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Zeker is pech niet het eerste waar ik aan
dacht toen ik hoorde van het overlijden
van Arjan Laros. Hij betekende veel in het
leven van veel mensen en organisaties.
Zijn familie in de eerste plaats natuurlijk
en daarnaast de Esveld kwekerij in Bos-
koop waar Arjan alles scheen te weten. Hij
schiep er veel genoegen in om eenieder
die maar wilde luisteren te vertellen hoe
hij dit keer een zeldzaam boompje uit een
verafgelegen streek had weten te vermeer-
deren. Hij voelde ook aan wanneer zijn
toehoorder in de details dreigde te verdrin-
ken en wist met een kwinkslag het gesprek
en andere richting te geven.  Hij zal gemist
worden.  Helaas ook als redactielid van
RhodoMania, een taak waar hij nog geen
jaar geleden aan begon. Dus kort nadat
Arjan de redactie versterkte is er wederom
een vacature bij de redactie. Schroomt u
niet en set uw ideeën, reiservaringen, tui-
nervaringen en andere noemenswaardig-
heden voor Rhodomania op papier en
stuur het naar Theo Damen.

Papier? Waarom nog eigenlijk op papier?
Het lijkt onvermijdelijk dat het gebruik
van papier een enorme verschuiving door-
gaat. Waar vroeger het meeste papier voor
boeken en kranten werd gebruikt, gaat te-
genwoordig het meeste papier naar karton-
nen dozen, kopieerpapier en natuurlijk tis-
suepapier in verschillende vormen. De in-
dustrie die zich vroeger louter bezig hield
met papier is druk bezig met het uitvinden
van nieuwe gebruiksvormen van cellulose,
de basis van het meeste papier.  Zelfs de
nano-technologie gebruikt grondstoffen
afkomstig van doodgewone bomen.

En dus is een gedeeltelijke oorzaak van de
verschuiving het wegvallen van gedrukte
media. Goede kans dat u deze tekst nog
leest op echt papier, maar een aantal van u

heeft al verkozen de elektronische versie
te ontvangen en leest dit op desktop, lap-
top, een of andere tablet of op een tele-
foon.  Een verarming van de persoonlijke
communicatie hoor ik enkelen zeggen, an-
deren constateren dat “iedereen met zijn
snufferd naar dat stomme schermpje zit te
kijken”. Hoe u hier ook tegenaan kijkt, het
is niet te ontkennen dat hierbij ook voor-
uitgang wordt geboekt. Zeker, onze pri-
vacy loopt veel meer gevaar door zo’n ap-
paraat, maar het aantal mogelijkheden om
snel en precies informatie uit te wisselen
lijken onbegrensd. Ook de NRV gaat mee
in de vaart der volkeren. Al eerder is aan-
dacht gegeven aan onze website, maar ook
bijvoorbeeld Facebook en andere digitale
media bieden nieuwe manieren om nieuwe
rododendron hybriden te laten zien door
simpel een fotootje te maken met de tele-
foon, om een antwoord te krijgen over een
vermeend bemestingsprobleem, over be-
strijding van insecten, of om zomaar de
andere NRV leden te vertellen dat je te-
genover een enorme Rhododendron sino-
grande staat. Je moet even leren wat zoal
de mogelijkheden zijn, maar al doende
leert men.  Daarom heeft de NRV nu een
eigen groep binnen Facebook. Iedereen
met een facebook account kan meedoen.
Deze groep is nog maar net opgestart en
het zal even duren voordat de groep echt
levendig wordt. Ik vind de Deense groep
een goed voorbeeld hoe het kan worden.
Leden laten foto’s zien van hun nieuwe
hybriden, van hun succes met stekken en
zaaien, stellen de meest uiteenlopende
vragen. Een kwekerij kan een speciale
aanbieding bekendheid geven via deze
groep. Ga maar door, legio mogelijkhe-
den.  En facebook is niet beperkt tot tele-
foontjes en tablets, het kan ook op de lap-
top en desktop computer. 

Van de voorzitter

Henk Borsje
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De NRV is zeker niet de eerste organisatie,
de ARS, de RHS, de Denen en de Fransen
bijvoorbeeld hebben een actieve facebook
groep. Dus kijkt u er eens rond, wij zelf
moeten hier een invulling aan gaan geven.

Rest mij u allen heel prettige feestdagen
toe te wensen en een heel voorspoedig
2020.  Mogen er veel nieuwe planten
bloeien met weinig winterschade.  En bo-
venal, een goede gezondheid.

Collectienieuws

Theo damen

Zoals een aantal van jullie weet, be-
schikt Belmonte over een (nu niet meer
zo) geheime kwekerij. Hier staan veelal
planten, die door de leden en mezelf zijn
opgekweekt uit zaad, dat in het wild ver-
zameld is. De kwekerij is op deze plaats
gekozen omdat de grond prima geschikt
is voor het opkweken van rododendrons.
Het is oude bosgrond tussen eiken en op
een plaats waar nog nooit gespoten is
met herbiciden.

Nog niet zo lang geleden was het ge-
bruikelijk dat het arboretum er spik en
span uitzag en geen enkel onkruid het
daglicht mocht zien. Gelukkig is dat nu
anders, maar er zijn nog veel plaatsen

waar de grond “dood” is door jarenlang
spuiten en waar nog steeds weinig wil
groeien. Ook een aantal rododendrons
van onze collectie lijkt hieronder te lij-
den. Een paar van die slechte planten
hebben we verhuisd naar de kwekerij en
daar fleuren ze weer helemaal op.

Maar ja, dan moeten ze wel weer een
keer terug naar de collectie en we geven
ze dan veel van die oude bosgrond mee
en hopen dan dat ze er wel doorheen ko-
men. Toch gaat me het aan het hart af-
scheid van ze te moeten nemen en stie-
kem heb ik het zo lang mogelijk uitge-
steld, maar vorige week was het dan toch
zover. Samen met Mirjam Lemmens heb-
ben we de grootste planten een mooi
plekje gegeven in de collectie.

De vrijwilligers van Belmonte zijn in-
middels ook begonnen met het versprei-
den van enorme bergen blad over het ar-
boretum om een betere bodemstructuur
te krijgen en de grond voor uitdroging te
behoeden. 

Het word een drukke tijd want ook de
beloofde ca. 300 stuks kleine Rhododen-
dron nakaharae-cultivars moeten de
grond in. Deze zal Leon binnenkort leve-
ren.

@stadwageningen
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NRV activiteiten

• 11 april 2020

Magnolia/rododendron excursie op de grens van Brabant en Vlaanderen  naar de tuinen van 
Marc Brosens, Theo Leijdens en Peter Blommerde.

