BloeiAlert wandeling langs Styphnolobium japonicum, de honingboom | duur
ca. 30 minuten
In dit BloeiAlert maakt u een korte wandeling naar twee, dichtbij elkaar staande exemplaren van
Styphnolobium japonicum (Honingboom). Na de entree neemt u het eerste pad links. Dit is een
schelpenpad, maar aan het begin is daar nog weinig van te zien. U volgt het pad, passeert de
boomhut (links) en loopt onder de grote treurbeuk door. Even verder komt u langs het theehuisje
(links) en loopt u door naar de tweede treurbeuk die aan de linkerzijde van het pad staat. Schuin voor
u staat aan de rechterzijde op het gazon Styphnolobium japonicum (Honingboom). De foto is van de
andere kant genomen en staat daarom aan de linkerkant van het pad.
Foto’s: Styphnolobium japonicum

De honingboom is een bladverliezende boom uit China en Korea die al vroeg in Japan is
geïntroduceerd en bij tempels en op begraafplaatsen werd aangeplant. De boom is nog steeds in de
handel onder de naam Saphora japonica. Alle delen van de plant bevatten een zuiverende stof
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die zo krachtig zou zijn dat houtdraaiers die aan het groene hout werken onmiddellijk last krijgen van
koliek. Oppervlaktewater wordt laxerend wanneer de bladeren er in de herfst in vallen. De boom
wordt tot 25 meter hoog en kan honderden jaren oud worden. Het is een geschikte soort voor lanen
en parken. Styphnolobium japonicum bloeit laat, vanaf juli - september, met witte bloemen die een
lichtzoete geur hebben waar veel bijen op afkomen, vandaar zijn Nederlandse naam honingboom. De
roomwitte tot roomgele bloemen zijn circa 1,5 cm groot en staan in eindstandige pluimen die tot
circa 30 cm lang kunnen worden. Pas na 10 tot 15 jaar verschijnen de eerste bloemen.
Het samengestelde blad is oneven geveerd en circa 25 cm lang, de deelblaadjes zijn elk 2 - 6 cm lang
en eirond tot elliptisch. Na de bloei vormen zich ingesnoerde peulen waar de honingboom zijn
andere naam ‘snoerboom’ aan dankt. Opvallend aan de vlinderbloemige honingboom is dat hij geen
stikstofknolletjes in zijn wortel vormt en dus geen stikstof uit de atmosfeer fixeert.

Foto: de peulen van de honingboom, met dank aan Hortus Leiden

Om het tweede exemplaar van de honingboom te bewonderen, loopt u verder het schelpenpad op.
U loopt niet mee met de bocht naar rechts, maar u gaat rechtdoor en steekt de heuvel over.
Aangekomen bij bankje op de top van de heuvel ziet u hem al staan en loopt u verder tot aan de
twee dode bomen (zie foto). Door naar boven te kijken komt u vast en zeker onder de indruk van de
grootte van dit exemplaar. Kijk en geniet!
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Dit is het eind van de wandeling naar een bijzondere boom waar het Nationaal Bomenmuseum
Gimborn trots op is. Hartelijk bedankt voor uw bezoek aan het Nationaal
Bomenmuseum Gimborn en graag tot een volgende keer. Meer info over het Nationaal
Bomenmuseum Gimborn is te vinden op: 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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