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BLOEIALERT WANDELING LANGS WINTERBLOEIERS | DUUR CA. 1,5 UUR 

 

In deze eerste BloeiAlert van 2023 wordt u opgewacht door echte winterbloeiers. Ga op bezoek bij 
de uitbundige bloeiende en lekker ruikende winterkamperfoelie (Lonicera fragrantissima). Geniet 
daarna van een hele serie toverhazelaars (Hamamelis).   

Uw wandeling begint al op de parkeerplaats. Direct nadat u het hek gepasseerd bent staat rechts de 
eerste struik Lonicera fragrantissima. Rechts ziet u even verderop er nog twee. 
Kamperfoelie (Lonicera) is een geslacht van slingerplanten en struiken dat zowel in Europa, China, 
Noordoost-Azië als in de Verenigde Staten voorkomt. Het geslacht behoort tot de 
kamperfoeliefamilie (Caprifoliaceae). De botanische naam Lonicera is ontleend aan de Duitse 
natuurvorser Adam Lonitzer. Lonicera fragrantissima is overigens geen klimmer maar een 
rijkbloeiende heester met overhangende twijgen met heerlijk zoet geurende bloemen. Deze zijn 
roomwit met opvallende gele meeldraden. De bloemen bloeien vaak al in december. 
Kamperfoelie wordt ook wel 'geitenblad' genoemd. Dat komt overeen met Frans 'chèvre-feuille', 
Duits 'Geißblatt' en Italiaanse 'caprifoglio'. De Nederlandse naam is een verbastering van de 
Italiaanse.  
 

Foto’s: Lonicera fragrantissima 
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Naast het hek waar u nu staat, zien we tegen de muur van het bezoekerscentrum twee kleine 
toverhazelaars: Hamamelis x intermedia ‘Advent’ en Hamamelis x intermedia ‘Primavera’. Niet erg 
spectaculair. U moet het maar zien als een voorafje van u nog te wachten staat. 

Foto’s: Hamamelis x intermedia ‘Advent’ en Hamamelis x intermedia ‘Primavera’ 

 
 
Na het scannen van uw jaarkaart of het betalen van de toegangskaart bent u weer in het Nationaal 
Bomenmuseum Gimborn. Welkom!  
Voordat u het hoofdpad op gaat, eerst wat wetenswaardigheden.   
Hamamelidaceae is een botanische naam voor een familie van tweezaadlobbige planten, ook 
wel toverhazelaarfamilie genoemd. Het gaat om een niet erg grote familie van bomen en struiken: de 
bekendste soort is de toverhazelaar (Hamamelis ×intermedia). Een kunstmatige kruising tussen de 
Japanse en Chinese toverhazelaar, waaruit veel selecties (cultivars) zijn ontwikkeld. Hamamelis komt 
van het Griekse hama (samen met) en melon (vrucht). De vruchten en de bloemen hangen vaak 
tegelijkertijd aan de struik. Toverhazelaars zijn rijk aan looistoffen, flavonoïden en etherische oliën en 
worden nog steeds gebruikt in cosmetica en huidzalf. 
Het arboretum telt in totaal 296 (bijna 300!) Hamamelis exemplaren met daarin 162 verschillende 
soorten/cultivars. Dit grote aantal is mede tot stand gekomen door overname van de Boskoopse 
collectie van kweker Wim van der Werf. Hoe ze over het arboretum verdeeld zijn ziet u in 
onderstaand kaartje. 

Hamamelis locaties in het arboretum 
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De wandeling begint op het hoofdpad. U negeert de linker afslag naar het schelpenpad. Dat doet u 
ook iets verderop de rechter afslag naar het andere schelpenpad. Kort daarna ziet u een bord aan de 
rechterkant van het pad met daarachter drie toverhazelaars.  

Foto: Hamamelis locatie hoofdpad  

 

 
De kleine struik vooraan is Hamamelis x intermedia ‘Gimborn’s Perfume’. Een bijzondere cultivar 
waarmee we straks nog uitgebreid kennismaken bij een veel groter en indrukwekkender exemplaar. 

Foto’s: Hamamelis x intermedia ‘Gimborn’s Perfume’  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De struik met rode bloemen is Hamamelis x intermedia ‘Antoine Kort’. Deze Hamamelis is geliefd 
voor zijn dofrode bloemen die aan het uiteinde van de kroonbladeren lichter worden. Het is een 
gezonde vaak meerstammige struik met uitgestrekte habitus (tot 7 m breed en 3 m hoog). Antoine 
Kort (1874-1951), wiens plantenkwekerij aan de basis ligt van het Arboretum Kalmthout, was de 
eerste die Hamamelis selecties uitvoerde in België. 
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Foto’s: Hamamelis x intermedia ‘Antoine Kort’ 

     
 

De grote struik met gele bloemen is Hamamelis x intermedia ‘Pallida’. De zeer rijke bloei vindt plaats 
in december/januari. De gele bloemen zijn circa 4 cm groot en intens zwavelgeel. Ze geuren sterk en 
zeer aangenaam en de plant bloeit ieder jaar rijk. De exacte herkomst van ‘Pallida’ is niet bekend, 
maar de plant werd in 1958 in de Engelse RHS Wisley Garden benaamd. 

Foto’s: Hamamelis x intermedia ‘Pallida’ 

       

Op pakt de wandeling weer op door het hoofdpad te volgen en bij de eerste kruising linksaf te gaan. 
U loopt nu in de richting van de boomhut en bij de kruising kijkt u naar rechts tussen de twee bomen. 
Daar maakt u kennis met Hamamelis x intermedia ‘Jelena’.  

