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Dit is het tweede deel uit de serie 
“Natuurwandelingen in en om Amersfoort”. 
Er zijn plannen om nog meer van dit soort 
boekjes samen te stellen. Mooie beschrijvingen 
van niet al te lange wandelingen die u vlak in de 
buurt kunt maken.

Reeds verschenen:    
1 Klein Zwitserland 
 Natuur en cultuur op de Amersfoortse Berg
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 Verhalen over planten en bomen op landgoed 

“Den Treek” (door IVN Amersfoort en omge-
ving)

3 Landgoed Schothorst 
 Natuur en historie in Stadspark Schothorst

4 Van Monnikendam tot Tripmadam 
 Wandeling langs muurbegroeiingen en 

historische plekjes in de oude binnenstad

Natuurwandelingen in en om Amersfoort

Legendes

Verhalen op landgoed ‘Den Treek’

Lengte ca. 5,5 km
Duur ca. 2 uur
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Heeft u ideeën voor een dergelijke wandeling? 
Uw suggesties zijn zeer welkom! Meld ze bij:

Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Landgoed Schothorst
Schothorsterlaan 21
3822 NA  Amersfoort
tel. 033 - 46 952 00
e-mail: cnme@amersfoort.nl

De openingstijden zijn als volgt:

Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00-17.00 
uur. Woensdag en zondag van 13.00-17.00 uur. 
Van mei t/m september ook op zaterdag van 
13.00-17.00 uur. Maandag gesloten.



Voorwoord

Al vele eeuwen zijn mensen geïnteresseerd in de natuur. 
Dat is geen wonder, we hebben er allemaal dagelijks mee te 
maken. De mens heeft een haat-liefde-houding tot de natuur. 
De natuur kan je vriend zijn; denk aan allerlei geneeskrachtige 
planten, bomen en paddestoelen. De natuur kan ook je vijand 
zijn; denk aan de verwoestende kracht die bomen tijdens een 
storm kunnen hebben, schepen die vergaan op zee, woeke-
ren de planten in je moestuin en ga zo maar door. Door deze 
haat-liefde met de natuur ontstonden allerlei verhalen, waar-
van vele door de ontdekking van de medicinale werking van 
veel planten en bomen, maar ook door incidentele situaties, 
waaraan men speciale waarde toekende. Ook zijn er verhalen, 
die ontstonden uit onwetendheid (denk aan alle heksen-
verhalen) en angst (bijvoorbeeld griezelige vormen of silhou-
etten in schemer of ‘s nachts). In dit boekje hebben we een 
aantal van die verhalen verzameld. Deze verhalen ontvouwen 
zich achter de afbeeldingen.De afbeeldingen en natuurbe-
schrijvingen in dit boekje zijn niet volkomen volledig. Daarom 
adviseren wij u tevens een goede veldflora op uw wandeling 
mee te nemen. Wilt u bepaalde bomen en planten nauwkeu-
riger bekijken, behandel hen dan nooit ruw, breek geen tak-
ken af en stroop nooit alle bessen of bladeren van een plant 
of tak af. Ruk geen planten uit de grond en bedenk altijd dat 
het voortbestaan van eenjarige planten afhankelijk is van het 
zaad, dus plunder een plant niet tot de laatste bloem.

Wij wensen u een prettige wandeling!

Bart van de Coterlet & Monike Vriens

Het IVN

Het IVN, Vereniging voor natuur- en milieueducatie is een ver-
eniging van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft naar 
meer natuur en een betere kwaliteit van het milieu. Verspreid 
over Nederland heeft het IVN zo’n 180 plaatselijke afdelingen 
en elf provinciale consulentschappen. Meer dan 16.000 leden 
zetten zich actief in voor de natuur en het milieu door middel 
van allerlei voorlichtende en educatieve activiteiten voor jong 
en oud, zoals excursies, cursussen, tentoonstellingen en lezin-
gen.

Landelijk Bureau van het IVN, website op Internet www.ivn.nl.

Indien u het IVN wilt ondersteunen of actief mee wilt werken 
aan onze doelstellingen kunt u contact opnemen met onze 
penningmeester.

