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Pinetum Ter Borgh uitgebreid

In Noorderbreedte 1991-1 verscheen een artikel over het pinetum en zijn ligging in de boswachterij Anloo. Op verzoek van de
heer Everts, belast met het dagelijks beheer van het pinetum, ging de auteur er opnieuw heen. Trots liet hij fotograaf Rob de
Groot en redacteur Stockmann de onlangs gereedgekomen uitbreiding en de nieuwe collectie coniferen zien.

Leo Stockmann

Het oude pinetum bestaat inmiddels 40
jaar en heeft een oppervlakte van 1,9 ha. De
uitbreiding beslaat 0.3 ha. De ontwikkelingen
zijn mooi te zien. Ooit stonden op de plek van
het oude pinetum larix-bomen.Nu is daar een
immer groen paradijsje ontstaan van vele soor-
ten coniferen (letterlijk: kegeldragers). Op de
plek van de uitbreiding stonden ook larix-
bomen. Ook hier staan nu vele soorten conife-
ren, meest cultuurvariëteiten, ten dele
geschonken door bestuursleden en aangevuld
door aankopen in Boskoop. Ze zijn uiteraard
nog klein van stuk. De heer Everts heeft de
groei van klein naar groot in het oude pinetum

volledig meegemaakt. Veertig jaar geleden
toornde hij hoog boven de aanplant uit, nu
verdwijnt hij daar bijna in het niet. Door het
nieuwe gedeelte lopend, krijgt hij het gevoel
van 40 jaar geleden weer terug. Maar op voor-
hand weet hij zeker dat het iets fraais zal wor-
den. De uitbreiding is gemaakt naar een ont-
werp van de heer J. Bootsman die destijds ook
het ontwerp voor het oude pinetum maakte.

Gulle gaven

Om de uitbreiding te kunnen realiseren werd
een stuk grond van Staatsbosbeheer gekocht.
De larixen werden gekapt en de grond werd

geschikt gemaakt voor de nieuwe beplanting.
Inclusief de aanschaf van het plantmateriaal en
het inplanten ervan kostte dit alles zo'n 20.000
gulden. Het bedrag kwam op tafel door gulle
gaven van begunstigers van het pinetum en
door een forse donatie van De Gravin van
Bylandtstichting. Het getuigt van een blijk van
grote waardering voor het pinetum.

Ruimtelijk effekt versterkt

Langs de noordrand van het pinetum loopt een
zandweg door het bos. Wie het pinetum vanuit
het westen benaderde zag rechts van het pad
het pinetum en links van het pad een dicht
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beplant larix-bos. Staatsbosbeheer was enkele
jaren geleden zo vriendelijk het bos een tien-
tal meters 'terug te zetten' over de gehele
lengte van het huidige pinetum. De Stichting
Pinetum Ter Borgh mocht de strook gebruiken
om er een gevarieerder bestand van bosbouw-
bomen aan te planten. Dat gebeurde. Tezamen
met vele oude en jonge rhododendronstruiken
en een drietal Sequoiadendronboompjes doet
deze aanplant het pinetum veel beter uitko-
men. De laanstructuur met aan beide zijden
hoge bomen is wel gehandhaafd.

Gedenksteen

Wanneer u wilt zien hoe mooi coniferen kun-
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nen zijn als ze in vrijheid opgroeien dan moet
u daar beslist eens een kijkje nemen. Het is
een schitterend parkje.

Sinds vorig jaar staat vlak bij de ingang van het
pinetum een gedenksteen. Het is een gesple-
ten zwerfkei waarop de namen van de heer
Everts en zijn drie zusters staan. Zij besloten
in 1953 een pinetum aan te leggen. ïn 1972
schonken de initiatiefnemers het pinetum aan
de door hen opgerichte Stichting Pinetum Ter
Borgh. Dezelfde personen schonken de steen
aan de stichting om duidelijk te maken dat het
pinetum uit particulier initiatief is ontstaan.
De steen toont past in het Drentse land.

De burgemeester van Anloo heeft ter gelegen-
heid van het 40-jarig bestaan van het pinetum
en vanwege de uitbreiding op 29 mei j.1. een
Ginkgo biioba geplant. Dit is een soort met
bladeren als van een loofboom en ook blad-
verliezend.

Wandeling

Parkeren kunt u op een parkeerplaats langs de
weg Anloo-Anderen, op een kilometer buiten
Anloo. Vanaf hier loopt een wandelroute door
de boswachterij waarbij u langs het pinetum
komt, Bij de ingang van het pinetum kunt u
een folder met wandelroute uit een bakje pak-
ken. Nb
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