BloeiAlert wandeling | De magnolia’s staan in bloei!
Duur: ca. 1 uur
Een van de hoogtepunten in het jaar is de periode dat de magnolia’s van het Nationaal
Bomenmuseum Gimborn in bloei staan. Op deze wandeling nemen we u mee naar de romantische
vijver met Japans theehuisje waar verrassend hoge magnolia’s in bloei staan. Daarna loopt u door
naar het magnoliaveld met de beeldencollectie van Leo de Vries. Daar maakt u kennis met een
verscheidenheid aan cultivars en soorten van het geslacht Magnolia. Een aantal ervan komt wat later
in bloei, maar nog wel tegelijkertijd met de magnolia’s bij het theehuisje. Vervolgens heeft u na een
korte wandeling een indrukwekkende Magnolia salicifolia in het vooruitzicht.
Voordat u op stap gaat eerst de wetenswaardigheden van het geslacht Magnolia.
De Magnoliafamilie (Magnoliaceae) heeft haar naam te danken aan Pierre Magnol (1638-1715) een
Franse botanicus, die het begrip ‘familie’ in de plantkunde introduceerde.
Het geslacht Magnolia is niet inheems in West-Europa en is hier het meest bekend vanwege de rijk
bloeiende soorten en kruisingen die in veel tuinen en parken zijn aangeplant. Voor veel liefhebbers is
de bloei van de Magnolia het lang verwachte signaal dat de lente voor de deur staat. Wie ze bloeiend
wil zien, moet er snel bij zijn want de bloeitijd is kort maar 1,5 tot 2 weken.
Na de entree gaat u het hoofdpad op. Na een korte wandeling gaat u 20 meter voor de brug bij de
bijenstal, linksaf bij de reusachtige tamme kastanje. Loop over het bruggetje naar het Japanse
theehuisje. Ondertussen heeft u de bloeiende magnolia’s al lang gezien.
Foto’s: magnolia’s bij de kleine vijver

Magnolia kobus is een van de drie prominente magnolia’s die hier staan. De andere twee zijn
Magnolia stellata en Magnolia salicifolia. De beschrijving van deze drie soorten leest u hierna.
Daarna gaat u verder met de wandeling.
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Magnolia kobus

Van Magnolia kobus, ook wel de Noordelijke Japanse magnolia genoemd, kun je zeggen dat hij terug
is van weggeweest. De Noordelijke Japanse magnolia komt behalve in Japan ook voor in Korea. Voor
de ijstijd in het Tertiair kwam de boom ook in Nederland voor. In heel Europa kwamen er toen
magnoliabossen voor. Het is een langzaam groeiende boom die wel 15m hoog kan worden. Vroeg in
het voorjaar verschijnen voor de bladeren de heerlijk geurende bloemen die zo’n 10cm in diameter
zijn. Echt uitbundig bloeit deze magnolia pas op latere leeftijd. Gekneusde takjes geuren fruitig. De
zaden blijven lang kiemkrachtig, in Japan is het gelukt om meer dan 2000 jaar oud magnolia zaad te
laten ontkiemen. Uit de jonge bloem knoppen wordt etherische olie gewonnen die gebruikt wordt
tegen hoofdpijn en verkoudheid.

Magnolia stellata
De stermagnolia is
een grote,
langzaam
groeiende
Magnolia. Het is
een boom of struik
tot 5 m. In zijn
natuurlijke
verspreidingsgebied in Japan is
de soort bedreigd.
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De jonge twijgen zijn paarsachtig, oude twijgen worden bruin. In de winter vallen aan de kale
struiken de grote en grijs behaarde bloemknoppen op. In maart en april gaan ze open, vóór of
gedurende de bladontwikkeling. De witte of roze, stervormige en geurende bloemen met 12-18
bloemdekblaadjes aan een verder nog (vrijwel) kale struik behoren tot één van de eerste
voorjaarsbodes. Hij is in deze periode wel gevoelig voor nachtvorst. Stermagnolia heeft oranjerode
zaden. Populair als sierheester vanwege zijn compacte formaat en de vroege bloei, zeer geschikt voor
kleine tuinen.

