WINTERBLOEIWANDELING JANUARI | DUUR: ca. 1,5 UUR

Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn laat ons in januari zien dat er in deze maand
onverwacht veel planten in bloei staan. In deze wandeling komen we langs bloeiende
kamperfoelies, mahoniestruiken en toverhazelaars waaronder de nieuwe collectie uit
Boskoop.
Deze winterbloeiwandeling begint al op de parkeerplaats, waar Lonicera x purpusii
(Welriekende kamperfoelie) ons op twee plekken verwelkomt direct aan de rechterzijde van
het toegangshek en na 10 meter staat nog een groep.
Kamperfoelie (Lonicera) is een geslacht van slingerplanten en struiken dat zowel in Europa,
China, Noordoost-Azië als in de Verenigde Staten voorkomt. Het geslacht behoort tot de
Kamperfoeliefamilie (Caprifoliaceae). De botanische naam Lonicera is ontleend aan de
Duitse natuurvorser Adam Lonitzer. Lonicera x purpusii, Welriekende kamperfoelie, is
overigens geen klimmer maar een rijkbloeiende heester met overhangende twijgen van
heerlijk zoet geurende bloemen, roomwit met opvallende gele meeldraden.
Kamperfoelie wordt ook wel 'geitenblad'
genoemd. Dat komt overeen met Frans
'chèvre-feuille', Duits 'Geißblatt' en Italiaanse
'caprifoglio'. De Nederlandse naam is een
verbastering van de Italiaanse.
Foto’s: Lonicera x purpusii
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Na de entree gaat u het Hoofdpad op en vrijwel direct links het Schelpenpad op. U volgt de
bocht naar rechts. Na ca. 15 meter ziet u rechts van het pad Mahonia japonica. Mahonia is
de botanische naam voor een geslacht van struiken uit de Zuurbesfamilie (Berberidaceae).
Het geslacht is genoemd naar Bernard McMahon (1775-1816), een Amerikaanse botanicus.
Het heeft dus niets te maken met de houtsoort mahonie. Het zijn langzame groeiers. Ze
onderscheiden zich van Berberis (Zuurbes) door hun grote geveerde bladeren. De geveerde
bladeren zijn 10-50 cm lang en bestaan uit 5 tot 15 deelblaadjes, die aan de punten vaak
voorzien zijn van scherpe stekels. De bloemen staan aan 5-20 cm lange stelen. Overigens
worden de geslachten Berberis en Mahonia tegenwoordig vaak samengevoegd onder de
naam Berberis. Het gevolg van recent verwantschapsonderzoek.
Mahonia japonica komt u tegen door na de entree linksaf het Schelpenpad op te gaan en de
bocht naar rechts te volgen. Na ca. 15 m staat de struik rechts van het pad.
Foto’s: Mahonia japonica

U vervolgt uw wandeling op het
Schelpenpad. Nu is het geslacht
Hamamelis van de familie der
Hamamelidacea (Toverhazelaars) aan de
beurt. Hamamelis komt van het Griekse
hama (samen met) en melon (vrucht) de
vruchten en de bloemen hangen vaak
tegelijkertijd aan de struik. Toverhazelaars
zijn rijk aan looistoffen, flavonoïden en
etherische oliën en worden nog steeds
gebruikt in cosmetica en huidzalf.
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Hamamelis x intermedia ‘Gimborn’s Perfume’ is ongetwijfeld de bekendste in het
Bomenmuseum. Hij staat ca. 30 meter verderop aan de linkerzijde van het Schelpenpad.
Deze kruising van de Japanse en Chinese toverhazelaar is gevonden in het Von Gimborn
Arboretum en kreeg in 1984 zijn naam vanwege zijn heerlijke bloemgeur. De kruising
combineert de langere bloemblaadjes van de Japanse met de geur van de Chinese
toverhazelaar. De serpentine-achtige gele bloemblaadjes bloeien al vroeg in het voorjaar,
zijn vorstbestendig en sieren de plant langer dan een maand. Locaties: zie plattegrond.
Foto’s: Hamamelis x intermedia ‘Gimborn’s Perfume’

