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Op de voorkant de uitlopende blad- en bloemknop-
pen van een hybride rode paardenkastanje, oftewel 
de Aesculus x carnea ‘Plantierensis’.  Deze triploide 
cultivar heeft 60 chromosomen (40 van A. hippocasta-
num en 20 van A. pavia). Ontstaan in de kwekerij van 
Simon-Louis Frères te Plantières nabij Metz uit een 
terugkruising van A. x canea met A. hippocastanum, een 
van de oudersoorten. Volgens de botanische code 
moet deze tot de hybride A. x carnea worden gere-
kend. De benaming Aesculus x plantierensis waaronder 
deze kastanje lang bekend is geweest, was derhalve 
onjuist. De pavia is een kleine Amerikaanse kastanje-

soort met dieprode bloemen. De hippocastanum is de 
witte paardenkastanje. Ons exemplaar stamt uit 1995. 
De bloeitijd valt eind april/mei. De ‘kaarsen’ zijn bij-
zonder groot en met een licht roze kleur (vleeskleurig) 
in de bloembladen. De volgroeide hoogte is ongeveer 
15 meter.  De kroon is dicht en vrij piramidaal. De 
boom is vruchtloos, een kastanje zonder kastanjes 
dus, en dat maakt deze aesculus geschikt voor aan-
plant in openbaar groen. Zodat je de boom aan kan 
treffen in lanen, parken en op pleinen.
In het Arboretum vind je onze boom vanzelfspre-
kend in het Europese gedeelte.

Coverboom: Aesculus x carnea ‘Plantierensis’

tekst en foto voorkant: Ellen van der Peet



Voorwoord

Verhalen oPhalen
Heeft u hem al gezien, de koepel van de pas gerenoveerde 
Kapel van Saint Louis? Die is weer in alle glorie hersteld en 
maakt het historisch hart weer een stukje interessanter en 
aantrekkelijker voor de bezoeker. Vanuit de Broedertuin in 
het Arboretum heb je er een prachtig zicht op en kun je, in de 
nabijheid van de Lourdesgrot en de heiligenbeelden, soms nog 
de serene rust van het vroegere religieuze leven ervaren. Dat 
rijke roomse leven dat hier vanaf  1840 de boventoon voerde 
en borg stond voor economische bloei van de lokale gemeen-
schap, veranderde na 1980 in hoog tempo in religieus erfgoed. 
De forse inspanning die het heeft gekost om gebouwen in 
een gepaste omgeving een nieuw leven te geven, beginnen 
vrucht af  te werpen. En terwijl dat proces van herbestemming 
nog niet af  is, merk ik al wel dat steeds meer toeristen de weg 
naar het koepelstadje weten te vinden. Van nabij weet ik dat 
Visit Halderberge er hard aan werkt om nog meer bezoekers 
naar Halderberge, de Basiliek, de musea en het Arboretum te 
trekken. Van wezenlijk belang daarbij is het vertellen van het 
verhaal van die rijke roomse historie. Rondleiders in het Arbo-
retum doen dat tijdens een rondleiding beeldend en boeiend 
over alles wat bijzonder is in de tuin. De individuele bezoeker 
kan het verhaal vinden in een gidsje dat vertelt over bijzondere 
bomen en over alles wat in deze groene parel herinnert aan 
het vroegere religieuze leven. Ook in deze en vorige edities 
van Aesculus en op onze website zijn verhalen te vinden die 
de tuin en zijn historie beeldend over het voetlicht brengen. 
Maar kom vooral ook in het historisch hart en de tuin zelf  de 
prachtige verhalen ophalen. 

Veel leesplezier met deze Aesculus. 

Johan van Oosterhout, 
voorzitter
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Kapel Saint louis gezien vanuit het arboretum
Foto: ellen van der Peet
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Kaalslag
Met enige regelmaat is het in het land raak. 
Ook tussen Oudenbosch en Hoeven vond 
enige jaren geleden een kaalslag plaats. 
Tientallen forse eiken legden het loodje. 
Een fietspad moest blijkbaar zo aangelegd 
worden dat er een rij bomen voor moest 
wijken. Nog steeds is het heel kaal rondom 
de rotonde die het begin van de omleidings-
weg vormt. Herplant is verplicht. Ergens in 
de gemeente. Dat betekent dus dat ‘mijn’ bo-
men in een andere kern van Halderberge als 
‘sprietjes’ geplant kunnen worden, ik hoef  er 
niets van te zien of  te merken. 

Kale straten
Ook in Almere vond een enorme kaalslag 
plaats. De daar geplante platanen bleken te 
groot voor de straat te zijn. Daar begint het 
natuurlijk mee. De juiste boom op de juiste 
plek. Platanen zijn prachtig, maar worden 
inderdaad wel heel hoog. In een doorsnee 
Nederlandse nieuwbouwstraat past dat niet. 
Je begrijpt zo’n keuze niet. Langer naden-
ken, had dit kunnen en moeten voorkomen! 
Bewoners voerden een tevergeefse strijd 
voor het behoud van hun groen, in hun hele 
wijk vond een kaalslag plaats, niet alleen 
te hoge platanen waren de klos. Kaalslag 
dreigt momenteel langs provinciale wegen 
onder het mom de verkeersveiligheid te 
verhogen. De vraag is of  het verwijderen 
van de bomen juist niet leidt tot nog harder 
rijden. De maximale snelheid begrenzen 
én bewaken lijkt een beter idee dan deze 
fijnstofzuiveraars en zuurstofproducenten 
om te kappen.

Grote, oude bomen, ze intrigeren ons. Als ik dit schrijf  
is de lente in aantocht en keren de blaadjes terug. De 
tijd is bijna voorbij waarin je goed kunt zien welke 
vorm ze hebben. De mooiste bomen zijn even breed als 
ze hoog zijn. Ze staan doorgaans voor kerken, op een 
dorpsplein of  op een begraafplaats. Ze spreiden hun 
takken uit op landgoederen. In achtertuinen vind je ze 
niet zo vaak. Waarom niet? Omdat een boom tijd, héél 
veel tijd nodig heeft om zo te worden. Vaak meer dan 
100 jaar. 

En die tijd is de meeste bomen vaak niet gegeven. Er zijn genoeg redenen om 
de zaag in een boom te zetten. We willen een huis bouwen, een weg aanleg-
gen, een fietspad, een hele woonwijk, onze tuin veranderen of  er wordt teveel 
licht weggenomen, er valt ‘troep’ uit, de boom is gevaarlijk en ga zo maar 
door. Als een boom eenmaal de status van monumentaal bereikt heeft, ver-
andert er veel. We sparen de boom, we durven het niet meer aan er een zaag 
in te zetten, vinden het zonde of  het mag simpelweg niet. De fase ervoor is 
cruciaal, krijgt de boom wat hij nodig heeft: tijd en ruimte. Als wij doorgaan 
met alle bomen die in de weg staan maar nog lang geen 100 jaar oud zijn te 
slopen, kunnen volgende generaties dan nog genieten van oude bomen?

Groen erfgoed,
het ontstaat niet vanzelf, je moet er 

vooral iets voor laten: de totstandkoming 
van een monumentale boom.

door Ellen van der Peet
eigen foto's tenzij anders vermeld

dikste boom el Tule in Mexico foto leigh Thelmadatter

Comomeer

4
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Moeierboom etten-leur vermoedelijk geplant in 1675

Babybomen
In Roosendaal ging een rij Gingko’s in de hakselaar. 40 jaar oud werden 
ze op leeftijd gevonden. Wat? Dit zijn voor deze boom babyleeftijden. 
Ze zijn net begonnen! De oudste nog levende exemplaren zijn circa 1000 
jaar oud en zelfs na vernietiging door een atoombom in 1945, verrees een 
getroffen Gingko weer uit het as in Hiroshima. 
Ook oude bomen ontspringen de zaag niet. In Den Haag gingen kastan-
jes door de versnipperaar voor een parkeergarage waar 300 auto’s kun-
nen staan. Hoe nodig was dat? Bewoners protesteerden, maar kregen 
geen gehoor. De zaag erin. Kon het echt niet anders? Met plezier keek ik 
dan ook naar Piet Boon in een tv-uitzending over Bonaire. Boon krijgt 
de opdracht een huis te ontwerpen en treft een paar mooie palmbomen 
aan midden op het te bebouwen perceel. Hij besluit zijn ontwerp erop 
aan te passen en het huis vormt zich om de palmen heen, die opeens op 
een binnenplaats staan. 

Het verplaatsen van een monumentale eik
Op facebook circuleerde op een gegeven moment een filmpje over een 
eik die in een Amerikaanse plaats verhuisde vanwege de aanleg van een 
weg. Er werd voor verhuizing gekozen in plaats van omzagen, omdat het 
hele dorp aan de boom gehecht is en al vele generaties met de boom zijn 
opgegroeid. Al gauw kwam het commentaar op facebook dat het vast 
niet echt kon zijn of  een showfilm voor de betrokken aannemer. Ook 
vroeg men zich af  of  de boom het overleefd heeft. Ik besloot de feiten 
te checken en stuurde een mail naar Amerika. De afdeling communicatie 
functioneerde geweldig, want binnen 24 uur had ik antwoord. ‘Ja, het gaat 
goed met de boom en de kosten zijn het waard…. 200.000 dollar.’ Bij de 
verplaatsing kon gebruik gemaakt worden van een speciaal spaarpotje 
voor dit soort zaken. Helaas een half  jaar later zijn er grote zorgen, blijkt 
uit nieuwe krantenberichten. De boom lijkt door de stress van de verhui-
zing toch ziek te zijn geworden… Wat zeggen ze ook al weer over oude 
bomen? Een aanpassing van het verkeersplan was misschien toch slimmer 
geweest.

Conclusie
Willen volgende generaties over 100 jaar ook kunnen genieten van mo-
numentale oude bomen, dan zullen we nu de botte bijl en motorzaag wat 
vaker in de kast moeten laten staan. Onze plannen durven aanpassen. En 
accepteren dat 40 jaar geen hoge leeftijd is voor een boom. In Nederland 
mogen de meeste niet ouder worden. De Moeierboom in Etten-Leur 
werd vorig jaar Nederlandse Boom van het Jaar en is nu in de race voor 
Europese Boom van het jaar. De grootbladige linde is al eeuwenoud.  
Dankzij al die generaties die ‘m lekker lieten staan en oud worden.

Feitjes en weetjes,  
oud, hoog en dik:
De oudste boom van de wereld staat, dacht men lange tijd, in de 
White Mountains in Californië, de exacte locatie is geheim om 
de boom, een Pinus longaevea tegen vandalisme te beschermen. 
De boom is 4853 jaar oud en draagt de naam Methusalem. In 
hetzelfde bos is in 2013 een nog oudere boom aangetroffen: 
Dennis is van hetzelfde soort en zou 5071 jaar oud zijn.

In ons land is een Hollandse linde (Tilia x europaea ‘Pallida’) 
in Sambeek de oudste, deze krasse knar schat men 500-700 
jaar oud. Zijn omtrek is 7.9 m, naast de oudste ook de dik-
ste linde van Nederland. Bomenkenner Bert Maes (auteur 
van Monumentale bomen in Nederland) is van mening dat de 
werkelijke leeftijd ergens tussen de 350 en 500 ligt. Ook 
een andere linde, locatie kasteel Westhove in Oostkapelle, 
is ca 500 jaar.

Zekerheid is er over een zomereik (Quercus robur). In 1930 is 
vastgesteld dat dit oudje in 1525 is geplant op Landgoed Baest. 
‘Het Kroontje’ is dus op weg naar de 500. Ook een zomereik, 
de ‘Kroezeboom’ in de gemeente Tubbergen is ca. 500 jaar.

De dikste boom in Nederland is een tamme kastanje op 
Landgoed Heerlijkheidbeek: 8.5 meter. Dat is heel dik, maar 
El Tule in het dorpje Santa Maria del Tule in Mexico is mis-
schien wel de dikste ter wereld én mogelijk meer dan 2000 
jaar oud. Deze Mexicaanse cipres, Arbol del Tule, heeft een 
omvang van 36.2 meter en een diameter van 14.05 meter, één 
minuut heb je nodig om er omheen te lopen. Het gewicht van 
de boom is 636.107 ton. De boom heeft een sterk golvende 
omtrek, mogelijk van meerdere stammen die één geworden 
zijn. In de meting zijn de golven gevolgd. De kroon heeft een 
hoogte van 35.4 meter en breedte van 43.9 meter.

