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Op 28 mei verzamelen zich bijna 40 NDV leden met een kopje thee of koffie op het zonnige terras 
van de prachtige tuinen van Trompenburg, Rotterdam. De voorzitter heet de aanwezigen welkom en 
vertelt dat bij deze bijeenkost Koos Slob de bronzen Doornbospenning zal krijgen, die  bij de ALV van 
12 maart werd toegekend aan Gert Fortgens en Koos Slob voor de vele verdiensten op dendrologisch 
gebied. Omdat Koos toen niet aanwezig kon zijn werd een nieuwe gelegenheid gezocht en wat kan er 
mooier zijn dan hem letterlijk in het zonnetje te zetten in zijn eigen stad. 
Jaap Smit, bestuurslid en voorzitter van de scholingscommissie, is trots dat hij de penning mag 
uitreiken en gaat in op de vele verdiensten van Koos Slob. Samen met zijn vrouw Ineke Vink gaf Koos 
vorm aan de bomenverzameling op hun  landgoed in de Corrèze  met meer dan 1500 soorten aan 
variëteiten van bomen en heesters.  Koos was van 2007 tot 2010 secretaris van de 
scholingscommissie dendrologie, kreeg prijzen voor zijn wetenschappelijke artikelen, zit in de 
redactie van Arbor Vitae en heeft met zijn aanstekelijke enthousiasme  een belangrijke rol gespeeld 
bij het op een hoger plan brengen van de NDV. De oorkonde, de penning en het speldje zijn meer 
dan verdiend.  
 
Vervolgens gaan de leden In twee groepen op pad. Gert Fortgens leidt zijn groep direct de tuin in. De 
groep van Wout Kromhout bezoekt eerst de bibliotheek en het archief van Trompenburg, met de 
boeken van de NDV, Trompenburg en de nalatenschap van Harry van de Laar. Op 12 stellingen staan 
een complete verzameling encyclopedieën, boeken en tijdschriften, overzichtelijk geordend op 
onderwerp, klaar om ingezien en bestudeerd te worden. Hans van Selm beheert het archief. 
 
Wout Kromhout vertelt dat in 1958 de Stichting Arboretum Trompenburg werd opgericht, waardoor 
de tuin van de familie Van Hoey Smith werd opengesteld voor publiek. In 1996 wordt Gert Fortgens 
directeur/hortulanus van de Stichting Arboretum Trompenburg en neemt hiermee het stokje over 
van vier generaties Van Hoey Smith. Tuin Excelsior wordt toegevoegd en later ook de Overtuin, zodat 
Trompenburg nu 8 ha groot is. Er zijn bovendien plannen voor een voedselbos op een nieuw stuk 
grond. 
 
Als we de tuin inlopen vallen de prachtige kleuren van de verzameling Rhododendrons op, in tal van 
nuances wit, roze, rood en oranje. Langs de Hostalaan, die als een rechte laan midden door de tuin 
loopt staan honderden verschillende Hosta’s. Trompenburg is nationaal collectie houder van de 
Hosta’s, maar ook van de collecties Quercus, Fagus en Ilex. We bewonderen een prachtige 
Gymnocladus  diocia (doodsbeenderenboom) met zijn grijswitte hout,  een uniek exemplaar en 
verbazen ons over het grote aantal lege flessen dat het pad omzoomt . Sinds statiegeld op flessen is 
afgeschaft, worden op Trompenburg de flessen van het naastgelegen restaurant Inderustwat, 
gerecycled als dammetje tegen uitspoeling van de borders en als drainage voor sommige lage en 
natte  padgedeelten.   
Beheren is ook vaak snoeien om meer ruimte en licht te creëren. Besloten is om een mooie zware 
Fagus sylvatica en een Aesculus hippocastanum te kappen omdat ze te veel schaduw geven voor de 
andere gewassen, zoals het rosarium.    
 



