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Inleiding
Prunus is een geslacht van bomen uit de grote rozenfamilie
(Rosaceae-familie met o.a. Appel, Peer, Krentenboompje,
maar ook Roos, Braam en Aardbei). Prunussen komen
van nature bijna overal ter wereld voor. Een aantal soorten bloeit eind maart en andere begin mei, met meestal
gevulde bloemen. Er zijn echter ook cultivars met enkele
en halfgevulde bloemen. In het arboretum staan zo’n 50
soorten Prunussen.
Magnolia is de naam van het typegeslacht van de Magnoliafamilie (Magnoliaceae). Het geslacht is in West-Europa
niet inheems en is hier veel in tuinen en parken aangeplant. Vaak wordt deze boom abusievelijk tulpenboom
genoemd vanwege de tulpvormige bloemen die rond eind
maart verschijnen. De Nederlandse naam is Magnolia. In
het arboretum staan zo’n 25 soorten Magnolia’s. Voor zowel
Prunus als Magnolia geldt dat het arboretum slechts een
klein maar veelkleurig deel van de vele soorten die er zijn
(inheems en gecultiveerd) herbergt. Geniet ervan!
NB: het kan zijn dat, afhankelijk van wanneer u deze wandeling loopt,
sommige beschreven soorten nog niet volop in bloei staan of al uitgebloeid zijn. Een en ander heeft met het weertype te maken.
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De wandeling
We beginnen op de parkeerplaats aan de Rozenburglaan 5.
Direct na het toegangshek tot het park neemt u eventueel
een geprinte wandeling uit de info-kast en gaat daarna
direct links vak 27 op, langs een gewone esdoorn. Loop wat
rechtdoor en u ziet de Prunus x yedoensis ‘Shidareyoshino’ (Japanse treursierkers) [1] met witte bloemen in
trosjes van vijf. U volgt het graspad voor de sierkers langs

[1]

[2]

tot het grindpad en gaat linksaf. Bij de eerste kruising loopt
u rechtdoor vak 43 op, rechts langs de Quercus phellos
(Wilgbladige eik), naar het tegenoverliggende brede grindpad. Ga hier linksaf. Iets verderop aan de rechterkant ziet
u een Magnolia ‘Sundance’ (Geelbloeiende magnolia) [2]
met grote gele bloemen. Daar iets naar achter op het vak
staat een Prunus serrulata ‘Shogetsu’ (Japanse sierkers)

[3]. Vervolg het pad met de bocht mee. Voorbij een kruis-

punt staan aan uw linkerhand, wat naar achteren op vak 41,
een grote en meerdere kleine Magnolia kobus (Noordelijke
Japanse magnolia) [4]. Bij de volgende kruising (met links
op de hoek het witte grafmonument van Jos Brink) gaat u
naar rechts.
Op meerdere plekken ziet u veel verschillende Magnolia’s en
Prunussen staan. We kunnen ze niet allemaal benoemen, maar wijk
gerust af van de route om een en ander van dichterbij te bekijken.

Op de hoek van vak 36 ziet u aan uw rechterhand weer een
Prunus x yedoensis ‘Shidare-yoshino’ (Japanse sierkers)

[5]. Niet ver van de hoek staat het witmarmeren graf van de
Nederlandse portretschilderes Thérèse Schwartze.

Daarvoorbij gaat u bij de rotonde met de Zuilvormige
zomereik linksaf richting het hoofdpad. Daar rechtsaf en na
ca. 25 m ziet u aan uw rechterhand, op vak 37, een Magnolia acuminate ‘Kinju’ (Bosmagnolia) [6]. Vervolg het pad
langs vak 37 en geniet ook van de schitterende geelbloeiende Forsythia. Bij de wegwijzer op de hoek gaat u rechtsaf. Direct links op de hoek van vak 21 staan twee kleine
struikvormige Magnolia stellata (Stermagnolia) [7]. Loop
verder langs vak 20 en vlak voor het grote monument van

[3]

[7] [9]

[23] uitsteken. Direct na het columbarium gaat u rechtsaf

vak 87 op en u loopt tussen de rijen magnolia’s door als
onder een roze wolk. Bij de eerste kruising gaat u links het
grindpad op, rechtdoor en u komt op vak 71. Ook daar een
grote Magnolia kobus (Noordelijke Japanse magnolia) [24]

[13]

[14]

Pyrus salicifolia

Potgieter gaat u links het bloesemlaantje (tussen 20/22) in,
waar u direct links nog een Magnolia stellata ‘Rosea’ (Roze

stermagnolia) [8] ziet staan. In het laantje staan diverse
Prunussen en Malussen: rechts Prunus x subhirtella ‘Pendula Plena Rosea’ (Winterbloeiende kers) [9], links een

Malus ‘Royal Beauty’ (Appel) [10] en iets verder links een
Prunus x subhirtella ‘Autumnalis Rosea’ (Winterbloeiende
kers) [11], rechts de Malus ’Makamik’ (Appel) [12] en zo
nog wat meer roze bloeiende Prunussen.
Aan het einde van het laantje houdt u even links aan en
gaat daarna naar rechts langs de Japanse honingboom op
vak 25. Neem na het monumentale Roma-graf rechts een
kleine doorsteek en u ziet de piepjonge, maar prachtig
bloeiende Prunus ‘Collingwood Ingram’ (Japanse sierkers)