De hoogste boom in Nederland is een douglasspar (Pseudotsuga 
menziezii) op het Loo in Apeldoorn (49 meter). Een sequoia 
in het Arboretum Schovenhorst te Putten is 41 meter. Dat is 
nog niks. De hoogste boom ter wereld staat in het Redwood 
National Park en is een kustsequoia(Sequoia sempervirens) met de 
naam Hyperion, locatie geheim. Deze is bijna 116 meter hoog. 
De beroemde General Sherman in het Sequoia National Park, 
een mammoetboom (Sequoiadendrom giganteum), is 83.8 meter 
hoog. Lees meer over deze giganten op pagina 30

Bronnen:
• wikipedia

•  www.tuinenstichting.nl artikel met als thema monumentale 

bomen. 

• www.monumentaltrees.com

• diverse nieuwsartikelen

Pagodeboom op de begraafplaats in oudenbosch plantjaar 1936Fagus sylvatica ‘Pendula’ arboretum
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Bomen hebben altijd al een 
grote spirituele betekenis gehad 
voor de mens. Ze zijn immers 
veel ouder, groter en krachtiger 
dan wij. Ook nu nog dichten 
sommige mensen bomen boven-
natuurlijke krachten toe en dat 
deden zeer zeker de voorchris-
telijke volkeren in Noordwest-
Europa. 

In hun mythologie maakte de god Odin, die 
we ook wel kennen als Wodan, uit iepenhout 
de eerste vrouw. Ze heette Embla. Het kan 
ook zijn dat hij haar maakte uit een els, een 
lijsterbes of  een wijnrank, daarover zijn de 
geleerden het niet eens.
Het is volgens diverse bronnen wel zeker 
dat in de oude verhalen Odin de eerste man 
maakte uit de stronk van een es. Hij noemde 
hem Ask.
Het essenhout dat hij daarvoor gebruikte, 
kwam van de Fraxinus excelsior, (gewone es) 
die ook inheems is hier in Nederland. 
Het is dan ook geen wonder dat met name 
de es voor onze voorvaderen een bijzondere 
boom was. 

Een kennismaking
Het is niet duidelijk waaraan de es zijn naam 
te danken heeft. Misschien komt het van het 
oudnoorse askr, wat ‘speer’ of  zelfs ‘schip’ 
zou betekenen. Dat is een aardige verklaring, 
want zoals we nog zullen zien, werd voor 
beide essenhout toegepast.
De Romeinen noemden hem Fraxinus wat 
‘vuurschijnsel’ kan betekenen, ook dat is niet 
zeker. Maar ook die betekenis lijkt me wel 
toepasselijk. 
Excelsior betekent gelukkig wel gewoon 
‘hoog’, ‘verheven’ en dat is niet zo gek; de 
boom kan wel 40 meter hoog worden. 

Verhalen over de gewone es 
Een ongewone boom

door Marja Hoebink
foto's Theo Hoebink tenzij anders vermeld

Yggdrasil de wereld-es 
Heel lang geleden was er een es die nog veel hoger was. Zijn kroon 
groeide zelfs tot ver in het universum. De takken spreidden zich naar alle 
uiteinden van de wereld (die toen nog plat was). Zijn drie enorme wortels 
reikten tot ver in de onderwereld. Dat was de boom die in de noordse en 
Germaanse mythologie bekendstaat als Yggdrasil, de Wereld-es. 
Yggdrasil was altijd groen en dat is opmerkelijk omdat de es pas laat in de 
lente in blad komt en het al vroeg in de herfst verliest. Het was dan ook 
geen gewone boom.
De wereld van Yggdrasil is nogal ingewikkeld maar in het kort komt het 
hier op neer: 

'De es Yggdrasil' naar W.F. Heine (1886) bron: wikimedia 
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Yggdrasil bood onderdak aan al wat leefde. Onder zijn takken vonden 
mensen en dieren bescherming. Ook reuzen, dwergen en andere wezens 
die nu alleen nog in sprookjes leven, woonden er, ja zelfs de overleden 
zielen én de goden. Ieder natuurlijk in een eigen wereld. Dat waren er 
liefst negen in totaal. De goden woonden in Asgaard, de mensen met hun 
dieren in Midgaard en Nilfheim was de laatste verblijfplaats van de doden. 
Zijn drie enorme wortels verbonden de goden, de mensen en de doden 
met elkaar. Elke wortel had een eigen bron. De belangrijkste was de bron 
van Urd, een van de drie schikgodinnen die vanuit deze bron de boom 
water gaf  en hem zo in leven hield. Deze schikgodinnen, die we ook in 
andere voorchristelijke mythes tegenkomen, heetten hier ‘Nornen’ en net 
als de schikgodinnen elders bepaalden zij het lot van mensen en goden. 
In de eindstrijd van de goden en reuzen (Ragnarok) ging Yggdrasil in 
vlammen op. Maar de Wereld-es overleefde de ramp en onder zijn takken 
hielden zich de enige twee mensen schuil die de ramp overleefden. Zo kon 
alles weer opnieuw beginnen.

De noordse mythologie waar Yggdrasil een onlosmakelijk onderdeel van 
is, speelt ook in de hedendaagse cultuur nog een grote rol. Denk bijvoor-
beeld aan het enorme succes van De Hobbit en In de Ban van de ring 
van de schrijver J.R.R. Tolkien (1892-1973). De verfilmingen ervan van 
Peter Jackson waren kaskrakers. Veel van de romanfiguren die in Midden-
Aarden (Midgaard) hun avonturen beleven, vinden hun oorsprong in die 
negen mythologische werelden van Yggdrasil.
De zogenaamde fantasyliteratuur, die vooral onder jongeren een grote 
populariteit geniet, maakt ook gebruik van deze oude mythen. In “Mid-
winteroffer” van de Zweedse schrijfster Anna Jansson uit 2005 is een es 
zelfs een heuse plaats delict!

Door de eeuwen heen is Yggdrasil door kunstenaars vaak afgebeeld. Hij 
prijkt ook als tattoo op diverse lichaamsdelen.

Magie
Door dit oeroude geloof  in de Wereld-es, was er al een essencultus lang 
voor die van de eik. De volkeren in Noordwest-Europa zagen hem als be-
schermer voor mens en dier. Als de wind door de essen zong, zo geloof-
den de Germanen, kwam er vrede.
Zij dichtten hem bijzondere krachten toe en hij diende altijd met eerbied 
behandeld te worden. Zomaar een tak afbreken kon je te staan komen op 
een flinke straf.
De oudnoordse goden maakten hun speren graag van essenhout (daar 
heb je de ‘betekenis’ van zijn naam!), evenals hun collega’s uit andere 
culturen. Geen wonder dus dat de ook de Vikingen hun speren van es-
senhout maakten. Zij waren uitblinkers in de strijd. De angst sloeg hun 
tijdgenoten niet voor niets om het hart als zij hun schepen aan de horizon 
zagen opdoemen. 
De Vikingen verwerkten het hout van de es ook in hun schepen. 
Essenhout behoedde de boot voor kapseizen en zijn opvarenden zo voor 
verdrinken, dacht men. 
Zij bereikten inderdaad met hun boten het huidige Amerika lang voor 
Columbus. Maar of  dat aan de magische krachten van essenhout lag, is 
niatuurlijk de vraag; zij waren immers ook uitstekende zeevaarders.
Toch droegen veel landverhuizers uit de negentiende eeuw een kruisje 
van essenhout op zak wanneer zij vanuit Europa per schip naar Amerika 
vertrokken. Zij hoopten daarmee een vroegtijdig einde op de bodem van 
de oceaan te voorkomen.

Essenhout werd ook graag gebruikt voor 
gereedschap. Nog steeds trouwens. Het is 
hard en toch buigzaam en daarom goed te be-
werken. Het wordt gebruikt in de meubelin-
dustrie en voor turntoestellen. Elke hovenier 
weet dat er geen betere spades, schoffels en 
harken zijn dan die met een steel van essen-
hout.
Lange tijd dacht men dat een hamer met een 
steel van essenhout de magische krachten 
van het hout doorgaf  aan de man die hem 
gebruikte. Die zou dan harder kunnen slaan 
en langer kunnen doorwerken.
Maar gereedschap van goede kwaliteit maakt 
het werk een stuk minder zwaar. Daar kan 
geen magie tegenop.

Vuur
Fraxinus kan ‘vuurschijnsel’ betekenen, zoals 
we hierboven al zal zagen. Misschien omdat 
men het hout heel vroeger gebruikte voor 
zogenaamde noodvuren, aangelegd om nabu-
rige gemeenschappen te waarschuwen voor 
onheil. Het brandt goed en lang.
Tijdens het zonnewendefeest in de zomer 
ontstak men ook vuren van essenhout om zo 
de lucht te reinigen en ziektes te verjagen. Als je 
een beetje van dat vuur meenam naar huis om 
daar je eigen vuur mee aan te steken, bescherm-
de je daarmee je huis tegen ziektes en onheil. 
In delen van Engeland wordt nog steeds met 
Kerstmis een groot houtblok van essenhout 
(Yule log) aangestoken. Als je een beetje as van 

De gewone es in wintertooi 
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es met litteken als gevolg van blikseminslag 

De 'sleutels' van de es 

dat vuur mee naar huis neemt, brengt dat geluk. 
De es beschermt je ook tegen onweer. Dat 
wil zeggen als je hem in de buurt van je huis 
plant. Je moet er niet onder gaan schuilen 
tijdens een onweersbui. Hij is hoog en heeft 
daarom de functie van bliksemafleider.

Onheil
Er valt heel te vertellen over de heilzame wer-
king van de es. Als heler van ernstige wonden, 
als genezer van kwalen en ziektes, als lustop-
wekker, ter bevordering van vruchtbaarheid, 
als afslankmiddel, als voedsel voor mens en 
dier, als geluksbrenger en ga zo maar door.
Maar er is natuurlijk ook een keerzijde. De 
magische krachten van de es trekken ook het 
kwade aan. 
Plantte een man een es, zo dacht men, dan 
was de kans groot dat zijn vrouw geen levens-
vatbare kinderen baarde. Was je beschermd 
tegen bliksem kreeg je dat!
Droeg een es in een jaar te weinig vruchten 
(sleutels) dan stond er groot onheil te gebeuren. 
De es is ook een echte heksenboom. Heksen 
gebruikten hem om donder en bliksem op te 
roepen. Ze aten van de jonge essenloten op de 
vooravond van de lente om zo hun toverkracht 
te verhogen. En last but not least, ze vlogen 
uiteraard graag op een bezem met een steel van 
essenhout. 

Denk hier eens aan als je de gewone es op je 
wandeling door het Arboretum tegenkomt. 
Bijvoorbeeld die met het litteken van blik-
seminslag bij de bloemborder en de  
fraaie exemplaren in het Europese deel.
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Tekst en foto’s: Ellen van der Peet

hommels op kaardenbol

daarop had ik weer twee nieuwe planten in 
de tuin. In het najaar vond ik diverse nako-
melingen terug in mijn grindterrasje.

Verplaatst
Een drietal van deze planten peuterde 
ik voorzichtig los en gaf  ze een andere, 
‘betere’ plek in goede aarde. Dat vond ik 
tenminste. Eén plant liet ik staan op de 
zelfgekozen plek in het grind. Die zomer 
groeiden drie prachtige kaardenbolplanten 
voorspoedig op. Eén in het grind, één op 
de door mij gekozen plek en één elders in 
de tuin waar zich blijkbaar ook een zaailing 
had gevestigd.

Standplaats
Diverse hommelsoorten en andere wilde 
bijen wisten de planten te vinden en 
cirkelden rondjes rond de planten met 
de ringvormige bloeiwijze mee. Later 
die zomer werden natuur en tuinen flink 
geraakt door een heftige zomerstorm die 
in het hele land schade bracht aan bomen, 
planten en gebouwen. Omdat onze tuin op 
het zuidwesten ligt in open landschap, is 
de beplanting gekozen op stormvastheid. 
De schade viel dan ook reuze mee. Alleen 
één kaardenbol van de drie – bijna twee 
meter – hoge planten vol in bloei lag plat. 
Welke? De enige die om ging en de storm 
niet doorstond was de door mij verplaatste 
zaailing. Wat wil de kaardenbol daarmee 
zeggen? Dat ik mij vooral niet moet 
bemoeien met haar keuzes? Want juist 
degene die in de minste aarde was beland, 

Een aantal jaren geleden kocht ik een kaardenbol, 
(Dipsacus fullonum), plantte mijn aanwinst achter in 
de tuin en genoot die zomer van deze prachtige tweeja-
rige plant. De plant dankt zijn naam aan het feit dat de 
bollen gedroogd gebruikt konden worden voor het kaar-
den van wol. Normaal gesproken zaait deze tweejarige 
plant zich uit en heb je het volgende jaar nakomelingen 
op andere plekken in de tuin.