Foto rechts: Hamamelis x intermedia ‘Jelena’ 
 

Het is een forse struik tot klein boompje van circa 
4 m hoog met een breed vaasvormige groeiwijze. 
In de herfst kleurt het iets glanzende, 
donkergroene blad geel, oranje en rood. Bloeit vrij 
vroeg in de winter, omstreeks december/januari. 
De bloemen zijn circa 4 cm groot en koperkleurig 
oranje. Ze geuren nauwelijks. 
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Jelena en Robert de Belder kweekten verschillende cultivars in het arboretum Kalmthout (België). Zij 
waren vooral op zoek naar rode cultivars. De eerste selectie werd de bronskleurige 'Jelena'. Deze 
cultivar is in het begin op kleine schaal verspreid onder de werknaam ‘Copper Beauty’ maar deze 
naam werd nooit gepubliceerd en is dus vervallen tot synoniem. De unieke bloemkleur maakt 
‘Jelena’ tot een onmisbare cultivar in het assortiment van het Nationaal Bomenmuseum Gimborn. 

Foto’s: Hamamelis x intermedia ‘Jelena’ 

 

U loopt terug naar het pad en neem, vanuit de aanlooprichting, het pad naar links. Wellicht dat u nu 
al in de verte aan de rechter kant van het pad de uitbundige gele bloei ziet van de welriekende 
toverhazelaar Hamamelis x intermedia ‘Gimborn’s Perfume’. Deze kruising van de Japanse en 
Chinese toverhazelaar is gevonden in het Von Gimborn Arboretum en kreeg in 1984 zijn naam 
vanwege zijn heerlijke bloemgeur. De kruising combineert de langere bloemblaadjes van de Japanse 
met de geur van de Chinese toverhazelaar. De serpentine -achtige gele bloemblaadjes bloeien al 
vroeg in het voorjaar, zijn vorstbestendig en sieren de plant langer dan een maand.  

 Foto’s: Hamamelis x intermedia ‘Gimborn’s Perfume’  
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Er bloeien nu veel meer toverhazelaars in het arboretum dan in dit BloeiAlert beschreven zijn. U zou 
dus lekker kunnen gaan rondlopen en zien wat u tegenkomt. Voor de ‘echte en volhoudende’ 
liefhebber gaat de wandeling door naar de volgende Hamamelis x intermedia ‘Gimborn’s Perfume’  
en naar twee hele grote en rijk bloeiende Hamamelis mollis. U gaat er wel een flink stukje voor 
lopen.  
U loopt terug naar de kruising en ga daar scherp rechtsaf tot aan de volgende kruising, waar u linksaf 
gaat. U bent nu weer op het hoofdpad. Loop door tot aan de bijenstal en ga daar schuin linksaf het 
gazon op en loop naar het bruggetje met de brugleuningen. Steek de brug over en loop schuin naar 
rechts het gazon op. U komt dan uit bij Hamamelis x intermedia ‘Gimborn’s Perfume’. Deze 
toverhazelaar bent u al twee keer in deze wandeling tegengekomen. Maar nu hij er toch staat 
attenderen we u er graag op. 

Foto’s: Hamamelis x intermedia ‘Gimborn’s Perfume’ 
 

             

U gaat nu op weg naar de laatste twee toverhazelaars van deze BloeiAlert wandeling. Vervolg het 
pad waar u op liep en ga mee met de bocht naar rechts Het pad kronkelt wat en na ca. 150 m 
negeert u het pad dat naar rechts gaat. Zo’n 10 m verderop kiest u voor het pad dat naar rechts gaat. 
Dit pad loopt langs de grote vijver. Aan het eind loopt u rechtdoor het gras over. U komt dan bij een 
volgend pad uit en ga daar rechtsaf.  

Als u doorloopt tot aan de T-splitsing staat u vrijwel tegenover Hamamelis mollis (Chinese 
toverhazelaar). Het is een grote, brede struik tot circa 5 m hoogte met een dichte, enigszins warrige 
vertakking. De jonge twijgen zijn grijsbruin en zacht behaard. Het omgekeerd eironde tot ronde blad 
is dofgroen en zacht behaard. In de herfst kleurt het geel. Het blad is 10 tot 13 cm groot.  
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De bloemen staan in compacte geclusterde, okselstandige trosjes. De afzonderlijke bloemen zijn tot 
circa 4 cm groot en bestaan uit vier smalle, goudgele kroonbladen en een bruinrood kelkje. Ze 
openen vanaf december tot in januari. In 1879 werden zaden vanuit China naar Engeland gestuurd, 
maar het duurde 20 jaar voordat men de kwaliteiten van deze soort zag. 

Foto’s: Hamamelis mollis 

      

Voor de laatste etappe gaat u bij de T-splitsing linksaf en loopt u door tot dat u bij de grote wintereik 
aan de rand van het magnoliaveld bent. Als u nu een paar passen verder loopt en naar rechts kijkt 
ziet u aan de overkant van het magnoliaveld een tweede prachtig exemplaar van Hamamelis mollis. 
Loop erop uw gemak naar toe en geniet van zijn schoonheid. 

Foto’s: Hamamelis mollis 
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Dit is het eind van deze aflevering van dit BloeiAlert met een wandeling langs winterbloeiers met 
vooral veel toverhazelaars. 

 

Hartelijk bedankt voor uw bezoek aan het Nationaal Bomenmuseum Gimborn en graag tot een 
volgende keer. Meer info over het Nationaal Bomenmuseum Gimborn: www.bomenmuseum.nl. 
Komt u graag in het Bomenmuseum? Koop een jaarkaart via de site!  
Een kaart met veel voordeel. En u steunt meteen het Bomenmuseum. 

 
Ó 2023 | alle rechten voorbehouden aan het Nationaal Bomenmuseum Gimborn en aan de auteur Ben van 
Schijndel. 

 


