EIKENWANDELING
De wandeling duurt ca. een uur en kan gedaan worden zolang er blad aan de bomen zit.
Quercus (Q.) is de botanische naam voor eikenboom. Trompenburg heeft een omvangrijke
eikencollectie, waarvan er 19 worden uitgelicht. In veel gevallen zie je in eerste instantie niet dat
de betreffende boom een eik is, dat maakt het interessant. De bijzonderheden zitten o.a. in de
herkomst, de groeiwijze en bladvorm. Houvast in het herkennen van eiken is dat alle eiken
meerdere knoppen aan het uiteinde van de twijgen hebben en ook alle eiken hebben eikels.
1. Vanuit het entreegebouw loopt u schuin naar rechts. Voordat u het lange pad rechts van het terras
opgaat loopt u 3m naar rechts. Aan de rand van de tuin ziet u nu een 1m hoog
dwergeikje Q. rubra ‘Haaren’ Dit boompje heeft glanzend blad dat in de herfst prachtig rood verkleurt.
In 10 jaar tijd is het ongeveer 1m hoog geworden. Het is goed snoeibaar, geschikt voor een stadstuin
maar het kan ook heel goed in een pot op het terras.
2. U neemt het lange pad rechts van het terras, na 12m staat aan de
rechterkant Q. cerris ‘Marmor Star’ Het diepgelobde, groengeel gemarmerde blad is de bijzonderheid
aan deze bontbladige eik.
3. U vervolgt het pad tot aan de brug, die steekt u over en meteen links van het pad staat een eik die
naar Trompenburg genoemd is omdat hij hier ontstaan is, het is een kruising:
Q. x libanerris ‘Trompenburg’. De boom steekt mooi af tegen de roodbladige beuk daarachter.
4. Loop door naar het kruispunt. Schuin rechts voor u staat een indrukwekkende zomereik, Q. robur,
uit 1820. Zijn verschijningsvorm is karakteristiek: zware grillige gevormde takken met een brede losse
kroon. Q. robur is van veel betekenis voor de biodiversiteit; in zo’n grote zomereik leven veel dieren vogels, zoogdieren en insecten,- meer dan in welke boom dan ook.
5. Op het kruispunt linksaf, aan het einde van het pad ziet u weer een grote zomereik, ga daar het
trapje op. Links van deze grote zomereik treft u Q. chrysolepis uit zuidwest USA aan. Nu even goed
opletten want hij is lastig als eik herkenbaar……hij is breed uitgegroeid en doet struikachtig aan. Het
blad lijkt niet erg op het blad van de ‘gewone’ zomereik, Q. robur. Het is klein, heeft geen lobben maar
een gave bladrand en heeft veel weg van Liguster, de ‘gewone’ heg. Heeft u hem gevonden? Aan het
begin van de zomer zijn de nog heel kleine eikeltjes al te zien.
6. Het pad vervolgen, 10m na het brugje staat links Q. x libanerris ‘Rotterdam’. Ook deze boom is
een kruising. Het kleine, gezaagde blad heeft hij van moederboom Q. libani, de snelle groei en de
brede, koepelvormige kroon komen van vaderboom Q. cerris. U ziet dat de naam libanerris een
samenstelling is van de namen van de moeder- en vaderboom. In mei zijn al heel kleine eikeltjes
zichtbaar, nog helemaal omsloten door het napje. In de nazomer zijn het enorm grote
eikels geworden.Opvallend zijn de steunwortels aan de stamvoet, deze geven de boom extra stevigheid
bij voorbeeld tijdens een storm.
7. Nadat u onder de treurceder bent doorgelopen gaat u naar links, na 10m komt u aan de rechterkant
bij de grote Q. mongolica var. crispula (var. grosseserrata is de oude naam) uit 1965. Ook
deze mongoolse eik doet in eerste instantie niet aan een eik denken. De grote getande bladeren lijken
op het blad van de tamme kastanje. Typerend aan deze boom is de stoer uitziende, diepgegroefde (is
dat de beste omschrijving, ik vind het nogal bladderig?) schors op de stam en vooral op de takken.
Deze relatief jonge boom heeft al flinke afmetingen.
8. Dit pad vervolgen, het brugje over, rechts aanhouden - rechts van u ligt de Zwanenvijver - rechtdoor
en dan het eerste paadje links. Hier op de hoek Q. vulcanica, een bedreigde boomsoort uit Turkije.
Deze soort is zeer zeldzaam. In 1987 werd de boom als eikel ten noorden van Antalya in het wild
verzameld en in 1996 hier geplant. Het mooie glanzende blad met vrij lange bladstelen is zeer diep
ingesneden met ronde lobben.
9. U loopt nu naar links, na 25m staat aan de linkerkant van het
pad Q. palustris ‘Swamp Pygmy’ (achter de wortelstronken), een kleinblijvende selectie van
de moeraseik. De naam zegt het al: de boom kan goed tegen een natte bodem en blijft klein.
Q. palustris is makkelijk te herkennen aan zijn dunne, overhangende takken waarvan de onderste altijd
over de grond strijken en de bovenste een kroon als een koepel vormen. In tegenstelling tot de gewone

Q. robur heeft dit blad geen ronde maar puntige lobben. Bovendien zijn de bladeren variabel van vorm
en de dieprode verkleuring in de herfst maakt de moeraseik tot een populaire boom.
