Limburgs Landschap

natuurboekje
van

herfst 2010

Hoi! Walnoten zijn voedzaam en gezond.
Dat weten de mensen al duizenden jaren.
In veel landen staan walnotenbomen. Ook
in ons land. In tuinen, parken en bij
boerderijen. Langs oude lanen en dijken.
In een bos of weiland.
Walnotenbomen kunnen wel 300 jaar oud
en 30 meter hoog worden. Géén boom
voor een klein tuintje. Mensen weten vaak
waar in het wild zo’n grote, oude reus
staat. Vraag maar. Wie weet kun je dan
deze herfst walnoten rapen!

Walnoten in de winkel lijken niet op de
walnoten in een walnotenboom. In de
boom zit om elke walnoot een dikke,
groene schil. Dat is de bolster. Is de
walnoot rijp, dan scheurt de bolster open.
De noot valt eruit. In Nederland is dat in
september/oktober.
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In de bolster zit bruine kleurstof. Vroeger
werden die bolsters gebruikt om iets te
verven. Wol of hout of je haar
bijvoorbeeld. Zit de walnoot nog vast aan
de bolster en peuter je ’m eruit? Dan heb
je bruine handen. Zeep helpt niet veel.
Goeie bruine verf!

Wie weet staat er bij jou in de buurt een

Ken je nog meer dieren die walnoten

Kleur de eekhoorn.

Ook insecten en andere vretertjes komen
op notenbomen af. Maar in de bolster en
de bladeren zitten stofjes waar sommige
insecten niet van houden.

walnotenboom. Wees er op tijd bij. Niet
alleen mensen houden van walnoten.
Eekhoorns zijn er gek op. Ze knagen de
harde notendop kapot en peuzelen de noot
eruit. Of ze bewaren de walnoot voor de
winter. Kuiltje maken, noot erin, kuiltje
dicht.

lusten?*

Bij boerderijen werd vroeger een
walnotenboom geplant. Vaak in de buurt
van de koeienstal. ‘Die boom houdt
muggen en vliegen weg’, zei de boer.
‘Goed dat ik het weet’, zei de boerin.
Dus hing zij bij de wieg altijd een bosje
walnotenbladeren.

veldhamsters eten graag walnoten.
*Eekhoorns, kraaien, eksters, gaaien, spechten, bosmuizen en
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Soms verstopt een eekhoorn meer

walnoten dan hij kan eten. Of hij vergeet
de plek. Walnoten zijn zaden. Dus op zo’n
plek kan een walnotenboom gaan groeien.
Probeer maar. Duw een walnoot in een
pot aarde of in de grond. Dan afwachten.
De boom kan het eerste jaar een meter
hoog worden! Maar het duurt minstens
tien jaar voor er noten komen. Dan ben jij
die noot misschien allang vergeten. Net
als die eekhoorn.
Knutseltip: Maak een notendop-muis. Je
hebt nodig: halve walnotendop, schaar,
lijm, draadje wol [staart en snor], zwarte
stift [ogen] en papier [oortjes].

Post Ons vorige natuurboekje
ging over de steenmarter.
Jurriaan mailde over een marter
in de spouwmuur van zijn huis. Die zat
daar bijna twee jaar te spoken. Gaten
werden met gaas dichtgemaakt. De
marter vond elke keer weer een
nieuwe ingang.
We kregen van Rianne een briefje over
afgeknaagde autokabels. ‘Mijn vader heeft
een raster van kippengaas gemaakt en
hangt dat onder de auto. Dat helpt goed’,
schreef ze.
Appie vertelde dat hij op zolder flitsfoto’s
van de marter maakte. De marter schrok
zich het apezuur, want hij ging er meteen
vandoor.
Ook een idee dus: erop los flitsen!

Steenmarter op zolder geflitst.

6

7

Doe je mee? Van

walnootdoppen
kun je dieren
knutselen. Zoals de
muis in dit
natuurboekje. Of een lieveheersbeestje, een
schildpad, een kever... Maak een foto van
jouw knutsel en mail of stuur die vóór 18
oktober 2010 naar Het Limburgs
Landschap.
Walnoten-weetje Hoe kraken sommige
kraaien een walnoot? Ze laten de noot
vanuit de lucht op straat vallen en hakken
met hun sterke snavel.

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

