
Bo s  op tafel

De Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging bestaat 100 jaar en dat wordt gevierd, zie de website: 
www.langlevehetbos.nl.  
Het familiepad , welke net buiten het bezoekerscentrum start, is een wandelroute van ca 2 km lang en is goed 
toegankelijk. Aan deze bestaande route wordt tijdelijk extra informatie gegeven over wat bos kan betekenen als 
bron voor voedsel, aangevuld met wat achtergrondinformatie over bosbeheer.

1. Bij begin van de wandeling (achter het bankje in de bosrand)
- Hier staan struiken als drentse krent (paarse bes die smaakt naar pruim) en vlier (bloesem in 

pannenkoeken meebakken en van de bessen kan oa sap gemaakt worden.
- Er staat de struik vuilboom waar aan de schors vooral medische effecten zijn toegeschreven zoals 

laxeermiddel.
- Bosbeheerders werken aan gevarieerde bosranden zodat daar allerlei struiken met bloesem en bessen 

kunnen groeien.

2. Buiten de laan met eikenbomen staat aan de linkerzijde een grote boom in de open ruimte, een linde. 
- De Linde heeft veel bloesem en produceert veel honing. Er wordt ook thee van lindebloesem gemaakt.
- De eik heeft veel noten, eikels genaamd. De mens kan die niet eten vanwege het looizuur, maar wilde 

zwijnen en herten eten die wel. Eeuwen geleden werden varkens in eikenbos gehouden zodat ze zich 
konden voeden met de eikels. Op de Veluwe eten de wilde zwijnen de eikels nu nog.

3. Vlak voordat u rechtsaf het bos ingaat staan er in de bosrand veel brandnetels . U kent ze wel van ruige 
stukken of van uw tuin. 
- Brandnetels komen in bos vaak op plekken voor die wat rijker aan voedingsstoffen zijn, bijvoorbeeld omdat 

het een voormalige boerenakker is waar bomen zijn ingeplant.
- Jonge brandnetelstengels van de grote brandnetel kunnen als een soort spinazie gegeten worden en er 

kan soep van gemaakt worden. Daarnaast zijn er diverse medische toepassingen.

4. U wandelt door een donker stukje bos tot aan het bankje verderop.
- Onder het donkere bos is te zien dat daar ook minder groeit dan op de lichtere plekken langs de weg. 
- Bosbeheerders sturen in het bos door het kappen van bomen. Hierdoor ontstaat ruimte en licht in het bos 

waar planten en struiken van profiteren.
- Gaat u op het bankje zitten en ervaar het bos om u heen. De dikkere beuken zijn 100 jaar geleden geplant 

op heide. In dit deel van het bos groeien mossen en paddestoelen die juist van donker houden. 

5. Vlak voordat u rechtsaf slaat ziet u een houten ree.
- Het ree leeft in bos, de open ruimtes daarbinnen en in het omliggende boeren land. Ze eten planten en 

struiken / bomen in het bos. 
-  De mens jaagt al duizenden jaren op dit dier om in z’n voedsel te voorzien. 
- In het Drents-Friese wold wordt deels nog gejaagd om jonge loofbomen de kans te geven te kunnen 

opgroeien op plekken waar nu naaldbos staat. Op termijn zal de jacht gestaakt worden om de reëenstand 
zich natuurlijk te laten ontwikkelen.

6. Bordje 6 esdoorn van het familiepad en het fijnsparbos bij het bankje
- Het sap van sommige esdoorns wordt gebruikt voor het maken van siroop. Esdoorns komen op de arme 

zandgronden niet veel voor. Hoe rijker de grond hoe meer esdoorn er voor kan komen.
- Als u op het bankje zit dan kijkt u naar een fijnsparbos uit 1959 met allerlei mossen, varens en een 

struiklaag van lijsterbes. De oranje bessen van de lijsterbes worden vooral door vogels gegeten.

http://www.langlevehetbos.nl/


- Het fijnsparbos komt van nature in midden-Europa voor en deze boom wordt als kerstboom gebruikt en het 
hout staat in de bouwmarkt als vurenhout.