• 18 april 2020

NRV Ledencontactdag, Koetshuis Arboretum Belmonte Wageningen.

• 22 april t/m 28 april 2020

Meerdaagse reis naar tuinen in zuid Ierland.

• 9 mei 2020

NRV excursie naar de parken Sonsbeek en Zypendael in Arnhem en landgoed Duno in Door-
werth.

• 8 aug. 2020

NRV excursie zomertuinen in westelijk Noord-Brabant. (verdere informatie volgt)

• 17 okt. 2020

NRV Algemene Ledenvergadering, Koetshuis Arboretum Belmonte Wageningen.

• 24 okt 2020

Herfstkleuren excursie naar de Sequoiafarm in Kaldenkirchen (DE bij Venlo) en naar de 
Kasteeltuinen in Arcen.

Overige rododendron- en planten evenementen

• 17 apr. t/m 8 mei 2020

Koninklijke Serres, Paleis van Laken, Brussel BE.

https://www.brussel.be/bezoek-aan-de-koninklijke-serres-van-laken  

• 19 april 2020

Voorjaarsplantendag, Arboretum Kalmthout BE.

www.arboretumkalmthout.be   

• 1 mei t/m 10 mei 2020

Gentse Floraliën, Floraliënhal Citadelpark, Gent BE.

https://www.gentsefloralien.be/  

• 8-9 en 10 mei 2020

Tuindagen,  Park van Beervelde in Beervelde BE.

https://www.parkvanbeervelde.be/nl  

Rhodo Agenda

Rinus Manders

https://www.brussel.be/bezoek-aan-de-koninklijke-serres-van-laken 
www.arboretumkalmthout.be
https://www.gentsefloralien.be/
https://www.parkvanbeervelde.be/nl
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Rododendron evenementen wereldwijd

• 30 april t/m 3 mei 2020

ARS 75th Anniversary Convention, Portland 
OR (USA).

www.rhododendron.org

• 2021

ARS Spring Convention, Nova Scotia, 
Canada. (nadere informatie volgt)

• 2023

ARS Spring Convention, Atlanta, GA. Joint 
ARS/ASA meeting. (nadere informatie 
volgt)

Camellia evenementen

• 2020

Internationaal Camellia Congress, Goto 
Islands (Japan).

24 feb. t/m 29 feb. Pre-Congress tour.

29 feb. t/m  6 maart  Congress Goto City.

6 maart t/m 11 maart Post-Congress tour.

https://internationalcamellia.org/ics-2020-congress-
in-goto-japan-preliminary

• 29 febr. t.m. 17 april 2020

Kamelienblütenschau, Landschloss 
Zuschendorf, Pirna (Sachsen DE).

https://landschloss-zuschendorf.de/  

• 29 maart 2020

Camellia dag, Arboretum Het Leen, Eeklo 
BE

https://www.mooietuinen.be/arboretumhetleen.html  

NRV = Nederlandse Rhododendron Vereniging

ARS = American Rhododendron Society

ICS = International Camellia Society

Wist U dat

Theo Damen

• In het Novembernummer van Groei &
Bloei een artikel gewijd is aan de tuin
van onze secretaris Henri Speelman.

• Henri hier ook reclame maakt voor de
rododendrons en onze vereniging.

• Wij een hele nieuwe facebook pagina
hebben.

• En dat deze te vinden is op: https://
www.facebook.com/groups/318798245481859/

• Dat de leden die RhodoMania elektro-
nisch ontvangen alleen maar op boven-
staande link hoeven te klikken om op
onze facebook pagina te komen.

www.rhododendron.org
https://internationalcamellia.org/ics-2020-congress-in-goto-japan-preliminary
https://landschloss-zuschendorf.de/
https://www.mooietuinen.be/arboretumhetleen.html 
https://www.facebook.com/groups/318798245481859/
https://www.facebook.com/groups/318798245481859/
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Open privétuinen van leden

Tuin De Coninckskamp
Stationsweg 12, 7731 AW 
Ommen
www.tuindeconinckskamp.nl   
Open op afspraak
Tuin Hans de Boer
Eikenweg 8, 8172 AG Vaassen
Open op afspraak
Tel. 06-55705379
Tuin Theo Leijdens
Populierenstraat 43,4711NH 
St. Willebrord. Open op 
afspraak 
Tel. 0165-328931
Davidshof
Rinus Manders
Hoefstraat 16, 5373 KJ Herpen 
/Koolwijk
Voor leden na afspraak  Tel. 
06-51631580
Domein D’n Achtersten Boer
Alois en Gerda van Gestel
Broekstraat 87, B-2370 Aren-
donk
Voor leden na afspraak  Tel. 0032- 
14672736
Tuin Lou Traas
Schapendrift 63, 1261 HM Blaricum
Voor leden na afspraak  Tel. 035-5383932

Open publiekstuinen van leden

Arboretum Trompenburg
Honingerdijk 86, 3062 NX Rotterdam
www.trompenburg.nl

Arboretum Wespelaar
Grote Baan 63, B-3150 Haacht/Wespelaar
www.arboretumwespelaar.be  
Arboretum Het Leen
Gentsesteenweg 80, B-9900 Eeklo
www.hetleen.be  of Tel. 0032-93767474

Arboretum Eenrum (Notoarestoen)
Ernstheemsterpad, Eenrum
www.arboretumeenrum.nl

Arboretum Belmonte
Generaal Foulkesweg 94, Wageningen
www.belmontearboretum.nl

Pinetum Blijdenstein
v.d. Lindenlaan 125, Hilversum
www.pinetum.nl  
Nationaal Bomenmuseum Gimborn
Velperengh 13, 3941 BZ Doorn
www.bomenmuseum.nl 

Leden die hun tuin open willen stellen voor andere le-
den van onze vereniging en/of geopend zijn voor een breder
publiek, kunnen dit kenbaar maken en eventuele bijzonder-
heden doorgeven aan Rinus Manders(marinus80@hetnet.nl),
waarna publicatie in RhodoMania zal plaats vinden.

Open tuinen van leden 

Rinus Manders

www.tuindeconinckskamp.nl
www.trompenburg.nl
www.arboretumwespelaar.be
www.hetleen.be
www.arboretumeenrum.nl
www.belmontearboretum.nl
www.bomenmuseum.nl
www.pinetum.nl
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Lilla Irvin Leach (1886 – 1980) 

Arjan Laros

Lilla Irvin Leach was een botanicus
die gespecialiseerd was in de flora van de
Amerikaanse staat Oregon. Haar groot-
ste interesse lag in de Siskiyou Moun-
tains, in het noorden van Californië, aan
de grens met Oregon. Daar verzamelde
ze veel planten, niet alleen om haar col-
lectie uit te breiden, maar ze gaf er ook
veel aan vrienden en collega’s. Tussen
1928 en 1938 verbleef ze, samen met
haar man John Roy Leach, negen zomers
in dit gebied. Vaak wandelden ze samen
met hun twee ezels, Pansy en Violet, die
hun uitrusting droegen. De lokale bevol-
king noemde hen al snel “de ezelmen-
sen” en bestempelde ze als een beetje
gek.

