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Zuid-Korea, een waar Mekka 
voor arboreta
Terwijl het in ons land kommer en kwel is met de arboreta, vindt men bomencollec-

ties in Zuid-Korea zó belangrijk dat men naast het Nationale Arboretum ten noord-

oosten van Seoul, verspreid over het land nog vier nationale arboreta wil stichten 

en twee Natural Plant Resource Conservation Centers. 
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Zuid-Korea is al vrij rijk aan 
botanische tuinen en arbo-
reta. Ze zijn alle van vrij 
recente datum. De oudste 
is het arboretum van Seoul 
national University dat in 
1967 door Prof. tchang Bok 
Lee, de godfather van de den-
drologie in Zuid-Korea, werd 
gesticht. in totaal zijn er op 
dit moment al minstens 44 
arboreta en botanische tui-
nen, maar de staat wil daar 
dus nog het nodige aan toe-
voegen. Het verst gevorderd 
zijn de plannen voor een 200 
ha groot nationaal arboretum 
in het oosten van het land, 
het Baekdudaegan Arbore-
tum. Project Manager is Prof. 
Sung-Kyun Kim van Seoul na-
tional University. Vorig jaar 
bezocht hij met een aantal 
collega’s een aantal arbo-
reta in België en nederland 
om zich o.a. te oriënteren 
over de publieksfunctie en 

de educatieve taken. eind 
maart werd in Seoul een in-
ternationaal symposium geor-
ganiseerd waarin de plannen 
werden gepresenteerd en kri-
tisch becommentarieerd door 
een groep experts uit de VS, 
Duitsland en nederland.

ondergetekende viel de eer 
te beurt daar deel van uit te 
maken. Voorafgaand aan het 
symposium werd op 29 maart 
2010 een bezoek gebracht 
aan de locatie op 3,5 uur 
rijden van Seoul. De plan-
nen voor de invulling van het 
enorme terrein, onderdeel van 
een natuurreservaat van 5000 
ha, waren zeer overdadig met 
o.a. ook een alpine tuin en 
een vaste plantentuin, proef-
velden en een zaadbank. 
Merkwaardig is het ontbre-
ken van een kwekerij. Door 
het terrein zou een trambaan 
worden aangelegd. terug in 

Seoul was er de volgende 
dag een uitgebreide discus-
sie in twee groepen over de 
plannen. Hier werden veel 
kritische kanttekeningen ge-
plaatst. op de derde dag was 
er een groots opgezet sympo-
sium met 18 voordrachten en 
een discussieforum. er waren 
maar liefst 700 deelnemers 
en het werd geopend door de 
Minister van Bosbouw. over 5 
jaar moet de aanleg voltooid 
zijn, inclusief de beplanting. 
ondergetekende en andere 
buitenlandse deskundigen 
hadden daar een hard hoofd 
in, vooral ook omdat Zuid-
Korea geen opleidingen heeft 
voor gekwalificeerd tuinper-
soneel. een bijkomend pro-
bleem van de locatie is de on-
bereikbaarheid gedurende de 
wintermaanden en de hevige 
regenval in juli en augustus. 
Het is de bedoeling dat een 
deel van de buitenlandse 
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deskundigen bij de verdere 
planning betrokken blijft.
Bij dit schrille contrast met 
de situatie in nederland ligt 
de vraag voor de hand hoe dit 
allemaal in Zuid-Korea moge-
lijk is. Het antwoord is dat 
men de natuurbescherming 
en de besluiten van de rio 
Conventie over Biodiversi-
teit zeer serieus neemt. in 
de arboreta moet naast de 
soortenbescherming actief 
studie worden gemaakt van 
de effecten van klimaatver-
andering en ‘global warming’. 
Voorlichting en educatie zijn 
ook belangrijke thema’s. een 
doel dat nog in een ver ver-
schiet ligt, is om Zuid-Korea 
met zijn arboreta internatio-
naal op de kaart te zetten.
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