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DENDROVARIA
MARTIN HEUTINK

In het beheer staan schoon-
heid en ruimte centraal. Tij-
dens de grote schoonmaak 
van 2007 is het pinetum 
flink gedund, waardoor de 
bomen weer lucht en ruimte 
gekregen hebben. Inmiddels 
is het een prachtig natuurlijk 
park, waarin groen in rijke 
combinaties van schakering, 
textuur en structuur te be-
wonderen zijn
De afgelopen jaren is de 
naamgeving geverifieerd en 
zijn de bomen opnieuw in 
kaart gebracht**. In een 
reeks artikelen zullen van 
de verschillende genera van 
de dennenfamilie (Pinaceae) 
de hoogtepunten en ontdek-
kingen worden uitgelicht. In 

deze eerste bijdrage gaan we 
voor het geslacht Pinus.

Met 27 soorten, natuurlijke 
variëteiten en soortkruisin-
gen en 17 cultivars is Pinus 
het meest soortenrijke ge-
slacht in De Dennenhorst. 
De collectie telt soorten uit 
de gehele gematigde zone 
en geeft een representatief 
beeld van de variatie in het 
genus. De dennen bevinden 
zich over het gehele terrein 
met een groot deel in het 
noorden. Hieronder volgt de 
top tien van bijzonder mooie 
exemplaren, zeldzame soor-
ten en bomen met een spre-
kend verhaal.

1. Pinus armandii, Chi-
nese witte den (1406 B1rb 
1966)***, is vernoemd naar 
pater Armand David, die als 
eerste westerling de boom in 
1875 ontdekte. De introductie 
in Europa vond in 1895 plaats 
door pater Paul Farges. Het is 
een wijdverspreide boom in 
de bergen van China en aan-
grenzende gebieden. Wit slaat 
op de aanblik van deze vijf-
naaldige den die tot de ‘soft 
pines’ behoort, zoals te voelen 
is aan de zachte kwastjes van 
naalden. De naalden vertonen 
veelal een kenmerkende knik; 
de kegels zijn typisch ton-
vormig. Met 15 meter is het 
een zeldzame en charmante 
kampioen voor Nederland.

Kampioenen en coniferen 
met karakter 
80 jaar Pinetum de Dennenhorst: het genus 
Pinus

Pinetum de Dennenhorst in Lunteren* vierde in 2014 haar 80-jarig bestaan. Henry 

Dinger en opeenvolgende beheerders hebben in de loop der jaren een prachtige collectie 

coniferen bijeen gebracht. De collectie telt bijzondere soorten, waarvan er inmiddels vele 

op leeftijd zijn. Zo is goed te zien welke soorten het in ons klimaat op zure zandgrond 

goed doen.
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2. Pinus ×schwerinii, Schwe-
rin-den (955 B2lo 1956) 
dankt zijn naam aan het land-
goed van graaf Von Schwerin 
in de buurt van Berlijn waar 
deze kruising in 1905 gevon-
den werd. Pas in 1931 werden 
P. strobus en P. wallichiana 
als ouders erkend. De Schwe-
rin-den heeft de hangende 
naalden van P. wallichiana 
(tranenden), maar compac-
tere naalden door de genen 
van de P. strobus (Weymouth-
den). Met tegenlicht spreiden 
de gesluierde takken in de 
open kroon een sprookjesach-
tige elegantie tentoon.

3. Pinus flexilis, buigzame 
den (1017 A3mo 1956) is een 
‘soft pine’ uit de VS. De twijg 
is zo buigzaam, dat je hem 
zelfs in een knoop kunt leg-
gen. De habitus is mooi ke-
gelvormig, waarbij de takken 
als kandelabers omhoog ge-
richt zijn. In de zomer draagt 
hij dikbetraande langwerpige 
kegels in de top. Pinus flexilis 
komt weinig voor in Neder-
land, mede vanwege zijn ge-
voeligheid voor blaasroest.

4. Pinus peuce, Balkanden 
(307 A3mo 1941) is een 
stoere ‘soft pine’ die weinig 
gevoelig is voor deze roest-
schimmel. Opmerkelijk is dat 
deze soort uit het achterland 
van Europa pas in 1839 is 
ontdekt. Zo’n drie eeuwen na-
dat de Amerikaanse P. strobus 
in de 16e eeuw in Frankrijk is 
geïntroduceerd. De Balkanden 
onderscheidt zich duidelijk 
met een dikkere, kale, fris-ap-
pelgroene twijg. Deze boom 

heeft een enorme zijtak die 
naar het westen wijst en ver-
volgens als een kleine stam 
weer in de hoogte. De bodem 
onder dit trotse exemplaar is 
bezaaid met banaanvormige 
kegels, kenmerkend voor vele 
vijfnaaldige dennensoorten. 
Let op de wortelopslag op 
vijf meter ten noorden van de 
stam, waarmee de boom zich 
een weg zoekt om zich zo ook 
vegetatief te verspreiden.

5. Pinus ponderosa, gele 
den (695 A2lo 1950) is een 
zwaargewicht van het pine-
tum. Ponderosa slaat op het 
gewicht van het hout met een 
geel-oranje bast. De naalden 
zijn geelgroen tot donker-
groen aan een glanzende 
twijg. Na even tellen kom je 
uit bij drie naalden per bos, 
waarmee hij overeenkomt 
met P. jeffreyi, die een be-
rijpte twijg en blauwgroene 
naalden heeft. Zijn forse stam 
reikt krachtig tot een hoogte 
van 20 meter. Voor Nederland 

momenteel een geregistreerd 
record. In Noord-Amerika kan 
hij wel doorgroeien tot 65 
meter. Het is een beeldbepa-
lende boom van het (wilde) 
westen. 

6. Pinus strobus ‘Pendula’ 
(1699 A1lb 1985) is nog 
maar in de dertig, maar al 
een bijzonderheid om te zien. 
Hij vormt een hoofdstam, 
die de aarde weer op zoekt. 
P.  strobus is een Amerikaan-
se ‘soft pine’ met een klein 
toefje haren achter de naal-
denaanhechting. Al in 1866 
werd deze cultivar ‘Pendula’ 
gedoopt, wat de hangende 
kop van deze cultivar treffend 
beschrijft.

7. Pinus banksiana, struik-
den (1254 A1mo 1961) is 
een boom van extremen. In 
Oost- Noord-Amerika groeit 

Pinus armandii (Chinese witte den), 

jonge kegel

Foto: Martin Heutink
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hij tot aan de poolcirkel 
met temperaturen tegen de 
-50 ̊ C, maar de zaden kiemen 
pas bij temperaturen boven 
de +50 ˚C. Het is een echte 
pionier, die zich na een brand 
snel vestigt, al op jonge leef-
tijd kegels vormt en daarna 
is het ‘wachten’. Dit verklaart 
waarom deze kleine boom zo 
vol gekromde kegels zit. Maar 
ook in uiteindelijke climax-
vegetaties handhaaft hij zich 
goed. Deze twee-naaldige 
den is zeer karakteristiek en 
gemakkelijk te herkennen 
aan zijn kleine gekromde 
kegels.

8. Pinus nigra ‘Aurea’ (1041 
B2lb) is een blikvanger waar 
je van een afstand voor kunt 
gaan staan. De goudgele 
kleur blijft nagenoeg het hele 
jaar zichtbaar. Aan het eind 
van de winter zou je kunnen 
gaan twijfelen aan de naam, 
maar in het voorjaar vlamt de 
boom weer op met vurig geel 
jong schot.

