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van de voorzitter

De Exoten worden verwijderd uit Belmonte. Gelukkig 

is er nog het Magazine van de tentoonstelling - een 

weldadige verandering ten opzichte van een traditionele 

catalogus- om alles opnieuw te beleven, ook als het mistig 

novemberweer is. Het geeft voldoening dat de Stichting 

financieel heeft kunnen helpen aan de verschijning 

van dit magazine. Nu ook een nabeschouwing over de 

tentoonstelling Exoten in dit Bulletin wordt opgenomen, 

is het de derde keer op rij dat voor kunst in de Tuinen 

ruimte kan worden gemaakt. Hopelijk komt er  spoedig 

weer iets nieuws op dit gebied.  

In Bulletin 53 schreef ik dat onze Stichting het manifest 

van het Platform de Dreijen van harte ondersteunt. 

Het manifest vraagt van het gemeentebestuur om 

een stedenbouwkundig plan met visie en kwaliteit 

en van Wageningen UR alle medewerking bij het tot 

stand komen van dit plan. In het afgelopen half jaar 

zijn er vanuit verschillende groeperingen plannen 

gepresenteerd, wordt er door de Universiteit gewerkt aan 

alternatieve mogelijkheden en wordt er op gemeentelijk 

niveau nagedacht over de te volgen procedures. Echter 

nog geen plan zoals gevraagd en dus moeilijk te 

beoordelen welke belangen van de Tuinen op het spel 

staan. 

Ik wens U een kleurrijke herfst.

Jacques Schippers, voorzitter , Broekemalaan 10,  

6703 GM Wageningen, 0317 423 258, schippers@dds.nl
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Redactioneel
De lezers van het Bulletin kennen de Wageningse 

arboreta heel goed. Zij zien de verschillende plan-

tencollecties, alle voorzien van naamkaarten met 

een aantal gegevens. Wat er zo al komt kijken bij 

het onderhouden van een wetenschappelijk ver-

antwoord beheerde plantencollectie doet Mirjam 

Lemmens-Pott in dit nummer uit de doeken. Er 

komt heel wat bij kijken!

Met de tuinen van Paleis het Loo Nationaal Muse-

um onderhouden wij goede banden, ten dele ver-

klaard natuurlijk door de aanwezigheid van Ben 

Groen in de redactie van het Bulletin. Als curator 

van de tuinen van het Loo geeft hij ons een inzicht 

wat er zo al gebeurde bij de restauratie van een 

deel van de tuin achter het paleis. Een bizarre 

vondst leidde tot een bijstelling van de te volgen 

route voor de restauratie.

Daarnaast wordt u in dit nummer op de hoogte 

gebracht van recente ontwikkelingen in het Pine-

tum Blijdenstein te Hilversum, een zeer speciaal 

arboretum, met vele Pinus soorten.

Nu de tentoonstelling Exoten uit het Belmonte 

arboretum is verdwenen, past een korte terugblik 

door de assistant-curator van deze tentoonstel-

ling. Velen bezochten deze tentoonstelling en vele 

bezoekers waren voor het eerst in het Belmonte 

arboretum.

Bulletin 54 bevat verder de standaard rubriek van 

Wilbert Hetterscheid over ontwikkelingen in de 

tuinen, alsmede de bloeikalender voor de komen-

de maanden.

Jacques schippeRs Koen veRhoeff
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collectiebeheer:  
een kijkje achter  
de schermen

MiRJaM leMMens-pott

De beide Universiteitstuinen, Belmonte 
& De Dreijen, bevatten samen meer dan 
10.000 planten van verschillende herkom-
sten en bovendien vele diverse en bijzon-
dere plantencollecties. Beide tuinen zijn 
vrij toegankelijk, zodat het lijkt alsof het 
gewone parken zijn, zoals we die kennen 
van vele steden in Nederland. In parken 

kunnen immers ook bijzondere bomen 
en struiken staan: oude of niet alledaagse 
exemplaren. Er zijn echter belangrijke 
verschillen tussen parken en botanische 
tuinen. Een botanische tuin is veel méér 
dan een park. 
Maar even ter geruststelling: u mag er wel 
van genieten alsof u in een park loopt… 

Vanuit de tuinen
WilBeRt hetteRsche id Botan ische tu inen Wagen ingen uR, Wetensch. cuRatoR

Hoewel de hoofdaandacht deze 
zomer is gegaan naar Beelden 
op de Berg, is er ook een aan-
tal dingen te melden uit de 
tropische kas. Allereerst werd 
de Amorphophallus collectie 
gekeurd t.b.v. behoud van de 
status binnen de Stichting 
Nationale Plantencollectie. De 
collectie kreeg een zeer goed 
rapport. Hierbij spelen zaken 
als documentatie, kwaliteit, 
breedte, wetenschappelijke 
waarde en onderzoek een 
belangrijke rol. De collecties 
van Uncarina, Pachypodium 
en Euphorbia sectie Lacanthis 
(alles van Madagascar) werden 
voorgekeurd voor opname 
als Nationale Collectie. Deze 
collecties zullen worden aan-
gemeld. Daarnaast werd een 
groot deel van het planten-
bestand in de hoofdafdeling 
van de tropische kas (ons 
‘oerwoud’) geïnventariseerd, 
mede met hulp van Carel 
Jongkind, medewerker van de 
leesrstoelgroep Biosystematiek 

en een zeer kundig kenner van 
tropisch Afrikaanse planten. 
In de kas zijn de afgelopen 15 
jaar veel etiketten verdwenen, 
maar de overgrote meerder-
heid van de planten konden 
opnieuw  
geïdentificeerd worden.

De etikettering op beide 
arboreta gaat gestaag verder 
(dit jaar 200 stuks in het 
Dreijenarboretum en 600 op 
Belmonte). Het einde van de 
achterstand komt in zicht. 
De Rhododendron Collectie 
Belmonte dijt nog steeds ver-
der uit en de laatste gaten zul-
len dit jaar worden gevuld. Het 
wachten is op verdere groei 
van de planten, zodat ook dat 
deel net zo’n monumentaal 
uiterlijk krijgt als de oude 
Rhododendroncollectie. 

