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Hoi! Veel bomen en struiken zijn in de
winter kaal. Maar de hulst niet. Die houdt
zijn groene blaadjes stevig vast. Met zijn
felgekleurde bessen ziet hij er in de winter
fris en vrolijk uit. 

Met dit boekje ga je de hulstboom van
dichtbij bekijken. Hulst groeit in tuinen,
parken en in het wild. Je zal hem zeker
vinden. En anders duik je maar in een
kerststukje. Vaak steekt daar een takje
hulst uit. 

De hulstboom kan meer dan tien meter
hoog worden en honderden jaren oud.
Maar meestal zien we hem als lage boom
of struik. 
Onderzoek een hulstboom.

Waar staat de hulstboom die jij vond? 

Hoe groeien de bladeren?
verspreid langs de takken
steeds twee blaadjes tegenover elkaar

De rand van het hulstblad is
glad
stekelig

Ik vind het hulstblad
vlijmscherp
nogal scherp
niet scherp



Teken hier een
hulstblad.

Zie je bessen aan de hulstboom?
Zo niet, zoek dan een hulst mét bessen.
Welke kleur hebben de bessen?
Waar zitten die bessen?
los verspreid langs de takken 
in de oksels van de blaadjes
aan het eind van de takken

Sommige vogels, zoals appelvinken en
lijsters, eten ’s winters hulstbessen. Voor
mensen is de hulstbes ongezond. 
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Hulst werd vroeger gebruikt als
prikkelheg rondom het huis of de wei. Om
boeven en dieven weg te houden en te
zorgen dat het vee niet kon ontsnappen.

Bekijk het hulstblad.
De kleur van de bovenkant is 
De bovenkant 
glanst 
glanst niet

De onderkant van het blad is
De onderkant 
glanst 
glanst niet 

Voel het blad. 
het is dik en stevig
het is dun en slap
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Post Jullie vonden het niet 
moeilijk om bessen te noemen 
die giftig zijn voor mensen. 
De meesten van jullie noemden de
hulstbes. Karin uit Meerssen noemde 
ook de bessen van de gelderse roos 
en Marjan uit Venlo die van de 
liguster. Ja, allemaal giftige bessen die
voor mensen ongezond zijn. Niet dat je
van één besje doodziek wordt, maar je
kunt die bessen beter laten hangen. 

Tim uit Maastricht vroeg: zijn die witte,
sponzige bessen die ik wel eens in mijn
blaaspijpje stop ook giftig? Ja, die zijn
giftig. Ze zijn van de sneeuwbes(struik). 

Al sinds de prehistorie komt hulst in ons
land voor. In Zuid-Holland en Overijssel
is in de grond hulstzaad gevonden van
7500 jaar oud. 
Sommige plaatsnamen hebben met hulst
te maken. Waarschijnlijk omdat er veel
hulst groeide. Hulshorst in Gelderland
bijvoorbeeld en Hulsberg in Limburg.
Hulsberg betekende: een berg met hulst. 

Vroeger hadden hier alle hulstbomen
groene blaadjes. Nu zijn er ook andere
soorten hulst. Hulst met gevlekte blaadjes
of groen met een gele rand.
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Sneeuwbessen worden ook wel

klapbessen genoemd.
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Stichting het Limburgs Landschap

postbus 4301, 5944 zg Arcen

telefoon [077] 473 75 75 

fax [077] 473 75 76

e-mail info@limburgs-landschap.nl

Samenstelling en tekst Ditte Merle

Tekeningen Wil Kroon

Deze kinderbijlage is mogelijk

gemaakt door de Nationale

Postcode Loterij.

Extra natuurboekjes zijn voor

scholen en natuurgroepen gratis te

bestellen bij Het Limburgs

Landschap.

Doe je mee? Het
zou leuk zijn om van

jullie een kerststukje te
ontvangen! Met hulst
erin natuurlijk!

Tekenen, knippen en plakken, schilderen,
wat je het liefst doet. Stuur je inzending
voor 26 januari 2007 naar Het Limburgs
Landschap. Vrolijk kerstfeest allemaal!

Hulst-weetje Oudere 
hulstbomen zijn veel 
minder stekelig, 
vooral de blaadjes 
hoger in de boom.


