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DE ROBUUSTE EIK
Eiken tasten met hun takken voorzichtig de luchten af.
De late herfstbries streelt hierlangs de verte in. We hebben
allen ontzag voor deze wonderlijke creaturen die een
ouderdom van meerdere mensenlevens kunnen omvatten.
Tekst en fotografie: Wout Oprins

IN ONZE STREKEN

Van nature komen in onze streken de zomereik en de wintereik voor.
Na de laatste ijstijd kwamen ze vanuit het zuiden van Europa in onze
streken terecht. Beide kunnen zo’n 40 meter hoog worden. Het is
eenvoudig om ze uit elkaar te houden. De wintereik groeit veel slanker
en rechter, hij is minder kronkelig en de kroon is veel geslotener. De
napjes van de eikels zijn bij de wintereik ook veel korter.
De zomereik komt beduidend meer voor. Doordat deze meer eikels
oplevert, bood hij veel meer opbrengst aan de mens. Bijgevolg werd
hij daarom veel meer aangeplant.

Wout Oprins groeide op in de
plantenwereld. De laatste twintig
jaar leerde hij teelttechnieken
perfectioneren en nieuwe variëteiten
ontwikkelen en selecteren.
Vandaag is hij conservator en
secretaris van Plantentuin ‘De Kleine
Boerderij’ Merksplas vzw.
Inlandse eik in de zomer

HEILIGE BOOM

Al vanaf de prehistorie werden eiken als heiligdom gebruikt. Zowel de
Germanen, Kelten, Grieken als de Romeinen beschouwden de eik als
een heilige boom, gewijd aan een van hun goden. Aan de voet van de
eik vonden rituelen plaats, werden offers gebracht en overledenen
begraven.
Bij boerderijen werd er dikwijls een eik geplant om het huis te
behoeden voor de bliksem.
Voor de opkomst van het graan werd de eikel in veel culturen
gebruikt als voedingsmiddel. In geval van grote hongersnood werd
hij afgelopen eeuwen hiervoor ook nog gebruikt. Geroosterde eikels
bevatten namelijk veel vitamine A.
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Eikendreef in Plantentuin Merksplas

DE EIKEL VALT NIET VER VAN DE BOOM

EIKELTJESKOFFIE
MAAKT JE VROLIJK

Geroosterde eikels bevatten vitamine A
en helpen bij de spijsvertering, jicht en
neerslachtigheid.
Een lekker kopje eikelkoffie in enkele
stappen:
1. Verzamel ‘bruine’ eikels;
2. Verwijder het kroontje en was ze
goed af;
3. Doe de eikels in een pan op een
middelhoog vuur en plaats er een
deksel op;
4. Roer regelmatig;
5. Haal de schillen eruit en laat de pan
staan tot het vocht verdwenen is;
6. Laat de eikels afkoelen en maal ze fijn;
7. Eikeltjeskoffie is niet oplosbaar. Maak
ze klaar zoals gewone koffie met een
filter of percolator.
Smakelijk!

In tegenstelling tot vele andere bomen is de eik geen solitaire boom.
Eiken leven in familieverband en groeien het liefst uit tot grote
eikenbossen. Dit wordt al snel duidelijk als je de grootte van het
zaad bekijkt. De eikel kan zich niet laten meedragen op de zuchten
van de wind, maar valt quasi recht naar beneden. Mens of dier
kunnen er wel voor zorgen dat de eikels op een andere nestelplaats
terechtkomen, maar de meeste groeien uit onder of in de buurt
van de moederboom en de familie rondom. Deze zullen er ook mee
voor zorgen dat het premature eikje van water en voedingsstoffen
voorzien wordt, vooraleer hij uitgroeit tot een robuuste eik die wel
tegen een stootje opgewassen is. Eikenbomen hebben er namelijk
alle baat bij dat hun genetisch materiaal doorgegeven wordt en hun
geslacht dominant is in het bos.