Ook dit jaar doneerden weer 
enkele personen banken voor 
de arboreta. Hier zijn we 
wederom zeer content mee. 

Het plan is opgevat om eens 
een bankenkring rond een 
prominente boom in Belmonte 
te plaatsen. Wie plannen heeft 
om eens een bank te doneren 
aan onze organisatie zou kun-
nen overwegen dit te doen in 
het kader van het aanschaffen 
van deze bankenkring (5 ban-
ken in totaal). 

Verdere ontwikkelingen 
rondom de toekomst van het 
Dreijenarboretum laten op 
zich wachten. Bij een bijeen-
komst van het Platform de 
Dreijen heeft ondergetekende 
een voordracht gehouden 
m.b.t. de verschillende waar-
den van de collecties ter 
plekke. Het was een positieve 
avond waarin ook vertegen-
woordigers van de universiteit 
op enkele vragen vanuit het 
publiek ingingen. Geen onver-
togen worden, gelukkig. We 
moeten ten slotte met z’n allen 
de beste oplossing voor het 
arboretum zien te vinden.
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Botanische tuinen zijn ontstaan in de 
16e eeuw uit de behoefte om planten 
wetenschappelijk te gaan bestuderen. 
Botanische tuinen staan ten dienste van 
wetenschappelijk onderzoek en onder-
wijs en hebben tegenwoordig ook een 
belangrijke conserveringstaak. Het is 
voor zowel de wetenschappelijke func-
tie als de conserveringstaak van groot 
belang dat alle herkomst- en gebruiks-
gegevens van de planten goed worden 
gedocumenteerd. Vroeger werden deze 
gegevens opgeslagen in kaartsystemen, 
tegenwoordig in een database.

Waardevolle collecties
De botanische tuinen van Wageningen 
Universiteit hebben diverse specifieke 
collecties waarvoor regelmatig aanvulling 
van het plantmateriaal noodzakelijk is. 
Er bestaat een uitgebreid netwerk van 
contacten met andere botanische tuinen 
en instituten over heel de wereld. Via dit 
netwerk kan er plantmateriaal worden 
uitgewisseld. Bij conservering van plan-
tencollecties met bijzondere/zeldzame 
soorten is risicospreiding van het grootste 
belang. Immers planten gaan dood, en als 
het dan gaat om soorten die in de natuur 
bedreigd zijn kunnen collecties belang-
rijk zijn om de soort in stand te houden.
Alle gegevens van de planten, inclusief 
hun herkomst en naam, worden bij bin-
nenkomst geregistreerd in een database. 
Het is immers van groot belang dat er 
zoveel mogelijk bekend is over het moge-
lijk toekomstige onderzoeksmateriaal.

Juist de registratie van al deze 
gegevens maakt de collecties zo 
waardevol! 
Bij het collectiebeheer spelen vele 
diverse factoren een rol:
- welke soorten of cultivars ontbreken
- is het materiaal van wilde herkomst
-  correcte identificatie (op naamstel-

ling) van de planten

computerscherm met databasetabblad met plantgegevens

Rhododendron campylogynum ‘Myrt i l lo ides’

een levend museum!
Vanwege de goed gedocumenteerde en 
gepresenteerde collecties en de professio-
nele bedrijfsvoering hebben de Botanische 
Tuinen van Wageningen Universiteit in 
2007 opnieuw de status van Geregistreerd 
Museum (onder auspiciën van de Neder-
landse Museum Vereniging) verkregen. 
Ze kunnen worden beschouwd als een 
‘levend museum’ vol met wetenschap-
pelijk en cultureel erfgoed. Een dergelijke 
status zal nooit worden toegekend aan 
een stadspark. 

-  labelling (naamsetiketten / -bordjes) 
van planten op basis van correcte 
identificatie

-  conserveren van materiaal (herba-
rium- en alcoholcollecties, foto’s,  
botanische tekeningen)

-  in kaart brengen van de collectie  
(via bijv. GPS-systemen)

-  faciliteren van wetenschappelijk 
onderzoek (eigen onderzoek en door 
derden)

-  faciliteren van wetenschappelijk 
onderwijs

-  introductie en bewaring van belang-
rijk materiaal (genenbank-functie 
voor o.a. biodiversiteitsbescherming 
en veredeling)

- voorlichting aan publiek

de registratie van planten: hoe gaat 
het nu allemaal in zijn werk?
Als een plant (bv. Rhododendron) binnen-
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wild verzameld is worden tevens alle 
exacte vindplaatsgegevens ingevoerd 
en door wie ze is verzameld, met daar-
bij de verzameldatum.

Op het moment dat alle herkomstge-
gevens van de plant zijn geregistreerd, 
volgt een taxonomische check. De weten-
schappelijke naam van de plant wordt 
gecontroleerd. Is deze naam correct 
volgens de meest recente literatuuropvat-
tingen of is de naam tegenwoordig een 
synoniem? In welke groep/sectie hoort 
de plant thuis? In geval van botanische 
soorten wordt tevens het natuurlijke ver-
spreidingsgebied gecontroleerd.
Voor deze zaken is het van groot belang 
dat er de beschikking is over de juiste 
(recente) literatuur. Daarom wordt regel-
matig gescreend of er nieuwe literatuur 
beschikbaar is gekomen over de planten-
collecties in de Wageningse Botanische 
Tuinen.

komt, krijgt deze direct een zogenaamd 
accessienummer. Dit nummer is uniek en 
zal de plant houden, ook na haar dood! 
Een accessienummer is opgebouwd uit 
een jaartal, vervolgens het acroniem 
van de tuin en dan een volgnummer (in 
Wageningen is dat bijv. 2007BG00049).
In de database wordt de wetenschappe-
lijke (Latijnse) naam van de plant gekop-
peld aan het accessienummer.
Onder het accessienummer worden alle 
over de plant bekende zaken geregi-
streerd zoals onder andere:
-  Is de plant als zaad, stek of als com-

plete plant binnengekomen?
- Datum van binnenkomst
-  Via wie (kweker, verzamelaar) of bota-

nische tuin/instituut/vereniging is de 
plant binnengekomen?