Postadres:  
Postbus 1012
3800 BA Amersfoort.
e-mail: ivn.amersfoorteo@planet.nl.
Lidmaatschap t 10,- per jaar.
Donaties vanaf t 7,- per jaar.

Dit natuurpad is samengesteld door de werkgroep Natuurpaden 
van de IVN afdeling Amersfoort en omgeving. 

IVN VERENIGING VOOR 
NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE
AFDELING AMERSFOORT EN OMGEVING
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NATUURPAD ‘LEGENDES’

De wandeling begint tegenover Hotel Den Treek aan de 
Treekerweg. De Treekerweg is bereikbaar vanaf de N226 
(Woudenbergseweg).

Even voor het hotel zijn bij de parkeerplaats goede mogelijk-
heden om uw fiets vast te zetten. Uiteraard kunt u ook uw 
auto hier parkeren.

Vanaf station Amersfoort gaat lijn 80 naar Woudenberg. 
Een klein half uur later kunt u bij de halte ‘Kerk’ in Leusden 
uitstappen. Het beginpunt van de wandeling is ongeveer
 15 minuten verwijderd van deze bushalte. Om naar 
Amersfoort te reizen kunt u wederom lijn 80 nemen 
De wandeling kunt u in elk seizoen wandelen. Op zondagen 
met mooi weer kan het erg druk zijn in het bos. Op andere 
dagen is het een oase van rust aan de rand van de drukke 
randstad.

Na de wandeling kunt u eventueel uitrusten bij restaurant 
Bavoort dat een stukje richting Amersfoort ook aan de 
Treekerweg ligt.

PRETTIGE WANDELING
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Lang geleden, ten tijde van een pestepidemie, kreeg een zeer 
gelovige man een visioen. Er verscheen een engel, die hem de 
engelwortel aanwees als een geneesmiddel tegen de pest. Daarna 
beschouwde men de plant als een heilig kruid met wonderbaar-
lijke geneeskracht. In Frankrijk snijdt men nu nog wel amuletten 
van de wortel. Deze amuletten worden door kinderen om de hals 
gedragen.

Ook nu nog wordt engelwortel gebruikt als reiniger van 
het bloed, als afdrijver van vergiften door de huid, ter 
bevordering van de spijsvertering, als zenuw-tonicum en 
als een ik-versterker die zowel lichamelijke als psychische 
zwakheid opheft. 

Engelwortel

De wilde Angelica of engelwortel (Angelica) behoort tot de 
schermbloemigen. Het is een twee- tot driejarige plant, die 
in het tweede jaar wel meer dan twee meter hoog kan worden 
en dan groenwitte schermbloemen draagt. De rechte, rijk 
vertakte stengel is geribbeld, hol en harig. De bladeren zijn 
groot en veervormig.

De engelwortel staat vooral op vochtige plaatsen in bossen 
en langs rivieren. Een waarschuwing voor verwisseling met 
gevlekte scheerling en dolle kervel is hier wel op zijn plaats, 
daar deze op dezelfde vochtige plaatsen groeien, maar in 
tegenstelling tot de engelwortel giftig zijn. De engelwortel 
kan het best worden herkend aan zijn aangename geur, die 
je nog sterker ruikt als je een blad tussen je vingers fijn wrijft. 
Dolle kervel en gevlekte scheerling ruiken onaangenaam.

De engelwortel heeft geneeskrachtige eigenschappen. 
De legende verbonden aan deze plant is van christelijke 
herkomst en hangt samen met zijn geneeskrachtige werking. 



Het legende-pad begint tegenover Hotel Den Treek. 
Ga bij de ANWB paddestoel 20737 het pad langs het fietspad 
op richting Oud Leusden. 

Bij de kruising gaat u linksaf wederom een pad langs een 
fietspad op. Na ongeveer 100 meter staan er links van het 
pad een aantal bijzondere in en aan elkaar gegroeide beuken.

Bij een vijfsprong het pad langs het fietspad blijven volgen.

Een bospaadje links negeren.