10. Als u een stukje doorloopt kunt u linksaf en dan meteen rechtsaf het graspad op. Halverwege
dit graspad, helemaal scheefgezakt/scheefgegroeid en gestut staat Q. mexicana uit 1992. Ook deze is
niet echt ‘eikachtig’. De bladeren zijn langwerpig of lancetvormig zonder tanden of lobben. Ze lijken op
wilgenblad. De schors is licht gegroefd en voelt erg ruw aan.
11. In het verlengde van dit graspad steekt u de Kiemende Brug over. Op de brug aan de linkerkant
kunt u even voelen aan de schors van de Q. robur. De schors is diep en onregelmatig gegroefd en
grijsbruin van kleur. Behalve lengtegroeven zijn er zo hier en daar ook horizontale dwarsgroeven. Na de
brug gaat u rechtdoor. Een paar meter voorbij de grote berkenboom rechtsaf en daar treft u meteen aan
de rechterkant de struikachtige Q. coccifera. Een groenblijvende mediterrane eikensoort met kleine
hulstachtige bladeren die kan uitgroeien tot ondoordringbare hagen.
12. Rechtdoor, tot aan het gras, daar naar rechts, langs de woestijnkas tot aan het brugje. Wat een leuk
idee… een Q. robur langs de brugleuning! Zo kunt u mooi de bladeren eens van dichtbij bekijken.
….de onregelmatig gelobde bladeren hebben geen bladsteeltjes, dit wordt ‘zittend blad’ genoemd.
13. Steek dit brugje over, dan naar links en loop 15m verder om aan de linkerkant van het pad u te
verbazen over de prachtig grote, meerstammige Q. acuta uit Japan van 1939. De boom is
groenblijvend en de donkergroene, gaafrandige bladeren doen denken aan het blad van ficus of laurier.
Jaren terug heeft hij vorstschade opgelopen, dit is te zien aan de scheuren in de schors. De eikeltjes
van de Q. acuta zijn klein en zitten in een delicaat, fluweel aandoend napje.
14. Naar rechts lopend kunt u Q. robur ‘Pendula’ bewonderen, een treureik toegepast als prieelboom.
Hij groeit mooi gelijkmatig over het prieel heen en geeft elk jaar weer meer schaduw!
15. Vanuit het prieel loopt u rechtdoor naar de sloot, de meest rechtse boom die u nu in de wei ziet
staan is het pronkstuk Q.‘Macon’. Dat deze gigantische eik ontstaan is uit één eikel is nauwelijks voor
te stellen. Dat was in 1952 en het betreft een eikel uit Kew Gardens in Londen, in 1971 is hij is hier
geplant. Door z’n mooie ruime plek in de wei heeft deze nog jonge boom zich prachtig solitair
kunnen ontwikkelen.Volg het pad naar links, rechts aanhouden, onder de treurbeuk door….zo komt u
op het Ankerplein. Rechts van dit plein staan verschillende hoge eiken.
16. Rechts aanhouden. Daar waar het plein weer overgaat in het pad staat Q. libani, de moederboom
van Q. x libanerris ‘Rotterdam’ (nr 6). Herkent u het kleine, gezaagde blad?
17. Het pad vervolgen, net voor het brugje staat aan de rechterkant een geelbladige
eik, Q. robur ‘Ahoy’, hier geplant in 1975. Naarmate het jaar vordert verkleurt het blad naar geelgroen,
maar net na het uitlopen van het blad is het zo beeldig zachtgeel dat het lijkt alsof de hele boom in bloei
staat! De boom blijft veel kleiner dan de gewone Q. robur, waarschijnlijk omdat het blad - dat ook veel
kleiner is - minder bladgroen bevat.
18. U loopt rechtdoor en ziet Q. cerris var. laciniata rechts van het T-splitsinkje al staan. Het sierlijke
blad is diep ingesneden met veel ruimte tussen de lobben. Voel maar eens aan de onderkant van het
blad, het is lekker zacht. In de boomspiegel zijn de wortels van de boom goed zichtbaar. Ziet u
het eikenmos ofwel geweimos op de stam? U herkent het vast wel….het wordt vaak in kerststukjes
gebruikt.
19. Hier gaat u naar links langs de vijver, steek rechts het brugje over en al snel links voor u staat één
van de meest beroemde bomen van Trompenburg Q. pontica, een enting uit 1958. Zie hem daar eens
pontificaal staan! Alleen in Turkije komen eiken van dit formaat voor. Bij deze imposante, struikvormige
eik is alles op ooghoogte te bewonderen…..in het voorjaar het zwellen van de grote hoekige
bronskleurige knoppen en de 20 cm lange katjes….. de grote gezaagde bladeren…… en in het najaar
de grote eikels.
•
•

Wilt u nog meer weten over eiken? Boek dan een rondleiding met gids!
Heeft u genoten van deze wandeling? Steun ons dan met een donatie, elk bedrag is welkom!
U vindt de donatie-box in het entreegebouw.
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