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Ruim honderd van onze donateurs hebben we via de e-mail 
op de hoogte kunnen stellen van de ontwikkelingen rond 
de arboreta. Voor diegenen, die geen e-mail hebben of zich 
niet hebben aangemeld een zeer beknopte historie.
De plaatsing van een hek rond de cultuurhistorisch 
waardevolste delen van de Dreijen, als uitvloeisel van 
nieuw beheer, heeft tot veel, soms heftige, reacties geleid, 
tot en met een ferm standpunt van de Wageningse 
gemeenteraad. De opheffing van de hortussectie, enige 
tijd daarvoor, heeft begrijpelijkerwijs eveneens voor veel 
protest gezorgd, ook landelijk.
In dit verband hebben wij maanden geleden de Raad van 
Bestuur (RvB) van de WUR om een afspraak gevraagd 
om onze zorgen over de toekomst van de arboreta 
te  bespreken. In dezelfde brief boden wij aan onze 
activiteiten, ook in de nieuwe opzet, te continueren. 
Deze brief is tot nu toe onbeantwoord gebleven. 
Wel is in een telefoongesprek met de woordvoerder 
van de RvB meegedeeld dat onze stichting geen 
onderhandelingspartner is. Ook werd nog gezegd dat de 
WUR het beste voor heeft met de arboreta en dat inzet 
van de private sector zou worden verwelkomd. Een tweede 
verzoek van ons om een bijdrage te mogen leveren aan 
een aangekondigde werkgroep is tot op heden zonder 
antwoord gebleven. 
Naar onze mening past dit niet in de relatie tussen onze 
stichting en de WUR. Immers; de stichting heeft tientallen 
jaren daadwerkelijk ondersteuning gegeven aan het werk 
in de botanische tuinen van de universiteit.
Ondanks het vorenstaande blijven we uitgaan van de 
positieve bedoelingen van de WUR met de tuinen en willen 
wij de activiteiten voor deze tuinen continueren. Het is 
natuurlijk heel wel mogelijk dat onze ondersteuning zal 
worden gewijzigd, bv. meer collectiebeheer en minder 
bulletin, om een voorbeeld te noemen. Ook heeft het 
bestuur contacten met een aantal andere stichtingen en 
verenigingen die, ieder vanuit een eigen optiek, het belang 
van (een) van de arboreta bevorderen.
 
In elk geval is Uw onverminderde steun aan Uw stichting 
meer dan ooit noodzakelijk. 

Jacques Schippers, voorzitter , Broekemalaan 10,  

6703 GM Wageningen, 0317 423 258, schippers@dds.nl
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Redactioneel
Dit nummer van de serie Bulletin van de 

Botanische Tuinen is later dan u van ons 

gewend bent. De perikelen rond de beide 

arboreta van Wageningen UR hebben geleid 

tot een vertraging in de werkzaamheden. 

Immers door het opheffen van de  sectie 

Collectiebeheer is er in wezen geen bericht 

meer “Vanuit de tuinen” omdat de informatie 

daarover nu ontbreekt. Het is voorts nog 

niet duidelijk of de redactie nog kan blijven 

spreken over het “Bulletin van de Botanische 

Tuinen”, nu het beheer van het Dreijen 

arboretum in andere handen is over gegaan 

en de toekomst van het Belmonte arboretum 

onduidelijk is. 

Dat neemt niet weg dat  de redactie niet zonder 

meer kan stoppen. Dat is een zaak van het 

bestuur van de Stichting Vrienden van het 

arboretum te Wageningen.

Daarover zal het bestuur u wel informeren.

Tenslotte heeft de redactie afscheid moeten 

nemen van Wilbert Hetterscheid. Door het 

opheffen van zijn functie is hij ook terug 

getreden als lid van de redactie. Helaas!

Wel vindt u een stuk van zijn hand, te 

weten over de soort Amorphophallus, een 

studie waarop hij binnen afzienbare tijd zal 

promoveren.

In de reeks over ‘buurtuinen’ is thans 

opgenomen een artikel over Landgoed 

Schovenhorst. Ben Groen heeft informatie 

bijeen gebracht over de betekenis van 

plantencollecties. 

Tenslotte is er een bijdrage vanuit de Vlinder-

stichting met waarnemingen gedaan in het 

Belmonte arboretum.

Namens de redactie,

Koen Verhoeff.

Jacques schippeRs koen veRhoeff

van de voorzitter
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Jippe van deR Meulen & dick gRoenendiJk de vlindeRstichting

nachtvlinders 
tellen 
in Belmonte

foto: Lars soerink

hoewel nachtvlinders verreweg het grootste deel van de vlinderdiversiteit 
vertegenwoordigen, is de belangstelling die ze krijgen daarmee verre van 
evenredig. voor een groot deel heeft dat te maken met onbekendheid. 
de vlinderstichting is druk bezig nachtvlinders ook bij een groter publiek 
onder de aandacht te brengen. 

impressie van nachtvlindernacht tijdens de excursie in 2006

nachtvlinders: 
onbekend maar boeiend
In 2008 en ook in 2009 kreeg De Vlin-
derstichting gelegenheid om met een 
lichtval regelmatig vangsten te doen 
in de Botanische tuin op de Berg. Al 
eerder waren er eenmalige vangsten 
gedaan, namelijk in 2006 en 2007 toen 
de landelijke Nachtvlindernacht werd 
gehouden en wij als organisatie gebruik 
mochten maken van deze locatie om 
met publiek nachtvlinders te vangen. 
De Vlinderstichting die inmiddels ruim 
25 jaar activiteiten verricht ten behoeve 
van de Nederlandse dagvlinders, houdt 
zich ook in toenemende mate bezig met 
nachtvlinders, een groep waarover nog 
heel veel onbekend is. Hoewel nachtvlin-
ders verreweg het grootste deel van de 
vlinderdiversiteit vertegenwoordigen, is 
de belangstelling die ze krijgen daarmee 
verre van evenredig. Voor een groot deel 
heeft dat te maken met de onbekendheid 
ervan. De Vlinderstichting is druk bezig 
nachtvlinders ook bij een groter publiek 
onder de aandacht te brengen. En elke 
keer blijkt weer dat nachtvinders door 
hun vormen, hun aparte tekening en ook 
soms (verborgen) bijzonder fraaie kleuren 
wel degelijk weten te boeien.

