WERELDBOL

Niet te vroeg naar Botanische
Tuin Riga
In de Wereldbol is stil gestaan
bij verzamelaars en naamgevers van bolgewassen. Hierbij
zijn ook plantentuinen uit binnen- en buitenland de revue
gepasseerd. In de komende
afleveringen sta ik stil bij tuinen in binnen- en buitenland
die ik in de loop van de jaren
heb bezocht: wat is er te zien
aan bolgewassen, aangevuld
met een stukje geschiedenis.
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I

n deze aflevering reizen we naar de hoofdstad van een van de Baltische landen: Riga
in Letland. Ben ik voor de botanische tuin
hiernaar toe gereisd? Nee, ik was er om andere
redenen, had nog wat vrije tijd over en als geïnteresseerde in planten ga je dan ‘natuurlijk’
naar de botanische tuin. De lokale tuin staat
niet in de reisboekjes als een van de hot spots
waar je moet zijn geweest. Wel te vinden op
internet en vanuit het centrum makkelijk met
de tram te bereiken. Dus niets houdt mij tegen
om de tuin te bezoeken. Ik bezoek de tuin op
een grauwe, regenachtige dag half mei. Het
weer geeft me een echt Oost-Europagevoel.

GESTAGE GROEI
De botanische tuin is in 1922 gesticht door
de Universiteit van Letland in Riga en de tuin
opent in 1923 de deuren. Sinds 1926 is de tuin
gevestigd op de huidige locatie aan Kandavas Straat 2, lokaal bekend als Kandavas ielā2.
Door groei van activiteiten en van de collectie
is verhuizing naar deze grotere locatie nodig.
In 1928 wordt een palmenkas gebouwd, waarin naast palmen, orchideeën, tropische planten en succulenten worden gekweekt. In 1933
bestaat de collectie uit bijna 7.500 verschillende planten: 3.100 in de kas en 4.400 verschillende planten buiten. De botanische tuin overleeft
de Tweede Wereldoorlog, ondanks dat er soldaten zijn gelegerd, de bomen worden gekapt
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voor gebruik als brandstof en de Sovjetperiode waarin de aansturing plaatsvindt vanuit de
USSR Botanische tuinenraad. Na 1989 zet de
directie van de botanische tuin voortvarend
stappen, waaronder het leggen van internationale contacten en het aangaan van samenwerkingsverbanden met organisaties over de
gehele wereld. De meest recent informatie
over aantallen bezoekers is over 2006: 35.000
bezoekers.

STEKKEN
De tuin beslaat tegenwoordig een oppervlak
van 15 hectare waarop 5.400 verschillende
planten worden gekweekt en in stand gehouden. De tuin is mede door de invloed vanuit de
voormalige Sovjet-Unie onder andere gespecialiseerd in rhododendrons, seringen, heide,
hortensia’s, sparren en magnolia’s. De tuin heeft
een grote collectie vaste planten (950 soorten/
cultivars), dahlia’s (130 cultivars), gladiolen en
lelies (50 cultivars). Een deel van deze collectie
bestaat uit in de tuin veredelde rassen die hier
in stand worden gehouden.

Bezoekinfo:
Botānisksais Dārzs Latvijas Universitāte
Kandavas iela 2, Rīga
www.botanika.lv (Lets)
www.lu.lv/eng/general/administrative/
botanical-garden (Engels)

De grote (sub)tropische kas is helaas gesloten.
Ik mag wel in een andere kas kijken, namelijk
die waar dahlia’s in stand worden gehouden.
Dit gebeurt door knollen over te houden en
stekken te maken. De stekken zijn niet alleen
voor uitplant in de tuin, maar ook voor de verkoop. Buiten in de tuin staat een groot deel van
de planten boven de grond, enkele planten
staan in bloei. Dit betreft onder meer diverse
soorten Prunus, Trillium, anemonen, tulpen
en wortelstokirissen. Ook nog niet in bloei,
maar wel al in blad te bewonderen: Lilium
martagon var daugavense, een lokale variant
van Lilium martagon, die langs de Letse rivier
de Daugava is te vinden.
Het seizoen is hier later dan bij ons. Het weer
nodigt niet uit om uitgebreid de tuin te verkennen. Heb ik nu een goed beeld van deze
botanische tuin? Nee, ik ben er te vroeg. Ik
verwacht niet een van de komende jaren in
Riga te komen en de tuin te bezoeken. Mocht
u gaan, ga dan wat later dan half mei en dan
hoor ik graag hoe het was en zie ik graag de
foto’s om te beoordelen wat ik heb gemist. Wat
wel erg mooi half mei is, is de rhododendroncollectie. Een deel staat niet in Riga, maar in
een bosrijke, lommerrijke omgeving in het
aan de westzijde buiten Riga gelegen Babīte.
Hier worden de rassen en soorten niet alleen
in stand gehouden in een arboretum, maar
zijn ook planten van deze rassen en soorten
te koop.