-  Hoe is de plant vermeerderd, staat hij 
op een onderstam (zo, ja welke?)

-  Is de plant vanuit een tuin of in het 
wild verzameld? Indien de plant in het 

plantenlabels en etiketten
Als zowel de herkomstgegevens als de 
taxonomische gegevens volledig zijn 
bijgewerkt kan er een plantlabel worden 
gemaakt.
Dit label wordt aan de plant gehangen, 
en vervolgens kan worden beslist of de 
plant direct kan worden uitgeplant of 
eerst nog naar de kwekerij moet voor 
verdere opkweek. 
Als ze in de botanische tuin kan worden 
uitgeplant, wordt er in de database gere-
gistreerd dat er een gegraveerd etiket 
nodig is. Van alle geregistreerde plan-
ten die een etiket nodig hebben wordt 
een elektronische lijst uit de computer 
gegenereerd en naar het graveerbedrijf 
opgestuurd, dat na verloop van tijd de 
gegraveerde etiketten levert.

de locatie vastleggen in de tuin:
Als de plant kan worden uitgeplant wordt 
er een plek in de juiste groep/sectie voor 

haar gezocht. De plantlocatie wordt 
zorgvuldig uitgegraven en de plant wordt 
voorzien van een goede grond rondom de 
wortelkluit.
Om vervolgens de plant altijd terug te 
kunnen vinden, wordt ze met GPS-appa-
ratuur ingemeten. De coördinaten wor-
den in de digitale kaart ingevoerd. Van 
elke plant in de Botanische Tuinen van 
Wageningen Universiteit zijn dus coördi-
naten bekend, en alle planten staan inge-
tekend op digitale kaarten. 

controle naamgeving (verificatie) / 
determinatie
Als de planten eenmaal in de tuin zijn 
uitgeplant, blijkt vaak pas tijdens de bloei 
(welke soms jaren op zich laat wachten) 
of de naam ook werkelijk correspon-
deert met de plant die in de tuin staat. 
Opnieuw wordt dan de literatuur geraad-
pleegd en gecheckt wat de correcte naam 
is. Bij naamswijziging moet opnieuw wor-

database met fotomater iaal  van Rhododendron calophytum computerscherm met digitale plattegrond van een plantvak met ingetekende plant lokaties

  Dikke (oude) boom

 Dunne (jonge) boom

 Heerster

 Vaste plant
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de reconstructie  
van de boventuin  
van paleis het loo

Ben gRoen, conseRvatoR tu inen pale is het loo nationaal MuseuM

den bekeken of de plant kan blijven staan 
op haar plek of moet worden verplant 
naar haar echte verwanten. Naamswij-
zigingen worden doorgevoerd in de 
database onder het betreffende accessie-
nummer. Wanneer de naam is veranderd 
moet er natuurlijk ook weer een nieuw 
gegraveerd etiket worden gemaakt.

Waarom houden dode planten toch 
hun accessienummer?
U zult zich misschien afvragen waarom 
dit het geval is. Welnu, tijdens haar leven 
worden er vaak vele gegevens over de 
plant opgeslagen in de database. Zo kan 
er zaad worden verzameld, of worden 
er foto’s of herbariummateriaal van 
gemaakt. 
Database met fotomateriaal van Rhodo-
dendron calophytum ‘Myrtilloides’
Zo kunnen zelfs dode planten nog onder-
zoeksmateriaal opleveren. Als er bijvoor-
beeld DNA-materiaal wordt geïsoleerd 
van de gedroogde plantenonderdelen 
in het herbarium kunnen vele gegevens 
worden bijgeleverd voor het betreffende 
onderzoek.

een levende collectie
In het bovenstaande heb ik u kort uit-
gelegd wat wetenschappelijk collectie-
beheer inhoudt. Ik hoop dat u tot de 
conclusie bent gekomen dat een bota-
nische tuin veel meer is dan een park! 
De waarde van botanische tuinen wordt 
vaak onderschat en wetenschappelijke 
referentiecollecties staan tegenwoordig 
veelal onder druk. 
Een levende collectie kan grote histori-
sche, wetenschappelijke en zelfs museale 
waarde hebben en is van groot belang 
voor de conservering van bedreigde 
soorten. Bovendien biedt de collectie de 
mogelijkheid om uitkomsten van uitge-
voerd wetenschappelijk onderzoek te 
controleren; herhaalbaarheid van onder-

zoeksresultaten is essentieel.
Informatie, ook over planten, wordt 
tegenwoordig veelal van het internet 
gehaald. De kwaliteit van die informatie 
is vaak onbetrouwbaar en toetsing aan 
correct geïdentificeerde en gedocumen-
teerde levende planten blijft onontbeer-
lijk. Levende planten vertellen altijd de 
waarheid en collecties in botanische tui-
nen dienen dan ook behouden te blijven. 
Omdat de wetenschappelijke waarde van 
academische botanische tuinen ernstig 
wordt onderschat, is de verleiding groot 
om ze niet te zien als onderdeel van de 
‘core business’ van universiteiten. Maar 
de waarde van een museum (en museale 
collectie) dient niet alleen afgemeten te 
worden aan de rol die ze speelt in actueel 
onderzoek, maar ook en vooral aan de 
cultuurhistorische en wetenschappelijke 
geschiedenis ervan, de kwaliteit van 
beheer en de potentie om een toekom-
stige rol te kunnen spelen in onderzoek.