Lilla werd geboren op 13 maart 1886,
op een boerderij in Barlow, Oregon, waar
ze, volgens de overleveringen op zesja-
rige leeftijd haar eerste botanische expe-
dities hield. Tijdens haar jeugd dwaalde
ze te voet en te paard door de velden, al-
tijd op zoek naar mooie planten. Toen ze
ouder werd, ging ze naar de Tualatin
Academie waar ze haar toekomstige
man John Leach ontmoette. Lilla en John
trouwden in een wei; een met mos be-
groeide boomstronk was hun altaar. Zij
en John waren een team. Ze organiseer-
den en financierden hun eigen expedi-
ties. Louis F. Henderson, curator van het
Oregon Herbarium en Morton E. Peck
van de Willamette Universiteit beschre-
ven en benaamden de meeste van hun
ontdekkingen.

Hun eerste tocht in het Siskiyou ge-
bergte begon beneden bij de Rogue Ri-
ver Trail en vandaar de wildernis in. Hier
ontdekte Lilla Cotyledon glandulifera, Iris
innominata en Bensoniella oregana, haar
eerste nieuw ontdekte plantengeslacht.

Ze hield geen dag-
boek  b i j ,  maa r
maakte wel (persoon-
lijke) aantekeningen
waaruit blijkt dat ze
een grote liefde had
voor de natuur. Op 14
juni 1930 ontdekte
Lilla Kalmiopsis leachi-
ana in Curry County
in het zuidwesten van
Oregon. In haar aan-
tekeningen lezen wij: “Ik liep voorop met
de ezels vlak achter mij aan toen ik een
vlek zag van prachtig donkerroze bloe-
men. Ik rende er naar toe en viel op mijn
knieën. Zoiets moois had ik nog nooit
gezien”. Ze zond herbarium materiaal
naar Louis Henderson die het beschreef
als Rhododendron leachianum in 1931.
Deze zond dit door naar Alfred Rehder
van het Arnold Arboretum. Rehder her-
kende hierin een nieuw geslacht, Kalmi-
opsis, en publiceerde dit in 1932. Lilla be-
schouwde dit als haar beste vondst, de
droom van elke botanicus.

John en Lilla kochten een stuk land
bij de Johnson Creek in het zuidoosten
van Portland waar ze een huis bouwden:
Sleepy Hollow. Ze toverden de omrin-
gende heuvels om tot een botanische
tuin en iedereen die in planten geïnte-
resseerd was, was welkom. De tuin en
het huis werden langzaam opgenomen
in de stad Portland en zijn nu bekend als
de Leach Botanical Garden. Lilla’s herba-
rium, meer dan 3000 vellen, is geschon-
ken aan de universiteit van Oregon. Deze
zijn nu een deel van de OSU collectie.

bron: Lilla Irvin Leach (1886 – 1980) door
Jessica L. Wade. Gepubliceerd in de Oregon Flora
Newsletter Volume 7 Number 1, February 2001.
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Uitgevoerd door Garden Tours

Telefoon: 088- 0071300  

Email:info@gardentours.nl

Gids: Ellen Oswald

Aanmelden: t/m 23 december 2019

Hotels: 

Dag 1: The Maritime Hotel, Bantry

https://www.themaritime.ie/

Dag 2: Blarney Woollen Mill hotel, Blar-
ney

http://www.blarneywoollenmillshotel.com/

Dag 3 & 4: Dooley’s Hotel, Waterford

https://www.dooleys-hotel.ie/

Dag 5 & 6: The Wilton Hotel, Kilruddery
https://www.wiltonhotelbray.com/

Voor de websites van de desbetreffende
tuinen, kijkt u op:

https://www.rhodovereniging.nl/meerdaagse-reis-
2020

Vergeet niet uw paspoort mee te nemen

• Dag 1, woensdag 22 april 2020

07.30 uur melden op Schiphol, ver-
trekhal 3 bij uw reisleiding. 

Vertrek 09.30 uur EI 841 Amsterdam –
Cork 10.20 uur aankomst Cork. Bezoek
aan Blarney Castle Rondleiding door de
tuin door een tuinman. Lunch op eigen
gelegenheid.

• Dag 2, donderdag 23 april 2020

08.30 uur check-out en vertrek hotel.
Bezoek aan Inacullin Garden in Glengariff
Garinish Island inclusief bootvervoer.
Vrije lunch bij Helen’s Bar, Derreen Ken-

mare. Bezoek aan de prive tuin Derreen
Gardens . Ca. 18.30 uur: aankomst hotel

• Dag 3, vrijdag 24 april 2020

09.00 uur check-out en vertrek hotel.
Bezoek aan Fota Arboretum and Gar-
dens: rondleiding gevolgd door een ge-
reserveerde lunch. Bezoek aan Anne’s
Grove Garden, Castletownroche. Ca.
17.30 uur: aankomst hotel.

• Dag 4, zaterdag 25 april 2020

09.30 uur  vertrek hotel.  Bezoek
Mount Congreve gardens, lunch op ei-
gen gelegenheid. Bezoek aan Woodstock
Gardens & Arboretum. Ca. 17.00 uur: aan-
komst hotel

• Dag 5, zondag 26 april 2020

09.00 uur check-out en vertrek hotel.
Bezoek aan Altamont Gardens. Lunch op
eigen gelegenheid. Bezoek aan Killrud-
dery House & gardens, ca. 17.00 uur: aan-
komst hotel

• Dag 6, maandag 27 april 2020

08.45 uur vertrek hotel. Bezoek aan
Killmacurragh Botanic Garden. Bezoek
aan Mount Usher. Bezoek Dargle Glenn
gardens, Dargle Glenn Cottage inclusief
een rondleiding. Ca. 17.30 uur: aankomst
hotel

• Dag 7, dinsdag 28 april 2020

09.00 uur vertrek en uitchecken. Be-
zoek aan Powerscourt. Vrije tijd en lunch
gelegenheid in Dublin. 16.00 uur uiterlijk
aanwezig op de luchthaven van Dublin.
18.00 uur vertrek EI 610 Dublin-Amster-
dam. 20.45 uur aankomst

NRV reis naar Ierland

Petra Zwaan

https://www.themaritime.ie/
http://www.blarneywoollenmillshotel.com/
https://www.dooleys-hotel.ie/
https://www.wiltonhotelbray.com/
https://www.rhodovereniging.nl/meerdaagse-reis-2020
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Kosten per persoon:

Reiskosten:

Vanaf 20 betalende reizigers: € 1035,-

Vanaf 25 betalende reizigers: € 1010,-

Toeslag eenpersoonskamer: € 180,-

Entree tuinen: € 130,- 

Inclusief: 

Vervoer per luxe touringcar met air-
conditioning, bemand door een ervaren
Ierse chauffeur. 

