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BloeiAlert wandeling | Stewartia pseudocamellia en Magnolia virginiana 

Duur: ca. 45 minuten 

 

In dit BloeiAlert maakt u kennis met twee bloeiende bomen die eenvoudig over het hoofd gezien 
kunnen worden. Tijdens de wandeling zal duidelijk worden wat daarvan de oorzaak is. De wandeling 
start zoals gebruikelijk op het hoofdpad. Dat blijft u volgen. U passeert de indrukwekkende treurbeuk 
(l) en na ca. 30 meter ziet u aan de rechterzijde van het pad een bankje staan. Dit is het vertrekpunt 
voor de twee uitstapjes naar de twee bloeiers van dit BloeiAlert. 

 

Als u bij het bankje aangekomen bent gaat u links het gazon op. Na een tiental passen bent u bij 
Stewartia pseudocamellia. Dat de bloeiende boom makkelijk over het hoofd gezien kan worden 
heeft te maken met het gegeven dat het aantal zeer fraaie bloemen tegelijkertijd bloeit, bescheiden 
is. Bovendien zitten de meeste bloemen aan de zonnige zuidzijde en dat is nu net niet de kant die je 
ziet vanaf het pad. Gelukkig is de bloeiperiode lang van juni tot en met augustus waardoor er meestal 
veel uitgevallen bloemblaadjes onder de boom liggen. Dit maakt het gemakkelijker de boom te 
vinden.  

 
Foto’s: Stewartia pseudocamellia  
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Stewartia pseudocamellia komt oorspronkelijk uit Japan en Korea en wordt in Engeland ook wel 
Stuartia genoemd. De benaming stamt af van de Engelse botanicus John Stuart (1713-1792) die ook 
directeur was van Kew Gardens.  De bloemen zijn tot 8 cm breed, met vijf witte bloemblaadjes met 
gele meeldraden en oranje helmknoppen en ze lijken op een spiegelei. Ze hebben de vorm van die 
van de verwante Camellia, rond en plat tot enigszins komvormig. Deze plant groeit uit van forse 
struik tot middelhoge boom en kan wel tot 250cm hoog worden.  Kenmerkend aan Stewartia 
pseudocamellia is de veelkleurige bast. Hij heeft namelijk een gladde bast die dun afschilfert in grijze, 
oranje en zelfs paarsbruine tinten. 
 

U loopt terug naar het bankje, steekt het pad over en loopt door over het gazon. Als u recht 
vooruitkijkt, ziet u een indrukwekkende lichtgroene moerascipres. Rechts daarvan en wat verderop 
ziet u Magnolia virginiana. Zoals aan het begin van dit BloeiAlert vermeld, misschien wat moeilijk te 
vinden, maar loop gerust verder tot aan het slootje waar hij aan de overkant staat. 
 

Foto’s: Magnolia virginiana 

            
 
Magnolia virginiana is een groenblijvende of bladverliezende boom die 30 meter hoog kan worden.  
De boom is afkomstig uit de laaglanden en moerassen van de Atlantische kustvlakte van de oostelijke 
Verenigde Staten, van Florida tot Long Island, New York. Of het bladverliezend of wintergroen is, 
hangt af van het klimaat. Ze is groenblijvend in gebieden met mildere winters in het zuiden en 
bladverliezend verder naar het noorden. 
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De bloemen zijn roomwit, 8-14 cm diameter en hebben een sterke vanillegeur die soms honderden 
meters verderop kan worden opgemerkt. De zaden zijn zwart, maar bedekt met een dun vlezige rode 
jas die aantrekkelijk is voor sommige vogels. 

 

Foto’s: Magnolia virginiana 

 

 

 

Dit is het einde van deze BloeiAlert wandeling, tenzij u de boom vanaf de overkant van de sloot wilt 
bekijken. In dat geval loopt u terug naar het pad. Ga daar rechtsaf, over de brug en langs de bijenstal 
(r). Bij de kruising met de heidetuin gaat u rechtsaf het onverharde pad op. Langs dit pad staat rechts 
een schuin bord ‘Bomenbiologie nr.6’. Als u daar rechts gaat tot aan de sloot, staat u dichtbij 
Magnolia virginiana.  

 

Hartelijk dank voor uw bezoek aan het Nationaal Bomenmuseum Gimborn en graag tot ziens! 

www.bomenmuseum.nl 
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