De Oegstgeester bomenwandeling van Ed de Bruijne uit 2003.
U kunt deze rondwandeling op zes plekken beginnen. De totale lengte is ongeveer 7 kilometer

A. Startpunt rotonde Rhijngeesterstraatweg
Tegenover de RK kerk (Residence Alexander) staan in het trottoir een vijftal Parrotia bomen
(Parrotia persica). Ze behoren tot de toverhazelaarfamilie. De bloemen zijn niet indrukwekkend
maar de bladkleuren in de herfst kunnen dat wel zijn.
In het bos van Wijckerslooth kan men de volgende bomen vinden: zomereik (Quercus robur), beuk
(Fagus sylvatica), esdoorn (Acer pseudoplatanus), hulst (Ilex aquifolium) en bij de uitgang naar de L.
de Colignylaan enige hoog opgegroeide Robinia's (Robinia pseudoacacia).
Voorbij "Jottem" volgt "D' Hoogen Boom". Hier staan op het kleine stukje groen een drietal soorten
bomen: vooraan een van de vele variaties japanse kers (Prunus), rechts achter een es (Fraxinus
excelsior) en links naast de overblijfselen van de Wijttenbachweg een tweetal fraaie Kaukasische
vleugelnootbomen (Pterocarya fraxinifolia). Vergelijkt u de vorm van die bomen eens met de vorm
van de bomen in de L. de Colignylaan, haagbeuken (Carpinus betulus), met sterk omhoog gerichte
takken (goede straatbomen). De vleugelnoot daarentegen is een zeer breed uitgroeiende boom,
goed voor parkjes.
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B. Startpunt Kruising Terweeweg – Hofdijck
Het kruispunt wordt sterk bepaald door de grote witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum).
Dit jaar (2003) minder fraai door de, door een mineermot, aangetaste bladeren.
Het meest linkse voetpad voert langs de flats van de M.H. Tromplaan. Op de grasveldjes voor (of
achter) de flats kunt u achtereenvolgens de volgende bomen tegen komen. Bij flat 1 een beuk
(Fagus sylvatica); bij flat 2 een fraaie tulpenboom (Liriodendron tulipifera) let eens op het blad, een
niet vaak voorkomende vorm; bij flat 3 een hemelboom (Ailanthus altissima). De bomen van flat 4
staan aan de andere kant, langs de Admiraal de Ruyterlaan. Hier vindt u weer een hemelboom
enkele essen (Fraxinus excelsior) en enkele platanen (Platanus acerifolia) deze laatsten goed te
herkennen door de afschilferende schors. Het Hofdijck gedeelte: zomereiken (Quercus robur),
essen en paardekastanjes.
Opnieuw het meest linkse voetpad. Na de eerste flat aan de K. Doormanlaan volgt de tuin die
daarbij hoort. In het midden valt een piramidale boom op. Het is een watercypres (Metasequoia
glyptostroboides) een boom waar de wetenschap pas sinds 1941 weet van heeft gekregen. Werd
verondersteld te zijn uitgestorven. Hofdijck gedeelte: zomereik, es en hemelboom
Alkemadelaan gedeelte: Amerikaanse populier (Populus deltoides), een treurwilg (Salix sepulcralis)
en enige esdoorns (Acer pseudoplatanus) Langs het zandpad een rij Amberbomen (Liquidambar
styraciflua); nieuwe aanplant.
De bomen langs het water zijn: treurwilg, es en hartbladige els (Alnus cordata). Er zijn twee grote,
opvallende bomen in particuliere tuinen. De eerste is een moerascypres (Taxodium distichum);
draagt ook dit jaar vruchtkegels en de tweede is een zomereik.
De moerascypres lijkt veel op de watercypres. De blaadjes van de watercypres staan netjes
tegenover elkaar. De moerascypres is wat slordiger en zet de blaadjes verspreid langs het takje.

C. Startpunt Kruising Laan van Alkemade - Laan van Oud Poelgeest
In het park van Oud Poelgeest zijn de volgende bomen te vinden:
beuk (Fagus sylvatica), zomereik (Quercus robur), paardekastanje (Aesculus hippocastanum), berk
(Betulus), hulst (Ilex aquifolium) en hollandse linde (Tilia europaea). Ook is er een overblijfsel van
een al heel oude tulpenboom (Liriodendron tulipifera).
Op het grasveld achter het kasteel waar ook de bekende "reigerman" aan het water staat, zijn drie
soorten bomen te zien. Twee betrekkelijk kleine bomen waarvan er een nog niet zolang geleden is
neergezet. Dit zijn japanse notenbomen (Ginkgo biloba). De twee grote bomen dicht bij het pad zijn
een moseik (Quercus cerris) en een moerascypres (Taxodium distichum)
Langs de Poelgeesterweg staan tegenwoordig iepen (Ulmus) ipv populieren.
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D. Startpunt rotonde Warmonderweg- Oegstgeesterweg

In de Leidse Hout zijn de volgende bomen te vinden: beuk (Fagus sylvatica), zomereik (Quercus
robur), paardekastanje (Aesculus hippocastanum), berk (Betulus), hulst (Ilex aquifolium) en linde
(Tilia) mogelijk ook nog de tamme kastanje (Castanea sativa).
Bij het uitkomen van het eerste stukje bos zien we twee grote hongaarse eiken (Quercus frainetto).
Kijken we tussen de stammen door naar de overkant van het grasveld dan zien we een hemelboom
staan (Ailanthus altissima). Deze boom heeft dit jaar (2003) vruchten.

E. Startpunt kruising Warmonderweg - De Kempenaerstraat

Het eerste deel van het schelpenpad: paardekastanje (Aesculus hippocastanum), es (Fraxinus
excelsior), hulst (Ilex aquifolia), witte esdoorn (Acer saccharinum) en na het bruggetje een lange
lindelaan (Tilia).
De straatbomen aan de Leidsestraatweg zijn platanen (Platanus acerifolia) met schilferende schors.
F. Startpunt kruising Geversstraat - De Kempenaerstraat
In het bos van Endegeest staan beuk (Fagus sylvatica), eik (Quercus robur), robinia (Robinia
pseudoacacia), hulst (Ilex aquifolia) en taxus (Taxus baccata)
In Rhijngeest: abeel (Populus alba), robinia, berk (Betula pendula), beuk, zomereik, els (Alnus
glutinosa), es, linde, plataan (Platanus) en paardekastanje (Aesculus hippocastanum)
Tegenover de uitgang van Rhijngeest is het Wilhelminapark. De ingang wordt bewaakt door grote
Amerikaanse eiken (Quercus rubra).
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