7. Bordje 8 dikke boom
- Bij bordje 8 van het familiepad staat een hele dikke Abies Grandis.
- Dikke bomen horen ook in het bos. Om dikke bomen te krijgen wordt het bos regelmatig gedund. Er 

worden bomen gekapt zodat de overblijvende bomen de ruimte weer kunnen benutten.
- Wist u dat in een jong bos wel 50 bomen op 100 m2 (10x10m) kunnen staan. Op deze 100 m2 staat na 80-

100 jaar nog maar 1 boom met een hele grote kroon. Alle andere bomen worden in de tussentijd gekapt of 
gaan dood en blijven in het bos achter. Op dood hout leven allerlei mossen, varens, paddestoelen en 
insecten.

8. Ven in het bos
- U loopt door een vennetje heen. Op nattere plekken in een bos groeien weer heel andere planten dan op 

droge. De jager /verzamenlaars uit de oertijd zochten deze plekken op om diverse planten te oogsten als 
voedsel, voor brandbaar materiaal of geneeskrachtig kruid.

9. Open plek langs pad omhoog na ven
- Hier ziet u dat er een open plek in het bos is gemaakt. Als u goed kijkt kunt u zien dat er allemaal jonge 

boompjes van lariks, fijnspar, berk en eik opkomen. Het bos neemt de open plek weer in gebruik en maakt 
er vanzelf weer bos van.

- Dit proces van “natuurlijke verjonging” probeert de bosbeheerder steeds meer te gebruiken om naast oude 
bosdelen ook weer nieuwe jonge bosdelen te laten ontstaan. Zo ontstaat een bos dat uit veel verschillende 
leeftijden bestaat.

10. Tien tot vijftien meter na bordje 11 van het familiepad staat framboos  en braam langs het pad
- Naast bramen komt ook de framboos voor in het bos. De framboos staat vaak op wat betere zandgronden. 

De braam heeft stekels op de stengel en de framboos niet. 
- De braam staat ook veel in de bosranden of open plekken in het bos. Beide vruchten kennen vele 

toepassingen in sappen, jams en compote.

11. Bordje 14 van het familiepad, donker sparrenbos.
- Naast de uitleg over de omvorming van naald- naar loofbos staan hier enkele dikke tamme ka stanjes .
- Deze bomen zijn zeer geliefd en in het najaar zijn velen druk bezig de tamme kastanjes te verzamelen om 

die te gaan poffen. In Frankrijk eet men graag kastanjepuree.
- Bosbeheerders laten deze tamme kastanje graag staan als recreatieboom maar het hout van de kastanje 

is ook nog eens erg duurzaam en goed bestand tegen rot. Men maakt er graag hekken en palen van.

12. Bij paneel 17 van het familiepad ziet u kraaiheide  groeien en géén bosbes .
- De kraaiheide heeft blauwe bessen die vogels eten. Ze zijn op zich eetbaar maar niet erg smakelijk.
- In de Drentse taal wordt deze bes “iebeer” genoemd.
- In dit open bos had ook zo maar de bosbes kunnen groeien. Op de Veluwe komt de bosbes erg veel voor. 

In het Drents-Friese Wold maar ook elders in Drenthe groeit de bosbes nog maar op een paar plekjes. Als 
het bos ouder wordt zal de bosbes zich naar verwachtig verder verspreiden.

- In de oudere bossen in Friesland zoals bij Oranjewoud groeit de bosbes al wel.

13. Langs de hele wandeling
- Op veel plekken heeft u tijdens de wandeling ook paddenstoelen  gezien. Er zijn paddenstoelen die 

eetbaar zijn maar er zijn ook paddenstoelen die erg giftig zijn. Om de verschillen te kunnen zien moet men 
goed op de hoogte zijn. Het is dus niet raadzaam om als leek hieraan te gaan beginnen. Daarnaast wil de 
beheerder van het bos de paddenstoelen graag in het bos laten staan zodat ze hun “sporen” kunnen 
verspreiden zodat ook komende jaren weer paddenstoelen groeien.

Verdere informatie:
- Via Google of wikipedia de naam van de struik of plant intypen en er komt veel informatie beschikbaar.
- www.langlevehetbos.nl    
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