Begeleiding gedurende de reis door
een ervaren reisleider van Garden Tours.
Vluchten Aer Lingus vanaf Amsterdam
Schiphol naar Cork en terug van Dublin
inclusief 20 kg ruimbagage en luchtha-
venbelasting.

6 overnachtingen inclusief ontbijt en
diners in de genoemde hotels. Fooien
voor gidsen, chauffeur en hotelperso-
neel.

Programmaboekjes bij vertrek.

Niet ingebrepen:

Entrees van de tuinen en 1x gereser-
veerde lunch ca. € 130,- per persoon vol-
gens het bijgesloten programma.

Niet gereserveerde lunches geschat
op € 10 à € 15,- per persoon afhankelijk
van de lunch keuze.

Uitgaven van persoonlijke aard.

Kosten van eventuele verzekeringen.

Bijdrage calamiteitenfonds van € 2,50
per factuur met een maximum van 9 per-
sonen.

Reis boeken

Informatie over deze reis kunt u vin-
den op onze website en via de website
van Garden Tours op volgende link: https://

www.gardentours.nl/vereniging/nrv/

Hierop kunt u de reis direct boeken.

 Ook is het mogelijk een schriftelijk
reserveringsformulier aan te vragen, te-
lefonisch bij Garden Tours of via onze
website op de pagina van de meer-
daagse reis onder het knopje ‘formulier’. 

Tuinen
Blarney Castle 

Heeft een
welonder-
houden park
en arboretum
waar Leon en
Rinus na hun
bezoek deze
herfst zeer

over te spreken waren. Er staan een aan-
tal zeldzame bomen die ook nu nog ge-
kweekt worden uit zaad van verre stre-
ken als Vietnam en India om uitsterven
te voorkomen. Blarney heeft verder een
aantal oude planten en bomen, waaron-
der een 100 jaar oude Rhododendron ar-
boreum. En als je de ‘Blarney Stone of
eloquence’ boven op de toren kust, zul je
volgens de legende nooit meer met een
mond vol tanden staan.  

Ilnacullin gardens

Gelegen op een eiland in de baai van
Bantry. We varen hier met een veerboot
heen. Door de ligging heeft het een
uniek microklimaat waar veel exotische
planten kunnen bloeien. 

https://www.rhodovereniging.nl/
https://www.rhodovereniging.nl/
https://www.rhodovereniging.nl/meerdaagse-reis-2020
https://www.rhodovereniging.nl/meerdaagse-reis-2020
https://www.gardentours.nl/vereniging/nrv/
https://www.gardentours.nl/vereniging/nrv/


  RhodoMania  3/2019                       11

Derreen Gardens 

Ook deze tuin staat bekend om zijn
grote rododendroncollectie, waarvan
sommige planten al in 1870 uit de Hima-
laya en andere omstreken zijn aange-
plant. 

Fota arboretum & gardens

 Ligt op een eiland van ruim 300 hec-
tare, waarvan 11 hectare voor de tuin is
gereserveerd. De tuin is halverwege de
19e eeuw aangelegd. De vertaling van
Fota uit het Iers betekent ‘warme aarde’
want door de golfstroom is het klimaat
hier mild en groeien de rododendrons
eind april uitbundig.

Anne’s Grove Gardens 

Is een bijzondere tuin omdat hij ge-
restaureerd wordt en eigenlijk niet toe-
gankelijk is voor publiek.

Maar Neil Porteous, de hoofdtuinman
van Mount Stewart en tuinontwerper
van Anne’s Grove, heeft toegezegd dat
we de tuin toch mogen bezoeken als ro-
dodendron-liefhebbers. We krijgen ook
een rondleiding van hem en als hoofd-
tuinman van meerdere tuinen in Ierland
en bijna 40 jaar ervaring, zal dit een inte-
ressant bezoek zijn.

Mount Congreve

 Is de meeste bekende Ierse tuin als
het om rododendrons gaat en dankzij de
contacten van onze secretaris Henri
Speelman, krijgen we hier ook een rond-
leiding door de hoofdtuinman. Er staan
zo’n 2000 verschillende soorten rodo-
dendrons. Verder staan er meer dan 3000
verschillende bomen en struiken, waar-
onder 600 cameliasoorten, 300 esdoorn
variëteiten, 600 soorten coniferen, 250
verschillende klimplanten en bij elkaar
1500 vaste planten.

Woodstock Gardens & Arboretum 

Woodstock was eigenlijk een tuin
waar Rinus en Leon in hun reis deze
herfst tegenaan liepen en is op hun ver-
zoek in het programma gezet. Het huis is
een ruïne, maar de tuinen zijn goed on-
derhouden. Het is het arboretum waar
we vele rododendrons zullen vinden.



  RhodoMania  3/2019                       12

Het was dé plant waar het arboretum
omheen gebouwd is. Verder ook een
mooie collectie coniferen (Pinus, Sequoia,
Cryptomeria, Chamaecyparis en Thuja).

Altamont Gardens 

Een tuin uit de 18e eeuw. Bijzondere
rododendrons, exotische boomsoorten
en oude eiken floreren in het stille bos
dat uitloopt tot de oever van de zalmri-
vier de Slaney.

Killruddery House and Gardens

Is het laatste Ierse landgoed wat nog
in de originele 17e eeuwse staat is geble-
ven met toevoegingen in 18e en 19e
eeuw. We zullen hier zowel de tuin als
het huis bezoeken wat naar zeggen zeer
imposant is. 

 Kilmacurragh

 De tuin maakt deel uit van de Botani-
sche tuinen van Dublin. Wat ooit begon
als een landschapspark naar Nederlands
model met kanalen, brede lanen en uit-
kijkpunten werd in de 19e eeuw als ou-
bollig gezien en aangepast. Vanaf halver-
wege de 19e eeuw hielp de curator van
de Botanische tuinen in Dublin met de
herbeplanting van Kilmacurragh. Uitein-
delijk kwamen hier ook de rododendrons
van Hooker terecht zoals de R. thompso-
nii, R. edgeworthii, R. wallichii, R. barba-
tum en de R. falconeri.

