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De oude eik 

Dit boek gaat over een oude eik. 
Hij is groot en dik.  
Er gebeurt van alles in en rond de boom. 
Je leest er meer over in dit boek. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Waarom laat de eik in de herfst haar bladeren vallen? 
 Welke vrucht groeit aan de eik? 
 Welke dieren helpen de eik? 
 Welke dieren wonen in de eik? 



1. In het park 

Een reus 
In het park staat een oude boom. 
De boom is groot. 
Het is een eik.  
Het is een echte reus. 
De eik staat er al meer dan 100 jaar. 
Elk jaar groeit hij verder. 
Hij wordt hoger. 
Ook wordt de stam steeds dikker. 
 
Wonen 
De eik is een fijne plek om te  
wonen. 
Vogels, de eekhoorn en kleine 
insecten wonen in de boom. 
De eik geeft veel schaduw. 
Mensen liggen er in de zomer 
graag onder. 



2. De delen van de eik 

De kruin van de eik (1) 
Dit is de top van boom. De top zit vol met bladeren. 
De takken (2) 
De takken zit vast aan de stam. 
De bladeren (3) 
Door de bladeren ademt de eik. 
De vruchten (4) 
In de vrucht zit het zaad. Uit het zaad 
groeit een nieuwe eik. 
De stam (5) 
Door de stam gaat het water uit de 
wortels naar de takken. De schors (A) beschermt de 
stam. 
In de stam zitten ringen (B). Elk jaar groeit de eik. 
Hij wordt dikker. Er komt steeds een ring bij. 
De wortels (6) 
Met de wortels zuigt de eik water en voedsel uit de 
grond. 
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3. Herfst 

Rood, bruin en geel 
Het is herfst. 
De eik gaat er anders uitzien. 
De groene blaadjes verkleuren. 
Ze worden rood, bruin en geel. 
De bladeren worden droog. 
De eik zuigt geen water meer uit de grond. 
De boom gaat slapen. 
 
Eikels 
De eik laat haar vruchten vallen.  
Het zijn eikels. 
De grond ligt er vol mee. 
Uit de eikel groeit een nieuwe eik (1). 
De eikels hebben de hulp van dieren nodig. 
Die brengen de eikels op een nieuwe plek. 

11  



4. Dieren helpen de eik 

De eekhoorn 
Het is druk rond de eik. 
De eekhoorn scharrelt er rond. 
Liggen er eikels? 
De eekhoorn is er dol op. 
Hij verzamelt ze. 
Veel eikels verstopt hij. 
Hij zoekt een plekje onder de grond. 
In de winter zoekt hij de eikel op. 
Zo komt de eekhoorn de winter door. 
De eekhoorn vindt niet alle eikels. 
Uit een vergeten eikel groeit een eik. 
De Vlaamse gaai 
Er is ook een vogel die eikels lust. 
Het is de Vlaamse gaai. 
Hij doet hetzelfde als de eekhoorn. 
Ook hij verstopt eikels. 
Hij vergeet er af  en toe één. 
Daar kan een nieuwe eik groeien. 
 



5. Winter 

Wit 
Het is winter 
De eik is al haar blad kwijt. 
Je kunt de takken goed zien. 
Ze liggen vol sneeuw 
Het hele park is ook wit. 
 
 
 
De eik slaapt 
De eik lijkt dood zonder blad. 
Het lijkt maar zo. 
De witte reus slaapt. 
De wortels zuigen geen water op. 
Dat is goed. 
Anders zou de boom bevriezen. 
Alleen zo kan de eik in de winter overleven. 



6. Lente 

Wakker 
Het is lente. 
De dagen worden langer. 
Ook wordt het iets warmer 
De oude eik voelt het. 
Ze wordt langzaam wakker. 
 
 
 
Knoppen en blaadjes 
De takken van de  eik zitten vol met knoppen. 
Elke knop gaat langzaam open. 
Er komt een kleine blaadje uit. 
Het is lichtgroen en zien er fris uit. 
De wortels zuigen weer water op. 
De blaadjes vangen weer zonlicht op. 
De boom maakt weer zijn eigen eten. 



