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BOOMVRUCHTEN EN BLOEIERS IN OKTOBER | DUUR: CA. 1 UUR 

 
In deze BloeiAlert wandeling ontmoet u een aantal oude bekende vruchtdragende bomen, maar ook 
nieuwkomers die nog niet eerder in BloeiAlerts zijn beschreven. Oude bekenden zijn Paulownia 
tomentosa (Anna Paulownaboom) en Halesia monticola  (sneeuwklokjesboom). Magnolia grandiflora 
kent u vanwege de grote bloemen (de naam zegt het al) en nu maakt u kennis met de 
indrukwekkende vruchten.  

Een nieuwkomer in de BloeiAlert reeks is Clerodendrum trichotomum of pindakaasplant, ook wel 
kansenboom genoemd. U gaat ontdekken waar de naam vandaan komt. Ook nieuw is Hamamelis 
virginiana een Amerikaanse toverhazelaar waarvan je je kunt afvragen of het een late of een vroege 
bloeier is. Dit BloeiAlert wordt afgesloten met een lekker stukje lopen naar Citrus trifoliata 
(driebladige citroen), die nu uitbundig vrucht draagt met veel kleine gele citroenen. 
 

Voordat u de entree betaald heeft of uw jaarkaart heeft gescand kunt u links voor de entree bij het 
fietsenrek Paulownia tomentosa (Anna Paulownaboom) zien staan. Hoewel de Anna 
Paulownaboom een boom is uit de binnenlanden van China, heeft de boom een Nederlands tintje. 
Het was de favoriete boom van de Russische Anna Paulowna, getrouwd met de Nederlandse koning 
Willem II. De koningin hield van extravagante planten en de grote hartvormige bladeren en enorme 
paarse trompetvormige bloemen van de boom bevielen haar wel. In het buitenland wordt de boom 
daarom ook ‘prinsessenboom’ of ‘keizersboom’ genoemd. De boom is in Nederland in parken en 
tuinen aangeplant maar is van oorsprong een echte pionier. Na een verwoestende bosbrand kunnen 
de hittebestendige wortels snel uitlopen waardoor de boom als eerste gebruik kan maken van de 
door het vuur ontstane open plekken. Deze accessie komt oorspronkelijk uit Honshu, waar de plant 
verwilderd voorkomt. 

Foto’s: Paulownia tomentosa  
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Na de entree gaat u direct rechtsaf bij het bezoekerscentrum en staat u pal voor Magnolia 
grandiflora (Grootbloemige magnolia). Het is een boomsoort uit de magnoliafamilie (Magnoliaceae) 
en komt van nature voor in de zuidoostelijke staten van de Verenigde Staten. In Zuid-Europa is de 
boom veel in parken gezet en als laanboom aangeplant. 
De groenblijvende boom kan een hoogte van 30 meter bereiken en een breedte van 12-15 meter. 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 bevatten niervormige zaden. 
 
Foto’s: Magnolia grandiflora 

       

De wandeling begint nu echt. U loopt het hoofdpad op en na ca. 200 meter komt u op de kruising 
met de zuilvormige goudiep. Links op de punt van de kruising staat de lage Clerodendrum 
trichotomum (Pindakaasplant, kansenboom). 
 

Foto’s: Goudiep oriëntatiepunt en links Clerodendrum trichotomum (pindakaasplant) 
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Clerodendrum trichotomum is een plant uit de lipbloemfamilie (Lamiaceae). De boom groeit in het 
wild in China en Japan. Het is de enige soort in dit geslacht die voldoende winterhard is in ons 
klimaat. Clerodendrum trichotomum heeft hartvormig, zacht behaard blad. Hij bloeit in augustus met 
geurende witte, stervormige bloemen. Na de bloei verschijnen staalblauwe bessen die afsteken 
tegen de donkerrode kelkbladeren. Deze bessen zijn giftig. Het is een meerstammige struik of kleine 
boom waarvan de bladeren bij stevig wrijven de geur van pindakaas achterlaten op de vingers. 

Linnaeus beschreef in 1753 het geslacht Clerodendrum met de soort C. infortunatum, een struik uit 
tropisch Azië, die al lang bekend was om zijn gebruik in de geneeskunde met de naam Clerodendron, 
dat kansenboom betekent. Deze naam slaat op de onvoorspelbare medische eigenschappen. Als 
geslachtsnaam bleef na Linnaeus Clerodendron hardnekkig lang in gebruik als de officiële naam van 
het geslacht mede omdat in 1763 de Franse botanicus Michel Adanson de Latijnse vorm weer in de 
Griekse veranderde. Dit bleef zo tot 1942 toen de Amerikaanse botanicus Linnaus de 
naam Clerodendrum in ere herstelde. 