dagvlinders, nachtvlinders en micro-
vlinders
Nachtvlinders behoren samen met de 
dagvlinders tot de orde van de Lepidop-
tera, dat betekent letterlijk schubvleuge-
ligen. Hun bekendheid en populariteit 
danken vlinders vooral aan de tweede 
groep, de dagvlinders: een klein aantal 
families waarvan de vertegenwoordigers 
door hun opvallende kleuren, vlieggedrag 
en bloembezoek overdag tot de directe 
verbeelding spreken. De termen dag- en 
nachtvlinders zijn voor de aanduiding 
van het van oudsher gemaakte onder-
scheid tussen beide groepen niet hele-

maal dekkend: onder de nachtvlinders 
zijn er diverse soorten die (ook) overdag 
actief zijn. Opmerkelijk is dat juist de 
dagvlinders het beeld van deze insec-
tenorde bepalen. Ze maken er namelijk 
slechts een uiterst klein deel van uit: van 
de ruim 2300 in Nederland voorkomende 
vlindersoorten behoren slechts circa 70 
soorten tot de dagvlinders! Hoewel een 
klein deel van de nachtvlinders zoals 
gezegd wel dagactief kan zijn, kan zon-
der overdrijving gesteld worden dat deze 
levenswijze eigenlijk de uitzondering op 
de regel is. Hoe dan ook, de grote meer-
derheid van de vlinders behoort dus tot 
de nachtvlinders. Eveneens van oudsher, 
worden ook de nachtvlinders nog weer 
onderverdeeld in twee groepen, namelijk 
de macronachtvlinders (die samen met 
de dagvlinders de macrovlinders vormen) 
en de microvlinders. Deze indeling heeft 
deels een taxonomische, maar vooral ook 
een praktische achtergrond. Microvlin-
ders zijn veelal kleine soorten die door-
gaans meer specialisme vragen en waar-
voor ook aparte literatuur bestaat. De 
Vlinderstichting houdt zich voornamelijk 
bezig met de groep van de macrovlinders 
die in Nederland ruim 900 soorten telt.

diversiteit en variatie
De grote rijkdom aan soorten binnen 
de nachtvlinders gaat samen met een 
enorme diversiteit en variatie aan vormen 
en aanpassingen. Er zijn grote verschillen 
in lichaamsbouw, in vorm en stand van 
de vleugels, in beharing en allerlei andere 
lichaamsstructuren tussen, en soms ook 
binnen de families. De dagvlinderachtige 
spanners zien er heel anders uit dan de 
stevige compacte gebouwde uilen. En de 
gestroomlijnde pijlstaarten met hun lang-
gerekte vleugels en delta-achtige zitvorm 
geven een totaal andere indruk dan de 
dikke, haast plompe, behaarde spinners 
met hun brede vleugels. Ook de variatie 



de vuursteenvlinder (habrosyne pyritoides) is door de prach-
tige vuursteenachtige tekening en kleuren een onmiskenbare 
verschijning. de soort heeft een voorkeur voor open bossen 
met hakhout, graslanden met braamstruwelen maar komt ook 
in tuinen voor. de rups leeft op braam en framboos. 
foto: Bob van de dijk
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tellen en vangen
Hoewel er soorten zijn die (ook) overdag 
rondvliegen, geldt voor de meeste nacht-
vlinders dat ze uitsluitend ’s nachts actief 
zijn. En zoals bijna iedereen weet, komen 
ze op licht af. Om nachtvlinders te zien 
of te vangen ga je daarom  
’s nachts met ‘lamp en laken’ er op uit 
of je stelt een lichtval op. De meest effec-
tieve lampen zijn die met veel blauw in 
hun spectrum. Een andere methode om 
nachtvlinders te zien te krijgen is het 
zogenaamde ‘smeren’. Met deze methode 
lok je vlinders door een mengsel van 
stroop, suiker en een alcohol houdende 
drank op boomstammen te smeren.
De Vlinderstichting coördineert al jaren 
tellingen aan dagvlinders en libellen in 
het kader van het Netwerk Ecologische 
Monitoring. Het doel van deze tellingen 
is om vast te stellen hoe bepaalde soorten 
het in Nederland doen. Gaan ze voor- of 
achteruit? Belangrijk in deze tellingen is 
een vaste methodiek, zodat de resulta-
ten goed met elkaar vergelijkbaar zijn. 
Voor nachtvlinders is een dergelijk net-
werk er nog niet. Dat heeft met name te 
maken met het feit dat er nog geen goede 
methode voor handen is. Om een derge-
lijke methode te ontwikkelen zijn in de 
botanische tuin Belmonte nachtvlinder-
tellingen uitgevoerd vanaf eind mei 2008 
tot heden (met een onderbreking in de 
winterperiode). De vangsten zijn gedaan 
met een grote lichtval met een HPL-lamp 
van 125 Watt. Met deze val kunnen de 
’s nachts gevangen vlinders na determi-
natie weer vrijgelaten worden. De val 
werd, met de lamp brandend van zons-
ondergang tot zonsopgang, wekelijks of 
tweewekelijks opgesteld op een vaste 
plek in de botanische tuin. Het doel van 
de nachtvlindertellingen is dus gericht op 
een stukje methode-ontwikkeling, maar 
tegelijkertijd wordt ook een goed beeld 
van de nachtvlinderfauna in Belmonte 
verkregen. 

nachtvlindernacht
Een andere activiteit van De Vlinderstich-
ting is het jaarlijks organiseren van een 
Nationale Nachtvlindernacht. Bij deze 
activiteit wordt op een vast moment in 
heel het land naar nachtvlinders geke-

binnen de families en kleinere taxa is 
groot, en vaak is er sprake van aanzien-
lijke groepen van sterk gelijkende soor-
ten. Een ander opmerkelijk verschijnsel 
bij de nachtvlinders is dat binnen de 
soort kleuren en tekening sterk variabel 
kunnen zijn. Dit maakt het in combina-
tie met het voorkomen van meerdere 
sterk gelijkende soorten voor nachtvlin-
deraars soms knap lastig om een bepaald 
exemplaar op naam te brengen! Een 
veelal onbekend verschijnsel is het voor-
komen van opvallende kleuren bij nacht-
vlinders. Naast soorten met, vaak intri-
gerende bruinachtige en grijze patronen 
van lijnen en vlekken zijn er ook veel 
soorten met levendige of felle kleuren 
die niet onderdoen voor de opvallende 
kleuren bij dagvlinders. Soms betreft dit 
alleen de in zithouding verborgen ach-
tervleugels en vertonen de voorvleugels 
onopvallende camouflagekleuren, maar 
ook vaak hebben nachtvlinders levendig 
of opmerkelijk fraai gekleurde voor- en 
achtervleugels.
Hoe de kleuren en andere kenmerken 
van nachtvlinders samenhangen met 
hun levenswijze is een interessante 
vraag. De verborgen levenswijze over-
dag zou een goede verklaring voor het 
bestaan van de eerder genoemde camou-
flagekleuren betekenen. En daarmee 
overeenkomend zou het voorkomen van 
fel gekleurde achtervleugels te verklaren 
zijn uit een schrikeffect op predatoren 
bij het plotseling tonen ervan. Ander-
zijds is de opvallende gekleurdheid van 

een ander deel van de ‘s nachts levende 
soorten niet zo gemakkelijk met de 
nachtelijke levenswijze in verband te 
brengen. De sterke beharing van veel 
nachtvlinders lijkt een aanpassing aan 
het actief zijn bij lage temperaturen. En 
de soms sterk geveerde antennen zijn 
naar alle waarschijnlijkheid een aanpas-
sing die het mogelijk maakt een partner 
effectief met behulp van geurzintuigen 
te vinden.