5 6
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Berk

De berk is te herkennen aan zijn sierlijkheid en zijn witte, 
bijna zilverkleurige stam. In Nederland komen verschillende 
soorten berken voor, die nauw aan elkaar verwant zijn. 
De volgende drie soorten zijn de meest voorkomende: de 
gewone of ruwe berk(Betula pendula), de treurberk (Betula 
pendula ‘Tristis’) en de zachte berk (Betula pubescens). 
De berk is eenhuizig, dat wil zeggen dat zowel de lange 
mannelijke katjes, als de ronde vrouwelijke katjes aan 
dezelfde boom zitten. De kleine, bijna driehoekvormige 
blaadjes zien er glimmend en helgroen uit.

Echte kruidenkenners waarderen de berk om zijn bloed-
reinigende tonicum (berkensap). Dit berkensap wordt door 
de boom in het voorjaar door de stam omhoog geperst. 
Ook het blad van de boom heeft een bloedzuiverende en 
antiseptische werking.

8

Berken doen het erg goed op een kale bodem en zijn 
daardoor echte pioniersbomen. Het hout van de berk rot 
vrij snel. De bast is minder rotgevoelig dan het hout zelf 
en rot minder snel.

Tijdens een heksensabbat zaten de heksen in een kring bij elkaar 
en praatten en dronken er vrolijk op los. Ze dronken die keer zelfs 
zoveel, dat ze flink aangeschoten raakten. 
Toen het tijd werd om de thuisreis te aanvaarden, klommen ze 
dan ook nog steeds behoorlijk beneveld op hun bezems. 
Door de vele drank konden ze niet al te best meer sturen 
en raakten verward in de takken van de berkenbomen. Hier 
bleven hun bezems in steken. Zo komt het dat je in berken nog 
dikwijls ‘heksenbezems’ ziet groeien!

7
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Bij de volgende kruising het brede (ruiter-)pad (niet als 
zodanig aangegeven) linksaf in slaan.

Eerste afslag rechts (ruiterpad) negeren.

Vervolgens het eerstvolgende pad rechtsaf.

Het pad blijven volgen tot een T-splitsing, hier gaat u linksaf. 

•  Links en rechts kunt u heksenbezems in de berken 
zien hangen.

Bij de kruising rechtdoor. Het mulle zand gaat nu over in 
een stevigere ondergrond.

2
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Duizendblad

Duizendblad (Achillea millefolium) is een opgaande plant 
met meestal witte, en soms wat roze-achtige bloemen. 
De naam Achillea is afgeleid van de Oudgriekse naam van 
een plant waarmee de Griekse held Achilles tijdens de 
Trojaanse oorlog de wonden van zijn soldaten zou hebben 
geheeld. Millefolium betekent duizend blaadjes. De donker-
groene, geveerde bladeren, die weer talrijke kleine blaadjes 
tellen, doen denken aan varens. De bloemen staan in 
schermen, elk bloempje heeft vijf blaadjes.

In het voorjaar kan je duizendblad vinden in dichte pollen 
in bermen en ook wel op droog grasland. In de loop van mei 
schiet het door met een harde, touwachtige en rechtopgaan-
de stengel, die 45 cm hoog kan worden. De bloei loopt van 
mei tot oktober. Duizendblad is een vaste plant met over-
blijvende wortelnesten. Hierdoor komt ze elk jaar opnieuw 
op dezelfde plekken op. Ook is duizendblad goed bestand 
tegen de uitlaatgassen van auto’s, waardoor ze zich in 
wegbermen ook goed weet te handhaven.

De plant heeft een geneeskrachtige werking. Hij bevat veel 
looizuur, waardoor het een samentrekkende werking heeft. 
Looizuurhoudende planten zijn goed tegen in- en uitwendige 
bloedingen.

