VROEGE VOORJAARSWANDELING IN HET BOMENMUSEUM | DUUR: CA. 1 UUR
Tijdens deze wandeling in het Nationaal Bomenmuseum Gimborn ontmoeten we een Prunus,
verschillende soorten Schijnhazelaar (Corylopsis), de Chinese Staartaar (Stachyurus) en een
vroegbloeiende grootbloemige Rhododendron. De wandeling eindigt in de heidetuin die nu prachtig
in bloei staat.
Omdat de lente er al voelbaar is begint de wandeling al op de parkeerplaats. De twee exemplaren
van de rijkbloeiende Prunus x blireana ‘Moseri’ kunnen nauwelijks aan de aandacht ontsnappen. Het
kruisje in de naam duidt erop dat het hier een hybride tussen 2 soorten betreft. Het geslacht Prunus
behoort tot de Rozenfamilie (Rosaceae). Prunus × blireana, is een siercultivar in het geslacht Prunus.
Het is een kruising tussen de Japanse abrikoos (Prunus mume) en de Roodbladige kerspruim (Prunus
cerasifera).
Foto’s: Prunus x blireana

Voordat u naar binnen gaat ziet u links bij het fietsenrek de opvallend bloeiende Corylopsis
pauciflora (Armbloemige schijnhazelaar).
Foto’s: Corylopsis pauciflora
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Nadat u de entree van het Nationaal Bomenmuseum Gimborn gepasseerd bent, gaat u links het
terras op en ziet u achter het beeld van Leo de Vries Corylopsis sinenis (Chinese schijnhazelaar). De
struik groeit in het wild in de bergen op 1300-2000 m hoogte. De struik kan fors worden, tot
ongeveer vier meter hoog en breed, en heeft de grootste bloemtrossen van het geslacht. De
bloemen verspreiden een lichte zoete geur en zijn een welkome voedselbron voor insecten die al
vroeg in het jaar actief zijn, zoals hommels.
Foto’s: Corylopsis sinensis

Tijd om wat meer te vertellen over Corylopsis.
Corylopsis is een plantengeslacht met meer dan 30 vertegenwoordigers uit de
familie Hamamelidaceae (de Toverhazelaarfamilie), afkomstig uit China, Korea en Japan. Corylopsis is
dus nauw verwant aan het geslacht Hamamelis (Toverhazelaar).
Schijnhazelaars bloeien vroeg in het voorjaar voordat de bladeren verschijnen. De geurende
bleekgele bloemen zijn tweeslachtig - hebben stampers en meeldraden - en hangen in trossen vanuit
de oksels van de bladeren. Aan de voet van de bloemtros staan bleekgroene schutbladen. Tot het
geslacht Corylopsis behoren enkele soorten die aanwezig zijn in het Bomenmuseum, zoals Corylopsis
pauciflora, C. sinensis , C. willmottiae en C. spicata, die in de volop bloeiende heidetuin staat.
U gaat het hoofdpad op, sla het schelpenpad (links) over en neem hierna het tweede pad links. Na
ca. 10 m staat aan de rechterzijde (slootkant) Stachyurus chinensis (Chinese staartaar).
Het geslacht Stachyurus kent een tiental soorten. Ze zijn in Nederland pas enkele jaren geleden
bekender geworden. Alle soorten komen uit Oost-Azië. Het geslacht Stachyurus heeft zijn eigen
familie gekregen, de Stachyuraceae. De soorten zijn eenhuizig – mannelijke en vrouwelijke bloemen
op dezelfde plant - en hebben een verspreide bladstand en zijn allen bladverliezend. De bloeiwijze is
een okselstandige, hangende tros die uit een aantal bloemen bestaat. De afzonderlijke bloemen en
vooral de vruchten zijn kort gesteeld en daarom vormen ze eigenlijk een tros en niet een aar (enige
“haarkloverij” uit de wereld van het botanische jargon). De Nederlandse naam Staartaar is daarom
feitelijk onjuist. De naam is afgeleid van het Griekse stachus/stachys - aar, en oura - staart.
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Foto’s: Stachyurus chinensis

