
 
 

De tuin 

De eerste aanplantingen van de tuin in zijn huidige vorm dateren van 1989.  

Er stonden vanaf in het begin 5 soorten, Hulst, Sering, Chamaecyparis lawsoniana, Tamme Kastanje en de 

zomerappel. 

Er werden toen ook al een 10-tal planten voorlopig geplaats in afwachting van hun definitieve standplaats. 

Vanaf 1989 lopen de aantallen soorten, cultivars,… die aangeplant worden op naar meer dan 600 vandaag. 

Vermits de KVDV dit jaar een bezoek brengt aan de tuin in april, leek het mij interessant om een maandelijks 

verslagje te maken van de enkele planten die de tuin rijk is. 

Januari 2018 

Ondanks de winter en dankzij de klimaatsveranderingen zijn er dit jaargetijde al heel wat bloeiers te zien in de 

tuin.  

 Chimonanthus praecox 

Calycanthaceae 

Winterzoet of Meloenboompje in het 

Nederlands. Deze Chinese struik stond al 

op de eerste januari volop in bloei. 

De hangende bloemen zijn licht zwavelgeel 

met bruinachtige purperrode 

binnenbloemblaadjes. De wasachtige 

bloemen verschijnen op de naakte takken 

van meerjarig hout en zijn sterk geurend. 

Deze heester wordt ongeveer 3m hoog en 

even breed. 

 

 

 

 

Halverwege de maand is de bekende Toverhazelaar ook helemaal in vol ornaat.   

Hamamelis x intermedia 'Moonlight', een gele vorm met licht geurende 

bloemen. Nadeel van de plant in mijn tuin is dat deze de bruine bladeren deels 

behoud. De plant is inmiddels meer dan 20 jaar oud 

 

Hamamelis x intermedia 'Diane', is aangeplant in 2002 



 
 

Uiteraard zijn de Helleborus zoals elk jaar trouw 

aanwezig.  

Van Helleborus orientalis heb ik verschillende 

kleurvarianten aangekocht. Ondertussen zijn er 

verschillende zaailingen die zich verspreid hebben in de 

tuin, de ene al mooier dan de andere. 

 

 

Helleborus orientalis 'Picotee 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gele vorm en een dubbele, maar er zijn ook witte, bijna zwarte, roze, groene,… en 

allerlei tussenvormen. 

Helleborus dumetorum, Helleborus purpurascens en Helleborus argutifolius zijn ook terug 

te vinden. Misschien zijn enkele van de zaailingen wel een een kruising tussen één van 

deze en H. orientalis. Helleborus x nigricors 'Pink Beauty' en Helleborus x sternii 'Boughton 

Beauty' zijn in 2005 aangeplant maar beide soorten hebben de Belgische winters niet 

overleeft.                                  

    

 Helleborus argutifolius                                                                  



 
 

                       

Halverwege januari is er nog een struikje dat ons verwelkomt met een heerlijke geur, namelijk  Sarcococca 

ruscifolia, een soort uit Oost-Azië, 

Buxaceae,                                      

tot 1.50 m hoog wordend,   

immer groen met kleine 

onopvallende witte bloemetjes. 

De plant is perfect voor diepe 

schaduw.  

 

 

 

 

 

Asarum splendens (Aristolochiaceae)  

Om deze eigenaardige bloemen te zien 

moet men op de knieën en tussen de 

mooie zilverachtiger gekleurde 

bladeren gaan zien. 

 

 

 

 

 

Cyclamen coum supsp.coum 

Van nature groeiend in de Balkan, Klein Azië. 

De bloem- en bladkleur zijn zeer variabel. 

De eerste bollen zijn geplant in 2004 en de planten zijn 

aan de verspreiding in de tuin begonnen mede dank zij 

de hulp van mieren die het zoete aanhangsel van de 

zaden eten en meenemen. 



 
 

Galanthus woronowii. Deze soort is in de handel 

meestal als Galanthus ikariae aangeboden. 

Galanthus woronowii heeft licht groen blad, het 

groen op de binnenste bloemblaadjes beslaat 

minder dan de helft van het binnenste 

bloemblad.  Galanthus ikariae heeft donker 

groen blad. Het groen op de binnenste 

bloemblaadjes beslaat meer dan de helft van het 

binnenste bloemblad. 

                     

 

                                                                                                                       Galanthus woronowii 

 

 

Galanthus elwesii is gemakkelijk te onderscheiden van G. nivalis door de bredere blauwgroene bladeren en 

heeft twee groene vlekjes op de binnenste kroon- bladen die dicht bij elkaar zitten zodat het één grote vlek 

lijkt. 

Om de een of andere reden doen Galanthus het niet goed in mijn tuin. G.nivalis is volledig verdwenen. Enkel G. 

woronowii lijkt zich gevestigd te hebben want er zijn sinds enkele jaren zaailingen die inmiddels het 

bloeistadium hebben bereikt. 


