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BloeiAlert wandeling Magnolia grandiflora, Stewartia pseudocamellia  

en Rhododendron leigongshanense | duur ca. 1 uur 
 

In deze editie van de BloeiAlert drie geheel verschillende soorten bloeiende bomen die om 
uw aandacht vragen. Magnolia grandiflora vraagt aandacht vanwege grote bloemen en daar 
zijn Nederlandse naam aan ontleent: Grootbloemige magnolia. Stewartia pseudocamellia 
(Schijncamelia) is door zijn bloemen en langdurige bloei een bijzondere verschijning. 
Rhododendron leigongshanense heeft geen Nederlandse naam omdat hij uit China komt en 
daar een klein verspreidingsgebied heeft en pas in 2015 als aparte soort is aangemerkt. U 
gaat ze alle drie ontmoeten op een korte wandeling die begint om de hoek van het 
bezoekerscentrum en verder over het hoofdpad en een zijpad van het hoofdpad gaat. 
 

Magnolia grandiflora (Grootbloemige magnolia) 
Na de entree gaat u bij het bezoekerscentrum direct rechts het terras op. Na een paar passen staat de 
boom al voor u. Magnolia grandiflora (Grootbloemige magnolia) is een boomsoort uit de 
magnoliafamilie (Magnoliaceae). De soort komt van nature voor in de zuidoostelijke staten 
van de Verenigde Staten: van de kust van North Carolina naar het zuiden tot centraal Florida 
en naar het westen tot Oost-Texas. In Zuid-Europa is de boom veel in parken en als 
laanboom aangeplant. In West- Europa gedijt de boom het beste op een beschutte plaats  
 
De groenblijvende boom kan een 
hoogte van 30 m bereiken en een 
breedte van 12-15 m. De bladeren 
zijn groot, donkergroen, 
lepelvormig, wat leerachtig, tot 20 
cm lang en 7 cm breed, meestal 
met een roestbruin behaarde 
onderkant. De bloemen zijn wit, 
zo'n 20-30 cm groot, en 
verspreiden een sterke, 
aangename geur. De kegelvormige 
verzamelvruchten zijn eerst groen, 
bij rijpheid geelbruin, en hebben 
niervormige zaden. 
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Uw wandeling gaat nu echt beginnen. U gaat het 
hoofdpad op en negeert het schelpenpad dat u na een 
paar meter links van u ziet. Loop verder en ga rechtdoor 
als u links het pad naar de boomhut tegen komt. Zo’n 
150 m verderop komt u uit op een kruising met een 
overwoekerde richtingaanwijzer. Ga daar rechtdoor en 
geniet als u onder de boomkruin van de treurbeuk loopt. 
Even verderop zit u links op het gazon het kunstwerk ‘De 
fiets’ staan. Loop het gazon op en hou een beetje links 
aan.  

 
Na 10 m bent u aangekomen bij Stewartia pseudocamellia (Schijncamelia). De soort 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. Ook verwijst de soortnaam naar de bloemen die lijken op die van 
Camellia. De bloemen zijn tot 8 cm breed, met vijf witte bloemblaadjes en oranje 
helmknoppen. De bloei vindt plaats van juni tot eind augustus. Elke bloem afzonderlijk bloeit 
kort, maar er worden er in totaal veel geproduceerd. Vandaar dat de gehele bloeiperiode 
lang duurt.  

Foto’s: Stewartia pseudocamellia 

        

 

Als u wat rondloopt op het gazon dan komt u rechts van Stewartia pseudocamellia nog 
enkele soortgenoten tegen. Die zijn al zo goed als uitgebloeid. Daarom niet getreurd en op 
naar het hoogtepunt van deze wandeling. Ga het pad weer op en loop terug naar de 
treurbeuk en neem bij de kruising het pad naar rechts. U passeert de Romneyloods aan de 
rechter zijde, negeer het paadje rechts. Loop door tot een meter of tien voor volgende het 
pad van rechts. Extra hulpje: u staat vlak bij de twee wandelpaaltjes met gele en blauwe  
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banden. Als u nu naar rechts kijkt ziet u een ca. 1 meter hoge Rhododendron met grote 
trompetvormige bloemen. Hoe bijzonder is het als er van een soort Rhododendron maar één 
populatie van 50 volwassen exemplaren bekend is, dat ze in zuidwest China groeien en pas 
in 2015 als een nieuwe aparte soort aangemerkt zijn? Hoe bijzonder is het dat deze 
Rhododendron door tussenkomst van voormalig algemeen directeur Wilbert Hetterscheid in 
de collectie is opgenomen en dat ze nu na twee jaar weer in bloei staat? We hebben het 
over de zeer zeldzame Rhododendron leigongshanense, waar het Nationaal Bomenmuseum 
Gimborn bijzonder trots op is.  
 

Foto’s: Rhododendron leigongshanense  

     

 

 

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. 
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