BloeiAlert wandeling Heptacodium miconioides (Bloem der Zeven Zonen)
Duur: ca. 1 uur
Heptacodium miconioides bloeit in de periode september-oktober en wordt tijdens de bloei druk
bezocht door allerlei insecten. De ‘Bloem der Zeven Zonen’ is een winterharde, snelgroeiende struik
die tot 6 meter hoog wordt en heeft een fraaie afschilferende schors. Het geslacht Heptacodium
werd in 1916 beschreven op basis van herbariummateriaal van E.H. Wilson. De naam werd
Heptacodium omdat de bloeiwijze in het gedroogde materiaal zeventallig leek te zijn. Maar later
bleek het zestallig te zijn en had dus eigenlijk Hexacodium moeten heten. De soortaanduiding
miconioides duidt op de gelijkenis van het blad, met name zijn sterke opvallende nervatuur, met het
plantengeslacht Miconia, waarmee overigens geen evolutionaire verwantschap is bedoeld. Een
opvallend kenmerk is, dat de kelk na de bloei-uitval paarsrood kleurt en zo een opvallend herfsteffect
geeft. Heptacodium miconioides is het enige lid van het geslacht Heptacodium. Er zijn negen
natuurlijke populaties bekend, is dus zeldzaam en staat op de rode lijst van bedreigde planten De
prachtige struik is pas in 1983 in China herontdekt en daarna in het westen ingevoerd.
In deze BloeiAlert maken we kennis met drie exemplaren van Heptacodium miconioides. De eerste is
wat moeilijk te zien. U vindt hem door het hoofdpad op te lopen en even voorbij het schelpenpad
schuin links omhoog te kijken. Hij staat ca 5 meter van het pad even achter de hoge conifeer.
Foto’s: Heptacodium miconioides
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Het tweede exemplaar is iets
gemakkelijker te vinden. U volgt het
hoofdpad verder tot aan de viersprong
met de zuilvormige lichtgroene in het oog
springende Goudiep.

Foto: Goudiep
Daar gaat u linksaf richting boomhut en na
20 m staat hij links ca. 4 meter in het
struikgewas. Dit exemplaar is het mooiste
van de drie uit deze BloeiAlert.
Hij staat overduidelijk vol in bloei en de
afschilferende schors ziet er prachtig uit
(zie foto’s onder).
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Voor het derde exemplaar loopt u terug naar de Goudiep. Daar gaat u linksaf. U loopt nu 25 meter
rechtdoor tot aan de grote Zilverberk. Schuin rechts daarachter (5 meter) en links van het bankje
vallen eerst de lichte stammen van Heptacodium miconioides op. Daar bovenop is de kruin met de
rijke bloei te zien.
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Hiermee eindigt deze korte 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 2021 | alle rechten voorbehouden aan het Nationaal Bomenmuseum Gimborn en aan de auteur
Ben van Schijndel.
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