
BOMENROUTE

Wandelen op Rhijnhof 
Een dierbare plek in het groen
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1. Rode beuk oftewel 

de notarisboom 

Door de rode kleur van het blad kun je zien dat het bij dit exemplaar
om een gecultiveerde boom gaat. Van nature is een beuk namelijk
groen. De zeer zeldzame bruine beuk was een collector’s item dat 
alleen notabelen zich konden veroorloven. Door een takje van een
bruine beuk op een zaailing van een gewone beuk te enten, kwam er
een meer betaalbare maar nog steeds prijzige variant: de rode beuk,
ook wel de notarisboom genoemd. In de vorige eeuw gaf een rode
beuk op het graf status aan de overledene. 

Oude grafkelders
Hier op de kop van de
oude hoofdas, in het
verlengde van het oude
landhuis, ligt rondom
de notarisbeuk een 
rotonde met grafkelders
van welgestelde families.  

START: Na fietsenstalling               over de brug 

via de trap naar de begraafplaats

�

Welkom op rhijnhof
Ooit was Rhijnhof een buitenplaats; mooi gelegen aan de Rijn, met
een statig herenhuis en een prachtige tuin. Een eeuw geleden werd
het landgoed door de Hervormde Gemeente aangekocht om 
er een begraafplaats te vestigen. Veel herinnert nog aan dat oude
landschapspark van weleer.

Deze wandeling gaat over dit oude gedeelte van de begraafplaats.
Langs monumentale, beeldbepalende bomen waarvan er sommige
ouder zijn dan de begraafplaats zelf. 
Geniet van de natuur, de verhalen, de ruimte en dat momentje 
van bezinning! 

We wensen u veel plezier onderweg!

De route vindt u op pagina 8 



2. Zomereik
Met meer dan 200 jaar is dit de oudste 
eik van Leiden. De eik, met een diameter
van 1.20 m, is aangetast door de bief-
stukzwam. Net als biefstuk druipt het 
sap uit de zwam en in een jong stadium is 
hij zelfs eetbaar. Deze zwam veroorzaakt bruinrot, maar die 

verspreidt zich traag waardoor de boom niet 
echt beschadigt.  

Met hulp van…
Misschien wel de bekendste en domi-
nantste boom uit het bos. Toch heeft de
eik hulp nodig. Eiken hebben licht nodig

om te ontkiemen en op te groeien tot een
boom. Onder het bladerdak van de moeder-

boom hebben de gevallen eikels dat niet. 
Voor het voortbestaan is de eik afhankelijk van dieren

die de eikels verder van de boom verplaatsen. Zoals eekhoorns,
gaaien of bosmuizen.

3. Ruwe berk
Kenmerkend is de stam met zijn witte bast en de hangende katjes.

4 . Witte paardenkastanje 
Het eerste exemplaar van de
witte paardenkastanje in 
Nederland werd in 1608 in 
de Leidse Hortus Botanicus
aangeplant. Oorspronkelijk
komt de paardenkastanje uit 
de Balkan. In de kroon van 
de boom is uit voorzorg een
takverankering geplaatst. 
Dit om uitbreken van de zware
gesteltakken te voorkomen. 

5. Treurbeuk
Hoe toepasselijk; een treurende vorm
van een gewone beuk. De treurbeuk 
is een gecultiveerde boom wat zoveel
betekent als dat hij in de treurvorm 
is gekweekt. De eerste in 1826. Geen
wonder dat de vermogende eigenaren
een exemplaar hier op hun landgoed
wilden!
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Volg het pad richting de vijver �
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6. Gewone plataan 
Aan de overkant van de vijver staat deze
snelgroeiende boom. De stam ziet er uit 
als een lappendeken. De vruchten van de
plataan zijn stekelige bolletjes aan lange
stelen. Oorspronkelijk komt de boom uit
Zuid-Europa. In de holte van de stam 
woont momenteel een halsbandparkiet.

7. Vijver
De oude vijver is een heerlijke
plek voor de aanwezige ijs-
vogel. Zijn snavel is erg ge-
schikt om vissen te vangen.
Hij speurt vanaf zijn uitkijk-
post, duikt vervolgens het
water in en slaat het visje
dood tegen een tak. Om te
voorkomen dat hij last krijgt
van stekels en schubben, 
slikt hij als eerste de kop 
van de vis door. Links de hoofdlaan in

daarna eerste pad rechts 

�
�

8. Gaten?
Boven in deze zomereiken zijn
gaten te zien. Als de tuinman 
van de begraafplaats  specht-
gaten in een boom ziet, gaan 

de alarmbellen rinkelen. Het 
betekent dat de boom zacht hout

heeft. Er is namelijk geen specht 
die in gezond, hard hout gaat werken. 

Een grondige inspectie van de boom is dan nodig. 

Specht
De bonte specht is de drummer van het bos; zowel
mannetjes als vrouwtjes roffelen op takken om hun
territorium en paarband te versterken. Een specht
krijgt daarbij geen hoofdpijn doordat de hersenen 
in een soort schokdempers zijn ingekleed. In de 
zelf uitgehakte nestholte worden de eieren gewoon
op het hout uitgebroed. Hij maakt dus geen comfor-
tabel nest voor zijn jongen.
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9. Per koets
Over deze oude oprijlaan werd
vroeger de kist met een koets
vanuit het hoofdhuis naar het
graf gereden. Dat was in de  tijd
dat Huize Rhijnhof dienst deed
als aula. Het cirkelpad, waar de
koets keerde, is nog steeds aan-
wezig. 

De paarden droegen zwarte kleden en bij een deftige begrafenis ook
nog zwarte pluimen. Liepen twee paarden voor de koets dan betrof
het een 1e klas begrafenis. Bij de 2e en 3e klasse was het slechts één
paard.

