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Van het bestuur
Over de naam van u

deze nieuwsbrief.

Coniferen behoren tot de naakt-
zadigen (in tegenstelling tot be-
dektzadingen). Ook Ephedra en 
Ginkgo behoren daartoe.
Er wordt getracht een leefwereld 
(biotoop) te maken voor deze 
naaktzadingen en zodoende is 
de naam Gymnotoop (van het 
Griekse woord gumnós γυμνός =  
naakt) ontstaan.

Zitbanken
In het verleden is het voorgeko-
men dat een begunstiger van 
het pinetum een zitbank wilde 
schenken. In overleg met het 
bestuur werd dan een plaats 
bepaald. Vanwege de uniformi-
teit zijn de banken van dezelfde 
type.

Uit het pinetum
In 2016 is na 60 jaar de moeras-
cipres (Taxodium distichum) he-
laas dood gegaan. Het was de 
enige in het pinetum en het be-

stuur beraad zich op aanschaf 
van een nieuwe boom. Op de 
foto ziet u deze bladverliezende 
conifeer.

Honden aan de lijn
Een begunstiger van het pine-
tum heeft het bestuur opmerk-
zaam gemaakt dat er honden 
los lopen in het pinetum en stelt 
voor een bordje “Honden aan de 
lijn” te plaatsen. 
Hoewel in het hele bos geldt dat 
honden aan de lijn gehouden 
moeten worden vinden we een 
bordje niet zo fraai (er staan al 
zoveel). Dus hebben wij het op 
de website vermeld.
Er lopen wel redelijk wat mensen 
met honden maar de meeste 
hebben ze goed onder controle. 
We zien niet dat er wat vernield 
wordt of dat er verder overlast 
is. De graverij wat hier en daar 
zichtbaar is komt door dassen 
die op zoek zijn naar wormen 
enz.

Gymnotoop in druk
Mocht u deze Gymnotoop in 
druk willen ontvangen – het 
leest prettiger, ook buiten het 
bereik van uw wifi – wilt u het 
ons dan laten weten? 
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In 1956 is in een bos bij Anloo, 
Drenthe, een paar hectare vlak 
gemaakt en is begonnen met de 
aanleg van Pinetum ‘Ter Borgh’. 
Het park is ontworpen door de 
heer Bootsman. Deze was van 
1946 tot 1981 beheerder van 
Pinetum Blijdenstein. 

Beheer
Vanaf de opzet in 1953 tot aan 
zijn dood is de heer Everts be-
heerder van het pinetum ge-
weest. Hij wandelde regelmatig 
door het park want hij woonde 

er vlakbij. Hij kon over iedere 
boom wel een verhaal vertellen. 
Zijn favoriete boom was de 
mammoetboom en ook de 
Amerikaanse zilverspar, Abies 
procera, had zijn warme 
belangstelling. 
De heer Everts was trots op het 
pinetum, vaak maakte hij een 
praatje met bezoekers en ver-
telde hij een bijzonderheid over 
een van de coniferen. Drenthe 
mag blij zijn met deze Gronin-
ger die hier iets moois heeft 
nagelaten.

Boswachterij Anloo
In veel boswachterijen is sprake 
van een monocultuur. Zo niet in 
dit gebied. Buiten het pinetum 
zijn prachtige lanen met Hem-
locks, watercipressen, reuzen-
thuja’s, Amerikaanse zilverspar-
ren, Sequoiadendrons, Cedrus 
en Himalaya-pijnbomen en dan 

vergeten we er zeker nog een 
tiental andere soorten. 
Ten noordoosten van de vier-
sprong Boslaan met het fietspad 
Anloo-Eext is in 1930 de Picea 
breweriana geplant, een sluier-
spar met gracieus neerhangen-
de zijtakken. 
Al deze aanplant is de verdien-
ste van de heren Everts. Die 
vonden dat bossen ook een 
sierwaarde moeten hebben en 
dat ze recreatief dienen te zijn. 
Door aanplant van meerdere 
bomensoorten is ook het aan-
tal vogelsoorten toegenomen; 
spechten zijn rijkelijk vertegen-
woordigd met grote bonte -, klei-
ne bonte -, groene - en zwarte 
specht.
In de boswachterij niet ver van 
het pinetum ligt hunebed D11 
uit de steentijd. Er bevinden zich 
ook meerdere grafheuvels en er 
lopen wegen die in de bronstijd 
al in gebruik waren. 