Mount Usher 

is niet alleen bekend om zijn rodo-
dendrons, maar ook om zijn zeldzame
bomencollectie. In 1868 kocht Edward
Walpole sr. het huidige land voor Mount
Usher en begon daar een plantenverza-
meling naar het idee van tuinontwerp
van William Robinson. 
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Na vier generaties Walpole’s werd het
in 1980 overgenomen door de huidige
eigenaresse Madelaine Jay, die met geta-
lenteerde ‘head gardeners’ de tuin ge-
maakt heeft tot wat het nu is. Het heeft
de grootste collectie coniferen van het
zuidelijk halfrond, een gedegen collectie
coniferen van het noordelijk halfrond en
een mooie collectie zeldzame rododen-
drons, azalea’s en magnolia’s. 

Dargle Glen

 Deze tuin kregen we voorgesteld via
onze contactpersoon in Ierland. De ‘head
gardener’ is van origine Nederlander, wat
een leuke bijkomstigheid is. De tuin is
zo’n 7 ha en loopt zo’n 1,5 km aan beide
kanten van een rivier. Er staan zo’n 2000
soorten waarvan ook een aanzienlijke
collectie camelia’s, magnolia’s en rodo-
dendrons. We lopen ook langs het ‘Goul-
ding summerhouse’ voor de liefhebbers
van architectuur.

Powerscourt 

is een landgoed van 19 hectare. De
tuin staat op nummer 3 van de Top Tien
mooiste tuinen van National Geographic.
Het heeft een Italiaanse Tuin, Ommuurde
Tuin, een Japanse Tuin en nog vele an-
dere tuinen. Er zit zelfs een distilleerderij
bij! De rododendrons zult u hoogstwaar-
schijnlijk in de Japanse tuin vinden, in de
vorm van azalea’s maar er staan hier ook
eeuwenoude coniferen en andere zeld-
zame bomen.

We bezoeken uiteindelijk ook Dublin
voordat we terugvliegen naar Nederland.
U kunt natuurlijk Glasnevin Botanical
Gardens bezoeken, of Dublin Castle of
zelfs over de ‘Ha’Penny Bridge’ lopen,
een paar van de iconische plekken van
Dubin.

https://www.stwarchitects.com/projects/gallery/extension-to-the-goulding-summer-house
https://www.thecrazytourist.com/top-25-things-to-do-in-dublin/
https://www.thecrazytourist.com/top-25-things-to-do-in-dublin/
https://www.thecrazytourist.com/top-25-things-to-do-in-dublin/
http://botanicgardens.ie/
http://botanicgardens.ie/
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Op 10 september 2001 lanceerde ik
mijn nieuwe website rhodoland.nl. Deze
datum kan ik goed onthouden omdat de
dag erna de vreselijke terroristische aan-
slag gepleegd werd op de Twin Towers
van het WTC in New York. Inmiddels
achttien jaar geleden. De tijd vliegt.

Het heugelijke nieuws van mijn web-
site werd op de computerclub in Steen-
wijk met een enkele wrange opmerking
wat getemperd. “O, moet jij ook zo nodig
een eigen website publiceren?” U proeft
het cynisme in deze suggestieve vraag.
Vooral dat woordje ‘nodig’ klonk voor mij
nogal ‘dubbel’. In die tijd waren er niet zo
bijster veel websites over rododendrons
en azalea’s. En zeker niet met veel infor-
matie en foto’s. Als je in het onderwijs
gewerkt hebt, wil je toch vooral wat jij
weet en kunt overdragen op anderen.
Tenminste, zo voel ik dat. Waarom zou

dat in het ‘koppetje’ van een zekere Tijs
Huisman moeten blijven hangen? En
foto’s alleen maar op mijn computers? In
de loop der jaren heb ik heel wat aan
mijn website bijgeschaafd. In het begin
gebruikte ik het eenvoudige (?) pro-
gramma ‘Frontpage’. Inmiddels de latere
opvolger van Microsoft Office, Share-
Point Designer. Eerst had ik op de achter-
grond van iedere pagina een foto van
een rodo, maar dat bleek niet goed te
zijn voor prettige leesbaarheid. Dus sim-
pele achtergrondkleuren. Je leert steeds
bij. Positief kritische opmerkingen zijn al-
tijd welkom.

Mijn website www.rhodoland.nl

Tijs Huisman

https://www.rhodoland.nl/
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En de hoeveelheid onderwerpen
breidde zich gestaag uit. En dan te be-
denken, dat alles 3 versies heeft, Neder-
lands, Duits en Engels. Hoeveel hierin ge-
stoken uren? Vele honderden, zo niet en-
kele duizenden, zeker. En verdien ik er
wat mee? Wat dacht U? Het kost me eer-
der geld, dan dat het wat oplevert. En dat
is goed zo. Ons moderne leven gaat al
veel te veel over geld. Alcohol maakt
meer kapot dan ons lief is… En wat
dacht U van geld? De één te veel en de
ander veel te weinig….

En wat staat er dan allemaal in? In to-
taal 50 pagina’s met eigenlijk alles wat er
aan bod komt. Om maar wat te noemen.
Info over rododendrons. Aanplant en on-
derhoud – kruisen – zaaien, stekken en
enten – sortiment grootbladige, klein-
bladige rodo’s, soorten en cultivars, Ja-
panse en bladverliezende azalea’s. In vele
kleuren. Foto’s van knop en blad; artike-
len die in in de loop der jaren geschreven
heb, ook in het Engels en terugvertaald.
Over onze vereniging. Een indruk van de
conventions van de ARS in Amerika.
Rodo’s van Hans Hachmann, Bernhard
Knorr; Japanse azalea’s van Joe Klimavicz
enz. enz. Bovenaan iedere pagina staat
een overzicht van wat u te zien krijgt. En
als ‘fotoklap’ op de vuurpijl onlangs on-

geveer 6.000 foto’s van rhodo’s, azalea’s
en eigen kruisingen. 

Een vorige voorzitter van de NRV,
Arno de Schepper, noemde mijn website
eens “een kostbaar bezit”. Dat is mooi ge-
zegd, Arno. Dank je. 

