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. VERSLAG VAN HET BEZOEK AAN HET
. ARBORETUM VAN DEN HEER
M. VON GIMBORN TE DOORN •

•
Van de terreinen van den heer M. v

0

n Gim b 0 r n. die

tusschen Doorn en Driebergen. ten Zuiden van den Rijks~
straatweg lîggen en een opperv]akte van ongeveer 48 ha beslaan. is 24 ha tot arboretum ingericht. De overige gronden

bestaan uit bouw- en grasland en dennenboseh.
Vóór 1925 had de heer v 0 n Gim b 0 r n een arboretum
bij Zevenaar. waar echter de grond voor dit doel te zwaar is,
. zoodat in 1925 de keuze viel op het meer zandige terrein nabij
Doorn.
Na een 60 cm diepe grondbewerking en lupinenverbouw
zijn de gronden. die aanvankelijk uit bouw- en grasland be-·
stonden, tot arboretum ingericht. De randen zijn. ter beschutting tegen den wind op veel plaatsen beplant met groenen
douglas. Een groot aantal boomsoorten. b.v. de vorst-gevoelige, zijn uitgeplant in open plaatsen of onder een scherm van
grovedennenboseh.
Veel hinder wordt ondervonden van onkruidgroei, in het
bijzonder van kweekgras, als overblij fselen van het vroegere
bouwland. Ter bestrijding hiervan heeft de heer v 0 n G i mb 0 r n met een groot aantal soorten van overblijvende bodem:'
bedekkende planten proeven genomen en zoowel in het vrije
veld als onder een bosch-scherm bevredigende resultaten beo
reikt. In het open veld wordt veel gebruik gemaakt van de
heide, waarvan thans een 45 soorten in het aboretum te vinden zijn.
.
De exotische houtsoorten, waarvan naaldhoutsoorten de
voornaamste plaats innemen, worden zooveel mogelijk uit zaad
gekweekt, waardoor dikwijls mooie en bijzondere vormen
worden verkregen. In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan bijzondere afwijkende vormen.
Naast de vele naald- en loofhoutsoorten dragen een groot
aantal bijzondere heesters en vaste planten veel bij tot verfraaüng van het geheel, .
.
Onder leiding van den heer v 0 n Gim b 0 r n. die dit arboretum geheel naar eigen inzicht heeft aangelegd, werd een
wandeling over het terrein gemaakt. waarbij in het bijzonder

door de exoten-kenners veel belangstelling werd getoond.
Onze Vereeniging is den heer v 0 n Gim b 0 r n veel dank
verschuldigd voor de aangename excursie. die wij onder zijn
deskundige leiding in dit arboretum mochten maken.
De Secretaris,

F. W. MALSCH.
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