voorkomen en leefwijze
Ook als het gaat om hun levenswijze 
en voorkomen vertonen nachtvlin-
ders een grote variatie. Het scala aan 
planten waarop ze voorkomen is zeer 
groot. Behalve van bladeren of andere 
plantendelen van kruidachtige planten, 
leven de rupsen van veel soorten zo ook 
van bomen en struiken. Nachtvlinders 
komen eigenlijk overal voor. In overeen-
stemming met het feit dat veel soorten 
op houtachtige planten leven komen in 
bossen en in parkachtig landschap veel 
soorten voor. Dat onze keuze viel op de 
botanische tuin Belmonte als gewenste 
plek voor het mogen uitvoeren van 
nachtvlinderactiviteiten is dan ook voor 
de hand liggend. Het inventariseren van 
het voorkomen en de verspreiding van 
nachtvlinders is een belangrijk doel van 
veel waarnemers. De nachtvlinderacti-
viteiten die we als Vlinderstichting in 
Belmonte uitvoeren zijn daar voor een 
belangrijk deel op terug te voeren.

Lichtval zoals die werd gebruikt voor de wekelijkse inventari-
saties in Belmonte. foto: Jippe van der Meulen/de Vlinderstichting

Top 5 van de meest algemene soorten nachtvlinders tijdens de inventarisatie in 2008.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal exemplaren

Huismoeder Noctua pronuba 16

Gewone breedvleugeluil Diarsia rubi 14

Hyena Cosmia trapezina 14

Vuursteenvlinder Habrosyne pyritoides 9

Streepkokerbeertje Eilema complana 9
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menstelling een fraaie afspiegeling van 
de diversiteit aan begroeiingen in de tuin. 
Een belangrijk resultaat van de nacht-
vlindernachten is het aantal bezoekers. 
Tijdens de nachtvlindernachtexcursie in 
2006 toen we voor het eerst te gast waren 
in Belmonte, viel de excursie gelijk met 
de activiteiten in het kader van de WUR-
campagne ‘City of Insects’. Dat leverde 
circa 400 bezoekers op. In 2007 en 2009 
was het aantal bezoekers wat minder, 
ongeveer 100. Maar nog steeds is dat een 
hoog aantal, en dat laat maar weer eens 
zien hoe leuk nachtvlinders kijken op de 
Wageningse Berg eigenlijk is.

tot slot
De botanische tuin Belmonte herbergt 
veel verschillende plantensoorten, vooral 
houtachtige gewassen maar ook kruiden. 
Daarbij is sprake van bosbiotoop en van 
meer open gedeelten met grasvelden. 
Deze grote diversiteit op een klein opper-
vlak, verklaart de grote soortenrijkdom 
in de botanische tuin. De verwachting 
is dan ook dat er de komende jaren nog 
veel meer leuke soorten gevonden zullen 
worden.

nachtvlindernacht 2010
Ook in 2010 zal er weer een nachtvlin-
dernacht worden georganiseerd. In 2010 
is de datum van vrijdag 9 juli geprikt. 
Behalve dat er vele landelijke excursies 
zullen zijn, hopen we als Vlinderstichting 
ook opnieuw in Belmonte een excursie te 
organiseren. Houdt u tegen die tijd een 
oogje op de lokale pers. Maar ook al bij 
deze bent u alvast van harte uitgenodigd!

ken. In 2009 vond dit evenement voor 
het vijfde achtereenvolgende jaar plaats. 
Jaarlijks worden op ruim honderd loca-
ties, verdeeld over alle provincies, nacht-
vlinderexcursies georganiseerd. De Vlin-
derstichting ondersteunt de excursiepun-
ten met materiaal, raad en daad, maar in 
principe zijn de excursiepunten allemaal 
zelfstandig. Als Vlinderstichting organi-
seren wij natuurlijk ook jaarlijks onze 
eigen excursie en in 2009 waren we voor 
de derde maal te gast in Belmonte. Met 
ruim 100 bezoekers hebben we opnieuw 
een geslaagd evenement gehad. 

Resultaten
Voor wat betreft de monitoring werden 
in totaal 80 nachtvlindersoorten waarge-
nomen in 2008. Dat is best veel, zeker als 
je het totaal aantal bekijkt in de weten-
schap dat veel mensen zich niet eens 
bewust zijn van de aanwezigheid van 
nachtvlinders in een dergelijk gebied. 
In de bijgaande tabel staat de top 5 van 
de meest algemene soorten in 2008. Op 
bijgaande foto’s staan een paar opmerke-
lijke soorten afgebeeld die werden aan-
getroffen. De meeste vlinders die waar-
genomen werden bleken soorten die op 
één of andere manier aan bos, bosrand 
of open bos (inclusief parken) verbonden 
zijn. Opvallend daarbij was het aantal 
soorten dat vooral op volgroeide bomen, 
voornamelijk van eiken en beuken, 
voorkomt. Verder werden enkele soorten 
aangetroffen die grazige plaatsen voor 
hun voortplanting gebruiken. De diverse 
vegetatie-elementen van de botanische 
tuin vinden dus een goede afspiegeling 
in de nachtvlinderfauna voor zover die 
werd vastgesteld.
Als we kijken naar de resultaten van 
onze excursies in Belmonte in het teken 
van de Nationale Nachtvlindernacht, 
dan worden elke keer enkele tientallen 
soorten nachtvlinders vastgesteld. Net 
als bij de monitoring geeft de soortensa-

dennenpijlstaart (sphinx pinastri). deze ‘naaldboomsoort’ 
komt behalve in naaldbossen en op heiden met vliegdennen 
ook voor in tuinen in bosrijke gebieden. de vlinder foerageert 
op kamperfoelie. Behalve de dennenpijlstaart werden in Bel-
monte tijdens de monitoring ook het groot avondrood en de 
populierenpijlstaart aangetroffen. Tijdens de nachtvlindernacht 
in 2006 kregen we nog bezoek van de windepijlstaart. 
foto: Leo hassing