Twee fraaie Cercidifilium japonica 'Pendulum' flankeren een gedeelte dat onlangs geschikt is 
gemaakt voor grotere groepen. Om de huidige hoge kwaliteit van tuin en collecties te kunnen 
handhaven moet de tuin  meer rendabel worden door meer publiekgerichte activiteiten, zoals 
bijeenkomsten, lezingen, mogelijkheden voor  bruiloften en partijen, winkelverkopen en 
consumpties.  De grotere belasting  van veel  feestgangers wordt opgevangen door  een drainagelaag 
met lavastenen. Twee bonte spechten tonen dat het hier ook voor vogels goed toeven is.  
 
Een eind verderop, op de plaats van de vroegere tennisbaan van de familie, is een  mooie waterpartij 
aangelegd. Een zeer idyllische plek: Eenden, schildpadjes en een reiger bij de vijver, mensen die 
elkaar de planten aanwijzen, bij iedere paal van de loofgang een andere Wisteria.  
In de tuin Excelsior schiet  de Sorbus ‘Dodong’ kaarsrecht omhoog. Hij heeft glanzend geveerd blad,   
komt uit Zuid Korea en  krijgt een hele mooie oranjerode herfstverkleuring.  Verderop staan twee 
enorme Populus x canadensis ‘Serotina’. In het gras aan de voet van de bomen bloeien kleurige 
oranje slaapmutsjes. Deze bomen staan op de monumentale bomenlijst van Rotterdam en worden 
ook door de gemeente onderhouden. Trompenburg is populair: een kinderfeestje in het gras, met 
prinsessenjurken en ridderpakken en ook in het theehuis is een feestje aan de gang.  
Het Achterpad, met bomen als hoofdthema, is een stuk spannend bos. Dat is ook leuk voor kinderen: 
het pad met houtsnippers, stukken omgehakte boom, een fonteintje en watervalletje dat uitmond in 
een beekje, een muis, die wegglipt tussen de struiken. De stammetjes die de moestuinman heeft 
geënt met shiitake -mycelium  staan keurig in het gelid. 
 
Aan de ingang van de Overtuin staat de Parotia persica. Met de grote bruine pot op het grote ronde 
gazon in de Overtuin en de prachtige Fagus sulvatica ‘Tutusa Purpurea’ langs de vijver van 
Vredenoord heeft de Over tuin een bijzondere serene sfeer. De kwinkelerende vogels verdiepen de 
stilte die hier heerst. We bewonderen een enorme Quercus robur, een indrukwekkende Carpinus 
betulus , een bijzondere kleinbladige Tilia en de wat op Weigela lijkende bloemen van een Dipelta 
floribunda,  een zeldzame heester uit Centraal China met zacht roze-witte bloemen. De 
Ulmus parvifolia 'Geisha', een cultivar van de Japanse iep heeft zeer klein, smal blad. De Quercus x 
pondaim, een kruising tussen de Kaukasische Quercus pontica en de Japanse Quercus dentata heeft 
daarentegen enorme bladeren voor een kleine boom. We zien zelfs een jonge tjiftjaf.  
 
We gaan terug naar de kwekerij waar de Buddleia zich spontaan op het groene dak van de bergplaats 
heeft gevestigd bij kruiden, gras en sedum. In de cactuskas zijn de tafels bijna allemaal uit de kas 
gehaald, de cactussen worden nu in een woestijnlandschap geshowd. Dit is aantrekkelijker voor de 
bezoekers, maar ook voor de verzorgers omdat de planten niet meer ieder jaar verpot hoeven te 
worden. De zachte eiken in pot gaan ’s winters naar binnen.  
Onderweg naar het theehuis, langs een prachtig bloeiende viburnum opulus, vernemen we dat het  
ijzerhoudende water van de onderlaag  duizenden jaren geleden door capillaire werking omhoog 
borrelde. Zodra er in de bovenlaag zuurstof bijkomt wordt het ijzer in het grondwater ijzeroer, 
brokken ijzerroest. Samengestelde klonten vormen samen een decimeters dikke oerbank, een 
waterdichte laag.  Dat kan problemen geven met de waterhuishouding. De oude sloten van de 
ontginningen zijn nog terug te vinden in de plattegrond van Trompenburg.  
 
We besluiten een zonnige en  leerzame middag met een bezoek aan het gezellige theehuis met 
heerlijk gebak. 


