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Welkom in het  
gemeentelijk park Strijboshof

Het Strijboshof is geen arboretum, maar een landschapspark, waar buiten een paar exoten, vooral 

inheemse planten te vinden zijn.  Het wordt dan ook op een zo natuurlijk mogelijke manier beheerd, 

waarbij het vooral zaak is de natuur te begeleiden.  Zo wordt het ook een geschikte plaats om met 

kinderen observaties te doen van bekende en minder bekende soorten planten.

Met deze brochure willen we bezoekers van het park een instrument in handen geven om nog meer 

van hun wandeling te genieten. Her en der in het park staan palen met nummertjes. In deze brochure 

vind je bij het overeenstemmend nummertje meer uitleg.

De gidsen en het gemeentebestuur wensen je een prettige wandeling in deze groene oase.  

 

Voor geleide wandelingen kan je contact opnemen met:

•	 Christianne	Kips,	03 666 76 68,  kipschristianne@telenet.be

•	 Moniek	Van	Loon,	03 666 71 92, moniekvanloon@skynet.be

Info over het gemeentelijk park Strijboshof, beheer en inrichting;

•	 Groendienst	Kalmthout,	Ingrid	Van	den	Saffele

 03 620 22 62, milieu@kalmthout.be

KALMTHOUT, als je van natuur houdt



Aan de villa

Het gemeentepark Strijboshof staat onder de hoge bescherming van het publiek, van ieder van ons.

Het kasteelpark, een typisch buitengoed anno 1900, is genoemd naar één van de eigenaars Paul 

Strijbos. Het is een stukje natuurschoon van ongeveer 4 ha met een duidelijke menselijke stempel. 

Het is een park met machtige bomen, waaronder ook uitheemse soorten, temidden van de velden.

Het huis met zijn ietwat bizarre architectuur met bordes en belvedère, werd aangelegd in de stijl die 

toen in trek was. Bij de renovatie werd het cultuurhistorisch maar ook het ecologisch aspect in het 

oog	gehouden.	De	villa	kreeg	de	naam	Xaipe	(spreek	uit:	Chairé)		wat	“Welkom”	betekent	in	het	Grieks.
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Treurbeuk

De	beuk	(Fagus	sylvatica)	is	vooral	te	herkennen	aan	de	fijne	twijgen,	die	in	lente	en	zomer	ovale	

gaafrandige bladeren dragen en in herfst en winter spoelvormige knoppen. Hij heeft ook een opval-

lend gladde schors. Beuken kunnen majestueuze bomen worden, ook in onze streek, alhoewel ze 

van nature eerder in Midden-Europa thuishoren.  Beukenootjes zijn er lang niet ieder jaar, al was 

de boom in de lente rijkelijk behangen met mannelijke bloemen. Vrouwelijke bloemen zitten aan 

dezelfde	boom	(éénhuizig)	maar	zijn	onopvallend.

Dit	exemplaar	is	een	kweekvariëteit	(cultivar)	van	de	beuk,	een	treurvorm	van	de	groene	beuk:	Fagus	

sylvatica	Pendula.	In	het	park	staan	ook	meerdere	machtige	rode	(bruine)	beuken	(Fagus	sylvatica	

Atropunicea).
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Taxus of venijnboom

De Taxus baccata is één van de inheemse naaldboomsoorten, naast de jeneverbes en de grove pijn. 

In tegenstelling tot de meeste coniferen draagt hij geen houtige kegels, maar schijnbessen. Vandaar 

ook	de	naam	“baccata”	wat	“besdragend”	betekent.	Alleen	vrouwelijke	bomen	dragen	bessen,	in	feite	

een zaad met een zaadrok. De Taxus is immers een tweehuizige plant. 

De	Taxus	 is	 een	giftige	plant	op	de	vlezige	bes	na	 (pit	 is	ook	giftig!).	Vogels	eten	de	bessen	en	

verspreiden op die manier de zaden. 

