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Onze gewaardeerde  adoptanten 
hadden een primeur, want ze werden 
ontvangen in de fraai verbouwde 
wintertuin. Na een kopje thee of koffie 
aldaar gingen we naar boven naar de 
tuinkamer voor het programma.  
 
Voorzitter John van Ruiten heette de 
aanwezigen hartelijk welkom. Hij stond 
onder meer stil bij de bijzondere 
erfenis die de Hortus heeft mogen 
ontvangen. Het vriendenbestuur is 
samen met de directie van de Hortus 
momenteel druk bezig met het 
oprichten van het Carla van Steijnfonds 
waarmee allerlei mooie initiatieven 
gefinancierd gaan worden.  
 
 

 
                   Fraai verbouwde wintertuin  
 

 



  
De nieuwe lift in werking John van Ruiten heet iedereen welkom 
 
 
Paul Kessler vertelde heel blij te 
zijn met de nieuwe wintertuin 
met alle faciliteiten van dien. Hij 
vertoonde een filmpje over de 
bomen en het onderhoud 
daarvan in de Hortus. Hij 
benadrukte de belangrijke rol 
die de adoptanten hierbij spelen 
middels hun donaties, waarvoor 
hij zijn hartelijke dank uitsprak. 
Paul had een interessant 
nieuwtje: er zijn in de Hortus 
voor het eerst zaailingen van de 
Ginkgo biloba aangetroffen! En 
dat is in al de tijd dat we een 
vrouwelijk ent op de mannelijk 
boom hebben, nog nooit 
gebeurd. Waarschijnlijk komt 
het, omdat dat zaden door het 
warme najaar vorig jaar de kans 
hebben gekregen goed te rijpen.  
 Paul Kessler dankt de adoptanten 
 



  
Babyginkgo            foto: Hortus  
 
Ria Trompert heeft jarenlang een praktijk 
gehad in de Traditionele Chinese 
Geneeskunde, aanvankelijk als 
acupuncturist. Daarna legde zij steeds 
meer nadruk op de geneeskunst met 
kruiden. In China moeten patiënten of hun 
verzorgers zelf kruiden koken of er thee 
van trekken, maar in Nederland werkt 
men met poeders van gedroogde kruiden. 
Ria raakte uitgekeken op die bruine 
poeders, weliswaar heel verschillend van 
samenstelling zijn, maar qua uiterlijk 
hetzelfde. Zij wilde de levende planten 
zien. Daarvoor moest ze ver reizen, maar 
sinds een paar jaar kan ze terecht in onze 
Chinese kruidentuin. Ria is daar erg blij 
mee. Nu maakt ze aquarellen van de 
geneeskrachtige kruiden. Daarvan heeft ze 
een boekje samengesteld met 
beschrijvingen en ervaringen uit haar 
praktijk erbij. Na afloop kregen alle 
aanwezig adoptanten zo’n boekje mee.  

 Ria Trompert 
 



Op de adoptantendag vorig jaar hadden 
enkele adoptanten de wens te kennen 
gegeven iets te horen over boomonderhoud. 
Miklos Suijk, Bedrijfsleider Boomspecialisten 
van de firma Copijn, hield een interessant 
verhaal over wat ervoor nodig is om bomen 
goed te laten gedijen, speciaal in minder 
natuurlijke omgevingen als de stad.  
 
 
 
                                             Bodemvoedselweb  
 
Voor bomen is leven in een bos ideaal. In het bos blijven bladeren liggen en dit organisch 
materiaal zorgt voor veel leven in de bodem. Je kan er van alles vinden, van mollen en 
regenwormen tot en met bacteriën en schimmels. Naast een goede bodem heerst er rust in 
een bos. Er zijn geen auto’s die over wortels rijden. 
 
Het bodemleven zorgt voor een goede bodemstructuur en helpt de bomen met het 
opnemen van voedsel. Dit is cruciaal voor de groei en de gezondheid van een boom. Het 
bodemleven sterft door wateroverlast of doordat de bodemstructuur te veel wordt 
ingeklonken door bijv. er met auto’s overheen te rijden. Er treedt dan zuurstofgebrek op, en 
dat overleeft het bodemleven niet. En daarmee de boom ook niet. 
 
In een stad, en dat geldt zelfs voor de Hortus, 
zijn de omstandigheden minder gunstig, 
maar specialisten als Miklos hebben veel 
middelen om hier wat aan te doen. Groen 
kan gedijen in binnentuinen, op het dak, 
tegen de muur en in de stad, als je weet wat 
de planten nodig hebben. Daarin is een 
bedrijf als Copijn al jarenlang 
gespecialiseerd. 

 
 

 

Met het opwarmende klimaat kun je bij 
nieuwe aanplant beter kiezen voor bomen 
die tegen warmte en droogte kunnen. 
Overigens sterven de meeste bomen in West 
Nederland niet door de droogte maar door 
te veel water. Het water kan niet weg door 
de bestrating.  Door te veel water kan er 
geen zuurstof meer in de bodem komen. 
Hierdoor sterven de bomen. 

 
Enthousiast verhaal van Miklos Suijk 



 
In de Hortus beoordeelt Copijn de bomen elk jaar op gezondheid i.v.m. de veiligheid. Op 
basis daarvan wordt bepaald wat er gesnoeid moet worden, welke maatregelen nodig zijn 
om de gezondheid van de boom te verbeteren, welke boom eventueel niet meer te redden 
is, etc. Adoptanten zijn heel belangrijk hierbij omdat ze met hun bijdragen dit soort acties 
mogelijke maken.  
 

 
 

Tijd voor de borrel om nog even met elkaar na te praten 
 

 
Tekst en foto’s: Adri Mulder 