Er zijn vele verhalen over duizendblad, zoals het hierboven 
genoemde verhaal van Griekse oorsprong. De overeenkomst 
is dat alle verhalen gaan over het stelpen van bloed en het 
helen van wonden. 
Wij hebben ook een christelijke variant gevonden.
 Jozef, de timmerman, sloeg op een dag hard met een hamer op 
zijn vingers. De wond bloedde hevig. Jezus zag het en ging erop 
uit om duizendblad te plukken. Hij bond dit om de vingers van 
zijn vader en het bloeden hield spoedig op. 
Dit verhaal wordt ondersteund door de Franse bijnaam voor 
dit kruid: herbe a carpentier. Ook de Engelsen hebben een 
naam van gelijke strekking: carpenters grass. In Duitsland 
zijn er twee bijnamen in omloop, die meer van de Griekse 
versie lijken afgeleid: Soldatenkraut en Wundkraut. 



Bij de volgende kruising, pad rechtdoor blijven volgen.

Paden naar links en rechts negeren en rechtdoor het pad 
blijven volgen. 

Graspad naar rechts negeren en rechtdoor het pad blijven 
volgen. 

•  Op de T-splitsing met het graspad heeft vroeger een huis 
gestaan. Hier en daar ligt nog wat puin. Rondom de 
restanten van dit huis staan een aantal planten die je 
normaal niet in het bos tegenkomt.

Negeer een pad naar links.

Twee maal een pad naar rechts negeren en het pad blijven 
volgen.

Het pad kruist een asfaltweg. Let bij het oversteken van deze 
weg op het verkeer. Er wordt regelmatig erg hard gereden.

1413
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Douglasspar

De douglasspar (Pseudotsuga menziesïï) is een niet-inheemse 
naaldboom, die is ingevoerd uit Noord-Amerika. Deze spar 
is veel aangeplant voor zowel de houtteelt, als in parken en 
tuinen. De douglasspar kan tot 60 meter hoog worden. 
In de botanische tuin van Kewgarden in Engeland staat een 
vlaggemast, gemaakt van de stam van de douglas, van deze 
lengte. Het is een zeer snel groeiende boom en valt op door 
de korte, gegroefde naalden (= bladeren). De kegels van 
deze spar zijn vijf tot tien centimeter lang met als bijzonder 
kenmerk de uitstekende drietandige dekschubben, waardoor 
de kegels een wat rafelig uiterlijk krijgen. De schors bij 
oudere bomen is grijs tot paarsig en kurkachtig. 

De bloeitijd is april
Als je de naalden van de douglasspar iets kneust, ruik je een 
citroengeur. De twijgen zijn zeer buigzaam.  Aan de onder-
zijde van deze naalden zie je twee witte randen. Bij de 
bouwmarkten is het hout verkrijgbaar als Oregon pine of 
Amerikaans grenen en wordt gebruikt voor onder andere 
voordeuren en vloeren. Veel  mensen hebben er moeite mee 
de spar en den uit elkaar te houden. Let op de inplant van 
de naalden. De lange naalden van de den zijn in paren (twee 
aan twee) ingeplant, in tegenstelling tot de spar. De naalden 
van de spar zijn altijd korter dan die van een den.  Als je 
hierop let kun je je onmogelijk vergissen.

Over de douglasspar is het volgende verhaal bekend. 
Eens, heel lang geleden, heerste er een enorme brand in het grote 
bos. Alle dieren raakten in paniek en probeerden te vluchten. Wie 
maar kon rende weg. Weg van het vuur en de enorme hitte. Ook 
de bosmuisjes probeerden te vluchten, maar dit lukte niet al te 
best. Met hun kleine pootjes konden ze zich niet vlug genoeg uit 
de voeten maken en het vuur kwam steeds dichterbij. De 
bosmuisjes zagen het gevaar en riepen luidkeels om hulp:
”Help, help, wie kan ons helpen?” Plotseling klonk daar de 
rustige stem van mevrouw Douglas: ”Kom maar bij mij! 
Dan kunnen jullie hoog in mijn toppen, in de kegels schuilen 
totdat het vuur voorbij is!” En zo gebeurde het. De muisjes 
klommen hoog de boom in en verschuilden zich in de kegels 
van de douglasspar. De bosmuizen ontsnapten aan het vuur 
en toen de brand voorbij was, verlieten ze de kegels en 
klommen weer naar beneden. Alleen hun staartjes bleven achter. 
Zo komt het dat je nu nog altijd ‘muizenstaartjes’ 
uit de kegels ziet steken.

