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Antwoorden

1. Deze naam verwijst naar twee 

verschillende bloemen. De ge-

slachtsnaam betekent ‘lelieboom’ 

en de soortnaam ‘tulp(achtige 

bloemen) dragend’.

2. Op de bloemen, dat ook al in de 

soortnaam tot uitdrukking wordt 

gebracht.

3. Volwassen Tulpenbomen hebben 

in het landschap veel weg van 

populieren, ook vanwege het 

ritselen van de bladeren. In de 

herfst vertonen ze een goudgele 

herfstkleur. Amerikaanse bron-

nen zijn vaag in het verklaren 

van de betekenis. Soms wordt 

zelfs beweerd dat het op de gele 

bloemen slaat. Er zijn in de VS 

ook nog veel andere benamingen 

o.a. Tulip Poplar, White Poplar en 

Whitewood.

4. Liriodendron chinense heeft in 

Centraal China een groot ver-

spreidingsgebied aan weerszijden 

in de bergen langs de Jangze en 

zuidwaarts tot in Noord Vietnam. 

De soort is in aantallen sterk te-

ruggelopen door houtkap en de 

slechte hergroei. De status in de 

natuur wordt aangeduid als NT 

(Near Threatened)

5. Hardnekkig blijven veel mensen 

in ons land de Magnolia tulpen-

boom noemen, wat op zich wel 

begrijpelijk is. De Nederlandse 

naam voor Magnolia is echter het 

weinig zeggende Beverboom. Dit 

is afgeleid van Beaver Tree voor 

de Noord Amerikaanse Magnolia 

virginiana. Deze groeit in moe-

rasgebieden waar bevers voorko-

men die zeer gesteld zijn op de 

bast. Er zijn nog diverse andere 

benamingen voor deze Magno-

lia. Met name Sweetbay wordt 

vaker gebruikt dan Beaver Tree, 

evenals Swamp Bay. Ook wordt 

de boom kortweg Bay genoemd. 

Bevers hebben verder niets met 

de gekweekte magnolia’s. Het 

gebruik van de naam Beverboom 

heeft dus mijns inziens hoogstens 

zin voor M. virginiana.

6. Het is het logo van onze Belgische 

zustervereniging, rond 1985 gete-

kend door de dochter van Philippe 

de Spoelberch, sinds jaren voor-

zitter en grote animator. Deze 

vereniging is één van de weinige 

nationale verenigingen in België 

en staat naast Belgische Dendro-

logische Vereniging ook bekend 

als Société Belge de Dendrologie.  

De oprichting vond in 1953 

plaats, maar vanaf 1988 kwam 

de vereniging pas tot bloei. 

Thans telt ze ruim 500 leden. 

Het contactblad Newsletter kent 

een Nederlandse en Franse editie. 

In het vanaf 1993 gepubliceerde 

Jaarboek staan bijdragen in beide 

talen. Overigens bestaat er in Bel-

gië ook nog de in 1937 opgerichte 

Koninklijke Vlaamse Dendrologi-

sche Vereniging. Belangrijkste 

activiteit is een bescheiden ex-

cursieprogramma.
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Liriodendron ‘Chapel Hill’, bladeren in de herfst. Foto: ineke Vink