Alleen had ik pech, niets te zien van nieuwe planten het jaar daarop. Over het 
hek in het greppeltje tussen mijn tuin en het aangrenzende akkerland, vond ik 
wel minstens vijf  kaardenbolplanten terug. Ze ging er dus vandoor!
Er zat niks anders op dan over het hek te klimmen om de uitgebloeide plant 
met zaad te oogsten. Ik legde de afgesneden takken achter in mijn tuin tussen 
de beplanting om de natuur zijn werk te laten doen. En dat lukte. Het jaar 

silhouet kaardenbol

15

 Grote kaardenbol, 
een bijzondere,  

diervriendelijke plant
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Wetenswaardigheden
De plant heeft een krachtige, holle, 
gegroefde, zwak stekelige stengel. De 
bloemen zijn lila en staan in ovaal-cilin-
drische hoofdjes, vier tot zes cm lang en 
drie cm breed.  De kaardenbol is tweeja-
rig. Bloeit in de maanden juli, augustus.

Verspreiding in Europa  
en in Nederland
De plant komt in Zuid-Europa voor en 
is bij ons gekweekt, omdat zij voor het 
kaarden van wol is gebruikt. De plant 
staat bekend onder kaardenbol maar 
wordt ook kaarddistel genoemd. In 
Friesland noemt men haar ‘stekels’, in 
de Graafschap Zutphen en in Utrecht 
‘weverskaarde’ in Zuid-Limburg ‘kam-
men’ en ‘kem’, in Zeeuws-Vlaanderen 
‘kanneboender’. 

De wetenschappelijke naam Dipsacus  
komt van het Griekse dipsao: ‘ik heb 
dorst’, wat slaat op het verzamelen van 
regenwater in de bekkens, die door de 
stengelbladen gevormd worden. De 
kaardenbol is in Nederland inmiddels 
verwilderd.

in mijn grindterras, stond fier rechtop. Geen centje pijn van de storm. De 
twee nieuwe zaailingen in datzelfde grind die ik eigenlijk wilde verplaat-
sen, heb ik maar laten staan.

Diervriendelijk
De kaardenbol is bijna onmisbaar in een diervriendelijke tuin. Ook in het 
Arboretum vind je ze in het Europese gedeelte in de plantenborder. Vooral 
hommels bezoeken de bloeiende planten intensief. Daarnaast worden de 
zaden gegeten door het puttertje, een kleurig vogeltje dat zich steeds vaker 
in tuinen waagt. Tot slot vind je in de oksels van het stengelstelsel een water-
reservoir waar insecten dankbaar gebruik van maken als drinkplaats. Ook 
op warme dagen vinden ze daar nog vaak iets van water. De kaardenbol ver-
teert verdronken insecten wel maar neemt het niet op als voedsel. Sommige 
vogeltjes drinken er ook van. Een zeer veelzijdige plant dus. 

Bijzondere bloeiwijze gewaardeerd door hommels
De bloeiwijze is indrukwekkend. De distelvormige bloemen kleuren eerst 
in het midden lila om vervolgens in twee ringen naar boven en beneden te 
verbloeien. Wie de tijd neemt de aanwezige hommels te observeren, zal zien 
dat deze rondjes wandelen rondom de bol met de ringen mee op zoek naar 
stuifmeel en nectar. Ik zag zelfs eens een dikke, grote aardhommel zijn soort-
genoot passeren door er rustig overheen te klimmen toen deze even stil hield.

Schuilen onder de bloem van de 
kaardenbol, een van de vele voorde-
len van deze diervriendelijke plant

Tijdens de zomerstorm koos een hommel 
een kaardenbol om te schuilen, ik vond ‘m 
doorweekt, hangend onder een bol. Wat wil 
je nog meer van een plant in je diervriende-
lijke tuin? Bemoei je alleen niet teveel met de 
standplaats, dat is mij nu wel duidelijk.

Het artikel verscheen eerder op mijn blog 
www.groenjournalistiek.nl Inmiddels heb ik 
de kaardenbol achter gelaten en ben ik ver-
huisd naar een nieuwe stek, waar de tuin nog 
vorm gegeven moet worden. In een pot met 
een andere stek ontwaarde ik twee gekiemde 
zaden van de kaardenbol. De plant is gezellig 
meeverhuisd, en zal een nieuwe plek  
krijgen langs het water achter mijn huis.

kaardenbol in ontwikkeling
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Toen het Arboretum op 2 mei 1987 officieel 
zijn poorten opende voor het publiek was de 
ingang aan de ankerstraat, op de plaats waar 
nu de bedrijfsingang is. In het prille bestaan van 
het arboretum was de elzenlaan dé entree voor 
de bezoeker in de tuin. Helaas hebben enkele 
stormen in de afgelopen jaren de windworp ge-

voelige elzen flink schade berokkend. Meerdere elzen zijn 
simpelweg door de storm geveld. In het najaar besloot 
het bestuur na advies van de begeleidingscommissie om 
de laan geheel te rooien en opnieuw in te richten. Begin 
januari is de firma Martens BV uit Oudenbosch opdracht 
gegeven om de vijfentwintig Elzen te rooien. Met groot 
materieel en heel professioneel is dat karwei op één dag 
geklaard. Op de vrijgekomen gefreesde strook grond 
hebben we in het voorjaar een weidebloemenmengsel 
gezaaid. Deze zomer kleuren de gele ganzenbloem, 
grote klaproos, korenbloem en reukloze kamille dit stukje 
tuin geel, scharlakenrood en blauw. 
natuurlijk denken we volop na over de nieuwe invulling 
voor deze laan. Gingen de gedachten aanvankelijk uit 
naar de aanplant van een variatie van iepen, inmiddels 
wordt op advies van de begeleidingscommissie gewerkt 
aan een geheel ander, experimenteel ontwerp. Dat 
gaat uit van duurzame, meer klimaatbestendige bo-
men in een niet traditionele laanvorm. Hopelijk kunnen 
we daarover medio dit jaar een besluit nemen, zodat 
het in het najaar kan worden uitgevoerd. 

einde elzenlaan

Foto's Johan van Oosterhout

De te omvangrijke visstand in de vijver is niet 
meer. We schreven daarover in ‘Terugblik op 
2020’ in de vorige Aesculus. Begin novem-
ber hebben we met hulp van visclub “Ge-
duld vangt vis” uit hoeven en een gehuurd 
sleepnet drieëntwintig karpers uit de vijver 
gevist. Om het werk wat te vergemakkelijken 
was eerst het waterpeil flink naar beneden 
gebracht. Daarna hebben we in twee sleep-
beurten de visstand in de vijver met naar 
schatting veertig procent gereduceerd. De 
gevangen vissen, negen grote graskarpers 
en veertien schubkarpers, zijn uitgezet in de 

Wheel in de Hoevense Beemden, de thuisba-
sis van “Geduld vangt vis”. De aanwezigheid 
van graskarpers in de vijver was geen verras-
sing. Die zijn een aantal jaren geleden door 
ons zelf uitgezet om de overdadige plan-
tengroei tegen te gaan. Dat er kennelijk ook 
veel schubkarpers in zaten, laat zich minder 
gemakkelijk verklaren. Het is overigens wel de 
meest voorkomende karpersoort in ons land. 
nu maar hopen dat dit ons verlost van het 
troebele vijverwater dat volgens deskundi-
gen met name werd veroorzaakt door in de 
bodem wroetende karpers.

Vissen in eigen vijver 

opgespitopgespit

De voormalige bakkerij van de jezuïe-
ten, later het Paleis van Volksvlijt van 
de broeders van Saint Louis, is sinds 
2001 in eigendom van de gemeente. 
Het is in 2004 geregistreerd als rijks-
monument. Na een grootscheepse 
verbouwing werd de benedenverdie-
ping in 2006 in gebruikgenomen als 
entree van het Arboretum. In 2017 
adviseerde de Monumentenwacht dat 
de buitenkant dringend toe was aan 
groot onderhoud c.q. renovatie. Met 
enige vertraging gaf  de gemeente in 
2020 de firma Nico de Bont opdracht 
voor dit werk. De Bont Monumentser-
vice, specialist in klassieke restauratie, 

is onder meer ook betrokken bij de res-
tauratie van de Sint Jan in Den Bosch 
en Bovendonk in Hoeven. Onder het 
toeziend oog van de gemeentelijke 
monumentcommissie hebben hun 
vakkundige medewerkers het werk met 
zorg uitgevoerd. In de buitenmuren 
zijn talloze kapotte stenen uitgeslepen 
en vervangen. Grote stukken voegwerk 
zijn gerenoveerd. Deuren en raam-
partijen zijn zoveel mogelijk tochtvrij 
gemaakt. De regenwaterafvoeren 
zijn vernieuwd en de buitenkant van 
het gebouw is helemaal geschilderd. 
Daarmee is dit stukje religieus erfgoed 
verder in ere hersteld. 

In de Aesculus van december 2019 
lazen de heer en mevrouw Wijn-
gaards-Potters uit Etten-Leur over 
de gevolgen van de droogte voor het 
Arboretum. Als trouwe begunstigers 
en bezoekers van de tuin kwam  het 
idee bij hen op om een boom te 
schenken. Hun grote betrokkenheid 
op Oudenbosch versterkte dat nog 
eens. Hij is er in het voormalige zie-
kenhuis ter wereld gekomen en op de 
Mulo bij de broeders van Saint Louis 
geschoold. Zij had grootouders met 
een smederij aan de Molenstraat en 
nog altijd bewaart ze zoete herinne-
ringen aan de logeerpartijen bij haar 
Oudenbossche tantes. Laatst nog 

vierden ze hun vijftigjarige bruiloft 
in Oudenbosch. Die sterke band 
met Oudenbosch wilden ze tastbaar 
maken en zo was het besluit om een 
boom te schenken al snel genomen. 
Na enig overleg over soort en plant-
plaats is gekozen voor een prachtige 
kornoelje (Cornus stellar ‘Pink’), een 
waardboom voor vlinders. Afgelo-
pen november is deze crème-roze 
voorjaarsbloeier in het Aziatisch 
deel van de tuin geplant. In de herfst 
kleurt hij purperrood. Met deze aan-
winst voor onze collectie, waarvoor 
dank, heeft de familie het gewenste 
bijzondere plekje in hun geliefde Ou-
denbosch en Arboretum gevonden.

Renovatie rijksmonument nr. 525980

een bijzonder geschenk

Foto Johan van Oosterhout

Foto Johan van Oosterhout

Foto Ton Coenen
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Wist je dat je sinds 1 april een entreebewijs of 
een rondleiding in het arboretum kunt boeken 
via de website? In de ticketshop, ingericht op 
kosten van Visit halderberge, kun je reserveren 
voor een bezoek aan de Basiliek Agatha et Bar-
bara, Sterrenwacht Tivoli, het Zouavenmuseum 
en het Arboretum. Bezoekers van het religieus 
erfgoed, soms van ver buiten oudenbosch, 
kunnen thuis hun bezoek al vastleggen. Be-
halve dat de ticketshop het gemak dient van 
potentiële bezoekers aan het religieus erfgoed, 
geeft het ook een impuls aan de samenwer-
king tussen deze instellingen. 
natuurlijk kunnen rondleidingen nog steeds 
rechtstreeks via info@arboretumoudenbosch.

