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VerslAgen
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Voorjaarsexcursie in de 
Overijsselse Graafschap
29 maart 2008

op de eerste excursie in het nieuwe seizoen 
kwamen niet minder dan 50 leden af. nadat 
men zich in Hotel landgoed ehzerwold, een 
voormalig sanatorium in Almen te goed had 
gedaan aan twentse krentenwegge en koffie 
ging het wandelend naar de ongeveer 100 jaar 
oude sassafrasgroep bij het twentekanaal. een 
prachtige link met de Sassafras omslagfoto 
van Arbor Vitae nieuwe stijl (2008 nr. 1).
gerrit Mengerink, de voortreffelijke orga-

nisator van deze dag, memoreerde de ge-
schiedenis van deze groep bomen die ooit 
dreigde te moeten wijken voor de verbreding 
van het kanaal. dit is voorkomen, met name 
door de inspanning van wijlen ndV-lid gerrit 
Bootsman.  de groep bomen bestaat uit een 
aantal flinke exemplaren en diverse kleinere, 
gegroeid uit wortelopslag. Ze dreigden de 
afgelopen jaren te veel concurrentie te krij-
gen van esdoornzaailingen.  Mede dankzij 
bemoeienis van gerrit Mengerink zijn deze 
allemaal verwijderd, alleen één iep moet 
nog worden gekapt. Zelden stond een ndV-
excursie zolang stil bij één boom(soort). ook 
de aromatische geur van gekneusde takjes 
werd diep opgesnoven. de vraag rees waarom 

de boom in ons land zo zeldzaam is. Het 
antwoord werd al in Arbor Vitae (2008 nr. 1) 
gegeven: tweehuizig, geen zaadbronnen in 
eigen land, niet gemakkelijk te kweken.
Vanaf de sassafrasgroep  was het een korte 
rit naar het Pinetum ‘de Belten’ in Vorden, 
waar we werden ontvangen bij het nieuwe, 
deels uit europese middelen gefinancierde  
informatiecentrum door Jonkheer Mr. rhijnvis 
Feith, voorzitter van de stichting Pinetum 

‘de Belten’ en zoon van de stichter van het 
Pinetum. ook Aard van de Kamer en etty se-
gers, leden van het stichtingsbestuur, waren 
aanwezig  en ‘last but not least’ Beate Feith 
die voor de koffie zorgde.
de heer Feith heette het gezelschap wel-
kom en memoreerde kort de historie vanaf 
de stichting van het Pinetum in 1961. Zijn 
vader, die lang in de tropen was geweest, 
verzamelde alles wat maar aan coniferen te 
vinden was, ook niet winterharde die in de 
herfst werden uitgegraven om  in een kas te 
overwinteren.  de verzameling omvatte al snel 
meer dan 1500 taxa op een oppervlak van 
nauwelijks 1 ha. Bij de renovatie was wederom 
gerrit Bootsman betrokken en later Wiecher 

Huisman. en thans blijkt ook gerrit Mengerink 
als lid van het stichtingsbestuur zijn bijdrage 
te leveren aan het beheer. Hij lichtte nog 
uitvoerig toe hoe de vermeerdering van niet 
meer in de handel te vinden oude cultivars 
plaatsvindt en de aanplant van aanwinsten 
wordt uitgevoerd. er is dus de laatste jaren 
weer volop geplant en de verzameling omvat 
alweer zo’n 1000 taxa. speciale aandacht is 
er voor de groeicondities van de coniferen 
door middel van grondonderzoek en een uit-
gebalanceerde bemesting. Hierna verzorgden 
etty en gerrit de rondgang. opvallend waren 
de zeer duurzame aluminium etiketten. Het 
Pinetum is met zijn zacht glooiende terrein 
en vele open plekken zeer sfeervol en intiem. 
een plek om nog eens terug te komen. 
na een dankwoordje door ondergetekende, die 
de eer te beurt gevallen was als dagvoorzit-
ter te mogen fungeren, en het overhandigen 
van een door de deelnemers bijeengebrachte  
donatie voor het Pinetum volgde een iets 
verdere verplaatsing naar het arboretum en 
boomkwekerij van Albert leemreize in ruurlo.  
Albert verhaalde kort zijn loopbaan o.a.  hoe 
hij gekomen was tot een eigen boomkwekerij 
in 1993 en het stichten van een arboretum 
in 1994. Met een groeiend kwaliteitssorti-
ment richt hij zich vooral op de particuliere 
verkoop. Wat mij al eerder opgevallen was 
bij zijn stand op de Kwekerijdagen in Bin-
gerden, was het grote vakmanschap waarmee 
de bomen waren gekweekt en het sortiment 
met veel nieuwe cultivars. op zijn website 
(www.boomkwekerijleemreize.nl) staan 395 
specimen met o.a. veel boomvormen van Acer 
davidii, Cornus kousa,  Liquidambar styraciflua 
en Magnolia. Hij richt zich vooral op de niet zo 
snel groeiende kleinere bomen. Veel voorradig 
was er niet meer, maar een aantal deelnemers 
vonden toch iets van hun gading. Het kleine 
arboretum met thans al zo’n tweehonderd 
vaak bijzondere boomsoorten fungeert als 
een prachtige etalage van dit interessante 
bedrijf, waar, voor de derde keer deze dag, 
de koffie klaar stond.  
een bijdrage aan deze geslaagde dag leverde 
tot slot ook nog gerbert Klein Wassink, die 

een demonstratie verzorgde van zijn hobby, 
het uit zaad kweken van bijzondere bomen en 
heesters. in kisten met een speciaal grond-
mengsel zaait hij het hele jaar door allerlei 
soorten, vaak op verzoek van kwekers. Van 
Davidia involucrata toonde hij jonge kiem-
planten. Davidiazaden hebben eerst warmte 
nodig voor de ontwikkeling van de kiem en 
daarna weer koude alvorens te ontkiemen. Als 
attentie mochten de deelnemers een jonge 
Ginkgo biloba meenemen. 

Er is dus de laatste jaren weer volop geplant en de verzameling omvat inmiddels zo’n 1000 

taxa. Speciale aandacht is er voor de groeicondities van de coniferen door middel van grondon-

derzoek en een uitgebalanceerde bemesting.

Bij de ca 100 jaar oude sassafrasgroep langs het 

twentekanaal werd lang stil gestaan.

Foto: Piet de Jong.