Mirjam E. Lemmens-Pott
Collectiebeheer Botanische Tuinen 

Wageningen Universiteit |

paleis het loo is één van de grotere musea in nederland, gelegen aan de 

rand van apeldoorn. het is bekend vanwege het prachtige 17de eeuwse 

paleis en de fraaie baroktuin. het paleis toont de geschiedenis van drie 

eeuwen bewoning door de oranjes, de tuin is zo goed mogelijk gerecon-

strueerd naar het 17de eeuwse origineel. Zowel de tuin als het paleis zijn 

na de aanleg in de loop van de eeuwen veranderd, de oorspronkelijke aan-

leg van de tuin is zelfs totaal verdwenen. 
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Feitelijk zijn de tuinen van Het Loo het 
enige hedendaagse voorbeeld van Hol-
landse barok. Hier en daar zijn elders in 
Nederland nog wel stukjes baroktuinen 
terug te vinden zoals Rosendael bij Arn-
hem, Beeckenstein bij Velsen, Neercanne 
bij Maastricht en Fraeylemaborg (Fries-
land) maar is maar een schamelige oogst 
van de honderden baroktuinen in Neder-
land uit de 17de en vroeg 18de eeuw. 
De tuinen van paleis Het Loo waren na de 
aanleg door koning-stadhouder Willem III 
(1650-1702) een bezienswaardigheid. Zij 
hadden anders dan de baroktuinen elders 
in het land omvangrijke waterwerken die 
op natuurlijke waterdruk werkten. Vooral 
de ‘koningssprong’ was vermaard, deze 
fontein spoot tot 13 meter hoog. Dit was 
alleen mogelijk dank zij een waterleiding 
van houten en aardewerk buizen, die 
water aanvoerde van een bron die 10 km 
verder lag.

stijl en smaak
Baroktuinen zijn de uitingen van een stijl 
en de smaak van de tuinliefhebber. Deze 
stijl wijzigde zich van de strak aanlegde 
tuinen naar de veel losser en natuurlijk 
ogende landschapstuin. 
Ook de baroktuinen van Het Loo, die aan-
gelegd waren tussen 1686 en 1694, ver-
dwenen in 1808 en werden vervangen 
door een landschapstuin. Met het overlij-
den van koningin Wilhelmina in 1963 was 
de bewoning door de Oranjes op het paleis 
na drie eeuwen afgesloten. Na veel discus-
sie werd besloten paleis en tuinen te 
reconstrueren naar de 17de eeuw. 
Deze reconstructie werd uitgevoerd op 
basis van historisch onderzoek van pren-
ten van de tuin, beschrijvingen, bodemon-
derzoek etc. Centraal in het restauratie-
project stond een plattegrond van de tuin 
uit ca. 1728, van Christiaan van Staden. 
Deze kaart was het uitgangspunt omdat 
het de enige bekende nauwkeurige teke-

ning van de tuin was. 
Onder leiding van Ir. J.B. baron van Asbeck 
werden de tuinen opnieuw aangelegd tus-
sen 1980 – 1984 in de staat zoals zij er 
waarschijnlijk hebben uitgezien. Daartoe 
moest een zandlaag van één meter dik ver-
wijderd worden die bovenop de oorspron-
kelijke baroktuin was gestort in 1808. Op 
deze zandlaag was een landschapstuin 
aangelegd met boomgroepen en een groot 
grasveld direct achter het paleis. Alle 
bomen werden verwijderd op ca. 35 
bomen na in het verst van het paleis lig-
gende tuindeel, de boventuin.
Deze bomen blokkeerden de volledige 
aanleg van vier van de zes tuinvakken 
(parterrres) in de boventuin. Na de recon-
structie waren acht parterres in de bene-
dentuin (het dicht achter het paleis lig-
gende tuindeel), zes parterres in de 
konings- en de koninginnetuin en twee in 
de boventuin volledig aangelegd. 
Deze situatie bleef bestaan tot in 2006 de 
laatste boom in de vier onvoltooide parter-
res gekapt moest worden. Hij was na meer 
dan 200 jaar aan het einde van zijn levens-
cyclus gekomen. De weg was nu vrijgeko-
men om de reconstructie van deze laatste 
vier parterres te voltooien. 

onbekende plattegrond
Het nu volgende had een scenarioschrijver 
niet beter kunnen verzinnen. Leest u 
maar. 
Het kappen van deze laatste boom viel 
ongeveer samen met de noodzakelijke ver-
vanging van de beregeningsinstallatie in 
de boventuin. Na meer dan 25 jaar begon 
deze steeds meer mankementen te verto-
nen. En omdat ook de plastic scheidings-
banden tussen buxushaagjes en grind aan 
vervanging toe waren en de buxus vervan-
gen moest worden, werd besloten tot alge-
heel groot onderhoud in de boventuin.
En laat nu juist op dit moment bij meubel-
conservator Paul Rem van Paleis Het Loo 

een brief in de bus vallen waarbij ook een 
dia was bijgevoegd. Het begeleidend schrij-
ven bij deze dia verhaalde van een tot dan 
toe onbekende plattegrond van de tuinen 
van Het Loo! 
Deze plattegrond was te voorschijn geko-
men in 1990 kort na de Duitse hereniging 
op een wel zeer vreemde plaats, het 
archief van de eerste Duitse pantserdivisie 
van de Bundeswehr in Hannover. De plat-
tegrond zat tussen een groot aantal bouw-
kundige tekeningen, vervaardigd door de 
architect Henri Reetz (1680-1565) in de 
eerste helft van de achttiende eeuw. 
De tekeningen zijn bijeengebonden in vijf 
kloeke folianten en bevinden zich tegen-
woordig in de Gottfried Wilhelm Leibnitz 
bibliotheek te Hannover. 
Het is duidelijk dat direct na dit bericht de 
planning van het groot onderhoud van de 
boventuin geschrapt kon worden. Na een 
zorgvuldige analyse van deze nieuwe plat-
tegrond kwamen het museum en de Rijks-
gebouwendienst, (het Loo is eigendom van 
de staat) tot de conclusie dat er geen groot 
onderhoud van de boventuin uitgevoerd 
moest worden maar dat er overgegaan 
moest worden naar een volledige recon-
structie. 

