Plantaardige
gedrochten

door: Leo van den Berkmortel

In de Paterstuin, dicht bij de
treurbeuk, staat een eik, Quercus
robur, met twee merkwaardige verticale verdikkingen op de stam......
Van één van onze lezeressen kregen we het verzoek om
eens wat te schrijven over al die rariteiten en gedrochten
die je op een wandeling door het Arboretum tegenkomt.
Aan zo’n vraag willen we als redactie graag tegemoetkomen. Dus als u ook een wens hebt, laat het ons weten. We
kunnen natuurlijk niet garanderen dat we iemand vinden
die er een stukje over wil schrijven, maar we doen ons best.
Over de “plantaardige gedrochten” hebben wij zelf wat
opgezocht en het resultaat leest u hieronder.
1.
Rare stammen
In de Paterstuin, dicht bij de treurbeuk, staat een eik, Quercus robur, met twee merkwaardige verticale verdikkingen op
de stam, precies tegenover elkaar. Jaren geleden is daar al
eens iemand van de Bomenstichting naar komen kijken en
die noemde dit een “pinocchioneus”. Die zou op verschillende manieren ontstaan kunnen zijn. De verklaring die
het vaakste gegeven wordt is dat het een gevolg zou zijn
van torsie. In de tuin van Tivoli staan veel grote bomen,
maar er is ook een open ruimte, waar de wind niet geremd
wordt. Bij elke storm krijgt de kroon van onze eikenboom
een aantal flinke windvlagen vooral aan de oostkant. De
stam kan de draaiende beweging niet verwerken en scheurt
overlangs open. Daarna groeit die scheur wel weer dicht,
maar bij de volgende storm scheurt de stam op dezelfde
lijn weer, enzovoorts. Elke keer groeit er wat extra wondweefsel en dat veroorzaakt die verdikking.
Een andere verklaring die men wel eens hoort is dat de
boom af en toe wat te snel groeit en dat de stam die groeispurt niet kan verwerken en overlangs scheurt. Ook dan
groeit er telkens wat extra wondweefsel bij en lijdt tot de
verdikking, die men pinocchioneus noemt.
Andere rare stammen vind je bij sommige cactussen en
vetplanten in de kas, want ze hebben eigenlijk niet veel
meer dan alleen een stam. Alle takken en bladeren zijn
vervormd tot stekels.

Quercus robur

2.
Treurvormen
De oudste boom in het Arboretum is de Treurbeuk. Goed
beschouwd is dat ook wel een gedrocht, zo’n boom die niet
in staat is om zijn takken omhoog te richten. En toch is de
boom in de 174 jaren van zijn bestaan wel hoger gegroeid.
Als je de slappe jonge twijgjes ziet, is het een raadsel hoe
dat gelukt is en ook hoe die oude boom wel enige grote
zijtakken al vele jaren horizontaal kan houden. Als wij
mensen onze armen horizontaal proberen te houden, lukt
ons dat maar enkele minuten!
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En de treurbeuk toont nog een ander merkwaardig verschijnsel; loop er maar eens aan de oostkant langs en kijk
omhoog. Je ziet dat er ooit bovenin aan één van zijn stammen een tak gegroeid is die iets hogerop weer met dezelfde
stam vergroeid is. Zo is er een “oog” gevormd.
Er staan nog wel meer treurvormen in de tuin, o.a. de
Moerbeiboom, Morus alba ‘Pendula’, in het zuidwestelijk
deel van het Aziatische gebied en de Prieeliep, Ulmus glabra
‘Camperdownii’ in het Europees deel, dicht bij de Ankerstraat. Maar geen andere kan tippen aan de Treurbeuk.

Robinia pseudoacacia ‘Tortuosa’

4.
Kronkeltakken
De kronkelhazelaar is wel de bekendste kronkelboom. Je
ziet hem in veel tuinen. Maar in het Arboretum hebben
we een veel zeldzamere kronkelboom in het oostelijk deel
van het Amerikaanse gebied: Robinia pseudoacacia ‘Tortuosa’.
Waarom zo’n boom zijn takken niet normaal recht laat
groeien, maar op een kronkelende manier, weten wij niet.
Het groeipunt is op de een of andere manier zijn richtinggevoel kwijt en groeit slingerend, zoals een dronkenman
het ook niet recht kan houden.
Zulke kronkelvormen worden altijd vegetatief vermeerderd. Men ent dan een kronkeltakje op een normale onderstam. Als je van zo’n kronkelboom zaad oogst en uitzaait,
dan groeien er normale boompjes uit, dus niet kronkelend.
Dat heb ik althans gemerkt bij de kronkelhazelaar. De mutatie zit dus niet in de cellaag waaruit het zaad ontstaat.

