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Nieuwsbrief Winter 2022
Beste donateurs, vrijwilligers en belangstellenden,
Het jaar 2021 ligt achter al weer achter ons. We kijken terug op een bijzonder jaar, waarin
strenge en minder strenge coronamaatregelen de samenleving beheersten. Voor Notoarestoen
betekende dit dat de bestuursvergaderingen, net als het jaar ervoor, digitaal werden gehouden.
Het werk in de tuin en de Geuren en Kleurendagen konden ‘live’ doorgaan. Bij dit alles was een
grote saamhorigheid van onze vrijwilligers voelbaar. Wij als Notoarestoen hebben ons goed
staande gehouden in deze lastige omstandigheden en daar mogen we best trots op zijn!

Geuren en Kleurendagen 2021
In mei konden de open dagen gelukkig weer doorgaan. Natuurlijk wel met inachtneming van de
coronaregels. Bij de ingang van het arboretum werd in de gaten gehouden dat er niet teveel
bezoekers in de tuin aanwezig waren. Bij het tuinhuis was “coffee en tea to go” en huisgemaakte
taart verkrijgbaar. De coronaregels lieten geen live muziek toe, dit werd op een originele manier
opgelost met digitale muziek vanuit het tuinhuis. Dit alles vereiste dan ook veel fantasie en
flexibiliteit van Martha en haar theedames. Een compliment is hier zeker op zijn plaats! Wat was
het dan ook verrassend dat de dagen zeer goed bezocht werden. Vele bezoekers genoten van de
tuin in bloei en het lekkers bij het tuinhuis. Een goed gevoel voor bestuur en vrijwilligers dat wij
elk jaar deze “geur en kleurbeleving” aan bezoekers kunnen bieden. We durven er vanuit te gaan
dat we ook dit jaar in mei de Geuren en Kleurendagen mogen organiseren. De volgende data
kunt u dan ook alvast in de agenda zetten: De weekends van 7 & 8 mei en 14 & 15 mei.

Vrijwilligersdagen
Het zal u wel bekend zijn dat er op tien zaterdag ochtenden in het jaar in het arboretum wordt
gewerkt door onze tuinploeg. Een trouwe groep vrijwilligers waar op gerekend kan worden. Dat
is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Dit zijn gewoon mensen die van tuinieren houden zul je
denken. Jazeker is dit waar. Maar misschien is het nog meer een genieten van samen werken aan
het projekt dat Notoarestoen heet. Het mag duidelijk zijn dat alleen door deze inzet het
arboretum een recht van bestaan heeft, nu en in de toekomst. Lijkt het je leuk om de tuingroep te
komen versterken dan ben je van harte welkom. De werkochtenden zijn altijd op de laatste
zaterdag van de maand, met uitzondering van juli en december.

NLDoet 2022
Notoarestoen doet mee met NLDoet op zaterdag 12 maart. Een unieke kans om als ‘nieuweling’
kennis te maken met Notoarestoen.

Vrijwilligersuitje
Op 26 september bracht een groep vrijwilligers een bezoek aan de botanische tuin De Kruidhof
in Buitenpost. Na een goede start met koffie en gebak op het terras van het Tuincafé zwierven de
vrijwilligers uit over de zeer gevarieerde kruidentuin, waarbij Martin de nodige uitleg
verschafte. Een boeiende wandeling in deze vroege herfsttijd. Na een kijkje in de verkooptuin en
winkel werd de middag afgesloten met een gezellige lunch op het zonnige terras.

Nieuwe taak vrijwilligers
U herinnert zich vast nog wel dat de sloot tussen het arboretum en de huizen aan de
Mattenesserlaan twee jaar geleden is gedempt. Dit nieuwe gedeelte van de tuin werd vervolgens
ingezaaid met gras- en wilde kruidenzaad. Deze strook vergt een ander maaibeleid dan de al
bestaande grasvelden. Dit betekent gefaseerd maaien: sommige delen wel, andere niet,
gemiddeld twee tot drie keer per seizoen, afhankelijk van de begroeiing en wat er opkomt aan
bloemrijke kruiden. In een volgende nieuwsbrief zal meer uitgebreid worden verteld over de
nieuwe bloemenweide.

Tenslotte het woord aan onze hovenier Martin…..
Winterbloei in het arboretum
Er zijn niet veel planten die in de winter bloeien, maar ze zijn er wel en al lopend door het
arboretum kun je ze ontdekken. Ze brengen bovendien een fijne boodschap: nog even volhouden en
dan is het weer lente. Ik wil me deze keer beperken tot de heesters die in de winter bloeien. Over de
kerstrozen en de bollen en knollen heb ik al eens wat geschreven. Ook de hazelaar is al eens
aanleiding geweest voor een verhaaltje van mij. De insecten bestuivers onder de winterbloeiende
heesters zijn vaak de parfumwinkels onder de planten, ze verspreiden een aangename geur, om
hiermee de spaarzaam aanwezige insecten te vertellen dat ze wat te bieden hebben. Andere
winterbloeiers zijn wind bestuivers, zoals de hazelaar. Anderen gaan afhankelijk van het weer over
op windbestuiving, een voorbeeld hiervan is de winterheide. In het begin van de winter zitten de
meeldraden nog verscholen in de urnvormige bloemetjes, later in het seizoen gaan de meeldraden
doorgroeien, zodat ze buiten de bloemen komen te hangen en de wind hier vat op heeft.

