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KIJKJE IN HET PARADIJS
Dwalen over rozenlanen en rotspaden, je vergapen aan reuzenwaterlelies en 

oranjebomen, genieten van kwakende kikkers en kwetterende zebravinken. In de 
mooiste botanische tuinen van Nederland loop je zomaar door het hof van Eden.
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EIKENCOLLECTIE  
& WIJNFLESSEN
Striptease, Sunlight Sister, Stand by me; zomaar wat 
namen van de hosta’s in TROMPENBURG TUINEN & 
ARBO RETUM IN ROTTERDAM. ‘Onze Nationale Hosta 
Collectie behoort met de eikencollectie tot de trekpleisters,’ 
vertelt medewerker Erwin de Zwart. Trompenburg, een 
voormalige buitenplaats, was generaties in het bezit van 
redersgeslacht Van Hoey Smith. Nu groeien er op een 
oppervlakte van 16 voetbalvelden zo’n 4000 planten
soorten. Paden slingeren door een schapenweide, onder 
eeuwenoude zomereiken door, langs wuivende sieruien 
en over bruggen. Wandel langs de volière waar zebra
vinken kwetteren of door de kas met cactussen. Let op  
de wijnflessen die langs de paden op de kop de grond in 
zijn geslagen. ‘Kinderkopjes waren te duur,’ verklaart De 
Zwart. ‘In sommige flessen groeien nu plantjes, waardoor 
ze onbedoeld als kasjes fungeren.’ → trompenburg.nl
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REUZENLELIE  
& VLEESETERS
Twee nachten bloeit de Victoria amazonica; de  
eerste wit, de tweede roze. ‘De bloemknoppen van 
deze reuzenwaterlelie zijn bijna de hele zomer te 
bewonderen,’ zegt Saskia Jacobs van de HORTUS 
BOTANICUS IN LEIDEN, de oudste botanische tuin 
van het land (1590). Een andere trekker: de Von  
Sieboldgedenktuin. Mede dankzij deze genees
heer kennen wij ook Chinese en Japanse flora.  
Verspreid staan planten die Philipp Von Siebold  
in de 19de eeuw uit Azië meenam. Wandel in de 
Wintertuin tussen vleesetende planten, bekijk 
orchideeën in de tropische kassen of bewonder  
de bijzondere lotus in de Chinese kruidentuin. 
‘Mensen denken dat die alleen in de tropen bloeit, 
maar ze gedijt hier ook goed.’→ hortusleiden.nl

Zeldzame  
oranjebomen
Dwalen door eeuwen tuingeschiedenis doe je in TWICKEL IN 
AMBT DELDEN, een buitenplaats met tuinen en een prachtig 
park. In de baroktuin zijn de buxushagen kunstig gesnoeid,  
achter de klaterende fonteinen pronkt het meer dan 500 jaar 
oude kasteel. Hier groeien bijzondere citrusvruchten, zoals  
de bittersinaasappel. De oranjebomen van Twickel, de eerste 
aangekocht in 1798, zijn zo zeldzaam dat ze behoren tot de  
Nationale Plantencollectie. ‘In de winter staan ze binnen, in  
de Oranjerie,’ zegt medewerker Lucia den Ouden. ‘In mei, na  
ijsheiligen, staan ze buiten, keurig in het gelid.’ Langs een 
Engelse tuin, rozenlaan en hertenbaan gaan de paden. Aan de 
waterkant staan bankjes en hoor je kikkers kwaken.  → twickel.nl

RUIKEN, PROEVEN  
& VOELEN
‘De rotstuin is aangelegd met 2100 ton rotsblokken 
uit de Ardennen,’ vertelt staf medewerker educatie 
Nick Meijdam van de BOTANISCHE TUINEN VAN 
DE UNIVERSITEIT UTRECHT. Twaalf meter boven 
het niveau van de fortgracht kruipen zo’n 3800 
soorten berg en rotsplantjes. Verderop bloeit de 
evolutietuin, in de jaren 80 aangelegd voor onder
wijs aan studenten. Ook de ontdektuin, opgedeeld 
in achttien thema’s, is populair. ‘Die is ontwikkeld 
voor visueel beperkten en mobiel gehandicapten.  
Je kunt er planten en kruiden ruiken, voelen en  
proeven.’ Of bezoek de vlinderkas en (sub)tropische 
kassen, waar de stekelige kapokboom uit Zuid 
Amerika staat. ‘Bij ons wordt hij zo’n 12 meter,  
maar in het wild bereikt hij wel 60 tot 70 meter.  
Een woudreus.’ → uu.nl/botanischetuinen
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Napoleontische  
hazelaar
De wereldwijde koffieproductie begon met de  
Coffea arabica die in de 17de eeuw door de VOC 
werd meegenomen en opgekweekt in de HORTUS 
BOTANICUS IN AMSTERDAM, opgericht in 1638. 
Onder de monumentale koepel van de palmenkas 
groeien nu meerdere exoten, zoals palmvarens, 
ficussen en de kaneelboom. Zoek in de Junglekas 
tussen alle groentinten de roodgekleurde bromelia, 
met bloemen waarin precies de snavel van een  
kolibrie past. ‘Daaraan zie je hoe planten zich aan
passen aan hun omgeving,’ zegt Freek van Kessel, 
medewerker educatie. Buiten groeien de bitternoot, 
de moeraseik en de oudste boom van de hortus.  
‘De Turkse hazelaar is geplant in 1795. Napoleon  
heeft hem misschien nog gezien.’ → dehortus.nl

Rozen & rododendrons
Op de Wageningse Berg, een stuwwal uit de ijstijd, 
ligt BELMONTE ARBORETUM. Gids Gon van Laar: 
‘In het voorjaar bloeien hier honderden azalea’s en 
rododendrons.’ Wolken van zoete geuren, kleuren 
van oranje en geel tot dieprood en donkerpaars: met 
850 soorten heeft deze botanische tuin de grootste 
rododendroncollectie van de Benelux. Daarnaast 
groeien er talloze magnolia’s, rozen, berken en  
sierkersen. ‘Kunstliefhebbers wandelen naar park  
De Dreijen verderop, onderdeel van Beeldengalerij 
Het Depot.’ → rondleidingenwageningen.nl

Prijzen De toegangsprijzen variëren van  
€ 5 tot € 11,50. Het Belmonte Arboretum in 
Wageningen is vrij toegankelijk van 
zonsopgang tot zonsondergang. 

GENEESKRACHTIGE 
KRUIDEN
‘Kijk, dit roze vetplantje werd vroeger op daken 
geplant om blikseminslag te voorkomen,’ wijst  
Gerben de Haan, coördinator van DE KRUIDHOF, 
‘HORTUS VAN FRYSLÂN’. ‘Vandaar de naam donder
blad.’ Hij gidst vandaag in de tuin in Buitenpost, in 
1930 opgericht als proeftuin voor groente en fruit. 
Inmiddels werkt De Kruidhof samen met de Univer
siteit van Groningen, die de werking van kruiden 
onderzoekt, en heeft de tuin WestEuropa’s grootste 
geneeskrachtige kruidencollectie. Op eigen gelegen
heid langs zeventien thematuinen zwerven, van een 
ontspannende meditatiehoek tot een bijbelplanten
tuin, mag natuurlijk ook.  → dekruidhof.nl


