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Het jaar 2012 begon met extreme kou in
februari. Een aantal planten in het
Pinetum ging daardoor verloren. Maar de
collectie is in de loop van het jaar alweer
uitgebreid met enkele nieuwe soorten, o.a.
de Podocarpus elatus, meegenomen uit
Australië door ons bestuurslid Jan Wolf.
De aanleg van de Mesozoïsche tuin rond-
om de vijver is dit jaar voltooid en de plan-
ten beginnen de ruimte al goed op te vul-
len. Over een paar jaar wordt dit een
prachtig onderdeel van de tuin, dat bezoe-
kers laat zien hoe de plantenwereld er 150
miljoen jaar geleden uitzag. In november
schonk de familie Kalff een originele giet-
ijzeren ‘Coalbrookdale’ tuinbank, die hier
ook een plaats zal krijgen.

Klein Vogelenzang ontving een record-
aantal van meer dan 6000 bezoekers
in het afgelopen jaar. Ook omdat het
Pinetum steeds meer wordt ontdekt
als een van de mooiste trouwlocaties
in Hilversum. Er waren ook weer veel
evenementen, en nieuwe activiteiten
voor senioren en voor kinderen. Op 23
juni werd voor het eerst een opera uitge-
voerd in het Pinetum. ‘Don Pasquale’
van Donizetti was een groot succes,
ondanks het verschrikkelijk slechte weer
in die periode.

In financieel opzicht was 2012 een
spannend jaar voor het Pinetum. De
structurele subsidie van de gemeente
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Het Pinetum van 2012 naar 2013
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werd verlaagd ten opzichte van de
voorgaande jaren en was voor 2013
helemaal onzeker. Uiteindelijk heeft de
gemeenteraad in november toch be-
sloten dat ook in 2013 een subsidie van
€ 25.000 voor het Pinetum beschik-
baar zal zijn. Het aantal donateurs
steeg licht en wij konden ook weer een
aantal nieuwe vrijwilligers begroeten.

Begin 2013 zal een eerste project wor-
den uitgevoerd voor de restauratie van
de tuinmuur en gaan wij beginnen met
de voorbereidingen en fondsenwerving
voor de vervanging van de koepelkas.
In 2013 krijgt het Pinetum ook een
rondleiding met speciale faciliteiten
voor slechtzienden.

Het programma voor de evenementen
in 2013 mag er zijn. Onder andere op
vrijdag 26 april een symposium over
Coniferen. Sprekers zijn Zsolt Debreczy
en Istvan Racz, bekend van hun boek
‘Conifers around the world’. Op 1 juni
een plantenmarkt; en later in juni een
taxatiedag voor kunst en antiquiteiten,
een initiatief van Frederik Baerveldt, in
samenwerking met Veilinghuis van
Spengen. 

Robbert Willink
voorzitter Stichting Pinetum Blijdenstein
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Voor een verantwoord beheer van de
levende collectie in het Pinetum is het
noodzakelijk dat bomen die verloren zijn
gegaan (zie eerder in dit nummer) wor-
den vervangen. Vrijwel alle bomen en
struiken in de tuin en kassen komen oor-
spronkelijk uit het buitenland. Verzamel-
reizen om nieuw levend materiaal te ver-
werven zijn echter kostbaar. Het volgende
reisverslag laat zien hoe het verzamelen
van planten voor het Pinetum een leuk en
interessant nevendoel van een vakantie
kan zijn.

West Australië

In september 2012 hebben mijn vrouw
en ik onze dochter bezocht in West
Australië (Perth). Arme zandige bo-
dems en langdurige geografische isola-
tie hebben in dit deel van de wereld tot
een buitengewoon rijke flora geleid met
vele karakteristieke soorten zoals de
Protea’s. De flora van West Australië
bevat maar liefst ruim 12.000 soorten.
Als gevolg van het Mediterraan klimaat
met natte winters en droge zomers
staan vrijwel alle planten in het voorjaar
(september-oktober) tegelijkertijd in
bloei. Het walhalla voor de botanicus.

