BOOMVRUCHTENWANDELING IN SEPTEMBER| DUUR: 1 UUR
In september zien we al het (bio)logische vervolg op de bloei in de vorm van uiteenlopende vruchten
aan de bomen. September is ook de tijd voor late bloeiers die om aandacht vragen. Tijdens deze
wandeling gaat u op bezoek bij diverse soorten kweeperen, de vrucht van de Asimina triloba
‘Pawpaw boom’ en bij de uitbundig vruchtdragende kardinaalsmuts. We zien ook de bloemen van
Heptacodium miconioides (Bloem der zeven zonen). We sluiten de wandeling af met een bezoekje
aan Torreya nucifera (Japanse taxus), één van de juwelen van het Nationaal Bomenmuseum
Gimborn.
HET VRIENDELIJK VERZOEK OM DE BOOMVRUCHTEN NIET TE PLUKKEN.
Na de entree gaat u het hoofdpad op om na 10 meter aan de rechterzijde het smalle ronde paadje in
te slaan. Even verderop staat links Cydonia oblonga ‘Leskovacka’ (Kweepeer).
De kweepeer komt oorspronkelijk uit de streek rond de Kaspische zee en is inheems in Iran, Armenië,
Azerbeidzjan en Georgië. Hij heeft vanaf de Romeinse tijd een plek in de Nederlandse boomgaarden
veroverd, al is het hier eigenlijk een beetje te koud voor deze soort. Kweepeer bloeit met grote
geurende, witte bloemen. De vrucht is een soort buikige, afgeknotte peer met bloemresten in zijn
achterste. Deze cultivar geeft extra grote vruchten. Liefhebbers geven hoog op van de geur van de
kweepeer. Van het bitter en wrang smakende vruchtvlees wordt jam of gelei gemaakt. Ook is het een
oude traditie om er likeur van te stoken. Na de bloei is het heerlijk uitrusten in de koele schaduw van
de brede bladen. De vrucht heet in Portugal marmeleiro, waar ons woord marmelade van is afgeleid,
dat was oorspronkelijk kweeperengelei.
Foto’s: Cydonia oblonga ‘Leskovacka’

1

We vervolgen het hoofdpad en bij de afslag rechts naar het schelpenpad staat op de hoek Asimina
triloba (Pawpaw). Het is een bijzondere boom. Ooit door mammoeten verspreid. De Pawpaw is een
boom uit zuidelijk Canada en het oosten van de Verenigde Staten en is te vinden in de ondergroei
van niet al te dichte bossen. Asimina triloba bloeit met hangende, roodbruine bloemen. De Pawpaw
kan tot 12 m hoog worden en levert forse, smakelijke vruchten. Vandaar dat de boom ook bekend is
onder de naam prairiebanaan en roomappel. In bladeren, takken en bast bevinden zich natuurlijke
insecticiden die gebruikt kunnen worden als biologisch insectenbestrijdingsmiddel.
Foto’s: Asimina triloba

Door het hoofdpad te volgen komt u al snel bij een kruising, waar u links afslaat. Voordat u dit doet,
is het wel zaak om links van u de tweede kweepeer te bewonderen.
Cydonia oblonga ‘Leskovacka’, is een niet al te hoge boom, eigenlijk meer een struik, met grote
peren. Zie ook de beschrijving van de eerste kweepeer.
Foto’s: Cydonia oblonga ‘Leskovacka’

We zijn het pad linksaf ingelopen om na ca. 20 m aan de linkerzijde de enige bloeiende boom van
deze wandeling tegen te komen: Heptacodium miconioides (Bloem der zeven zonen).
Heptacodium miconioides bloeit in de periode september-oktober en wordt tijdens de bloei druk
bezocht door allerlei insecten. De ‘Bloem der Zeven Zonen’ is een winterharde, snelgroeiende struik
die tot 6 meter hoog wordt en heeft een fraaie afschilferende schors. Het geslacht Heptacodium
werd in 1916 beschreven op basis van herbariummateriaal van E.H. Wilson. De naam werd
Heptacodium omdat de bloeiwijze in het gedroogde materiaal zeventallig leek te zijn. Maar later
bleek het zestallig te zijn en had dus eigenlijk Hexacodium moeten heten.
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De soortaanduiding miconioides duidt op de gelijkenis van het blad, met name zijn sterke opvallende
nervatuur, met het plantengeslacht Miconia, waarmee overigens geen evolutionaire verwantschap is
bedoeld. Een opvallend kenmerk is, dat de kelk na de bloei-uitval paarsrood kleurt en zo een
opvallend herfsteffect geeft. Heptacodium miconioides is het enige lid van het geslacht
Heptacodium. Er zijn negen natuurlijke populaties bekend, is dus zeldzaam en staat op de rode lijst
van bedreigde planten De prachtige struik is pas in 1983 in China herontdekt en daarna in het westen
ingevoerd.
Foto’s: Heptacodium miconioides

