
Een fraaie, exotisch ogende boom….. 

 
Door Leo Koster 

 

In Maasniel loopt een smal- en kort voetpad tussen Schuttecleef en de Kerkeveldlaan. Uit het boekje 

“Straatnamen van Roermond” van G.W.G. van Bree en R.A.M. van der Molen, heb ik gelezen dat 

Schuttecleef een toponiem is voor een omheind weiland waar loslopend vee werd ondergebracht en 

dat na betaling van een boete weer aan de eigenaars werd teruggegeven. De Kerkeveldlaan kende in 

het verleden twee andere namen, bij het raadsbesluit van 18-12-1969 werd ze Marathonweg 

genoemd, bij het raadsbesluit van 25-01-1973 werd ze Donderbergweg genoemd en middels het 

raadsbesluit van 25-08-1977 werd ze genoemd naar het toponiem Kerckenveldt.  

 

Op het eind van het voetpad staat een opvallende boom, nog een vrij jonge boom. Het is de Perzische 

slaapboom, ze behoort tot de vlinderbloemenfamilie en onderfamilie van de Mimosa of Acacia. De 

bladen zijn dubbel geveerd en sikkelvormig en lijken op varenbladen. ’s Nachts zijn de bladen 

dichtgevouwen, ze gaan “slapen”. Maar het meest opvallende aan deze prachtige boom zijn wel de 

bloemen, de bloei valt begin juli. De bloem valt op door de grote, schitterende fel paarsroze, ronde 

bundels met 3 cm lange meeldraden, deze zijn langer dan de kroonbladeren, lijken wel op pluizige 

kwastjes. Naarmate de ouderdom van de boom des te weelderiger de bloei. 

De wetenschappelijke naam is Albizia julibrissin en komt oorspronkelijk uit Iran tot China. Ze is 

genoemd naar Filippo degli Albizzi die een exemplaar in 

1749 meenam van Constantinopel naar Florence. Ze wordt 

ook wel Zijdeboom of Konstantinopel acacia genoemd.  

Na de bloei verschijnen lange, afgeplatte peulen die op grote 

snijbonen lijken. In de peulen zitten ingesnoerde zaden die 

bruin van kleur en langwerpig zijn. De boom verliest in het 

najaar zijn blad.  

 

Ook aan de Vismarkt te Roermond staat een Perzische 

slaapboom, een wat ouder exemplaar, deze boom staat er erg 

gehavend bij. Volgens “Straatnamen van Roermond” is een 

oudere benaming voor Vismarkt “Werf”. De huidige naam was al in 1557 bekend. De boom staat ter 

hoogte van de hoogwaterkering (22-10-2008) in de Roer nabij de Looskade. De prachtige, hardstenen 

kademuur aan de Roerkade is ongeveer 200 meter lang en voorzien van 7 trappen voor de 

scheepvaart en stamt mogelijk uit de 16e eeuw. De Roer, een veenbeek, ontspringt in België in de 

Hoge Venen (Wallonische Veen, Fagne Wallonne) ten noordoosten van de Botrange bij Sourbrodt 

(Baraque Michel) en Drello op ca 700 meter hoogte en bestaat uit twee hoofdbronnen en talrijke 

Rinnsalen (hele kleine beekjes). Via Kalterherberg (Duitse Eifel) stroomt ze Duitsland en bij Vlodrop 

Nederland binnen. Van bron tot monding is ze ongeveer 205 km lang, door Nederland stroomt deze 

kleine, snelstromende en meanderende rivier ongeveer 22 km. De Roer heet in het Duits Rur en dat 

wordt al sinds 847 zo geschreven. Voorstad Sint Jacob is middels een schitterende, boogvormige 

stenen brug met Roermond verbonden. Over deze Stenen Brug, ook wel Maria Theresiabrug geheten 

ging tot 1840 het gehele verkeer vanuit het zuiden en westen via de Brugstraat en Brugpoorten.           

 

Foto hierboven komt van internet.  