de wapendrager (Phalera bucephala) komt voor in open bos-
sen en tuinen en lijkt een voorkeur te hebben voor solitaire 
bomen. de vlinder lijkt in zithouding wel op een afgebroken 
berkentakje. hij rust overdag op de grond of op een tak. de 
rupsen leven op onder andere wilg, berk, eik, linde en haze-
laar. de vlinder komt na middernacht op licht. 
foto: Bob van de dijk

eikentandvlinder (Peridea anceps). deze nachtvlinder komt 
voor in loofbossen of ook wel struwelen of andere plaatsen 
waar oude eiken staan. de rupsen leven in de kruinen daar-
van. Vooral de mannetjes van de vlinder komen op licht. 
foto: Bob van de dijk

de koperuil (diachrysia chrysitis) komt voor in uiteenlopende 
habitats, waaronder graslanden en ruige vegetaties, maar ook 
in tuinen. de vlinder vliegt in twee, soms drie generaties vanaf 
mei tot in oktober. de rupsen leven op diverse kruidachtige 
planten onder andere brandnetel, dovenetel en distels. foto: 
Bob van de dijk
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koen veRhoeff  geBaseeRd op een inteRvieW Met J.p.g. de klein

landgoed schovenhorst
te putten

Met behulp van werkkrachten uit de locale 
bevolking werd begonnen de heide af te 
graven.
Al direct werd een klein deel van het ter-
rein  gereserveerd om als kwekerij voor 
naaldbomen te gaan dienen. Daarbij ging 
het de heer Schober om bomen te selecte-
ren die beter  of minstens zo goed hout 
leverden als Pinus sylvestris, de grove den, 
maar sneller zouden groeien. Zo werden 
diverse soorten naaldbomen aangeplant, 
opgekweekt uit zaad afkomstig van ver-
schillende werelddelen.
Deze eerste kwekerij is als zodanig in 
stand gebleven tot 1865. Thans wordt 
deze kwekerij aangeduid als het Kleine 
Pinetum. Er staan daar bomen die meer 
dan 150 jaar oud zijn. Opvallend zijn  de 
mammoetbomen, geplant 1852, met als 
hoogste boom daartussen een Abies gran-
dis en enkele Douglas sparren, geplant in 
1853!
In 1901 overlijdt de heer Schober. Hij had 
twee dochters, waarvan er één huwde 
met J.Th.Oudemans, entomoloog en zoon 
van de hoogleraar C.A.J.A.Oudemans, 
hoogleraar in de botanie aan de universi-
teit van Amsterdam.
De eerste kwekerij werd te klein waarop 
in 1904 een grotere kwekerij  gereed 
gemaakt werd en daarna in gebruik geno-
men. Deze tweede kwekerij is het huidige 
Grote Pinetum, recent voorzien van een 
omheining van gedroogde heide en kreeg 
toen de naam Besloten Tuin, een apart 
rustpunt in het landgoed.
J.Th.Oudemans zag ook de keerzijde van 
het ontginnen van de hei; hij was ook 
iemand met oog voor natuurschoon. Hij 

behoorde tot één van de oprichters van de 
Vereniging  tot Behoud van Natuurmonu-
menten. 
Vanaf begin dertiger jaren wordt het 
beheer overgenomen door zijn kinderen, 
de derde generatie beheerders: Theo 
J.C.Oudemans en Josina J. Hacke-Oude-
mans. Zij besluiten in 1938 een arboretum 
in te richten op plantengeografische 
grondslag. Waardoor men in staat is om 
elke boomsoort in bosverband te beoorde-
len. Dit arboretum  bestaat nog steeds. 
In 1948 , bij de viering van het 100-jarig 
bestaan van het landgoed biedt de 
Koninklijke Bosbouw Vereniging een 
ruimte aan waar studenten kunnen wer-
ken en ook gehuisvest kunnen worden.  
Zo ontstond in dat jaar ‘de Werkstee’, een 
ruimte die aanvankelijk door veel studen-
ten uit Wageningen  en later ook uit Velp 
werd gebruikt. 
De laatste tijd is dat gebruik afgenomen, 
mede door de goede bereikbaarheid van 
het landgoed vanuit Wageningen. De 
Werkstee wordt nu voor tal van andere 
doeleinden verhuurd.
De band met “Wageningen” werd des-
tijds nog verstevigd door het verlenen 
van een eredoctoraat aan de heer 
Th.J.C..Oudemans in 1963.
In de jaren zestig worden in het bosbe-
heer ecologische principes  steeds belang-
rijker. Daarom besluit men in 1966 om 
een ‘drie-continentenbos’ aan te leggen. 
Bomen afkomstig van drie continenten 
werden tussen elkaar geplant, zodat exo-
ten tussen inheemse soorten konden uit-
groeien en de bosbeheerder kan nagaan 
welke combinaties het meest geschikt 

het landgoed is in 1848  ontstaan door de aankoop door  Mr. J.h.schober 
van  80 ha heidegrond bij putten. Zijn idee was het  terrein weer productief 
te maken en vervolgens als een landgoed te gaan beheren. dat gebeurde 
meer in die tijd; kapitaalkrachtige families kochten ‘woeste’ grond aan om 
een landgoed te ontwikkelen.
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zouden kunnen zijn voor Nederland.
Om het landgoed in haar geheel in stand 
te houden wordt begin jaren tachtig de 
Stichting Oudemans opgericht. Deze 
beheert de aandelen van het landgoed. 
Het beheer over het landgoed wordt 
gevoerd door stichting Schovenhorst.  
In 1967 treedt Th.J.C.Oudemans terug als 
beheerder en werd die taak overgenomen 
door zijn dochter Joos Oudemans, later 
gehuwd met de heer Willinge Gratema.

Joos Oudemans had vooral belangstelling 
en liefde voor de verschillende boomcol-
lecties.
Zij deed dit werk tot haar dood in 1992, 
waarna besloten werd om een externe 
beheerder aan te trekken. Daarvoor werd 
de heer J.P.G. de Klein benoemd, die deze 
functie ook nu nog vervuld.
Het ontwikkelen en beheren van het 
landgoed heeft altijd plaats gevonden 
met beperkte financiële middelen.  