16
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Bij een viersprong het eerste pad naar links in slaan. 
Recht tegenover het pad ‘verboden voor ruiters’. 

•  Langs dit pad staat een aantal douglassparren. Onder deze 
sparren ligt het vaak bezaaid met kegels.

Bij de volgende kruising rechtdoor een smal pad met rechts 
een sparrenbos opgaan.

Bij een kruising met een smal slingerpaadje rechtdoor blijven 
gaan.

Het volgende pad, door het gras, rechtsaf ingaan.

18
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Eik

De eik is een boom die de meeste mensen wel kennen. 
Wat u misschien niet weet, is dat er over de hele wereld wel 
meer dan tweehonderd verschillende soorten eiken bekend 
zijn. In Nederland zijn de zomereik (Quercus petraea) en de 
wintereik (Quercus robur) de meest voorkomende soorten. 
De zomereik bloeit eerder dan de wintereik. De bladeren 
zijn gelobd, leerachtig, dof en kort gesteeld. De eikels van de 
zomereik zijn juist lang gesteeld. 
Daarentegen heeft de wintereik glanzende bladeren op lange 
stelen en eikels die kortgesteeld zijn. 

De zomereik is degene waarvan de schors wel wordt gebruikt 
voor allerlei medicinale doeleinden. De eikeltjes kunnen tot 
een heerlijke drank omgetoverd worden. Deze eikeltjescacao 
is te koop bij natuurvoedingswinkels. De looistoffen van de 
eik werden gebruikt bij het looien van leer.

Voor de Germanen was de eik de voornaamste onder de bomen. 
Hij was gewijd aan Donar of Wodan, de god van de donder 
en van de bossen. Onder de eik werd rechtspraak gehouden. 
De dorpsoudsten kwamen bij een kring eiken bomen bij elkaar 
en luisterden naar de spraak (geruis) van de bomen. Ook 
vonden hier de plechtige bijeenkomsten plaats.

In Drente vind je nog ‘Wodanseiken’, waar heel vroeger 
recht werd gesproken.
Ook voor de Kelten was de eik een heilige boom. Zij vierden 
midwinterfeesten, ongeveer in dezelfde tijd als ons kerstfeest. 
Tijdens zo’n feest sneed de opperpriester (druïde), met een 
gouden snoeimes maretakken uit de eiken. 

De maretak is een beetje een vreemde eend in de bijt. Het is 
een plant die altijd bladeren houdt en niet in de aarde maar
in bomen groeit. De Kelten geloofden dat de maretak als 
geschenk uit de hemel was komen vallen en dat deze het kwaad 
zou verdrijven en zieken kon genezen. Het komt zelden voor 
dat een maretak in een eik groeit.  Als de druïden de maretak 
een jaar niet vonden, was dat een teken voor een slecht jaar 
(mare = boodschap).
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Bij de T-splitsing voor het weiland, linksaf. 

•  Aan de rechterkant van dit pad staan eiken.

•  a is een natuur-historisch monument. Ook hier zijn een 
aantal plantjes te vinden.

Bij de asfaltweg linksaf, langs het huis met huisnummer 2.

Even later het pad met slagboom bij de boerderij rechts in 
slaan.

22
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Els

De zwarte els (Alnus glutinosa) is een echte inheemse boom. 
Hij komt vrij algemeen voor en voelt zich het best op moe-
rassige plaatsen en langs waterkanten. De els kan twintig 
meter hoog worden. De bloeitijd is van februari tot maart. 
De vruchtjes lijken op kleine zwarte kegeltjes. De bloem 
bestaat uit hangende, oranjegele aren. Wanneer de els niet 
bloeit, is hij gemakkelijk te herkennen aan de bladeren. In 
plaats van het uitlopen van het blad in een punt is er juist 
een soort kuiltje te zien.