U loopt door tot aan de viersprong en schuinrechts voor u ziet u Hamamelis x intermedia
‘Jelena’. Van deze fraaie rood/bruin bloemige toverhazelaar heeft het arboretum meerdere
exemplaren. Het is een forse struik of klein boompje van circa 4 meter hoog en breed met
een breed vaasvormige groeiwijze. Deze toverhazelaar bloeit vrij vroeg in de winter,
omstreeks december/januari. De bloemen zijn circa 4 cm groot en koperkleurig oranje. Ze
geuren nauwelijks. Deze cultivar is in het begin op kleine schaal verspreid onder de werknaam
‘Copper Beauty’ maar deze naam werd nooit gepubliceerd en is dus vervallen tot synoniem.
Foto’s: Hamamelis x intermedia ‘Jelena’
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U gaat rechtsaf tot aan het Hoofdpad en daar linksaf. Na 25 meter aan de linkerzijde staan
Hamamelis x intermedia ‘Pallida’ (geel) en Hamamelis x intermedia ‘Antoine Kort’ (rood).

Hamamelis x intermedia ‘Pallida’
De zeer rijke bloei vindt plaats in december/januari. De gele bloemen zijn circa 4 cm groot en
intens zwavelgeel. Ze geuren sterk en zeer aangenaam en de plant bloeit ieder jaar rijk. De
exacte herkomst van ‘Pallida’ is niet bekend, maar de plant werd in 1958 in de Engelse RHS
Wisley Garden benaamd.
Foto’s: Hamamelis x intermedia ‘Pallida’
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U gaat nu kennis maken met de unieke collectie toverhazelaars, waarvan een deel is uitgezet
en een deel nog bij de kas staat. Kweker Wim van der Werf uit Boskoop heeft de collectie
opgebouwd en zocht er een nieuwe bestemming voor. Het Nationaal Bomenmuseum
Gimborn is verheugd het onderdak te bieden. Om te beginnen loopt u terug naar Hamamelis
x intermedia ‘Jelena’ en u gaat ter hoogte van de boomhut rechtsaf het schelpenpad op.
Vervolg dit en geniet van de nieuw aangeplante groepjes rode en gele Hamamelis. Als u de
heuvel gepasseerd bent neemt u het eerste pad links en gaat u op weg naar de kas. Ter
hoogte van de kleine vijver ziet u links al de kas en de rijen met toverhazelaar die er voor
staan.

Binnenkort mogen we nog twee activiteiten rondom de toverhazelaars verwachten. De
exemplaren die nu bij de kas staan, worden uitgezet in het arboretum en in Boskoop staat
nog een flink aantal grote exemplaren te wachten om hiernaar toe gebracht te worden.
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Deze Winterbloeiwandeling zit er bijna op. U krijgt nog een toegift in de vorm van een mooi
exemplaar van Hamamelis mollis (Chinese toverhazelaar). Deze toverhazelaar bloeit van
december tot in maart. De in clusters zittende bloemen hebben 4 meeldraden en zijn
meestal geel. De lintvormige bloemblaadjes zijn 15 mm lang. Niettemin is het heel
eenvoudig hem te verwarren met ‘Gimborn’s Perfume’. Op het magnolia veld staat deze
Chinese toverhazelaar nu uitbundig te bloeien.
U loopt het pad terug langs de kleine vijver
en neemt het eerste pad links. U ontmoet
dan weer een paar mooie groepen
toverhazelaars uit de nieuwe collectie Het
pad loopt u helemaal door tot aan de Tsplitsing. U staat nu ongeveer recht voor
het eerste exemplaar van de Chinese
toverhazelaar . Neem het pad naar links en
halverwege het magnoliaveld, met zijn
beeldentuin, ziet u het volgende exemplaar
rechts in het midden staan.
Foto’s: Hamamelis mollis

Hartelijk dank voor uw bezoek en graag tot ziens!
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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