Boeken via ticketshop

opgespit

Arboretum Oudenbosch heeft geen wetenschappelijke staf  
zoals de universitaire tuinen en doet daarom niet zelf  aan 
onderzoek van de collectie. Wel stimuleren we onderzoek 
aan onze collectie door anderen, bijvoorbeeld studenten 
van Hogeschool Larenstijn, Helicon en Curio Prinsentuin 

Oudenbosch. Op die manier dragen we ons steentje 
bij aan de kennisontwikkeling van collectie en col-
lectiebeheer bij jonge mensen. Zo was eind februari 
Herman Wevers, directeur van Wevers Groenbeheer, 
met zijn Helicon-studenten een hele dag te gast in de 
tuin om te oefenen voor hun examen ‘tree technician’. 
In de ochtend voerden de studenten interessante 
onderzoekjes uit waarvan ze de resultaten ̀ s middags 
presenteerden. Zo onderzochten ze of  er sprake was 
van massaria in de platanen, wat gelukkig niet het geval 
was. Ze onderzochten de conditie van de treurbeuk, 
de pluimes, de Italiaanse populier en de sparren in het 
Pinetum. Dat leverde wel enkele verrassende resul-
taten op. De westerse plataan in de Paterstuin blijkt 
echt extra aandacht nodig te hebben vanwege de vele 
spechtgaten en de scheurvorming in een zware tak. 
Niet eerder bekend en alarmerender was, dat in het 
Pinetum de letterzetter is aangetroffen. Een kevertje 
dat al hele sparrenbossen heeft vernield. We hebben 
helaas enkele sparren moeten rooien. Zo leren studen-
ten van de tuin en hun onderzoekjes zijn tegelijkertijd 
ook voor het eigen collectiebeheer van waarde. 

leren in de tuin 

Foto Johan van Oosterhout

nl worden aangevraagd. In alle gevallen ne-
men we contact op om de rondleiding zoveel 
mogelijk op maat te maken. 
Wist je ook dat we elke tweede zondag van de 
maand tussen 13.30 en 15.00 uur een open-
bare rondleiding aanbieden onder deskundige 
leiding van een gids? als je wilt deelnemen, kun 
je deze rondleiding nu het best boeken via de 
ticketshop. Dan ben je verzekerd van een van 
de acht beschikbare plaatsen. Voor de prijs 
hoef je het niet te laten. 
Die is slechts zes euro 
en dat is dan inclusief 
de entree. Wel tijdig 
reserveren.



22 232322

De Wonderlijke 
Wereld  
van Planten.
Over eten en groeien 

door Ton Coenen

Je zou het een open deur kunnen noemen dat planten 
net als dieren en mensen moeten eten om zich in leven 
te houden, te groeien, zich voort te planten en zelfs te 
communiceren. Maar hoe gaat dat dan precies?
In dit stukje licht ik een stukje van de sluier op hoe 
planten voedsel vergaren en groeien.

Eten:
Onder de grond
In tegenstelling tot andere levende wezens staan planten vast in de grond. 
Dat is een handicap. Daardoor verloopt het vergaren van voedsel en het 
verteren daarvan bij planten ook anders. Als belangrijkste hulptroepen 
bij het verteringsproces draagt een volwassen mens zo’n 2,5 kilo diverse 
soorten darmbacteriën met zich mee. Bij planten zorgen bodemschim-
mels (‘mycorrhiza’) en in mindere mate bodembacteriën voor de vertering 
van de ondergrondse biomassa. De plantwortels hebben hierbij de functie 
van darmen. Aanlevering van de voedingstoffen naar de wortels verloopt 
via schimmeldraden, terwijl de bacteriën op de wortels hoofdzakelijk 
zorgen voor wortelgroei en afweer. Het blijkt dat de geschatte hoeveelheid 
ondergrondse biomassa  (de zogenaamde ‘Hidden Half ’) nagenoeg gelijk 
is aan die van de bovengrondse biomassa. 
Lange tijd was het  duister hoe planten aan hun eten kwamen. Maar met de 
modernste onderzoeksmethoden worden vele processen aan het licht ge-
bracht die een rol spelen in de groei en overlevingskansen van planten. (Kijk 
voor dit onderwerp en de nog komende naar de websiteverwijzingen aan 
het eind van dit verhaal). Steeds komt daarbij het grote belang van biodiver-
siteit naar voren. Een plant maakt suikers door middel van koolstofassimila-
tie in de bladeren. Je kunt nu in zijn algemeenheid stellen dat plantenwortels, 
in een soort markthandel van loven en bieden, deze suikers uitruilen met de 
voedingstoffen die door een netwerk van bodemschimmels worden aange-
dragen. Dit netwerk wordt ook wel het ‘Wood Wide Web’ genoemd (figuur 
1). Zo is er onder andere een methode ontwikkeld om te onderscheiden wat 
er tussen plantenwortels van verschillende en naast elkaar staande planten 
gebeurt. Plantenwortels lokken bepaalde micro-organismen (bacteriën 
en schimmels) en andere sturen ze juist weg. Dat doen ze door chemische 
stoffen uit te scheiden  zoals suikers, organische zuren, aminozuren maar 
ook antibiotica, de zogeheten ‘wortelexudaten’.Verrassenderwijs worden via 
aangehechte schimmeldraden niet alleen voedsel en signaalstoffen opgeno-
men, maar ook uitgewisseld met die van nabuurplanten. Zo vindt onder-
grondse communicatie plaats. Deze symbiose zorgt ervoor dat ziekma-
kende schimmels die zich in de bodem bevinden grotendeels verdwijnen bij 
voldoende diversiteit van buurplanten. Tegenwoordig wordt dit inzicht al in 
de biologische landbouw toegepast via bijvoorbeeld meng- en strokenteelt. 
Hierdoor is er minder behoefte aan kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
In een prachtig filmpje van de NTR komt onder andere naar voren dat 
wanneer je akkers bemest met speciaal gekweekte mycorrhiza, dit niet 
alleen resulteert in een betere wortelgroei maar ook in een aanzienlijke 
verbetering van de bodemstructuur. Omdat de zeer dunne schimmel-
draden heel lang kunnen worden, wordt de actieradius van de natuurlijke 
wortelactiviteit per plant gigantisch uitgebreid. Dit is in droge tijden heel 
handig wat de watervoorziening voor de plant betreft.Figuur 1 Mycorrhyza bodemschimmels vormen het 'wood wide web'
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bos soms waarnemen bij volgroeide boomkruinen die elkaar niet aan-
raken. Wil dit verschijnsel optreden dan moeten de bomen zowel van 
dezelfde soort zijn als van ongeveer hetzelfde plantjaar. We ervaren dan 
scheuren in het groen als contouren in het bladerdak (figuur 3).

3)  Een bekender voorbeeld van aanraking zijn de ranken van een klim-
plant. Komt zo’n rank in aanraking met een vast voorwerp, zoals een 
boom of  een hek, dan begint de kant die niet aangeraakt is sneller te 
groeien, waardoor de rank zich om dat voorwerp windt.

Deze voorbeelden vormen slechts klein deel in een breed scala van 
plantengroei-eigenschappen. 

De reeks van Fibonacci
Kenmerkend is dat plantengroei in het algemeen gericht is op het maxi-
maliseren van lichtinval op de bladeren. Zo is er een grote variatie in 
bladstand tussen de verschillende planten- en boomsoorten die dit mo-
gelijk maken. Bladstelen zijn in principe spiraalvormig gedrapeerd rond  
hun stengels/takken. Het aantal bladsteelaanhechtingen per rondgang in 
de spiraal is daarbij verrassenderwijs overwegend een uniek getal uit een 
wiskundige reeks (0,1,1,2,3,5,8,13,….). Hierbij is elk getal gelijk aan de 
som van zijn twee voorgangers. Deze reeks is afkomstig van de beroemde 
Italiaanse wiskundige Fibonacci (ca. 1170 - ca. 1250), onder andere ook 
bekend van ‘de gulden snede’ uit de bouwkunst. Trouwens, de hoeveel-
heid spiralen van de zaadinplant in de bloemen van composieten zoals 
zonnebloem, zonnehoed, paardenbloem, kamille enzovoort en dennenap-
pels volgen ook dezelfde reeks. Er blijkt hierbij dat de zaden op bijvoor-
beeld de bloemschijf  in spiraalligging rond de 
twintig procent meer licht krijgen dan als ze in 
een (onnatuurlijke) cirkelligging waren geplaatst. 
Maar dit terzijde.
Het is aardig om te weten dat het ronde logo van 
ons Arboretum en de andere 26 NVBT-arboreta 
in Nederland uit puntjes bestaat die de zaadin-
plant van de zonnebloem moeten voorstellen. Dit 
is ter ere van Fibonacci (figuur 4).

Dag en nacht
Als laatste staan we even stil bij het wonderlijke circadiaan ritme van 
planten. In feite het dag en nachtritme. Dit noemen we bij mensen slaap-
waakritme. Wat het nut voor de plant is, is nog grotendeels onduidelijk. 

Figuur 2 Detail van een zonnedauwblad met een gevangen insect 
foto natuurmonumenten

Figuur 4 NVBT logo

Figuur 5 Dag-nacht bladstand bij een pronkboon

Figuur 3 Verlegen bomen
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schimmels-verstoppertje-spelen.htm

2)  www.wur.nl/nl/nieuws/Mengteelt-en-strokenteelt-

draagt-bij-aan-biodiversiteit.htm 

3)  NTR-film: ntr.nl/De-Kennis-van-Nu/19/detail/De-

Kennis-van-Nu/VPWON_1263068 

4)  PHC-film: Grond is een levend organisme:   

 https://vimeo.com/245906217 

5)  PHC-film: Gezond gras voor gezond vee:   

https://vimeo.com/162953484 

6) Info over PHC (Plant Health Cure): www.phc.eu 

7)  Venusvliegenvanger: degroenevinger.

net/2016/05/14/vierkantswortel-over-de-wiskun-

dige-vermogens-van-planten 

8)  bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/zonnedauw-

vleesetende-plant-van-nederland 

9)  Kleefbolletjes (dauw): archief.mareonline.nl› 

archive›2013/02/13›opgelost

10)  uu.nl/sites/default/files/planten detecteren_el-

kaar_op_tast.pdf

11)  Het bijzondere fenomeen van verlegen bo-

men: mixedgrill.nl/verlegen-bomen

12)   https://nl.wikipedia.org/wiki/Fibonacci

13)   Zandraket: Wetenschappers helpen wortelen 

aan een jetlag - en dat is goed voor  

ons! (scientias.nl)

Boven de grond
De meeste planten nemen ondergronds 
voedsel op, maar er is een klein deel dat het 
overwegend bovengronds doet. Dat zijn 
de zogenaamde vleesetende planten. Ze 
staan veelal in arme grond en hebben een 
ondermaats wortelgestel. Er zijn er een paar 
vermeldenswaardig, omdat ze een speciaal 
tastzintuig bezitten. 
De venusvliegenvanger (Dionaea muscipula) 
maakt op een slimme manier onderscheid 
tussen een aanraking van een insect en een 
aanraking van iets wat niet eetbaar is. Ook 
Darwin verbaasde zich al hierover. Omdat de 
plant niet hoeft te reageren op een vals alarm, 
maakt hij ook geen verteringssappen aan 
die veel energie vergen. Een tweede vlees-
etende plant is de kleine zonnedauw (Drosera 
intermedia). Het blad van de kleine zonnedauw 
rolt zich na aanraking om een insect waarna 
de vertering plaatsvindt. Vermeldenswaard bij 
dit vangsysteem is de bijzondere chemische 
samenstelling van de kleefbolletjes die op 
dauwdruppels lijken. Deze ‘dauwvloeistof ’ 
kan namelijk niet verdampen (figuur 2).
 
Groeien
Er zijn minstens twintig verschillende wor-
telzintuigen die voor het merendeel zetelen 
in de wortelpunten. Maar ook bovengronds 
zijn er een flink aantal zintuigen waarneem-
baar die alle belangrijk zijn voor de groei. 
Bijvoorbeeld de gevoeligheid voor verschil-
lende delen van het lichtspectrum, tijd (dag en 
nachtritme), temperatuur enzovoort.  Maar er 
is ook gevoeligheid ten aanzien van buurplan-
ten, de zogenaamde ‘aanraking van bladeren’. 
 Zo ontdekten onderzoekers bij ‘aanraking’ 
het volgende: 
1)  Als de bladpunten van twee nabuurplanten 

elkaar minstens vier uur continu raken, dan 
gaan de bladeren omhoog groeien. Men 
weet niet precies hoe dat komt. Het is be-
kend  dat bladgroenfotosynthese werkt op 
het rode spectrumdeel (absorptie), terwijl 
het ‘ver-rood’ deel wordt gereflecteerd.  
Dat deel is voor ons niet zichtbaar. Wij zien 
alleen het gereflecteerde groen. Vandaar 
dat we spreken van ‘groene bladeren’. De 
plant kan de verhouding rood/ver-rood 
detecteren via een speciaal zintuig. Hoe 
relatief  meer gedetecteerd ver-rood hoe 
harder de bladsteel groeit. Daarmee ver-
minderen planten onderling bladcontact.

