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VERSLAGEN
KOOS SLOB

NDV sortimentsdag 
17 januari 2015

Zoals gebruikelijk is de eerste NDV activi-
teit in het nieuwe jaar de ‘Sortimentsdag’, 
opnieuw samen georganiseerd met de KVBC. 
Deze keer voor de derde maal in Boskoop. 
Er waren circa honderd bezoekers, waarvan 
ongeveer een kwart KVBC-ers.
Tijdens de Sortimentsdag worden traditiege-
trouw de artikelen uit de laatst gepubliceerde 
Dendroflora besproken. Dit jaar was het een 
bijzondere bijeenkomst want de inhoud van 
de 50ste Dendroflora kwam aan bod. Dat be-
tekende dat er begonnen werd met iemand 
in het zonnetje te zetten die veertig jaar (!) 

onafgebroken in de redactie heeft gezeten: 
Dr. Piet de Jong. Er waren lovende woorden 
aan zijn adres van zowel de voorzitter van de 
KVBC, Dick Nieuwesteeg, als van de NDV-voor-
zitter Jos Koppen. Tevens werd stilgestaan bij 
de overdracht van het hoofdredacteurschap 
van Marco Hoffman naar Ronald Houtman. 
Uiteraard onder lovende dankzeggingen aan 
het adres van Marco Hoffman.

Hierna kwamen de verschillende sprekers aan 
het woord, allen ingeleid door de dagvoorzit-
ter Cor van Gelderen. Als eerste kwam Piet 
de Jong aan het woord met een terugblik 
op vijftig jaar Dendroflora. Drie redacteuren, 
Herman Grootendorst, Harry van de Laar en 
Marco Hoffmann namen met grote inzet elk 

Sortimentsdag 2014: een volle zaal met aandachtige 

toehoorders in Boskoop
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een evenredig tijdsdeel voor hun rekening. 
Daarna kwam aan het woord Dr. Koen Camel-
beke, directeur van Arboretum Wespelaar, die 
de geelbloeiende magnolia’s in zijn arboretum 
besprak. Opvallende informatie voor mij was 
dat magnolia’s die té groot (dreigen te) wor-
den, simpelweg worden gerooid en vervangen 
door een jonger exemplaar. Ik geloof dat ik 
zelf met zo’n ‘regel’ moeite zou hebben in 
ons arboretum …
Als derde spreker trad op Marco Hoffman. 
Zijn voordracht handelde over ‘Naamgeving, 
hoe zit dat ook weer?’ Interessant (en lastig) 
onderwerp, vooral ook de ‘moeilijkheden’ die 
op kunnen treden wanneer handelaars en 
kwekers allerlei eigen namen aan selecties 
gaan geven.
De vierde spreker was Piet de Jong die deze 
keer het geslacht Fraxinus in de schijnwerpers 
zette. Hij gebruikte als basis de informatie 
van de Dendrologendag 2012. Zijn eerste dia 
sprak mij heel erg aan: ‘De Es als Levensboom’. 
Uiteraard kwam ook het sortiment aan bod, 
alsmede de essentaksterfte.
Daarna kreeg Ronald Houtman het woord, de 
nieuwe hoofdredacteur van Dendroflora. Hij 
behandelde de resultaten van de internatio-
nale Euro-trial van het geslacht Buddleja.

Als zesde spreker behandelde Margareth Hop 
in een overkoepelend verhaal het nut van 
stadsgroen en de recent ontdekte ‘baten’ 
daarvan. Zij eindigt met ‘Nu staan de baten 
van het groen niet op de begroting en vindt 
er geen afschrijving van de waarde van het 
groen plaats. Daardoor is er niet automatisch 
budget als het groen aan vervanging toe 
is. Ook is niet duidelijk hoeveel waarde en 
functionaliteit er verloren gaat als er bij-
voorbeeld door de crisis bezuinigd wordt op 
onderhoud … want moeder natuur mag dan 
een goedkope werkneemster zijn, het wordt 
tijd dat we haar op waarde gaan schatten’ 
(pag. 62, Dendroflora nr 50, 2013).
De laatste spreker van de dag was Cor van 
Gelderen die op een humoristische manier 
opmerkelijke planten uit vijftig jaar Den-
droflora behandelde en er ook enkele leuke 
anekdotes aan toevoegde.
Een interessante dag met leerzame informatie 
in een aangename ambiance. □

Piet de Jong in de bloemetjes gezet na toespraken van 

de KVBC-voorzitter Dick Nieuwesteeg (links), en Jos 

Koppen (rechts)
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