het mogelijk is, een drietal soorten beschrijving
gegeven.
Eerst een korte biologische verkenning, dan volgt een opsomming van wat
praktisch het nut van deze boomsoort is (geweest). En ten slotte geeft het kopje
Cultuur wat informatie over hoe sommige mensen gebruik maakten van
eigenschappen die aan deze boom werden (en door sommigen nog worden)
toegekend.
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Bloeiwijze: kaars

Locatie: Tuin van het Parochiehuis Oostlaan. In
volle bloei.

Aesculus hippocastanum
Witte paardekastanje
De kastanjes van deze boom zijn niet eetbaar, zijn zelfs redelijk giftig. Deze boom kan oud
worden maar de takken kunnen redelijk gauw afbreken. Zijn knoppen zijn diep roodbruin en
kleverig, ze staan in paren aan de takken en de eindknop is erg groot. De bladeren lijken op een
hand met 5 tot (meestal) 7 vingers.
De opvallende bloemen, die in mei/juni open gaan, worden kaarsen genoemd. De boom kan erg
oud worden, de oudst bekende, stamt uit 1664.
Praktisch
Het hout is wit en kernloos en wordt daarom niet vaak gebruikt, maar door zijn decoratieve
verschijning zie je hem vaak in parken en lanen. Uit het sap werd vroeger zeep gemaakt. Bij
bierbrouwers is de bloesem bekend al een alternatief voor hop.
De Turken behandelden hun paarden tegen verstuikingen met een zalf gewonnen van deze
boom.
Cultuur
Tijdens de laatste ijstijd heeft de boom zich naar het zuiden teruggetrokken. Door zijn zware
zaden lukte het hem niet om zich nadien weer naar het noorden te verspreiden. In het
grensgebied van Albanië en Griekenland overleefde hij en daar werd hij door de Turken
gevonden. De Vlaamse ambassadeur bij de Turken exporteerde, rond 1557, een jong exemplaar
naar de botanische tuin van Parijs. In de IIde Wereldoorlog werden vermalen kastanjebollen een
vervanging voor koffie.
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Locatie: Tuin van de RK kerk Oostlaan

Fagus purpurea
Bruine Beuk
De bladeren van deze variëteit van de gewone beuk, lijken van onderen een paarse kleur te
hebben.
Deze kleur kan per boom variëren doordat de rode kleurstof niet door elke boom in gelijke
hoeveelheden lijkt te kunnen worden aangemaakt.
De huisjesslak die vaak in deze boom voorkomt, heeft een vorm die sterk lijkt op de knoppen
van de beuk.
Praktisch
De knoppen en lenteblaadjes werden door onze voorouders veel en met graagte gegeten.
Gepelde beukennootjes kunnen worden geroosterd, in brood of gebak verwerkt of tot koffie
vermalen. Bakolie kan worden gewonnen uit de noten.
Sommige indianenstammen plunderden de wintervoorraden van eekhoorns om de noten
eenvoudig te verzamelen.
Koeien, geiten en schapen kregen beuk als bijvoeding. Van varkens staat vast dat zij in grote
delen van Europa tot in de Middeleeuwen veel beukennootjes op het menu hadden.
maakten van het hout meubels, gereedschapsstelen en kommen.
In de 18de. Eeuw dacht men in Westfalen (Duitsland) dat baby’s uit de beuk werden gehaald en
niet door de ooievaar gebracht.
Cultuur
In Europa en Noord Amerika werd de beuk antiseptisch gebruikt. Verkoelend en desinfecterend.
In de Bach-bloesemtherapie stimuleert beuk medeleven en tolerantie.
Het Duitse woord voor letter is Buchstabe (beukentak). De eerste boeken werden naast
perkamentrollen op stapels dun beukenhout geschreven. De vele woorden voor boek: Buch (D),
bok (Zw.), book (E) zijn afgeleid van de beuk.
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Locatie: Meidoornlaan 1
Tuin voormalige praktijk dokter Pardoel

