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De deelgebieden Houtrak, Buitenhuizen en 

Oosterbroek van Recreatiegebied 

Spaarnwoude bestaan uit veel bosplantsoen, 

geplant om een afwisselende, prettige 

bosomgeving te creëren in het overwegend 

open landschap van Noord-Holland. Ook het 

Noorderbos, ooit geplant voor houtproductie,  

en het Westhoffbos zijn bomenlandschappen 

in voormalig open gebied.  

’s Zomers is het fijn in de beschutte bossen 

van Spaarnwoude te verblijven, maar een 

winterwandeling  is ook heel aangenaam en 

ontspannend. 

Je kijkt verder, dwars door de bomen heen. 

Kale bomen hebben vaak prachtige 

silhouetten en vogels zijn veel beter te zien. 

Als het gesneeuwd heeft betreedt u helemaal 

een mooie verstilde wereld.  

Als u in de winter recreatiegebied 

Spaarnwoude bezoekt is het uiteraard 

moeilijker de bomen te herkennen zonder 

blad of bloesem. Dan herken je ze aan hun 

hele gestalte, de stam, de stand of de kleur 

van de takken,  eventuele vruchten en de 

bladknoppen voor volgend jaar. 

Zo zijn bij voorbeeld de Grauwe abelen langs 

de Oosterbroekerweg en de Genieweg heel 

herkenbaar aan de ‘ogen’ op de stammen.  

 

 

 

Deze bomen hebben een weinig 

aantrekkelijke naam, die ze danken aan het 

feit dat ze afstammen van een kruising tussen 

de Witte abeel en de Ratelpopulier, halfwit is 

dus grauw. 

De Zwarte els heeft ook al een sombere naam, 

en dat komt door de zwarte elzenproppen, 

waaraan je hem in de winter heel goed kunt 

herkennen. Het zijn de oude, houtige  

vrouwelijke katjes van vorige jaar. Het geeft 

de boom een prachtig silhouet.  

 

 

Als we het toch over zwart hebben: Essen 

herken je aan hun zwarte bladknoppen, de 

knopschubben die erover heen liggen zijn 

dofzwart. Verder hangen in essen vaak nog 

trossen met hun gevleugelde vruchtjes. Essen 

zijn veel aangeplant in de Noord-Hollandse 

recreatiegebieden omdat ze goed vocht 

kunnen verdragen. Op het ogenblik hebben 

veel essen te lijden onder Essentaksterfte,  

een lastige ziekte, veroorzaakt door een 

exotische schimmel, het essenvlieskelkje.  

 



 

Een ander bijzonder winterkenmerk zijn de 

‘ongelovige’  jonge eiken en jonge beuken.  

Ze vertrouwen er niet op dat ze in het 

volgende jaar weer blad krijgen; daarom 

houden ze hun verdroogde bladeren de hele 

winter vast. Je kunt ze dus gewoon aan hun 

bruin geworden blad herkennen. Oudere 

beuken en eiken verliezen net als andere 

loofbomen hun blad wel. 

 

 

 

Zo zijn er nog heel veel manieren waarop je ’s 

winters bomen kunt herkennen. Enkele jaren 

geleden is er een boek over verschenen: 

Winterflora Bomen en struiken van Dirk 

Slagter, uitgeverij Natuurmedia. De auteur 

geeft ook excursies en workshops. Zie 

www.natuurmedia.nl 

 

 

 

 

 


