BOOMVRUCHTENWANDELING IN DECEMBER | DUUR: ca. 1,5 UUR
In deze koude, natte en korte dagen van het jaar laat het Nationaal Bomenmuseum Gimborn zich van
een andere en verrassende kant zien. De loofbomen zijn zo goed als kaal waardoor veel bijzondere
vruchten te zien zijn. In deze wandeling zien we heel veel Euonymus (Kardinaalsmuts) en Juniperus
(Jeneverbes), maar zullen we ook langs andere interessante vruchtdragers komen zoals de Anna
Paulownaboom (Paulownia) en de Roze Zijdeboom (Albizia). Photinia (Glansmispel) en Ilex (Hulst)
laten zich met de felrode bessen van hun mooiste kant zien. Halesia monticola (Sneeuwklokjesboom)
moet nog even wachten op haar bloemen, maar de vruchten zien er weer goed uit. Om de verrassing
compleet te maken trakteert de natuur ons al op een vroege winterbloeier. Alnus subcordtata
(Kaukasische els) staat er nu wel erg mooi bij. U ziet ze allemaal!
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Paulownia tomentosa, Anna Paulownaboom
Albizia julibrissin, Roze zijdeboom
Euonymus macropterus, Kardinaalsmuts
Euonymus hamiltonianus, Kardinaalsmuts
Euonymus hamiltonianus subsp. Sieboldianus
Euonymus hamiltonianus ‘Red elf’
Juniperus chinensis ‘Keteleeri’. Chinese Jeneverbes
Juniperus communis ‘Controversa’
Juniperus virgiana ‘Schottii’
Juniperus chinensis, Chinese jeneverbes
Photinia davidiana ‘Palette’, Glansmispel
Ilex aquifolium, Scherpe hulst
Alnus subcordata, Kaukasische els
Halesia monticola, Sneeuwklokjesboom

1. 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.
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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
2. Na de entree gaat u direct rechtsaf bij het bezoekerscentrum om daar een oude bekende tegen
te komen: Alibizia julibrissin variëteit rosea (Roze zijdeboom). In onze digitale BloeiAlert van juli
van dit jaar werd aangekondigd dat Alibizia volop in bloei stond met haar pluizige wit-roze
bloemen. Het resultaat van de bloei ziet u terug in de grote peulen.

3. U gaat het hoofdpad op en neemt het tweede pad aan uw rechterzijde. Blijf rechtdoor lopen,
passeer de heidetuin aan uw linkerzijde en vervolg het pad en ga mee met de bocht naar links.
Direct na de bocht staat aan uw rechterzijde, vlak bij het hek, Euonymus macropterus
(Kardinaalsmuts).
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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 geslacht
heeft een groot verspreidingsgebied in Europa, Azië, Australië, NoorAmerika 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.

4. Als u een stukje doorloopt en naar links kijkt 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. Door het pad te volgen en de en het eerste pad links te nemen, krijgt u na
ca. 10 m een beter uitzicht. Maar waarom zou u er niet naar toe lopen om de typische vruchten
van het geslacht Euonymus nog beter te bekijken?
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5. 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 onder 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, het lijkt misschien wat saai, een Kardinaalsmuts ziet. Deze keer is
het Euonymus hamiltonianus (subsp. Sieboldianus)

6. Vervolg de landingsbaan en kijk schuin naar rechts om daar de volgende kardinaalsmuts te zien:
Euonymus hamiltonianus ‘Red elf’.
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7. Aan het eind van de landingsbaan gaat u links het pad op. Volg dit tot u de heidetuin (links)
voorbij bent en neem het eerste pad rechts. Neem het tweede pad rechts bij de geweldige grote
plataan en volg het schelpenpad. Bij de windmachine ziet u aan de linker kant een veldje met
jonge Kardinaalsmutsen, waarvan er twee vruchtdragend zijn. Een belofte voor de toekomst! We
gaan nu op weg naar een aantal fraaie jeneverbessen. Loop door op het schelpenpad tot ca. 25
meter voor het begin van het magnoliaveld met de beeldentuin Leo de Vries. Om precies te zijn:
tot aan Citrus trifoliata (Driebladige citroen). Die staat aan de rechterzijde van het pad en kan u
bekend voorkomen uit de vorige boomvruchtwandeling. Alleen zitten er nu geen vruchten meer
aan. Vanaf deze plek staan zowel links als rechts van het pad een Jeneverbessen die dit jaar heel
mooi vruchtdragend zijn. Eén ervan is Juniperus chinensis ‘Keteleeri’ (Chinese Jeneverbes) Het
is een conifeer uit de cipresfamilie. De soort is inheems in het noordoosten van Azië, in China,
Mongolië, Japan, Korea en het zuidoosten van Rusland. De Chinese jeneverbes is een
groenblijvende plant die groeit als struik of boom, die een hoogte tot 20 meter kan bereiken.

8. De volgende twee soorten Jeneverbes staan in een straal van 15 meter bij de vorige. Het zijn er
onverwacht veel. Loop lekker wat rond, kijk links en rechts van het pad en u komt ze tegen.
Juniperus communis ‘Controversa’ staat links van het pad en is niet te missen door zijn lage
bouw met takken die recht omhoog groeien. De besvormige kegelvruchten van deze gewone
jeneverbes worden gebruikt voor het aromatiseren van gin, jenever, aquavit en Bénédictine.
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De drank jenever dankt zijn naam aan deze plant. Gedroogde vruchten worden als specerij
verwerkt in bijvoorbeeld marinades voor wild. Ook zuurkool wordt traditioneel met jeneverbes
gekruid. Naast de bessen worden ook de bladeren gebruikt, bijvoorbeeld bij het grillen van vis.

