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Hoi! In de herfst vallen de beukennootjes.

En ook de kastanjes, de eikels, de
walnoten… De wind blaast ze uit de
bomen. Soms van heel hoog en - pats precies op je hoofd. Zo’n klein
beukennootje weegt niet veel. Maar een
dikke kastanje? Dan heb je kans op een
bult zo groot als een… beukennootje!

Beukennootjes zijn de zaadjes van een
beukenboom. Je kunt een beuk herkennen
aan zijn schors. Die is dun, grijs en glad.
De boom wordt wel 40 meter hoog. Beuken
komen veel voor in ons land. In parken en
tuinen. In beukenlaantjes en
beukenbossen.
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Beukennootjes zijn voedzaam. Veel

dieren zijn er gek op. Eekhoorns begraven
beukennootjes voor de winter. Als ze later
die nootjes niet opgraven, kan er op die
plek een nieuwe beuk gaan groeien. Ook
bosmuizen, wilde zwijnen en veel vogels
lusten beukennootjes.
Het ene jaar zijn er meer beukennootjes dan
het andere jaar. In de jaren 2000, 2004 en
2011 waren er enorm veel beukennootjes.
In zulke jaren overleven veel meer dieren
de winter. Er worden ook meer jonkies
geboren.
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Wie weet is het dit jaar een super

beukennootjesjaar. Zoek in de eerste helft
van oktober een grote beuk.

Tel vijf minuten lang hoeveel
beukennootjes naar beneden vallen.
Gelukt? [Of ben je de tel kwijt?]
Hoeveel beukennootjes heb je geteld?
Doe dit ook bij een andere beuk.
Hoeveel beukennootjes?
Ze zeggen: als je bij een beuk in vijf
minuten meer dan 100 beukennootjes op
de grond ziet vallen, is het een
super beukennootjesjaar.
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Rondom de beukennootjes zit een

stekelige bolster. De klepjes van de bolster
gaan open en de nootjes vallen eruit. In
een beuk hangen ook bolsters waar geen
beukennootjes in groeien. Die bolsters
blijven leeg.
Vul het aantal in.
De open bolster heeft
klepjes.
In de bolster zitten
nootjes.
Een beukennootje heeft
zijkantjes.
De schil van het nootje is hard. Doe net
als een eekhoorn en pruts het nootje uit
de schil. Proef het beukennootje.
Hoe smaakt het?
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Een paar beukennootjes eten is prima.

Maar als je veel rauwe beukennootjes eet,
is dat niet gezond. Je moet de
beukennootjes eerst een weekje [in de
schil] laten drogen. Of de gepelde
beukennootjes tien minuten roosteren in
een pan. Mmmm, lekker, ook in de sla.
Hoe maak je een beukennootjesolifant?
Zoek een open bolster met een lange,
gebogen steel. Breek twee klepjes van de
bolster af. Dan heb je de kop met de slurf.
Voor de vier poten neem je een andere
bolster. De twee bolsters met lijm aan
elkaar plakken en klaar is je olifant. Je
kunt zo een hele kudde maken.
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Post De vorige keer vroegen

we naar de kleur van de
knaagtanden van de bever. Die zijn
oranje. Maar… niemand had het
antwoord goed. Er kwam een leuke
inzending van Marijntje Bevers
[3 jr]. Die groene tanden nemen
we haar natuurlijk niet kwalijk. Die zie je
in dit zwart-witboekje toch niet. Ze heeft
de bever heel knap getekend. Wat wil je
ook met zo’n prachtige achternaam!
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Doe je mee?

We zijn benieuwd
naar jullie
zelfgemaakte
tekeningen, verhalen,
versjes, knutsels, foto’s en spelletjes over de
herfst. Stuur of mail alles vóór 8 november
naar het Limburgs Landschap.
Wie weet staat jouw inzending in het
volgende natuurboekje.
Beukennootjes-weetje Soms zie je lege

beukennootjes in de spleet van een
boomstam. Een gaai of andere vogel heeft
ze erin geklemd, toen open gehakt en
opgepeuzeld.

Stichting het Limburgs Landschap
postbus 4301, 5944 zg Arcen
telefoon [077] 473 75 75
fax [077] 473 75 76
e-mail info@limburgs-landschap.nl
Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon

Deze kinderbijlage is mogelijk
gemaakt door de Nationale
Postcode Loterij.
Extra natuurboekjes zijn voor
scholen en natuurgroepen gratis
te bestellen bij Het Limburgs
Landschap.
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