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DenDroVAriA
Koos slob

Nieuw-Zeeland 
voor dendrologen en dendrofielen een belevenis!

Nieuw-Zeeland, één van de meest geïsoleerd gelegen landen ter wereld, ligt in de 

zuidelijke Grote Oceaan, 2000 km ten zuidoosten van Australië. Het bestaat uit het 

Noorder- en het Zuidereiland en een aantal kleinere eilanden. De totale oppervlakte 

is 268.000 km² (circa 6½ keer Nederland). 

nieuw-Zeeland heeft ruim 4 
miljoen inwoners. De oor-
spronkelijke bewoners zijn 
de Maori, afstammelingen 
van Polynesiërs die zich 
vanaf de 13e eeuw in nieuw-
Zeeland vestigden. Vanaf 
1830 kwamen de eerste eu-

ropese kolonisten, voorna-
melijk engelsen. in 1840 is 
nieuw-Zeeland officieel een 
zelfstandige britse kolonie 
geworden.

nieuw-Zeeland kwam circa 
85 miljoen jaar geleden los 
van Gondwanaland en circa 
55 miljoen jaar geleden van 
Australië, waardoor zich een 
van de rest van de wereld 
geïsoleerde natuur kon ont-

wikkelen.
er zijn maar twee inheemse 
zoogdiersoorten, beide vleer-
muizen. Verder zijn er wei-
nig, ietwat primitieve soorten 
amfibieën en reptielen. Veel 
ecologische ‘rollen’ worden 
door vogels en grote insecten 

ingenomen. in historische 
tijden waren de grote Moa’s 
(vogels tot 1.80 hoogte) de 
belangrijkste herbivoren. Ze 
zijn uitgeroeid door de Ma-
ori. De aan de Moa verwante 
Kiwi is nog steeds actief. 
Verder heeft nieuw-Zeeland 
drie inheemse soorten pa-
pagaaien.
Door de komst van mensen 
en de invoer van uitheemse 
dieren zoals ratten, wezels, 

honden, katten en voskoesoes 
(een buideldier uit Australië) 
worden veel vogelsoorten nu 
met uitsterven bedreigd.

Landschap en klimaat
Het landschap wordt ge-
kenmerkt door bergketens, 
heuvels en uitgebreide gras-
vlakten. op het Zuidereiland 
vinden we alpen met gletsjers 
en hoge bergtoppen van meer 
dan 3000 m. Het noorderei-
land valt op door een zeer 
actief vulkanisch gebied en 
door meren, regenwouden en 
uitgestrekte grasvlakten.

nieuw-Zeeland heeft een 
gematigd zeeklimaat. Het 
noorden is iets warmer dan 
het zuiden. Het noorden van 
het noordereiland heeft zelfs 
een subtropisch klimaat. De 
grootste klimatologische ver-
schillen vinden we tussen de 

Nieuw-Zeeland is één van de meest geïsoleerd gelegen landen ter 

wereld. Je waant je in een tropisch oerwoud.
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west- en oostkust van het 
Zuidereiland. in het zuidwes-
ten is veel neerslag, gemid-
deld 8000 mm per jaar. Ten 
oosten van de alpen is het 
veel droger: jaarlijks gemid-
deld 230 mm neerslag. Ter 
vergelijking: in nederland 
valt jaarlijks gemiddeld circa 
850 mm.

Vegetatie
oorspronkelijk was naar 
schatting 83% van het land 
bedekt met bossen. in het 
begin van de 19e eeuw, kort 
vóór de komst van europese 
kolonisten, was dit percen-
tage gedaald tot ongeveer 
64% en gedurende de af-
gelopen 160 jaar is dit nog 
verder gedaald tot circa 23% 
vandaag de dag.
een belangrijk kenmerk van 
de oorspronkelijke bossen is 
dat ze zich evolutionair ont-
wikkelden zonder de invloed 
van plantenetende dieren. 
Vandaag de dag hebben de 
bossen wel degelijk last van 
ingevoerde en verwilderde 
dieren: herten, geiten, wal-
labiekangeroes en voskoe-
soes.
De nieuw-Zeelandse bossen 
zijn te beschouwen als re-
genwouden, met twee typen: 
subtropisch regenwoud en 
subantarctisch regenwoud. Zij 
verschillen sterk van de bos-
sen in de gematigde streken, 
maar zijn goed vergelijkbaar 
met de regenwouden van de 
tropische streken.