Pinetum ‘Ter Borgh’ bij Anloo
Toen Everhard Everts na de Tweede Wereldoorlog u

eens op een studie was in pinetum Blijdenstein dacht 
hij, “Dat wil ik ook.”

Rieks Leber

Foto’s, behoudens portretten, 

zijn gemaakt door Rieks Leber

Abies procera ‘Beauty of Anloo’

 Bos met sier- en 
recreatiewaarde
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Toekomst
Om het voortbestaan van het 
pinetum op lange termijn te 
verzekeren werd in 1968 een 
stichting opgericht. Het bestuur 
bestond uit familieleden die de 
grond ter beschikking hadden 
gesteld en uit twee niet-familie-
leden met deskundigheid op het 
gebied van coniferen. 
In 1993 is het pinetum met 0,3 

ha uitgebreid. De totale grootte 
kwam hiermee op 2,2 ha. Ook de 
nieuwe uitbreiding werd ontwor-
pen door de heer Bootsman en 
door bestuursleden zelf geplant.

De collectie
In het pinetum staan ruim 400 
bomen. Zo’n 300 verschillende 
soorten coniferen zijn aanwezig 
die zeven van de acht families 

vertegenwoordigen, rijkelijk ge-
schakeerd in kleur en vorm.
Als oude boom dood is ge-
gaan, wordt een nieuwe coni-
feer geplant. Zo wordt de col-
lectie zo goed mogelijk in stand 
gehouden. 
Het gaat te ver om alle bomen 
onder de loep te nemen, daar-
om speciaal aandacht voor twee 
opmerkelijke zilversparren.

Ger Bootsman (foto jubileum 1993)

Everhard Everts

Foto onder: Centraal staat

de Ierse jeneverbes

Juniperus communis ‘Hibernica’
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Abies amabilis ‘Spreading Star’ 
is in het Pinetum Blijdenstein 
gevonden. In zijn natuurlijke 
verspreidingsgebied haalt hij 
makkelijk een hoogte van 40 
meter, maar is hier in Anloo nog 
niet eens een meter hoog. 
En dan de Abies procera ‘Beau-
ty of Anloo’. Een schitterende 
zilverspar, smal opgroeiend en 
met een kenmerkende prachti-
ge rechte stam en betoverende 
blauwwitte gebogen naalden. 
Een bijzonder mooie boom is 
de Tsuga mertensiana ‘Blue 
Star’ smal, langzaam groei-
end en met een mooie blauwe 
kleur. 

Rechts: Picea breweriana

Boven: Abies amabilis ‘Spreading Star’ 

in Pinetum Blijdenstein

Tsuga mertensiana ‘Blue Star’
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Enkele zeldzame coniferen 
hebben het helaas niet ge-
haald, waaronder de winterhard 
geachte Cupressus bakeri en 
de C. macrocarpa. De collectie 
van het pinetum is er een van 
veel variatie, zo zijn er 17 culti-
vars van Thuja occidentalis. 
De laatste jaren is er veel sterfte 
onder de jeneverbessen ge-
weest. Dat is erg spijtig, want 
deze struik komt op de Drentse 
heide van oorsprong voor.
Steeds weer wordt gewikt en 
gewogen om zoveel mogelijk 
doorkijkjes te houden en iedere 
boom optimaal tot zijn recht te 
laten komen. 
In het voorjaar steken Rhodo-
dendrons met hun prachtige 
rode, roze en paarse bloemen 
extra kleurig af tegen het groen 
van de coniferen. 
Tussen de natuurlijke bodembe-
dekker, de struikheide, zijn op 
vele plaatsen diverse zomer- en 
winterbloeiende heidesoorten 
aangebracht. 
Alle bordjes met informatie wor-
den momenteel vervangen door 
nieuwe, die stevig in de grond 
worden verankerd, zodat ze niet 
gemakkelijk verplaatst kunnen 
worden. 

