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vanuit de burgerij en een initiadefvan het Uni-
versiteitsmuseum kon de tuinbehouden blij-
ye[. Hetis nu e€njuwee] en waardeyol onder-

deel van een historisch universiteitscomplex,
beshande uit kassen, oranjerieën, universitai-
re gebou\i/en en eenhofusruin.

opmerkelijk is dat carolus Linnaeus, die de

tuin tussen 1235 en 1737 bezocht enaalteke-
ningen maal«e over de aanwezige planten, de
ginkgo niet noemt. zoiets bijzonders zou nor-
maal gesproken zeker zijn aandacht hebben
gehaal. Linnaeus beschÍeefde ginkgo als soon
pas in lzzl.Deboomzou rond 1770 in een pot
ofkuip geplant kunnen zijn.In 1787 werd de
ginkgo,toen circa 5 meter hoog, veÍmeld dooÍ
de Duitse botanicus Ehrhart. TegenwooÍdig is
heteen imposante hol'le boom metveelkrach-
tigezijtakken.

De ginkgo is eigenlijk een curiosum. Het is

een pÍimitief plantengenus uit h€t Jura, zo'n
1Zo miljoenjaar g€leden. De ginkgovormteen
geheel àparte plantengroep dieverwantis aan

de coniferen en naaldbomen. oe'naalden'heb-
ben een kaÍakteristieke brede waaiervorm. Hij
overleefde in china, onder andere als gewaar-

deerde tempelboom. Waarschijnlijk komt de

soort niet meer in het wild vooÍ. Vooral ook in
oktober-november zijn de ginlgot prachtig
vanwege hun heldergeleheÍfstbladeÍen. Gink-
go's zijntweehuizig, net als bijvoorbeeld wil-
gen, Erbestaan dus apafte mannelijke en vrou-
welijkbomen.

De Utrech$e ginkgo is een mannelijk
exemplaar. Rond 1830 heeft men een vÍouwe-
lijke entin deboom gebÍacht, op zo'n 10 meter
hoogte. De ent geeftjaarlijks veel vruchten, die
vroegergewild waren ten behoeve vàn zaai-
goed voor andere botanische tuinen in Europa.

De boom is een aantal keren behandeld door
boomverzorgers die kabels en trekstangen
hebben aangebracht ter voorkoming van het
scheuren van de stam en het afbreken van

zware zijtakken. Hij wordt nog steeds geregeld

gecontroleerd, De UtÍechts ginkgo staat in de

zuidwesthoek van de tuin,eendeel datinde
late negentiende eeuw en de eerste helft van

de twintigste eeuw opnieuw is ingericht.
Elders in destadkomen nog enkele monu-

mentale ginkgo's voor uit de eerste helft van de

negentiende eeuw: inde tuin vanhetDuitse
Huis aande SpÍingweg, in een particuliere

tuin aan Achter ClarenbuÍg en in het park Het
Hoge Land aan de Museumlaan.

ookde overige hortuscollectie is alleszins

demoeite waard, waaÍonder een doodsbeen-

derenboom, een Chinese moerascipres, een

winteÍgÍoene eik (hulstbladige eik x zomer-
eik), een vaantjesboom, een ambetboom, een

andere grote ginkgo uit ciÍca 1830 en een fraaie

coniferenverzameling uit dejaren dertig van

de twintigste eeuw. In een aangrenzende tuin
stàar een zeldzame grote abrikoos, die te zien

is vanuit de horrus. De Chinese moerascipres
(Metasequoia)- net als de ginkgo een'levend
Íossiel'- is hieÍ geplant omstreeks l95o en is,

met dÍie exemplaren in het cantonspaÍk in
Baarn, een van de oudste in hetland. De stam-

omtrek etvan is 3 meter.Een paarjaar geleden

is er in de oude hortus een lindestek geplant,

afkomstig vàn een boom die nogsteeds bij het
oudeÍlijkhuis van Linnaeus staat. De stek van

deze winterlinde is beschikbaaÍ gesteld door
de dendÍotoog en lindeonderzoekerRune
Bengtsson.

omgeving: bomenbeplanting op de gracht-

werven van de Nieuwegracht(eerste helft
negendende eeuw), singelpark (servaesbol-

werk, zonnenburg en oude Sterrenwacht)

dooÍJ.D. ZocherjL, circa 1830. Platanen op

het plein van de Romaanse Nicolaaskerken
het CentÍaal Museum.

land in de Hortus
Botanicus te UÍecht.
ca. r 95o
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malige ldoosterÀospitaal, is wel toeganketijk.
Recenrelijl< is er een aardige formele tuirr aan-
gelegd metoudegeleideengesnoeidefruit-
soorten. waaronder kweepeer. kroospruim en

mispel.
In de omgeving bevindt zich een aantal mo-

numentaleplatanendieeenbezoekmeerdan
waard zijnr inhetAbraham Dolenhof (oosteÍse

plataan cv. cuneatd), op het Selvaas B olwerk
(eengroep hoge gewone platanen uit de aan-

legtijd van het singelplantsoen, circa 183o), op
zonnenbuÍg (gewone plataan), aan de oude-
gracht bij de BakkeÍbÍug (oosterse plataan),

bij hethuis Maliebaan 4o, achter het Cenmaal

Museum (een rij van vijf oosterse platanen,
waaryan éen €xemplaar met bliksemspleetvan
de top van deboom tot aan de stamvoet, die
iederjaarweer verder dichtgroeit), op de Begij-
nekade (oosterse plataa[) enaan deLaanyan
Puntenburg, in het PaÍk Nieuweroord (gewone
plataan).

