BLOEI ALERT WANDELING LANGS DAVIDIA INVOLUCRATA
EN NOG DRIE ANDERE BOMEN | DUUR: CA. 45 MINUTEN
De bloei van bomen in het Nationaal Bomenmuseum Gimborn kent vele hoogtepunten. Voor veel
liefhebbers is de bloei van Davidia involucrata, ook wel vaantjesboom of zakdoekjesboom, het
hoogtepunt van het bloeiseizoen. Met deze wandeling gaat u ernaar op weg en maakt u onderweg
kennis met drie niet te versmaden bloeiers: Cercis canadensis (Amerikaanse judasboom), Cornus ‘Rutlan’
en Picea breweriana (Brewerspar; Siskiyouspar).
Na de entree gaat u het hoofdpad op en neemt u het tweede pad links op de kruising met de
langwerpige goudiep. U loopt dan in de richting van de boomhut. Na ca. 20 meter staat aan de
rechterzijde een flinke berk. Als u daar voorbij bent kijkt u schuin achterom naar rechts en ziet u in de
border een boom met paarse bloemen: Cercis canadensis (Amerikaanse judasboom).
Deze boom komt voor in de centrale delen en het oosten van Noord-Amerika. Vanuit een struikvorm
groeit Cercis canadensis uit tot een mooie, vaak meerstammige, middelhoge boom. De stam is grijs en
ondiep gegroefd. Op latere leeftijd kan de schors in kleine plaatjes loslaten. Het blad is breed hartvormig
met een spitse of toegespitste top. Vóór de bladontwikkeling verschijnen de bloemen. De bloemen zijn
opzichtig, licht tot donker magenta roze van kleur en verschijnen in trossen van de lente tot de vroege
zomer. Indianen consumeerden bloemen rauw of gekookt en aten geroosterde zaden. Analyse van
voedingscomponenten van de eetbare delen wees uit dat er o.a. omega vetzuren in zitten.
Foto’s Cercis canadensis
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U gaat nu op weg naar een fraaie kornoelje die aan de ‘kopse kant’ van de heidetuin staat. U loopt terug
naar de kruising met de goudiep. Daar gaat u linksaf en blijft u dit pad een flink stuk volgen. U gaat over
het bruggetje, passeert de bijenstal aan uw rechterhand en u komt uit bij de heidetuin. Ga rechtdoor
langs het witte bankje van Von Gimborn en u ziet een klein stukje verderop aan de rand van de
heidetuin Cornus ‘Rutlan’.
Kornoelje 'Rutlan' is een opgaande bloeier. Het is een kruising van Cornus florida en Cornus cousa. Hij
groeit breed, vaasvormig en heeft groen blad dat in het najaar rood tot paars verkleurt. De takken zijn
grijsbruin. Rond de maand mei verschijnen de witte bloemen. Kornoelje 'Rutlan' is goed winterhard en
verliest haar blad in de winter.
Foto’s: Cornus ‘Rutlan’

We gaan nu op weg naar de zeldzame brewerspar, die ons verwelkomt met zijn prachtige rode kegeltjes.
U stapt het pad weer op en gaat direct links het schelpenpad op. Dit blijft u volgen, eerst met de bocht
mee naar links, vervolgens rechtdoor bij de kruising en het bruggetje over. Negeer het pad van links en
loop dan ca. 25m door. De kenners onder u hebben dan Halesia monticola (Sneeuwklokjesboom) al aan
de rechter kant zien staan. Maar daar gaat het nu niet om omdat hij in de vorige BloeiAlert is
beschreven. Waar het wel om gaat is de boom die er tegenover aan de linkerzijde van het pad staat:
Picea breweriana (Brewerspar; Siskiyouspar).
De zeer opvallende Picea breweriana werd in 1897 ontdekt door de Amerikaanse botanicus William
Henry Brewer, professor in de plantkunde aan de Yale University. Picea breweriana komt maar in een
relatief klein gedeelte aan de Amerikaanse westkust voor, waar de boom in de Siskiyou Mountains op
hoogtes tussen circa 1.000 en 2.300 meter groeit. In de natuur is deze soort dan ook relatief zeldzaam.
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Hij wordt tot 40 meter hoog, met schuin afhangende takken waaraan vele twijgen loodrecht naar
beneden groeien. Met zijn treurende verschijningsvorm is hij goed aangepast aan zware sneeuwval. In
deze periode van het jaar, waarin veel loofbomen bloeien laat deze conifeer zich met de vele rode
kegeltjes van zijn beste zijde zien.
Foto’s: Picea breweriana

Als u nu links achterom naar boven kijkt dan ziet u Davidia involucrata, ook wel vaantjesboom of
zakdoekjesboom genoemd. Hij wuift ons met zijn aparte bloeiwijze tegemoet. De opvallende, 15 cm
grote schutbladen die omlaag hangen (‘zakdoekjes’) beschermen de eigenlijke bolvormige bloeiwijze,
bestaande uit 1 centrale vrouwelijke bloem en daaromheen een bol mannelijke bloemen.
Nadat de zakdoekjes zijn gevallen, hangen de nootvormige vruchten aan lange steeltjes en kleuren mooi
paars. In het wild is de soort bedreigd.
De Franse pater David ontdekte de boom in 1869 in China. Naar hem is boom later vernoemd. Begin 20e
eeuw kiemde het eerste zaad in Parijs. De eerste ‘zakdoekjes’ verschenen in 1906. Nu te bewonderen in
het Nationaal Bomenmuseum Gimborn. Er zijn er 14 en dit is het mooiste exemplaar.
Foto’s: Davidia involucrata
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Hiermee eindigt deze BloeiAlert wandeling.
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 2022 | alle rechten voorbehouden aan het Nationaal Bomenmuseum Gimborn
en aan de auteur Ben van Schijndel.
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