Ik eindig met de mooie woor-
den die op de folder staan: “De 
schoonheid der dingen ligt in de 
geest die haar aanschouwt.”

Voor meer informatie en foto’s 
zie pinetumanloo.nl

Cedrus atlantica ‘Glauca’

Abies procera ‘Beauty of Anloo’, bloei

Grens pinetum met hemlock
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Zonnepanelen
Bladeren aan bomen worden 
vaak gezien als zonnepanelen 
die door een geraamte van tak-
ken in de lucht gehouden wor-
den om zoveel mogelijk licht op 
te vangen. Daarom zijn blade-
ren groot en overlappen elkaar 
zo weinig mogelijk. Een blad in 
de schaduw krijgt immers min-
der licht en is dus minder functi-
oneel. Op een afstand afhanke-
lijk van de bladdoorsnee werpen 
de bladeren geen kernschaduw 
meer en is een tweede laag van 
fotosynthetisch productieve bla-
deren mogelijk. Door gaten in 
het bladerdek (let op dat woord) 
valt licht als door een diafragma 
in een lens. Dit diafragma effect 
is mooi te zien op zonnige da-
gen als de scherp omlijnde ope-
ningen in het bladerdek diffuse 
ronde lichtvlekken op de grond 
onder de boom geven. Blade-
ren vormen dus een oppervlak 
met als doel een optimale foto-
synthese. Bladeren zijn daarom 
groot, plat en groen. Deze be-
schrijving is redelijk adequaat 
voor loofbomen.
In loofbossen wordt het licht ge-
oogst volgens dit concept van 
zonnepanelen. De licht absor-
berende pigmenten halen vooral 
de fotosynthetische actieve golf-

lengtes uit het spectrum. Andere 
golflengtes zoals infrarood wor-
den teruggekaatst. Deze vorm 
van licht oogsten is efficiënt bij 
direct invallend licht van niet te 
hoge intensiteit en leidt tot pa-
rapluvormige kronen met weinig 
lagere takken. Dunne vlakke 
bladeren staan gemakkelijk veel 
warmte af en transpireren veel 
vocht. In de tropen zijn deze 
eigenschappen voordelig mits 
geen waterstress kan ontstaan.

Doolhof zonder echo
Coniferen hebben een andere 
basisarchitectuur. De conische 
kroon en naaldvormige bla-
deren zijn evolutionair gezien 
succesvol. Dit bewijst de do-
minantie van naaldbomen in 
veel gematigde ecosystemen 
wel. Beelden van uit de ruimte 
(Landsat) tonen aan dat conife-
renbossen erg weinig licht ook 
in het nabije infrarood weerkaat-
sen. Een groot deel uit het totale 
spectrum wordt geabsorbeerd. 
Boreale bossen weerkaatsen 
weinig licht en geven daarmee 
geen echo. Dit effect wordt ver-
sterkt als alle bomen ongeveer 
dezelfde leeftijd hebben. Regel-
matig voorkomende rampen en 
hierbij valt vooral te denken aan 
bosbranden, hebben een posi-
tief effect op dit ecosysteem.
Kegelvormen gemaakt van ab-
sorberende materialen geven 
weinig echo. Bij het ontwerpen 
van geluidskamers worden ke-
gels en taps toelopende vormen 
dicht opeengepakt. De hoogte 
van de kegel is veel groter dan 
de te dempen golflengte. De 
tophoek zit tussen de 8° en 20°. 