2)  We kennen het verschijnsel ‘verlegen 
bomen’ (Crown shyness). Dat kun je in het 

Het is bekend dat de slaapboom (Albizia julibrissin) zijn naaldvormige 
blaadjes samenvouwt als het donker wordt. Heel bijzonder hierbij is dat er 
een interne klok actief  is die het proces van spreiden en sluiten aanstuurt 
en gesynchroniseerd wordt door de zonopkomst en zonondergang. 
Ook laten veel planten en bomen hun bladerdak ‘s nachts iets meer 
afhangen dan overdag. Een opvallend voorbeeld hiervan is de pronkboon 
(Faseolus coccineus) (figuur 5).
Een onderzoeksplant bij uitstek voor plantkundigen is de zandraket (Arabidop-
sis thaliana), die tegen het ochtendgloren stofjes tegen insectenvraat aanmaakt.

Tot slot
In het bovenstaande kwam een aantal bijzondere aspecten uit de wonder-
lijke plantenwereld aan de orde, zoals het voedingssysteem en de groei van 
planten. Hieruit blijkt de verbazingwekkende intelligentie van planten.
Over de voortplanting en communicatie van planten valt ook nog heel 
veel te vertellen, maar dat moet wachten tot een volgende keer. 

Op internet is uitgebreide en buitengewoon boeiende informatie, waar-
onder interessante filmpjes, over de vele aspecten van ‘intelligentie van 
planten’ te vinden. Hieronder staan interessante links vermeld, die onder 
meer ook gediend hebben als bronmateriaal voor dit artikel. Neem er eens 
een kijkje en verbaas je.
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Het leek mij op zijn plaats om hier even aandacht 
te geven aan enkele belangrijke ‘wisselingen van de 
wacht’, zowel in het bestuur als in het collectiebe-
heer van het Arboretum. 

Penningmeester Pierre Pellenaars liet ruim een jaar geleden weten dat hij 
na de jaarvergadering van 2021 met zijn functie wenste te stoppen. Omdat 
de jaarvergadering van dit jaar evenals die van vorig jaar vanwege de co-
vidmaatregelen niet fysiek kon plaatsvinden, heeft het bestuur in beperkte 
kring afscheid genomen van Pierre als penningmeester. De nieuwe thesau-
rier, Johan Nagtzaam, is al aangetreden.
Al eerder hadden Yvonne en Frank van Andel gezegd de verantwoorde-
lijkheid voor het collectiebeheer te willen overdragen, zowel het beheer in 
de tuin als de database van de collectie. Omdat dit heel specialistisch werk 
is, heeft het een tijd geduurd om de juiste vrijwilligers te vinden. De over-
dracht aan Kees Levering en Rick van der Horst heeft al plaatsgevonden 
in heel beperkte kring en het duo is al enthousiast aan het werk. 

De scheidende penningmeester en collectiebeheerders nemen gelukkig 
geen afscheid als vrijwilliger van het Arboretum. Betrokken als ze zijn bij 
de tuin, blijven ze actief  aan de balie, in de tuin, bij educatie en collectie. 
Dat geeft het bestuur nog de gelegenheid om, zodra er weer normale tij-
den aanbreken, tijdens de eerstvolgende jaarvergadering stil te staan bij de 
jarenlange verdiensten van Pierre, Yvonne en Frank voor het Arboretum. 
Als voorzitter spreek ik hier alvast mijn dank uit voor de vele jaren dat we 
blind op hun inzet en kwaliteiten konden rekenen. 
Maar wie zijn Johan Nagtzaam, Kees Levering en Rick van der Horst? Ik 
stel ze hier graag aan u voor.

Welkom Johan Nagtzaam 
Toen het bestuur op zoek ging naar een nieuwe penningmeester, kwam 
het al snel uit bij Johan Nagtzaam. Johan woont in Etten Leur, is geboren 
in Zevenbergen en getrouwd met, zoals hij dat zelf  schrijft een “Halder-
bergse schone”. Johan was nog maar enkele maanden vrijwilliger en had 
zich met zijn grote liefde voor de natuur al gauw ingewerkt in de tuinploeg 
van de dinsdag. Ook nam hij nam al snel plaats in de kascommissie. Door 
zijn opleiding en zijn jarenlange ervaring in de financieel-economische 

Mag ik even 
voorstellen

door Johan van Oosterhout
foto Ellen van der Peet

sector was hij de gedroomde kandidaat om 
Pierre op te volgen. Eerder was hij al pen-
ningmeester van de brandweer en het kerk-
bestuur H. Petrus in Etten-Leur. Hij wilde er 
wel over nadenken en, in zijn woorden, “Na 
een goed gesprek met Pierre Pellenaars en 
het doornemen van de functieomschrijving”, 
stelde hij zich verkiesbaar als penningmeester. 
Door corona was een normale verkiezing en 
overdracht niet mogelijk en werd de benoe-
ming min of  meer schriftelijk afgewerkt. 
Johan houdt zich al vanaf  januari 2021 bezig 
met de financiële huishouding van het Arbo-
retum en treedt vanaf  april definitief  in de 
voetsporen van Pierre.

Johan Nagtzaam
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Welkom Rick van der Horst
Rick van der Horst is de zoon van Richard van der Horst, eigenaar van 
Boomkwekerij Mart Brugel hier in Oudenbosch. In het dagelijks leven 
werkt hij op het bedrijf  van zijn vader, een specialist in enten. Daarnaast 
is Rick afgelopen jaar een eigen boomkwekerij gestart waar hij zich vooral 
in zijn vrije tijd toelegt op het kweken van bomen uit zaad. Zijn zoektocht 
naar zaden leidde hem naar het Arboretum. Toen hij op een dag rond-
liep in het Arboretum om met toestemming allerlei zaden te verzamelen, 
voelde hij zich als een kind in een snoepwinkel. Hij was er zeer van onder 
de indruk om soorten die bij kwekers als lastig te kweken bekend staan, 
hier als volwassen exemplaren tegen te komen. Dit was zijn eerste grote 
kennismaking met de tuin. 
Toen een tijd later iemand van kwekerij Ebben bij hem op bezoek kwam 
en hem op een bepaald moment vertelde dat Yvonne van Andel op zoek 
was naar een geschikte opvolger sloeg de vonk over. Direct na dit bezoek 
pakte Rick de telefoon en meldde zich enthousiast als vrijwilliger bij mij 
aan. Hij vertelde dat collectiebeheer precies in zijn straatje past en de op-
dracht om die prachtige tuin in het centrum van Oudenbosch in stand te 
houden en waar nodig te verbeteren hem na aan het hart ligt. Het zou wel 
fijn zijn als de overdracht geleidelijk zou gaan gezien de enorme kennis die 
Yvonne heeft van de tuin, zo liet hij weten. En zo is Rick sinds 1 januari 
aan de slag met het praktijkdeel van collectiebeheer in de tuin. 

Welkom Kees Levering
Kees studeerde aan de Landbouwhogeschool in Wageningen met een 
specialisatie in wiskundige statistiek, informatica en genetica naast de 
plantenveredeling. Sinds zijn studie heeft hij zich vooral toegelegd op 
analyse van onderzoeksresultaten van gewassen op proefvelden en de 
administratie van veredelingsprogramma’s. Tot zijn pensionering medio 
2020 heeft hij gewerkt bij bedrijven gespecialiseerd in het veredelen van 
land- en tuinbouwgewassen. 
In februari 2020, in het zicht van zijn pensionering, hadden we op zijn 
initiatief  een gesprek over vrijwilligerswerk in het Arboretum. Daarin 
maakte hij meteen duidelijk veel ervaring te hebben met de digitale 
registratie van de collectiebestanden en op dat vlak ook wel iets voor het 
Arboretum te willen betekenen. Kees zou na zijn pensionering in juli weer 
contact opnemen. En zo gebeurde. In juli hadden we een tweede gesprek 
en al snel daarna was Kees in gesprek met Yvonne en Frank over het over-
nemen van de administratieve kant van het collectiebeheer. Door corona 
loopt het proces minder vlot dan hij zich wenste, maar toch heeft hij al 
een nieuwe structuur gebouwd voor de database en ervoor gezorgd dat 
de conversie van de bestaande naar de nieuwe soepel kan verlopen. Een 
flinke opgave waarbij Yvonne nog alle hulp verleent. Ondertussen heeft 
Kees ook nog kans gezien om tegen minimale kosten een app te ontwer-
pen waarmee de database straks overal gemakkelijk te gebruiken is. Op 
termijn kun je met behulp van dit hulpmiddel bijvoorbeeld aanplantingen 
in de tuin meteen digitaal vastleggen.

Het bestuur prijst zich gelukkig dat deze cruciale taken binnen de orga-
nisatie weer uitstekend zijn bezet. Johan Nagtzaam heeft zich al helemaal 
ingewerkt. En het duo collectiebeheerders Kees en Rick is, enthousiast 
als ze zijn over hun taakverdeling en samenwerking, al stevig aan de slag. 
Intussen inventariseren een aantal vrijwilligers het plantenbestand in de 
tuin om straks het databestand weer helemaal up to date te maken. Het 
zijn echt mooie stappen naar de nieuwe opzet van collectiebeheer. 

Een volgende stap is nadenken over de 
bestuurlijk-organisatorische inpassing van 
collectiebeheer binnen het Arboretum.  
Wie hoe en wanneer betrokken moet wor-
den bij de advisering en besluitvorming over 
collectiezaken? Daar nemen we nog  
wat tijd voor. 

rick van der horst

Kees levering
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door Ineke de Schepper, eigen foto's enzij anders vermeld

Ineke voor de enorme stam van sequoiadendron giganteum langs de Big Stump Trail

Foto Jef Bückers

niet zo'n probleem, maar op Memorial 
Day, een nationale feestdag, is er geen 
hotel meer te krijgen in de buurt van 
de Nationale Parken. Gelukkig helpt de 
eigenaar van onze B&B in Sonora ons 
met het boeken van een alternatief. Van 
daaruit rijden we eerst door het schitte-
rende Yosemite National Park. 

De volgende dagen staan Mariposa Grove 
en Kings Canyon op het programma. Op 
de weg naar Mariposa Grove begint het 
steeds harder te sneeuwen en staat er een 
lange file op de weg erheen. Aangekomen 
bij de toegang van het park snappen we 
waarom. We krijgen te horen dat de wegen 
zijn afgesloten in verband met de sneeuw-
val. Ook de shuttle bussen rijden niet. 
Pech, en dus terug naar het hotel!

De volgende dag gaan we weer vol goede 
moed op pad. Nu richting Kings Canyon 
NP. We moeten toch echt die sequoia's 
zien! De eerste gelegenheid om te parkeren 
is bij het Big Stump Trail. Er staat slechts 
één auto. Verder is het er doodstil. Alleen 
maar sneeuw, dikke pakken sneeuw. Toch 
wagen we ons met onze zomerse snea-
kers het pad op. De beloning die volgt is 
overweldigend. Je weet werkelijk niet wat 
je ziet! Zo gigantisch groot en dik zijn de 
stammen, soms met openingen als grotten 
waarin je kunt schuilen. Aanvankelijk leek 
het jammer dat we de reuzenbomen niet 
bij mooi weer zien. Maar dan realiseren we 
ons dat de mystieke sfeer die de sneeuw 

Wat een reuzen! Voeten als olifantenpoten! Een soort 
natuurlijke wolkenkrabbers! Wat voel ik me klein en  
nietig. Dat zijn de eerste gedachten die bij me opkomen 
als ik rond de enorme stam van de mammoetboom  
(Sequoiadendron giganteum) dwaal.

Eind mei 2019 staan wij tot onze verbazing tot onze kuiten in de sneeuw in 
het Kings Canyon National Park in California USA. Na een paar dagen in 
het zonnige San Francisco begint het echte avontuur: een tocht van 4000 
km door California, Nevada, Arizona, New Mexico en Colorado. Tot onze 
spijt moeten we al snel ons oorspronkelijke plan wijzigen, omdat de Tioga 
Pass door sneeuwval is afgesloten. Dat is niet alleen jammer vanwege de 
prachtige tocht, maar ook omdat we in Lee Vining aan het Mono Lake een 
hotel hebben gereserveerd. Dat moeten we annuleren. Normaal gesproken 

Mystieke sfeer in Kings Canyon National Park
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 Reuzen in de sneeuw 
De mammoetboom 
Sequoiadendron giganteum
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en de nevel veroorzaken wel uniek zijn en een hele bijzondere ervaring 
opleveren. Gelukkig zijn de wegen in het park goed berijdbaar. We zien de 
meest fantastische bomen en realiseren ons dat deze soms al eeuwenoud 
zijn. Zoals bijvoorbeeld de beroemde General Grant boom, de tweede 
grootste mammoetboom ter wereld met een diameter van twaalf  meter, 
waarvan de leeftijd tussen de 1700 en 2000 jaar oud wordt geschat. 