9. Pinus mugo, bergden (472 
A2mm 1945) is rondom een 
kampioen van 44 meter om-
trek, dat je het beste kunt 
ervaren door er een rondje 
omheen te lopen. In de Eu-
ropese Alpen vormt hij zo 
groene tapijten in de ber-
gen. De naalden zijn kort en 
staan rondom de tak als een 
‘pleeborstel’. De struik is een 
dankbaar landschapselement 
voor grote vakbeplantingen. 
En voor de kleine tuin zijn 
verschillende compacte culti-
vars geselecteerd, waaronder 
P. mugo ‘Mops’ een klassie-
ker is. Een andere struik-
vormende den is P. pumila 
‘Glauca’ ( 698 B3mb1950), 
een blauwe selectie van de 
Siberische dwergden. Deze 
struik uit Oost-Azië is een 
tapijtvormer, die boven de 
boomzone groeit en tot aan 
de poolcirkel reikt. Door het 
jaar heen leidt hij een on-
opvallend bestaan, maar in 
het vroege voorjaar komt de 
struik pittig tot ‘bloei’ in felle 
knalroze/rode kleuren. 

10. Pinus sylvestris, grove 
den (2025 D4rb) is moeilijk 
weg te denken uit het Neder-
landse landschap. Na de laat-
ste ijstijd koloniseerde deze 
boom de kale vlakten in onze 
streken. Het is een echte pio-
nier die dan ook gemakkelijk 
aardde op de heide en in de 
woeste gronden die in 1886 
aan de basis stonden van het 
Lunterse Buurtbos. De grove 
den gaat ook vaak door als 
vliegden. De naam valt te ver-
klaren door de vleugel aan 
het zaad, die het kleine en 

Pinus nigra ‘Aurea’, 

vurig geel jong schot

Foto: Martin Heutink

Pinus peuce (Balkanden) met enorme 

zijtak

Foto: Martin Heutink
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lichte zaad met de wind laat 
verspreiden. De grove den is 
dan ook de meest verspreide 
den in het pinetum en de 
op één na wijdst verbreide 
naaldboom ter wereld. On-
derweg is deze den al van 
verre te onderscheiden door 
de oranje bovenkant van de 
stam tegen een blauwige 
kleur van de kroon.
Inmiddels zijn wereldwijd 
meer dan vijftig botanische 
variëteiten van deze soort 
beschreven, waarvan er drie 
door Farjon als variëteit er-
kend zijn. In de Dennenhorst 
staan naast de klassieke 
vorm uit onze streken met 
een meer of minder rechte 
stam (B2rm 1966) enkele 
bijzondere vormen. Pinus syl-
vestris ‘Watereri’ (941 B2rb) 
is een lage selectie zoals hij 
in het hoge noorden in het 
wild voorkomt. En deze ‘oc-
topus’ is een bijzonderheid 
die, verscholen achter een 
Taxus, met acht armen de 
hoogte in reikt. □

Voetnoten: 
*Pinetum De Dennenhorst is vrij 

toegankelijk. Voor een bezoek on-

der begeleiding van een gids neemt 

u dan contact op met 

info@pinetum.eu Wilt u coniferen 

leren onderscheiden dan kunt u 

deelnemen aan de eendaagse cur-

sus ‘Welke conifeer is dat?’ Meer 

info www.pinetum.eu en www.

conifers.nl

**Met dank aan de begeleidings-

commissie van het naamgevings-

project: Hans Janssen (dendroloog), 

Wilbert Hetterscheid (Von Gimborn 

Arboretum) en Beline Geertsema 

(Nederlandse Tuinenstichting) voor 

de borging van de kwaliteit; de 

Stichting Vrienden van het Pine tum 

voor het dragen van het project en 

de provincie Gelderland, Mr. Lau-

rens Takken Natuurfonds van het 

Prins Bernard Cultuurfonds, de 

Rabobank en de Noaber Foundation 

voor het beschikbaar stellen van 

hun fondsen voor het ontsluiten 

van deze groene schatkamer.

***Om de bomen zelf te kunnen 

bezoeken wordt het boomnummer, 

de locatie en indien mogelijk het 

plantjaar vermeld, overeenkomstig 

met de etiketten aan de boom. Voor 

oriëntering met de locatie, zie www.

pinetum.eu

Pinus pumila ‘Glauca’, een blauwe se-

lectie van de Siberische dwergden

Foto: Martin Heutink

Pinus sylvestris (grove den), een 

acht-stammig exemplaar

Foto: Martin Heutink
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Kampioenen en coniferen 
met karakter
80 jaar Pinetum de Dennenhorst: Abies

Op 11 september werd het naamgevingstraject* in Pinetum de Dennenhorst in Lunte-

ren** afgesloten met een mini-symposium ‘Waarin ligt de waarde van bomentuinen’. 

De collectie telt inmiddels vele bomen op leeftijd. Hopelijk inspireert dit artikel lezers 

om een bezoek te brengen aan deze mooie verzameling. In een reeks artikelen wor-

den verschillende genera van de Pinaceae besproken, de hoogtepunten en ontdekkin-

gen worden uitgelicht. In deze bijdrage gaan we op zoek naar de zilversparren: Abies.

Met 26 soorten, natuurlijke 
variëteiten en soortkruisingen 
zijn de zilversparren rijkelijk 
vertegenwoordigd in De Den-
nenhorst. Het merendeel van 
de zilversparren staat langs 
de rand van het pinetum, met 
een gevarieerde concentratie 
ten noorden van de schuur. 
Daarna maken we een ronde 
met de klok mee, waarbij we 
de top tien zullen aandoen: 
bijzonder mooie exemplaren, 
zeldzame soorten en bomen 
met een sprekend verhaal.

1. Abies alba ‘Pyramidalis’ 
(346 A1mm 1940***) is een 
prachtige kegelvormige boom 
in een veld van Podocarpus. 

Abies alba is onze gewone 
zilverspar uit Midden-euro-
pa. De naalden staan aan de 
meeste takken in een plat 
vlak in rijen met langere en 
kortere naalden en met kleine 
zwarte haren op een twijg. 
‘Pyramidalis’ is sinds 1851 
bekend uit engeland en deze 
75-jarige is een bijzonder 
mooi exemplaar.

2. Abies firma, Momi-zil-
verspar (623 A1ro 1948) is 
een statige boom met stoere 
naalden uit Japan. Makke-
lijk te herkennen zijn aan de 
puntig gespleten top van de 
naald, (licht) groen van bo-
ven en met groene strepen 

van onderen. Deze bijzondere 
senior is met zijn 18 meter op 
één na hoogst geregistreerde 
exemplaar in nederland, na 
die in het Von Gimborn Arbo-
retum in Doorn. in het pine-
tum groeit A. firma met zijn 
landgenoten A. veitchii en 
A. homolepis vanzelfsprekend 
op enkele tientallen meters 
boven nAP. in zijn natuur-
lijke habitat zijn er duidelijke 
zoneringen in groeiplaats. 
Abies firma komt in Japan 
voor langs bergrivieren. Abies 
homolepis in de zone daarbo-
ven A. veitchii is een echte 
alpiene soort.
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3. Abies veitchii ‘Glauca’ (32 
A1mb 1945) is een blauwe 
vorm. Met zijn 17 meter de 
grootst geregistreerde blauwe 
vorm en kandidaat kampioen 
voor nederland. Abies veitchii 
heeft mooie witte strepen aan 
de onderkant van de naalden 
en is fijn behaard op de twij-
gen. ‘Glauca’ is Grieks voor 
zeegroen en staat voor een 
spectrum aan blauwe tinten. 
Soms de uitzondering, maar 
vaak ook de standaard kleur 
binnen een soort. Voor A. 
veitchii is groen de standaard 
en het bedauwde blauw de 
uitzondering. iets ten westen 
staat een blauwe vorm van 
een edelzilverspar: A. procera 
‘Glauca’ (691 A1mb 1950). A. 
procera kan groen zijn, maar 
is vaker blauw, wat het een 
weinig bijzondere cultivar 
maakt binnen de soort.