Dit exemplaar werd vóór 1900 aangeplant en bestaat uit meerdere stammen. De Taxus kan zeer oud 

worden en levert hout van prima kwaliteit. Meestal zien we Taxus gesnoeid en als haagplant.
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Hulstprieel

De	Latijnse	naam	voor	hulst,	Ilex	aquifolium,	betekent	‘gestekeld	blad’.	Alleen	de	schaduwbladeren	

hebben stekels. Hiermee biedt de struik beschutting aan vogels en kleine zoogdieren. De plant is 

‘functioneel’	tweehuizig:	op	één	plant	ontwikkelen	zich	ofwel	de	stamper,	ofwel	de	meeldraden	niet	

goed.

Het waslaagje op de bladeren gaat waterverlies tegen, maar maakt ook dat de plant makkelijk 

ontvlambaar is, wat gevaarlijk is voor bosbrand.  In de lente krijgt de hulst jonge blaadjes, die eerst 

niet prikken; de oude bladeren worden midden in de zomer afgeworpen. De hulstvlieg maakt grote, 

blaasvormige mijnen aan de bovenzijde van het blad.  Het is de enige mineervlieg die als larve over-

wintert. Het harde, zware, witte hout wordt gebruikt voor snij- beeldhouw- en inlegwerk. Er worden 

keukengereedschap en schaakstukken van gemaakt.
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Parkbomen

Hier staan verschillende bomen. Herken je ze? Aan het blad, de stam, de vruchten, de bloemen? 

Beuk Robinia of valse acacia

Paardenkastanje (paardenkastanjefamilie) Tamme kastanje (beukenfamilie)

Zomereik Lork (aan varenwei): verliest zijn naalden
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Varenwei

In de schaduw van hoge bomen voelen varens zich thuis. In de kruidlaag overheerst de adelaars-

varen	(Pteridium	aquilinum).	Varens	zijn	net	als	mossen	en	zwammen	sporenplanten.	De	sporen-

hoopjes bevinden zich aan de achterkant van de geveerde bladeren, langsheen de bladrand. 

Kenmerkend	voor	de	adelaarsvaren	is	dat	de	bladsteel	tot	op	aanzienlijke	hoogte	kaal	is.	Snijden	

we	zo’n	steel	kort	bij	de	grond	af,	dan	kunnen	we	een	adelaarsfiguur	herkennen,	gevormd	door	

de donkergekleurde bastbundels. De bladeren verdorren in de herfst en ontbinden zo traag dat 

ze in de lente nog steeds de bodem bedekken met een dikke strooisellaag.

Adelaarsvaren
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Parkvogels

Een park is een ideale pleisterplaats voor vogels die niet schuw zijn van mensen. Onder de parkvogels 

zijn heel wat zangvogels. Als we ze niet te zien krijgen, horen we ze allicht, vooral in het voorjaar, 

wat nog lang niet wil zeggen dat we ze meteen kunnen thuisbrengen. Het leren herkennen van 

vogelgeluiden vraagt tijd en geduld.

De zang is het geluid waarmee het mannetje, meestal alleen in de broedperiode, zijn territorium 

afbakent en verdedigt tegen mannelijke soortgenoten. De roep wordt gebruikt om onderling 

contact te houden en kan het hele jaar door worden gehoord. In het park vinden de vogels voedsel 

(bessen,	zaden,	rupsen,	kevers),	bescherming	in	de	boomkruinen	en	tussen	de	planten,	zangposten	

en nestgelegenheid.

Het is niet te voorspellen welke vogels we op de wandeling zullen zien en/of horen. Het is vooral een 

kwestie van zeer opmerkzaam te zijn op hun voorkomen en gedrag. Zo wordt het gadeslaan van een 

specht, een lijster, een kraai een koolmees, zelfs van een mus, een hele belevenis.