De uiteinden van de twijgen van de els zijn erg kleverig. 
Vandaar dat het tweede deel van de Latijnse naam lijkt op 
het voor ons bekende Gluton. Droog elzenhout is geel, 
duurzaam en makkelijk te verwerken. Het hout wordt 
gebruikt voor het maken van onder andere klompen en 
bezemstelen. De beruchte palen waar Amsterdam op zou 
zijn gebouwd waren van de els. Van de bast, de vruchten 
en de bladeren kan een kleurstof worden gemaakt.

De els is vooral geliefd bij de sijsjes. Zij peuteren zaadjes 
uit de elzenpropjes aan de bomen. Soms zijn er hele groepen 
in de elzenbomen te vinden.

Als de stam van de els wordt doorgezaagd, verkleurt de 
zaagsnede tot oranjerood. Hier is het volgende verhaal aan 
verbonden.

In heel vroegere tijden vochten de bokkenrijders hun strijd 
in lucht. Tijdens één zo’n strijd, deze was heviger dan alle 
andere, vlogen de bokkenrijders boven een elzenbos. In het heetst 
van de strijd werd bij één van de bokken de staart afgebeten. 
Het bloed stroomde uit de bok, naar beneden, op de elzen. 
Sindsdien geeft de els bij het doorzagen de oranjerode ver-
kleuring.

Geloof je dit verhaal niet, dan moet je maar eens naar een 
kinderboerderij gaan. Dan zul je zien dat bokken nu nog 
steeds maar een heel kort staartje hebben!
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•  Langs dit pad met rechts een weiland, staan links elzen. 
Ook kunt u hier engelwortel tegenkomen.

Dit pad circa 1,5 km uitlopen en aan het eind linksaf langs 
het water. 

Aan het eind van dit pad wederom linksaf landgoed ‘Den 
Treek’ op gaan.

•  In dit weidegebied groeien in de bermen vergeet-mij-nietjes.

Het asfaltpad gaat na de slagboom over in een grindpad.

Bij het bankje, vlak voor een groen hek rechtsaf het ruiterpad 
inlopen.

26
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Vergeet-mij-nietje

Het akker-vergeet-mij-nietje (Myosotis arvensis) is een klein, 
bescheiden plantje dat toch nog 60 cm hoog kan worden. 
Het heeft kleine, bijzonder mooie, blauwpaarse bloempjes. 

De verschillende soorten vergeet-mij-niet lijken veel op 
elkaar. Ze behoren tot de familie van de ruwbladigen waar 
bijvoorbeeld ook de smeerwortel bij hoort. Je kunt dan ook 
goed zien dat de bladeren behaard zijn. De bloeiwijze van 
de verschillende soorten loopt nogal uiteen. De stengel van 
het vergeet-mij-nietje vertakt zich vrijwel direct bij de grond. 
De bloeitijd is van juli tot oktober.

Het vergeet-mij-nietje is een één- of tweejarig plantje en 
komt vooral voor op akkerland. Ook kun je het plantje vinden 
in droge bermen, waarschijnlijk doordat ze hier de concur-
rentiestrijd aankan met andere planten die meer vocht nodig 
hebben. De naam Myosotis betekent muizenoortje, dit duidt 
op de vorm en beharing van de blaadjes. Het tweede deel 
van zijn naam, avensis, duidt op de groeiplaats, de akker. 

Misschien zouden wij het plantje ook muizenoortje genoemd 
hebben, als er niet al een ander plantje was met die naam!

In alle ons omringende landen wordt het plantje vergeet-mij-
niet genoemd. In evenzoveel talen wordt het vergeet-mij-
nietje bezongen.

Uit Engeland komt het volgende verhaaltje. 
Een ridder en zijn geliefde wandelden op een mooie dag langs 
de grachten van zijn grote slot. Plotseling zag de ridder een 
prachtig, klein, blauw bloemetje langs de kant staan. Hij 
bedacht zich geen moment en riep verliefd: ”Dat mooie bloeme-
tje pluk ik voor jou, mijn liefste!” De ridder liep naar de walkant 
en wilde het bloemetje plukken, maar door zijn haast, verloor hij 
zijn evenwicht. Hij gleed uit en viel in het water. Doordat hij niet 
kon zwemmen, was hij ten dode opgeschreven. Voordat hij 
kopje-onder ging, hield hij het bloemetje nog voor haar omhoog 
en riep: ”Vergeet mij niet!”



