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‘Weet je wat ik later worden wil?’ 

vroeg de eik aan de beuk.

‘Nee,’ zei de beuk, ‘wat dan?’



‘Een eikenhouten kastje.’

‘Is dat leuk?’

De eik knikte.

‘Dan wil ik ook een eikenhouten kastje worden,’ zei de beuk.

De eik ritselde verbaasd met haar bladeren.

‘Dat kan niet, jij bent een beuk.’

‘O,’ zei de beuk. ‘Jammer.’

‘Je kunt wel een beukenhouten kastje worden. Of een 

beukenhouten eettafel.’



De knotwilg tuurde naar haar tenen, die zachtjes heen en weer 

 bewogen in de wind.

‘Een wiegje,’ mijmerde ze. ‘Een wilgentenen wiegje met een kanten 

hemeltje, waaraan je een rammelaar kunt hangen…’ 



Eik 
Eikenbomen zijn het makkelijkst  
te herkennen aan hun blaadjes en 
hun vruchten.
Het hout van een eik is hard, je 
moet goed je best doen om er een 
spijker in te slaan of een schroef in 
te draaien. Spijkers en  schroeven 
moeten van roestvrij staal zijn, 
anders gaan ze roesten. Dat komt 
door het looizuur in het hout.
Eikenhout kan goed tegen vocht 
en werd vroeger veel gebruikt voor 
het bouwen van schepen en sluis
deuren. Tegenwoordig  worden 
er meubels, vloeren, kozijnen, 
 deuren en wijnvaten van gemaakt. 
Door het looizuur krijgt de wijn 
een extra  lekkere smaak, vinden 
wijnliefhebbers.

Beuk
Groene beuken krijgen in de  lente 
groene blaadjes, die roodbruin 
worden in de herfst. Bij rode  beuken 
is het andersom. Die beginnen 
roodbruin en eindigen bruingroen. 
Beukenhout splintert niet. Daarom 
is het heel geschikt om speelgoed, 
ledikantjes en kinderstoelen van 
te maken. Ook andere dingen in 
huis – tafels, stoelen, kasten en 
 trappen – kunnen van beuken
hout zijn gemaakt. Van beukenhout 
wordt ook meubelplaat gemaakt. 
Dat zijn dunne laagjes hout die zijn 
samengeperst tot een dikke plank. 
Een gewone beukenhouten plank 
kan kromtrekken, een plank die 
 gemaakt is van meubelplaat niet. 

Berk 
Berkenbomen herken je aan hun 
witte, bladderige bast. Het hout 
van een berk is licht van kleur. Een 
lichtgekleurd houten tafeltje kan 
van berkenhout zijn gemaakt, maar 
ook van meubelplaat met een heel 
dun laagje berkenhout aan de 
buitenkant. Dat is op de buitenkant 
geplakt om het tafeltje er mooi uit te 
laten zien. Dat dunne laagje noem 
je fineer.
Van berkenhout wordt ook triplex 
gemaakt. Dat zijn planken die 
bestaan uit drie laagjes hout. De 
afbeeldingen in dit boek zijn hout
sneden. Ze zijn in plankjes triplex 
gekerfd en daarna afgedrukt.
Berkentakken zijn heel sterk. Dat 
maakt ze heel geschikt om borstels 
en bezems van te maken. 

Esdoorn
Esdoorns zijn goed te herkennen 
aan hun vruchten: kleine gevleu
gelde nootjes die als propellertjes 
naar beneden dwarrelen in de 
wind en daarom helikoptertjes 
genoemd worden.
Esdoornhout is licht van kleur, maar 
wordt snel donkerder in het dag
licht. Het is sterk buigzaam en wordt 
gebruikt bij het maken van snaar
instrumenten, zoals de gitaar, de 
cello en de viool. Maar er bestaan 
ook meubels en parketvloeren van 
esdoornhout.

Es
De es is geen familie van de 
 esdoorn. De vruchtjes van  beide 
bomen lijken een beetje op  elkaar 
omdat ze allebei vleugeltjes 
 hebben. Maar de vruchtjes van  
de es hangen in trosjes en het blad 
van de es ziet er heel anders uit  
dan dat van de esdoorn.
Essenhout is sterk en soepel.  
Er worden balken, trappen en 
ladders van gemaakt, maar ook 
stelen van bijlen, scheppen, harken, 
hamers en ander gereedschap. 