ONDERGRONDSE RUILHANDEL

De takken die als lange armen in het luchtruim reiken, staan zo
gericht om het regenwater naar de stam te leiden. Hierlangs
glijden de druppels omlaag om aan te komen op de plek waar
ze nodig zijn, vlak bij de wortels. In ons alsmaar droger wordend
klimaat moet elk druppeltje worden opgevangen en maximaal
benut. Eenmaal aan de wortels aangekomen wordt alles eerlijk
verdeeld. Eikenbossen leven ondergronds namelijk in symbiose
met de aanwezige schimmels (mycorrhiza). Het bosleven onder
de grond is zelfs omvangrijker dan dat van erboven. Er vindt een
heuse ruilhandel plaats.
De schimmels kunnen een veel grotere oppervlakte bereiken dan
de wortels van de bomen. Zij stellen water en voedingsstoffen

ter beschikking, vanop voor
de wortels onbereikbare
plaatsen. In ruil hiervoor
krijgen ze suikers van de
bomen. Deze werden door
de bomen aangemaakt
in hun bladeren door het
proces van fotosynthese.
Beide versterken elkaar
en zo ontstaat er een
krachtig eikenbos.

De kleurenpracht van de
Quercus coccinea

HERFSTTINTENPALLET

Een eikenbos of de eikendreef in de herfst spreekt nog het
meest tot de verbeelding. De groene bladeren veranderen dan
geleidelijk in een rijk scala van restkleuren.
De meest gangbare eiken worden vermeerderd door middel van
zaad. Dit heeft als gevolg dat het moment van verkleuring en het
kleurenpallet dat hij vertoont van boom tot boom zal verschillen.
Koop de eik voor jouw tuin dus in de herfst, op die manier weet je
wat je in jouw tuin nadien kan verwachten.
Gaat jouw voorkeur uit naar een variëteit die minder vaak
voorkomt, dan werd deze vermoedelijk vermeerderd door te
enten en niet door zaad. Je hoeft dan ook niet te wachten op de
verschillen in herfstkleuren. Aangezien ze genetisch aan elkaar
gelijk zijn, zullen hierop geen verschillen zitten.
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Mijn favoriet is Quercus coccinea, de schaarlakeneik.
Diepgepigmenteerde kleurenpracht toont zich
al vroeg in de herfst. Begin oktober kan je dit
schouwspel van herfstkleuren al aanschouwen.

Plaats virtueel
een zwembad in je tuin
met onze Sealtec
AR Visualizer app

IN DE WINTER

Na het vallen van de bladeren tonen ze hun ware
identiteit en geven ze al hun geheimen prijs. Het
skelet onthult hoe hun kruin gegroeid is, waar er
ooit takken zijn afgebroken of weggesnoeid en
welke keuzes de boom zelf ooit heeft gemaakt.
Het geeft ook een enorm rustgevend effect. Als je
tijdens een winterwandeling, liefst nog met een
zonnetje erbij, door de bossen wandelt, lijkt het wel
alsof je hoofd helemaal leeg gewaaid wordt. Van de
stam langsheen de brede structuurtakken tot aan
de fijne voelsprietjes.

EIK VOOR DE KLEINE TUIN

Hoewel eiken bekendstaan voor hun grootsheid zijn
er ook verscheidene miniatuurvormen die geschikt
zijn voor kleinere tuinen. Quercus robur ‘Menhir’ is
een hele mooie slanke eik die niet veel hoger dan
vier meter wordt. Quercus palustris ‘Green Dwarf’
(zie foto) is een andere dwergvorm met een gladde
schors en een ronde kroon. Hij wordt slechts drie
meter hoog en even breed.

Duurzame waterdichting voor vijver, zwemvijver en zwembad • www.sealtec.be
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Inlandse eik in de winter
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EIKEN BEKIJKEN

Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’ Merksplas bevat een
uitgebreide en interessante eikencollectie.
De collectietuin is te bezichtigen op zaterdag en zondag
van 10u tot 17u en op woensdag van 13u tot 17u
Plantentuin ‘De Kleine Boerderij’ Merksplas vzw
Ossenweg 1 te Merksplas
www.plantentuinmerksplas.be

Quercus palustris ‘Green Dwarf’
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In Plantentuin Meise kan je de grootste eikencollectie
van het land bezoeken.
De tuin is het hele jaar door te bezichtigen.
Plantentuin Meise
Nieuwelaan 38 te Meise
www.plantentuinmeise.be
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