De tamme kastanje
(wetenschappelijke naam: Castanea sativa)

Er zijn twee soorten kastanjes:
paardenkastanjes en tamme kastanjes.
De tamme kastanje kun je eten. De
vruchten van de paardenkastanje niet!
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Romeinen
De tamme kastanje voelt zich het beste thuis in Zuid-Europa.
De Romeinen hebben tamme kastanjes naar ons land
meegenomen. Romeinen aten veel kastanjepap.
Puree, poffen of koekjes
Tamme kastanjes zijn eetbaar. Je kunt er puree van maken.
Net zoals je met aardappels doet. Koekjes bakken van
kastanjes kan ook. Gepofte kastanjes zijn een bekende
snack. Je kunt ze in Zuid-Europa vaak op straat kopen.
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Familie
Er bestaan gewone kastanjes (witte paardenkastanjes) en
tamme kastanjes. Ze hebben dezelfde naam. Waarom?
Omdat de vruchten op elkaar lijken. Maar ze zijn geen
familie van elkaar. De beuk en de eik zijn wel familie van
de tamme kastanje.

Hout voor buiten
Het hout van de tamme kastanje blijft buiten lang mooi
en rot bijna niet omdat het goed tegen vocht kan.
Daarom wordt het vaak gebruikt ombijvoorbeeld hekken
en tuinmeubels mee te maken.
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Meer weten over de tamme kastanje?
- De bloemen lijken op lange witte staarten. Ze ruiken erg
lekker en dat trekt bijen aan. En ze bloeien laat.
- Het blad heeft een vorm zoals veel bladeren hebben. De
randen zijn gezaagd. Als de rand van een zaag.
- De vruchten zitten in een stekelig huisje. Dit heet een bolster.
Ze vallen in oktober uit de boom. Eekhoorntjes, muizen en
wilde zwijnen eten graag tamme kastanjes.
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Tekeningen: Jasper de Ruiter (Tringa Paintings)

Dikste kastanje
De dikste tamme kastanje van Nederland staat in Gelderland.
Ze noemen hem de Kabouterboom. De boom heeft een
omtrek van 8,5 meter en is 450 jaar oud . Hij wordt
Kabouterboom genoemd door de vele holtes in de boom.
In deze holtes wonen de kabouters. Volgens een sprookje
kunnen de kabouters met een liedje uit de boom worden
gelokt.

De tamme kastanje
Internet
Meer informatie over deze boom vind je op Wikipedia en
Wikikids. Bomenbieb heeft duidelijke foto’s.
Gepofte kastanjes eten? Ga naar YouTube en type in de
zoekbalk: kastanjes poffen. Let op! Niet iedereen vindt ze
lekker.
Maak eens een egel van een tamme kastanje en klei. Hoe?
Type bij Google: egel tamme kastanje.