Ginkgo Biloba
Ginkgo
De Japanse notenboom is de enige soort in het geslacht Ginkgofamilie.
Deze oeroude boom is de enige overlevende soort van een familie die 160 miljoen jaar geleden
over de hele wereld voorkwam. Uitgestorven dacht men tot ze in het oosten van China nog
werden aangetroffen.
Het is een loofverliezende, harshoudende en tweehuizige boom met waaiervormige bladeren.
Deze lijken op uitgerolde naalden. De eetbare witte noot vormt zich uit de vrouwelijke
onopvallende bloemknopjes. Hij zit verpakt in een pruimachtige vrucht met vlezige schil.
Praktisch:
In Azië worden de noten veel gegeten.
Cultuur
Prins Li Wen-ho liet een aantal bomen in zijn paleistuin in Peking planten en nadat hij een
levenlang gewacht had op de eerste vruchten kreeg hij ze op een gouden schaal aangeboden.
Het duurt drie menselijke generaties voordat de boom volwassen is.
Omdat 4 ginkgo bomen de atoomaanval op Hiroshima hebben overleefd wordt hij in Japan de
boom van hoop genoemd. Deze bomen leven nu nog steeds!
In 1758 in Europa ingevoerd.
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Locatie: Meidoornlaan naast inrit naar RK kerk

Fraxinus excelsior
Gewone es (Knotvorm)
Deze boom maakt deel uit van de olijffamilie. Deze meestal zo’n 45 meter hoog wordende bomen
zijn geknot, omdat in het verleden spreeuwen de gewoonte hadden om hun kruinen te gebruiken
als overnachtingplaats. Dat deden ze met zulke grote zwermen dat ze tot een plaag voor de
omgeving werden. Men besloot toen de bomen niet te ruimen maar ze te knotten. Door dit
regelmatig te doen ontstonden deze bijzondere vormen.
Opvallend is dat dezelfde boom het ene jaar mannelijk kan zijn en het volgende jaar vrouwelijk.
Ook kan dat per tak verschillen.
Praktisch:
Achilles zou Hector met een speer van essenhout gedood hebben. Niet alleen de oude Grieken
maar ook de Kelten en Germanen gebruikten het hout voor hun speren en schildgrepen.
Gereedschap, peddels, hekken en sportgerei werden en worden nog steeds van zijn hout
vervaardigd.
De bladeren zijn zeer voedzaam en dienden totdat er kunstmatige voedingssupplementen
werden uitgevonden als veevoer.
De klassieke homeopathie gebruikt es tegen jicht en reuma. Maar de Griekse arts Hippocrates
wist al van deze werking.
Cultuur:
Ierse immigranten namen op hun reis naar Amerika essenhout ter bescherming mee aan boord,
De oude Grieken kenden ook dit gebruik. Volgens de IJslandse Edda was de eerste man van een
es gemaakt, de eerste vrouw was van iepenhout. De mythe van de es als wereldboom is een
vergissing die in de 19de. Eeuw is gemaakt en die nog steeds bestaat. Een gedeelte van haar
mythische kracht ontleent de es aan de zon.
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Locatie: Goudenregensingel

Platanus hispanica
(Gewone) Plataan
De gewone plataan is een bastaardvorm van de Oosterse en de Westerse plataan en is rond
1650 in Spanje (of Z. Frankrijk) ontstaan. Het meest kenmerkend is zijn gevlekte en vlokkige
schors. Daarnaast vallen de kogelronde vruchten op.
Er bestaan platanen van wel zestig meter hoog. Met recht majestueuze bomen dus. Dat deze
reus in veel zuidelijke landen voor de schaduw op een dorpsplein zorgt, zal velen bekend zijn.
In 480 v C. trok de Perzische koning Xerxes op tegen de Grieken. Ergens in Turkije viel hij voor
de schoonheid van een enorme plataan. Hij versierde de boom met gouden sieraden en andere
offers en wees iemand aan die tot zijn dood voor de boom moest zorgen.
Praktisch:
Als schaduwboom bekend uit de warmere streken van deze wereld.
Cultuur:
In het oude Perzië was de plataan de wachter van koningen.
Onder een plataan op het eiland Kreta gaf de godin Europa zich aan de god Zeus. Men zegt dat
daarmee de overwinning van het patriarchale (mannelijke) tot uiting kwam.
De hydra, een watermonster, had haar hol onder een plataan.
De verhalen koppelen de plataan ook met de onderwereld en de hemel, met de zon en de maan.
Dat doet denken aan de boom des levens.
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Locatie: Meidoornlaan