Het landgoed is thans 180 ha groot en 
bestaat grotendeels uit bos. Voor inkom-
sten was men voornamelijk afhankelijk 
van de opbrengst van houtteelt. Het rende-
ment van houtteelt is al decennia lang zeer 
gering. Voor het instandhouden van de 
boomsoortencollecties kreeg Schovenhorst 
in 1998 een bijdrage van de rijksoverheid. 
Omdat deze subsidie na enkele jaren ver-
dween, werd besloten een andere weg in te 
gaan, te weten het meer attractief maken 
van het landgoed voor het publiek.  Het 
ligt in de bedoeling om met de inkomsten 
uit  publieksactiviteiten de boomcollecties 
in stand te houden. Dit meer geschikt 
maken van het landgoed voor het publiek 
vond plaats in de jaren 2000 tot 2009.Voor 
de te verrichten  investeringen werden 
subsidies verworven bij de EU, de provin-
cie Gelderland, terwijl ook de gemeente 
Putten en enkele fondsen bijdroegen. Met 
deze bijdragen, plus eigen investeringen 
door het landgoed, werden verschillende 
projecten gerealiseerd. 
Zo werd de toegang tot het landgoed  
ver-beterd door de aanleg van een ruime  
parkeerplaats met een overzichtelijke  
in- en uitrit, werd een theehuis gebouwd, 
kwam de Besloten Tuin tot stand en kwam 
een bostoren gereed. Deze toren is een bij-
zonder ontwerp waardoor de bezoeker 
omhoog wandelt naar de 40 meter hoge top 
van de toren. Op het platform heeft men 
niet alleen een uitzicht op de wijde omge-
ving maar bevindt men zich ook in een 
bomentuin.
Een rode draad door de geschiedenis van 
Schovenhorst is het gebruik maken van de 
collecties voor  educatieve doeleinden.
Aanvankelijk ging dat  voornamelijk om 
studenten van de toenmalige Landbouwho-
geschool in Wageningen en de hogeschool 
Larenstein in Velp, maar sinds 1998 wor-
den [ook] educatieve programma’s ontwik-
keld voor leerlingen van het basis onder-
wijs. In deze programma’s leren kinderen 
over het belang van bomen, bossen en 

natuur. Ook worden excursies voor volwas-
senen georganiseerd.
Het bijzondere van landgoed Schovenhorst 
is dat een aantal generaties van één familie 
een waardevol landgoed tot stand heeft 
gebracht. Men heeft het eigendom nu gro-
tendeels ondergebracht in een stichting 
waardoor het ook voor de toekomst als één 
geheel wordt behouden en toegankelijk is 
voor een groot publiek. 
Het landgoed is als bos gebied attractief , 
waarin vele wandelingen mogelijk zijn. 
Bovenal zijn er een aantal boomcollecties 
te vinden, die uniek zijn voor Nederland, 
zowel wat de aanplant als de leeftijd 
betreft.
De boomcollecties van Schovenhorst 
bevinden zich in een aantal  separate delen 
van het landgoed, te weten in het Kleine 
Pinetum, het Grote Pinetum, Het Josin-
apark en het Arboretum. In dit arboretum 
staan groepsgewijs boomsoorten die ook in 
de beide Pineta voorhanden zijn. In het 
Josinapark bevinden zich dwerg- en sierco-
niferen. In het Kleine Pinetum zijn de 
bomen hoger dan 40 meter. Daar staan 
echter ook oude bomen die minder hoog 
gegroeid zijn, zoals Scadiopsis verticillata, 
Torreya californica. Bijzonder vermeldens-
waard is een Chamaecyparis lawsoniana uit 
1880 en de  Metaseqouia glypostroboides  die 
in 1955 werd geplant. Meer recent  is een 
groepje Taiwania cryptomerioides aangeplant 
en bevindt zich in er nu ook een Wollemi-
nobilis. Het Grote Pinetum, [sinds kort ook 
aangeduid als Besloten Tuin], bevat wat 
meer verschillende boomsoorten maar is 
vooral bijzonder door de sfeer die daar 
heerst. Het is een prachtig wandelgebied.
In het Arboretum is waar te nemen dat de 
in 1938 aangelegde boomgroepen fragmen-
teren. In de openingen die zo ontstaan 
worden de laatste jaren weer nieuwe 
bomen aangeplant.
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de veranderde rol 
van botanische 
collecties

Ben gRoen  collectieBeheeRdeR Botanische tuin keRkRade

nu de stofwolken van de ontwikkeling in de botanische tuinen van  

Wageningen uR enigszins zijn neergedaald kan de vraag gesteld 

worden ‘hoe is het zo gekomen’.

Voor de voorbereiding van dit stuk heb ik 
mij gebaseerd op een viertal oraties van 
hoogleraren in de Plantkunde of aanver-
wante richtingen. Deze oraties zijn bespie-
gelingen van professoren bij de aanvaar-
ding van hun leeropdracht. Ze geven vaak 
een goed overzicht van de toestand van het 
vakgebied.
De oudste van deze voordrachten stamt 
uit 1695 waar Pieter Hotton op 9 mei een 
openbare academische voordracht houdt 
bij de formele aanvaarding van het ambt 
van hoogleraar plantkunde in Leiden. 
Hij had een grote interesse in de plan-
tensystematiek (plantentaxonomie), zijn 
botanische indeling van het plantenrijk 
is evenwel nooit gepubliceerd. Zijn oratie 
geeft een overzicht van de geschiedenis 
van de plantkunde. Hij roemt het nut van 
planten voor levensonderhoud en als bron 
van medicijnen.
Hij noemt drie verworvenheden van de 
zeventiende-eeuwse plantkunde:
1]  de pracht van tuinen door import van 

exotische gewassen
2]  de toename in de kennis van de planten-

anatomie
3]  de toename in kennis over de ordening 

(systematiek) van planten.