Natuurlijk hebben we bij onze reis
langs de kust van West Australië speci-
aal uitgekeken naar naaktzadigen. Op
het laatste moment had ik een verza-
mel- en exportvergunning gekregen
voor levende planten uit de inheemse

flora. Er was dus geen excuus meer om
zoveel mogelijk verlangde naaktzadi-
gen voor het Pinetum te verzamelen.

Bloemrijke vegetatie met Cycadeeën
(Macrozamia fraseri) in de achtergrond.

De botanische verlanglijst

Sinds kort heeft het Pinetum de be-
schikking over een verlanglijst van 628
soorten waaruit geput kan worden om
de collectie aan te vullen. Het hoofd-
doel van de verlanglijst is om op ter-
mijn de tuincollectie zodanig uit te
breiden dat per geslacht meer dan de
helft van het aantal soorten binnen dat

Planten verzamelen voor het Pinetum:

een verslag uit West Australië
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geslacht aanwezig zal zijn. Voor veel
geslachten is dit nu al het geval, ande-
re echter zijn ondervertegenwoordigd.
Daarnaast is de verlanglijst gebaseerd
op mate van bedreiging wereldwijd,
winterhardheid, en groeivorm. Ten-
slotte is er ruimte voor soorten ‘met
een bijzonder verhaal’. De soorten op
de verlanglijst zijn geografisch gerang-
schikt. Voor West Australië staan er
zeven soorten op de lijst. 

De botanische schatzoeker

Het leuke van plantjes zoeken is dat je
gedwongen wordt om je te verdiepen in
de ecologie van de soorten (de eigen-

schappen van de schat) en gedwongen
wordt om het landschap (de schat-
kaart) te leren lezen. Voor we het weten
stropen we kustvlaktes, Eucalyptus
bossen, heidevelden, zandduinen, ri-
vierbeddingen en rotswoestijnen af op
zoek naar planten. Weer eens iets an-
ders dan een zoektocht naar een pitto-
resk kerkje in Frankrijk. Kerken staan in
dorpjes, maar waar moeten we onze
planten zoeken? 

In West Australië bepalen bosbranden
voor een belangrijk deel waar de soorten
kunnen groeien. De verbreiding van
Podocarpus drouynianus (de Wilde
Pruim) met zijn vlezige paarse vrouwelij-
ke kegeltjes, is in dit verband illustratief.

Cycadeeën (Macrozamia fraseri) in het Australische landschap.



˜ 5 ˜

Wilde Pruim (Podocarpus drouynianus)
met bloeiende mannelijke takken.

Deze aantrekkelijke struik is vrij alge-
meen in de ondergroei van de relatief
natte bossen in het zuiden. Jonge
plantjes (zaailingen) of planten met
zaadkegels zijn echter veel moeilijker
te vinden. Het blijkt dat de Wilde
Pruim uitsluitend gaat bloeien na een
bosbrand. De plant overleeft de brand
met behulp van ondergrondse houtige
uitlopers. Ongeveer twee jaar na de
brand staan de jonge scheuten van
zowel de mannelijke als de vrouwelijke
planten gelijktijdig massaal in bloei. 

Om zaad of zaailingen te vinden heb je
dus een bosfragment nodig wat onge-
veer drie tot vijf jaar geleden in brand
heeft gestaan. Als een echte detective
moet je aan de hand van zwart gebla-
kerde stammetjes en de structuur van
het bos leren om de brandgeschiede-
nis van het bos te lezen. Overigens
schijnt contact met rook voor de plant
al voldoende te zijn om te gaan bloei-
en. Uiteindelijk hebben we wel de
houtige uitlopers van de Wilde Pruim
kunnen verzamelen en ook bloeiende
planten gevonden, maar geen zaailin-
gen. Gelukkig had een kweker deze
voor enkele Euro’s wel te koop. Een
schijntje voor een schat als de Wilde
Pruim.

