TWEEDE BOOMVRUCHTENWANDELING IN OKTOBER-NOVEMBER | DUUR: CA.
1,5 UUR
In deze tweede boomvruchtwandeling in oktober/november gaan we wat langer op stap. De
bladeren zijn al flink aan het vallen en de boomvruchten laten zich wat makkelijker ontdekken. Het
geslacht Euonymus (Kardinaalsmuts) vraagt in de wandeling nadrukkelijk uw aandacht. U zult
versteld staan van de veelheid aan soorten en vruchten. Echt bijzonder in deze wandeling is, dat er
een ook dode boom (Malus fusca) bij is, die nader bekeken wordt. Daarnaast wandelt u naar een
aantal bomen die u in het voorjaar in bloei hebt zien staan, zoals de Japanse kornoelje, de
sneeuwklokjes boom en twee magnolia’s. U gaat ze allemaal zien!
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Picea x lutzii
Paulownia tomentosa (Anna Paulowna boom)
Euonymus macropterus
Euonymus phellomanus
Euonymus hamiltonianus
Euonymus velutinus
Euonymus hamiltonianus ‘Red Elf’
Malus fusca (Alaska-appel)
Cornus kousa (Japanse kornoelje)
Halesia monticola (Sneeuwklokjesboom)
Magnolia macrophylla (Grootbladige magnolia)
Magnolia x soulangea ‘Pickard’s Garnet’
Citrus trofoliata
Groep Euonymus met 9 soorten

De wandeling begint direct rechts na binnenkomst via het grote hek. Daar staat een enorme conifeer
die dit jaar uitbundig voorzien is van hangende kegels: Picea x lutzii. Dit is een natuurlijke kruising
van P. sitchensis en P. glauca en wordt ook wel Lutzspar genoemd en komt voor aan de kust van
zuid-centraal Alaska en de kust van British Columbia. De boom is vernoemd Harold John Lutz, een
wetenschapper die gespecialiseerd was in bosbodems. Een Lutz spar uit het Alaska Chugach National
Forest werd in 2015 geselecteerd als Capitol Kerstboom in Washington D.C.
Foto’s: Picea x lutzii
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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.
Foto’s: Paulownia tomentosa

Omdat we in deze wandeling veel soorten uit het geslacht Euonymus tegen zullen komen, maken
we eerst kennis met het geslacht. Euonymus is een geslacht van ongeveer 170 tot 180 soorten uit
de kardinaalsmutsenfamilie (Celastraceae). Het geslacht bestaat uit bladverliezende en
groenblijvende struiken en kleine bomen. Het verspreidingsgebied is groot en ligt in Europa, Azië,
Australië, Noor-Amerika en Madagaskar. De vrucht is een rozerode, vier- of vijfhokkige
doosvrucht, die opensplijt waarbij de vlezige, oranje zaden tevoorschijn komen. De zaden
worden door vogels gegeten, die de zaden na vertering weer uitscheiden waardoor deze
verspreid worden. Alle delen van de plant zijn voor mensen giftig.
Na de entree loopt u het hoofdpad op. Na ca. 200 m komt u op de kruising met de opvallende
zuilvormige goudiep. Daar gaat u rechtsaf en volgt het pad. U passeert eerst de evenementen
tent (links) en verderop de heidetuin (links) en loopt u verderop met de bocht mee naar links.
Aan het eind van de bocht staat rechts aan de zijde van het hek Euonymus macropterus
(Kardinaalsmuts). Macropterus betekent lang gevleugeld en heeft betrekking op de vruchten.
Het blad heeft een mooie herfstkleur. Het verspreidingsgebied is Noord- Oost Azië.
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Foto’s: Euonymus macropterus

Een kleine 15 m verderop staat aan de rechterkant van het pad Euonymus phellomanus. De
struik is inheems in China. In mei heeft hij onbeduidende geelgroene bloemen, die in de herfst
schitterende roze vruchten worden. De vruchten breken soms open om feloranje zaden te
onthullen.
Foto’s: Euonymus phellomanus
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U loopt verder op het pad en neemt het eerste pad links. Na 10 m kijkt u naar links langs de grote
boom en u ziet een ziet u een mooie groep Euonymus hamiltonianus (Kardinaalsmuts). De roze
mutsjes met 4 roze vruchtkleppen lijken precies op het mutsje van de kardinaal (!) van vroeger. Als u
dat wilt zien, moet er wel naartoe lopen.
Foto’s: Euonymus hamiltonianus

Vervolg het zojuist ingeslagen pad waarop u in de richting van de heidetuin loopt. Zo’n 15 meter voor
de heidetuin ziet u rechts een brede groenstrook. Dit langwerpige grasveld, dat evenwijdig loopt aan
de heidetuin, staat bij de vrijwilligers van het Nationaal Bomenmuseum Gimborn bekend als de
‘landingsbaan’. Ga de landingsbaan op en loop door tot dat u ca. 20 meter voor het einde aan uw
linkerzijde staat Euonymus velutinus voor u klaar. De struik komt voor in de Kaukasus en West-Azië
Foto’s: Euonymus velutinus

Vervolg de landingsbaan en kijk schuin naar rechts om daar de volgende kardinaalsmuts te zien:
Euonymus hamiltonianus ‘Red Elf’. Kwekerij Esveld te Boskoop schrijft hierover: “Europese
kardinaalsmuts, draagt veel vruchten en heeft een mooie herfstkleur. De hoogte na 10 jaar is 150 cm.
De bloemkleur is rood. Deze plant is zeer winterhard. Maar echt bijzonder is hun website vermelding:
“Locatie gefotografeerde plant Von Gimborn Arboretum”.
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Foto’s: Euonymus hamiltonianus ‘Red Elf’