En wat heb ik zelf eraan, als ik dit alles
niet gedaan zou hebben? Als ik het alle-
maal op mijn computers zou laten staan?
Van harte hoop ik, dat velen de weg naar
deze website weten te vinden en dat ze
er de nodige informatie uit kunnen ha-
len. Dat merk ik vooral in het voorjaar,
van maart tot juni, aan de vele vragen en
opmerkingen die ik krijg. Vaak ook met
foto’s van een of andere rodo met rode
bloemen. Welke rodo is dit? of een foto
met dode of bruine bladeren. Hoe komt
dat? Gelukkig weet ik ook niet alles. “Be-
scheidenheit ist eine Zier, doch weiter
kommt man ohne ihr”. Hoever rijkt Uw
kennis van het Duits? 

Tot slot wens ik eenieder veel lees- en
kijkplezier. U laat maar van U horen! Bij
voorbaat dank.
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Magnolia’s zijn in het voorjaar vaak
een lust voor het oog en die met hun
overdadige bloei bij velen van ons de
tuinkriebels weer aanwakkeren.

De excursiecommissie heeft besloten
om in het voorjaar een bezoek te bren-
gen aan enkele privétuinen van leden
met veel magnolia’s en/of rododendrons,
deze liggen in het grensgebied
van Nederland en Vlaanderen. We
zijn er ons van bewust dat een ex-
cursie plannen in het vroege voor-
jaar het risico met zich meebrengt
dat vooral de late nachtvorst een
nadelige invloed kan hebben op
de bloei  en daaraan ernstige
schade kan toebrengen, laten we
hopen op een vorstvrij voorjaar.

Programma

• 10.00 – 11.30 u

Bezoek tuin Marc Brosens.

Rit  naar St. Willebrord 32 km.

• 12.00 – 13.30 u

Bezoek  tuin Theo Leijdens.

In de tuin van Theo zal u na aankomst kof-
fie thee en een broodje worden aangebo-
den.

Rit naar Ossendrecht 38 km.

• 14.15– 16.30 u  

Bezoek tuin Peter Blommerde en wande-
ling door het “Acht lanen project”

Adressen

Marc Brosens

Meerleseweg 37, 4861NA Chaam

Theo Leijdens

Populierenstraat 43, 4711RH Sint Wille-
brord

Peter Blommerde

Wilgenlaan 4, 4641GC Ossendrecht

De tuinen

De tuin van Marc Brosens heeft een
oppervlakte van 6000 m², het is een ei-
gen ontwerp en is een mix van een klein
arboretum en een zeer verzorgde en af-
wisselende tuin met soms formele, soms
speelse gazons die zijn afgezoomd met
een collectie rododendrons (soorten en
cultivars).

Uit zijn collectie bomen en heesters
blijkt al snel de grote liefde van Marc
voor de magnolia’s, liefst zo’n 90 soorten
en cultuurvariëteiten zijn er te vinden.

Magnolia excursie 11 april 2020

Rinus Manders
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De tuin van Theo Leijdens heeft een
oppervlakte van 1500 m². Na zijn verhui-
zing van Groede naar St. Willebrord in
2012 moest Theo weer geheel opnieuw
beginnen met het inrichten van huis en
tuin en een aantal zeldzame planten zijn
mee verhuisd. Het betreft hier vooral de
botanische soorten waar hij zijn hart aan
verpand heeft en deze bloeien in deze
periode van het jaar dan ook al veelvul-
dig. De tuin is verder ingericht met een
aantal soorten bomen en heesters. Theo
vond zelf dat zijn nieuwe tuin een be-
perkte omvang had en heeft daarom be-
wust gekozen om daardoor allemaal zuil-
vormige bomen te planten. Aan de voor-
zijde van het huis leeft Theo zich uit in
zijn zelf ontworpen en gebouwde rots-
tuin waarin hij de meest bijzondere
dwergplanten koestert. Ondertussen

heeft het geheel na 7 jaar al behoorlijk
wat potentie gekregen en zal menigeen
verstelt doen staan van deze uitzonder-
lijke collectie.
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De  tu in  Pe te r
Blommerde is gele-
gen in de “bomen-
w i j k ”  van  Os sen -
drecht. Het “wood-
land”-gehalte van
deze  tu in  i s  e rg
hoog ,  he t  i s  e en
echte verzamelaars-
tuin met coniferen,
(grootbladige) rodo’s
en loofbomen, waar-
van magnolia’s het
grootste deel voor
hun  reken ing  ne-
men. Hieruit blijkt
dan a l  meteen de
grote passie van Pe-
te r  voor  deze  bo-
men. 

Toen de tuin van Peter wat vol begon
te raken en plaatsgebrek een probleem
werd, wist hij het bij de buren voor elkaar
te krijgen om ook in hun tuinen wat
grootbladige rodo’s en magnolia’s te
planten. Daar bleef het echter niet bij, hij
wist niet alleen de buren, maar ook de
mensen in de wijk te enthousiasmeren
om een aantal slecht onderhouden
groenstroken om te vormen tot fraaie
tuinpareltjes. Hij vormde hiervoor een
team van vrijwilligers uit de wijk en met
toestemming en financiële ondersteu-
ning van de gemeente was een wijkpro-
ject geboren. Inmiddels zijn er in de af-
gelopen jaren al enkele honderden mag-
nolia’s en Japanse sierkersen geplant en
enkele tienduizenden voorjaarsbollen de
grond in gegaan.

Ook de gemeente is zo enthousiast
over dit “achtlanenproject” dat ze zelfs
van Ossendrecht het “magnoliadorp”
van Nederland willen maken door op
verschillende markante plaatsen in het
dorp magnolia’s aan te planten.

Aanmelden

Aanmelden voor deze excursie kan
tot uiterlijk 5 april 2020 via de NRV web-
site www.rhodovereniging.nl/excursies
o f   ma i l en  naa r  he t  sec re ta r ia a t :
info@rhodovereniging.nl.  

De kosten voor deze excursie zijn
15,00 Euro per persoon en kunnen ter
plaatse worden voldaan.

http://www.rhodovereniging.nl/excursies
http://www.rhodovereniging.nl/excursies
http://www.rhodovereniging.nl/excursies
ma
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Zaterdag 19 okto-
ber 2019 trokken van
her en der weer zo’n
30 leden van onze
vereniging naar Wa-
geningen, koetshuis
van het arboretum
Belmonte, voor de
jaarlijkse ledenverga-
dering. Op een drui-
lerige dag; maar dat
deert ons niet, want
we maken er samen
weer een leerzame
en gezellige dag van.
Het arboretum be-
zoeken komt er nau-
welijks van – dat is
dan weer jammer. Natuurlijk krijg je de
belangrijke stukken vantevoren toege-
zonden, maar krijg je die ook op papier
van de secretaris en penningmeester. Zo-
als dat hoort.