4. Abies numidica, Alge-
rijnse zilverspar (704 A1lo 
1948) staat gebroederlijk 
naast zijn jongere soortge-
noot (1410 A1lo 1965). Het 
is een zeldzame soort in het 
wild, die beperkt is tot een 
berggebied van enkele hon-
derden ha in Algerije. Daar 
groeit hij in bossen met bij-
voorbeeld de Atlasceder. ook 
zijn verwanten uit Marokko 
en Spanje zijn kwetsbaar 
of bijna bedreigd. in onze 
contreien doet A. numidica 
het goed. ook al zijn beide 
exemplaren niet ongeschon-
den door het leven gekomen 
(de oudste heeft een lichte 
kronkel in de stam en de 
jongste is aangeslagen door 
de bliksem), toch reiken ze 

inmiddels tot grote hoogte. 
Met resp. 19,8 en 19,2 meter 
zijn het geregistreerde hoog-
terecords voor nederland.
Deze en de verwante West-
Mediterrane Abies-soort A. 
pinsapo hebben allen stijve 
borstels van naalden rondom 
een kale twijg. De Algerijnse 
zilverspar heeft groene naal-
den met op de bovenkant 
een witte vlek bij de top. 
De Marokkaanse zilverspar, 
A. pinsapo var. marocana in 
de schaduw van Pinus bank-
siana (2091 B1mb ) heeft 
stijve stekelige naalden. en 
de Spaanse zilverspar, A. 
pinsapo die her en der staat 
in het pinetum (1617 C2rm 
1980; 1917 C2ro 2012) heeft 
blauwe naalden en wordt re-
gelmatig aangeplant in de 
particuliere tuin.

Abies firma met pollenkegels

Foto: Martin Heutink

Abies numidica getekend door de 

bliksem

Foto: Martin Heutink
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5. Abies nordmanniana 
subsp. equi-trojani, Tro-
jaanse zilverspar (716 A3rb 
1955) heeft een mythische 
naam en is een plaatje om te 
zien. Deze zeldzaamheid van 
18 meter hoog is een echte 

‘champion’. De trojaanse zil-
verspar lijkt op de populaire 
kerstboom A. nordmanniana 
of nordmann (zilverspar). De 
naalden zijn meer geelgroen, 
eveneens naar voren gericht, 
maar ook meer omhoog en 
vormen een typische dunne 
scheiding over het midden 
van de twijg. Het is een van 
de soorten en soortkruisingen 
uit het gebied rond de Zwarte 
Zee, waarvan er een variatie 
staat aan de noordkant van 
het pinetum, van nordmann 
of kaukasische, Pontische tot 
Griekse zilverspar.

6. Abies koreana ×lasio-
carpa (1835 A4lb 2010) is 
een kruising die door kwekers 
is uitgevoerd tussen ouders 
die elkaar in de natuur nooit 
zullen treffen. Abies lasio-
carpa is de bergzilverspar uit 
de rocky Mountains. Abies 
koreana komt van een klein 
eiland voor de kust van Zuid-
korea. in de kruising zijn de 

Abies procera, pollenkegels

Foto: Martin Heutink

Abies forrestii var. forrestii is een 

zeldzame exoot uit China

Foto: Martin Heutink
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eigenschappen van beide 
ouders goed te zien. in het 
pinetum kom je beide soorten 
naar het oosten achter el-
kaar tegen. Het blauw van de 
naalden is van A. lasiocarpa 
(1816 A4rb 2010), met bij 
de soort opgeslagen naalden. 
De witte onderkant van de 
naalden heeft deze kruising 
te danken aan A. koreana. Bij 
A. koreana ‘Silberlocke’ (1823 
A5mb 2010) zijn de naalden 
ook nog gedraaid, waardoor 
hij van een afstand een witte 
aanblik heeft. Abies koreana, 
koreaanse zilverspar, is pas 
honderd jaar geleden ontdekt 
op Cheju Do, een eiland van 
nog geen 100 bij 100 km voor 
de zuidkust van Zuid-korea. 
inmiddels is het een van de 
meest aangeplante zilverspar-
ren in de tuin, vanwege zijn 
compacte groei, jeugdige ke-
geldracht en kalkwitte onder-
kant van de naalden.

7. Abies procera, edelzilver-
spar (1112 A5mm 1957) is 
een knappe kolos van meer 
dan 23 meter hoog en de dik-
ste van nederland. Met een 
taille van 3,25 meter die spits 
toeloopt naar de top, heeft 
hij een onnatuurlijk dikke 
stam. ook in de rocky Moun-
tains zijn het ware reuzen die 
kunnen uitgroeien tot meer 
dan 70 meter hoogte. 

8. Abies forrestii var. for-
restii, Forrest-zilverspar 
(1557 D1lo 1971) is een 

zeldzame exoot uit China. Hij 
behoort tot een groep aan A. 
delavayi-verwante soorten. 
Abies forrestii heeft platte 
naalden in tegenstelling tot 
de echte A. delavayi die in 
de lengterichting opgerolde 
naalden heeft. 

9. Abies grandis, reuzen-
zilverspar (1 e1mo 1934) is 
de geregistreerde nummer 
één van het pinetum. De At-

Abies forrestii var. forrestii is een 

zeldzame exoot uit China

Foto: Martin Heutink

lasceder in de andere hoek 
van het pinetum is als eerste 
aangeplant, dus waarom hier 
begonnen is met tellen is niet 
duidelijk. Wel is deze reuzen-
zilverspar van meer dan 30 
meter het hoogste punt van 
het pinetum. Als je omhoog 

Abies grandis met een stamomtrek 

van 391 cm de op één na dikste 

van nederland

Foto: Martin Heutink
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kijkt, zie een brede flink 
vertakte top. Hoogstwaar-
schijnlijk is de eerste top er 
een keer uitgewaaid en heeft 
dit proces zich herhaald. en 
met een stamomtrek van een 
kleine 3,91 meter de op één 
na dikste van nederland. De 
gekneusde naalden geuren 
heerlijk naar mandarijn.

10. Abies concolor var. lo-
wiana ****, Sierra Nevada 
witte zilverspar (801 C1lo 
1945) komt meer in het bin-
nenland van west noord-Ame-
rika voor. Abies concolor var. 
lowiana staat qua naaldstand 
tussen A. grandis, die vanaf 
de westkust landinwaarts 
groeit en A. concolor, de 
witte zilverspar uit de rocky 
Mountains. A. concolor heeft 
lange naalden die als kleine 
sabels omhoog staan en A. 
grandis heeft een kam van 
lange en korte glanzend groe-
ne naalden. Dit exemplaar A. 

concolor var. lowiana vertoont 
grote overeenkomsten met de 
naaldenkam van A. grandis, 
maar de naalden zijn meer 
olijfgroen. ten noorden van 
de schuur staat in de hoek 
van het pinetum een A. con-
color var. lowiana (583 A1lm 
1948) met blauwwitte naal-
den die meer overeenkomsten 
vertoont met A. concolor. en 
zo zijn we weer rond.