7. Rupsen 

De nachtvlinder 
Het is nacht. 
In de schors van de eik komen eitjes uit. 
Een nachtvlinder legde de eitjes in de herfst. 
Uit de eitjes komen rupsen. 
Ze eten van de bladeren. 
Het wordt ochtend. 
De rupsen gaan naar hun nest. 
Ze zitten allemaal dicht tegen elkaar (1).  
Plaag 
De rupsen zijn een plaag. 
Ze eten de eik kaal. 
Ook voor mensen is het een plaag. 
De rupsen zijn harig. 
Bij gevaar laten ze haar vallen. 
De haren zweven in de lucht. 
Op armen en benen komen bultjes (2). 
Die bultjes jeuken erg. 11  
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8. De galwesp 

Gal 
De eik zit weer vol met blad. 
Soms zit onder een blad een dikke bal. 
Het lijkt op een appeltje. 
Je noemt de bult ook wel een gal  (1). 
De bult is de wieg van de galwesp  (2). 
 
 
 
Larve 
In de gal zit een larve (3). 
Uit die larve groeit later de galwesp. 
Net zoals een rups een vlinder wordt. 
De larve is veranderd in een galwesp. 
Nu kruipt de wesp uit de gal. 
Hij verlaat zijn wieg. 
En vliegt de wijde wereld in. 
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9. De boomklever 

Kleven 
Langs de stam klimt iets naar beneden. 
Het is de boomklever. 
Met zijn nagels houdt hij zich vast. 
Het lijkt of  de vogel aan de boom kleeft. 
Het vogeltje speurt in de schors. 
Daar wriemelt van alles. 
Hij zoekt naar insecten. 
 
Het nest 
In de snavel van de boomklever zit een larve (1). 
In de eik zit een gat. 
Het is het nest van de boomklever. 
De boomklever brengt de jongen een hapje. 
De jongen vliegen bijna uit. 
Ze hebben 24 dagen in de oude eik gezeten. 
Eerst waren ze kaal (2). 
Nu is het tijd om uit te vliegen. 
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10. Filmpjes 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-eik-door-de-
seizoenen-heen-hoe-verandert-de-eik-in-
de-verschillende-seizoenen/#q=de%20eik 

De eik Bladgallen 

Bekijk het filmpje 
https://schooltv.nl/video/bladgallen-wat-

zijn-die-bolletjes-op-bladeren/#q=eik  

De boomklever 

Bekijk het filmpje 
https://schooltv.nl/video/de-boomklever
-dit-vogeltje-lijkt-echt-aan-de-boomstam-

te-kleven/#q=boomklever 

https://schooltv.nl/video/de-eik-door-de-seizoenen-heen-hoe-verandert-de-eik-in-de-verschillende-seizoenen/#q=de%20eikC:/Users/annyc/Documents/AirDroid
https://schooltv.nl/video/de-eik-door-de-seizoenen-heen-hoe-verandert-de-eik-in-de-verschillende-seizoenen/#q=de%20eikC:/Users/annyc/Documents/AirDroid
https://schooltv.nl/video/de-eik-door-de-seizoenen-heen-hoe-verandert-de-eik-in-de-verschillende-seizoenen/#q=de%20eikC:/Users/annyc/Documents/AirDroid
https://schooltv.nl/video/bladgallen-wat-zijn-die-bolletjes-op-bladeren/#q=eik
https://schooltv.nl/video/bladgallen-wat-zijn-die-bolletjes-op-bladeren/#q=eik
https://schooltv.nl/video/de-boomklever-dit-vogeltje-lijkt-echt-aan-de-boomstam-te-kleven/#q=boomklever
https://schooltv.nl/video/de-boomklever-dit-vogeltje-lijkt-echt-aan-de-boomstam-te-kleven/#q=boomklever
https://schooltv.nl/video/de-boomklever-dit-vogeltje-lijkt-echt-aan-de-boomstam-te-kleven/#q=boomklever






Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zomereik 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_gaai 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eikenprocessierups 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_eekhoorn 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boomklever 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Eikengalwesp 



Colofon en voorwaarden 
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