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Encyclopedia of Conifers
A Comprehensive Guide to Cultivars and Species
Het is een lijvig boek in twee delen:

Meerdere leden van de Nederlandse

ongeveer 8000 cultivars en 5000

Coniferen Vereniging (NCV) hebben

foto’s en alle 615 coniferensoorten

hun medewerking verleend. Ook veel

met subspecies en variëteiten wor-

beeldmateriaal is bij deze leden ge-

den getoond en behandeld.

maakt en opgenomen in het boek.

Veel van de meest exotische (tro-

Het voorwoord is geschreven door

pische) soorten worden beschreven

Roy Lancaster.

zonder dat er foto’s van zijn. De
kans dat je die tegenkomt is echter

Een zeer aanbevelenswaardige uitgave

niet erg groot.

voor zowel de echte coniferenlief-

De foto’s zijn van een uitstekende

hebber als de dendroloog met brede

kwaliteit, niet te klein en soms pa-

interesse. Hiermee kun je iemand en-

ginagroot en goed op kleur. Niet van

thousiast maken voor coniferen. De

Aris G. Auders, Derek P. Spicer Ency-

alle cultivars zijn foto’s geplaatst.

amateur zal erg onder de indruk zijn

clopedia of Conifers - A Comprehen-

Vele nieuwe cultivars worden ver-

van de veelzijdigheid van coniferen.

sive Guide to Cultivars and Species.

meld en staan tussen oude en be-

Het is geen echt handzaam boek

Royal Horticultural Society, 2012.

kende vormen. Ook al is de lijst van

en het zal niet op ieders salontafel

Hardcover, 2 delen, 1500 p., elk 33,5

cultivars ondanks het grote aantal

passen, niet in de laatste plaats

× 27 × 5 cm. £ 149 (= ca € 190).

toch niet volledig, het geeft wel een

vanwege het gewicht van ruim ne-

ISBN 9781907057151.

heel goed beeld van de variatie bin-

gen kilo. (AL)
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nen de soort en een indruk van het
meest gewenste sortiment.
Van verscheidene soorten zijn foto’s
van kegels qua ontwikkeling in
chronologische volgorde geplaatst.
Hybriden worden niet geschuwd
en volledig beschreven, inclusief
eventuele cultivars. Hoofdstukken
worden afgesloten met foto’s van
mooie of beroemde tuinen met coniferen in de hoofdrol of er worden
bijzondere exemplaren getoond.
Van de andere naaktzadigen (waaronder ook Ephedra en Cycas) passeert alleen Ginkgo de revue.
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