Jan Wolf

Enkele jaren geleden gebrande onder-
groei in zuidwest Australië met links
jonge bloeiende scheuten van de Wilde
Pruim (Podocarpus drouynianus) en
rechts een cycadee (Macrozamia fraseri).
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Al met al hebben we veel plezier beleefd aan de zoektocht naar naaktzadi-
gen in een onbekend gebied. Uiteindelijk is het ons gelukt om alle West
Australische soorten op de verlanglijst te verzamelen. Ook hebben we een
foto kunnen maken van de beroemde liggende boom bij Geraldton. Deze
boom zal de achtergrond vormen op een wandplaat in Klein Vogelenzang
over de evolutionaire geschiedenis van de naaktzadigen.

Mocht u belangstelling hebben om
ook eens op zoek te gaan naar een
botanische schat in uw vakantiebe-
stemming, neem dan even contact
op met een lid van het bestuur.
Gaarne informeren wij u over onze
verlanglijst van soorten voor uw
vakantiegebied. Ook kunnen wij
assisteren bij het verkrijgen van de
vereiste vergunningen en advies
geven over waar de planten precies
te vinden zijn.

Jan Wolf

Wandplaat

De ‘leunende boom’ bij Geraldton, 420 km ten noorden van Perth
(Foto: Laura Wolf )
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Zo begon het artikel in de Gooi- en
Eemlander over het verlies van onze
Torreya californica. Deze taxusachtige
stond bij de ingang van het park en viel
vooral op door zijn bijzondere vruchten,
een soort groene pruimen. Niet eetbaar
maar wel goed kiemkrachtig, waardoor
we een groot aantal zaailingen hebben.
Een opvolger is dus snel gevonden.

In 2011 gaf de boom een overvloed aan
deze vruchten. Achteraf blijkt dit een
noodbloei te zijn geweest, dat wil zeg-
gen dat de boom voelt dat hij aan het
afsterven is en dan voor de laatste keer
al zijn krachten gebruikt voor een flin-
ke hoeveelheid nageslacht.

Honingzwam

Pas de afgelopen zomer bleek dat het
minder ging; het bladerdak werd
steeds doorschijnender en lichter
groen. Bij inspectie van de stamvoet
bleek de schors volkomen los te zitten
en constateerden we rhizomorfen
(= zwarte veters) tussen de schors,
waarmee de honingzwam zich ver-
spreidt. Deze zwam tast bomen aan
die al  minder vitaal zijn en is uiteinde-
lijk dodelijk voor verzwakte bomen. 

Waarom de boom zo vatbaar voor de
honingzwam bleek, is niet helemaal
duidelijk. Misschien was het gewoon
de leeftijd in samenhang met grond-
soort en ons klimaat. In Californië,
waar de boom van nature voorkomt,

kunnen de bomen veel ouder worden.

Eén van de eerste

Rond 1930 heeft de Universiteit van
Amsterdam de Torreya aangeplant in
het Pinetum. Het was misschien wel
één van de eerste geplante bomen tij-
dens de uitbreiding van het Pinetum
door de Hortus. Vóór 1930 was dit
tuingedeelte nog in gebruik als groen-
te- en fruittuin. De vrijgekomen plek
zal in het voorjaar weer worden inge-
plant met jonge coniferen die staan te
“popelen” in de kwekerij!

Hans van Roon

Californische Torreya is na 82 jaar ter ziele...
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Het plan is om meer en verschillende
varens in de tuin aan te planten. Niet
een nieuwe collectie, maar gewoon een
mooie onderbegroeiing. Daarbij zijn
varens ook prehistorische planten, die
goed samengaan met de coniferen-
collectie. 

