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NDV bestuur
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Het bestuur van uw vereniging 
heeft in 2007 meerdere keren 
nagedacht over activiteiten 
in 2008. De excursiecommis-
sie heeft weer een fraai pro-
gramma samengesteld, waar ik 
twee onderdelen even uitlicht, 
omdat het bestuur daar een 
speciale aansturende rol in 
heeft gespeeld. Het gaat om 
het evenement op 26 april 
2008 in het Wageningse Bel-
monte Arboretum (ruil- en 
koopbeurs houtige gewassen) 
en het ééndaagse Exotensym-
posium op 17 september 2008. 
Deze activiteiten zijn door het 
bestuur naar voren gebracht 
met als doel de leden die niet 
tot de ‘harde kern’ van excur-
siebezoekers behoren, uit te 
dagen eens deel te nemen aan 
een grotere activiteit. Juist 
daarom is gekozen voor onder-
werpen, waarvan het bestuur 
denkt, dat het meer leden zou 
kunnen trekken dan gebruike-
lijk. De openluchtbeurs in Wa-
geningen zal de mogelijkheid 
bieden voor iedereen die in 
bijzondere houtige gewassen 
is geïnteresseerd, die gewas-
sen ook feitelijk in handen 
te krijgen en in de tuin te 
planten. Wij hopen dat door 
de aanwezigheid van stand-
handelaren er een bijzonder 
sortiment te zien en te krij-

gen zal zijn. Omdat aan deze 
activiteit wordt meegewerkt 
door de Nederlandse Rhododen-
dron Vereniging, de Camellia 
Vereniging en de Nederlandse 
Coniferen Vereniging, is breed 
sortiment wel gegarandeerd. 
Tevens willen we een stand 
inrichten waar u informatie 
kunt krijgen over uiteenlo-
pende zaken als de naam van 
uw struik en/of boom (foto’s 
of takken meenemen!), ziek-
ten, plagen, kweektips etc. En, 
zoals traditioneel bij de NDV 
maar nu op grotere schaal: u 
kunt overtollige heesters en 
andere houtige planten mee-
nemen om te ruilen/te verko-
pen (op tijd oppotten dus!). 
Hiervoor zal ruimte worden 
ingericht. Bij gebleken suc-
ces gloort de mogelijkheid om 
hier een traditie van te ma-
ken, zodat Nederland dan een 
jaarlijkse, geheel vrij toegan-
kelijke openluchtbeurs heeft 
voor heesters en bomen. 

Het ééndaagse symposium in 
Wageningen op 17 september 
2008 over het gebruik en de 
(on)wenselijkheid van ge-
bruik van exotische bomen 
en heesters in het Nederlandse 
landschap en stedelijke om-
geving, is een uitvloeisel van 
een eerder gehouden Dendro-

logendag, waarop dit onder-
werp aan de orde kwam. Met 
de verschuivende klimaatom-
standigheden ligt het voor de 
hand een nieuwe kijk op deze 
discussie uit te lokken. In-
dien ons huidige bomen- en 
heesterbestand voor een deel 
nadelig beïnvloed wordt door 
de klimaatverschuiving, dan is 
de vraag wat ter vervanging 
gebruikt kan worden. Daarbij 
doemt onherroepelijk de dis-
cussie over ‘invasie’ op, waarbij 
het risico van het ontstaan 
van ongebreidelde uitbreiding 
van exoten in het landschap 
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het hoofdonderwerp is. Ook 
de ziekte- en plaaggevoelig-
heid van exoten en autochtone 
bomen en heesters is aan de 
orde. Over deze onderwerpen 
bestaan veel, soms lijnrecht 
tegenover elkaar staande, me-
ningen. Vaak hoor ik dat veel 
van het gekrakeel gebaseerd 
is op vooringenomenheid en 
rechtlijnigheid. Dat zijn zaken 
die we in deze belangrijke dis-
cussie niet kunnen gebruiken. 
Het symposiumdoel is om juist 

deze sentimenten tot beda-
ren te brengen, door gedegen, 
objectieve en op feiten be-
rustende opinies te presente-
ren. Hiertoe zullen een aantal 
sprekers worden uitgenodigd. 
Ten slotte zal er actief met de 
zaal worden gediscussieerd. 
Mijn eigen stille hoop is dat de 
status van exotische heesters 
en bomen als verrijking voor 
onze omgeving wordt versterkt 
bij beleidsmakers. Ik zie ieder 
jaar weer het grote plezier dat 

mensen beleven aan exotische 
bomen in arboreta. Ten slotte 
willen we toch ook allemaal 
naar de dierentuin en bota-
nische tuinen om ‘dat andere’ 
te zien en te beleven. Waarom 
dan niet ook ‘om de hoek’ in 
de stad? 

p.s. het feit dat beide bespro-
ken activiteiten in Wagenin-
gen plaatsvinden, berust op 
louter toeval ...
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