Subtropisch regenwoud
Dit omvat een mengeling van 
naald- en loofbomen. De co-

niferen behoren voornamelijk 
tot de Podocarpaceae. Deze 
oude plantenfamilie is afkom-
stig uit het voormalige super-
continent Gondwanaland. Het 
zijn over het algemeen hoge 
bomen die soms dicht opeen 
staan en dan een dicht bla-
derdak vormen. De verschil-
lende Podocarpus-soorten 
geven de bossen het aanzien 
van een erg oud oerbos.

een aantal van de hogere bo-
men vertonen vaak ‘plank-
wortels’ aan hun stambasis, 
waarbij hun bovenste wortels 
zich duidelijk zichtbaar en 
behoorlijk ver uitstrekken. 

Dit lijkt op bomen die je in 
de tropen ziet. in de grotere 
bomen bevinden zich vele 
soorten epifyten, vaak ook 
dikke lianen, orchideeën, 
mossen, korst- en levermos-
sen en varens. ook boom-
varens zijn vaak overvloedig 
aanwezig. 

in het nieuw-Zeelandse sub-
tropisch regenwoud zijn vijf 
verschillende bostypen te 
onderscheiden.
1. Het Kauri-bos, gedomi-
neerd door Agathis australis 
(Araucariaceae), een majes-
tueuze conifeer tot 50 m 
hoogte en een stamdiameter 

De vegetatie van nieuw-Zeeland.  Uit: Metcalf, 2002
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tot 6 m.
2. Het Tawa-bos, met als 
dominante boom de snel-
groeiende Beilschmiedia tawa 
(Lauraceae), een rechtop-
gaande boom tot 30 m, met 
wilgachtige bladeren en een 
stamdoorsnede tot 1.2 m.
3. Het Kahikatea-bos, sterk 
afwijkend van de andere ty-
pen. Komt voor in natte en 
moerasachtige gebieden. De 
dominante boom is Dacry-
carpus dacrydioides (Podo-
carpaceae), de hoogste van 
alle bomen: tot 60 m.
4. Het noordelijke rata bos 
dankt zijn naam aan Metro-
sideros robusta (Myrtaceae).  
een boom die tot 30 m hoog 
kan worden met een stam-
doorsnede tot 2.4 m. soms 

Het regenwoud zoals dat op vele plaatsen in nieuw-Zeeland 

voorkomt.  Foto: ineke Vink

epifyten tref je op allerlei plaatsen 

in grote bomen aan. 

Foto: ineke Vink

begint de boom als een epi-
fyt op een gastheerboom. er 
groeien luchtwortels die uit-
eindelijk de grond bereiken. 
Tegelijkertijd groeien hori-
zontaal zijwortels om de stam 
van de gastheer. Uiteindelijk 
verdwijnt de gastheerstam 
geheel in de rata.
5. Het Kahami-bos wordt ge-
domineerd door Weinmannia 
racemosa (Cunoniaceae), een 
boom tot 26 m hoog, met een 
stamdiameter tot 1.2 m.

Subantarctisch regenwoud
Dit bos wordt gekarakteri-
seerd door de verschillende 
soorten Nothofagus, de beu-
ken van het zuidelijk half-

rond. bekende soorten zijn: 
Nothofagus fusca (hoogte 
tot 35 m, stamdiameter tot 
2 m;); Nothofagus truncata 
(tot 30 m, stamdiameter tot 
2 m); Nothofagus menziesii 
(tot 30 m, stamdiameter tot 
1.8 m) en Nothofagus solandri 
(hoogte tot 27 m, stamdia-
meter tot 1.5 m). Nothofagus 
zijn lichtminnende bomen die 
gewoonlijk een dicht blader-
dek vormen waardoor weinig 
andere soorten in dit bos 
kunnen groeien.

Struikgewas
Dit zijn gebieden waar meer-
stammige struiken overheer-
sen, maar het struikgewas 
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kan ook gemengd voorko-
men met enkele dominante 
varensoorten. struikland in 
het laagland ontstaat als bos-
sen zijn gerooid. boven de 
boomgrens in de bergstreken 
is er een natuurlijke (vaak 
ondoordringbare) subalpine 
struikzone.
Tenslotte worden nog on-
derscheiden: Graslanden en 
alpine gebieden. Voor de 
pur sang dendroloog (mis-
schien) minder interessante 
gebieden.