Aan het eind van de landingsbaan, gaat u linksaf het pad op en neemt u het eerste pad rechts. U bent
nu op het schelpenpad Dat volgt u met de bocht mee. In de bocht ligt de z.g.n. ‘Voelboom’. Er ligt
een paaltje bij waar die naam op staat. Als u zich nu helemaal omdraait ziet u een dode boom. Het is
niet gebruikelijk om dode bomen op te nemen in een BloeiAlert, maar met deze Malus fusca (Alaskaappel) is iets bijzonders aan de hand. Hij is gebruikt door kevers met de naam ‘Letterzetter’.
Verzwakte bomen worden in eerste instantie bezocht door mannelijke kevers. Deze zoeken op de
schors naar een geschikte plaats om zich naar binnen te boren. Eenmaal binnen begint hij een
paringskamer te graven en als deze klaar is begint hij een chemische stof uit te scheiden waarvan de
lucht de vrouwtjeskever moet lokken. Een mannetje paart met twee tot drie vrouwtjes waarna deze
verder graven onder de schors. In gangen van maximaal 15 cm lengte legt het vrouwtje tientallen
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eitjes. De larven die daaruit komen eten dwars op de moedergang, wat het karakteristieke patroon
veroorzaakt.
Foto’s: Malus fusca met letterzetter patronen

U loopt verder over het schelpenpad, Ga rechtdoor bij de kruising en loop bijna door tot aan het
bruggetje. Links in het gazon staan twee exemplaren Cornus kousa (Japanse kornoelje). Van nature
komt Cornus kousa voor in bergwouden in China, Japan en Korea. Tijdens de bloei is Cornus
kousa bijzonder decoratief met zijn grote witte bracteeën (schutbladen). In de herfst is de
vruchtvorming het aanzien meer dan waard. De rode framboosachtige vruchten hebben een
doorsnede van circa 2 cm en staan op circa 4 cm lange, rode stelen. Het is echter af te raden om te
veel van deze vruchten te eten, de schil is vrij bitter. Het blad verkleurt in deze periode naar
purperrood.
Foto’s: Cornus kousa
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U gaat het bruggetje over, negeert het pad van links en loop met de bocht mee. Aan het begin
daarvan, tegenover de hortensia, staat Halesia monticola (Sneeuwklokjesboom) aan de rechterkant.
De boom komt voor in Noord-Amerika en kan daar 25 m 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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Op deze lange wandeling gaat u nu naar het magnoliaveld om daar de bijzondere vruchten van twee
magnolia’s te bewonderen. Het is een stukje lopen. U volgt het schelpenpad. De eerste weg rechts
slaat u over, 10 m verder gaat u niet links af maar ‘rechtdoor’. Na het bruggetje komt u bij de vijver
aan uw linkerzijde. Bij de T-splitsing met ‘geluidsboom’ rechtsaf. Volg de bocht naar links en ga
rechtsaf bij de kruising. Daarna linksaf bij de T-splitsing en u kom bij het magnoliaveld annex
beeldentuin van Leo de Vries. Onderstaande foto met het bordje en de boom laat precies zien waar u
moet zijn voor Magnolia macrophylla (Grootbladige magnolia). Het is een bladverliezende magnolia
die inheems is in het zuidoosten van de Verenigde Staten en het oosten van Mexico. Deze soort heeft
het grootste enkelvoudige blad en enkele bloem van alle inheemse planten in Noord-Amerika.
Foto’s: Magnolia macrophylla

Op 2/3 van het veld naar de overkant staat Magnolia x soulangea ‘Pickard’s garnet’.
Magnolia × soulangeana (Gewone magnolia) is een kruising tussen de soorten Magnolia denudata
en Magnolai liliiflora, beide afkomstig uit China. De kruising is in Europa voor het eerst uitgevoerd in
of kort voor 1820 door de Fransman Étienne Soulange-Bodin (1774-1846), een oud-officier der
cavalarie uit het leger van Napoleon Bonaparte, op zijn landgoed Fromont, nabij Parijs. Hij bevruchtte
een uit zaad opgekweekte Magnolia denudata met pollen van Magnolia liliiflora. De zaailingen uit
deze kruising begonnen voor het eerst te bloeien in 1826. Ze zijn beter winterhard dan de beide
ouders en zijn tegenwoordig zowel in Europa als in de Verenigde Staten en Canada de veruit meest
aangeplante magnolia's.
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Foto’s: Magnolia x soulangeana

Als u op het gras doorloopt naar de overzijde van het magnoliaveld en daar rechtsaf het schelpenpad
opgaat, dan komt u na ca. 30m aan de linkerkant Citrus trifoliata (Driebladige citroen) tegen.
Opvallend vanwege de kogelronde vruchten en vervaarlijke stekels. Het is de enige bij ons
winterharde citrussoort. Van nature groeit de driebladige citroen in China, Korea en Japan. 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.
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Foto’s: Citrus trifoliata

Op weg naar het laatste deel van deze lange wandeling. We besluiten met een groepje Euonymus dat
door Piet de Jong, bekend dendroloog en nestor vrijwilliger, zelf gepland en vertroeteld is. U volgt
het schelpenpad een heel stuk langs eiken en de Goudcatalpa. Als u bij de ‘windmachine’ met slinger,
links van het pad, bent gekomen, loopt u een stukje terug om dan links het groepje Euonymus te
zien. Telt u ook negen verschillende soorten?
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Foto’s: Groepje Euonymus van Piet de Jong

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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