Dendrologie

Een andere kijk
Verslag van de Dendrologendag

JACO HOUWELING, REDACTIE BOMEN

Naast de KPB zijn er nog een aantal
andere verenigingen waar liefhebbers
van bomen aan hun trekken kunnen
komen. Het is dan ook erg leuk om
met de activiteiten van deze clubs mee
te gaan. Op 10 oktober jongstleden
had de Nederlandse Dendrologische
Vereniging, kortweg de NDV, een
dag georganiseerd met als thema
coniferen. Hieronder een verslag van
een zeer interessante en leuke dag.

Bomen #49 | 2019 13

Al na een paar bomen
is er volop discussie
over de juiste naam

Omorika
De dag begint met een goede bak koffie in de kapel van
Kasteel Wildenborch. Daarna wordt afgetrapt met een
lezing over de inventarisatie en naamgeving van Pinetum
De Dennenhorst te Lunteren. Martin Heutink heeft de
collectie in het verleden deels op naam gebracht en vertelt
met veel kennis van zaken. Het pinetum is in 1934 aangelegd, en na een renovatie in 2004 en een inventarisatie in
2013 heeft de tuin de afgelopen jaren veel last van uitval
in de sparren. Waarschijnlijk als gevolg van de droogte
vallen met name de Servische sparren (Picea omorika) uit;
vanuit de zaal wordt bevestigd dat ook in andere collecties
de ‘omorika’ het moeilijk heeft.
Voordat Martin zijn verhaal af heeft kunnen maken wordt
zijn presentatie onderbroken voor een officieel moment.
Burgemeester Besselink van de gemeente Bronkhorst overhandigt namens de NDV een plaquette en een oorkonde
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aan de eigenaar van Pinetum de Belten in Vorden; in dat
pinetum zijn op 1,8 hectare bijna 1000 soorten coniferen
te bewonderen. Naast een collectie die wetenschappelijk
belangrijk is, is het ook nog eens gewoon een mooi aangelegd park. De middagexcursie zal ook hier plaatsvinden.
Na de onderbreking in de presentatie over Pinetum De
Dennenhorst volgt er nog enige discussie met de zaal over
de problemen met de ‘omorika’, en Martin werpt nog
enige vragen op over de naamgeving van Picea polita en
Lariks x marschlinsii.

Heksenbezems
De tweede presentatie wordt gegeven door Henk van
Kempen en gaat over het oogsten van heksenbezems. Henk
heeft in Noord-Amerika veel gereisd en op veel verschillende naaldbomen heksenbezems gevonden. Van deze heksenbezems neemt hij stekken mee die in Nederland weer

opgekweekt worden tot miniboompjes. Een mooi verhaal
dat ook een inkijkje biedt in hoe sommige kwekers aan
hun materiaal komen. Soms wordt nieuw materiaal letterlijk uit een boom geschoten en namen als ‘green snow’
of ‘by accident’ vergeet je ook nooit meer.

Zuidelijk halfrond
Na een prima verzorgde lunch neemt Rob Kruijt ons nog
mee op ontdekkingsreis langs de coniferen van het zuidelijk halfrond. Rob is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk collectiebeheer van Pinetum Blijdenstein. In zijn
presentatie komen veel bomen langs die we niet in het
dagelijks werk tegenkomen maar die toch wel heel interessant zijn. Er gaat een wereld voor mij open bij het (weer)
zien van de enorme verscheidenheid aan coniferen aan de
andere kant van de wereld. Weer een goede reden om ook
verder van huis bomen te gaan bekijken.

Discussie
Na drie presentaties gaat het middagprogramma verder in
Pinetum de Belten. In groepjes worden we hier rondgeleid.
Maar zoals het bij echte bomenliefhebbers gaat is er al na
een paar bomen volop discussie over de juiste naam, het
juiste beheer, etc.
Rond half vijf wordt afgerond met wat te drinken, waarna
ik met een vol hoofd weer terug naar huis rij. Wat is het
toch ongelooflijk leuk en interessant om ook eens met
bomenliefhebbers mee te gaan die toch weer anders naar
bomen kijken. En wat kunnen wij als boomverzorgers toch
nog veel doen met coniferen.
Kortom, collega-boomverzorgers: kijk ook eens bij de
andere clubjes en bomenliefhebbers mee, we kunnen nog
zoveel van elkaar leren!
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Foto 1 Bezoek aan het nieuwe
hoofdkantoor.
Foto 2 Bij de Leadership workshop.
Foto 3 De aanmelding van de Shade
Tree Conference als vereniging, nu
de ISA.
Foto 4 Boomverzorgersliteratuur.
Foto 5 De eerste Arborist News uit
1935.
Foto 6 Handige infofolders van
Trees are Good. Deze zijn eventueel
ook in het Nederlands beschikbaar,
informeer bij het bestuur.
Foto 7 De vergaderruimte. De tafel
is gemaakt van een Carya hickory
en stamt evenals de ISA uit 1935.