Onlangs kwam ik bij toeval de voorzitter
van de Nederlandse Varenvereniging,
Harry Roskamp, tegen in de Leidse
Hortus. Harry werkt daar al jaren als
vrijwilliger en heeft daar een prachtige
varentuin ontwikkeld. Zeer de moeite
waard om daar eens te gaan kijken!
Via hem hebben we heel veel varens
gekregen om onze tuin te verfraaien. 
Achter de vijver wordt deze winter een
sfeervolle zitplek aangelegd voor de

nieuwe varenbank, natuurlijk omringd
door varens.

Weer een mooie aanwinst voor het
Pinetum!

Hans van Roon

Varens verzamelen

In het Pinetum is veel te doen en te bele-
ven voor kinderen. Bijvoorbeeld de rug-
zakroute, een avontuurlijke route door
het Pinetum met spannende opdrachten
en een puzzel die gekraakt moet worden.
De rugzakroute is ook een leuk idee voor
een verjaardagspartijtje. 

Deze en andere activiteiten, zoals de
dinomiddag, paaseieren zoeken en een
speurtocht, zijn te vinden op de nieuwe
kinderpagina, "kinderen in het Pinetum",
op de website www.Pinetum.nl

Nieuw: Kinder webpagina op de site
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Het duurt nog even maar noteer de
datum alvast in uw agenda. Op zaterdag
1 juni a.s. organiseert het Pinetum in sa-
menwerking met Groei & Bloei Afdeling
Hilversum en Wijdemeren een planten-
markt met als thema schaduwplanten.

Hier in het Pinetum onder onze hoge
coniferen is genoeg schaduw te vin-
den. Dat dit geen probleem hoeft te
zijn, kunt u deze dag ervaren. Er zijn
genoeg planten die juist heel blij zijn
met een schaduwplekje in uw tuin!

Gespecialiseerde kwekers, waaronder
Krijn Spaan, en diverse plantenvereni-
gingen zullen aanwezig zijn om u in-
formatie te geven over varens, hosta’s,

rododendrons, coniferen en geschikte
vaste planten. Natuurlijk is er een ruim
aanbod aanwezig om de inspiratie di-
rect praktisch vorm te geven.

Daarnaast worden er rondleidingen en
korte lezingen gegeven. Wiert Nieuman,
oud hortulanus van de botanische tui-
nen te Utrecht, zal een algemene lezing
geven over schaduwplanten. 

De plantenmarkt is geopend vanaf
10.00 uur tot 17.00 uur. Toegang: entree
tuin € 2,50. Vrienden van het Pinetum
hebben gratis toegang.

Plantenmarkt “Stoer in de Schaduw”
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Al geruime tijd was het de wens van het
bestuur om in stijl met de varens rondom
de vijver een Victoriaanse varenbank aan
te kopen. Eind oktober kwam een exem-
plaar in Hilversum onder de hamer, die
na een spannende bieding kon worden
aangeschaft! Nog mooier was het toen
bleek dat na het zandstralen van de giet-
ijzeren bank, waarbij alle lagen verf wer-
den verwijderd en duidelijk alle merkte-
kens te voorschijn kwamen, het een origi-
nele “Coalbrookdale Fern & Blackberry”
bank is uit 1870

Coalbrookdale was een ijzergieterij in de
Ironbridge Gorge (Shropshire, Engeland),
het gebied dat bekend staat als de ba-
kermat van de industriële revolutie en
door de Unesco al in 1986 is aangewe-

zen als werelderfgoed. Het visitekaartje
van Coalbrookdale is een in 1779 (!) ge-
bouwde gietijzeren brug over de rivier
Severn en heel toevallig was ik daar
afgelopen zomer op vakantie. Zeker een
aanrader als u in de buurt bent.

Heel fijn is dat de familie Kalff uit
Hilversum het zo’n geweldige aanwinst
voor de tuin vindt, dat zij ter gelegenheid
van mevrouw Kalff’s verjaardag de varen-
bank “geadopteerd” heeft met behulp
van de gezamenlijke bijdragen van hun
vrienden. Heel hartelijk dank hiervoor!

