Een beeldverslag van de bomenexcursie op 24-02-2018 op Begraafplaats
De Nieuwe Ooster te Amsterdam, onder leiding van Johan Mullenders
Op zaterdag 24 februari 2018, een koude winterdag, stonden 37 deelnemers klaar voor de bomenexcursie op De Nieuwe Ooster. Het op naam brengen van bomen in de winter is wat lastiger, maar
door te letten op winterkenmerken wordt het al makkelijker. De excursie zou worden geleid door
Hans Kaljee, de hoofdstedelijke bomenconsulent, maar die was helaas verhinderd. Gelukkig werd
Johan Mullenders bereid gevonden dit van hem over te nemen. Johan is boombeheerder op De
Nieuwe Ooster en werkt er al 25 jaar. De gemeentelijke begraafplaats heeft een crematorium en is
tevens gedenkpark en arboretum. Veel van de bijzondere bomen zijn door hem geplant. Hij heeft
eind 2007 de Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster opgericht. Dit jaar wordt het tienjarig
jubileum van het arboretum gevierd. Een mooie reden voor een bezoek.

Verzamelen op de parkeerplaats van De Nieuwe Ooster aan de Rozenburglaan.
Bij de ingang aan de Rozenburglaan zijn het kantoor en de kantine van de begraafplaats. De leden
van de KNNV kennen het gebouw, omdat in de kantine de KNNV-lezingen en werkgroepavonden
worden gehouden. Johan Mullenders had de excursie goed voorbereid door vooraf takken te
verzamelen om te testen hoe groot de takken- en knoppenkennis was van de deelnemers. Er viel
veel te ontdekken en te beleven.

Met zijn allen kwamen we goed door de test.

De takken werden eerst benoemd en daarna doorgegeven, zodat iedereen de vorm van een tak, de
knopstand en de knoppen zelf goed kon bekijken. Er waren bloeiende en niet-bloeiende takken.

Cercidiphyllum japonicum,
Katsoera, knoppen aanliggend.

Acer platanoides, Noorse
esdoorn, knop bruin.

Parrotia persica, Perzisch ijzerhout,
bloei.

Platanus x hispanica, de Gewone plataan. Platte tak met kleurrijke knoppen.

Men luistert naar de uitleg over Ginkgo en Taxus.
De Ginkgo biloba is verwerkt in het logo van het arboretum.

Pterocarya fraxinifolia, Gewone vleugelnoot. Altijd veel wortelopslag.

Ter gelegenheid van het tienjarig jubileum komt op dit veld een Keltische boomhoroscoop.
Vanaf 4 april 2018 tot medio oktober 2018 kun je hier lezen welke boom je bent.

Catalpa bignonioides, Trompetboom. Heeft als bijnaam Ambtenarenboom.
Johan, zelf een ambtenaar, vertelt: deze boom komt laat op gang, is op zijn
best in de vakantie en houdt er al snel weer mee op.

Op De Nieuwe Ooster staan ook diverse grafmonumenten van belangrijke personen. Hier dat van
Everhardus Johannes Potgieter, een Nederlands schrijver. Het monument is recent gerenoveerd.

Cornus mas, Gele kornoelje. Aan het begin kregen we een tak in handen.
Hier een tak aan een bloeiende struik.

Davidia involucrata, Zakdoekjesboom of Vaantjesboom. Puntige, rode knoppen.

Fagus sylvatica 'Atropunicea', Rode beuk. Geplant door Leonard A. Springer bij de aanleg van De
Nieuwe Ooster, die in 1894 open ging. Hij is de ontwerper van de begraafplaats en was dendroloog.

Galanthus nivalis, Sneeuwklokje en Eranthis hyemalis, Winterakoniet. De krokussen komen eraan.

Nog een fraai exemplaar van een 'Springerboom' (geplant door Springer), ook een Rode beuk.
Links ervan een Cedrus libani, Libanonceder. De top van de boom is altijd plat.

Sequoiadendron giganteum 'Glauca', Blauwe mammoetboom.

Populus nigra 'Italica', Italiaanse populier. Deze zijn geplant in 2003. Zo hard groeien ze!

Links Taxus baccata 'Fastigiata', Zuiltaxus of Ierse taxus. Giftige struik.
Rechts de Sequoiadendron giganteum, Mammoetboom, die tot vorig jaar februari bij het
Amstelstation heeft gestaan en daarvoor op de kwekerij van Frankendael.
Hieronder de mannelijke bloei van Taxus baccata.

Liquidambar styraciflua, Amberboom, op de strooiweide. Makkelijk te herkennen aan de vruchten.

De bevroren vijver in het asbestemmingsgebied.

Johan wordt hartelijk bedankt voor zijn
rondleiding op de begraafplaats. Op zijn beurt
bedankt hij ons voor onze aandacht en vraagt
ons om vooral nog eens terug te komen.
Er is een rondleiding elke eerste zondag van de
maand. Ze geven een bomencursus voor
beginners met het doel het enthousiasme voor
bomen over te brengen. Er komt een boekje uit
vanwege het tienjarig jubileum.
Kijk voor meer informatie op de site van het
arboretum: www.denieuweoosterbomenpark.nl.

