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boeken
koos slob

Als je in de regio Rotterdam 
woont en je hebt iets met bo-
men, dan ben je natuurlijk 
fan van Trompenburg Tuinen 
& Arboretum. Een oase van 
groen en rust in een drukke 
wereldstad, met bovendien 
een fantastische collectie 
planten. 
Voor wie alles wil weten over 
de geschiedenis en nog veel 
meer van het arboretum kan 
ik verwijzen naar het boek dat 
Dick van Hoey Smith schreef 

in 2001 (Arboretum Trompen-
burg, Bomenrijk in Rotterdam). 
Een gedegen studie die be-
doeld is voor de meer deskun-
dige liefhebber van houtige 
gewassen. Vorig jaar verscheen 
echter een nieuwe publicatie, 
geschreven door Adelien Vis en 
Gert Fortgens. Echt een fantas-
tisch leuk boekje, interessant, 
vlot geschreven en voor elk 
wat wils.

Het begint met een ‘Welkom’: 
heel algemeen wat er te zien 
is, de gebouwen, rolstoeltoe-
gankelijkheid en dergelijke. 
Daarna het hoofdstuk ‘Ge-
schiedenis’: vlot en overzich-
telijk geschreven waarbij je in 
vogelvlucht leest hoe Trom-
penburg tot stand is gekomen. 
Dan een hoofdstuk met als 
titel ‘Trompenburg stap voor 
stap’. Met het boek in de hand 

omslag Trompenburgboekje

Trompenburg Tuinen & Arboretum; 
Grenzeloos groen
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boeken

Inhoud Trompenburgboekje

kun je allerlei interessante 
bomen en planten bekijken, 
waarbij telkens relevante 
informatie wordt gegeven. 
Zelfs een winterwandeling is 
opgenomen. In het volgende 
hoofdstuk komt ‘Bodemge-
steldheid en klimaat’ aan de 
orde. Ook wordt een hoofdstuk 
gewijd aan ‘Introducties’, dat 
wil zeggen nieuwe planten 
uit Trompenburg die hun weg 
vonden over de gehele wereld. 
Om er een paar te noemen: van 
Fagus sylvatica de cultivars 
‘Rohan Gold’, ‘Rohan Obelisk’, 
‘Dawyck Purple’ en ‘Dawyck 
Gold’. Verder Quercus ‘Pondaim’ 

en Q. ‘Macon’, Quercus kelloggii 
‘Grey Ghost’, Quercus cerris 
‘Marmor Star’ en ten slotte 
Acer palmatum ‘Trompenburg’. 
In het hoofdstuk over collec-
ties van Trompenburg komen 
aan de orde Eiken, Beuken 
en Schijnbeuken, Hulsten, 
Hosta’s, Rododendrons en Vet-
planten en Cactussen. Daarna 
komen vervolgens aan de orde: 
de naamgeving van planten, 
de seizoenen en de dieren in 
Trompenburg. Ten slotte een 
overzicht van alle activitei-
ten door het jaar heen en het 
boekje eindigt met een speur/
knutseltocht voor kinderen.

Uit bovenstaande opsomming 
van de inhoud hoop ik u en-
thousiast te hebben gemaakt. 
Ook als u niet in de regio Rot-
terdam woont, kunt u Trom-
penburg bezoeken terwijl u 
lekker thuis op de bank zit, 
maar … leuker is natuurlijk 
om daadwerkelijk in Trompen-
burg te wandelen! □

Adelien Vis en Gert Fortgens, 
Trompenburg Tuinen & Arbore-
tum; Grenzeloos groen (Rotter-
dam: Trompenburg Uitgeverij, 
2013), p. 77. ISBN 978-90-80-
549104. Prijs € 12,50. (KS)