Aan het eind van het pad staat bij de punt van het grasperk één van de vele soorten Euonymus
(Kardinaalsmuts), die het Nationaal Bomenmuseum Gimborn rijk is: Euonymus maximowiczianus.
Euonymus is een geslacht van ongeveer 170 tot 180 soorten met een groot verspreidingsgebied in
Europa, Azië, Australië, Noord-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.
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Foto’s: Euonymus maximowiczianus

U gaat nu op weg naar de Chinese kweepeer (Pseudocydonia sinensis). Loop het pad terug tot aan
de kruising en ga daar linksaf. Neem het eerste pad links en loop door tot aan de Romny loods die
zich rechts van het pad bevindt. Loop een klein stukje door en neem het kleine pad aan de
rechterzijde. Na ca. 10 m buigt dit pad naar links, maar u gaat voor de bocht rechtdoor het smalle
paadje op en steek de platte brug over. Na 15 m ziet u aan de rechterkant een drietal Pseudocydonia
sinensis.
Foto’s: Pseudocydonia sinensis
Pseudocydonia
sinensis of Chinese
kweepeer, Chinees;
Mugua) is een
bladverliezende boom in
de familie der Rosacea,
afkomstig uit het zuiden
en oosten van China, het
is de enige soort in het
geslacht Pseudocydonia.
Pseudocydonia sinensis is
een Chinese soort die
eind 18e eeuw in
Engeland werd
ingevoerd, maar
vervolgens in de
vergetelheid raakte.

In 1898 werd de soort geherintroduceerd vanuit Italië. De harde, samentrekkende vrucht wordt
gebruikt in de traditionele geneeskunde en als voedsel in oost Azië. Deze donkergele vruchten zijn
ovaal en kunnen tot 16 cm groot worden, maar rijpen alleen goed na warme, zonnige zomers. De
eetbare vruchten geuren friszuur en kunnen op dezelfde manier worden verwerkt als kweeperen.
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Foto’s: Pseudocydonia sinensis

In het laatste deel van deze wandeling gaat u op weg naar Torreya nucifera, ook wel de Japanse
torreya of Japanse taxus genoemd. Vanaf de Chinese kweepeer loopt u door naar het schelpenpad,
waar u rechtsaf gaat. Bij de splitsing van het pad houdt u links aan en loopt u even verderop over het
bruggetjes. Vervolgens neemt u het eerste pad rechts en daarna het eerste pad links. U bent bij de
heidetuin uitgekomen Loop langs het witte bankje en ga rechtsaf bij de volgende kruising. Dit
schelpenpad langs de heidetuin loopt u helemaal af tot het einde waar u een kleine heuvel op moet
en het pad naar links gaat. Voor de T-splitsing staat rechts Torreya nucifera. Dit is een
langzaamgroeiende conifeer die inheems is in zuidelijk Japan en het Zuid-Koreaanse Jeju. In Japan is de
boom bekend als ‘kaya’ (榧). De boom wordt gemiddeld ongeveer 15-25 meter hoog met een
stamomvang van 1,5 meter na enkele eeuwen van langzame groei. In gunstige omstandigheden kan de
boom wel 30 meter hoog met een omvang van 3 meter worden in een tijd van 500 jaar groei maar dat zijn
uitzonderingen. De naalden zijn 2-3 cm lang en 3 mm breed. De rijpe zaden hebben de vorm van rode
besjes, maar in Nederland komen ze meestal niet verder dan groene onrijpe zaden.
Tegenwoordig is Torreya nucifera in Japan beschermd en moet de boom een natuurlijke dood sterven
voordat het hout gebruikt mag worden.
Het hout wordt in Japan het meest gebruikt om er speelborden van te maken waarop het strategische
spel Go wordt gespeeld. Het hout is er uitermate geschikt voor vanwege de mooie goudgele kleur, de
fijne structuur van de jaarringen en de aangename klank die klinkt als een go-steen met een ferme tik op
het bord van kaya hout wordt geplaatst is. Door de grote zeldzaamheid van de boom lopen prijzen voor
go borden van kaja hout enorm op. Van $ 1000 voor een eenvoudig tafelbord van 5 cm dikte tot vanaf $
10.000 tot enkele tonnen voor een massief Go vloerbord op pootjes van 14-21 cm dikte.

Foto’s: Torreya nucifera
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Dit is het einde van deze speciale editie van het BloeiAlert met veel aandacht voor boomvruchten.
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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