Voetnoten:
*Met dank aan de bege-
leidingscommissie van het 
naamgevingsproject bestaan-
de uit Hans Janssen (dendro-
loog), Wilbert Hetterscheid 
(Von Gimborn Arboretum) en 
Beline Geertsema (nederland-
se tuinenstichting) voor de 
borging van de kwaliteit; de 
Stichting Vrienden van het 
Pinetum voor het dragen van 
het project en de provincie 
Gelderland, het Prins Bernard 
Cultuurfonds, de rabobank 

en de noaber Foundation 
voor het beschikbaar stel-
len van hun fondsen voor het 
ontsluiten van deze groene 
schatkamer.

**Pinetum De Dennenhorst 
is vrij toegankelijk. Voor een 
bezoek onder begeleiding van 
een gids, neems.v.p. contact 
op met info@pinetum.eu Wilt 
u coniferen leren onderschei-
den dan kunt u deelnemen 
aan de eendaagse cursus 
‘Welke conifeer is dat?’ Meer 
info www.conifers.nl

***om de bomen zelf te 
kunnen bezoeken, wordt het 
boomnummer, de locatie en 
het plantjaar vermeld, in 
overeenstemming met de 
etiketten aan de boom. Voor 
oriëntering met de locatie, 
zie www.pinetum.eu □

**** Volgens Farjon is er geen 
taxonomische basis voor 
aparte variëteit. ‘it has been 
concluded that var. lowiana 
falls entirely within the varia-
tion of var. concolor as found 
in specimens from rocky 
Mountain locations’ (Farjon, 
A. 2010, A handbook of the 
world’s conifers, p. 73)
(red.)

Abies concolor var. lowiana **** met 

blauwwitte naalden

Foto: Martin Heutink
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uit de inventarisatie van 
het naamgevingsproject** 
is gebleken dat de Picea-
collectie het volgende omvat: 
volgroeide exemplaren in 25 
soorten, natuurlijke variëtei-
ten en soortkruisingen en 50 
cultivars. Picea vormt zo een 
bezienswaardige specialiteit 
van de Dennenhorst. tijdens 
deze wandeling zullen we 
stilstaan bij de top tien. Het 
zijn bijzonder mooie exem-
plaren, zeldzame soorten en 
bomen met een krachtig ver-
haal. Het zwaartepunt van de 
sparrencollectie die we zullen 
bezoeken, ligt in het midden 
van de Dennenhorst waar we 
onze wandeling dan ook zul-
len beginnen.

Picea torano, Japanse spar 
(nr. 104 C4lb 1935***) is 
met zeker 80 jaar een monu-
mentaal hoogtepunt van het 
pinetum. een fors exemplaar 
van meer dan 16 meter en 
daarmee gelijk het grootste 
geregistreerde exemplaar van 
nederland. Fraai is de enorme 
kegelrijkdom. interessant is 
het jonge lot in de oksels van 
de zijtakken. Deze spar met 
de engelse naam ‘tiger tail 
spruce’ heeft een fel oranje 
twijg met rondom stijf groene 
naalden die goed prikken. eén 
keer vastpakken en je kunt 
meepraten over het venijn 
en de staart.

Picea likiangensis var. ru-
bescens, Balfour-spar (nr. 
890 C3lm 1955) is een van 
de zeldzame Chinese sparren 
in de Dennenhorst. Het is een 
prachtig adult exemplaar met 
mooi gevormde grijze takken. 
Als je een stapje dichterbij 
doet kun je kennis maken met 
de bijzonder korte naalden en 
de behaarde bijna witte twijg 
met roze gloed. even verderop 
staat de nauw verwante Picea 
purpurea, paarskegel-spar, 
(nr. 1173 D3lb 1956) met 
eveneens korte, maar groene 
naalden, die dicht tegen de 
twijg aanliggen en bovenin 
kleine kegels, die onrijp paars 
kleuren.

Kampioenen en coniferen 
met karakter
80 jaar Pinetum de Dennenhorst: Picea

In de winter staan de naaldbomen van Pinetum de Dennenhorst* (Lunteren) van 

nature het meest in de kijker. Maar ook in de lente is de collectie een bezoek 

meer dan waard en bijzonder kleurrijk: met frisgroene nieuwe spruiten en jonge 

coniferenkegels staan ze in vuur en vlam. Om dit schouwspel niet te hoeven mis-

sen, hierbij alvast een opwarmer gewijd aan de sparren: Picea.
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Picea jezoensis subsp. hon-
doensis, Hondo-spar (nr. 564 
D3lb 1948) is een Japanse 
soort. De platte stompe 
(licht) groene naald met een 
grotendeels wit gekalkte on-
derkant - zich niet storend 
aan de middennerf – maakt 
hem gemakkelijk te herken-
nen. De Hondo-spar is van 
nature slechts beperkt tot 
het zuidelijke eiland Hon-
shu. Picea jezoensis subsp. 
jezoensis, Yedo spar (nr. 257 
A3mo) heeft een groot ver-
spreidingsgebied rondom de 
Japanse en ochtko Zee, maar 
komt in cultuur juist minder 
voor. De naald is blauwgroen 
met een punt, niet zo wit van 
onderen aan een wit berijpte 
twijg.

Picea glauca ‘Conica’ (nr. 
378 F1lb 1943) is zo’n drie 
meter hoog en al over de 80, 
wat deze licht groene kegel-
vorm zo bijzonder maakt. 
Deze dwerg is in Canada in 
het wild verzameld door J.G. 
Jack in 1904. Vanwege zijn 
compacte groei is hij niet 
meer weg te denken uit de 
nederlandse tuinen.
Het zal geen toeval zijn dat 
de wilde soort P. ×albertiana 
(nr. 862 F1lb 1956), Alberta 
spar - of P. glauca var. alber-
tiana, zoals hij ook te boek 
staat – er schuin tegenover 
staat. Zo zijn mooi de ver-
schillen in grootte te zien: 
vier keer zo hoog, langere 
naalden en bovendien meer 
blauw van kleur.
 

Picea sitchensis, Sitka-spar 
(374 D4lb 1943) behoort tot 
de groten der aarde. in het 
noordwesten van Amerika 
is het een echte ‘champion 
tree’ met een stamvolume 
van 337 m3 en een hoogte 
van 75,6 meter. De hoogste 
Sitka in het pinetum (nr. 568 
e5rb 1948) - 26 meter – is 
daarmee een kleintje. op het 
eiland Sitka en in de nevel-
wouden van de kuststreek van 
noord West Amerika zijn de 
groeiomstandigheden dan ook 
bijzonder gunstig. Deze krach-
tige groeier is van afstand te 
herkennen aan de witte on-
derkant van de naalden. Het 
is een gemene groene prik-
ker, wat je eigenhandig kunt 
ervaren bij enkele jeugdige 
exemplaren (1919 C4lo 2013; 
1921 D4lm 2012).

Picea mariana ‘Doumetii’ 
(681 D4mm 1950) is een lage 
selectie van de zwarte spar. 
De ijsblauwe struikpartij is 
13 meter breed uitgegroeid 
en door de vrije ruimte aan 
de achterkant komt hij extra 
goed uit. ‘Doumetii’ is rond 
1850 geselecteerd door Car-
rière in Chateau de Baleine, 
Moulins. De naalden zijn 
klein, gepunt en blauwgrijs. 
De partij vormt een mooi 

Jonge kegel van Picea jezoensis var. 

jezoensis (Yedo spar)

Foto: Martin Heutink

Picea torano (Japanse spar)

Foto: Martin Heutink
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contrast met zijn generatie-
genoot Picea mariana ‘Beiss-
neri Compacta’ (870 D4mm 
1956). Met een hoogte van 
twee meter is deze compacte 
kegelvorm als een grijs broer-
tje van P. glauca ‘Conica’.

