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DENDROVARIA
REINOUT HAVINGA

Voor de Nederlandse dendro-
logie is het van groot belang 
om te weten welke soorten 
zich in de verschillende col-
lectietuinen bevinden. Zo we-
ten we waar de bijzondere 
soorten of exemplaren te zien 
zijn. Menig lezer van Arbor Vi-
tae zal wel eens bij de ingang 
van een arboretum hebben 
gevraagd naar het al dan niet 
aanwezig zijn van een be-
paalde soort in de collectie. 
Vaak krijg je het antwoord 
wel als je in gesprek komt 
met de beheerder, maar die 
gelegenheid is er niet altijd. 
Met de garden explorer is dat 
antwoord nu altijd te vinden. 
Omgekeerd komt ook voor. Je 

hebt ergens een bijzondere 
boom gezien, maar het bordje 
was nergens te vinden. Nu 
hecht ik er groot belang aan 
dat in de Amsterdamse hortus 
elke plant goed benaamd is, 
maar het gaat weleens mis. 
Je hoopt dan thuis alsnog de 
naam te kunnen achterha-
len. De garden explorer kan 
daarbij helpen. De meeste 
bomen staan stuk voor stuk 
op de kaart aangegeven. Als 
je ongeveer weet waar je de 
boom gezien hebt kun je in-
zoomen naar die plek op de 
kaart en kijken welke bomen 
er staan.

Foto’s gevraagd
Behalve naam en locatie 
van de bomen staan er ook 
foto’s van de collecties op de 
website. Van veel exemplaren 
hebben we echter nog geen 
duidelijke, scherpe foto’s. 
Ik zou u willen vragen om 
ons te helpen door bij uw 
volgende bezoek een aantal 
goede foto’s van onze bomen 
te nemen en die aan ons toe 
te sturen. Als de foto’s rech-
tenvrij zijn en van voldoende 
kwaliteit zullen we ze gebrui-
ken om de collectiewebsites 
aan te vullen en daarmee de 
informatie over de bomen 
die bij ons te zien zijn, te 
verbeteren. Voor de Hortus 

Grasduinen in de collecties 
van Hortus Amsterdam en 
Arboretum Belmonte
Sinds enige tijd is het mogelijk om de bomencollecties van de Hortus Botanicus Am-

sterdam en het Belmonte Arboretum te Wageningen online te doorzoeken. De tuinen 

hebben hiervoor elk een eigen collectiewebsite in de lucht gebracht, een garden 

explorer en arboretum explorer. Als je goed naar de twee sites kijkt zie je dat ze in 

de basis op elkaar lijken. Dat komt omdat in beide tuinen hetzelfde type database 

gebruikt wordt.
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Botanicus Amsterdam kunt 
u contact opnemen met mij 
(reinout@dehortus.nl). Neem 
voor het Belmonte Arboretum 
contact op met Dedde Smid 
(info@belmontearboretum). 

Collectie Hortus Botanicus 
Amsterdam: 
dehortus.gardenexplorer.org
Collectie Belmonte Arboretum 
Wageningen: 
belmonte.arboretumexplorer.
org □

Een voorbeeld uit de ‘garden explo-

rer’: Carya laciniosa van 100 jaar oud, 

met de locatie op de Hortuskaart

Carya laciniosa met hortuskaart als 

inzet