Salix babilonica
Groene treurwilg
Er bestaan ongeveer 400 soorten wilgen, van hoge bomen tot kleine kruipende alpenplanten, die
op alle continenten, behalve Australië en Antarctica voorkomen.
In onze wijk is de treurwilg op meerdere plaatsen aangeplant. Dit exemplaar staat zoals wilgen
graag staan, langs water.
Van zijn soortgenoot de blauwe wilg maken de Engelsen een sportartikel voor hun geliefde sport:
een cricketbat.
De groene treurwilg komt oorspronkelijk uit China.
De meeste wilgen zijn tweehuizig (er komen mannelijke en vrouwelijke bloemen aan één plant
voor).
De voor Holland meest typische wilgenvorm is de knotwilg, een gewone wilg waarvan de stam is
afgezaagd en dan verder groeit.
Praktisch:
Het knotten van de wilg gebeurde om zo eenvoudiger aan veevoer te kunnen komen.
Met de lange en zeer buigzame takken worden allerlei voorwerpen zoals manden, meubels en
hekken gemaakt. In de tijd dat de muren van huizen nog vaak uit leem bestonden, zorgden
gevlochten wilgentakken voor de stevigheid. Tegenwoordig treft men de wilg vaak aan als
waterfilter in een groene leefomgeving. De wilgenschors was de eerste leverancier van het
salicylzuur, het werkende bestanddeel van aspirine.
Cultuur:
De wilg is altijd met het vrouwelijke en de maan geassocieerd. In alle oude tradities treffen we
daar aanwijzingen voor aan. In Ierland werd de wilg gebruikt om er de harp mee te maken. De
harp was het heilige voorwerp, waarmee de bard zijn verhalen sfeervol ondersteunde.
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Locatie: Meidoornlaan / Weigelialaan

Crataegus monogyna ‘Stricta’
Meidoorn
Praktisch:
Er bestaan meer dan duizend soorten Crataegus. De doornboom is uiterst flexibel en bestand
tegen extreme weersomstandigheden. Ze hebben witte bloemen en kleine vruchten. Zijn vorm
doet eerder danken aan een struik dan aan een boom.
De geneesmiddelen industrie gebruikt de helende werking van de meidoorn in haar producten.
De meidoorn staat dan ook symbool voor geneeskracht en bescherming en voor vruchtbaarheid.
Praktisch:
Tussen 1750 en 1850 werden in Engeland 320 000 kilometer heg aan geplant, vooral meidoorn.
Het fijne hout is geliefd als fineer bij het werken aan hoogwaardige en verfijnde meubels.
Meidoorn versterkt het hart en dus de bloedsomloop. Traditioneel werd het gebruikt als
snelwerkend middel bij flauwvallen.
Thee getrokken van meidoornbloesem is een prima drankje voor de oudere medemens met een
zwak hart.
Cultuur:
Spiritueel zuivert de boom het hart van negativisme en stimuleert het de liefde en vergeving.
Hera de vrouw van Zeus raakte zwanger van haar tweeling toen zij de blaadjes van de meidoorn
aanraakte.
De Welshe Witte Godin liep eens door het Universum, zij liet een spoor van witte meidoorn
bloesemblaadjes achter zich: de Melkweg.
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Locatie: Bremlaan (halverwege)

