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Nationale Rododendron Tuin
Bezoekersgids
De Nationale Rododendron Tuin is een unieke omgeving voor planten in een koel klimaat en
biedt adembenemende uitzichten over de Yarra Vallei. Door de seizoenswisselingen blijft de
tuin het hele jaar door prachtig. Als de planten niet bloeien kunt u tijdens uw wandeling nog
steeds genieten van de schoonheid van overvloedige schorsstructuren, zaadcapsules,
bladervormen en heerlijke geuren.

Geschiedenis
De Nationale Rododendron Tuin werd ontwikkeld
door de Australische Rododendron Vereniging
toen de staatsoverheid hen in 1960 een stuk
pachtgrond gaf naast het plaatsje Olinda. Een
enthousiaste groep mensen maakte de grond leeg
en begon het zuidelijke einde van de tuin te
beplanten.
In 1962 werd het gebied door een grote bosbrand
getroffen. Hoewel een groot gedeelte van de
oorspronkelijke beplanting hierdoor verwoest werd
bespaarde het ook veel werk omdat de
bosbegroeing in de tuin met de grond gelijk was
gemaakt.
Veel van de eerste planten werden door leden
van de vereniging voortgeplant uit hun eigen
verzamelingen en uit zaad en plantmateriaal dat
door andere internationale en nationale
rododendron verenigingen opgestuurd was.
Verzamelaars van de vereniging reisden naar
Nieuw-Guinea, India en Nepal om een aantal
exemplaren op te halen die zich nu in de tuinen
bevinden.
U kunt zich de geweldige verhalen indenken over
deze eerste tochten vol avontuur, verkenning en
romantiek, met reizen naar afgelegen gebieden in
het buitenland om nieuwe soorten te ontdekken.

De natuurlijke omgeving
Op een mistige ochtend is de sfeer surreëel als de
enorme “Mountain Ash” (Eucalyptus regnans) uit
de grond opsteken en in de witte mist verdwijnen.
De meeste van deze prachtige bomen groeien
sinds de brand van 1962. Ze zijn de hoogste
bloeiende plant ter wereld en alleen de
“Californian Redwoods” kunnen hoger groeien.
De Tuin bestrekt 104 acre (40 hectare) in een
lange lineaire vorm. De grond is diep, enigszins

zuur, vulkanisch kleileem. De aard van de grond
maakt vrije waterafvoer mogelijk waarbij een goed
vochtigheidsniveu op de kleideeltjes wordt
behouden. De gemiddelde neerslag is ongeveer
1400 mm (56 inches). De temperaturen zijn
gemiddeld 5 graden koeler dan van de berg af.

Wat u kunt doen en zien
Een tuin voor alle jaargetijden
Er is iedere tijd van het jaar dat u de tuin bezoekt
altijd wat te zien. In de vroege lente kunt u de
gouden mijl van narcissen lopen en veel van onze
camelia’s en magnolia’s in bloei zien. Midden in
de lente staat het Kersenbos in volle bloei. Deze
periode is ook de piek van het bloeiseizoen voor
de azalea’s en rododendrons en het is heerlijk om
door de buitensporige kleuren te wandelen.
De zomer is een geweldige tijd om over het
natuurpad te wandelen in de koele atmosfeer van
het regenbos of om te picknicken in de koele
schaduw op het Kersengrasveld en door de
verzameling coniferen te wandelen. Op veel
plaatsen in de tuin zijn stralend blauw en witte
hydrangea’s in volle bloei te zien.
De herfst schittert van kleur als de loofbomen en
struiken alle kleuren geel, rood en oranje laten
zien. Het uitzicht bij het meer is spectaculair
omdat veel hydrangea’s rustieke kleuren krijgen
die in het koele kalme water weerspiegeld
worden.
De winter is een jaargetijde van contrasten. De
mist creëert een aura van mysterie bij de
Mountain Ash en de lucht is altijd fris en koel. Kale
boomstammen en takken worden weerspiegeld in
het bergmeer en aan het eind van de winter is de
grond bedekt met helleborus- en
cyclaambloemen. De vireya verzameling is het
hele jaar door in bloei te zien.

For more information call the Parks Victoria Information Centre
on 13 1963 or visit our website at www.parkweb.vic.gov.au
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Hoe u er komt
De Nationale Rododendron Tuin ligt 500 meter
van het plaatsje Olinda af langs de Olinda Monbulk Rd. Sla af in The Georgian Rd. De
ingang van het parkeerterrein ligt 50 meter naar
rechts.
(Melways Ref 66 K6)

De verzamelingen
De tuin bevat verzamelingen die belangrijk zijn
voor het behoud van de Rododendron Genus. Er
zijn nogal wat rododendronsoorten in deze tuin
die niet meer in hun eigen natuurlijke omgeving
voorkomen.

Betrokkenheid van de
gemeenschap
Voor verdere informatie
Parks Victoria
Informatiecentrum
Bel 13 1963
of bezoek de
Parks Victoria website
www.parkweb.vic.gov.au

Zorgen voor het milieu
Help ons voor uw park te
zorgen door de volgende
richtlijnen te volgen:
Honden zijn niet toegestaan in
de tuinen.
U wordt verzocht uw afval met
u mee te nemen om weg te
gooien of te recyclen.
Neem geen plantmateriaal mee
– zodat anderen er ook van
kunnen genieten.
Alle inheemse planten & dieren
zijn door de wet beschermd.
Gelieve op geen enkele manier
te verstoren.

Bij het beheer en behoud van de Nationale
Rododendron Tuin wordt veel hulp geleverd door
vrijwilligers waaronder de Australische
Rododendron Vereniging en de Vrienden van de
Nationale Rododendron Tuin. Vraag het
personeel om meer informatie.

De cadeauwinkel
De cadeauwinkel biedt het hele jaar door een
groot assortiment aan botanische en
tuinproducten.

Bruiloften
Plekken in de tuin kunnen geboekt worden voor
huwelijksvoltrekkingen en fotografie.

Andere attracties in de omgeving
William Ricketts Sanctuarium
Alfred Nicholas Tuin
George Tindale Tuin
Dandenong Ranges Nationaal Park

Breng deze notitie na
afloop weer terug naar
de winkel voor
hergebruik. Dank u.
Gezonde parken,
gezonde mensen.
Een park bezoeken is goed voor uw
gezondheid, geest, lichaam en ziel.
Er is meer dan vier miljoen
Hectare parkgebied beschikbaar in
Victoria dus bezoek een park
vandaag! Nationale Rhododendron
Tuinen.
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