Rondreis
in november 2007 waren wij 
drie weken in nieuw-Zeeland, 
één week op het noorderei-
land en twee weken op het 
Zuidereiland. een belangrijk 
reisdoel was het bekijken van 
de unieke vegetatie. Direct 
na aankomst bezochten we 
Auckland botanic Gardens: 
fantastisch onderhouden en 
bij veel bomen en struiken 
een naambordje. We verble-
ven een paar dagen in het 
vulkanisch gebied rond ro-
torua, een aparte belevenis. 
Wat vegetatie betreft vielen 
ons daar vooral op de enorme 
boomvarens (het leken wel 
palmen!): Cyathea dealbata 
(tot 9 m), C. medullaris (tot 
20 m), C. smithii (tot 8 m), 
Dicksonia fibrosa (tot 6 m), 
en D. squarrosa (tot 6 m). ook 
waren we onder de indruk van 
de bloeiende Rhododendron 
sp., aangeplant als straat-
bomen!
na enkele dagen reden we 
richting Arboretum east-
woodhill bij Gisborne
(www.eastwoodhill.org.nz). 

Het eerste arboretum dat van 
de international Dendrology 
society (iDs) in 1978 onder-
scheiden werd met een pla-
quette ‘Arboretum Distinguis-
hed for Merit’. We logeerden 
daar in het gastenverblijf. 
eastwoodhill is het natio-
nale arboretum van nieuw-
Zeeland, gesticht in 1910, 
met een voor het zuidelijk 
halfrond unieke collectie 
bomen van het noordelijk 
halfrond. recent is men ook 
begonnen met een collectie 
inheemse bomen. Het is zo 
groot (90 ha) dat er jaarlijks 
een halve marathon (= 21 
km) wordt gehouden. er zijn 
weinig cultivars, de nadruk 
ligt op botanische soorten. 
Voorts veel grote europese 
bomen. Vanwege het zachte 
klimaat groeien ze sneller en 
groter dan bij ons. er is een 
uitstekende benaming van 
de bomen, vaak met een kort 
verhaal over de desbetref-
fende boom. er zijn vijf wan-
delingen uitgezet, variërend 
van 30 tot 75 min, met bij 
elke wandeling een bijbe-
horend pamflet-boekje met 
allerlei wetenswaardigheden 

over een aantal bomen die je 
tegenkomt.

opvallend: (nog) geen Wol-
lemia nobilis! nieuw-Zeeland 
heeft zeer strenge import-
regels voor nieuwe soorten 
planten. eerst moet uitge-
breid onderzocht worden of 
het geen ‘pest’ kan worden 
(zie later). Het kost een gi-
gantisch bedrag en vele ja-
ren onderzoek om een nieuwe 
soort in te mogen voeren.
na eastwoodhill richting 
Wellington, hoofdstad van 
nieuw-Zeeland, zuidelijke 
punt van het noorder eiland. 
ook hier weer een prachtig 
aangelegde en onderhouden 
tuin, de Wellington botanic 
Garden (gesticht in 1844) 
en het otari-Wilton’s bush 
native botanic Garden and 
Forest reserve. Vooral dit 
laatste gebied (90 ha oor-
spronkelijk bos en 5 ha in-
heemse planten collecties) 
is educatief buitengewoon 
interessant. een voetbrug van 
18 m op een hoogte van 75 m 
geeft een prachtige zicht op 
de boomtoppen. in het bos-
gedeelte konden we een 800 

bloeiende Rhododendron als straatbomen in rotorua, noordereiland. 

Foto: ineke Vink
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in Arboretum eastwoodhill bij de eerste door de iDs uitgereikte 

plaquette in 1978. Foto: ineke Vink

jaar oude Dacrydium cupres-
sinum, omtrek 5.80 m en een 
Dacrycarpus dacrydioides, om-
trek 4.30 m, bewonderen.

Zuidereiland
Vanuit Wellington vaar je 
over naar het Zuidereiland, 
dunbevolkt (circa 1 miljoen 
inwoners) en veel meer na-
tuur. Het heeft zijn eigen 
karakteristieke kenmerken: 
gletsjers, fjorden, regenwou-
den, enorme boomvarens, 
Nothofagus-bossen. 
Vooral aan de westkust met 
de jaarlijkse regenval van 
8000 mm kun je eindeloos 
wandelen door enorme gema-
tigde regenwouden. Je waant 
je in een tropisch oerwoud. 
in de minder natte streken 
(over de alpen aan de oost-
kant) tref je in de bossen 

opvallende bomen: verschil-
lende soorten Nothofagus, 
Pseudopanax crassifolius (tot 

15 m) en P. ferox (tot 6 m), 
Podocarpus-bossen met Podo-
carpus hallii (tot 20 m hoog) 
en Podocarpus totara (tot 30 
m), waarvan de oudste op 
1000 jaar wordt geschat met 
een omtrek van 8.4 m.