Picea abies ‘Cranstonii’, 
slangenspar **** (nr. 593 
C5lm 1948) is zo’n opvallende 
verschijning vol robuuste 
trossen van twijgen - omlaag 
en omhoog - dat deze cultivar 
zijn eigen nederlandse naam 
heeft verdiend. Vanwege de 
grote gelijkenis gaat Picea 
abies ‘Virgata’ (1448 B3ro 
1967) eveneens door onder 
de naam slangenspar. Picea 
abies, de fijnspar, is onze 
klassieke kerstboom met 
mooi groene naalden tegen 
een oranje twijg. Van de 
slangenspar zijn de naalden 
bijzonder lang, maar de naal-
den van P. abies kunnen ook 
extreem kort zijn zoals bij 
een onbenaamde dwergcul-
tivar (731 D4rb 1950).

Picea meyeri, Meyer-spar 
(nr. 1192 D4ro 1956) is ont-
dekt in noord China door de 
van oorsprong nederlandse 
plantenjager Frank n. Meyer. 
nauw verwant aan P. aspe-
rata heeft deze spar blauwe 
enigszins gekrulde naalden. 
in nederland zelden te zien 
en dit volgroeide exemplaar 
is de moeite waard om voor 
te gaan staan. 

Picea orientalis ‘Aureospi-
cata’ (nr. 417 D4mb 1948) is 
een magnifiek exemplaar (17 
meter), die in het voorjaar 
licht-geelgroen uitloopt, wat 
hem een feestelijke aanblik 
geeft. in de zomer wordt het 
bladgroen in de naalden weer 
aangevuld, zodat de cultivar-
naam weer wordt verhuld. Het 
is een elegante boom met 
donkere diep glanzend groene 
naalden, die rond, stomp en 
uitzonderlijk kort zijn, zoals 
ook te zien is bij de enorme 
kanjer (20 meter) aan de an-
dere kant van het pad (nr. 

251 D4mb 1936). Van de fijn-
spar heeft Henry Dinger een 
vergelijkbare voorjaarsbode 
geplant: Picea abies ‘Muta-
bilis’, waarbij nr. 416 D4lb 
1948 de grootste is.

Picea omorika, Servische spar 
(218 D4lo 1936) staat in een 
monumentale kring. De eer-
ste generatie uitlopers heeft 
hier de rij gesloten rondom 
de gevelde ouderstam, die 
door de ruimte van afstand te 
bewonderen is. even verderop 
staat eenzelfde kring rond 
P. orientalis, kaukasische spar 
(nr. 250 D3lm 1936), waar-
bij de centrale moederboom 
nog trots boven de nakome-
lingen uittorent. P. omorika 
heeft een platte naald, die 
je moeilijk kunt rollen tussen 
de vingers. Van onderen wit, 
zwarte haren op de twijgen 
en smalle habitus, die hem 
onmiskenbaar en geliefd 
maakt in tuinen. Deze euro-
pese soort is pas ontdekt in 
1875 en heeft een bijzonder 
kleine natuurlijke habitat 
rond de Drina rivier in Bos-
nië-Herzegovina. Als geintje 
is naast deze monumentale 
groep in 1953 P. omorika 
‘nana’ geplant, met kleinere 
naalden, maar inmiddels toch 
ruim vier meter hoog. 

Voetnoten
*Pinetum de Dennenhorst is 
vrij toegankelijk. Zou u het 
pinetum willen bezoeken on-
der begeleiding van een gids 

Picea mariana ‘Doumetii’, een lage 

selectie van de zwarte spar

Foto: Martin Heutink
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neemt u dan contact op met 
info@pinetum.eu 
Wilt u de verschillende co-
niferen leren onderscheiden 
dan kunt u deelnemen aan 
de eendaagse cursus ‘Welke 
conifeer is dat?’ Meer info 
www.conifers.nl

**Met dank aan de bege-
leidingscommissie van het 
naamgevingsproject bestaan-
de uit Hans Janssen, Wilbert 
Hetterscheid (Von Gimborn 
Arboretum) en Beline Geert-
sema voor de borging van de 
kwaliteit; de Stichting Vrien-
den van het Pinetum voor het 
dragen van het project en 
de provincie Gelderland, het 
Prins Bernard Cultuurfonds, 
de rabobank en de noaber 
Foundation voor het beschik-
baar stellen van hun fondsen 
voor het ontsluiten van deze 
groene schatkamer.

***om de bomen zelf te 
kunnen bezoeken, wordt het 
boomnummer, de locatie en 
het plantjaar vermeld, over-
eenkomstig de etiketten aan 
de boom. 
Voor oriëntering met de loca-
tie, zie www.pinetum.eu

****naam slangenspar naar 
Gelderen Van & van Hoey 
Smith, 2005. Conifers, The 
Illustrated Encyclopedia. tim-
ber Press, Portland, oregon, 
uSA. □

Picea abies ‘Mutabilis’

Foto: Martin Heutink

Picea omorika (Servische spar)

Foto: Martin Heutink
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Cedrus atlantica ‘Glauca’ – bij 
aanplant zeven jaar oud, 1,30 
meter hoog en opgekweekt 
door kwekerij kew Gardens 
uit Velp – was de eerste boom 
die Anton eduard Dinger met 
ceremonieel plantte. Waarom 
een ceder? De aanblik en de 
geur van de ceder spreekt al 
sinds mensenheugenis tot 
de verbeelding. Cedrus telt 
vele naalden in een bundel, 
evenals Larix, die tot de meest 
levendige en kleurrijke genera 
onder de naaldbomen behoort. 

De statige verschijning en de 
wisselingen in de seizoenen 
maken een terugkerend be-
zoek aan de Dennenhorst bij-
zonder de moeite waard. om 
in de sfeer te komen alvast 
een aantal hoogtepunten van 
de collectie met memorabele 
verhalen.

Cedrus
Cedrus telt één tot vier soor-
ten. over het aantal soorten 
in het genus kun je verschil-
lende bomen opzetten (Far-

jon, 2010). in De Dennen-
horst zijn de grote soorten 
Himalaya-, Atlas- en Libanon-
ceder vertegenwoordigd. De 
gevarieerde verzameling van 
cultivars van de Atlasceder 
is een bezienswaardigheid. 
inmiddels zijn ze prachtig 
uitgegroeid en met de ja-
ren krijgen ze nog steeds de 
ruimte. De helft staat in het 
zuidoosten van het pinetum. 
De drie toppers onder deze 
cultivars zullen we hieronder 
in het zonnetje zetten:

Kampioenen en coniferen 
met karakter
80 jaar Pinetum de Dennenhorst: Larix en 
Cedrus