Mammoetboom
De exotisch klinkende naam Sequoiadendron giganteum voert ons terug naar 
de tijd waarin de mammoetboom werd ontdekt. Sequoyah was een half-
bloed Cherokee-indiaan die tussen 1809 en 1821 een Indiaans schrift ont-
wikkelde met de bedoeling die Cherokee-taal veilig te stellen. Om hem te 
eren werd voor de naam ‘Sequoia’ gekozen. ‘dendron’ staat voor ‘boom’. 
De soortnaam giganteum betekent ‘reusachtig’ en is met recht gekozen. 
Vlak na de eerste ‘gold rush’, de goudzoekerskoorts van 1849, werd de 
boom in Europa ingevoerd.

De mammoetboom behoort tot dezelfde familie (Cupressaceae) als de kust-
mammoetboom of  Californische sequoia (Sequoia sempervirens). Deze twee 
soorten worden onderling wel eens door elkaar gehaald, terwijl ze toch 
echt verschillend zijn. De mammoetboom is dikker en heeft meer volume 
dan de kustmammoetboom die hoger wordt. Bovendien groeit de eerste 
van nature op berghellingen, de tweede aan de kust.

Majestueus
Er is maar één gebied waar de mammoetboom 
van nature voorkomt: de Sierra Nevada in 
Californië. Daar groeit de boom op westelijke 
hellingen op een hoogte van 1400 tot 2400 
meter, meestal in gemengde naaldbossen. De 
natuurlijke verspreiding is er beperkt tot enkele 
kleine bossen in nationale parken zoals ook het 
Sequoia National Park. Alle mammoetbomen 
worden door de wet beschermd. In dit groei-
gebied weet de boom majestueuze maten aan 
te nemen. Beroemd was vroeger de Wawona 
Tunnel Tree waar je met de auto doorheen kon 
rijden. Deze boom stierf  in 1969 op 2100-ja-
rige leeftijd. Uit jaarringenonderzoek is komen 
vast te staan dat de oudste mammoetboom 
3200 jaar oud was. De grootste mammoetbo-
men hebben typerende namen gekregen als 
Grizzly Giant, General Sherman en General 

De General Grant in de sneeuw in het Kings Canyon National Park

De General Sherman in de sneeuw  
Foto Bradluke22, Wikipedia

Sequoiadendron giganteum bloeiwijze  
(deel vergroting van naalden en bloeiwijze)  
foto ad nieuwlaat

Sequoiadendron arboretum oudenbosch 
foto ad nieuwlaat

Grant (beide generaals waren legerleiders in de Amerikaanse burgeroorlog). 
Om een idee te geven van het enorme formaat: de omtrek van de Gene-
ral Sherman telt ongeveer 31 meter en in hoogte 83 meter. Daar steekt de 
omtrek van de dikste sequoia in Nederland, ongeveer acht meter, magertjes 
bij af. De General Sherman is met een volume van 1489 m3 hout de meest 
volumineuze boom op aarde. De leeftijd van deze boom wordt door on-
derzoekers geschat op 2100-2200 jaar. Bomen van meer dan tachtig meter 
hoog zijn voor deze soort geen uitzondering. In ons land komen de oudste 
exemplaren in de buurt van de veertig meter.

Uiterlijke kenmerken en gebruik
Behalve de uitzonderlijke maten van hoogte en stamomvang, is ook de als 
kurk of  spons aanvoelende schors een kenmerk van de mammoetboom. 
De stam is bij aanraking zo zacht als een boksbal, vandaar de bijnaam 
‘boksboom’. Deze zachte roodbruine schors heeft een isolerende werking. 
Inheemse volkeren gebruikten de bast als isolatie- of  als verbandmateri-
aal. Zijtakken worden opgenomen door de schors, waardoor ze recht uit 
de stam lijken te steken. 

Mammoetbomen hebben een smalle, kegelvormige kruin, worden niet 
topzwaar en waaien daarom vrijwel nooit om. De naalden zijn blauwgroen 
en zitten vlak tegen de takken gedrukt. De harde eivormige kegels zijn in 
verhouding erg klein (vijf  tot acht cm.). Deze zijn binnen één jaar vol-
groeid en in het eerstvolgende voorjaar vallen de rijpe zaden uit de kegel. 
Ze ontkiemen pas na twintig jaar, of  eerder wanneer de hevige hitte van 
een bosbrand daartoe de aanzet geeft.

Bosbranden
Hitte die vrijkomt bij bosbranden kan normaal gesproken geen vitale de-
len van de boom beschadigen. Om zich voort te kunnen planten hebben 
deze bomen bosbranden zelfs nodig, omdat concurrerende andere (jonge) 
bomen dan worden uitgeschakeld. Allerlei bomen en struiken in de 
onderbegroeiing verbranden, waardoor er een prachtig kiembed voor de 
zaden wordt gecreëerd. Doordat bosbranden tegenwoorden snel worden 
geblust, komen er vrijwel geen nieuwe sequoia's meer op en is de soort 
bedreigd. Anderzijds zijn te felle bosbranden wel degelijk in staat de oude 
exemplaren fatale schade toe te brengen.

Monumentale mammoetboom
Meer dan vijfentwintig miljoen jaar geleden was de sequoia de meest voor-
komende boomsoort op het noordelijk halfrond. Na de ijstijd kwamen ze 
nog slechts voor aan de kust (Sequoia sempervirens) en in de Sierra Nevada 
(Sequoiadendron giganteum) van Californië. In Nederland werd de mammoet-
boom als attractie aangeplant in de parken van landgoederen en kastelen. 
Door de snelheid waarmee de boom groeit, wordt deze soort niet of  
nauwelijks toegepast als stadsboom. Ook nu blijft de aanplant merendeels 
beperkt tot parken en arboreta. Ook het Arboretum in Oudenbosch heeft 
in 1991 een Sequoiadendron giganteum aangeplant. In Europa aangeplante 
bomen blijven voorlopig aanmerkelijk kleiner. Dat kan ook niet anders. 
Ze zijn hier pas in de tweede helft van de 19e eeuw ingevoerd.
Wat opvalt bij de monumentale mammoetbomen in het Landelijke Re-
gister van Monumentale bomen is, dat regelmatig genoteerd staat dat de 
boom in het verleden door de bliksem is getroffen. Dit is natuurlijk niet 
verwonderlijk, aangezien de bomen overal bovenuit groeien en vaak de 
hoogste objecten in de omgeving zijn. Na een blikseminslag groeit 
de boom vaak gewoon verder, maar dan met een afgeplatte top.

Geraadpleegde bronnen:
•  Goelitz, Jeffrey 2018). Het Geheime Leven van 

Bomen

Sites:

•  www.bomenbieb.nl

•  www.bomensctichtingzutphen.nl

•  www.botanischetuinen.nl

•  www.monumentalebomen.nl

•  Wikipedia
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Met de Basiliek als grote trekpleister, de gerenoveerde Kapel van Saint 
Louis en de renovatie van de Mariabouw en Sint Anna die binnenkort be-
gint, kan het religieus erfgoed een flinke impuls gaan geven aan het toerisme 
hier. Daar ligt echt een grote kans voor de lokale economie maar ook voor 
de musea en de ‘groene parel’, het Arboretum. Maar niets komt vanzelf, dus 
ook niet een stijging van het bezoek aan de tuin. Om dat doel binnen bereik 
te krijgen, moeten én onze naamsbekendheid én de belevingswaarde van de 
tuin omhoog. Aan beide aspecten wordt hard gewerkt.

Arboretum Oudenbosch heeft 
een goede naam in de regio en 
ver daarbuiten. Gemiddeld 12.000 
bezoekers per jaar en bijna 900 
begunstigers zijn daarvoor vol-
doende bewijs. Het meerjarenbe-
leidsplan 2019-2028 stelt dat het 
bezoekersaantal in de komende 
vijf  jaar zou moeten doorgroeien 
naar 15.000 per jaar. 

Vijftienduizend  
bezoekers per jaar! 

tekst en foto’s Johan van Oosterhout

informatiebord Visit halderberge

Gonzageplein met kastanjelaan
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nog te vaak hoor je hier dat men wel 
heeft gehoord van het arboretum 
maar er nog niet is geweest.

Naamsbekendheid
Om grotere naamsbekendheid te krijgen en voor toeristen beter vindbaar 
te zijn, werken we samen met Visit Brabant, Visit Halderberge en onze 
collega’s aan het Parelpad. Met Visit Halderberge (www.visithalderberge.
com), het toeristisch informatiepunt (TIP) en onze eigen marketing en pr 
richten we ons op de potentiële lokale en regionale bezoeker. De groei-
mogelijkheden in Halderberge zelf  en ook de directe omgeving mogen we 
niet onderschatten. Nog te vaak hoor je hier dat men wel heeft gehoord 
van het Arboretum maar er nog niet is geweest. Door de aansluiting bij 
Visit Brabant (www.visitbrabant.com) bereiken we heel Brabant, Neder-
land en de toeristische markt in onze buurlanden België en Duitsland. 
Mede om die reden hebben we afgelopen jaar onze folder ook in het 
Frans, Duits en Engels uitgegeven. Dat zichtbare effecten op het lokale 

toerisme of  specifiek op het bezoek aan de 
tuin tot op heden nog schaars zijn, is vooral te 
wijten aan de coronapandemie. 

Nieuw straatwerk
Een goede pr en marketing werkt alleen als 
tegelijkertijd bezoekers hier ook een gewel-
dige beleving hebben. Vooral dat leidt bij 
thuiskomst tot enthousiaste verhalen die uit-
nodigen tot nieuwe bezoeken. Daarom is het 
zaak om de kwaliteit van de verblijfswaarde 
in de tuin en niet te vergeten ook de directe 
omgeving hoog te houden.

het is een plaatje: het 
grotere plantvak ach-
ter het entreegebouw.

De verzorging van de collectie en de gebou-
wen krijgt daarom veel aandacht. Die bepaalt 
immers in hoge mate de indruk die men 
overhoudt aan een bezoek. De voortuin en de 
buitenzijde van het entreegebouw zijn fraai 
opgeknapt. Het vernieuwde dak van de suc-
culentenkas zorgt daar voor een goed binnen-
klimaat. De theekoepel oogt super fris na de 
schilderbeurt binnen en buiten. En onlangs 
is het straatwerk rondom het entreegebouw 
door medewerkers van Blom Hoveniers 
opnieuw en uiterst vakkundig gelegd. Het 
grotere plantvak achter het entreegebouw 
is een plaatje geworden met de bloeiende 
schoenlappersplantjes (Bergenia), een Johan-
nesbroodboom, (Cerastonia siliqua)een mirte 
(Myrtus communis) en een Chinese vernisboom 
(Koelreuteria paniculata).  

Tuinbeleving
Vanzelfsprekend moet ook de tuin zelf  met 
zijn collectie een grootse indruk maken op de 
bezoeker. Daar staan onze tuinploeg en onze 
partner Blom Hoveniers samen borg voor. Het 
reguliere onderhoud en de herontwikkeling 
van het gebied rondom de grot, de bloemen-
border, de Viburnumhoek en de borders langs 
de Parklaan om maar een paar voorbeelden te 
noemen, zijn beslist van hoge kwaliteit.  
De beleving van de tuin krijgt ongetwijfeld 
een extra impuls door het plaatsen van een 
zestiental informatieborden die het verhaal 
vertellen van de historie en inrichting van de 
tuin. Deze verhalen zullen het bezoek aan de 
tuin een bijzondere, extra dimensie geven. 

ruimte achter entreegebouw met plantvak
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Het grotere plaatje
Natuurlijk hebben we het halen van het 
gestelde doel niet helemaal in eigen hand. We 
realiseren ons dat de herontwikkeling van de 
Mariabouw en Sint Anna nog de nodige tijd 
zal duren en daardoor de bezoekers overlast 
bezorgt. Verder signaleren we dat nu heel 
veel aandacht uitgaat naar het realiseren van 
de nieuwe functies voor de gebouwen en de 
daarmee samenhangende bouwprocessen. 
Daarmee bestaat het gevaar dat de kwalita-
tieve invulling van de publieke ruimte daar-
omheen wordt vergeten. Dat zou een grote 
misser zijn. Immers, de inrichting van de 
omgeving bepaalt niet alleen de publieksbe-
leving maar ook hoe de gebouwen daarin tot 
hun recht komen. Vandaar dat we met onze 
buren pleiten voor een groene, verblijfsvrien-
delijke invulling van het Gonzagaplein als 
entree naar de begraafplaats van de broeders 
van Saint Louis, een rijksmonument dat veel 
toeristen trekt. Het pleidooi geldt overigens 
evenzeer voor de publieke ruimten aan de 
noordzijde van de Markt. Denk aan het Jan 
Gielenplein in relatie met het plein voor de 
basiliek en de aansluiting op het ontwikkel-
plan voor Sint Anna. 

