
Bomenwandeling Nieuw Vredelust 2021

* Over de bomen die met een * gekenmerkt zijn, vindt u op de website van Nieuw Vredelust filmpjes gemaakt door Ton Söder.

Startpunt: het clubhuis. Op het terras voor het clubhuis staan leilindes. 
Loop naar De Wijde Blick, in tuin 105 staat een Anna Paulownaboom*. 
Terugkijkend vanaf de Hans Sudmeijerbrug zien we een groepje 
bijzondere bomen rechts naast het clubhuis staan: conifeer, taxus, 
watercipres*, blauwspar, meidoorn en een magnolia. 

Linksaf naar de Zocherlaan, waar we rechts inslaan. Kijk naar links  
waar aan het Groenpad een rij hoge populieren staat. In tuin 68 een  
treurberk met een mooi silhouet. We steken de Eendenpoel over en  
zien langs de poel verschillende soorten berken afgewisseld met jonge 
knotwilgen. In tuin 82 staat een lijsterbes, in 85 een grote krentenboom, 
in 87 een flinke berk en in 89 een wintereik. Door het poortje van tuin 92 
is een kweepeer te zien. 

Tuin 94 is een openbare pluktuin, waar we doorheen wandelen, kunnen 
uitrusten en zelfs een sanitaire stop kunnen maken. Nu gaan we rechtsaf 
de Uilenburg op vol meidoorns en hondsrozen. De heg om tuin 57 
bestaat uit Spaanse aak met daartussen een sierappel. Rechtdoor  
over de Uilenburg zien we een grove den vanuit tuin 56 over het pad 
groeien. 

Op de hoek met de Toekomstsingel staat een esdoorn waarin een 
uilenkast. Daarachter ligt een ringslangbroeihoop. Wanneer we op de 

grens van tuin 18 en 19 staan, hebben we zicht op een Van Goghiaans 
meidoornbosje – kale bodem en licht tussen de stammetjes. In tuin 18 
staat een rode beuk*, in tuin 17 een forse magnolia. In tuin 15 een 
Tibetkers en in 14 een Judasboom. Tegenover tuin 13 en 12 staan  
twee abelen, ook witte populieren genoemd. In de voorste hebben 
halsbandparkieten boven de vogelkast een hol gemaakt. In tuin 12  
staan twee oude vergroeide appelbomen.

We gaan rechtsaf de Eendenpoel op en zien grijze berken, knotwilgen en 
een papierberk. Vanaf die kruising kijken we naar rechts de Linnaeuslaan 
in waar op tuin 36 nog een majestueuze watercipres* staat. We gaan 
linksaf de Linnaeuslaan in – voor de rode beuk* in tuin 33 zien we in tuin 
35 een spar en daarvoor een kleine Japanse esdoorn. Tuin 25 heeft een 
met fruitbomen omzoomd pad en in het grasveld staat een vijg met 
daarachter een kleine cipres. 

Aan het einde gaan we linksaf en zien op de splitsing met de 
Toekomstsingel een gigantische els staan. We buigen rechtsaf en  
hebben over de sloot mooi zicht op de treurwilg van De Wijde Blick.  
We lopen voorbij het clubhuis naar de Natuurspeeltuin waar verschillende 
fruitbomen staan en vlakbij het toegangshek een kardinaalsmuts,  
die elk voorjaar ingepakt wordt door rupsen van de stippelmot.  
Terug naar het clubhuis zien we achter de gastank een gewone es.
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wandelroute: ariëla legman en reintje gianotten 
grafisch ontwerp: marjo starink