Zijn oratie is opvallend lang in verge-
lijking met hedendaagse voordrachten  
(19 pagina’s A4!), maar hij eindigt net zo 
als vandaag met ‘ik heb gezegd’. 
Een zeer interessante oratie is die van 
professor J.N. Eloff van de Universiteit van 
Kaapstad, gehouden op 13 maart 1985. Hij 
vraagt zich af wat de rol van botanische 
tuinen is met zijn voordracht ‘Botanic Gar-
dens’,  Victorian Relic or 21ste eeuw Chal-
lenge’. 
Als ik zijn bespiegelingen beschouw over 
de tuin van Eden en de kloostertuinen van 
de Middeleeuwen, dan is zijn conclusie dat 
botanische tuinen in de laat 16de en 17de 
eeuw werden gesticht als onderzoeksmid-
del voor wetenschappers, medici en andere 
(aanstaande) academici.
In de achttiende eeuw was de botanische 
tuin voor koloniale mogendheden een 
levende catalogus van wat er in de nieuw 
veroverde gebieden aangetroffen werd. De 
Victoriaanse botanische tuinen van de 19de 
eeuw waren plaatsen waarin planten vol-
gens één of ander systeem waren gerang-
schikt. De tuinen waren open voor het 
publiek en vormden een tegenhanger van 
dierentuinen. Het gedisciplineerde publiek 
wandelde met de familie er zondags langs 

en probeerde de bordjes te begrijpen. Het 
was een goede manier om de sleur van de 
zesdaagse werkweek te onderbreken. 
Eloff haalt een onderzoek uit 1975 aan 
waarin het relatieve belang van de func-
ties van een botanische tuin wordt geana-
lyseerd:
educatie 87 %; 
tentoonstelling van planten 85 %; 
diensten voor bezoekers 81 %; 
onderzoek 64 %; 
educatie door middel van recreatie 46 %; 
alleen recreatie 2 %.
De conservering, redding en bescherming 
van planten was in 1975 nog geen onder-
werp van belang. 
In 1985 beschrijft Eloff dat de primaire 
functies van de Zuid-Afrikaanse botani-
sche tuinen zijn:  bewaring, bescherming 
en redding wilde soorten en populaties; 
onderzoek over bedreigde plantensoor-
ten; plantselectie en ontwikkeling hybri-
den, onderzoek naar potentieel wilde 
plantensoorten ; onderwijs en natuuredu-
catie.
Onder de toekomstmogelijkheden noemt 
Eloff toerisme en bewustwording van 
natuurbehoud.
De oratie van professor P. Baas in Leiden 

uit 1987 was vooral gewijd aan het her-
barium, de collectie van gedroogd plan-
tenmateriaal. Veel van dit materiaal is 
afkomstig van een botanische tuin.  Het 
is voor de systematicus een uitgesproken 
voordeel als hij/zij zowel bloem als vrucht 
van hetzelfde exemplaar kan bestuderen. 
In 2005 memoreert Baas in zijn afscheids-
college dat het eerste herbarium rond 
1530 is aangelegd. Direct daarna begon 
een hausse aan kruidboeken. Een bota-
nische verzameling heeft lang de functie 
van documentatie gehad, in de zeven-
tiende – en achttiende eeuw werden 
bijvoorbeeld planten in de Amsterdamse 
hortus goed geportretteerd in Moninckx 
atlas. In het Wageningse laboratorium 
voor plantensystematiek waren 30 jaar 
geleden nog vier botanische tekenaressen 
aan het werk om planten af te beelden.
 Wat zo’n 30 jaar geleden niet voorzien 
kon worden, is nu realiteit, namelijk dat 
uit de gedroogde eeuwenoude herbari-
umplanten DNA materiaal kan worden 
gehaald, bruikbaar voor onderzoek.  
Maar de sterke reductie van het  aantal 
wetenschappers dat in Nederland plan-
tenmorfologie bestudeert, behoort dit 
gebruik van de botanische tuin tot het 
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verleden. Voor botanisch onderzoek is 
het gebruik van DNA van hun onderzoek 
object essentieel want zonder een goede 
taxonomische basis kan vroeger of later 
blijken dat van verkeerd uitgangsmateri-
aal gebruik is gemaakt.
De drie herbaria in Nederland zijn samen-
gevoegd tot het  Nationaal Herbarium dat 
in Leiden gevestigd is. Het verzamelen 
van plantenmateriaal op drie plekken in 
botanische tuinen; Leiden, Wageningen 
en Utrecht is nu geconcentreerd in Lei-
den. Hiermee is opnieuw een taak van de 
Wageningse en Utrechtse botanische tui-
nen vervallen. Opnieuw, omdat reeds eer-
der het belang van de tuinen voor onder-
zoek en onderwijs sterk werd beperkt
Het wetenschappelijk onderzoek aan 
de collecties is feitelijk al verdwenen. 
Er vindt nog wel onderzoek plaats maar 
dan veelal door promovendi aan een spe-
cifieke plantengroepen. Voor Wagenin-
gen was dat onder andere het promotie 
onderzoek naar orchideeën (Arends), 
Begonia (Sosef), Draceaena (Bos) en Amor-
phophallus (Hetterscheid). Het is vreemd 
dat in het kader van het behoud van 
biodiversiteit, een ‘hot item’ in de tegen-
woordige tijd, taxonomisch onderzoek 
aan planten grotendeels is verdwenen in 
Nederland. 

de tuinchef  Jo hounjet aan het werk

De recente oratie van Peter van Welzen, 
uitgesproken  op 19 januari 2009, eveneens 
in Leiden, geeft een idee in welke richting 
het gaat. In zijn oratie ‘Voorkomen is beter 
dan verdwijnen’  noemt hij drie onderzoeks-
thema’s die van belang zijn: historische 
patronen; hedendaagse patronen en toe-
komstige patronen. In zijn rede komt het 
verdwijnen van biodiversiteit uitgebreid aan 
de orde. De tegenwoordige uitroeiing van 
planten en dieren beschouwt hij als de zesde 
massa-extinctie die de aarde gekend heeft. 
De meest bekende is de laatste waarbij veel 
diergroepen ten onder gingen, mogelijk door 
een meteorietinslag bij het hedendaagse 
Yucatan in Mexico. 
Tenslotte onderstreept Van Welzen het 
belang van fylogenetisch onderzoek. Dit 
stamboomonderzoek heeft door het gebruik 
van moleculair biologische methodieken een 
grote versnelling gekregen. 
Biodiversiteit is blijkbaar het nieuwe richt-
punt voor botanische tuinen. In de NRC van 
zaterdag 31 oktober 2009 noemt Bob Ursem 
dit schijnbaar zijdelings nog even. ‘Botani-
sche tuinen hebben een belangrijke taak 
als bron voor onderzoek aan biodiversiteit. 
Door het biodiversiteitsverdrag gaan landen 
er steeds meer toe over om hun eigen gene-
tische bronnen te beschermen en wordt het 
steeds moeilijker oorspronkelijk plantma-
teriaal uit bijvoorbeeld tropische landen te 
verkrijgen.’
Er is dus nog steeds een rol voor Botanische 
tuinen, zij het in een andere vorm dan bij de 
stichting van die tuinen aan de orde was.

amorphophallus: 
is het wel een plant?

1 amorphophallus paeoniifolius: de naambrengende soort.