Groene specht Koolmees
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Waar kikkers zijn,  
is er nog een  
milieuvriendelijke omgeving
     

In de lente is de kans groot dat men bij de vijver of in de afwateringskanaaltjes het paringsgedrag van 

de kikker kan gadeslaan. Het wijfje draagt het kleinere mannetje mee op de rug. Hij houdt haar stevig 

vast onder de oksels met zijn voorpoten. Terwijl het vrouwtje haar eieren aflegt, stort het mannetje 

er zijn zaadcellen over uit. De eitjes zakken op de bodem tussen de waterplanten. Door opname van 

water begint de gelatine rond het ei te zwellen en gaat de kikkerdril aan de oppervlakte drijven. Na 

een paar weken zwemmen honderden dikkoppen rond die zich voeden met groenwieren. Deze 

kikkervisjes worden landdieren: hun uitwendige kieuwen worden vervangen door longen.

Het duurt enkele jaren alvorens de kikker volwassen is. Vele kikkers zullen dit eindstadium echter niet 

bereiken.
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Koningsvaren  
(Osmunda regalis)

De	hoogte	van	de	koningsvaren	varieert	van	20	tot	300	cm	(in	de	schaduw	en	in	goede	grond).	In	het	

centrum	staan	vruchtbare	bladeren.	De	sporenhoopjes	(sora)	zitten	bovenaan	de	vruchtbare	bladen,	

die een soort pluim van aren vormen. Daarin zitten de sporen die later bruin worden. De sporen zijn 

rijp	in	juli-augustus.	In	België	is	de	koningsvaren	vrij	zeldzaam	in	de	Kempen	en	elders	zeer	zeldzaam,	

vandaar ook dat deze plant beschermd is.

Vroeger werd de varen door kwekers verzameld en verwerkt tot een kiembed voor Orchideeën. De 

koningsvaren wordt ook Sint-Jansvaren genoemd. Vroeger staken de mensen de jonge scheuten 

in een fles met regenwater. Na een tijdje werd dat een slijmerige boel. Dit mengsel was het enige 

middel tegen klem dat men toen kende. Ook ontstekingen en kneuzingen werden er mee genezen.
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Moeraseik

Vanuit het huis kijkt men over het grasveld en de vijver in de richting van een allee van moeraseiken. 

De	moeraseik	of	kleinbladige	Amerikaanse	eik	(Quercus	palustris)	groeit	liefst	op	natte	gronden.	De	

bladeren	zijn	kleiner	en	dieper	ingesneden	dan	die	van	de	gewone	Amerikaanse	eik	(Quercus	rubra).	

Ook de eikels zijn kleiner. Typisch zijn de vele korte lootjes aan twijgen en takken; in zijn vaderland 

spreekt	men	dan	ook	van	de	“pin	oak”.

Zijn scherp ingesneden blad, zijn rode herfstkleur en het feit dat zijn eikels eerst na twee jaar rijp zijn, 

onderscheiden de moeraseik van onze inheemse eikensoorten, de zomereik en de wintereik.

Moeraseik

Amerikaanse eik Zomereik
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Kruidentuin 

Hier was vroeger de kruidentuin waar een gemeentearbeider indertijd meer dan 700 kruiden 

aanplantte, die hij zelf gekweekt had of aangekocht had op binnenlandse en buitenlandse beurzen.

Van dat fraais is er al heel wat verdwenen, maar we vinden toch nog een heleboel planten die we in 

de rest van het park niet tegenkomen. De aandachtige toeschouwer ontdekt hier o.a. nog: leverkruid, 

ossentong, speenkruid, aronskelk, goudveil, longkruid, gevlekte dovenetel, groot hoefblad, zevenblad, 

sieraardbei, smeerwortel, veldkers, zwartmoeskervel, paardenbloem, heksenkruid, winterpostelein en 

een heleboel grote brandnetel. 

Speenkruid (2-3) Goudveil (3-5)

Zwartmoeskervel (4-6) Winterpostelein (6-10)
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Bijen    

Veel plantensoorten zouden zich niet kunnen voortplanten zonder de hulp van insecten, die voor 

de bestuiving zorgen: hommels, vlinders, zweefvliegen, bijen … Anderzijds zijn deze insecten voor 

hun	voedsel	op	de	bloemen	aangewezen	(nectar,	stuifmeel).

De	honingbij	(Apis	mellifera)	is	één	van	de	vele	bijensoorten.	Ze	nemen	in	de	insectenwereld	een 

unieke plaats in doordat ze als volk overwinteren.

