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COLLECTIETUIN PROEFSTATION
VOOR DE BOOMKWEKERIJ
(onderdeel van een geheel nieuw complex)

Aan de rand van het sierteeltcentrum Boskoop, hemelsbreed op 2 km afstand van het oude
Proefstation, worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan de nieuwbouw van het Proefstation voor de Boomkwekerij. Op 18 augustus 1988 zal, als afronding van de verhuizing, het nieuwe
hoofdgebouw - met daar omheen de collectietuin - officieel worden geopend.

HET NIEUWE COMPLEX

In de laatste decennia is het onderzoek op het Proefstation voor de Boomkwekerij ten behoeve van
de Nederlandse boomteelt enornfüitgebreid. Vooral de toename van de oppervlakte boomkwekerij in de jaren zeventig is een stimulans geweest om een uitbreiding en een verbetering van de
faciliteiten ten behoeve van het onderzoek op te zetten. Er werd na lang beraad/besloten tot het
bouwen van een geheel nieuw en ruimer complex. Hiervoor werd 10 ha (inclusief circa 2 ha water)
aangekocht, gelegen aan het Rijneveld in het noordoosten van Boskoop. In enkele jaren tijd is de
grond hier geschikt gemaakt voor gebruik ten behoeve van het boomteeltonderzoek en werden er
een bedrijfsgebouw, kassen en een hoofdgebouw met onder andere kantoren en laboratoria
gebouwd.
Rondom het hoofdgebouw is een terrein van 2 ha ingericht voor demonstratie van uitsluitend
winterharde sierplanten. Hier wordt, meestal in de vorm van collecties, de veelzijdigheid aan
houtige gewassen en vaste planten getoond. Dit gedeelte heeft daarom de naam collectietuin
gekregen.

DE COLLECTIETUIN

De collectietuin wordt uitsluitend als demonstratieve tuin gebruikt om de resultaten van de
sortimentskeuringen - zoals die al vele jaren in Nederland worden uitgevoerd - aan zowel vakman
als liefhebber te laten zien. Van deze gekeurde sortimenten worden de positief gewaardeerde
cultivars in de collectietuin aangeplant. Dit betekent, dat bijvoorbeeld van het geslacht Chaenomeles onder andere de volgende cultivars zijn opgenomen: C. speciosa 'Simonii', C. x superba
'Fascination', C. xsuperba 'Fire Dance' en C. xsuperba 'Nicoline', maar ook C. x superba 'Jet
Trail', die toentertijd nog niet kon worden gekeurd. Deze cultivar heeft wegens zijn goede
bruikbaarheid ook een plaats gekregen in de collectie. Hetzelfde geldt voor Hydrangea waar onder
andere de betere cultivars van H. arborescens, H. aspera, H . macrophyl/a, H. paniculata en H .
serrata met elkaar kunnen worden vergeleken. Van Potentil/a jruticosa zijn 16 van de beste
cultivars aangeplant, variërend van 3 tot 10 stuks. Van Rhododendron (inclusief azalea) zijn meer
dan 250 soorten en cultivars in de collectietuin opgenomen.·Deze zijn geplant volgens een bepaalde
groepsindeling, zoals die meestal bij het geslacht Rhododendron wordt gehanteerd, namelijk
species, Tuinhybriden, Repens-hybriden, Yakushimanum-hybriden, Mollis-azalea's, Viscosaazalea's enzovoort.
Voor een groot deel werd bij het samenstellen van de collectie geput uit de keuringsverslagen zoals
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die zijn gepubliceerd in Dendroflora. Van nog niet gekeurde geslachten zijn, aan de hand van
praktijkervaringen, voorlopige collecties aangeplant. Na afronding van de lopende keuringen,
meestal op de eigen onderzoeksvelden van het Proefstation, worden de hoog gewaardeerde
planten uit een bepaald sortiment in de collectietuin aangeplant óf het sortiment wordt aangepast.
Dit betekent dat een gedeelte van de, elders in dit nummer van Dendraflora gepubliceerde,
aanbevolen cultivars van Cryptomeria japonica de komende jaren in de collectietuin zijn te
bezichtigen.
Bij het samenstellen van de collectie is uitgegaan van het betere Nederlandse handelssortiment van
zowel typische tuinplanten als van de gewassen, die in het openbaar groen veel worden gebruikt.
Door de beperkte oppervlakte van 2 ha was het nodig een bepaalde selectie te maken uit het
voornoemde, zeer grote sortiment. Daarom werd de collectie in overleg met vertegenwoordigers
uit het bedrijfsleven en met stedelijk groen-beheerders uit de gekeurde en (nog) niet gekeurde
sortimenten en nieuwigheden samengesteld. Op grond van een aantal overwegingen, waarin onder
andere de habitus, de bladkleur en de waarde als nieuwigheid zijn betrokken zijn bijvoorbeeld van
de Japanse esdoorns Acer japanicum 'Aconitifolium', A. palmaturn 'Dissectum', A. palmaturn
'Ornatum', A. palmaturn 'Osakazuki', A. palmaturn 'Red Pygmy', A. palmaturn 'Seiryu' en A.
shirasawanum 'Aureum' (A. japanicum 'Aureum') aangeplant. Voorts van A eer de grote heesters/kleine bomen zoals A. capi!lipes, A. cissifolium, A. ginnala, A. negundo 'Flamingo', A.
pensylvanicum en ook diverse cultivar~ van de hogere bomen A. platanoides, A. pseudoplatanus
en A. saccharinum.
Verspreid over de hele collectietuin zijn onder andere de volgende bomen geplant: A eer campestre
'Elsrijk', A. negundo 'Auratum', A. platanoides 'Crimson King', A . platanoides 'Globosum', A.
pseudoplatanus 'Atropurpureum', A. rubrum 'Scanlon', Aesculus x carnea /Briotü", Alnus
cordata, A. glutinosa 'Laciniata', A. xspaethii, Betu/a nigra, B. pendu/a 'Tristis', B. utilis
'Doorenbos', Carpinus betulus 'Fastigiata', Cata/pa bignonioides 'Aurea', Corylus colurna,