WilBeRt hetteRscheid
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inleiding
In een eerdere aflevering van Arbor Vitae 
schreef ik een korte bijdrage over een 
buitengewoon verontrustende plant uit 
de aronskelkfamilie, n.l. Helicodiceros. 
Om in die termen te blijven, is er een 
nog een geslacht in de Araceae dat in 
dit opzicht de absolute topper is, n.l. 
Amorphophallus (bij zo’n naam ben je 
al gauw verdacht….). De grootste soort 
(A. titanum) baart altijd weer veel opzien 
als hij bloeit in een botanische tuin. Op 
verzoek van de redactie zal ik dit illuster 
gezelschap soorten (zo’n 200) kort aan u 
voorstellen, volgend op een voordracht 
die ik er een keer over hield op de Den-
drologendag in Wageningen.

verspreiding en ecologie
Amorphophallus komt alleen in de oude 
tropen voor (Afrika en Azië) en enkele 
soorten in de randgebieden leven onder 
subtropische omstandigheden. De hoog-
ste soortenconcentratie is te vinden in 
Indochina en Thailand.  Veelal leven ze 
in verstoorde gebieden of aan bosranden 
en op hellingen, waar geen dichte bla-
derkroon bestaat. Sommige soorten zijn 
aangepast aan licht beboste savannen. 

Bloem of geen bloem?
De naam Amorphophallus werd in 1825 
door de Nederlandse taxonoom C.L. 
Blume gegeven aan een plant die hij in 
Indonesië tegenkwam. De plant deed 
hem blijkbaar denken aan een “vorm-
loze penis” (de letterlijke betekenis van 
de geslachtsnaam). En geheel ongelijk 
had hij niet (zie afbeelding 1). Zoals in 
alle aronskelkfamilieleden bestaat de 
bloei uit een bloeikolf (spadix) en daar-
omheen een schutblad (spatha). Het 
geheel vormt dus technisch gezien een 
bloeiwijze en geen bloem. Wel is het 
zo dat het samenspel tussen alle onder-
delen van dit spadix+spatha-complex 

functioneel op een enkele bloem lijkt. 
Deze “bloem” en diens vormenrijkdom 
vormen de sleutel tot het evolutiesucces 
van deze groep. De variatie aan verschij-
ningsvormen van allerlei kenmerken in 
de bloeiwijze is onovertroffen in de Ara-
ceae. In grote lijnen lijkt al die variatie 
gegenereerd om bestuivers op bijzondere 
wijze aan te trekken. 

cyclische levenswijze
Amorphophallussoorten hebben in 
meerderheid een ondergrondse knol en 
slechts een enkeling heeft een wortelstok 
die min of meer over de grond groeit. De 
knol kan rond, afgeplat of verticaal ver-
lengd zijn en varieert van de grootte van 
een knikker (A. ongsakulii) tot reuzen 
van ca. 120 kilo (A. titanum). De knollen 
kunnen zich splitsen, stukken afsnoeren 
of meer of minder zijknolletjes vormen 
als vorm van vegetatieve vermeerdering. 
Knollen zijn in het algemeen opslagorga-
nen van belangrijke stoffen tijdens rust-
perioden en zo ook bij Amorphophallus. 
Vrijwel alle soorten kennen een lange 
(droge seizoen in moessongebieden) of 
kortere (natte tropen) rustperiode. Als die 
periode voorbij is loopt de knol weer uit. 
Afhankelijk van de soort vormt zich of 
alleen een blad, of een blad en bloeiwijze 
of alleen een bloeiwijze. De Afrikaanse 
soorten vormen steeds in één groeisei-
zoen blad en bloei, terwijl de Aziatische 
soorten veelal in één seizoen een blad 
maken en pas in het volgende seizoen 
bloeien (zonder blad) en het seizoen 
daarna weer een blad. Variatie op deze 
thema’s komen ook voor. 

het blad
Het blad van een Amorphophallus is een 
unieke constructie. Het bestaat uit een 
verticale steel (direct uit de knol) en een 
horizontale bladschijf die altijd is opge-
deeld in minimaal 3 deelblaadjes, maar 

2 amorphophallus gigas: imitatie van een jonge boom.

3 amorphophallus prainii: zittende bloei

4 amorphophallus muelleri: gesteelde bloei
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meestal vele tientallen of honderdtallen 
(afb. 2). De tekening op de bladstelen is 
een studie apart waard. Een uitgebreid 
palet aan vlekken en kleuren is voor-
handen en vaak lijken de patronen op 
opgeplakte korstmossen. In combinatie 
hiermee zijn bij een aantal soorten deze 
korstmosachtige vlekken ook nog eens 
verhoogd, zodat de imitatie levensecht 
wordt. Ook komen algvormige vlekken 
voor. Deze imitaties lijken de plant een 
houtig uiterlijk te geven, wat nog wordt 
vervolmaakt door de horizontale, sterk 
opgedeelde bladschijf, die daarmee op 
de kroon van een jonge boom lijkt. De 
bladeren vallen op deze manier niet erg 
op in een open bos met veel jonge opslag 
van bomen. Mogelijk een methode om 
aan planteneters te ontkomen, door op 
oneetbaar hout te lijken of onzichtbaar te 
worden. In weer andere soorten bestaan 
patronen van smalle lange lijnen op 
de steel, die de steel doet wegvallen in 
omgevingen met veel verticale lijnen 
in de vegetatie. Bij de kleinste soorten 
is het blad niet veel hoger dan een paar 
cm maar in A. titanum zijn stelen gezien 
van 5 meter hoog, 30 cm doorsnede en 
bladschijven van 7 meter doorsnede. Dat 
zijn voor kruidachtige planten geen mis-
selijke maten!

Bloei
De bloeiwijze van Amorphophallus kan 
min of meer op de grond zitten (afb. 3) of 
op een lange steel (afb.1, 4). De zittende 
bloeiwijzen lijken opvallend vaak op 
dierlijke resten in verregaande staat van 
ontbinding of op dierlijke uitwerpselen 
en zelfs een duidelijke rioollucht komt 
vaak voor. Interessant is dat de bijbeho-
rende luchtjes inderdaad ook door derge-
lijke soorten worden verspreid, waarover 
hieronder meer. De zittende bloeiwij-
zen hebben ook vaak een horizontaal 
afstaande spatha, zodat de heerlijkheden 