nauwkeuriger
De tekening van Reetz bleek veel beter 
aan te sluiten op de bewaard gebleven 17de 
eeuwse prenten van de boventuin. Hierop 
was te zien dat het patroon van de parter-
res veel meer overeenkwam met de teke-
ning van Reetz dan met de tekening van 
Van Staden die als leiddraad was gebruikt 
bij de reconstructie in de jaren 1980-84. 
De randen van de parterres zijn bij de 
tekening van Van Staden ononderbroken, 
bij Reetz onderbroken. En verschillende 
kunstenaars hadden deze onderbroken 
parterres goed afgebeeld, hetgeen de teke-
ning van Reetz bevestigde. Ook bleek de 
tekening van Reetz nauwkeuriger, zo was 

uit archeologisch onderzoek gebleken dat 
er een knik in de tuinmuur zat. Reetz 
heeft deze knik goed weergegeven, van 
Staden niet. 

figuren in het gras
Een reconstructie houdt in een compleet 
nieuw ontwerp met bijbehorende nieuwe 
beplanting. Er werd teruggegrepen op de 
oorspronkelijke bronnen van 25 jaar eer-
der en pas toen vielen enkele fouten op. 
Bij de reconstructie in de jaren 1980-84 
waren er kleine buxusfiguraties aangelegd 

de onbekende tekening van Reetz
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in de niet voltooide parterres. Dit berustte 
op een foutieve interpretatie van de teke-
ning van Van Staden en een vertaalfout. In 
een voor de restauratie veel gebruikt 
boekje van Walter Harris uit 1699 dat een 
nauwkeurig beeld beschrijft van de tui-
nen, werden de parterres in de boventuin 
beschreven als ‘consist of divers figures in 
green’. Dit was vertaald met figuren in 
buxus terwijl de vertaling had moeten lui-
den: figuren in gras, wat een compleet 
ander ontwerp inhoudt. Alle parterres in 
de boventuin zijn nu uitsluitend aangelegd 
in grasfiguraties, in de vakliteratuur aan-
geduid met parterres de gazon coupé. 
In de 17de eeuw waren deze parterres aan-

gelegd door met een spade stukken gras-
zode weg te steken in een patroon en dit 
op te vullen met grind, steenkool, panslag 
etc. Deze parterres waren veel eenvoudi-
ger dan parterres met ingewikkelde buxus-
figuraties, de parterres de broderie. Deze par-
terres de broderie liggen gewoonlijk dicht 
bij het gebouw om zoveel mogelijk de aan-
dacht van gasten te trekken. De veel een-
voudiger parterres de gazon coupé lagen ver-
der weg in de tuin, zij deden er minder 
toe. 
Deze opbouw is ook bij het Loo zichtbaar, 
de opvallende parterres de broderie aan 
weerszijden van de hoofdas, daarnaast de 
eenvoudiger grasparterres wat meer uit 

het zicht en nog verder weg de nog simpe-
ler parterres de gazon coupé. 

Roeden en voeten
De tuinen van het Loo zijn aangelegd in de 
maatvoering van Rijnlandse roeden (3,767 
m) en Rijnlandse voeten (0,314 m ). De 
breedte van de buxushaagjes was 1 voet en 
deze breedte werd bereikt door het inplan-
ten van drie buxushaagjes. Maar na 25 
ervaring was gebleken dat het middelste 
rijtje buxusplanten het erg moeilijk had 
vanwege de concurrentie van de beide 
buurplanten die ieder een vrije kant had-
den. Uit de restauratie van 1980-84 is 
lering getrokken. Om een egaal patroon te 
krijgen en een sterkere buxushaag te kwe-
ken is nu besloten om twee rijen plantjes 
te gebruiken. Dat scheelt ook nog eens een 
derde van het aantal planten. De 22.500 
plantjes die nu in de boventuin geplant 
zijn ook kleiner dan bij de restauratie van 
1980: nu ongeveer 15 cm, terwijl ze bij het 
planten in 1983 ongeveer 25 cm hoog 
waren. In 25 jaar zijn de planten zeker 50 
cm hoog geworden, hetgeen betekent dat 
de plantjes per jaar gemiddeld 10 mm 
hoger worden. Tien cm lagere plantjes 
betekent dat de planten 10 jaar langer 
meekunnen want historisch zijn buxus-
haagjes laag en moeten vervangen worden 
als ze hoger dan 50-60 cm worden. In 
Engeland is het credo, parterres moeten 
omrand worden maar niet ‘omhegd’. His-
torisch was de aanbevolen hoogte voor 
een buxushaagje in de parterres tussen 1 
en 4 inch (2,5-10 cm) hoog. Heggetjes 
hoger dan 1 voet werden beschouwd als 
grof. Het was dus de hoogste tijd voor ver-
vanging van de buxus en het is een geluk-
kig toeval dat dit gecombineerd kon wor-
den met de reconstructie. 
Een ander probleem wat bij deze restaura-
tie aangepakt kon worden was de ongelijk-
heid in de tuin. Tijdens de eerste restaura-
tie was de tuin niet goed vlak gemaakt, de 

tuin liep op naar achteren en ook scheef 
afhellend vanaf de ‘Veluwekant’ naar de 
‘IJsselkant’. Met het blote oog waren de 
verschillen niet zichtbaar, maar ze waren 
er wel degelijk. Om de tuin vlak te krijgen 
moesten alle parterres, paden etc. 
geschraapt worden om een vlak bed te 
krijgen. De parterres werden op dit 
nieuwe bed aangelegd en wel 50 cm ver-
schoven omdat bij de eerste restauratie de 
middenas te smal was aangelegd. 