Recent is het notitieboekje van de Henri Dinger boven water gekomen. Dit boek-

werkje bevat de originele aantekeningen van de eerste 258 aangeplante bomen 

in de Dennenhorst.* In deze database is een schat aan informatie over herkomst, 

leeftijd en grootte van de bomen aan het papier toevertrouwd, uitgebreid en 

makkelijk toegankelijk. Uit de aantekeningen blijkt de nauwe praktische samen-

werking met andere pineta en kwekers in de opbouw van de collectie in dit pre-

digitale tijdperk. En bovenal kan de gedrevenheid en passie tussen de regels door 

je bijna niet ontgaan.
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Cedrus atlantica ‘Glauca’ 
(nr. 61 A4lo 1934)** was de 
eerste boom die in het pine-
tum de grond in ging. op 29 
maart 1934 werd hij geplant 
door Anton eduard Dinger 
samen met zijn vrouw onder 
belangstelling van de verza-
melde notabelen van Lun-
teren. De boom kun je nog 
steeds op gepaste afstand 
bewonderen en met zijn bre-
de zwaarwichtige zijtakken is 
hem zijn unieke positie bijna 
aan te zien. ‘Glauca’ is de be-
kendste blauwe selectie van 
de Atlasceder, die in 1867 in 
Frankrijk werd benoemd.
De Atlasceder is nauw ver-
want aan de Libanonceder, de 
bijbelse boom, die heden ten 
dage de Libanese vlag siert. 
of een taxonomisch soorton-
derscheid verantwoord is, is 
discutabel. Schrale uitkomst 
van de discussie zal kunnen 
zijn dat de krimpende natuur-
lijke populaties zo geïsoleerd 
raken, dat de basis voor een 
soortopvatting onmiskenbaar 
wordt. Cedrus deodara zou 
volgens Peter Sell zelfs kun-
nen opgevat als een variëteit 
van C. libani, zodat er ook 
maar een soort in het genus 
blijft (Farjon, 2010).

Cedrus atlantica ‘Fasti giata’ 
(nr. 464 D5lm 1945) bij de 
schuur is met 20 meter een 
monumentale zuil, die de 
gelederen sluit. De boom 
is bijzonder rijk betakt van 
onderen. op 2 meter hoogte 
gaan er een stuk of tien opzij. 
en een tweede tiental recht 
omhoog, die de zuil vorm-
geven. Deze mooie smalle 

selectie is eveneens gewon-
nen in Frankrijk (1890). Deze 
vorm schikt zich makkelijker 
in een tuin dan de soort. Ce-
ders zijn verleidelijk mooie 
bomen, en in menige tuin, 
groot en klein is hij te vin-
den. Helaas is niet iedereen 
berekend op het uitwaaieren 
van de takken, waarbij deze 
het meestal moet ontgelden 
met een stevige snoeibeurt, 
wat de natuurlijke vorm weer 
teniet doet. 

Cedrus atlantica ‘Aurea Ro-
busta’ (nr. 214 B5Lb 1936) 
is een gele vorm van de At-
lasceder, die enigszins met 
de seizoenen mee gaat. in 
de zomerzon kleurt hij goud-
geel. in de winter witgoud 
met een sterke wit/blauwe 
ondertoon. Zelfs in zwart-
wit is het een mooi betakt 
exemplaar, maar in kleur is 
hij zeker een bezoek waard. 
Deze gele grootheid is tevens 
de hoogst geregistreerde van 
nederland (14 m). Cedrus at-

lantica ‘Aurea’ (1758 D1rm 
1994) is ook in de winter 
warmgeel, maar in de zomer 
meer kwetsbaar voor verbran-
ding dan robusta.

Larix
Larix, lariks of lork is naald-
verliezend. De mannelijke 
en vrouwelijke jonge en vol-
wassen kegels komen voor 
in frisse fancy kleuren van 
knalgeel, bijna fluorescerend 
lichtgroen, violet of robijn-
rood, waarmee een bezoek in 
het voorjaar rijkelijk wordt 
beloond. uit de inventari-
satie van het naamgevings-
project*** is gebleken dat 
De Dennenhorst een vijftal 
soorten telt naast enkele 
natuurlijke variëteiten en 
soortkruisingen. Deze soor-
ten behoren tot de sectie La-
rix – waartoe zes van de elf 
soorten van het genus Larix 
behoren. Binnen deze sectie 

Cedrus atlantica ‘Glauca’

Foto: Martin Heutink
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steken de dekschubben niet 
uit de kegel. De lariksen in 
De Dennenhorst staan in een 
groep aan de westkant bij de 
schuur en in een rij aan de 
oostkant van het pinetum. 
een top drie van lariksen in 
de Dennenhorst, die voor-
komen in de nederlandse 
bossen en europa, zullen wij 
hieronder uitlichten:

Larix decidua, europese 
lariks (nr. 163 C1lb 1934) 
is een luchtige, luisterrijke 
boom met sierlijk hangende 
takken. ondanks zijn fragiele 
uiterlijk heeft hij bijzonder 
duurzaam en gewaardeerd 
hout. De bergen van europa 
vormen zijn natuurlijke ver-
spreidingsgebied. uitgezon-
derd Groot-Brittannië, waar 
hij begin 17e eeuw is inge-
voerd en een grote opmars 

heeft gemaakt. Maar met de 
monoculturen kwamen ook 
de ziekten en plagen (luis, 
kankerschimmel, et cetera) 
die een eind maakten aan de 
groei. Gelukkig houdt deze 
mooie boom zich te midden 
van zijn verwanten al meer 
tachtig jaar goed staande.

Larix decidua var. polonica, 
Poolse lariks (1329 A5rm 
1964; 2027 A5rmr; 2028 ror): 
drie slanke bomen uit het 
oosten van europa. Ze vor-
men de eerste in een rij van 
lariksen aan de oostrand van 
het pinetum. opvallend zijn 
de asblonde jonge twijgen 
en de 2 cm kleine eitjes van 
kegels. in de boom zijn ze 
moeilijk bereikbaar, maar op 
de grond is het zoeken des te 
makkelijker. net als L. laricina 
(nr. 2029 A5ror), de tamarack 
uit noord-Amerika de vierde 
en zesde in rij, waarvan de 
kegels ook zo klein zijn, maar 
meer afgeplat op de kop, 
alsof ze er een klap op heb-
ben gehad. Larix decidua var. 
polonica groeit in Polen en 
oekraïne (Debreczy & racz, 
2011) waar deze L. decidua 
verwante soort L. sibirica 
ontmoet. De kenmerken van 
L. decidua var. polonica zijn 
intermediair tussen de soor-
ten, met eivormige kegels 
als L. decidua en meer naar 
binnen geslagen en lichtelijk 
behaarde kegelschubben als 
L. sibirica. een studie naar 
enzymgelijkenis van L. deci-
dua var. polonica en L. sibirica 

geeft een scherpe scheiding 
aan tussen de twee zodat de 
naamgeving L. ×polonica niet 
voor de hand ligt (eckenwal-
der, 2009).

Larix ×eurolepis, Dunkeldla-
riks, heeft de Japanse lariks, 
L. kaempferi en de europese 
lariks L. decidua als ouders. 
Samen met L. ×marschlinsii 
zijn het kunstmatige krui-
singen, waar het laatste 
woord nog niet over lijkt 
gesproken.
De zuidelijke boom (nr. 925,2 
D5rmr 1955) vertoont gro-
tere gelijkenis met L. deci-
dua met doorgezakte takken 
en meer eivormige kegels. 
De noordelijke boom (nr. 
925,3 D5rmr 1955) heeft 
meer weg van L. kaempferi 
met recht afstaande takken 
en meer bolle, platte kegels 
met uitgeslagen kegelschub-
ben. Bij L. kaempferi reiken 
de zijtakken nog een stuk 
verder, zoals te zien is bij 
nr. 152 D5rb 1935 zo’n tien 
meter naar het westen. Het 
schijnen een van de eerste 
kruisingen geweest te zijn in 
nederland. Dr. ir. H. van Vlo-
ten had planten ontvangen 
uit engeland. om de ontwik-
keling te observeren, werden 
er een aantal in het pinetum 
uitgeplant. De Dunkeldlariks 
komt inmiddels veel voor in 
de nederlandse bossen en 
wordt bijzonder gewaardeerd 
vanwege zijn grotere groei-
kracht dan beide ouders. Dit 
effect wordt heterosis ge-
noemd en is groter naarmate 
de ouders verder van elkaar 
staan.

