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Bezoek Kirstenbosch National Botanical
Garden minstens twee keer
Plantentuinen vormen een
interessante bron van vernieuwing voor de bloembollensector. Peter Knippels bezocht de
afgelopen jaren een aantal van
deze tuinen in binnen- en buitenland. Dit keer staat Kirstenbosch National Botanical 'Garden in Kaapstad, Zuid-Afrika,
centraal.
Tekst en fotografie: Peter Knippels

C

ecil Rhodes (1853-1902) koopt in 1895
de grond waar in Kaapstad nu Kir-

Een deel van de bloembollencollectie in Kirstenbosch, met links diverse soorten Lachenalia

Kew' verschenen in BloembollenVisie van

indrukken. Bij het tweede bezoek kan je alles
meer in rust bekijken.

13 juli 2012. Meest waarschijnlijk is de naam
afkomstig van de Kirsten familie die vroeger

Bij het binnenlopen van de tuin loop je bijna automatisch de Conservatory binnen.

in Kaapstad en omgeving woonden en gelukt
zijn geweest aan het terrein waar nu de tuin is

De Conservatory is een 3.000 m2 grote kas,
bestaande uit een centrale hoge kas met in

naam van de farm waar Rhodes de eerste dia-

gevestigd. Honderden jaren geleden was de
locatie een bos, dat is gekapt, en later vormde

de vier hoeken afdelingen verzamelingen van
respectievelijk bolgewassen, succulenten, rots-

manten vindt. Hij koopt de farm van de fami-

het de landerijen van een boerderij.

planten en planten uit (sub) tropische gebie-

stenbosch National Botanical Garden

is gevestigd. Rhodes is van geboorte Engelsman, die zijn geld verdient in de diamantenindustrie en —handel. Hij is de oprichter van
De Beers Consolidated Mines. De Beers is de

over weten, lees dan mijn artikel 'VOC meets

lie De Beers. Rhodes is ook de naamgever van
het voormalige Rhodesië (het huidige Zimba-

den. In het grote centrale deel staan planten

DE CONSERVATORY

bwe) en van de plaats Rhodes gelegen in de

Als je als geïnteresseerde in planten Kaapstad

uit geheel Zuid-Afrika in de volle grond opgeplant. In de afdeling met bolgewassen staat

Zuid-Afrikaanse provincie Oostkaap.

bezoekt, dan is Kirstenbosch National Botanical Garden een verplicht onderdeel van het

een deel van de planten in de grond, een ander
deel in potten. Er staat bijna altijd wel wat in
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programma. Eigenlijk moet je de tuin twee

bloei hier. Graham Duncan is de beheerder

In zijn testament bepaalt Rhodes dat de tuin na

maal bezoeken. De eerste keer om je te laten

van de bloembollencollectie en zet hier pot-

zijn overlijden een publieke functie moet hijgen. Het duurt tot 1913 voordat Kirstenbosch

imponeren en overweldigen door alles wat er

ten met bloeiende planten neer.

te zien is: de diversiteit aan plantengeslach-

Uitgekeken in de Conservatory? Loop dan

National Botanical Garden wordt gesticht. De
tuin stelt zich ten doel de rijke flora van zui-

ten en -soorten, de uitzichten op de Tafelberg

de tuin in waar je kan kiezen uit verschil-

en op de stad. Ik weet uit ervaring dat het eer-

lende wandelroutes. Deze routes voeren je

delijk Afrika te promoten, conserveren en te

ste bezoek een soort roes is met veel te veel

langs een amandelhaag die volgens de overlevering omstreeks 1652 in opdracht van Jan

tonen. Vandaag de dag is Kirstenbosch onderdeel van SANBI (South African National Biodi-

van Riebeeck is aangeplant of langs een helling waar duizenden jaren oude en zeldzame

versity Institute) en beslaat het een oppervlak
van 36 hectare. De tuin ligt aan de voet van de

Bezoekinfo:

Tafelberg en maakt deel uit van een meer dan

Kirstenbosch National Botanical Garden
Cape Town, South Africa
Rhodes Drive, Newlands
Cape Town, South Africa
http://www.sanbiorg/gardens/kirstenbosch

500 hectare groot natuurgebied.
De naam Kirstenbosch bestaat al voor de stichting van de tuin. De naam Kirstenbosch komt
voor het eerst in de boeken voor in 1795 als
het op een inventarislijst staat voor de Engelse
troepen die Kaapstad hebben bezet. Meer hier-
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Cycas-achtigen staan. Of langs een van de thema's, zoals Erica's, Protea's, succulenten, fynbos
en bolgewassen. Dit kan allemaal.
SANBI beheert naast Kirstenbosch nog acht
andere botanische tuinen, verspreid over geheel Zuid-Afrika. Over een er. van heb ik vaker
geschreven in De Wereldbol: Hantam National
Botanical Garden inNieuwoudtville.