De Pseudopanax-soorten 
(Araliaceae) zijn een fraai 
voorbeeld van het dimorfisme 
van veel inheemse planten. 
De jeugdvormen, gedurende 
15-20 jaar, verschillen enorm 
van de volwassen habitus.

in heel nieuw-Zeeland zagen 
we ook allerlei ons bekende 
bomen, maar voor nieuw-Zee-
land zijn het exoten. Veelal 
van opvallend formaat. om 
er een paar te noemen: Pinus 
radiata (omtrek 8.5 m), veel-

Prachtige Nothofagus-bossen op 

het Zuidereiland.

Foto: ineke Vink
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vuldig als productiebossen 
aangeplant vanaf circa 1875, 
Araucaria bidwillii (35-40 m 
hoog, 5 m omtrek), Cupres-
socyparus macrocarpa (omtrek 
9 m), Quercus robur (omtrek 
4.5 m), Populus nigra ‘italica’ 
(ca 60 m hoog en 6.5 m om-
trek), Pseudotsuga menziesii  
(hoogte 65 m, omtrek 5.20) 
en Eucalyptus obliqua (om-
trek 5.5 m).

‘Pest control’
opvallend is de propaganda 
om ‘native plants’ te planten 
en de oproep op te passen 
voor het verwilderen van 
exotische tuinplanten. exo-
ten worden aangeduid met 
‘pest plants’, ‘wicked weeds’ 

en ‘garden escapes’. Meer dan 
300 geïmporteerde planten 
zijn in de loop der jaren een 
pest geworden. in de laat-
ste vijf jaar zijn 100 nieuwe 
exotische planten verwilderd. 
Dat wil overigens niet zeg-
gen dat ze al een plaag zijn, 
maar men is bang dat ze dat 
worden. Vandaar allerlei ac-
ties om mensen bewust te 
maken hun tuinplanten niet 
te laten verwilderen, en 
om ze te enthousiasmeren 
om vooral ‘native plants’ te 
planten. Deze laatste zijn 
op veel plaatsen in speciale 

kwekerijen te koop. Het is 
een reactie op een beleid 
van vele decennia. Vanaf de 
tweede helft van de 19e eeuw 
werden tot ver in de vorige 
eeuw volop allerlei planten 
geïmporteerd. Voor de sier, 
maar ook als vervanging. De 
eigen bossen waren op grote 
schaal gekapt voor woning- 
en scheepsbouw en voor de 
export. Daarvoor in de plaats 
kwamen uitgestrekte weide-
gebieden waar schapen en 
koeien werden gehouden. 
Daarnaast startte men uit-
gebreide productiebossen van 
bijvoorbeeld Pinus radiata, 
een boom die bijzonder snel 
groeit in het milde klimaat 
van nieuw-Zeeland.

Vandaag de dag is het im-
porteren van nieuwe soorten 
planten vrijwel onmogelijk 
gemaakt. een nieuwe soort 
moet eerst uitgebreid worden 
getest om er zeker van te zijn 
dat het niet een nieuwe pest 
gaat worden. bij aankomst 
in nieuw-Zeeland wordt men 
streng gecontroleerd. een 
tent wordt bijvoorbeeld uit 
de bagage gehaald, uitge-
pakt, geïnspecteerd en indien 
nodig ontsmet.
bij het verlaten van het land 
is er daarentegen geen enkele 
controle. Als rechtgeaarde 

bomenliefhebber konden we 
dus allerlei nieuw-Zeelandse 
planten meenemen. en nu 
maar hopen dat ze de jaar-
getijdenwisseling overleven: 
vanuit hun ‘voorjaar’ (het is 
november) in onze winter (in 
de koude kas) naar voorjaar 
en zomer.

Tenslotte
nieuw-Zeeland is een eldora-
do voor elke natuur- en plan-
tenliefhebber. er zijn door het 
hele land op allerlei plaatsen 
prachtige wandelingen uitge-
zet met duidelijke markerin-
gen die er voor zorgen dat je 
niet verdwaalt. Dendrologen 
en dendrofielen: van harte 
aanbevolen. Je weet niet wat 
je ziet!

in een Podocarpus-bos bij Mt Peel, Zuidereiland, veel oude specimen, 

maar deze Podocarpus totara (hoogte circa 31 m, omtrek 8.4 m, 

leeftijd 1000 jaar) spande de kroon. Foto: Koos slob

Opvallend is de propaganda om ‘native plants’ te 

planten en de oproep op te passen voor het verwilde-

ren van exotische tuinplanten.
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