9. Het juweel onder de vruchtdragende Jeneverbas is dit jaar de in Noord-Amerika inheemse
Juniperus virgiana ‘Schottii’ met zijn opvallende blauwe bessen.

6

10. We vervolgen het schelpenpad. Aan de rechterzijde staat Juniperus chinensis, Chinese
jeneverbes. Opvallend genoeg niet met besjes, maar de kleine bruine kegeltjes mogen er ook
zijn. De Chinese jeneverbes is een groenblijvende plant die groeit als struik of boom. Juniperus
chinensis heeft een zeer variabele vorm en bereikt een hoogte van een tot twintig meter. De
soort is inheems in het noordoosten van Azië, Mongolië, Japan, Korea en het zuidoosten van
Rusland.

11. Door verder te lopen op het schelpenpad lopen we het ‘Rhodobos’ in. Ongeveer 30 m na het
theehuisje staat aan de rechterzijde Photinia davidiana ‘Palette’, Glansmispel. Photinia is een
geslacht van ongeveer 40 – 60 soorten kleine bomen en grote struiken en behoort tot de
rozenfamilie (Rosacea). De meeste soorten zijn groenblijvend maar bladverliezende soorten
komen ook voor. De kleine appelvormige vruchten hebben grootte van 4 – 12 mm en wordt in
grote hoeveelheden gevormd. Ze rijpen in het najaar en blijven vaak tot diep in de winter aan de
boom hangen. De vruchten worden door vogels die de zaden met hun uitwerpselen uitscheiden
en daarmee verdelen de plant als voedsel gebruikt. Het verspreidingsgebied van Photinia
davidiana ‘Palette’ is West-China.
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12. Het schelpenpad heeft op deze wandeling nog een boom in petto die u wellicht in kerstsferen
brengt: Ilex aquifolium (Scherpe hulst). U komt twee exemplaren tegen. De eerste 10 meter na
de Glansmispel aan de linkerzijde van het pad. De tweede vindt u door het pad te volgen. Ga bij
het bankje met de bocht mee naar links en dan is deze boom na 20 m aan de linkerzijde niet te
missen.
De wintergroene hulst heeft glanzende, stekelige bladeren. De vrouwelijke exemplaren dragen
bessen die voor mensen giftig zijn (ze veroorzaken lichte maagpijn), maar vogels verdragen ze
goed. Het is de enige groenblijvende en bovendien zeer vorstbestendige loofboom die van
nature in de Benelux voorkomt. Door zijn wintergroene uiterlijk speelde deze hulstsoort een
grote rol in de mythologie van de Friezen en Germanen en later ook in onze kerstcultus, net als
maretak, taxus, den en spar. De plant verdraagt schaduw goed. Van de hulst zijn vele cultivars
ontwikkeld, die vermeerderd worden door middel van stekken.
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13. Het grootste deel van de wandeling zit erop en u bent op een punt in het arboretum
aangekomen dat zo’n beetje het verst van de uitgang verwijderd is. De terugwandeling leidt
langs mooie en noemenswaardige stukken van het arboretum en gaat, o.a. langs Alnus
subcordata (Kaukasische els) en Halesia monticola (Sneeuwklokjesboom).
De routebeschrijving vanaf Ilex aquifolium: vervolg de wandeling over het schelpenpad en neem
het eerste pad links. Dit recent aangelegde pad loopt tussen het magnoliaveld met beeldentuin
Leo de Vries (links) en aan de rechterzijde het altijd indrukwekkende tsugabos met zijn hoge en
brede Hemlocksparren (Tsuga heterophylla). Dan eerste weg rechts en kort daarna eerste weg
links, smalle schelpenpad; volg dat tot aan de vijver en dan linksaf. Na het bruggetje kronkelt het
pad een beetje en ga rechtdoor bij het pad dat van links komt. Een meter of 10 verderop staat
aan de rechterzijde de hoge Alnus subcordata (Kaukasische els). De boom behoort tot de
berkenfamilie (Betulaceae) en komt van nature voor op de lagere berghellingen en langs rivieren
en beken in de Kaukasus en Noord-Iran. De boom wordt 15 tot 18 m hoog en heeft een brede
piramidale kroon. Vanaf de voet van de stam tot aan de vertakking heeft de boom een grove,
gegroefde en onregelmatig gescheurde schors. De Kaukasische els bloeit al in december. De
mannelijke, zeer slanke katjes zijn ongeveer 15 cm lang en hangen in clusters van 4 à 5 bij elkaar.
De 2 tot 3 cm lange vrouwelijke katjes zijn gesteeld en hangen alleen of in clusters van 2 à 5 bij
elkaar. De zaden zijn gevleugeld.
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14. Een stukje verderop kronkelt het schelpenpad eerst naar links en dan naar rechts. Direct na de
kronkel staat links van het pad Halesia monticola (Sneeuwklokjesboom).
De Sneeuwklokjesboom 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.
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De wandeling zit erop. Nu nog richting uitgang door het schelpenpad te volgen, het eerste pad rechts
te nemen, na het Japanse theehuisje het bruggetje over te lopen en bij de grote Castanea sativa
(Tamme kastanje) rechtsaf het pad op te gaan. Over een paar minuten bent u bij de uitgang. 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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