Larix decidua

Foto: Martin Heutink
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L. ×eurolepis is beschreven 
door Henry & Flood (1919) 
als een kruising tussen 
L. decidua en L. kaempferi. 
De nederlandse naam is te 
danken aan de plaats Dunkeld 
in Schotland, waar de eerste 
zaailingen in 1904 werden 
geplant. L. ×marschlinsii is 
beschreven door Coaz (1917) 
als kruising tussen L. kaemp-
feri en L. sibirica. Deze wind-
bestoven zaailingen zijn ont-
staan op de tscharnerholz 
Forest nursery, bij Morat, 
Zwitserland. De discussie 
over de correcte naamgeving 
van de kruising tussen L. de-
cidua en L. kaempferi begint 
als er vragen rijzen over een 
van de officiële ouders van 
L. ×marschlinsii. is het toch 
niet een populatie L. decidua 
in plaats van L. sibirica, die 
ook in de buurt stond? Als 
de tweede ouder L. sibirica 
is, dan is het een andere 
kruising. krussmann (1985), 
Lewis & Leslie (1989) houden 
het hierop. is de tweede ou-
der L. decidua dan is het niet 
alleen een eerdere melding, 
maar belangrijker: de eerste 
beschrijving (Coaz, 1917). 
eckenwalder (2009) claimt 
dat de meeste hedendaagse 
taxonomen hiervan overtuigd 
zijn, maar een inhoudelijke 
onderbouwing wordt niet 
gegeven. the Plant List laat 
de juistheid van beide na-
men met ‘unresolved’ in het 
midden. De inhoudelijke on-
derbouwing op basis van de 
morfologische kenmerken of 
DnA analyse van de populatie 
L ×marschlinsii in het tschar-
nerholz Forest nursery ben ik 

niet tegengekomen in de li-
teratuur. De Dunkeldlariks in 
de Dennenhorst blijft daarom 
voorlopig te naam staan als 
L. ×eurolepis.

* Voor de voetnoten zie 
vorige uitgave Arbor Vitae 
(26/1), p. 30-31.

Noot van de redactie (GF)
in dit artikel worden voor 
Cedrus de namen gebruikt 
zoals gebruikt in De Den-
nenhorst. Deze namen wij-
ken af van de versies die we 
terugvinden in de Naamlijst 
van Houtige Gewassen. Deze 
naamlijst, die binnenkort 
weer in een nieuwe editie 
verschijnt, blijft de basis voor 
de naamgeving in artikelen 
in Arbor Vitae. Maar inzich-
ten veranderen, en er gaan 
stemmen op dat de namen 
zoals gebruikt in de naamlijst 
te zijner tijd wellicht weer 
worden teruggedraaid naar 
de oude namen! 
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DenDroVAriA
MArtin Heutink

Kampioenen en coniferen 
met karakter
80 jaar Pinetum de Dennenhorst:  
Pseudotsuga en Tsuga

Meer dan tachtig jaar geleden legde Henry Dinger de eerste hand aan Pinetum De 

Dennenhorst. In het afwisselende landschap is de hand van de stichter nog onmis-

kenbaar zichtbaar. Henry Dinger koos gevarieerde thema’s om de coniferen te laten 

schitteren. Naast de beplanting in taxonomische groepen, zijn er passages op kleur 

en contrasterende lichte en donkere bosschages. In de open gebieden staan pro-

minente solitairen. Al wandelend door dit bijzonder ruige reliëf-rijke pinetum met 

heide en grintafgravingen, krijg je zo een veelzijdige blik op de weelderige wereld 

van coniferen.

vanwege de overeenkomsten 
en verschillen in pollen (ec-
kenwalder, 2009). Gezien de 
vele verdere verschillen zijn 
de genera in latere analyses 
en dendrogrammen binnen 
de Pinaceae juist uit elkaar 
geplaatst (Farjon, 1990). 
taxonomische inzichten ver-
schuiven, zoals wel vaker bin-
nen de coniferen. ondanks 
de gewijzigde inzichten zijn 
ze in naam nog steeds aan 
elkaar verbonden.

Pseudotsuga
Het genus Pseudotsuga telt 
vier soorten, waarvan de 
douglasspar (P. menziesii) er 
letterlijk en figuurlijk boven 
uit steekt. in de Dennenhorst 
groeien verschillende exem-
plaren van de groene soort 
en de meer blauwe variëteit 
glauca. Ze staan verspreid 
over het hele terrein en aar-
den hier goed, gezien het 
frequente aantal zaailingen. 
Met de meeste aan de oost-
kant, waar ze grenzen aan 

Pseudotsuga en Tsuga ge-
lijken in naam, maar ver-
schillen duidelijk in vorm. 
Pseudotsuga draagt typische 
drietandige dekschubben en 
heeft een doorleefde bast. 
Tsuga is een schaduwrijke 
boom met kleurrijk omrande 
kleine kegels in het voorjaar. 
Met de benaming Pseudotsu-
ga verwijst taxonoom Carrière 
(1867) naar Tsuga. Tsuga is de 
Japanse naam voor dit genus 
en is in 1855 eveneens in het 
leven geroepen door Carrière, 
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de douglassen aan de andere 
kant van het hek. De Dennen-
horst telt niet het hoogste 
exemplaar van nederland. 
Dat exemplaar staat op het 
kroondomein Het Loo. Met 
een hoogte van meer dan 50 
meter is deze ook de hoogste 
boom van nederland. De Den-
nenhorst telt wel drie toppers 
van atypische, bijzondere en 
mooie douglassparren. Deze 
zullen we bezoeken, om zo 
de douglas beter te leren 
kennen.

Pseudotsuga menziesii var. 
glauca (nr. 124 C3rm 1934) 
is een monumentaal exem-
plaar. typisch douglas is 
een rechte stam, maar hier 
wordt de kroon gedragen 
door drie zware stamtakken. 
De naalden zijn blauw berijpt 
en niet glanzend groen. en 
met 24 meter is hij dan niet 
de grootste van nederland, 
maar wel een kanjer van een 
boom om even goed voor te 
gaan staan.

Pseudotsuga menziesii var. 
caesia (nr. 127 C4mo 1934) 
is de grijze reus aan de over-
kant. Het meest afwijkend 
is de naaldkleur. De naalden 
zijn niet alleen berijpt, maar 
ook wittig uitgeslagen. Van 
nature komt dit type, meer 
dan de soort zelf, voor in het 
binnenland van noord-Ame-
rika. Dit past bij de voorkeur 
voor de kust van de groene 
Abies grandis, en voor de 
bergen van de witte Abies 
concolor. De witte was geeft 
bescherming tegen zon en 
uitdroging, die aan de kust 

niet nodig is. Pseudotsuga 
menziesii var. caesia (knees & 
Springate, 2009) wordt taxo-
nomisch wel samengevoegd 
met P. menziesii var. glauca, 
maar om de meer witgrijze 
kleur te benadrukken, hand-
haven we de splitsing voor 
dit morfologische verschil. 
De ver uitstekende dekschub-
ben van de kegels hebben 
de typische drietand. De ke-
gels zijn korter dan die van 
de soort en op ooghoogte 
te bewonderen. Met de blik 
omlaag is het interessant om 
de variatie aan zaailingen te 
bewonderen, die niet alleen 
grijs bloed, maar evenzo fre-
quent het groene bloed van 
de soort tonen. 