Volg het pad en even verderop staat aan de linkerzijde een echte lenteverassing: Rhododendron
calophytum. Het is een grote, vroegbloeiende rododendron, die oorspronkelijk voorkomt in de
provincie Yunnan in Centraal China. De struik kan uitgroeien tot een kleine boom met een hoogte van
10 m. In die regionen is de soort op bepaalde plekken dominant en kan een woud vormen. In de
tuinen van Europa blijft de plant beperkt tot een grote struik met in het voorjaar grote tuilen van witpaarse bloemen. De stempel op de stamper midden in de bloem kan erg groot worden en wel 2 cm
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in diameter zijn. Ook de bladeren, met hun lengte van meer dan 30 cm, zijn relatief groot voor een
rododendron. Het zijn echter smalle, lancetvormige bladeren waardoor de struiken niet zo dicht
bebladerd ogen als andere rododendrons.
Foto’s: Rhododendron calophytum

De wandeling gaat nu naar een plek waar we een kleine maar fraaie collectie schijnhazelaars staat. U
volgt het pad. Even voorbij de Romney loods (r) met wat houtopslag, neemt u het eerste pad rechts.
Loop na ca. 10 meter het smalle pad aan de rechterzijde op. Dus niet de bocht naar links volgen. Ga
het bruggetje over en loop door tot de driesprong. Als u daar naar rechts kijkt ziet u wellicht in de
verte al het geel van de schijnhazelaars. Neem het tweede pad rechts naar de berk, loop over het
bruggetje en dan heeft u een mooi uitzicht op de schijnhazelaars.
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Foto boven: Corylopsis willmottiae

Corylopsis pauciflora

De meest indrukwekkende soort is Corylopsis willmottiae vanwege zijn omvang en grote
bloemtrossen. De struik komt oorspronkelijk uit China en is vernoemd naar Miss Ellen Willmott, die de
soort voor het eerst presenteerde aan de Royal Horticultural Society in 1912.
Foto’s: Corylopsis willmotttiae
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Corylopsis pauciflora (Armbloemige schijnhazelaar) staat, vanaf het pad gezien, zo’n 10 meter
achter Corylopsis willmottiae . De struik wordt een meter hoog, anderhalve meter breed en groeit
heel dicht vertakt uit. Als de trosjes bloemen aan de kale takken hangen, verspreiden ze een prettige
lichte geur die wel iets op die van primula’s lijkt. Maar je moet er vlakbij staan om dat op te merken.
De rest van het jaar is het een vrij onopvallende heester, die opgaat in z’n omgeving. Deze soort komt
in Korea, Japan en op Taiwan in het wild voor.
Foto’s: Corylopsis pauciflora

Zo’n 10 meter verderop aan het pad staat Corylopsis glabrescens. Het is een kleine struik en afkomstig
uit Japan en Korea. De bloemen, met lichtgele bloemblaadjes van 4 cm lang, met 5 meeldraden
(kenmerkend voor het geslacht) zijn licht geurend.
Foto: Corylopsis glabrescens

In februari 2022 raasde de drielingstorm Dudley – Eunice – Franklin niet alleen over Nederland maar
ook over het arboretum. Hierdoor gingen meer dan twintig bomen om en werden talloze takken
afgerukt. Hoewel hard gewerkt is om de stormschade op te ruimen, is mogelijk nog niet alles weg als
u er bent. Onderstaande foto’s met Corylopsis pauciflora laten de ravage zien.
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De wandeling eindigt met een bezoek aan de heidetuin. Volg het pad en ga bij de heidetuin linksaf tot
aan het witte bankje. Daar kunt u eerst genieten van de bloeiende heidestruiken.
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Vanaf het punt waar u nu staat neemt u het kleine paadje naar beneden de heidetuin in. Volg de
kronkelende houtsnipperpaden om na enkele tientallen meters aan de rechterzijde uit te komen bij de
laatste bloeier van deze wandeling: Corylopsis spicata (Aarvormige schijnhazelaar).
Foto’s: Corylopsis spicata
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Deze schijnhazelaar werd als eerste uit Japan in Europa geïntroduceerd door Philipp Franz von
Siebold. Kenmerkend zijn de vrij grote schutbladen rond de licht geurende, lichtgele bloemen die nog
lang na de bloei aan de takken blijven zitten en de zigzagvorm van de takken. De struik bloeit in
maart en april en valt onmiddellijk op door zijn mooie citroengele bloemen met opvallend rode
helmknoppen. De jonge bladeren zijn paars-bronskleurig, daarna groen en verkleuren in de herfst
opnieuw naar geeloranje tinten. In de late zomer verschijnen kleine zwarte vruchtnootjes.

Hartelijk dank voor uw bezoek aan het Nationaal Bomenmuseum Gimborn en graag tot ziens!

www.bomenmuseum.nl
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