Tot zover klinkt dit alles wel heel erg
saai, maar dat is het allerminst. Het soci-
ale deel, de zogenaamde ‘babbelronde’,
geeft veel plezier en voldoening. Daar
beginnen we altijd mee, en de voorzitter
wordt langzamerhand ongeduldig…
Herkenbaar, denk ik. Dan gaat het van
“Hé, jij bent er ook weer?” “Hoe gaat het
ermee”? Operatie al achter de rug?” “Hoe
is het met jouw rodo’s na de hete en
droge zomer?” Enzovoort. Een bekend
verschijnsel. En reuzegezellig. 

We lopen het programma door o.l.v.
onze voorzitter Henk Borsje. De financiën
zijn in orde. De excursiecommissie komt
met het nieuwe programma voor het ko-
mende jaar. Onder andere een 7-daagse
rhodoreis naar Ierland. En meerdere ex-
cursies in het eigen land, Nederland

en\of België. Sommige commissieleden
zijn er erg druk mee. Zij worden hiervoor
ten zeerste bedankt! 

Ook de leden van de promotiecom-
missie. Zij hebben hulp nodig. Niet te
veel laten doen door een enkeling….
Oké, vandaar dit verslag. Ook wordt stil
gestaan bij het overlijden van Amelita
Doornik, die veel betekend heeft voor
onze vereniging.

Dan volgt de lunch met overheerlijke
broodjes en een kop soep. Het klinkt wat
afgezaagd, maar alleen hiervoor zou je
komen. 

En dan komt de spreker voor de mid-
dag aan bod. Peter Blommerde komt ons
bijpraten over bodemgesteldheid en be-
mesting - grond, grondsoorten, afslip-
baarheid, zuurgraad, PH en wat dies
meer zij. Alleen zijn naam al belooft veel
goeds. Hoe kom je erop. Blommerde zou
– min of meer - vertaald uit het Duits be-
tekenen “bloemenaarde’. Hoe toepasse-
lijk. Met de nodige hartstocht en deskun-

Algemene jaarvergadering NRV 19 oktober 2019

Tijs Huisman
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digheid weet Peter zijn verhaal aan de
man en vrouw te brengen. En met de
vereiste praktijkervaring. Dat merk je
meteen. Te beseffen valt, dat zonder
goede grond en de juiste bemesting,
onze rhodo’s het niet zo goed willen
doen. En dat betekent dat die grond ons
moet verblijden met gezonde planten en
uitbundige fraaie bloei. Wie wil dat nou
niet?!! Betontuinen zijn er al genoeg of te
veel. Dus – leve de rododendron, welda-
dig groeiend en bloeiend! Gelukkig was
er iemand onder ons, die het met Peter
in sommige dingen niet eens was. Dat
wordt lastig. Een zekere spanning bouwt
zich op. Er ontstaat discussie. En dat
houdt de boel levendig. Dan toont Peter
zijn geduldige wijsheid en verklaart zich
bereid zijn ideeën aan te passen of op
zijn minst te heroverwegen. In overleg
natuurlijk. Kijk, dat maakt je tot een
goede spreker! Hij wordt met een pre-
sentje bedankt. Plus applaus. Hopelijk
komt zijn verhaal ook op papier te staan
voor ons allemaal. Of als pdf. Op de web-
site. Te belangrijk om dat niet te doen. 

Dan nog de leden, die we nauwelijks
of niet zien. Kom op, beleef met ons mee
hoe fijn het is deze vergaderingen te be-
zoeken! Meerijden met leden die wel
gaan? Vast wel iemand bij U in de buurt
die U mee wil nemen. 

Overlijden Arjan Laros

Theo Damen

Op vrijdag 18 oktober 2019 is tot ons
grote verdriet geheel onverwacht ons lid
Arjan Laros op 62-jarige leeftijd overle-
den.

Op onze jaarvergadering zou Arjan
plaatsnemen in de redactie van Rhodo-
Mania, maar vreemd was het dat hij daar
niet aanwezig was. Een dag na de verga-
dering hoorde ik het verschrikkelijke be-
richt dat Arjan woensdag 16 oktober
naar het ziekenhuis was gebracht met
pijn in zijn been; twee dagen later is hij
door een slagaderlijke bloeding overle-
den.

We kenden Arjan als een vakman,
dendroloog en rodokenner. Hij was als
kweker sinds jaren verbonden aan kwe-
kerij Esveld en schreef diverse artikelen
voor RhodoMania en artikelen over Loni-
cera en Ericaceae voor Dendroflora.

Namens het bestuur en redactie van
de NRV wens ik zijn vrouw, kinderen,
kleinkinderen en verdere familie en
vrienden veel sterkte.
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Amelita Doornik werd geboren in het
voormalige Nederlands-Indië in 1935 en
bracht daar haar allereerste levensjaren
door.

In 1939 ging ze met haar ouders en
oudere zus naar Nederland voor een va-
kantie, maar door het begin van de
Tweede Wereldoorlog konden zij niet
meer terugkeren naar Indië en vestigde
het gezin Doornik zich in Emmen.

Na de basisschool ging Amelita naar
de MMS in Enschede en daarna volgde
de Universiteit van Wageningen, waar ze
de studierichting ‘botanisch analist’
volgde.

Na haar studietijd verhuisde ze naar
Lisse, waar ze in dienst kwam bij het La-
boratorium voor Bloembollenonderzoek,
waar ze zich bezig hield met het onder-
zoek naar bollenziekten. Ze heeft er ge-
werkt tot haar pensionering in 1995.

Behalve haar werkzaamheden bij het
bloembolleninstituut leefde Amelita zich
ondertussen ook helemaal uit in haar
hobby’ s: reizen en wandelen. Ze be-
reisde alle continenten, maar haar voor-
liefde ging vooral uit naar de landen in
het Verre Oosten.

Over de Chinese cultuur kon ze ein-
deloos veel vertellen met veel kennis van
zaken, tot in de kleinste details wist ze
wat alle symbolen voorstelden, maar ze
maakte ook bergtochten in de Himalaya,
een van haar lievelingsbezigheden.

Na haar pensionering verhuisde ze
naar Lunteren waar ze het huis van haar
ouders betrok en er een heel ander leven
voor haar ontstond. Ze had er namelijk
een tuin en daar kon ze haar andere lief-
hebberij in botvieren, bloembollen. Veel

bloembollen werden er geplant, maar
ook rodo’s camelia’s en vele bijzondere
heesters en kleine bomen. Dit bracht
haar tot een lidmaatschap van diverse
plantenverenigingen waaronder de NRV.