1910
Ruim een eeuw geleden kocht de 
Hervormde Gemeente het landgoed
Rhijnhof om er een begraafplaats te
vestigen. De Leidse bevolking groeide
enorm en in de stad was geen ruimte
meer om te begraven. 
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10. Ruwe iep
Het hout van de ruwe iep is erg taai.
Omdat het duurzaam is, zelfs onder
vochtige omstandigheden, werd het
vroeger veel gebruikt voor ondergrondse
waterleidingen.  Tegenwoordig worden
er scheepskielen van gemaakt. De ruwe
iep is ook wel bekend als bergiep.

11. Blik op Rhijnhof
Verspreid over de begraafplaats
zijn een vijftal diaviewers te
vinden, waarin kunstenaars 
met wisselend beeldmateriaal
verhalen vertellen.  Bijzondere 
verhalen over de mensen die 
er begraven liggen, die er 
werken of  de graven 

bezoeken. Maar ook interessante verhalen over 
de flora  en fauna, geschiedenis van Rhijnhof en
begrafenisgebruiken en  –rituelen.
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12. Steeneik
Van nature komt de steeneik voor in het Middellandse Zeegebied.
Het hout is hard, vast en bijna niet te splijten. Daarom wordt het 
gebruikt voor onderdelen die zwaar belast worden. In de wagen- 
of molenmakerij bijvoorbeeld. De bast wordt gebruikt voor het 
looien van huiden. 

13. Amerikaanse eik 
Deze eik komt van nature voor in het noordoosten van Amerika. Het
kernhout wordt gebruikt voor meubels en vloeren.

14. Venijnboom 
De venijnboom, beter bekend
als taxus, dankt zijn naam aan
zijn giftige naalden en zaden.
Taxussen zijn vaak te 
vinden op begraafplaatsen
omdat ze in de oude christelijke
cultuur symbool staan voor dood en
rouw. Bijzonder is dat begraafplaatsen
grootleveranciers zijn van taxussnoeisel waaruit een medicijn tegen
borstkanker wordt gemaakt. De lange taxushaag scheidt het oude
gedeelte van de begraafplaats van de strooiveld. 

15. Linde 
Van deze linde is alleen de holle stam overgebleven die nu dienst
doet als nest. De lindeboom werd vroeger gezien als een heilige
boom die huizen, bronnen en kerken beschermde tegen heksen en
geesten. Een goede boom, onder wiens bladerdak zowel recht ge-
sproken werd als huwelijken gesloten. Lindes worden nu juist aan-
geplant als herdenkingsboom.

16. Bijenkast
Op Rhijnhof zijn bijen-
kasten te vinden. 
De honing is te koop 
in het theehuis. 
Bang voor bijen? 
Dat is eigenlijk niet
nodig. Wilde bijen 
steken zelden. 

Ze hebben geen volk dat ze moeten verdedigen. Bovendien zijn hun
angels niet sterk genoeg om onze huid te doorboren. Honingbijen
steken alleen maar als ze zich bedreigd voelen. Als je uit de buurt
van de kasten blijft, gebeurt er meestal niks. Eén bijenvolk bestaat
uit 30.00 tot 60.000 bijen. 
Zo’n bijenvolk kan op een dag wel
één miljoen bloemen bestuiven.
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17. Toverhazelaar
In Japan waar deze bijzondere plant van-
daan komt, bloeit de heester in het voor-
jaar. Buiten Japan bloeit hij al in de winter
als er nog geen spoor van blad te bekennen
is. Waarom? De geleerden weten het niet.
Een verklaring voor de naam in ieder geval.

18. Huize Rijnhof
De geschiedenis van het statige
herenhuis gaat terug tot de 18e
eeuw. Het diende lange tijd als
buitenverblijf dat alleen in de
zomer bewoond werd door ver-
mogende families. Dit verklaart

de aanwezigheid van uitheemse of gecultiveerde bomen en struiken
op de begraafplaats. Het huis is privé eigendom en niet te bezichtigen. 

19. Oorlogsgraven
In dit sfeergebied, van voor en tijdens WOII, ligt een aantal 
slachtoffers van het geweld dat is ontstaan
door de bezettingsmacht. De aanwezigheid
van veel groenblijvende coniferen draagt de 
onsterfelijkheid uit. Bij de ingang staat een
treurbeuk. De boom wordt veel bezocht door 
aalscholvers en reigers. 

20. Japanse ceder 
Van het geurige hout worden wel meubels, vaten en kuipen 
gemaakt. Nog zo’n boom die zijn oorsprong ver weg vindt en 
destijds naar hier is gehaald door de vermogende eigenaren van 
het landgoed. 

21. Zomerlinde 
Bijen halen nectar uit de bloesem
van de linde om er heerlijk zoete
honing van te maken. Vroeger
werd tandpijn bij kinderen 
opgelost door ze op een takje 
van de lindeboom te laten bijten.
En aan thee getrokken van de
lindebloesem, wordt een rust-
gevende werking toegedicht.

22. Theehuis Veldheim 
U bent van harte welkom in ons prach-
tige theehuis. Voor een hapje, een

drankje, een praatje, wisselende exposi-
ties en informatie. 
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Een dierbare plek in het groen

Wandelen op een begraafplaats?

Jazeker! U bent hier op Rhijnhof

van harte welkom. Deze begraaf-

plaats is een verrassende plek 

van stilte in de alledaagse 

hectiek. Op dit groene, voormalige

landgoed aan de rand van Leiden wandel je langs monumentale,

beeldbepalende bomen. Heerlijk genieten van de natuur, diverse

kunstwerken, verhalen, de ruimte en dat momentje van bezinning.

De wandeling is 1 kilometer en duurt ongeveer een uur. 
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