 

Foto’s: Clerodendrum trichotomum  

 
De trouwe lezers van de BloeiAlerts weten dat toverhazelaars (Hamamelis) van eind november tot 
februari ‘horen’ te bloeien. Gelukkig is de natuur zo eigenwijs dat er altijd uitzonderingen zijn. Dat 
geldt ook voor Hamamelis virginiana (Amerikaanse toverhazelaar). Er is wel een stukje lopen voor 
nodig om hem te kunnen bewonderen. Vervolg de wandeling op het hoofdpad, passeer treurbeuk 
links van het pad, loop over de platte brug, laat de bijenstal rechts liggen en ga bij de kruising bij de 
heidetuin linksaf. Ga bij de volgende kruising weer linksaf, loop over het bruggetje en volg het pad 
met de bocht naar rechts. Negeer het pad dat van linkskomt en loop door tot aan de grote lariks links 
van het pad (zie foto). Daar loop u het gazon op naar de struik die links achter de lariks staat. 
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Foto’s: Hamamelis virginiana 

 
Als u niet verdwaald bent staat u nu voor Hamamelis 
virginiana (Amerikaanse toverhazelaar). 
Het is een struik uit de familie der Hamamelidaceae. 
De soort komt van nature voor in Noord-Amerika. De 
struik kan 6 meter, soms zelfs tot 10 meter hoog 
worden.   

 

De Amerikaanse toverhazelaar bloeit in september tot 
en met oktober. De in clusters zittende bloemen 
hebben 4 meeldraden en zijn meestal lichtgeel tot 
heldergeel, maar ook oranje of rode bloemkleuren 
komen voor. De bloemen geuren ook heerlijk. De 
lintvormige bloemblaadjes zijn 10-20 mm lang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u zich nu omdraait, ziet u een oude bekende aan de overkant van het pad. In het voorjaar een 
bezoek waard vanwege de bloemen en in de herfst van wege de vruchten: Halesia monticola 
(Sneeuwklokjesboom). Deze boom komt voor in Noord-Amerika en kan daar 25 meter hoog worden. 
In het voorjaar, voordat de bladeren verschijnen, hangt de boom vol met frisse, witte klokjes. Hierna 
volgen de gevleugelde vruchten die de boom tot diep in de herfst sieren. De variëteit monticola 
(bergbewoner) komt van nature op grotere hoogtes voor en heeft de grootste bloemen van het 
geslacht.      

Foto’s: Halesia monticola  
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Citrus trifoliata (Driebladige citroen) draagt dit jaar een grote hoeveelheid gele citroenen en is dus 
zeker een bezoek waard. Het is wel stukje lopen van af het punt waar u nu staat. Gewoon doen en 
ondertussen genieten van al het moois dat u onderweg tegenkomt. U gaat het schelpenpad weer op 
en loop verder in de richting waarin u al liep. Neem het eerste pad rechts en ga rechtdoor bij de 
kruising. Volg het pad een heel stuk tot aan het begin van het magnoliaveld. Daar staat rechts van 
het pad Citrus trifoliata. Onderstaande foto is van de andere kant van het pad in de zomer gemaakt. 
Nu het herfst is, zitten er minder bladeren aan. 

Foto’s: Citrus trifoliata 

       

Citrus trifoliata is opvallend vanwege de kogelronde vruchten en gevaarlijke stekels. Het is de enige 
bij ons winterharde citrussoort. Van nature groeit de driebladige citroen in China. De struik is in ons 
land door Von Siebold in ca 1844 ingevoerd. In oude stadsparken werden struiken nog wel eens als 
curiosa aangeplant. De sterke bloemgeur is aangenaam, de vruchten zijn leuk om te zien en de 
stengels zijn een bijzonderheid en niet te vergeten de drie blaadjes! 
 
Citrus trifoliata heeft wat naamsveranderingen ondergaan. In Linnaeus’ Species Plantarum (1763) 
staat hij ingedeeld onder het geslacht Citrus maar omdat er toch vrij wezenlijke verschillen werden 
waargenomen met veel andere soorten behorende tot het geslacht Citrus, hernoemde men hem 
later Poncirus trifoliata. Totdat uit modern wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze plant 
toch echt tot de Citrus-familie behoort. Hij werd derhalve in 2021 weer teruggezet in de categorie die 
Linnaeus oorspronkelijk in gedachten had. 

                                                
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. 


