Narcissenroute
Park Vreugd en Rust

Een gemarkeerde wandeling

langs 30 soorten narcissen
In park Vreugd en Rust voorkomende groepen
A.	Trompetnarcissen
De bloemen hebben een zeer grote trompet, even groot of groter 		
dan de bloemdekbladen (7, 14, 16, 17)
B.	Grootkronige narcissen
	De trompet is in vergelijking met de trompetnarcis klein, maar groter
dan de soorten onder C en verder ( 3, 8, 10, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25)
C.	Dubbelbloemige narcissen
	De bloemen zijn gevuld en vaak zitten meerdere geurende bloemen
aan een steel. ( 27, 28)
D.	Triandus narcissen
	Vroegbloeiende, geurende narcis met meerdere knikkende
bloemen aan een steel (12, 13, 29)
E.	Gevuldbloemige narcissen
	Eén of meer bloemen per steel, ieder met dubbele blaadjes (18)
F.	Cyclamen narcissen
	Door de lichtelijk terug geslagen bloemblaadjes lijken deze kleine
narcissen wat op cyclamen (2, 11, 26, 30)
G.	Overig
Lage meerbloemige soorten als Joquilla (4, 5), de geurige 			
	 Tazzettanarcis Minnow ( 20), de dichtersnarcis Recurvus (9) en de 		
Kleinkronigen waarvan de bloemdekbladen minimaal 3x langer 		
zijn dan de trompet (1 en 6)
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Red Devon (B)
Jumblie (F)
Delibes (B)
Martinette (G)
Sun Disk (G)
Barrett Browning (G)
Dutch Master (A)
Prof. Einstein (B)
Recurvus (G)
Slim Whitman (B)
February Gold (F)
Thalia (D)
Yellow Ocean (D)
Ballade (A)
Sealing Wax (B)

16. Standard Value (A)
17. Golden Harvest (A)
18. Dick Wilden (E)
19. Dellan (B)
20. Minnow (G)
21. Salome (B)
22. Carbineer (B)
23. Early Bright (B)
24. Carlton (B)
25. Ice Follies (B)
26. Rapture (F)
27. Yellow Cheeefullness (C)
28. Narcis Tahiti (C)
29. Petrel (D)
30. Golden Cycle (F)

Op vroegere buitenplaatsen zoals Vreugd en Rust bloeiden in de
lente altijd veel stinsenplanten zoals narcissen, hyacinten en andere
bol- en knolgewassen. Het ging erom het landhuis een fleurige en
weelderige aanblik te geven.
Deze narcissenroute is voor het eerst aangelegd in 1978. Jarenlang was
de route een attractie in het park waar veel bezoekers op afkwamen.
Deze traditie is nieuw leven ingeblazen met de huidige wandelroute langs
diverse soorten narcissen. Deze bloeien niet allemaal tegelijk waardoor
het mogelijk is vanaf januari tot in april van deze voorjaarsbloemen te
genieten.
De directe aanleiding voor het opnieuw aanleggen van de narcissen
route is het terugbrengen van landgoed Vreugd en Rust in de Engelse
landschapsstijl naar het ontwerp van Zocher rond het midden van de
negentiende eeuw.
De wandeling duurt ruim 30 minuten.
Deze uitgave is een samenwerking tussen de gemeente LeidschendamVoorburg en de stichting “Mooi Voorburg”, met financiële steun van de
Provincie Zuid-Holland via erfgoedlijn Landgoederenzone/Hollands
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