Bijenkasten	 (soms	ook	nog	korven)	en	een	heuse	bijenhal	worden	door	de	 imker	 aan	de	bijen	

ter beschikking gesteld en dit omwille van de honing, het stuifmeel, de propolis, de bijenwas, de 

koninginnenbrij.

Aardhommel Zweefvlieg

Achterpoot van een bij zonder en met stuifmeel
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Canadapopulier  
(Populus x canadensis)

De	canadapopulier	 is	een	kruising	tussen	de	zwarte	populier	(nigra)	en	de	Amerikaanse	populier	

(deltoides).

Einde 19de	eeuw	werd	hij	massaal	aangeplant	omwille	van	zijn	snelle	groei	(vanaf	20	à	30	jaar	kaprijp).	

Het hout is niet van hoge kwaliteit en wordt gebruikt voor o.a lucifers, pulp voor krantenpapier, 

fruitkistjes, klompen, …

De populier is een uiterst efficiënt middel voor de ontwatering, de kruinen zorgen voor een uitstekend 

windscherm. Bijen komen er op af voor de propolis, een plantaardig antibioticum dat door knoppen 

en bladeren wordt afgescheiden.
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Rododendron

Hoewel de rododendron in onze streek een vertrouwde plant is die zich spontaan uitzaait en in 

bossen vaak een dichte onderbegroeiing vormt, is het een plant van vreemde oorsprong. De veel 

voorkomende	blauwlila	soort	(Rhododendron	ponticum)	is	afkomstig	van	Klein-Azië,	maar	 is	hier	

ingeburgerd,	“genaturaliseerd”	zeg	maar.	Geen	wonder	als	we	weten	dat	hij	tot	de	heidekruidachtigen	

behoort.

Hij is wintergroen, verdraagt schaduw, houdt van luchtvochtigheid en zure grond. De kroonbladen zijn 

met elkaar vergroeid tot grote klokvormige bloemen, die, hoe opvallend ook, weinig door insecten 

worden bezocht. Het aantal rododendronsoorten en cultuurvariëteiten loopt in de duizenden. Maar 

ze zijn lang niet allemaal winterhard in onze streek.
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Bodemleven

Groene	planten	produceren	het	hele	jaar	door	organisch	afval:	knopschubben,	dode	takken,	verdorde	

kruiden, naalden en bladeren. Dit materiaal stapelt zich op tot een strooisellaag, die geleidelijk 

verteert en de onderliggende teelaarde met humus verrijkt. Daarin ontkiemen de zaden en nieuw 

leven wordt mogelijk.

In deze bovenlaag van de bodem leven vele organismen die bijdragen tot de strooiselvertering: 

zwammen,	nl.	de	zogenaamde	saprofyten	(levend	op	dood	materiaal),	insecten	en	regenwormen.	

Deze laatste nemen onoplosbare mineralen op en geven ze via hun uitwerpselen als verteerbare 

meststof aan de bodem terug.

Mollen, maar ook vogels waarderen de regenworm als een proteïnerijk voedsel. Met een beetje geluk 

zie je een merel aan het werk om een pier uit de grond te trekken of is een mol bezig met het graven 

van een onderaardse gang.

Mestworm

Miljoenpoot
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Haag 

Voor er prikkeldraad bestond, dienden vooral hagen om het vee op een bepaald perceel te houden. 

Daarom werden er ook planten met stekels of doornen tussen geplant.

Tegenwoordig staan er in de hagen maar één enkele soort planten: b.v. palm, beuk, liguster of coni-

feren. Vroeger was dat anders: in deze oude haag bemerken we o.a. gewone beuk, haagbeuk, vlier, 

meidoorn, braam, eik en moerasspirea.

Vlier Meidoorn

Hebben ze een stekel of een doorn?
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Moerascypres

De	Moerascypres	(Taxodium	distichum)	is	een	uitheemse	naaldboomsoort,	afkomstig	van	moeras-

gebieden en rivieroevers in de zuidoostelijke staten van Noord-Amerika, waar het een imposante 

bosboom	is.	In	parken	wordt	hij	meestal	bij	vijvers	aangeplant.	De	kans	is	groot	dat	hij	dan	‘adem-

wortels’	ontwikkelt.	Onder	de	haag,	aan	de	weg,	kun	je	deze	ademwortels	zien.