[13]. Loop rechts van deze Prunus het graspad verder

tot het zandpad. Halverwege staat rechts nog een mooie
Pyrus salicifolia (Peer). Ga dan rechtsaf tot u weer op het
hoofdpad bent. Loop nu naar links. Aan de rechterkant op
de hoek van vak 23 ziet u enkele heerlijk geurende Edgeworthia chrysantha (Papierstruik) staan met de geelwitte
bloemen. Volg het hoofdpad langs vak 24 en 28 tot de
hoek bij het witte prieeltje. Sla rechtsaf langs vak 28. Iets

[17]

en wat verderop twee Prunus avium (Zoete kers) [25]. Voor
de grote, oude hemelboom gaat u linksaf en ziet u iets
verder aan de rechterkant een Prunus ‘Accolade’ (Japanse

[18]

verderop links op vak 26 staat een Magnolia x soulangeana (Gewone magnolia) [14] niet ver van de hoek met
het grijzige beeldhouwwerk (Hildo Krop) op het graf van
Albert Hahn. Vervolg het pad naar links met op de hoek
van vak 63 (Anne Frankkastanjes) een Magnolia ‘Daybreak’
(Magnolia) [15]. Blijf links langs het vak lopen en zie op de
andere hoek een Prunus ‘Snow Fountains’ (Japanse sierkers) [16]. Daar gaat u naar rechts en aan het eind van het
driehoekige vak ziet u rechts in de border van vak 47 een
knalroze Magnolia ‘Spectrum’ (Magnolia) [17].
Ga links het zandpad op dat vak 62 doorsnijdt. Direct links
ziet u de schitterende Prunus ‘Umineko’ (Japanse sierkers)

[18] en nog zo een aan de rechterkant [19]. Ach, u kunt

hier volop genieten in dit walhalla van Prunussen, die elk

een andere bloeitijd hebben [20-21]. Als u uitgekeken
bent, neemt u vanaf het midden van het vak het graspad
langs het graf van Willem Pool met de grote stenen zonnebloem richting de rozebloeiende Prunus x subhirtella
‘Dahlem’ (Winterbloeiende kers) [22]. Bij het hoofdpad
aangekomen gaat u naar rechts. Volg dat pad links langs
het driehoekige vak 75. Als u in de verte kijkt, ziet u boven
het columbarium al de Magnolia ‘Heaven Scent’ (Magnolia)

sierkers) [26] in de border staan, met roze bloemen in
trosjes van twee. Op dit vak 71 staan veel jonge, bijzondere
bomen. Na deze jonge Prunus loopt u vak 71 uit en bent u
weer op het hoofdpad.
Ga rechtsaf en loop naar de kruising met de hoofdlaan,
loop rechtdoor langs vak 55, houdt links aan tot u verderop rechts het in de wind wapperende witte jurkje ziet. Ga
hier de Kinderhof (vak 54) op en verwonder u over de oogverblindend witte bloemen van enkele Magnolia stellata

[27]

(Stermagnolia) [27] en de magnifieke dieppaarse knoppen

[28]

van de Magnolia ‘Black Tulip’ (Magnolia) [28]. Ga terug
naar het hoofdpad en rechtsaf. Iets verder staat rechts in
de berm van vak 10 een uitbundig witbloeiende Prunus

‘The Bride’ (Japanse sierkers) [29]. Vervolg het pad tot de
rotonde in de hoofdlaan, passeer het grote grafmonument
van acteur Jan Herman Albregt en u ziet recht voor u op
de hoek van vak 50 een Prunus x yedoensis (Yoshino-kers)

[30]. Loop iets verder en zie links achter de hoge taxus-

haag een aantal bloeiende prunussen: vooraan de Prunus
‘Accolade’ [31] en daarachter driemaal Prunus x yedoensis

[31]

‘Shidare-yoshino’ [32]. Iets verder doorlopend langs vak
56 ziet u links in de verte een rijtje witroze Prunus serrulata
‘Sunset Boulevard’ (Sierkers) [33] staan.

Ga terug naar het monument van Albregt, sla linksaf de
hoofdlaan in, richting de aula. Ga links langs de aula en sta
even stil bij de versgeplante 1000e boomsoort, een Robinia x margaretta ‘Pink Cascade’. Daar voorbij ziet u rechts
(bij de hoofdingang) en links (in de voortuin van museumcafé Roosenburgh) nog twee grote Magnolia x soulangeana (Gewone magnolia) [34-35] staan.
NB In het café kunt u van woensdag t/m zondag eventueel een
heerlijk drankje nemen.

[34-35]

Als u vanaf het café weer richting het parkeerterrein gaat,
kijk dan nog even naar links. Vlak voor de kleine aula staat
een breedgroeiende struik, met lieflijk gele bloemetjes, de
Corylopsis pauciflora (Armbloemige schijnhazelaar).

[19]

[23]
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