Een bekend probleem is de tijdsplanning. 
De boventuin moest afgesloten worden 
voor de reconstructie en dat kan alleen 
buiten het toeristenseizoen. En de tuin 
moest voor het volgende toeristenseizoen 
in april klaar zijn. Dat betekent een 
enorme druk op de tijdsplanning en er 
moesten geen tegenslagen komen. En die 
tegenslagen zijn er wel geweest: meer 
onwerkbare dagen dan verwacht, meer 
grondwerk dan verwacht, problemen bij 
het inplanten van de buxushaagjes etc. De 
planning werd dan ook niet gehaald, maar 
toch was op het 29 mei het moment daar 
dat de commissaris van de koningin in 
Gelderland, Clemens Cornielje de tuin kon 
openen. De directeur van projecten van de 
Rijksgebouwendienst droeg bij die gele-
genheid de tuin over aan museum Paleis 
Het Loo. 
De afsluiting van een geslaagd project, dat 
in de maanden daarna veel lof heeft 
geoogst.

Ben Groen  

Conservator tuinen P

aleis Het Loo Nationaal Museum

Boventuin met vernieuwde ‘parterres de gazon coupé’
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Op dit deel van het landgoed werd ook 
een woning gebouwd, aanvankelijk 
bedoeld voor de particulier secretaris 
van de heer Blijdenstein, maar al spoedig 
bewoond door de hoofdtuinman.
In 1928 werd het gehele buiten verkocht, 
met uitzondering van het Pinetum. Bij 
testament was namelijk bepaald dat dit 
deel van het terrein behouden moest blij-
ven voor wetenschappelijk onderzoek. 
In 1929 werd het Pinetum aan de 
gemeente Amsterdam geschonken, die 
vervolgens het beheer overdroeg aan de 
Hortus Botanicus van de Gemeente Uni-
versiteit Amsterdam.
Daarop ging het Pinetum een duidelijke 
rol spelen in onderwijs en onderzoek in 
het kader van het Biologie curriculum 
van deze universiteit.
In 1982, bij de verzelfstandiging van de 
Universiteit, werd de gemeente Hilversum 
in het beheer betrokken door het leveren 
van de mankracht voor het onderhoud.
Helaas werd het voortbestaan van het 
Pinetum in de tweede helft van de jaren 
negentig ernstig bedreigd. Dit als gevolg 
van de bezuinigingen, door de overheid 
opgelegd aan de universiteiten, maar 
ook als gevolg van wijzigingen in het 
biologie curriculum. Het bestuur van de 
inmiddels gevormde ‘Stichting Pinetum 
Blijdenstein’ slaagde er evenwel in van 
de rijksoverheid (Ministerie van LNV), de 
provincie Noord Holland, de gemeentes 
Hilversum en Amsterdam een steunfonds 
bijeen te brengen, waarvan de baten het 
merendeel van de lasten zouden dekken. 

De overheidssteun was gebaseerd op het 
feit dat het Pinetum een unieke collectie 
Coniferen en andere Gymnospermen 
(Naaktzadigen) herbergt, bestaande uit 
vele soorten, verzameld in de diverse oor-
sprongsgebieden in de wereld. 
Een deel van deze soorten staat thans 
op de Rode lijst Het volgende voorbeeld 
moge dit duidelijk maken. 
In de wereld zijn ruim 980 soorten Naakt-
zadigen bekend. Hiervan zijn er bijna 390 
in Pinetum Blijdenstein te vinden.
Van deze soorten staan er wereldwijd 300 
op de Rode lijst, waarvan er zich bijna 90 
bevinden in Hilversum. 

pinus, cycadales en podocarpus
Soorten van het geslacht Pinus springen 
in het Pinetum het meest in het oog. 
Maar daarnaast bevat het Pintum een 
fraaie collectie Cycadales (Cycas-achtigen) 
met vele Cycassoorten, planten door 
leken vaak verward met palmen. De 
Cycassoorten komen o.m. voor in Tas-
manië en het Pinetum heeft dan ook een 
Tasmaanse collectie planten, waarin veel 
Cycassoorten. 
Het zijn niet alleen de Cycassoorten die 
niet direct herkenbaar zijn als Conifeer, 
dat geldt ook voor de aanwezige verte-
genwoordigers van de familie Podocar-
paceae, met het geslacht Podovcarpus; 
deze lijken ook niet direct tot deze groep 
te behoren. Sommige Podocarpussoorten 
hebben geen naalden maar meer blad-
achtige structuren. De vruchten lijken op 
die van de Taxus.

Koen veRhoeff

het pinetum Blijdenstein 
te hilversum

het pinetum Blijdenstein (van der lindenlaan 125) werd gesticht door de heer B.W. Blij -

denstein, zoon van de oprichter van de twentsche Bank vereniging, een Bank die later 

samen met de nederlandse handelmaatschappij opging in de algemene Bank neder-

land. om dichterbij de hoofdvestiging van de twentsche Bank (amsterdam) te kunnen 

wonen verhuisde de familie van enschede naar hilversum, waar in 1880 een stuk grond 

werd gekocht waarop in 1883 de villa ‘vogelensang’ gereed kwam. naast een siertuin 

werd grond gereserveerd om daar een verzameling van exotische planten en bomen op 

te laten groeien. in 1909 ontwierp tuinarchitect copijn een pinetum in engelse stijl . 

dit werd mede ingegeven door het feit dat de heer Blijdenstein een aantal jaren in 

londen had gewoond en vele malen Kew gardens had bezocht.

dat was het begin van het pinetum Blijdenstein.
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Voorts is overleg gaande met de 
gemeente om weer een jaarlijkse financi-
ele bijdrage te krijgen. 
Zowel het Pinetum als het woonhuis van 
de beheerder staan op de gemeentelijke 
monumenten lijst!
En zoals in veel andere Botanische tui-
nen, er zijn veel vrijwilligers die helpen 
bij het onderhoud en bij het rondleiden 
van gezelschappen.

