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Wandelen door 
Kasteelpark 
Amstenrade
“Kasteelpark Amstenrade is 
één van de top 10 privépar-
ken in Nederland” zo begint 
het voorwoord in dit onlangs 
verschenen boekwerkje. Een 
initiatief van één van onze 
leden, Martijn Essers. 

Martijn schrijft in zijn inlei-
ding hoe hij bij het lezen van 
een verslag van een driedaagse 
excursie in Zuid Limburg in 
het jaarboek 1929 van de 
Nederlandse Dendrologische 

Vereniging het plan opvatte 
deze parken tachtig jaar na 
dato weer te bezoeken. Als 
geboren Zuid Limburger was 
het kasteel Amstenrade voor 
hem toch onbekend. Zijn be-
langstelling mondde er in uit 
dat het park door hem (soms 
samen met andere bomenken-
ners) geheel werd geïnventa-
riseerd. Het huidige bestand 
aan bomen bleek (ofschoon 
veel oude exemplaren al wa-
ren verdwenen) nog zoveel 
moois te bieden dat het de 
schrijvers een goed moment 
leek om anno 2011 het park 
bij een breder publiek onder 
de aandacht te brengen. Het 
boekje is in twee versies uit-
gegeven. Het ene is bedoeld 
als gids tijdens de wandeling 
(zakformaat), het andere is 
wat luxer van uitvoering en 
is meer bedoeld als relatie-
geschenk. Het boekje volgt 
de wandelroute door het park 
en heeft een dubbele functie. 
Enerzijds het park, met zijn 
verscheidenheid aan bomen en 
heesters, onder de aandacht 
te brengen en anderzijds de 
educatieve functie ervan: aan 
de hand van de beschrijvingen 
en de foto’s proberen de bo-
men tijdens de wandeling op 
naam te brengen. 

In het boekje staan, steeds 
per twee pagina’s, 26 ver-
schillende bomen beschreven 
met één grote foto en enkele 
detailfoto’s van stam, blad, 
bloem, vruchten. In de tekst 
staan wetenswaardigheden 
over de boomsoort en allerlei 
specifieke kenmerken voor de 
herkenning ervan.

Het is een bijzonder leuk 
boekje geworden dat zeker 
goed zal worden gebruikt bij 
een wandeling door het kas-
teelpark. Men gaat er blijkbaar 
van uit dat het boekje alleen 
in het park wordt verkocht 
want ik mis adresgegevens en 
een routebeschrijving hoe er 
te komen. Openingstijden 
worden ook niet gegeven. 
Persoonlijk hecht ik zeer aan 
een plattegrondtekening van 
elk park dat ik bezoek, he-
laas is het niet opgenomen 
in dit boekje. De foto’s en de 
beschrijvingen zijn goed en in-
formatief. Hoewel bij de plan-
tennamen niet consequent 
de Naamlijst houtige gewas-
sen wordt gevolgd (wordt wel 
genoemd als geraadpleegde 
literatuur). Dendrologisch heb 
ik hier en daar vraagtekens 
gezet bij teksten. Bijvoorbeeld 
dat de Tulpenboom weinig 
opvallende groene vruchten 
heeft die geen kiemkrachtig 
zaad hebben. Mijn ervaring 
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is anders. Ik ken de vruch-
ten als bruine kaarsjes die de 
kale boom kunnen sieren en 
die eenmaal uiteengevallen 
en op de grond gevallen best 
wel een zaailing kunnen op-
leveren. Bij de Ginkgo staat 
een foto van de bontbladige 
Ginkgo biloba ‘Variegata’ maar 
een naam erbij ontbreekt. De 
Walnoot of Okkernoot wordt 
Juglans nigra genoemd, maar 
die komt uit Noord-Amerika. 
Bedoeld is natuurlijk Juglans 
regia getuige het begeleidende 
tekstje. De paginagrote foto 
van het ingesneden blad van 
de walnoot is Juglans regia 
‘Laciniata’ maar dat is niet 
terug te vinden. 
Zo zijn er nog wel wat meer 
verbeterpunten die wellicht 
in een volgende druk kun-
nen worden verwerkt. Het 
neemt niet weg dat het een 
leuk boekje is geworden en die 
tweede druk dus  wel spoedig 
zal kunnen volgen. (GF)

Auteurs: Martijn Essers, gravin 
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