Magnolia salicifolia

Magnolia salicifolia, ook bekend als Wilgbladige magnolia of anijsmagnolia, is afkomstig uit Japan.
Het is een loofboom van maximaal 15 m hoog, met smalle lancetvormige bladeren. De bladeren zijn
niet zo smal als bij echte wilgen (Salix), maar zijn smal vergeleken met andere magnolia’s. De 10 cm
brede geurende bloemen komen in het vroege voorjaar voor de bladeren tevoorschijn. De bladeren
en schors zijn geurig en ruiken naar citroenzuur en anijs als ze worden geplet. Hoewel de boom
winterhard is, zijn de bloemen, zoals die van de meeste vroegbloeiende magnolia’s, vatbaar voor late
vorst.
U gaat nu op weg naar het magnoliaveld en de beeldentuin Leo de Vries. Vervolg het pad waar u op
liep. Negeer het pad van rechts en volg de kronkels en de rest van het pad. Ga rechtdoor bij de afslag
naar het Gimbornpad. Ga bij de T-splitsing rechtsaf en volg dit pad, met de vijver aan uw linkerzijde,
tot aan de ‘Geluidsboom met rubberhamer’. Steek het gras over en ga rechtsaf tot aan de T-splitsing.
Daar gaat u linksaf richting magnoliaveld en beeldentuin aan de rechterzijde en het Tsugabos aan de
linkerzijde.
Kort na of nog net tijdens de bloei van de indrukwekkende hoge Magnolia kobus en Magnolia
salicifolia, heeft de natuur nog een rijke toegift op het magnoliaveld van het arboretum. Tot in de
jaren negentig van de vorige eeuw stond op die locatie nog een coniferenverzameling die door Max
von Gimborn zelf is aangelegd.
3

Door zware stormen werd er zoveel schade aangericht dat de verzameling als verloren moest worden
beschouwd. Het veld werd gerooid, maar bleef niet lang leeg. In Boskoop beëindigde een
magnoliakweker in die periode zijn kruisingsexperimenten en werd een verzameling cultivars aan het
arboretum geschonken (opgetekend uit de mond van onze gids en kenner Piet de Jong). Ze staan er
tot op de dag van vandaag. Het bijzondere is dat er bijna geen twee dezelfde cultivars staan en dat ze
bijna allemaal grootbloemig zijn.
In 2014 is het arboretum verrijkt met een deel van de nalatenschap van beeldend kunstenaar Leo de
Vries (1932 - 1994). De familie schonk een aantal beelden in bruikleen en daarvoor vonden we een
passende plaats op het magnoliaveld. De beelden van Leo de Vries tonen stuk voor stuk zijn extreme
toewijding aan techniek en thema. Dat thema bleef zijn hele leven hetzelfde: het lichaam van de
mens, alleen of in intieme relatie met de ander. De zwarte hardstenen versie van Romeo en Julia op
het magnoliaveld is daar een voorbeeld van (zie foto rechtsonder).

Naast Magnolia kobus en Magnolia stellata staan er grootbloemige cultivars op het magnoliaveld.
Hieronder enkele voorbeelden. Sommige dragen de naam Magnolia x soulangeana (Gewone
magnolia) met een toegevoegde cultivaraanduiding die de kweker eraan gegeven heeft.
Magnolia × soulangeana is een kruising tussen de soorten Magnolia denudata en Magnolia liliiflora,
beiden afkomstig uit China. De kruising is in Europa voor het eerst uitgevoerd in of kort voor 1820
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door de Fransman Étienne Soulange-Bodin (1774-1846), een oud-officier der cavalerie uit het leger
van Napoleon Bonaparte. Op zijn landgoed Fromont, nabij Parijs, bevruchtte hij een uit zaad
opgekweekte Magnolia denudata met pollen van Magnolia liliiflora. De zaailingen uit deze kruising
begonnen voor het eerst te bloeien in 1826. Ze zijn beter winterhard dan de beide ouders en zijn
tegenwoordig zowel in Europa als in de Verenigde Staten en Canada veruit de meest aangeplante
magnolia's.

Foto’s: Magnolia x soulangeana ‘Lombardy Rose’

Foto’s: Magnolia denudata
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Foto’s: Magnolia ‘Pickards Firefly’

Het kan zijn dat nog niet alle magnolia’s op het magnoliaveld in bloei staan. Met uw jaarkaart van het
Nationaal Bomenmuseum Gimborn heeft u zich het wat gemakkelijker gemaakt om 1-2 weken later
nog een keer te komen.
Als u uitgekeken bent op het magnoliaveld vervolgt u de wandeling door het veld over te steken naar
het schelpenpad en daar naar rechts te gaan. U bent nu op weg naar de mooiste en grootste
Magnolia salicifolia van het arboretum. Volg het pad en na een korte wandeling komt u bij de
viersprong. Daar gaat u linksaf en hij staat 35 m. verderop rechts van het pad. Nog even 15 m
doorlopen en u ziet nog een exemplaar aan de linkerkant van het pad.
Wees er snel bij want de bloei duurt 4 – 5 dagen. Maar een heleboel bloemblaadjes op de grond
hebben ook zo hun bekoring.
Foto’s: Magnolia salicifolia
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Dit is het einde van de magnoliawandeling. Dat wil niet zeggen dat er verder niets moois te zien is.
Blijf het schelpenpad volgen en u komt een vroegbloeiende rododendron tegen en wat verderop
Corylopsis willmottiae, die u nog kent van het vorige BloeiAlert. Als u bij de heidetuin bent, ga dan
rechtsaf en bij het witte bankje de heidetuin in. U zult verrast zijn over het grote aantal heidestruiken
dat nu in bloei staat.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan het Nationaal Bomenmuseum Gimborn en graag tot ziens!
www.bomenmuseum.nl
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