Tijdens een bezoek van een expert uit 
Kew Gardens werd door deze de opmer-
king gemaakt dat er duidelijk te weinig 
ruimte is om alle gewenste ‘wilde’ soor-
ten te kunnen uitplanten en te kunnen 
laten uitgroeien. Het oppervlak van het 
Pinetum bedraagt slechts ca 1,4 ha en het 
Pinetum ligt ingeklemd tussen woonhui-
zen.
Maar er is overleg gaande met het kleine 
Pinetum in Amersfoort (waarvan gezegd 
wordt dat hier de eerste aanplant door de 
heer Blijdenstein heeft plaats gevonden 
alvorens in Hilversum verder te gaan). 
Wanneer daar bomen van de collecties 
van het Pinetum Blijdenstein kunnen 
worden aangeplant, komt dat zowel dat 
Pinetum als de naamsbekendheid van 
Pinetum Blijdenstein ten goede. 

Kortom, Pinetum Blijdenstein verdient 
meer aandacht met zijn unieke collecties 
Gymnospermen.

Koen Verhoeff
Tekst gebaseerd op een interview met de heren Bouman 

(bestuurslid) en Aptroot (wetenschappelijk beheer)

Apart te vermelden is de collectie 
Ephedrasoorten, planten die niet direct 
de aandacht van de bezoeker trekken; 
sommige lijken grasachtig, anderen heb-
ben meer van paardenstaarten weg. Deze 
planten groeien in bergachtige streken. 
De collectie in het Pinetum Blijenstein is 
waarschijnlijk de grootste ter wereld.
Naast bovengenoemde planten en bomen 
zijn er diverse andere naaldboom soorten 
in het Pinetum te vinden. Samen met 
een ondergroei, grasvelden en een vijver 
met een fraaie aanplant er om heen (en 
schildpadden in het water) vormen deze 
met elkaar een heel goed parkachtig 
geheel.
 
‘Wilde’ soorten
Het Pinetum heeft de laatste jaren een 
moeilijke periode doorgemaakt. Maar er 
kan nu gesproken worden over een ver-
nieuwing, met nieuwe activiteiten. 
In de collecties worden geleidelijk de 
‘cultuursoorten en variëteiten’ vervangen 
door ‘wilde’ soorten, een proces dat jaren 
gaat duren, omdat anders het mooie aan-
zicht van het Pinetum te veel zou worden 
aangetast. Voorts worden ‘bloemplanten’ 
zo veel mogelijk uit de collectie verwij-
derd; het accent komt nog sterker op col-
lecties bomen te liggen.
Er is een fraaie ontvangstgebouw ver-
rezen, met ruimte voor berging en een 
werkkamer voor de beheerder. De hier-
voor bestaande vacature kan dit najaar 
vervuld worden. Met het opnieuw opzet-
ten van een bibliotheek inzake Naaktza-
digen en Coniferen is een begin gemaakt. 
(De aanwezige boeken waren veelal privé 
bezit van de vorige beheerder).

tuin vanaf de ingang Woning van de beheerder 
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Op 7 juni werd Exoten officieel geopend. 
Het weer werkte goed mee en de vele 
bezoekers die aanwezig waren zorgden 
voor een feestelijke sfeer. Kim Knop-
pers vertelde over de inhoud van de 
tentoonstelling, waarna burgemeester 
Van Rumund een toost uitbracht. Na de 
opening verkenden veel bezoekers met 
een plattegrond in de hand nieuwsgierig 
de tuin en theatergroep Blood for Roses 
voerde het locatietheaterstuk ‘Exilium 
Aboreum’ op. Gedurende de zomer-
maanden hebben veel mensen kunnen 
genieten van zowel de rijke verzameling 
planten en bomen als de kunstwerken, 
het theater en andere activiteiten. Een 
geurboom, zingende windviolen, lunches 
van voedselrestanten en een hangende 
sculptuur van karton-maché, maakten 
Exoten een echte belevenis. Doordat de 
kunstwerken verspreid over de hele tuin 
waren opgesteld, zorgde de tentoonstel-
ling voor een harmonieuze synergie van 
kunst, natuur en omgeving.

Restjes op je bord
Een voordeel van een buitententoonstel-
ling is dat er veel ruimte is; niet alleen 
letterlijke ruimte, maar ook ruimte voor 
experiment en creativiteit. Van theater 
tot lunches en van een verhalenavond 
tot onkruidspeurtochten; Exoten orga-
niseerde het allemaal. Een groot succes 
was Martijn Engelbregts kunstwerk Rest. 
Engelbregt maakte een piramide van 
picknickbanken op één van de grasvel-
den in het centrum van het Belmonte 
Arboretum. Daarnaast plaatste hij onder 
een boom een automaat waaruit bezoe-
kers een aardappel konden trekken. Door 
de aardappels in de spotlights van een 
automaat te leggen, wees de kunstenaar 
op de waarde van voedsel dat overblijft 
en wordt weggegooid. Een aardappel die 
is uitgelopen kan immers nog prima wor-
den gepoot. De piramide van picknick-

banken was vijf zomerse zondagen lang 
de plaats waar lunches werden genuttigd. 
Deze werden uit restvoedsel gemaakt. 
Enthousiaste Wageningers boden hun 
moestuin- en grootverbruikersoverschot-
ten aan, en via onkruidspeurtochten 
werden bruikbare kruiden ingezameld. 
De overschotten werden opgehaald door 
de organisatie van Rest. en tot volledige 
maaltijd werden omgezet door chef-kok 
Miguel Brugman. Lekker en eko!

een verademing
Al deze mooie dingen bleven ook bij 
de pers niet onopgemerkt. Er werden 
veel positieve recensies geschreven over 
zowel de gehele tentoonstelling, als over 
afzonderlijke kunstwerken. Zo schreef 
Lennard Drost in de Volkskrant: ‘Niks 
geen zware thematiek, mediaspektakel 
of maatschappelijke visie, gewoon sculp-
tuur in een prachtig landelijk gelegen 
park. Een verademing.’ Ook Rest. kreeg 
de nodige aandacht van journalisten 
zelfs in België en Duitsland. Het werk 
van beeldhouwster Maartje Korstanje, 
die deze zomer ook exposeerde in het Til-
burgse Lustwarande Wanderland, werd 
in kranten eveneens regelmatig in ver-
band gebracht met Exoten. Het enthou-
siasme van de pers zorgde steeds weer 
voor nieuwe bezoekers, die zich niet 
zelden verbaasden over de oase van rust 
en schoonheid, en het prachtige uitzicht 
over de Betuwe. 

