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Bomen op de Heemsteedse Dreef
Foto´s en struiken uit het
langste arboretum van Nederland
Dit boek gaat over een bijzondere middenbermbeplanting.
In het begin van de vorige
eeuw besloot de gemeente
Heemstede om een onverhard
pad om te vormen tot een 32
meter brede, 2 km lange laan
met een brede middenberm.
Deze laan, vanwege de bebouwing al snel van een bijzondere
allure, werd vooral vanaf 1940
voorzien van een dendrologisch interessante beplanting.
In de negentiger jaren werd de
dreef gereconstrueerd. Van het
budget van ruim 13 miljoen
gulden werd niet minder dan
bijna 1,5 miljoen besteed aan
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de beplanting van de middenberm en de zijkanten. Ook nu
weer werd gebruik gemaakt
van een rijk sortiment aan
exoten. In totaal zijn er nu
100 verschillende bomen en
struiken, zodat het niet overdreven is om van een arboretum te spreken.
Theo Out heeft in alle seizoenen gedurende twee jaar de
beplanting gefotografeerd en
hiermee is een fraai boekwerk
samengesteld. Vooral de vier
seizoensopnamen van een
aantal grote bomen zijn zeer
indrukwekkend, o.a. van Carpinus betulus ‘Fastigista’, Gleditsia triacanthos, Liquidambar styraciﬂua en Taxodium
distichum.

Van veel bomen en struiken is
er zowel een volledig silhouet
als een detail. De foto´s zijn
voorzien van de Nederlandse
benamingen, soms met toevoeging van de wetenschappelijke naam.
Ik kan me niet herinneren dat
de NDV ooit een excursie naar
deze Heemsteedse Dreef heeft
gemaakt. Voor de leergangen
van Cees van der Linden is het
zeker een aanrader.
Het fraai uitgevoerde boekwerk
bevat ook nog een CD met vijf
composities van Michel Duijves. Titels als bijvoorbeeld ‘Birches by night’ geven aan dat
bomen voor inspiratie zorgden, maar het is instrumentale muziek. Overigens heeft
Boudewijn de Groot wel een
lied waarin de Heemsteedse
Dreef bezongen wordt. Het lied
eindigt met ´dan loop ik naar
de bomen waar ik eeuwige rust
vind de sobere bomen voorbij
de Heemsteedse Dreef’.
Het boek is te koop voor
€ 19,95. Informatie TheoOut@
kpnmail.nl □