"U "U

ffi
Cl

....,

[Tl

w
0

(j)

r

~

-l

[Tl

~z

::<:: 0

p

0
0
"U r

[Tl
()

-l

Rï

-l

ç

z

Het nieuwe kantoorgebouw
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HET ONTWERP

Voor de collectietuin is door Buro Landschappartners te Nieuwegein een ontwerp gemaakt. Het
uitgangspunt hierbij is geweest, dat er een aantrekkelijk parkachtig geheel moet ontstaan, waarin
de eigenschappen van de geplante gewassen goed tot hun recht moeten komen. Tevens is er naar
gestreefd om bepaalde voorbeelden voor het gebruik van het materiaal te laten zien zoals vak- of
groepsbeplantingen, bodembedekkers, heggen en hagen, klimplanten en dergelijke.
Voor de overzichtelijkheid is in het ontwerp een indeling in groepen aangehouden. De belangrijkste groepen zijn de bomen (voornamelijk van de 2e en 3e grootte), rozen, rhododendrons (inclusief
azalea's), coniferen, vaste planten, klim- en leiplanten, hagen en overige sierheesters. Binnen deze
groepen is een zodanige indeling aangehouden, dat per geslacht de soorten en de cultivars daarvan
bijeen zijn geplant. Hierdoor komen verschillen in habitus, bloeitijd en bloemkleur het beste tot
hun recht.
In de collectietuin zijn ook enkele kleinschalige elementen opgenomen, waarbij de nadruk wordt
gelegd op het gebruik van de diverse plantmaterialen. Zo zijn er enkele rustpunten (pleintjes)
aangelegd, die elk een verschillend karakter krijgen door een andere aankleding. Daarnaast is er
een gedeelte met moeras- en waterplanten ingeplant en is er een kleine oppervlakte gereserveerd om
een zogenaamde thematuin aan te leggen met een wisselende samenstelling, waar de aandacht kan
worden gevestigd op bepaalde planten of plantengroepen.
De paden op de collectietuin hebben een duidelijke rangorde. De hoofdontsluiting wordt gevormd
door twee betonwegen met een bijzondere, lichtgewicht opbouw. Naast deze wegen is er een
voetpadenstructuur, waarin de pleintjes zijn opgenomen van tegel- en betonklinkermaterialen en
verder zijn er houtsnipperpaden tussen de diverse beplantingen aangebracht. Voor de verharding
van de voetpaden en de pleinen is gekozen uit een keur van betonmaterialen. Diyerse mogelijkheden met betontegels en -stenen verschillend van maat, kleur en structuur zijn in deze verhardingen
verwerkt.

Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet', C. xprunifolia 'Splendens', Fagus sylvatica 'Dawyck', F.
sylvatica 'Rotundifolia', Fraxinus americana var. microcarpa, F. angustifolia 'Raywood', F.
ornus 'Arie Peters', Gleditsia triacanthos 'Shademaster', Liquidambar styracijlua, Liriodendron
tulipifera, Magnolia kobus, Malusjloribunda, M. 'Gorgeous', M. 'John Downie', M. 'Professor
Sprenger', M. 'Red Sentinel', Parrotia persica, Paulownia tomentosa, Prunus 'Accolade', P.
avium 'Plena', P. x gondouinii 'Schnee', P. x serrulata 'Kanzan', Pyrus calleryana 'Chanticleer', Quercus cerris, Q. coccinea 'Splendens', Q. robur 'Fastigiata', Robinia x ambigua 'Decaisneana', R. pseudoacacia 'Sandraudiga', Salix x sepulcralis 'Tristis', Sophora japonica, Sarbus x arnoldiana 'Schouten', S. intermedia 'Brouwers', Ti/ia americana 'Nova', T. cordata
'Greenspire', T. tomentosa 'Brabant', T. x vulgaris 'Pallida' en U/mus carpinifolia 'Wredei'.
De samenstelling van de collecties zal met de jaren kunnen veranderen. Naarmate het onderzoek
vordert, zullen slechts de goed bruikbare soorten en cultivars een plaats krijgen. Ook door de
constante vernieuwing van vooral het heestersortiment zullen er regelmatig veranderingen in de
collecties moeten worden aangebracht. Hierbij valt te denken aan waardevolle nieuwigheden als
Buddleja davidii 'Pink Delight', x Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider' en Cytisus scoparius
'Vanesse'.
In deze collectietuin zal steeds het "neusje van de zalm" worden getoond op het gebied van het
Nederlandse aanbod van houtige siergewassen en vaste planten. De bomen zijn op een ruime
afstand geplant, zodat ze royaal kunnen uitgroeien. Niet alleen voor boomkwekers en handelaren/
exporteurs, maar ook voor de professionele gebruikers zoals hoveniers, tuinarchitecten, plantsoenontwerpers en beheerders van openbare beplantingen wordt de mogelijkheid gecreëerd een
duidelijk inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling - ook op iets latere leeftijd - van het betere
sortiment dat in Nederland wordt gekweekt en dat met succes kan worden aangeplant.
Ook voor geïnteresseerde (buitenlandse) bezoekers heeft deze verzameling een hoge informatieve
waarde, omdat een grote verscheidenheid aan tuinplanten - voorzien van de juiste naam - op een
betrekkelijk kleine oppervlakte bijeen is gebracht. Voor de naamgeving op de etiketten worden de
"Naamlijst van houtige gewassen" (3e druk, 1987), uitgegeven door het Proefstation en de
"Naamlijst van vaste planten" (in voorbereiding) gehanteerd.
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Het nieuwe bedrijfsgebouw gezien vanuit de collectietuin
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Het plantmateriaal voor de aanleg van deze collectietuin is welwillend beschikbaar gesteld door het
Nederlandse boomkwekerijbedrijfsleven. Voor de verschillende gewasgroepen, die in het plan zijn
opgenomen, zijn de op deze gewassen gerichte cultuurgroepen of verenigingen benaderd. Deze
hebben het merendeel van de gewenste gewassen op de plantenlijsten, met medewerking van de
leden, bijeengebracht. Een en ander was dus een schenking van het bedrijfsleven aan het
Proefstation.

OPENST ELLING

Vier jaar nadat met het beplanten van de collectietuin werd begonnen, zal deze - tegelijk met het
nieuwe hoofdgebouw - officieel worden geopend. Vanaf die tijd is de collectietuin van het
Proefstation op alle dagen van de week vrij te bezichtigen.

SUMMARY
The Research Stationfor Nursery Stock, situated in Boskoop, Holland, has moved toa new JO ha
site not far from its old location. Among open ground trial-fields, containerfields and greenhouses
an exhibition garden of about 2 ha is laid out. ft contains all sorts of woody ornamentals and
perennials, suitable for garden use and for municipal plantings.
Many of the plants that can beseen in this garden are the most worthwhile species and cultivars
available for safe in the Dutch nursery trade, garden eentres etc. In addition, new and promising
introductions are included for comparison with "old" and familiar cultivars.
The exhibition garden is mainly intended for those who work in the nursery trade and in urban
horticulture, but it is also open to the pub/ie.
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