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Enzyklopädie der Gartengehölze
De Enzyklopädie der Gartengehölze is al eerder uitgegeven
in 2001. Nu is dit lijvige naslagwerk, geactualiseerd en
aangevuld, opnieuw verschenen. De kleurrijke voorkant
nodigt uit om het boek open
te slaan en te kijken wat het
qua inhoud te bieden heeft.
In het voorwoord geven de
schrijvers aan dat zij bij deze
uitgave voor sommige gewassen gespecialiseerde dendrologen hebben geraadpleegd. Er
zijn dan ook 492 geslachten
en meer dan 10.000 soorten
beschreven. Men heeft er met
het oog op de veranderende
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klimaatomstandigheden bewust voor gekozen ook die
houtige gewassen op te nemen
die beperkt winterhard zijn.
Het boek begint met een inleiding in de dendrologie met
daarin aandacht voor onder
andere de taxonomie, nomenclatuur en naamgeving.
Begrippen met betrekking
tot groeiwijze, groeirichting,
bladvormen, bloeiwijzen, etc.
worden toegelicht en geïllustreerd met heldere tekeningen. Er is aandacht voor de
klimaatzones en de gebieden
waar de planten en bomen van
nature voorkomen. En dan zijn
daar de beschrijvingen van A
(Abelia) - Z (Ziziphus). Daar
tussen vele beschrijvingen en
prachtige foto’s. Van de soorten wordt een gedetailleerde
omschrijving gegeven van de
plant, eventuele bloemen en
vruchten. Niet alleen hoogte
en bloei worden beschreven,
maar ook bijvoorbeeld vorm
en afmeting van het blad.
Cultivars worden beknopt
beschreven. De foto’s tonen
de planten, de bloemen, de
vruchten of de plant of boom
in zijn natuurlijke omgeving.
Door deze afwisselende beelden blijft het leuk om deze
encyclopedie door te bladeren,
ook als je niet op zoek bent

naar een specifieke soort.
Erg leuk om te zien is dat naast
de Award of Garden Merit van
de RHS er ook een verwijzing
is naar de Euro-trials. Achter
de gekeurde soorten staat het
aantal behaalde sterren en het
jaar van keuring. In de inleiding worden de Euro-trials nader toegelicht. Op het moment
van verschijnen van dit soort
boeken is de actualiteit vaak
al achterhaald, maar de beoordelingen van bijvoorbeeld de
Buddleja-keuring uit 2011 zijn
nog wel meegenomen.
Kortom: een mooi en praktisch
(Duitstalig) naslagwerk dat ook
door de beginnende dendroloog
goed te raadplegen is.
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