Betula ermanii
Kamtsjatkaberk
Deze berkensoort is afkomstig uit het Noordoosten van Azië en wordt zelden aangepland. Het is
één van de bijzondere bomen die Pijnacker-Noord rijk is. Er bestaan ongeveer zestig soorten
berken waarvan er in onze wijk een aantal voorkomen. De berk is de noordelijkst groeiende
loofboom. De mannelijke katjes hangen omlaag en de kleinere vrouwelijke katjes, staan omhoog.
Het is een heel sterke boom, terwijl veel berken zo sierlijk en fragiel ogen.
Praktisch:
Men gebruikte de bast van de boom vroeger om heilige spreuken op te schrijven. Groot is het
aantal mogelijkheden van gebruik van deze boom.
Indianenstammen van Noordoost Amerika bedekten er hun huizen mee. Omdat de basis van die
huizen net zoals bij de trekkende prairie indianen uit boomstammen bestaat, worden de namen
van die huizen door elkaar gebruikt door niet wetende westerlingen. De huizen van de prairie
indianen worden tipi’s genoemd, het zijn tenten afgewerkt met huiden. De huizen uit het Noord
Oosten zijn niet verplaatsbaar want afgewerkt met boombast van de berk. En die wordt hard.
Behalve huizen werden er ook kano’s mee gemaakt, manden en zelfs schoenen.
In de sauna wordt de huid met berkentakken geslagen om de bloedcirculatie opgang te brengen.
De homeopaat past de berk toe om licht in de duisternis te brengen.
.Cultuur:
Op 1 mei wordt in de oude traditie het feest van Beltane gevierd. Met berkentakjes werden de
vuren aangestoken, er werd een nieuwe bezem mee gemaakt en paartjes trokken zich terug in
de berkenbossen om de liefde te bedrijven. Toen dit onder druk van de kerk verboden werd,
ontstond in Engeland het gebruik om een Maypole (een berkenstam) in het dorp te halen, erom
te dansen en niet alleen de boom werd dan versierd maar ook het meisje. Begin februari van het
volgende jaar was dat zichtbaar aan de geboortegolf. Tijdens de winterzonnewende (21
december) werd met de dat jaar vervaardigde berkenbezem, het oude jaar de deur uitgeveegd.
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Locatie: Weigelialaan (aan het einde bij de Randstadrail)

Ulmus ‘Vegeta’
Huntingdon Iep (Hollandse-)
Er bestaan 60 soorten iepen.
De bladeren van alle iepsoorten hebben een scheve voet, een ovale bladvorm en een gezaagde
rand.
Dit is een rond 1760 in Cambridgeshire (Engeland) ontwikkelde soort, die goed bestand is tegen
de gevreesde iepenziekte. Deze wordt veroorzaakt door de iepenspintkever (Scolytus) die in de
schors de dodelijke schimmel Ophiostoma brengt. Deze schimmel zorgt voor het afsterven van
de hele boom.
Praktisch:
De bladeren van de iep werden vroeger vaak gebruikt als veevoer. Iepenhout werd verder
gebruikt voor meubels en voor het maken van waterleidingen en –raderen en grafkisten.
Op Kreta werden de wielen van strijdwagens vervaardigd uit iepenhout (Minoïers).
De oude Grieken gebruikten het hout bij de bouw van hun tempels.
In Engeland worden ze vaak in de hagen langs de weg aangeplant.
Medicinaal:
Zowel in Europa als in Noord-Amerika werd een aftreksel van de
binnenschors gebruikt als medicijn. (hoest, diarree, koorts). Ook werd
het op wonden gesmeerd. In de moderne westerse
kruidengeneeskunst wordt de etherische olie van de rode iep gebruikt
om het hart in balans te brengen en mentaal kracht te geven
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Locatie: Weigelialaan