Treurbeuk

Bandvorming of fasciatie bij Wilg

3.
Heksenbezems
De dwergconifeertjes in het Pinetum, die zeer
dicht vertakt zijn, bijv. Picea abies ‘Nidiformis’, zijn eigenlijk heksenbezems. Ze worden
vermeerderd door enten, want eigenlijk is
het een ziekte die door een schimmel of een
mycoplasma (een soort bacterie) veroorzaakt
wordt en die gaat niet met zaad over, maar
wel via enten. Door deze “ziekte” groeien
uit alle slapende knoppen nieuwe twijgjes,
die zelf ook weer volop vertakken. Bij een
normale tak groeit de eindknop uit en produceert een groeiremmer die ervoor zorgt dat
de lagere knoppen beneden de eindknop niet
uitlopen, maar slapend blijven.
Heksenbezems kennen wij vooral uit het bos,
waar we ze wel eens zien in de kroon van een
berkenboom of een spar en die we dan soms
voor vogelnesten aanzien.
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5.
Erg grote bladeren
In het Arboretum vindt men de grootste bladeren aan de
Gunnera manicata op de slootkant aan de zuidoostkant van
de grot. Deze plant komt uit Zuid-Brazilië en sterft elk
jaar bovengronds af in ons klimaat. Als wij het hart van de
plant in de winter afdekken, overleeft de wortelstok met de
wortels wel en loopt in het voorjaar weer uit. In een paar
maanden tijd kan de plant dan een hoogte bereiken van
meer dan 2 meter, met bladeren van bijna 2 m doorsnee
aan bladstelen van bijna 2 m lang. Er is nog een andere
soort, Gunnera tinctoria, uit Chili, die iets minder koudegevoelig is, maar ook ’s winters afgedekt moet worden. Die
blijft iets kleiner. Echt heel klein groeit Gunnera magellanica,
afkomstig uit het zuiden van Chili en Argentinië. Die staat
in het Arboretum als bodembedekker onder de groep
Cornus-soorten bij de noordkant van het Malus-laantje,
dicht bij de geelbladige Acacia, Robinia pseudoacacia ‘Frisia’.
Ook deze soort sterft bovengronds af, maar hoeft niet
afgedekt te worden.

tijdens de groei waarschijnlijk een rol. Als een kweker van
kropsla zaad wil oogsten van planten met gefascieerde
stengels, dan plant hij ze in een warme kas. Bij hogere
temperaturen gaat de slaplant normale stengels maken met
normale bloemen en zaadvorming.
7.
enorme stekels of doorns
Bij het terras van hotel Tivoli aan de achterkant staat een
Gleditsia triacanthos met zelfs grote stekels op de stam. Vanuit het Arboretum is hij niet goed te zien.
8.
Bonte bladeren
Commercieel schijnen ze een succes te zijn, maar goed
beschouwd zijn het toch maar ziekelijk ogende bladeren.
Kijk maar naar de volgende voorbeelden: Aucuba japonica
‘Variegata’ (in de Paterstuin, tegenover Parrotia persica), Fagus
sylvatica ‘Oudenbosch’ (in de Viburnum-hoek, ongeveer
middenin) en Quercus serrata (voorheen Q. glandulifera) ‘Theofaan’ (in het Aziatisch deel, dicht bij de Bansloot).

Gunnera manicata

6.
Fasciaties of bandvormige takverbredingen
De nog jonge wilg bij de rode brug, Salix udensis ‘Sekka’
vormt af en toe een tak die bandvormig uitgroeit en er
uit ziet als een heleboel met elkaar vergroeide evenwijdige
twijgjes. De top van een dergelijk stengel ontwikkelt een
groot aantal naast elkaar gelegen groeipunten die in één
vlak vergroeien en een platte, vaak krullende of spiraalvormige stengel geven. Door stekken of enten kan de afwijking in stand worden gehouden. Bij deze wilgensoort komt
deze afwijking vaak voor. Je kunt deze afwijking soms ook
zien bij Forsythia en bij Paardenbloemen en allerlei andere
planten. Naast erfelijke aanleg speelt ook de temperatuur

9.
Erg grote bloemen
De Vaantjesboom, Davidia involucrata, heeft enorme witte
schutbladen, waar hij zijn Nederlandse naam aan dankt. Hij
wordt ook wel Zakdoekjesboom genoemd. Hij bloeit eind
april of begin mei.
10.
Gevulde bloemen
Als de meeldraden en stampers van een bloem omgevormd
zijn tot extra kroonbladen, dan vinden veel mensen dat een
pluspunt en dus speelt de handel daarop in. Van de Ranonkelstruik, Kerria japonica, kun je in een tuincentrum praktisch alleen de gevuldbloemige variant ‘Pleniflora’ vinden.
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Vaantjesboom
Silene dioica - vrouwelijk exemplaar

Gelukkig kan het Arboretum u de enkelbloemige tonen,
namelijk in het zuidwestelijk deel van het Aziatische gebied.
Insecten zijn helemaal niet zo blij met gevulde bloemen; ze
kunnen geen stuifmeel en geen nectar meer vinden in zulke
bloemen.
11.
Dikke buiken
Een van de toppunten is wel de opgezwollen kelk van de
Blaassilene, Silene vulgaris, en de Dagkoekoeksbloem, Silene
dioica, te vinden in de bloemenborder. Toen Linnaeus die
Latijnse namen ging geven, dacht hij aan Bacchus, de bierdrinkende god, die al als puber door zijn ouders het huis
uitgejaagd werd omdat hij onhandelbaar was. Hij werd toen
opgevangen en “opgevoed” door zijn oom Silenos, die nog
meer dronk en een enorme buik had. Daarom kreeg die
plant de naam Silene van Linnaeus. Dit soort humor hadden
we niet gezocht bij Linnaeus.
De soortnaam dioica betekent “tweehuizig”. Dat wil zeggen dat er afzonderlijke mannelijke (♂) en vrouwelijke (♀)
planten zijn. De ♀ heeft de dikste buik omdat daar een
vruchtbeginsel in zit met vijf stampers, die als witte draadjes naar buiten steken.
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