Dendrova ria
Gerrit Hav e rkamp

Uitreiking plaquette en
oorkonde aan Arboretum
Poort Bulten in Twente
Op donderdag 28 augustus
2014 was het dan zover. Bij
het arboretum hebben zich
ruim veertig NDV-ers verzameld, in dit geval de deelnemers aan de zomerexcursie,
en ongeveer dertig andere
genodigden.
Het begon met een gezellige
bijeenkomst in het infocentrum met koffie en gebak.
Daarna, om ongeveer 16.00
uur, bewoog een lange stoet
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NDV-ers zich in de richting
van de uitgang (of ingang zoals u wilt) van het arboretum
waar de plaquette, nog keurig
verborgen onder een kleed,
zou worden onthuld.
Over de geschiedenis van
het 100-jarige arboretum is
al voldoende gezegd in de
vorige Arbor Vitae.
Het Twentse park heeft een
belangrijke landelijke functie in het beheren van bo-

men- en struikensoorten.
Dat de eerste plaquette is
toegekend aan een Twents
arboretum is iets waar we
als Twentenaren erg trots op
zijn. Een paar beoordelingspunten van belang voor de
nominatie en het toekennen
Toespraken rond de onthulling van
de NDV-plaquette, toegekend aan
Arboretum Poort Bulten
Foto: Hans Hodes

van de NDV-plaquette waren:
brede variatie in soorten,
een zichtbare etikettering,
de toegankelijkheid van het
terrein, een mooie website,
wilde bloemenweiden (met
o.a. veel grote keverorchis)
en het poelenlandschap.
Na een toespraak van NDVvoorzitter Jos Koppen en de
levendige toespraken van Jan
Kloots, afdelingshoofd Recreatieve voorzieningen Regio
Twente, Hans van Agteren,
portefeuillehouder recreatie en
toerisme van Regio Twente en
Michael Sijbom, burgemeester
van Losser, volgde de onthulling van de plaquette. Deze is
geplaatst op een sokkel van
Bentheimer zandsteen.

Met de plaquette wil de NDV
behoud en kennisoverdracht
van bomen en struikencollecties en toegankelijkheid voor
het publiek bevorderen.
Hierna volgde de uitreiking
van de bij de plaquette behorende oorkonde door Jos
Koppen.
Dat aan Poort Bulten als eerste arboretum de plaquette
werd toegekend is zeker ook
te danken aan de inzet van
collectiebeheerder Huub Olde
Loohuis en parkmanager René
Nollen.
Zij zijn op dit moment de
eerst verantwoordelijken voor
het arboretum.

De plaquette heeft een
prachtige plek gekregen bij
de publieksingang van het
arboretum en zal voor Poort
Bulten een goede stimulans
zijn om de collectie zorgvuldig te blijven beheren en het
arboretum verder te ontwikkelen. □

Onthulling van de eerste NDV-plaquette
Foto: Gerrit Haverkamp
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