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Kustmammoetboom

Anna Paulownaboom
De boom komt oorspronkelijk uit China, en heet daar ook 
wel Pao Tong, prinsessenboom. Volgens oud gebruik 
plantte men in China een zaadje van de boom bij de 
geboorte van een meisje.

Chinese toverhazelaar
Wonderen bestaan. Middenin de winter, in januari en soms 

zelfs in de sneeuw, bloeit de Chinese toverhazelaar. “Er is 

vaak geen insect te bekennen in deze periode, dus 

toverhazelaars laten zich meestal bestuiven door de 

wind.”

Kalebasboom 
De kalebasboom is goed te herkennen aan de vruchten: ze 

lijken op watermeloenen. De schil van de vruchten 

(genaamd: boomkalebassen) is heel hard. Daardoor is deze 

goed te gebruiken bij het maken van potten, schotels, 

lepels en muziekinstrumenten.

Zoals de naam al doet vermoeden, kunnen deze bomen 

reusachtig groot worden. Het is dan ook de grootste boom 

ter wereld. De kustmammoetboom wordt met uitsterven 

bedreigd. Naar schatting is ongeveer 95% van het 

oorspronkelijke aantal omgekapt. In het wild komt de 

kustmammoetboom vooral voor in de kustgebieden van 

de Amerikaanse staat Californië.
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Saracaboom
Volgens de legende is Sakyamuni, de stichter van het 

boeddhisme, ruim 2500 jaar geleden onder deze boom 

gebaard. De saraca is daarom heilig voor boeddhisten. 

De goudoranje kleur van de bloemen komt terug in de 

kleding van boeddhistische monniken.

Wollemia-den

Naast het Vlinderpaviljoen staat een van de 

zeldzaamste bomen ter wereld: de Wollemia-den. Pas in 

1994 werd de boom in Australië bij toeval door een 

boswachter ontdekt. Een spectaculaire ontdekking, 

want de nauwste verwant van deze onopvallend ogende 

boom is een fossiel van twee miljoen jaar oud. Het ravijn 

waarin dit levende fossiel groeit, wordt goed geheim 

gehouden. Je kunt de boom alleen geblinddoekt per 

helikopter bereiken. Nico Dijkshoorn schreef in het 

ARTIS-tijdschrift over de boom in ARTIS. www.artis.nl/

blinddoek

Ginkgo
De ginkgo is een soort die al 180 miljoen bestaat. Hij is de 

enige overgebleven soort uit de grote ginkgofamilie.     

Het had weining gescheeld of ook de gingko was 

uitgestorven. Door aanplanting in tuinen in China, Japan 

en veel andere landen is dit voorkomen. Het 

ginkgoboomextract is al duizenden jaren populair als 

Chinees geneesmiddel. ‘Ginkgo Biloba’ zou helpen bij 

geheugen en concentratie.
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Dainichi Nyorai

Erfgoed

Dainichi Nyorai, ook wel Grote zon Boeddha,

representeert alwetendheid, het overal tegelijkertijd

aanwezig zijn en in alle (wind)richtingen tegelijk kunnen

kijken. De houding van de handen wordt de

‘wijsheidvuist’ genoemd: de linker wijsvinger die wordt

omklemd door de vijf vinger van de rechterhand. Een

van die interpretaties van de wijsheidvuist is dat de linker

wijsvinger staat voor de geestelijke wereld, en de vijf

vingers van de rechterhand voor de aardse

verschijnselen vuur, water, aarde, lucht en metaal. De

handpositie symboliseert dus hoe de geestelijke wereld

wordt omklemd door de aardse verschijnselen.

Stegosaurus

Bodhisattva Jizo

Bodhisattva Jizo

Stegosaurus
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Bodhisattva Jizo staat bekend als de beschermheilige van 

reizigers en toevlucht voor vrouwen met een moederschap 

wens. Verder is hij populair als de beschermer van kinderen.

Het beeld van de stegosaurus is gemaakt door Boudewijn 

Bollee. Hij was hoofdoppasser bij de reptielen en had voor 

het maken van deze reuzenreptielen de beschikking over 

een atelier in de houten Salm-huisjes achterin de tuin. De 

stegosaurus staat vlakbij het ARTIS-Aquarium en is 

zichtbaar vanaf de Plantage Middenlaan.

Dainichi Nyorai