Wij hopen dat u in het voorjaar allemaal
komt kijken en probeert hoe de bank zit!

Hans van Roon

Een echte Coalbrookdale in de tuin
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Hij lijkt van een afstand sterk op een
Pinus, zat lang in de Taxodiaceae, maar is
uiteindelijk in zijn eigen familie terecht
gekomen: De Parasolden of Sciadopitys
verticillata.

De Parasolden is een levend fossiel.
De soort is de enige in zijn geslacht, en
het geslacht de enige in zijn familie.
Een nauwe verwantschap met andere
Coniferensoorten blijkt hij niet te heb-
ben. Zijn twee parallel samengegroei-
de naalden, die ook wel gezien kunnen
worden als sterk aangepaste twijgen,
maken hem heel bijzonder. Wel is hij
bekend van fossielen uit het Trias, zo’n
230 miljoen jaar geleden. 

Niet alleen de boom, ook het hout lijkt
ogenschijnlijk veel op Pinus (grenen).
Vers gezaagd hout van de Parasolden
heeft een roodachtige kern, en het
heeft een duidelijk harsachtige geur.
Toch, als we het door een loep of mi-
croscoop bekijken, is er een belangrijk
verschil: het heeft geen harsgangen
zoals grenen en bijvoorbeeld lariks dat
wel hebben. Het hout bestaat alleen uit
tracheïden en straalweefsel. Geen pa-
renchym en geen hars. Samen met nog
enkele andere microscopische ken-
merken kan ook om houtanatomische
redenen met recht worden gezegd dat
de Parasolden een op zichzelf staande
groep vertegenwoordigt.

In zijn land van herkomst, Japan, kan
de Parasolden uitgroeien tot een grote
boom van 30 - 45 meter hoog en 2 - 3

meter dik, hoewel de meeste grote
exemplaren nu wel zijn verdwenen. 

Het hout heeft vers een roodachtige
kern, die na het drogen verbleekt naar
lichtbruin. Het is vrij licht (350 kg/m3),
zacht en niet erg sterk, enigszins verge-
lijkbaar met een Soft Pine uit Noord-
Amerika. Door zijn grote afmetingen en
gemakkelijke bewerkbaarheid was het
hout er van commercieel belang en
vond het er enige toepassing. Het werd
gebruikt voor lichte constructies in de
woningbouw, voor boten en voor som-
mige meubels. Ook voor vaten en kui-
pen werd het gebruik, omdat het water-
afstotend was. De bast werd uitgeplo-
zen gebruikt om naden van boten te
breeuwen. Ongetwijfeld werd het voor
meer doeleinden gebruikt, de gegevens
over dit hout zijn echter schaars in ver-
gelijking met andere Japanse naald-
houtsoorten. Hieruit kan worden opge-
maakt dat het nooit een algemeen
voorkomende soort is geweest. 

Ook van deze Parasolden staan twee
exemplaren in onze mooie tuin.

Nelis Mourik

Hout van de Parasolden lijkt nog het meest op grenen
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Zondag 27 januari: Erwtensoepwandeling over het voormalige landgoed
Vogelenzang. Start vanaf 12.00 uur tot 15.00 uur. Kosten € 5,-- p.p. inclusief
erwtensoep met roggebrood. Jaarkaarthouders betalen € 3,-- p.p.

Zondag 17 februari: Erwtensoepwandeling over het voormalige landgoed
Vogelenzang. Start vanaf 12.00 uur tot 15.00 uur. Kosten € 5,-- p.p. inclusief
erwtensoep met roggebrood. Jaarkaarthouders betalen € 3,-- p.p.

Woensdag 27 februari: Kinderrondleiding om 14.00 uur. In de voorjaars-
vakantie een speciale, actieve rondleiding voor kinderen vanaf 8 jaar. 
Kosten € 2,50 per kind, dit is inclusief drinken en iets lekkers na afloop.
Volwassenen gratis toegang.