Die vorm vind je terug bij spar-
ren. Sparren zijn dus erg ge-
schikt om in gesloten standen 
licht van een breed spectrum te 
vangen. De bomen vormen ge-
zamenlijk een structuur die licht 
diffuus maakt en absorbeert en 
dus geen echo geeft. 

De basisvorm van een kroon 
van een spar zie je terug in de 
takken, twijgen met naalden en 
uiteindelijk de naaldvorm zelf. 
Alles is er op gericht diffuus licht 
in stapjes te absorberen. Deze 
fractale iteratie van basale co-
nische vorm leidt tot een opper-
vlakte met een optimaal absor-
berend vermogen.
Het fotosynthetisch vermogen 
van de afzonderlijke naalden 
is weliswaar lager dan die van 
loofboombladeren, maar het to-
taal vermogen per boom is dat 
per definitie niet. Het geringere 
fotosynthetisch vermogen leidt 
tot een minder groot gevaar voor 
waterstress. De opname van 
het nabije infrarood verhoogt 
de temperatuur in de naaldbos-
sen met enkele graden Celcius 
waardoor het groeiseizoen iets 
langer wordt.
De manieren waarop loofbomen 
en coniferen licht vangen ver-
schillen dus fundamenteel van 
elkaar. Coniferen zijn goed aan-
gepast aan diffuse lichtomgevin-
gen met een koel klimaat zoals 
die te vinden zijn op noordhellin-
gen en hogere breedte graden.

“Het is zo stil en donker in het bos.”
Een uitspraak van die strekking hoor je nog wel eens. u

Vaak gaat het dan om een bos met sparren. De stilte 
wordt geschoven op de dichte aanplant waarin weinig 
dieren zouden huizen. Dit kan in Nederland een gedeelte 
van de verklaring zijn, maar ook in natuurlijke boreale 
bossen heerst een opmerkelijke stilte. Er is een andere 
reden waarom de stilte zo’n opvallend kenmerk is.

Henk Visser

In loofbossen wordt
het licht geoogst

volgens dit concept
van zonnepanelen.
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Op de heidevelden in ons land 
is hij een zeldzame verschij-
ning en wordt daarom al sinds 
1930 tot de beschermde planten 
gerekend.
De gewone jeneverbes is zeer 
variabel; er komen zowel plat-
groeiende, vaasvormige als zuil-
vormige jeneverbessen voor. De 
Ierse jeneverbes (in het pinetum 
met de nummers 335, 357, 378 
en 403) kunnen we rekenen tot 
een van de slankste in het sor-
timent en is geschikt voor aan-
plant in heidetuinen en kleine 
tuinen. De naam ‘Hibernica’ zou 
duiden op het land waar deze 
vorm vermoedelijk is gevon-
den, namelijk Hibernië, de oude 
naam voor Ierland.
Botanisch gezien is de jenever-
bes tweehuizig, dat wil zeggen 

dat een plant óf geheel manne-
lijk óf geheel vrouwelijk is. 
De vrouwelijke planten dragen 
de blauwberijpte beskegels 
waarvan de huid olierijk is.
De jeneverbes heeft zijn be-
kendheid vooral te danken aan 
het feit dat hij als smaakmaker 
wordt gebruikt bij de bereiding 
van de Hollandse jenever. Daar-
naast worden de bessen in de 
phytotherapie gebruikt als een 
middel tegen infectieziekten. 
Ook nu nog worden zijn bessen 
toegepast in de keuken bij de 
bereiding van vleesgerechten 
en in de zuurkool.
De Zweedse jeneverbes is een 
andere vorm van de gewone 
jeneverbes en is te zien in het 
pinetum met de nummers 188, 
327 en 345.

Ierse jeneverbes
Bijna over het gehele noordelijk halfrond komt de u

gewone jeneverbes (Juniperus communis) voor. 

Jeneverbessen (boven) 

mannelijke bloemen (midden)

vrouwelijke bloemen (onder)

Juniperus communis ‘Hibernica’

Foto: A.P. Lautenbach

Arie Lautenbach