29

Bij het huis met nummer 15 aan uw linkerhand maakt het 
pad een bocht naar rechts. Hier schuin links een pad opgaan.

•  Dit pad is verboden voor ruiters.

Bij het informatiebord over de ‘Hopschuur’ de weg 
oversteken. Het kan erg druk zijn op dit punt! Het pad 
langs het fietspad ingaan.

Bij de eerste kruising linksaf. Wederom een pad langs een 
fietspad.

•  Eindpunt.

30
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Bitterzoet

Bitterzoet (Solanum dulcamara) is een plant, die tot de 
familie Solanaceae behoort. Dit zijn de nachtschade-
achtigen. Het is een meerjarige plant met windende of 
rechtopstaande houtachtige stengels en kruidachtige takken, 
dus min of meer een halfheester. 

Zij is te vinden langs heggen en tussen kreupelhout op 
vochtige plaatsen. De stengels kunnen tot 2 meter lang 
worden. De ovale bladeren zijn drietallig en zitten met kleine 
steeltjes verspreid aan de takken. De fraaie bloemen zitten in 
enigszins vertakte, hangende trosjes op korte steeltjes aan 
uiteinde en zijkanten van de stengel en ook in de oksels van 
de plant. Ze zijn paarsviolet met opvallende gele meeldraden. 
Zijn de bloemen uitgebloeid dan vormen zich eivormige 
bessen, eerst groen en na rijping oranjerood. Ze zijn in het 
najaar rijp, maar bevatten sporen van vergif, dus niet eten! 

Deze giftige bessen worden al duizenden jaren met eerbied 
behandeld. Ze hebben een zoete smaak en bevatten solanine, 
een giftige stof die waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de 
geheimzinnige werking die haar werd toegeschreven. 

De stengels van het bitterzoet zijn nog giftiger. Eerst hebben 
deze een bittere smaak, die echter na langer kauwen zoet 
wordt. Vandaar de naam bitterzoet. 
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In de volksmond werd het plantje ook wel hoe-langer-hoe-
liever genoemd. Ook dat sloeg op hoe langer je op de wortel 
kauwde, hoe lekkerder hij werd.

Het plantje was ook al bekend bij de Indianen. Het vergif 
werd door hen gebruikt om ‘high’ te worden en zodoende 
met hun voorouders in contact te komen.
Er werd zelfs een snoer van bitterzoetbessen gevonden in 
de tombe van Toetanchamon.

In de geneeskunde werd bitterzoet gebruikt tegen astma, 
waterzucht, verlammingen, reumatiek et cetera. Het stengel-
sap wordt ook nu nog gebruikt tegen huidaandoeningen. 



Voorwoord

Al vele eeuwen zijn mensen geïnteresseerd in de natuur. 
Dat is geen wonder, we hebben er allemaal dagelijks mee te 
maken. De mens heeft een haat-liefde-houding tot de natuur. 
De natuur kan je vriend zijn; denk aan allerlei geneeskrachtige 
planten, bomen en paddestoelen. De natuur kan ook je vijand 
zijn; denk aan de verwoestende kracht die bomen tijdens een 
storm kunnen hebben, schepen die vergaan op zee, woeke-
ren de planten in je moestuin en ga zo maar door. Door deze 
haat-liefde met de natuur ontstonden allerlei verhalen, waar-
van vele door de ontdekking van de medicinale werking van 
veel planten en bomen, maar ook door incidentele situaties, 
waaraan men speciale waarde toekende. Ook zijn er verhalen, 
die ontstonden uit onwetendheid (denk aan alle heksen-
verhalen) en angst (bijvoorbeeld griezelige vormen of silhou-
etten in schemer of ‘s nachts). In dit boekje hebben we een 
aantal van die verhalen verzameld. Deze verhalen ontvouwen 
zich achter de afbeeldingen.De afbeeldingen en natuurbe-
schrijvingen in dit boekje zijn niet volkomen volledig. Daarom 
adviseren wij u tevens een goede veldflora op uw wandeling 
mee te nemen. Wilt u bepaalde bomen en planten nauwkeu-
riger bekijken, behandel hen dan nooit ruw, breek geen tak-
ken af en stroop nooit alle bessen of bladeren van een plant 
of tak af. Ruk geen planten uit de grond en bedenk altijd dat 
het voortbestaan van eenjarige planten afhankelijk is van het 
zaad, dus plunder een plant niet tot de laatste bloem.