Woensdag 13 maart: Blijdenstein arrangement. 
Uitgebreide lunch met rondleiding door de tuin. Aanvang om 12.30 uur. 
Kosten € 15,-- p.p. Jaarkaarthouders betalen € 12,50. 
Graag deelname aanmelden vóór 10 maart.

Maandag 1 april (2e Paasdag): Paaseieren zoeken in het Pinetum voor de 
kinderen! Tuin is geopend vanaf 12.00 uur tot 16.30 uur. Toegang voor 
kinderen € 1,-- en voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar € 2,50.

Zondag 14 april: rondleiding om 14.00 uur

Vrijdag 26 april: Symposium over Coniferen. Sprekers o.a. Zsolt Debreczy en
Istvan Racz, auteurs van "Conifers around the world".

Zondag 12 mei (Moederdag): rondleiding om 14.00 uur

Zaterdag 1 juni: plantenmarkt “Stoer in de schaduw” i.s.m. Groei & Bloei
Hilversum en Wijdemeren. Diverse plantenverenigingen en kwekers geven 
u informatie over vaste planten voor in de schaduw zoals varens, hosta’s, 
rododendrons en coniferen. Vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Toegang: entree tuin. Jaarkaarthouders gratis toegang!

Kijkt u voor verdere informatie op onze website: www.pinetum.nl

Overzicht evenementen winter 2012 - voorjaar 2013
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Steun het Pinetum

€
Het Pinetum is voor zijn voortbestaan
voor een heel groot deel afhankelijk van
de financiële steun van particulieren en
bedrijven.
Als ontvanger van deze uitgave steunt u
waarschijnlijk het Pinetum al met een
jaarlijkse donatie.
Maar u kunt meer doen om deze
schitterende bomentuin in stand te
houden. 

Boomadoptie
Particulieren en bedrijven kunnen een
boom adopteren voor een periode van
vijf jaar of langer, al dan niet in de
vorm van een lijfrente.
Vermelding van uw adoptie bij de
boom is mogelijk, maar natuurlijk niet
verplicht.
De adoptiekosten zijn minimaal 
€ 250,- per jaar.
Wie een boom adopteert ontvangt
gedurende de adoptie een meer -
persoonsjaarkaart.

Schenkingen en legaten
Zowel eenmalige schenkingen als
legaten kunnen indien gewenst
gekoppeld worden aan een specifiek
project. 

Lijfrente
Periodiek schenken betekent dat u
gedurende een langere periode een
vast bedrag schenkt aan Pinetum
Blijden stein.

Deze manier van schenken is voor u
fiscaal aftrekbaar als u dat minimaal
vijf jaar achter elkaar doet en het laat
vastleggen in een notariële akte. 
Notariskantoor Van Limburg Stirum in
Hilversum heeft aangeboden deze acte
tegen een zeer gereduceerd tarief te
passeren bij een gift van minimaal 
€ 150,- per jaar.
Pinetum Blijdenstein neemt deze
geringe kosten dan graag voor haar
rekening.

ANBI
Omdat het Pinetum is gerangschikt als
Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) hoeft over een ontvangen
schenking geen belasting te worden
afgedragen.
De volledige schenking komt dus ten
goede aan het Pinetum. 

Voor meer informatie:
F.C. Six,
Secretaris Pinetum Blijdenstein
tel.: 035 7722246,
secretariaat@pinetum.nl



Met uw jaarkaart steunt u het Pinetum en heeft u gratis toegang tot het Pinetum.
Bovendien heeft u met de jaarkaart het hele jaar gratis toegang tot:

de Hortus Botanicus in Amsterdam
de Hortus Botanicus in Leiden
de Botanische tuin Arboretum Belmonte in Wageningen
de Botanische tuin van de TU Delft

Zie voor informatie over de tuinen  www. nationale-plantencollectie.nl
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