‘inburgering’
De uitdaging van de curator en het 
bestuur van Beelden op de Berg is 
geslaagd, maar hoe hebben de Exoten 
zelf het er eigenlijk vanaf gebracht? Som-
mige exoten hebben zich zo aangepast 
aan de omgeving, dat afscheid nemen 
niet gemakkelijk was. Zo zorgde de 
natuur bij de foto’s die Melanie Bonajo 
en Kinga Kielczynska in de grond ingroe-

hannah BoogaaRd, ass istant-cuRatoR

afscheid van exoten in 
Belmonte arboretum

afscheid nemen doe je wanneer iemand weggaat. in het Belmonte arboretum werd 

op 21 september j .l . afscheid genomen van de negende editie van buitententoon-

stelling Beelden op de Berg, die deze editie jaar het thema exoten had. curator Kim 

Knoppers stelde samen met acht kustenaars en een theatergroep een tentoonstel-

ling samen die werd gekenmerkt door diversiteit en prikkeling van de zintuigen. 

negen kunstwerken werden als exoten neergezet in een voor hen vreemde omgeving. 

de kunstenaars verbeeldden in hun werken het thema en lieten daarbij de kunstwer-

ken een unieke relatie aangaan met de omgeving.
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ven voor een versiering van planten die 
de randen van de foto’s bedekten. De 
stenen die de kunstenaars rond de foto’s 
neerlegden, waren tijdens de laatste 
weken van Exoten nog nauwelijks zicht-
baar door de overwoekering van de plant-
jes. Ook het werk van Heidi Linck was 
duidelijk bezig met een ‘inburgering’: de 
smetteloos witte tegeltjes raakten steeds 
meer bedekt met blaadjes, takjes en 
zand, zonder daarbij hun eigen identiteit 
te verliezen. Het was bijzonder om te 
zien hoe deze en andere exoten zich in 

toenemende mate thuis gingen voelen in 
het Belmonte Arboretum.
Stichting Beelden op de Berg en Botani-
sche Tuinen Wageningen (Wageningen 
UR), kijken terug op een mooie en suc-
cesvolle periode. Hierin stonden niet 
alleen de kunstwerken, maar ook de tuin 
centraal. Nu wordt het herfst en keert de 
rust weer terug. Tot over een paar jaar!

Hannah Boogaard 
Assistant-curator

Bezienswaardigheden
Oktober - maart 2009

Oktober
Struikheide (Calluna) bloeiend
Lijsterbes (Sorbus) in vrucht
Meidoorn (Crataegus) in vrucht
Cotoneaster in vrucht
Rozen (Rosa) in vrucht
Sierappels (Malus) in vrucht
Najaarskers (Prunus subhirtella) bloeiend
Kardinaalsmuts (Euonymus) in vrucht
Vuurdoorn (Pyracantha) in vrucht
Hulst (Ilex) in vrucht
Zuurbes (Berberis) in vrucht

November - december
Meidoorn (Crataegus) in vrucht
Cotoneaster in vrucht
Najaarskers (Prunus subhirtella) bloeiend
Toverhazelaar (Hamamelis) bloeiend
Hulst (Ilex) in vrucht
Maretak (Viscum album) in vrucht

Januari - februari
Meidoorn (Crataegus) in vrucht
Maretak (Viscum album) in vrucht
Toverhazelaar (Hamamelis) bloeiend
Winterheide (Erica carnea) bloeiend

Maart
Schijnhazelaar (Corylopsis) bloeiend
Sterhyacinth (Scilla) bloeiend
Toverhazelaar (Hamamelis) bloeiend
Forsythia bloeiend
Beverboom (Magnolia) bloeiend
Mahoniestruik (Mahonia) bloeiend
Sierkers (Prunus) bloeiend

aRBoRetuM de dRe iJ en aRBoRetuM BelMonte
Oktober
Blauwe spirea (Caryopteris) bloeiend
Herfstaster bloeiend
Lijsterbes (Sorbus) in vrucht
Meidoorn (Crataegus) in vrucht
Cotoneaster in vrucht
Rozen (Rosa) in vrucht
Sierappels (Malus) in vrucht

November - december
Toverhazelaar (Hamamelis) bloeiend
Meidoorn (Crataegus) in vrucht
Cotoneaster in vrucht
Maretak (Viscum album) in vrucht

Januari - februari
Meidoorn (Crataegus) in vrucht
Maretak (Viscum album) in vrucht
Toverhazelaar (Hamamelis) bloeiend
Winterheide (Erica carnea) bloeiend
Wintervuurbal (Viburnum farreri) bloeiend
Kerstroos (Helleborus) bloeiend
Gele kornoelje (Cornus mas) bloeiend
Peperboompje (Daphne mezereum) bloeiend
Winterkamperfoelie (Lonicera x purpusii) bloeiend
Sneeuwklokje (Galanthus) bloeiend

Maart 
Schijnhazelaar (Corylopsis) bloeiend
Longkruid (Pulmonaria) bloeiend
Sterhyacinth (Scilla) bloeiend
Meloenenboompje (Chimonanthes) bloeiend
Schoenlappersplant (Bergenia) bloeiend
Beverboom (Magnolia) bloeiend
Mahoniestruik (Mahonia) bloeiend
Sierkers (Prunus) bloeiend

de windviolen van Ronald van der Mei js
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