Met de geschetste aanpak denken we dat het 
haalbaar is om door te groeien naar 15.000 
bezoekers per jaar. Tegelijkertijd dragen we 
als Arboretum Oudenbosch zo ons steentje 
bij aan de toeristische potentie van het histo-
risch hart en, heel belangrijk, aan een aantrek-
kelijk, groen centrum waar het voor de  
eigen inwoners fijn toeven is.    processielaan op Gonzageplein
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Ikebana is een eeuwenoude traditionele Japanse 
bloemschikkunst omschreven als een wereld vol 
schoonheid en verfijning. Het is een levendige 
kunstvorm, nog steeds in ontwikkeling, die zowel 
klassieke als moderne uitvoeringen kent. De kunst 
is gebaseerd op een aantal basisregels die tot op de 
dag van vandaag gelden.

Ikebana betekent letterlijk: 'het weer tot leven brengen van afgesneden 
bloemen'. Een meer praktische vertaling is evenwel: 'levende bloemen’ of  
'bloemen tot leven wekken'.
 De verbondenheid met de natuur en de innerlijke beleving van de seizoe-
nen zijn belangrijk. Ikebana is een discipline die ook gebaseerd is op de le-
venshouding van het Zen Boeddhisme: niet het uiteindelijk resultaat maar 
het proces en de beleving tellen. Gevoelens opgeroepen door de natuur, 
de materialen, de kleuren en de emoties van het moment, weerspiegelen 
zich in het arrangement.
Esthetische elementen uit zowel Zen als de Japanse cultuur zijn zichtbaar 
binnen ikebana: het gebruikte materiaal komt voornamelijk uit de natuur, 
die een grote inspiratiebron is voor ikebanaschikkingen.
Schikkingen zijn asymmetrisch opgebouwd, lege ruimtes zijn essentieel en 
zijn een onderdeel van een schikking. Beoefenaars streven naar harmonie 

Sogetsu Ikebana 
kunst in het Arboretum 

 door Anne-Riet Vugts

tussen materialen. Deze principes zijn door 
de eeuwen heen altijd van kracht geweest.
Tot op de dag van vandaag laten mensen zich 
nog steeds inspireren door het lijnenspel van 
een simpele tak, een enkele bloem. Ikebana is 
een boeiende mogelijkheid tot zelfexpressie.

Geschiedenis en het ontstaan 
van de Sogetsu School
Het ontstaan van ikebana in Japan gaat terug 
naar de zevende eeuw. Een Boeddhistische 
monnik, die zich teruggetrokken had, begon 
met het schikken van bloemen in water. Hij 
wilde in symbolentaal de harmonie tussen 
mens en natuur uitdrukken. Zo ontstond het 
woord ‘ikebana’. Andere priesters namen 
deze manier van schikken over en zo ont-
stond de eerste ikebana school: De Ikenobo 
school. De tradities van deze school zijn 
eeuwenlang bewaard gebleven tot halver-
wege de negentiende eeuw, toen Japan zijn 
poorten opende voor westerse invloeden. 
Japan ging handelsbetrekkingen aan met 
het westen en werd overspoeld met nieuwe 
informatie. Ideeën werden gretig overge-
nomen. Westerse interieurs kwamen in de 
mode en bloemen als dahlia’s, margrieten 
en tulpen deden hun intrede. Ook ikeban-
ameesters reageerden op deze ontwikkeling 
met progressieve ideeën. Het gevolg was dat 
zij op grote schaal braken met de klassieke 
stijl. Diverse ikebanameesters ontwikkelden 
een eigen stijl waardoor er een diversiteit aan 
scholen ontstond.

Molinia Caerulae ‘Moorheze’- Anthurium Purple haze

Cornus Sericea ‘Flaviramea’
40
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Zo brak ook Sofu Teshigahara, oprichter van de Sogetsu school, met de 
strakke tradities. Door meer vrije expressie toe te passen in ikebana bood 
hij de beoefenaars de gelegenheid hun individuele originaliteit te uiten, 
tevens streefde hij ernaar om ikebana te verheffen tot een kunstvorm.
Hij handhaafde de basisregels, maar ontwikkelde van daaruit een eigen 
stijl. Hij stelde regels op die gebaseerd zijn op de ikebana filosofie: “Ike-
bana zou creatief  moeten zijn”.
Het meest belangrijke karakter van de school is het grote aanpassingsver-
mogen. Een schikking is te maken in elke omgeving met allerlei denkbare 
materialen. Zowel natuurlijk als niet-natuurlijk. Het allerbelangrijkste in de 
Sogetsu school is niet het creëren van iets bijzonders, maar het streven het 
beste te halen uit het materiaal.
Een uitspraak van Sofu Teshigahara over Sogetsu ikebana: “Iedereen kan 

overal, met elk soort materiaal, op elk mo-
ment van de dag, ikebana beoefenen.”
Sofu, wereldwijd geprezen om zijn creatieve 
geest, heeft zich enorm ingezet om ikebana 
te promoten tot een moderne kunstvorm. 
Hij exposeerde in Europa en Amerika, onder 
andere met Dali. 
Na het overlijden van Sofu zette dochter Ka-
zumi kort (een jaar) en vervolgens haar broer 
(zoon van Sofu) Hiroshi de Sogetsu school 
voort. Deze cineast en kunstenaar werd de 
nieuwe Iemoto, onder zijn leiding kreeg de 
school een creatieve boost. Op dit moment is 
de dochter van Hiroshi, Akane Teshigahara, 
Iemoto van de Sogestu school.
Evenals haar grootvader heeft Akane Teshi-
gahara een grote drive om Sogetsu ikebana 
over de hele wereld te promoten. Met haar 
groots opgezette performance geeft zij, in na-
volging van haar vader Hiroshi, op haar eigen 
wijze invulling aan Sogetsu ikebana. 
Het hoofdkantoor van de Sogetsu school 
is gevestigd in Tokyo. Van hieruit worden 
wereldwijd de nieuwe ontwikkelingen en 
informatie aan de Branches doorgegeven. In 
34 landen zijn Sogetsu Branches en Study-
Goups actief. 

Westerse plataan heeft deel top verloren.

Salix Babylonica ‘Totuosa’

Betulaceae - Salix Fragillis
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Sogetsu Ikebana in het Arboretum
Sofu Teshigahara leert ons dat iedereen, 
overal, met elk soort materiaal en op elk 
moment van de dag ikebana kan beoefenen. 
Deze gedachte schept de ruimte om open 
te staan voor de natuur en voor creatieve 
uitdagingen. Voor mij persoonlijk biedt het 
Arboretum deze ruimte en uitdaging. Daar 
heb ik, soms binnen maar meestal buiten, al 
diverse werken gemaakt, waarbij ik me heb 
laten leiden en inspireren door wat ik op mijn 
weg tegenkom aan natuurlijke materialen en 
door het lijnenspel en kleuren. 
Met de ruimte die het Arboretum mij biedt 
om mijn kunstwerken op te bouwen ben ik 
dan ook erg blij. Bezoekers van de tuin kun-
nen zo ook kennis maken met de veelzijdig-
heid van Sogetsu ikebana. Voel je je geïnspi-
reerd en aangetrokken om nader kennis te 
maken met Sogetsu ikebana?, bezoek dan 
eens de volgende websites:  
(www.sogetrsubranchnederland.nl;  
www.sogetsu.or.jp; www.ikebanayotei.nl )
Uiteraard ben je ook van harte welkom  
in mijn studio YOTEI te Etten- Leur. 

Betulaceae - Bamboe (strips gedroogd/geverfd)

Salix Babylonica ‘Totuosa’
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hogere temperaturen. Om daar zijn kennis over uit te breiden gaat hij bij 
voorkeur op vakantie naar mediterrane landen zoals Italië en Spanje. Ook 
reist hij van tijd tot tijd (“Ja, nu even niet.”) naar Libanon. Daar kwam hij 
via via terecht en sindsdien heeft hij er vrienden. Op dat land is hij verliefd 
geworden. Natuurlijk vanwege de gastvrijheid die hij daar ervaart, maar 
zeker ook om de schoonheid van het land. De indrukwekkende Cedrus 
libani (Libanonceder) groeit daar. Die boom is het nationaal symbool van 
het land en staat ook afgebeeld op de vlag. Door de eeuwen heen werd hij 
vanwege zijn populariteit overvloedig gekapt. Dat mag niet meer. Tegen-
woordig is deze ceder beschermd.

Van alle landen die hij bezoekt neemt hij zaden mee. Ja, hij weet dat het 
niet mag, maar ja… Deden ze dat al niet door de eeuwen heen? Gedeelte-
lijk thuis en bij zijn oom die een kas heeft, kweekt hij ze op. Hij bestudeert 
de zaailingen zo’n twee jaar. Bij succes gaat hij ermee verder. Wanneer hij 
teveel planten heeft, geeft hij ze weg, of  verkoopt ze.

Al met al is duidelijk dat het Arboretum de omgeving is waar Fabrice zich 
thuis voelt. Hij doet er dan ook alle werkzaamheden met plezier. “De uit-
daging is om alles netjes af  te leveren, zodat het er professioneel uitziet.”

Fabrice geeft de pen door aan Peter Baselmans

Of  hij de estafettepen wilde over-
nemen, vroeg Frank van Andel 
hem vorige zomer. Nou graag! 
Hij kon niet wachten, want met 
praten over de natuur en het mi-
lieu is hij in zijn element.

Met zijn 39 jaar is hij de jongste vrijwilliger 
in het Arboretum. “Dat ervaar ik niet als een 
probleem,” zegt hij, “Leeftijd speelt voor mij 
geen rol. Hoe iemand is als persoon, dat vind 
ik het belangrijkste.”

Na zijn opleiding aan de agrarische school 
werkte hij bij diverse hoveniers. Door omstan-
digheden heeft hij nu een baan als chauffeur bij 
Arriva. Best leuk, vindt hij, maar hij hoopt toch 
weer een baan in het groen te vinden.

Zo’n zeven jaar geleden begon hij met foto’s 
maken in de tuin. En vier jaar later besloot hij 
om mee te gaan helpen in de tuinploeg. Hij 
wil vooral veel leren van de oudere mede-
werkers. Daarom vindt hij het ook spijtig dat 
Yvonne van Andel zich heeft teruggetrokken. 
Zij is natuurlijk dé bron van kennis van alle 
bomen en planten in het Arboretum.

hij strooit moeiteloos 
met wetenschappelijke 
namen van bomen en 
weet van elke ervan 
wel iets te vertellen.

Maar eigenlijk weet hij zelf  al veel. Hij strooit 
moeiteloos met wetenschappelijke namen 
van bomen en weet van elke ervan wel iets 
te vertellen. Wist ik bijvoorbeeld waarom de 
Pinus canarienis (Canarische den) zulke lange 
naalden heeft? ’s Nachts vangen die naalden 
het vocht van de dauw op en die druppelen 
vervolgens op de wortels van de boom. 
Zijn interesse gaat vooral uit naar het gedrag 
van gewassen onder invloed van de klimaat-
verandering. Of  en hoe ze zich aanpassen 
aan de veranderende omstandigheden zoals 
langdurige droogte, extreme regenval en 

Door Karolien Bloemsaat
Foto Ellen van der Peet

De estafettepen

Fabrice de Swaaf, 
een man met passie  

voor de natuur
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De iep, 
Een bedreigde boom.

door Elly Zwijgers
eigen foto's tenzij anders vermeld.

Al dertig jaar lang komen er in januari Japanners naar 
Amsterdam om iepenknoppen te verzamelen. De bomen 
moeten toch gesnoeid worden en volgens hen zijn de knop-
pen dan het meest geschikt om tot poeder te vermalen waar 
in Japan pillen van gemaakt worden. Deze pillen zouden 
een goed medicijn tegen kanker zijn. Maar alleen de pillen 
die gemaakt zijn van deze speciale iepen uit Amsterdam, 
denken zij. De werking van de iepenknop als geneesmiddel 
tegen kanker van welke iep dan ook, is nooit wetenschap-
pelijk vastgesteld. Toch is de iep (of  olm) een heel nuttige 
boom. Of  liever gezegd was, want veel iepen zijn we in de 
laatste eeuw kwijtgeraakt door de iepenziekte.