De naalden zijn heel zacht en vallen in het najaar af. Voor het zover is, heeft de boom een prachtige 

herfstkleur. Hij behoort, zoals de lork, tot de bladverliezende coniferen. Zijn gave kegelvormige 

silhouet en zijn roodbruine vezelige schors maken de Moerascypres tot een sieraad in grote tuinen.

Naalden Ademwortels
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Ecologische  
samenhang

Een park is een cultuurlandschap. 

Alles verraadt de aanwezigheid en de 

tussenkomst van de mens. Toch is al 

wat er leeft naar elkaar toe gegroeid en 

vormt het een levensgemeenschap waar 

plant en dier elkaar nodig hebben. Deze 

ecologische samenhang speelt zich af in 

de verschillende etages: de boomlaag, 

de struiklaag, de kruidlaag, de moslaag, ja 

zelfs in de bodem.

Het is dan ook niet moeilijk voorbeelden 

van een voedselpiramide op te bouwen: 

bladluizen zuigen zich vol met het sap 

van de bladeren, kevertjes en mieren 

eten bladluizen, vogels eten kevers en 

uiteindelijk	worden	vogels	soms	“gepakt”	

door een prooivogel.

Hoe dan ook aan de basis van elke 

voedselketen bevindt zich de groene 

plant. Het is het enige levende wezen dat 

over bladgroen beschikt en zonne-energie 

in voedsel kan omzetten. Zonder planten 

is dierlijk en menselijk leven onmogelijk.

zon

groene 

planten

herbivoren

carnivoren

primaire 

producenten

primaire 

consumenten

secundaire 

consumenten

tertiaire 

consumenten

quarternaire	

consumenten
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19Grassen

Grassen	zijn	basisplanten	waartussen	tal	van	andere	planten	zich	thuis	voelen:	boterbloem,	paarden-

bloem, klavers, weegbree, pinksterbloem.

De langwerpige grasbladeren met parallel verlopende nerven vormen vlak boven de grond een 

ingewikkeld	netwerk.	Zo’n	blad	bestaat	uit	een	bladschede	en	een	bladschijf,	waar	de	bladschede	

vastzit aan de stengel is een knoop.

Grassen	bloeien	vooral	in	mei	en	juni.	Vele	groenachtige	bloempjes	staan	in	aren	of	pluimen	langs	

de halmen. Door een vergrootglas bekeken, valt het vooral op hoe ver de stempels uitsteken en hoe 

beweeglijk de meeldraden zijn. Het zijn typische windbestuivers. Uiteraard is in een gladgeschoren 

grasveld het aanbod van weidebloemen geringer dan in een hooiweide.

Bochtige smele Bladschede - bladknoop
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Nieuwe aanplant     

Achter het lindenovaal werden jonge struiken aangeplant. Omdat vele mensen de oudere cultuur-

gewassen soms niet meer kennen, koos men hier o.a. voor mispel, kweepeer en cassisbes. In de lente 

geven de specifieke bloesems van deze planten een meerwaarde aan deze plek.

Kweepeer

Mispel Cassisbes
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Lindenovaal 

De linde is op unieke wijze in staat de verzuring van de toplaag  tegen te gaan en voedingstoffen en 

mineralen	voor	deze	toplaag	te	behouden.	Het	blad	van	de	winterlinde	(Tilia	cordata	Miller)	verteert	

namelijk veel gemakkelijker dan dat van de eik of de beuk en bevat bovendien meer mineralen. 

Daardoor krijgen voorjaarsbloeiers, zoals dalkruid, meer kans om volop te bloeien.

Winterlinde

Dalkruid, familie van meiklokje

Salomonszegel: bloeit ook van mei tot juni
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Deze brochure werd samengesteld door Christianne Kips en Moniek Van Loon,

natuurgidsen regio Kalmthout, in samenwerking met het gemeentebestuur van Kalmthout.