In 2005 trad ze toe tot de excursie-
commissie en het bestuur van de NRV.
De nauwe samenwerking die ik in de
vele jaren daarna had met Amelita resul-
teerde in het samenstellen van vele ex-
cursies en reizen voor onze leden en sa-
men maakten we daarvoor ook vele on-
derzoeksreizen, want veel reizen, daar
hield ze van!

In Memoriam: Amelita Doornik

Rinus Manders
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Hoewel haar fysieke gesteldheid de
laatste jaren al wat te wensen overliet,
volhardde ze in het deelnemen aan rei-
zen en excursies. In 2017 is Amelita te-
ruggetreden uit het bestuur en excursie-
commissie, maar ze bleef  nadien nog
zeer betrokken bij het wel en wee van
onze vereniging.

Voor al die jaren van onuitputtelijke
inzet zijn bestuur en leden van onze ver-
eniging haar dan ook zeer dankbaar.

We zullen Amelita herinneren als een
vrouw met een sterk karakter, haar door-
zettingsvermogen, vasthoudendheid,
enthousiasme en werklust waren haar
meest bijzondere kenmerken. Ze had
over vele zaken een uitgesproken me-
ning en die stak ze dan ook niet onder
stoelen of banken. Een ander bijzonder
kenmerk van Amelita was haar milde
kant, altijd had ze belangstelling voor de
persoonlijke omstandigheden van men-
sen in haar omgeving en ze bracht dan
ook vaak een bezoekje aan diegenen in
haar kennissen- of verenigingskring, die
gezondheidsproblemen hadden.

In december 2018 manifesteerde zich
bij haar een slopende ziekte en tijdens
deze periode heeft ze veel bezoek en
medeleven mogen ontvangen van onze
leden die haar met een bezoek vereer-
den, dat stelde ze zeer op prijs. Hoewel
ze reeds in een hospice verbleef, stond ze
erop dat de reeds lang geplande excursie
van onze vereniging in mei 2019 naar
haar tuin in Lunteren toch doorgang zou
vinden en zo geschiedde.

Amelita overleed in september 2019
in de leeftijd van 84 jaar.

Japanse azaleakruising

Tijs Huisman

Het bloed kruipt waar het niet gaan
kan. Bij mij geldt dat voor het kruisen van
rododendrons en azalea’s. En dit maal bij
Japanse azalea’s. Geregeld nam ik Ja-
panse azalea’s mee uit de VS en plantte
die uit in mijn grote tuin van 2 ha in Nij-
ensleek, Drenthe. Maar ja, hoe doe je dat
als je verhuisd bent en nog maar 200 m2
ter beschikking hebt. En mijn huidige
‘stadstuintje’ is al compleet volgeplant.
Dan toch maar in potten en maar zien
wat je ermee doet. Bij andere leden van
de NRV uitplanten is een mogelijkheid. 

Waar heb ik het over. Uit de VS 2 plan-
ten. De ene de Japanse azalea R. ‘Purple
Pinwheel’. Een bijzondere azalea, want
hij (of zij) kruipt of hangt zelfs voorover;
een zgn. ‘pendula’-type. De andere bij-
zondere eigenschap is, dat hij gespleten
bloemkronen heeft. Zie de foto. Kleur is
lila-paars.
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Daar zoek ik dan
een andere azalea
bij, de vader, in mijn
geval ook uit de VS,
R .  ‘N ymph’.  Op -
gaand en roze-witte
bloem. Beiden zijn
goed winterharde en
gezonde p lanten .
Wat is nu het doel
van mijn kruising?
Een kruipende aza-
lea, goed groeiend,
o f  ze l fs  hangend,
maar dan met don-
kerrode gespleten
bloemen. Of wit of
roze, maar niet lila-
paars, hoewel ik die
niet zal afwijzen als
het mooie planten
zijn. Sterk en goed
winterhard, hoewel
dat laatste met onze
zachte winters niet
meer zo noodzakelijk is. Nou ja, je weet
maar nooit…

Heb ik dit doel bereikt? Hoe is de
stand van zaken? Wel, ik heb bijna 70 ge-
zonde en goed groeiende planten in pot,
waarvan zeker de helft echt kruipend en
of zelfs hangend is. Het probleem is ech-
ter, dat door de hete droge zomer en
daaropvolgend een vrij natte herfst de
planten geen, of nauwelijks bloemknop-
jes gemaakt hebben. Dus wat te doen?
Leuren bij de leden van de NRV, die wel
helpen willen, maar nogal ver weg wo-
nen. Wie heeft nog enkele vierkante me-
ters over? Begrijpt U?

Bij de buren kan ik wat kwijt. En an-
ders moet ik het hele volgende jaar maar
afwachten of ze dan wel bloemknoppen
wi l len maken en dan in  2021 echt
bloeien…. Ik hoop het van harte! En dan
uitselecteren wat bijzonder is. Dan wil ik
de plant terug of minstens stekken kun-
nen nemen. Wie weet. En dan benamen
en in de handel brengen. De plantenwe-
reld verrijken met Huismaniaanse nieu-
wigheden.  En nu moet ik een vol jaar
wachten…. Het is niet anders.
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Bij de voorpagina

Theo Damen

Over de taxonomische plaatsing van
Rhododendron sichotense verschillen de
taxonomen nog steeds van mening.
Sommigen vinden dat het een onder-
soort is van R. mucronulatum, anderen
weer van R. dauricum en er is ook nog
een taxonoom die gooit alles onder R.
dauricum en noemt dit dan een zeer vari-
abele soort. Maar in 2017 is er genetisch
onderzoek gedaan, waarin men conclu-
deert dat R. sichotense  gewoon een
goede soort is, dus voorlopig houden we
het hierbij. Om de soorten toch een
beetje uit elkaar te houden heeft M.S.
Aleksandrova een tabel gemaakt (de eer-
ste die de schrijffout vindt krijgt een Dra-
caena arborea van mij). Let wel op dat
deze tabel gebaseerd is op de situatie in
het wild en dat hier in cultuur de planten
zich anders gedragen.

R. sichotense is inheems in het verre
oosten van Rusland (Sihote-Ali Bergen).
Het is een plant die 2,5 m hoog word,
met glanzende kleine, tot 3,5 cm lange
blaadjes, die bij kneuzing heerlijk kruidig
geuren naar tja.. sommigen zeggen sa-
lami.  Ook hebben de bladeren een
mooie dieprode herfstkleur. De plant is
bij ons half-bladverliezend. Hier bloeit de
struik zo rond januari met tot 5 cm grote
lichtblauwe bloemen. Je zou verwachten
dat een struik uit het oosten van Rusland
volledig winterhard zou zijn, maar toch
treedt er soms vorstschade op omdat het
bij ons van warm ineens extreem koud
kan zijn. 
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