als het ware op een bordje worden aan-
geboden. De klanten van dit lekkers zijn 
natuurlijk voornamelijk aas- en mest-
kevers van meerdere soorten en maten. 
Ook vliegen zijn waargenomen, vooral 
op kadaverlucht verspreidende soorten. 
De langgesteelde soorten hebben meestal 
een meer rechtopstaande spatha, maar 
doen niet onder voor hun zittende fami-
liegenoten in termen van nare luchtjes. 
Ook hier kadaverlucht, rioolvarianten, 
uitwerpselen etc. Opvallend is dat een 
aantal selecte groepjes soorten voor ons 
aangename geuren verspreiden zoals 
anijs, amandel, citrus, fruit of sterk zoet, 
zoals hyacinten. Helaas zijn deze groepen 
in de minderheid. 
Amorphophallus soorten zijn dus voor hun 
bestuiving sterk afhankelijk van een 
beperkt aantal groepen insecten, voorna-
melijk middelgrote en kleine kevers. Om 
de aantrekkelijke luchtjes te versprei-
den, werken het mannelijke deel van de 
spadix en de appendix mee, door gedu-
rende enkele uren sterk op te warmen 
en de vervluchtiging van de chemische 
stoffen te helpen. De weefsels van deze 
delen bevatten cellen met een enorme 
dichtheid aan mitochondrien, de interne 
energiefabriekjes van cellen. Deze orga-
nen zetten in hoog tempo zetmeel om en 
daarbij komt veel warmte vrij. Na de ver-
hitte periode, zijn vaak de cellen geheel 
stukgebrand en alle mitochondrien 
verdwenen. Een heftig, maar destructief 
proces. De temperatuur van deze “edele” 
delen kan tot 15 graden Celsius boven de 
omgevingstemperatuur oplopen. Zijn dit 
nog wel planten? 
het bestuivingsmechanisme van Amor-
phophallus is een list om zelfbestuiving 
te voorkomen. Aan de basis van de spadix 
zit een zone vrouwelijke bloemen, die 
alleen bestaan uit stampers (vruchtbe-
ginsel + stijl + stempel) en geen verdere 
bloembladen. Daarboven zit een zone 

mannelijke bloemen, die elk individueel 
bestaan uit 2 - 5 meeldraden en verder 
ook geen bloembladen. Om ervoor te 
zorgen dat zelfbestuiving voorkomen 
wordt, rijpen de vrouwelijke bloemen 
het eerst op en zijn stuifmeelontvanke-
lijk op het moment dat de bloeiwijze 
zich opent (spatha vouwt open) en de 
geurontwikkeling start. Dan moeten dus 
de kevers worden aangetrokken, die al 
stuifmeel bij zich moeten hebben. De 
kevers duiken in de basis van bloeiwijze 
en krioelen daar flink rond, meestal zeer 
sexueel verhit omdat in de geurstoffen 
vaak insectenferomonen voorkomen, die 
dit bedenkelijke gedrag nogal aanmoe-
digen. Door de vele bewegingen wordt 
het binnengedragen stuifmeel afgezet 
op de stempels. Na enkele uren houdt de 
geurontwikkeling op en de vrouwelijke 
bloemen verliezen hun ontvankelijkheid. 
Maar nu moet het stuifmeel van de plant 
nog op een of andere manier opgevangen 
worden en verspreid. Hiervoor dienen 
dezelfde kevers in de spathabasis. Zij 
worden een aantal uren beziggehouden 
zodat ze niet de neiging hebben weg te 
vliegen. Om dit te regelen hebben soor-
ten verschillende truuks ontwikkeld. 
Bijv. het spekglad houden van de binnen-
wand van de spatha, zodat klimmen niet 
werkt, of het maken van barrières, zoals 
een haarzone aan de spadix waar niet 
doorheen te komen is, of een dakvormige 
constrictie waardoor de kevers niet weg 
kunnen vliegen. Heel bijzonder is dat een 
flink aantal soorten een maaltijd voor de 
kevers opdient. Die maaltijd bestaat uit 
niet-functionele mannelijke bloemen tus-
sen de vrouwelijke en mannelijke zone, 
die zijn omgevormd tot zeer eiwitrijke 
organen, die door de kevers gulzig wor-
den aangevreten. En wie wil er nou van 
tafel, als die nog vol staat? 
Na enkele uren openen zich de manne-
lijke bloemen aan de spadix en werpen 

5  amorphophallus titanum: rode 
bessen 

6  amorphophallus amygdaloides: 
blauwe bessen.
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Bezienswaardigheden
november 2009 - maart 2010

aRBoRetuM de dReiJen aRBoRetuM BelMonte

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

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

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
Sterhyacinth (Scilla) bloeiend
Toverhazelaar (Hamamelis) bloeiend
Forsythia bloeiend
Beverboom (Magnolia) bloeiend
Mahoniestruik (Mahonia) bloeiend
Sierkers (Prunus) 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
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hun stuifmeel naar beneden, waarmee 
de kevers geheel bedekt raken. Vanaf dat 
moment verslappen alle detentietech-
nieken in de plant en de kevers kunnen 
ervandoor, op zoek naar het volgende 
feest. 
De achtergebleven bloeiwijze vergaat 
grotendeels behalve het vrouwelijke 
deel, dat opzwelt en waarop de individu-
ele bloemen veranderen in bessen, vaak 
fel gekleurd (rood, oranje, blauw, wit, 
geel; zie afb. 5, 6) en sterk in het zicht, 
waardoor vogels ze kunnen vinden en 
opeten en zo de zaden verspreiden. Bij 
zittende soorten, verlengt de bloeiwij-
zesteel zich tijdens dit proces op specta-
culaire wijze en drukt de bessen omhoog, 
zodat ze goed in het zicht staan. 

uitzonderlijke zaken
Nadat uit bovenstaande duidelijk moge 
blijken dat Amorphophallus soorten hun 
uiterste best doen om het de bestuivers 
naar de zin te maken, maar ze tevens uit-
bundig uit te buiten. Een speciaal geval 
is A. interruptus, [fig.7 a,b]daar blijft de 
spatha steeds dicht tegen de spadix en 
laat maar hele kleine gaatjes open voor 
zeer kleine kevers. Om eruit te komen 
moeten de kevers ten slotte over de 
mannelijke bloemen kruipen, die in een 
wenteltrapvorm zijn gerangschikt en het 
stuifmeel OP de wenteltrap laten liggen, 
zodat de ontsnappende kevers er steeds 
in lopen en het meenemen.

WilBeRt hetteRscheid

[EErdEr gEpubl icEErd in  Arbor v itAE .  19 ,3 ,  2009 ; 

mEt toEstEmming vAn dE nEdErlAndsE dEndrologischE vErEnig ing]

 
 

7 a & b  
amorphophallus interruptus: 
(boven) spatha deels 
weggesneden, nog voor de 
stuifmeeluitstoot en 
(onder) stuifmeel liggend 
op de wenteltrap. 
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