Zijn wetenschappelijke naam is Ulmus en hij behoort tot de iepenfamilie, (Ulma-
ceae) waartoe ook  onder andere de Celtis (zwepenboom) en de Zelkova (schijniep) 
behoren. Deze familie komt voornamelijk voor in de gematigde streken van het 
noordelijk halfrond. 
Het geslacht Ulmus heeft ongeveer 40 soorten. Er zijn vele bastaarden en allerlei 
klonen die moeilijk uit elkaar te houden zijn.
Alle iepen hebben een afwisselende bladstand, het blad voelt meestal wat ruw aan 
en heeft doorgaans een zogenaamde 'scheve bladvoet'. 
De meeste iepen bloeien al vroeg in het voorjaar, voordat het blad aan de boom zit. 
Dit jaar was er al eind februari iepenbloesem te zien in ons Arboretum. De kleine 
bruinrode bloemen staan in trosjes en worden vooral door de wind bestoven. Na 
de bloei ontwikkelt het vruchtbeginsel van de bloem twee vleugels die een nootje 
omsluiten (samara). In de de volksmond wordt dit een ‘iependubbeltje’ of  ‘iepen-
centje’ genoemd. De iepen hebben dan een zachtgroen waas en het lijkt net of  er 
blad aan de boom zit. De vruchtjes zijn al rijp voordat het blad helemaal ontloken 
is. Rond half  april dwarrelt het als lentesneeuw naar beneden. Tegelijk of  vlak erna 
komt de boom in zijn blad. 

48 49
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En in de 17de  eeuw noemde men hem vooral boven de grote rivieren ‘iep’ 
in plaats van ‘olm’. ‘Iep’ komt waarschijnlijk van de Vlaamse stad Ieper waar 
destijds op grote schaal olmen met grote bladeren gekweekt werden.

Een echte gebruiksboom
Iepen behoren tot de oudste gecultiveerde bomen op aarde, een echte 
gebruiksboom. Hij groeit snel en eigenlijk overal, kan tegen sterke snoei, 
wind, zelfs zeewind, en levert goed hout.  De iep kan zelfs tegen strooi-
zout, tegen de toenemende verdichting van de ondergrond en hoge 
grondwaterstand. De Romeinen gebruikten de iep in de wijnbouw om 
de klimmende wijnranken te ondersteunen. Ze noemden dit ‘de wijnrank 
huwen met de iep’  Volgens sommige bronnen zijn er aanwijzingen dat al 
in 600 voor Christus de Grieken iepen invoerden voor de wijnbouw in wat 
nu Frankrijk is. In Turkije schijnt de druif  voor Sultanarozijnen nog steeds 
omhoog geleid te worden door iepen.

Iepenbast 
Vezels gemaakt uit de iepenbast zijn door de eeuwen heen overal veel ge-
bruikt, onder andere voor touw, matten, vermengd met wol voor warme 
kleding, voor het vastbinden van enten, voor het maken van bijenkorven. 
Kortom, voor alles en nog wat.
Iepenbast is voedzaam. Niet alleen voor dieren, maar ook voor mensen.
In geval van voedselschaarste bakte men er brood mee en van het blad 
maakte men ook meel. In Duitsland werd in de Tweede Wereldoorlog 
brood gebakken met het zaagsel.

In Nederland komen drie iepensoorten van 
nature voor:
- De gladde of  veldiep iep (Ulmus minor) 
- De ruwe of  bergiep  (Ulmus glabra). 
- De fladder- of  steeliep  (Ulmus laevis). 
Ze verschillen vooral van elkaar in het blad.
De fladderiep is hier zeldzamer. Tot voor kort 
leek hij minder gevoelig voor de iepziekte, 
maar helaas heeft men geconstateerd dat ook 
hij tekenen van deze ziekte vertoont.

Zijn naam 
Tot de 17de  eeuw noemde men de boom 
in de Lage Landen ‘olm’, wat zou kunnen 
komen van het Duitse ‘Elmbaum’. In oude 
kruidenboeken van Dodoens uit eind 16de 
eeuw komt ‘iep’ zelfs nog niet voor. 

Bergiep in bloei in het Arboretum foto Ellen van der Peet

Iependubbeltje, foto wikipedia
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verliest zijn suikers en wordt daardoor heel hard 
en duurzaam. Daarom is het goed bruikbaar in 
de scheepsbouw, visserij en voor heipalen. 
Iepenhout wordt ook in de beeldhouwkunst 
gebruikt.  
De beeldhouwer Zadkine (van het beeld De 
Verwoeste stad in Rotterdam) maakte grote 
iepenhouten beelden.

Stadsboom
Vanaf  de 16de  eeuw was de iep naast de 
linde de meest geplante boom in de stad. Op 
de stadswallen en verdedigingswerken werden 
iepen aangeplant vanwege hun ondoordring-
bare, taaie wortelgestel. De iep was de snelst 
groeiende loofboom met waardevol hout en 
ook nog eens een sieraad in het landschap. 
In het begin van de 18de  eeuw kwamen er 
meer lanen met een strakkere beplanting. 
Hiervoor werd vaak de Belgica-iep (Ulmus 
x hollandica ‘Belgica’) gebruikt, een kruising 
van de ruwe en de gladde iep, vanwege de 
mooie rechte stam. Maar dat was niet alleen 
voor stadsverfraaiing; houtteelt van iepen in 
bosverband was minder rendabel dan in lanen 
en singels. In het bos duurde het zeker 60 
jaar eer de iep kaprijp was en in singels was 
dat al bij 40 jaar!  In de 20ste  eeuw werden 
ook iepen geplant in bosarme kustprovincies 
zoals Friesland en Zeeland. Kortom, de iep is 
een mooie en nuttige boom.

 
Iepenhout 
De kwaliteit van het hout verschilt van soort tot soort, van kloon tot 
kloon, van groeiplaats tot groeiplaats.  
Al vanaf  de 14de  eeuw werd de iep in bossen gekweekt voor de houtpro-
ductie. Hij was favoriet, omdat hij in een korte tijd goed hout leverde.
Alle iepen hebben hout dat moeilijk splijt, niet splintert en slijtvast is. Het 
laat zich onder stoom goed buigen. Omdat iepenhout goed zware stoten 
kan opvangen zonder te scheuren, werd het gebruikt voor allerlei soorten 
wielen, onderstellen voor kanonnen, koetswerk van rijtuigen en de eerste 
auto’s en, zelfs nu nog, voor de haringkar. Uiteraard werd het ook gebruikt 
voor gereedschap. Iepenhout is tien procent lichter dan eikenhout, maar 
het is zeker zo sterk. Het werd ook wel ‘armeluis-eiken’ genoemd.  
‘Iepenhout moet zwerven’ is een oud gezegde. Daarom is het is goed voor 
stoelen en krukjes en wat minder voor tafels en kasten. Voorwerpen die 
niet vaak verplaatst worden, zijn gevoeliger voor houtworm. 
Gewaterd iepenhout, hout dat een paar jaar in stromend water heeft gelegen, 

Gladde Iep Ulmus Minor, foto: wilde-planten.nl

Houtsnijwerk in Iep bij Beek
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Maar in de vorige eeuw liep het iepenbestand in ons land desastreus ach-
teruit en dreigde de iep zelfs uit het landschap te verdwijnen.
Dat kwam door de overstromingen in 1906,1916 en1953, de wereldoorlo-
gen, maar toch vooral door de iepziekte.

De iep- of  iepenziekte:
Bij de Plantenziektekundige Dienst in Wageningen werd in 1919 voor het 
eerst melding gemaakt van deze ziekte. In Hoeven (Halderberge) vertoon-
de een iep boven in de kruin wat verdorde takjes met bruine bladeren. 
Verder zag de boom er op het oog gezond uit. Dat was schijn.
Het bleek een verschrikkelijke ziekte te zijn waaraan de iepen doodgingen. 
Binnen enkele weken kon een groot deel verdord zijn. De ziekte rukte 
vanuit het zuiden op. In 1921 waren bijna alle iepen in Brabant en Rotter-
dam aangetast. Er werd een comité opgericht om de ziekte te bestuderen 
en te bestrijden. Het bleek dat een schimmel die iepziekte veroorzaakt. Die 
schimmel wordt overgedragen door de iepenspintkever. De kever zelf  heeft 
er geen last van.  Het vrouwtje doorboort de bast van dode of  afstervende 
iepen om haar eitjes in te leggen. De uitgekomen larven eten van het hout, 
verpoppen zich en komen naar buiten als volwassen kevers. Is deze schim-
mel niet in de boom aanwezig, is er niets aan de hand. Is dat wel het geval 
dan dragen de jonge kevers duizenden plakkerige sporen met zich mee 
naar buiten. Jonge kevers voeden zich met de bast van jonge iepentwijgen, 
meestal hoger in de boom. De schimmelsporen komen dan in de vraatwon-
den terecht. Na kieming vormen ze schimmeldraden die verder het hout 
binnen groeien. Wanneer de schimmeldraden de vaten bereiken, vormen ze 
sporen die zich met de sapstroom snel verspreiden over de boom. De boom 
reageert op de schimmel met het vormen van uitstulpingen in de vaten. Die 
blokkeren de sapstroomhuishouding met alle gevolgen van dien. Als de ke-
ver een paar dagen van de gezonde iep heeft gegeten, vliegt de vrouwtjeske-
ver naar verzwakte of  zieke iepen om eitjes te leggen en alles herhaalt zich. 
Ook wortelcontact tussen iepen onderling kan de iepziekte overbrengen. 
Het is belangrijk om openhaardhout van iepen te schillen om te voorkomen 
dat besmette kevers hierin eitjes leggen. 

na veel onderzoek en veredelings-
werk, blijken er gelukkig voldoende 
hoogresistente iepenklonen te zijn  
geselecteerd

Er is heel veel energie gestoken in het kweken van goede resistente iepen-
klonen. In de VS en Italië werden ook kruisingsprogramma’s gestart. En 
na verloop van tijd leek de besmettelijke ziekte minder actief. Dat ging 
een aantal decennia goed. Maar eind jaren zeventig kwam er een nieuwe 
vorm van de iepenschimmel. Deze bleek nog agressiever dan die van 
1919. Vooral in de warme zomer van 1976 gingen er rampzalig veel iepen 
dood. Opnieuw stelde men alles in het werk om goede, resistente iepen te 
selecteren en de aangetaste iepen snel te ruimen. Dat lukte.
Toen het weer goed  ging met de iepen, was er vanuit de overheid ook 
weer minder aandacht voor de iepziekte. En zo kon het gebeuren dat er 
rond 1995 weer veel iepen aangetast werden, een derde golf…
Na opnieuw veel onderzoek en veredelingswerk, blijken er gelukkig vol-
doende hoogresistente iepenklonen te zijn geselecteerd. Groenbeheerders 

zijn de afgelopen vijftien jaar weer iepen gaan 
planten. Toch is het van belang niet achter-
over te leunen want afgelopen zomer (2020) 
zijn er weer wat meer zieke iepen gezien dan 
voorgaand jaar. 

Nederland wil de iep niet kwijt omdat het 
zo’n waardevolle boom is. Volgens veel 
iependeskundigen is er geen betere stads- en 
klimaatboom dan de iep. 
Met het verdwijnen van veel iepen in de afge-
lopen eeuw verdwenen bijna ook waardevolle, 
aan de iep gebonden insecten, zoals onder an-
dere de iepengrasluis met zijn hanekamgallen, 
de vlinders iepenpage, grote vos en iepenuil-
tje. Maar ook andere organismen zoals de ie-
penzwam en iepenspikkel (korstmos) dreigen 
daardoor te verdwijnen. Nieuwe iepenaanplant 
is dus ook belangrijk voor het behoud van  
veel zeldzame organismen.
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Malus ‘Profusion’ is een van de fraaie sierappels 
die we in de Appellaan aantreffen. Een opval-
lende verschijning omdat de meeste sierappels 
zachtroze of  wit bloeien. Deze variant bloeit eind 
april/mei rood-roze en dat valt op. De bladkleur 
is ook zo opvallend:  purperkleurig overgaand in 
brons-groen.

Na de bloei verschijnen de kleine paarsrode 
vruchten, die lang in de boom blijven hangen. 
Ook de herfstverkleuring mag er wezen. Een 
gezonde boom, die niet zoveel eisen stelt aan 
de bodem en één van de opvallend gekleurde blik-
vangers in de sierappellaan. foto ellen van der Peet
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