omgeving: singelplantsoen met diverse bo-
men uitde eerste helft van de negentiende
eeuwmet onder andere een donzigeeik, een

moerascipressengroep en meerslam mige mos-

eiken. Aan her Willemsplanrsoen sraar een rij
huizen uit de jaren dertig van de twintigste
eeuw met originele gemetselde bakstenen
boombakken metjeneverbessen uit de bouw-
tijd. Aand€ overzijde van de Catharijne singel,
die inde komendejaren weer zal wordenvoot-
zien yan water, staan de drie mogelijkoudste
iepen vanNederland (Hollandse iep cv.'B€lgi-
ca', volgensjaaÍÍingen uit circa r79o).

la<:
Ea:.
F:. r.

Ba.:- rekerfd

Hoge plaiaan uit
de aan egr jd van

het Utre.hise S ngel

dichtgroe ende
bliksemspleet.

(ara(teíistieke baa
stenen boombakken
uit de jar€n dert g var

iereverbesboomples

'Pfiizeriara')

Oosterse plataan in

de Abraham Do enhof
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om Hollandse iepen, en een enkele bergiep.
Opvallend is een reuzenbeÍgiep van meeÍdan
5,5 meter in omÍek aan de Tolsteegsingel, aan
de oostzijde van de oude stadskern. De boom
komt echter niet helemaal eerlijk aan zijn uit-
zonderlijke omvang, want hij is het resultaat
van een zogenaamd'boomboekeC: een mode
inde achttiende en negentiende eeuw om een
paarbomen tegelijkinéén plantgat te zetten.
Dat geeft niet alleen sneller een dikkeboom,
maar- doordat de stammen op een zeker€
hoogte uit elkaar wijken - een mooie brede
meerstammige kruin,In h€t Utrechtse Singel-
planBoen staat een aantal yan dit soort boom-
boeketten (bijvoorbeeld van moseiken en Hol-
làndse iepen). Alsje erop gààt letten, zieje ze
wel vaker inhetland,

Opmerkelijk ààn deboom zijn de ingesne-
den bladeren, waarbij de gebogen bladtanden
enigszins naaÍ voren wijzen. DatleveÍde deze

cultivar de bijnaam'duiveltjesiep'op. Het is
eenvariatíe van de iep dieookwel inhetwild
vooÍkomt. De boeket-iep biedt gastvrij heid
aan enkele enoÍmezwammen, dievooral op de

stamvoetzitten. Het is de iepenbuisjeszwam -
eigenlijk een zeldzame paddenstoel die om die
reden op de Rode Liist van bedreigde padden-
stoelen yoorkomt.De zwam profiteeftvan de

ouderdom van de iep, maar de samenleving
russen beide organismen kan nog velejaren
standhouden, Voor de zekerheid heeft de ge-

meente UtÍecht de boom een flinkstuk inge-
kort om de windgevoeligheid te verminderen.

Aan de wesÍzijde van de oude stadskern van
Utrecht staan drie hoge Hollandse iepen langs
de Catharijnesingel. Het zijfl de restanten van
eenoudere rijbeplanting langs desingel, die de

begrenzing vormde van de verdwenenbuiten-
plaats Nieuweroord. Op grond vanjaarringen
van eerder gevelde bomen uit de rij blijken de

bomen nog te stammen uit de late achftiende
eeu%uitcirca 1790. Het zijn wellicht de oudste
iepen, en zeker van deze cultivar, van Neder-
land. Het is veÍbazingwekkend dat ze alle iep-
ziel«egolven overleefd hebben. De betreffende
cultivar'Belgica', met zijnkarakteristieke1an-
ge, yrij smallebladeren, staatnietÍemin als

?evoelig: bekend. Belgica-iepen behoren tot
de histoÍische iepenvariëteiten, die misschien

al in 169+ voorhet eerst in België gekweekt

werden. De bomen hebben een bijna cilindri-
sche stam.Jammeí genoeg zijn enkele dec€n-
nia geleden de toppen eruit gezaagd, waardoor
de stammen bovenin flink zijn gaan inÍotten.
De bomen zien eÍ echter nogsteeds krachtig
uitenzijn vast van plan nog een aardigeind
van deze nieuwe eeuw mee te maken.

Verspreid in her Singelplàn6oen zien we

nogdiverse fraaie iepen,deels uit de aanleg-
tijd. Langs deWittevrouwensingel achter de

schouwburg staat een groep zeldzame bonte
veldiepen; een cultivar van de veldiep mer wit-
gevlekte bladeren, die daaÍ geplant is in het
middenvande negentiende eeuw. Aan het
Willemsplanrsoen staan twee grote bergiepen

uitdezelfde periode.

omgeving: een plataan (stamomvang620 cm)
in het erachter gelegen Park Nieuweroord. Iets

verder naar het zuiden twee grote witte paar-

denkastanj es aan de Catharij nesi ngel. Aan de
overzijde van het singelplantsoen diverse

bomen enboomgroepen uit de aanlegtijd in
de eerste helft van de negentiende eeuw Direct
tegenoverde genoemde iepen een fraaieen
zeTdz:-me zachte eik-

De dfle hoogopgaarde
iepen àan d€ aaiha-
riinesingel in Utrechl
zijn kanshebbers voor
de oudsle eper var
ons la nd. Ze stamme'r
uii hei €inde van de
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