Pseudotsuga menziesii ‘Fret-
sii’ (1504 e1lb 1964) is wel 
de meest vreemde eend in de 
bijt met korte naalden, waar-
door hij zich in het pinetum 
zelfs jaren heeft kunnen ver-
schuilen achter een andere 
naam. Zijn rode spoelvormige 
knop en de naar citroen geu-
rende naalden geven de soort 
echter prijs. overeenkomstig 
zijn naam is de cultivar ge-
wonnen door C. Frets & Zo-
nen in 1905 (Auders & Spicer, 
2012). Hij groeit trager dan 
de soort en is in vijftig jaar 
12 meter opgeschoten. naast 
Lunteren staat ook in pine-
tum De Belten in Vorden een 
mooi exemplaar.

Tsuga
Last but not least de Tsuga’s. 
De Dennenhorst telt zeven 
van de acht soorten (Farjon, 
2010), bijna de complete 
soortencollectie van T. chi-
nensis tot T. sieboldii. Tsuga 
dumosa ontbreekt nog. Het 
is daarmee een waardevolle 
specialiteit. De groene Tsu-
ga’s zijn vanaf 1934 geplant 
in twee bosschages. Éen aan 
de westkant en een aan de 
oostkant, bijna in duplo. 
Tsuga mertensiana staat ver-
spreid over het hele pinetum. 
in het westen contrasteert 
het kleine donkere Tsuga bos 
mooi met het aangrenzende 
lichte Larix bos. Hierbij de 
laatste top drie: een zeld-
zame soort, een uit de kluiten 
gegroeide cultivar, en een 
mooie boom.

Pseudotsuga menziesii var. caesia

Foto: Martin Heutink
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Tsuga sieboldii (nr. 577 
B5ro 1948), de Zuid-Japanse 
hemlockspar is een zeldzame 
soort. en dit volgroeide exem-
plaar (14 m) is uniek voor 
nederland. De boom telt vier 
stammen, die min of meer 
uit elkaar draaiend zich een 
weg zoeken naar het licht. 
De Zuid-Japanse hemlockspar 
lijkt op de eveneens weinig 
algemene noord-Japanse 
hemlockspar (T. diversifo-
lia). Beide zijn ontdekt door 
Von Siebold (1796-1866) en 
in 1861 geïntroduceerd in 
europa. Carrière (1855) be-
schrijft T. sieboldii als type 
– model – voor het nieuwe 
genus Tsuga, met vernoeming 

naar zijn ontdekker. De inke-
ping van de naalden hebben 
ze gemeen. De naalden van 
T. sieboldii zijn lichter groen 
van boven, met witte strepen 
van onderen en breder dan 
die van T. diversifolia die don-
kerder en opgebold zijn. Bij 
jonge naalden van T. sieboldii 
lijken het bijna blaadjes, alsof 
de naald nog door een extra 
wals is gegaan. De twijg is 
kaal (Flous, 1936) en zeem-
geel. en van T. diversifolia 
meer licht oranje tot kastan-
jebruin en bedekt met fijne 
haartjes. Aan de andere kant 
van deze bosschage staan een 
T. diversifolia en verspreid de 
verschillende Amerikaanse 
soorten. Tsuga caroliniana 
aan de rechterkant – met 
wild geschikte donkergroene 
naalden – is hiervan de meest 
bijzondere.

Tsuga canadensis ‘Pendula’ 
(nr. 431 D1mb 1945) is een 
enorme bol hangende takken. 
Meer dan twee meter hoog en 
een kleine acht meter breed. 
Wat een enorm exemplaar het 
is, ervaar je het beste als je 
er dicht voor gaat staan. Het 
is een hangende selectie van 
de oostelijke hemlockspar uit 
noord-Amerika, die al sinds 
eind negentiende eeuw be-
kend is. Het hangen van de 
top is wel een typisch ken-
merk van alle Tsuga’s. Zoals 
mooi te zien is vanaf deze 
struik aan de grote wilde 
T. canadensis (nr. 440 D1lm 
1945) die naar het zuiden 
staat en T. canadensis ‘Al-
bospica’ (7 C1mo) benoorden. 
De T. canadensis ‘Albospica’ 

telt twee stammen, wat deze 
soort in het algemeen ge-
makkelijk doet. De boom 
is waarschijnlijk ook rond 
1945 aangeplant, net als de 
meeste Tsuga’s in deze bos-
schage. De naalden zijn niet 
zo licht als je van ‘Albospica’ 
mag verwachten, maar blij-
ven wel een stuk lichter 
dan van de soort. Swartley 
(1984) beschrijft de cultivar 
als een compacte vorm, maar 
deze boom is waarschijnlijk 
doorgeschoten. Het lijkt een 
voorbeeld van een cultivar 
die terugloopt naar de soort, 
wat niet uniek is in De Den-
nenhorst en vaker voorkomt 
bij oudere cultivars.

Tsuga mertensiana (nr. 62 
A4lo 1934) is een blauwe 
blikvanger, die meestal niet 
onopgemerkt blijft tijdens 
een wandeling door de tuin. 
Het is een slanke boom, die 
tot aan de grond is afgekleed. 
Je kunt hem zien als een 
‘Glauca’ avant la lettre, die in 
1940 het eerst gemeld werd 
door Hesse, Duitsland. Maar 
de blauwe kleur is binnen de 
natuurlijke variatie voor de 
soort bepaald niet uniek. Ver-
spreid over het pinetum staan 
verschillende exemplaren in 
uiteenlopende blauwe tinten. 
kijk en vergelijk!

Dit is al weer de laatste bij-
drage om de Pinaceae (den-
nenfamilie) in het zonnetje 
te zetten. ik heb er met veel 
plezier aan geschreven en 
hoop dat u ze in een ander 
licht mag aanschouwen in de 
Dennenhorst.

Tsuga sieboldii

Foto: Martin Heutink
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*Pinetum de Dennenhorst is 
vrij toegankelijk. Zou u het 
pinetum willen bezoeken on-
der begeleiding van een gids 
neemt u dan contact op met 
info@pinetum.eu. 
Wilt u de verschillende co-
niferen leren onderscheiden 
dan kunt u deelnemen aan 
de eendaagse cursus ‘Welke 
conifeer is dat?’. Meer info 
www.conifers.nl.
**om de bomen zelf te kun-
nen bezoeken, wordt het 
boomnummer, de locatie en 
het plantjaar vermeld, over-
eenkomstig de etiketten aan 
de boom. De locatie van de 
vakken wordt aangeduid met 
hoofdletter-cijfer-combina-

ties: A t/m G voor de noord-
zuid-richting. 1 t/m 5 voor 
de west-oost-richting. De 
subvakken vormen combina-
ties van l/m/r (links/midden/
rechts) en b/m/o (boven/
midden/onder). A1mm staat 
dus in het midden (mm) van 
het vak in het noordwesten 
van het pinetum.
***Met dank aan de bege-
leidingscommissie van het 
naamgevingsproject bestaan-
de uit Hans Janssen, Wilbert 
Hetterscheid (Von Gimborn 
Arboretum) en Beline Geert-
sema voor de borging van de 
kwaliteit; de Stichting Vrien-
den van het Pinetum voor het 
dragen van het project en 

de provincie Gelderland, het 
Prins Bernard Cultuurfonds, 
de rabobank en de noaber 
Foundation voor het beschik-
baar stellen van hun fondsen 
voor het ontsluiten van deze 
groene schatkamer. □

Tsuga mertensiana
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