Wij wensen u een prettige wandeling!

Bart van de Coterlet & Monike Vriens

Het IVN

Het IVN, Vereniging voor natuur- en milieueducatie is een ver-
eniging van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft naar 
meer natuur en een betere kwaliteit van het milieu. Verspreid 
over Nederland heeft het IVN zo’n 180 plaatselijke afdelingen 
en elf provinciale consulentschappen. Meer dan 16.000 leden 
zetten zich actief in voor de natuur en het milieu door middel 
van allerlei voorlichtende en educatieve activiteiten voor jong 
en oud, zoals excursies, cursussen, tentoonstellingen en lezin-
gen.

Landelijk Bureau van het IVN, website op Internet www.ivn.nl.

Indien u het IVN wilt ondersteunen of actief mee wilt werken 
aan onze doelstellingen kunt u contact opnemen met onze 
penningmeester.

Postadres:  
Postbus 1012
3800 BA Amersfoort.
e-mail: ivn.amersfoorteo@planet.nl.
Lidmaatschap t 10,- per jaar.
Donaties vanaf t 7,- per jaar.

Dit natuurpad is samengesteld door de werkgroep Natuurpaden 
van de IVN afdeling Amersfoort en omgeving. 

IVN VERENIGING VOOR 
NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE
AFDELING AMERSFOORT EN OMGEVING



Colofon

Uitgave 
IVN afdeling
Amersfoort en omgeving

Gemeente Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA  Amersfoort

Route en tekst
Bart van der Coterlet en Monike Vriens

Met dank aan
Joop Venings, Annie Arntzen, Piet Hein Klip, 
Jeroen van Tongeren, Geertje Huijbers en 
Wim de Lange
 
Vormgeving 
Coers en Roest Ontwerpers bno

Druk:
Grafifors b.v.0

ISBN 90-8o6165-5-9

Dit is het tweede deel uit de serie 
“Natuurwandelingen in en om Amersfoort”. 
Er zijn plannen om nog meer van dit soort 
boekjes samen te stellen. Mooie beschrijvingen 
van niet al te lange wandelingen die u vlak in de 
buurt kunt maken.

Reeds verschenen:    
1 Klein Zwitserland 
 Natuur en cultuur op de Amersfoortse Berg

2 Legendes 
 Verhalen over planten en bomen op landgoed 

“Den Treek” (door IVN Amersfoort en omge-
ving)

3 Landgoed Schothorst 
 Natuur en historie in Stadspark Schothorst

4 Van Monnikendam tot Tripmadam 
 Wandeling langs muurbegroeiingen en 

historische plekjes in de oude binnenstad

Natuurwandelingen in en om Amersfoort

Legendes

Verhalen op landgoed ‘Den Treek’

Lengte ca. 5,5 km
Duur ca. 2 uur

2

Heeft u ideeën voor een dergelijke wandeling? 
Uw suggesties zijn zeer welkom! Meld ze bij:

Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Landgoed Schothorst
Schothorsterlaan 21
3822 NA  Amersfoort
tel. 033 - 46 952 00
e-mail: cnme@amersfoort.nl

De openingstijden zijn als volgt:

Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00-17.00 
uur. Woensdag en zondag van 13.00-17.00 uur. 
Van mei t/m september ook op zaterdag van 
13.00-17.00 uur. Maandag gesloten.
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