WANDELING MET BLOEIFESTIJN LANGS HET HOOFDPAD | DUUR:
CA. 1 UUR
In mei is het hoofdpad van het Nationaal Bomenmuseum Gimborn een waar bloeifestijn. Op deze
wandeling wordt u links en rechts verwelkomd door o.a. rododendrons, kornoeljes.
lampepoetserstruiken e.a. Aan het eind van de wandeling wordt u getrakteerd op de betoverende
Sneeuwklokjesboom.
Voordat u het hoofdpad op gaat, ziet u eerst de grote sculptuur van Leo de Vries en rechts daarachter
staat Camellia japonica in volle bloei. Camellia is de botanische naam van een geslacht van
bedektzadigen in de familie Theaceae , in het Nederlands Camelia genoemd. Carl Linneus vernoemde
het geslacht naar de jezuïet en botanicus Georg Joseph Kamel. Het geslacht Camellia kent meer dan 100
soorten en komt voor in oostelijk en zuidelijk Azië, van de Himalaya tot in Japan en Indonesië.
Foto’s: Camellia japonica

Dan wordt het nu tijd om het Hoofdpad te betreden en direct links kennis te maken met Rhododendron
kiusianum ‘Amoenum’. Deze ‘Azalea’ komt oorspronkelijk uit Japan en wordt gewaardeerd om zijn
decoratieve waarde. U zult hem nog veel tegenkomen tijdens deze wandeling in het Nationaal
Bomenmuseum Gimborn.
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Foto’s: Rhododendron kiusianum ‘Amoenum’

U slaat het Schelpenpad aan de linkerzijde over en schuin links voor u staat Cornus ‘Eddie’s White
Wonder’. Deze witte soort Kornoelje is een van de dertig tot vijftig soorten struikachtige planten en
bomen van het geslacht Kornoelje in de kornoelje familie (Cornaceae). In het Nationaal Bomenmuseum
Gimborn staan meer dan zestig exemplaren verdeeld over 16 soorten.
Foto’s: Cornus ‘Eddie’s White Wonder’
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Het wordt tijd om naar rechts te kijken, want daar bloeit van alles, waaronder Malus sargentii. Deze
grote appelboom, die van Japanse herkomst is, moet de concurrentie aan met de Kweepeer die ervoor
staat. Daarover straks meer.
Foto’s: Malus sargentii

We vervolgen het Hoofdpad en bij de afslag rechts naar het schelpenpad, staat op de hoek Asimina
triloba (Pawpaw). Met zijn bruine bloemen lijkt hij zich aan de aandacht te willen onttrekken, maar 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 organisch insectenbestrijdingsmiddel.

Interessant is dat de zaden van de Pawpaw vóór de ijstijden
werden verspreid door de toen in Amerika levende grote
dieren zoals mammoeten. Later nam de mens de rol van
verspreider over.
Foto’s: Asimina triloba (Pawpaw)
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Op naar de eerder beloofde Kweepeer! Cydonia oblonga ‘Leskovacka’ staat aan de linkerzijde van het
hoofdpad, vlak voor het pad linksaf richting Boomhut gaat. Mogelijk bent u deze boom met zijn dikke
peervormige vruchten al tegengekomen bij de boomvruchtwandeling van het Nationaal Bomenmuseum
in september van het vorige jaar.
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. 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 bladeren. De vrucht heet in Portugal
marmeleiro, waar ons woord marmelade van is afgeleid, dat was oorspronkelijk kweeperengelei.
Foto’s: Cydonia oblonga ‘Leskovacka’

We lopen door naar de volgende kruising om daar wat rond te kijken. Direct links om de hoek staat een
boom met de bijzondere naam: Fothergilla major (Lampenpoetserstruik). De bloem van Fothergilla
major geurt en is zeer decoratief en opvallend. Fothergilla is de botanische naam van een geslacht dat
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Voor komt in het oosten van de Verenigde Staten. Aan de bladeren met zeer duidelijke nerven is de
verwantschap met de toverhazelaar en andere leden van de toverhazelaarfamilie (Hamamelidaceae)
goed te zien. Foto’s: Fothergilla major

Naast Fothergilla major staat een Kornoelje: Cornus ‘Ascona’.
Die had u zelf vast en zeker al herkend.
Foto’s: Cornus ‘Ascona’

En omdat Cornus zo’n mooi bomengeslacht is, lopen we even terug om na het kruispunt Cornus florida
te bewonderen.
Foto’s: Cornus florida
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Misschien bent u al moe geworden van deze BloeiAlert wandeling, maar houd nog even vol want u heeft
nog een fantastisch mooi bloeiende boom van het Nationaal Bomenmuseum tegoed:
Halesia monticola (Sneeuwklokjesboom).
U loopt door op het hoofdpad. Zo’n 20 m. voordat u bij de brug en de bijenkorven bent, slaat u linksaf
bij de reusachtige Tamme Kastanje. U volgt het pad, gaat over het smalle bruggetje en komt bij het
Japanse theehuisje uit.
U loopt het pad verder af. Na de kronkels houdt u links aan. Na ca. 10 m. staat aan de rechterkant
Halesia monticola (Sneeuwklokjesboom). Deze 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 met een geel hart die op sneeuwklokjes lijken. Als deze in de vroege zomer uitgebloeid zijn,
vormen de gevallen bloemkronen een prachtig bloementapijt. Hierna volgen de gevleugelde vruchten
die de boom tot diep in de herfst sieren. De soort 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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Dit is het einde van de wandeling. Loop, voordat u het arboretum weer verlaat, nog eens op uw gemak
rond. U zult zien dat in deze tijd van het jaar de bloei wel heel uitbundig is. Zelfs Rhododendron begint al
aardig in bloei te komen, hoewel hun BloeiAlert nog moet komen.

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 2022 | alle rechten voorbehouden aan het Nationaal Bomenmuseum Gimborn
en aan de auteur Ben van Schijndel.

7