Cercis siliquastrum
Europese Judasboom
De rose-lila achtige bloemen van deze boom komen in april – mei, tot bloei voordat hij zijn
bladeren ontvouwt.
De bloemen groeien op de takken maar ook op de stam.
Rond 1200 door kruisvaarders uit Israël meegenomen. Heette toen boom van Judea. Later
veranderde dat in Judasboom. Judas Iskariot zou zich aan een dergelijke boom verhangen
hebben na zijn verraad van Jezus Christus. Maar ook kan het zijn dat deze boom zijn naam dankt
aan het verkleuren van de blaadjes uit schaamte voor het verraad van Judas. Ook wordt het feit
dat de bloemen bovenop de takken bloeien, gezien als een verwijzing naar de wonden van
Christus aan het kruis.
Praktisch:
De scherpe, zure smaak van de bloemen wordt als toevoeging in salades gebruikt.
Ons is niet bekend of deze boom door de volken rond de Middellandse Zee, waar hij vandaan
komt, ook gebruikt werd voor speciale doelstellingen.
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Locatie: Weigelialaan (bij Meidoornlaan)

Alnus cordata
Hartbladige els (Italiaanse es)
Dit is een zeer bijzondere boom. De treurvorm van de els komt namelijk heel erg weinig voor.
Maar wij hebben er één in Pijnacker Noord! Ook de vorm van de stam is zeker voor een els
bijzonder.
Elzen worden vaak langs oevers gepland, maar dan in grotere hoeveelheden, om de oevers te
beschermen.
Het hout van de els wordt als het afgezaagd wordt, binnen een paar minuten oranjerood van
kleur.
Zoals de tweede Nederlandse naam al aangeeft, komt deze soort uit Italië. Door de lange
steeltjes, trillen de blaadjes op de wind.
Praktisch:
Elzenhout is proteïnerijk, houtwormen leven graag in die omgeving. Daarom is het hout van de
els nooit veel gebruikt als bouwhout. Als het nat wordt gehouden gaat het wel goed, daarom
vinden we elzenhout veel in bruggen en gebouwen in het water. Waterpijpen worden er vaak van
gemaakt en ook houtskool wordt veelal van elzenhout gebrand.
Cultuur:
Phoroneus is in de Griekse traditie de ontdekker van het vuur, aan hem is de els verbonden.
In veel oude verhalen wordt de els gezeien in verbinding met het omliggende land.
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Locatie: nabij de Rommesingel

Tilia Europea
Hollandse Linde
Een kruising tussen zomer en winterlinde. De bladeren hebben een hartvorm zoals die op
speelkaarten vaak wordt gebruikt. Een ander opvallend kenmerk zijn de knoppen waarvan de
twee schubben ongelijk van grootte zijn. De kleur van de bladeren is opvallend: lindegroen. In
juli ontluiken de geurige, roomgele bloesems.
De naam koningslinde wordt aan deze boom toegekend omdat deze soort zeker in Nederland
vaak aangeplant wordt ter herdenking van leden van het koninklijk huis. Bij geboorten, huwelijk
of overlijden en bij jubilea worden lindes geplaatst op speciaal uitgezochte plaatsen.
Deze linde is in oktober 1999 geplant ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van
Staatsbosbeheer.
De linde vormde in veel dorpen het centrale punt waar geliefden elkaar ontmoeten. Het
hartvormige blad
verwijst naar de liefdesgodin Freya. Ook werd er lokaal recht gesproken onder de linde.
Praktisch
De linde wordt veel bezocht door bijen en hommels (Amerikaanse bijnaam: Bee tree,
bijenboom).
Door het vee met lindebladeren bij te voeren werd de melk romiger en kon er meer boter van
gemaakt worden. Mensen eten graag de jonge lenteblaadjes en scheuten in een salade. De
binnenste schors van de linde werd door de indianen van Noord Amerika gebruikt om er touw en
visnetten van te maken. Later toen hennep bekend werd, raakte het in onbruik.
Medicinaal
Heel lang is in Europa de linde gebruikt als leverancier van een middel om spanningen en
irritaties weg te werken. Thee van lindebloesem wordt nog veel gedronken met een gunstige
uitwerking op het bloed. De Griekse geleerde Asclepius kreeg zijn kennis over de geneeskunde
van Chiron. Zijn moeder werd na zijn geboorte een lindeboom.
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