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Anemoon

Boom en Plant 

Anemoon

Plinius de Oudere schrijft dat de god van de westenwind, 

Zephyrus, verliefd was op de nimf Anemona. De jaloerse 

godin Flora wilde de liefde verbreken en veranderde haar 

in een bloem, een anemoon. Maar de wind gaf niet op en 

streelde zachtjes de bloemblaadjes. En dat doet de wind 

nog steeds.

Brugmansia

Doryanthes

Bamboe

Bamboe

Standplaats: Lemurenland

Bamboe zuivert de lucht met maar liefst 35% meer 

dan een boom en het is zelfs in staat om vervuilde 

grond op te schonen.

Brugmansia (Engelentrompet)

Hoewel de Brugmansia veel gifstoffen bevat, wordt de 

plant bij  Zuid-Amerikaanse inheemse culturen ook 

gebruikt als medicijn tegen hoofdpijn, reuma en 

infecties.

Doryanthes

De doryanthes komt oorspronkelijk uit Oost-Australië en 

heeft een gigantische bloeiwijze die als een speer uit het 

centrum van de plant omhoog komt. Een ‘speerbloem’ dus. 

Doryanthes bestaat uit de oud-Griekse woorden voor 

‘speer’ en ‘bloem’.
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Edelweiss

Boom en Plant 

Edelweiss

Rondom het verblijf van de Alpensteenbokken groeien 

planten en bloemen uit de Alpen. Het beroemdste 

Vaantjesboom

Helleborus

Helleborus

De Helleborus staat ook wel bekend als kerstroos of 

nieskruid. De bloem heeft een intern kacheltje! Speciale 

gist in de nectar zorgen ervoor dat het in de bloem tot 

wel 6 graden warmer kan zijn dan daarbuiten.

Vaantjesboom

De vaantjesboom, ook wel zakdoekenboom genoemd, 

heeft opvallende witte bloemen die op vaantjes lijken.

plantje dat in het perk groeit is de edelweiss.
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Tête-a-tête stoelen

Erfgoed

Tête-a-tête stoelen

Een vis-à-vis of een tête-à-tête is een discrete ontmoeting 

waarbij twee personen elkaar onder vier ogen spreken.  De 

vorm van de stoel zorgt ervoor dat  bezoekers intiem met 

elkaar kunnen spreken zonder het hoofd te draaien. De 

tête-à-tête stoel wordt daarom ook wel ‘roddel-stoel’ of 

‘kus-bank’ genoemd.

Stroomgoden

Twee jachthonden

Twee jachthonden

Deze iconische beelden van ARTIS vind je aan het 

eind van de Papegaaienlaan. De twee bronzen 

jachthonden werden in 1907 aan ARTIS geschon-

ken door het genootschapslid P. Langerhuizen.

Stroomgoden

De zogenaamde “Stroomgoden” van kalk- of zandsteen 

vertegenwoordigen de rivieren de Waal en de Maas.
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Erfgoed

Lente

Zomer

Winter

De Vier Seizoenen

De marmeren beelden van Lente, Zomer, Herfst en de grimmige Winter zijn waarschijnlijk rond 1882 door ARTIS aangekocht. 

Allegorische voorstellingen van de vier seizoenen werden vaak als tuinbeeld gekozen. De vier seizoenen zijn in de Hollandse 

Tuin van ARTIS te vinden. Op de zuidoosthoek is dat de Zomer. Een gracieus marmeren vrouwenfiguur met in haar armen 

een korenschoof en een sikkel die gevaarlijk dicht bij haar blote voeten ligt. De Lente staat op de andere zuidhoek en is 

beladen met een bloemenkrans. Aan de overkant staan de Herfst en de Winter. Het gebruik van dit soort beelden was erg 

geliefd in de classicistische tuinaanleg. De huidige opstelling is naar alle waarschijnlijkheid pas rond 1930 ontstaan.

Herfst
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