Toverhazelaar Hamamelis
Deze vaasvormig groeiende heester wordt uiteindelijk behoorlijk groot. De plant beslaat in 10 jaar
een oppervlak van 15 tot 20 m2. Ze zijn er in gele, oranje en bronsrode bloemtinten, de meeste
geuren niet, maar er zijn er ook die heerlijk geuren. Sommigen hebben ook nog als toegift in de
herfst een spectaculaire bladkleur. Nu staan er in het arboretum alleen een rode en een oranje
cultivar. De bedoeling is om het aantal Hamamelis CV uit te breiden met o.a. geelbloeiende en
geurende vormen, net als in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen stonden er een tiental
soorten en cultivars in het arboretum.

Viburnum of Sneeuwbal
De winterbloeiers onder de sneeuwballen zijn : Viburnum bodnantense, met
een rijke rose bloei op het oude hout van de plant, dus hoe ouder de plant
wordt hoe meer bloemen.

Viburnum farreri is een witrose bloeiende sneeuwbal die al voor de kerst begint met bloeien.
Viburnum tinus, een bladhoudende soort met mooie schermvormige
witte bloemen die bruinrood zijn in de knop. In de voorzomer is de
struik bezet met staalblauwe bessen.

Mahoniestruik of Mahonia
Wintergroene heester met gele trossen van aarvormige bloemen die op een beschutte plek in de
tuin wel 3 meter hoog kan worden.
Bloeit al begin december en gaat door tot in januari.
Als het niet al te hard vriest, dan worden na de bloei de prachtige blauwwitte bessen gevormd die
de plant tot ver in de lente nog sieren.
Er zijn veel soorten Mahonia, maar voor de winterbloei moet je Mahonia media ‘Wintersun’
hebben.

Meloenboompje of Chimonanthus

Een heester die bloeit met kleine bloemetjes die bleekgeel van buiten zijn maar een prachtige
bordeauxrode binnenkant hebben. Heerlijk geurend en in zachte winters al met de kerstdagen
bloeiend. Geen plant voor een kleine tuin, wordt echt een grote brede struik, die met de jaren steeds
rijker gaat bloeien.

Japanse papierstruik of Edgworthia
Een plant voor een beschutte tuin, waar deze plant uit kan groeien tot een enorme struik van wel
drie meter doorsnee en hoogte. Eindstandig bloeiend aan kale twijgen met hangende schermpjes
van buisvormige gele bloemetjes. Verdraagt snoei prima en loopt op het oude hout weer uit, dus je
kan deze ook door te snoeien kleiner houden of zelfs langs een muur leiden.

Wilg of Salix
Er zijn vele soorten wilgen, van dwergachtig groeiende soorten tot grote
bomen en allerlei maten er tussen in. Zo langzamerhand staan er nog al
wat wilgensoorten in het arboretum, maar nu wijs ik je op een specifieke
soort namelijk de bij de vijver staande Japanse struikvormende wilg. De
sierwaarde van deze plant zijn de katjes die in februari beginnen te
bloeien. Ze zijn prachtig roze van kleur. De latijnse naam is Salix
gracilistyla ‘Mount Aso’. Ieder jaar na de bloei de loten flink
terugsnoeien. Immers de meeste katjes komen op het jonge hout.

Winterheide of Erica

Erica behoort tot de heidefamilie, de Ericaceae, waar ook Rhododendron toe behoort. Onze
Nederlandse heidevelden bestaan voornamelijk uit Struikheide of Calluna. Van Calluna is maar één
soort bekend, in tegenstelling met Erica, deze kent meerdere soorten die zowel voorkomen in
gematigde als in tropische streken van de aarde. Overigens er zijn wel honderden kweekvormen of
cultivars van Calluna. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw werden Calluna cultivars en Erica
soorten en cultivars massaal gekweekt voor de in die tijd razend populaire heidetuinen. De
winterbloeiers onder de Erica zijn hiervan over gebleven. De tuinprogramma’s op tv laten zien dat
je de uitgebloeide en verdorde zomerbloeiers in je potten en bakken moet vervangen door o.a. deze
groep van winterbloeiers om hiermee kleur en fleur terug te brengen op je winters balkon of terras.
Je kan er dan vanuit je warme kamer, zittend of liggend op de loungebank bij het raam, naar
kijken. Natuurlijk kun je ook je gasten imponeren met een winterbarbecue op je fleurig met
bloeiende potten aangekleed overdekt verwarmd terras. In het arboretum is winterheide gebruikt
om de ruimten tussen de dwergconiferen op te vullen, om zo onkruidgroei in de zomer wat te
onderdrukken. Als prettige bijkomstigheid geven de grote plakkaten met roze of witte bloemen de
tuin kleur in een tijd van het jaar waarin er weinig bloeit . De bloei begint in januari en houdt aan
tot wel in april. In de vroege lente is winterheide ideaal voor bijen die op deze bloemen nectar en
ook proteïnerijk stuifmeel halen.
Struikkamperfoelie of Lonicera
De kamperfoelie is het meest bekend als slingerplant, vooral onze inheemse kamperfoelie. De
buisvormige geel witte bloemen verspreiden op een warme zomerse avond een heerlijke geur. In dit
geval gaat het om een bladverliezende struikvorm van de kamperfoelie. Het is van nature een plant
die groeit in de schaduw aan de rand van het bos. In februari bloeit Lonicera frangrantissima met
heerlijk geurende kleine witte bloemen. Enkele takjes met bloemknoppen van de struik geknipt en
op de vaas gezet zal snel je huiskamer opfrissen met een aangename geur. Let wel het is geen plant
voor een klein tuintje. Het wordt een plompe rommelig groeiende struik die, op de bloeiperiode na,
weinig sierwaarde heeft.
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Aktuele informatie: www.arboretumeenrum.nl/info@arboretum.nl/0595-492058 of via
vragenformulier op onze website. Stuur deze nieuwsbrief gerust door !

