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's-Graveland U De bomen zetten
de toon in siertuin Gooilust, die
tot half november elke dinsdag
en zaterdag te bezoeken is. Veel
exemplaren staan er al sinds de
oprichting van de tuin in 1823.
„Ik ben echt een bomenman", zegt
boswachter Johan van Galen Last.
Van Galen Last is opgeleid tot
boomkweker. „Dus ik kan hier
mijn hart ophalen.7 Er zijn forse
gingko's, sequoia's met dieprode
bast en een flink aantal eiken, maar
de eikenprocessierups heeft zich
nog niet laten zien. Wel steekt hier
een grotere vijand de kop op: klimaatverandering.
De Amerikaanse eik, de Hongaarse eik, of de wilgbladige eik,
Van Galen Last heeft ze allemaal
staan. Aan bestrijding van de eikenprocessierups doet hij het minimale. In de siertuin blijkt dit volledig onnodig. Wat is zijn geheim?
„Die beesten vinden zonlicht lekker. Hier hebben we veel onderbegroeiing, dus veel schaduw. Als er
overigens echt overlast is, moeten
we er maar mee leren leven. Dat
stabiliseert wel weer."
Vooralsnog is het goed toeven op
Gooilust. De perken zijn strak
omlijnd, het gras frisgroen, de geur
van rozen hangt in de lucht. Een
lijster tikt een slakje tegen de stenen en een vinkje bedelt wat bij de
vrijwilligers, die op een bankje
pauze aan het houden zijn. Het is
toepasselijk, de tuin is namelijk
van oorsprong een vogeltuin.
Van Galen Last: „Voormalig eigenaar Frans Ernst Blaauw begon als
schooljongen in Artis als dierenverzorger. Toen zei hij al dat als hij
ooit beesten zou houden, dat hij ze

Het bamboebosje is een voorbeeld van de originele beplanting.
dan meer ruimte zou -geven." Zijn
verloofde Louise Six had Gooilust
geërfd en Blaauw maakte er weilanden voor gnoes, bisons en zebra's. Hij hield zich dus aan zijn
voornemen. Echter niet zonder
irritatie van Louise, die uit zou
hebben geroepen dat die 'rotbeesten' bijna haar huwelijk kostten.

maar slingerende paadjes door
weelderig groen. Van Galen Last
beheert hier naar het motto dat
boven de ingang van de tuin
hangt: „Wie prijst een man. Die
oude boomen velt. En in de plaats
daarvan. Geen jonge telgen stelt."

Oude volière

Het bamboebosje is een voorbeeld
van de originele beplanting. „Zo'n
groenblijver gebruikte men vroeger om het spannend te maken.
Een gevoel van eindeloosheid. Dan
kun je niet zien waar je naartoe
gaat en lijkt het of je op een klein

Ergens achterin Gooilust staat nu
nog een oude volière. Dit gedeelte
van de tuin wordt zo veel mogelijk
in de oorspronkelijke staat gehouden. Hier geen strakke perken,
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plekje heel veel paadjes hebt."
Lachend: „Maar eigenlijk loop je
iedere keer een rondje." Vlak achter
het bosje ligt een open veld met
grote vijver verscholen. Roodgekleurde hoopjes glimmen in het
gras. „Amerikaanse rivierkreeftjes",
vertelt Van Galen Last. „De blauwe
reigers duiken daar zo op af."
Authentiek
Het is bepaald geen sinecure om de
tuin authentiek te houden. Soms
moeten planten vervangen worden,
maar waarmee? „Ik gebruik het
boek van de hortulanus van Am-

sterdam als leidraad voor de aanvulling. Negentig procent van wat
daarin staat, staat ook hier." Terugplanten wordt steeds moeilijker,
want oude soorten worden bijna
niet meer gekweekt. Dan is het
bovendien nog maar de vraag hoe
houdbaar deze soorten tegenwoordig zijn.
Van Galen Last werkt al bijna
dertig jaar in Gooilust. „Je merkt
dat je de laatste jaren meer water
moet geven. Groeiseizoenen zijn
langer. Voorheen begon het onkruid pas half maart te groeien en
kon je half november weer stoppen
met maaien. Nu blijft dit het hele
jaar 'doorgroeien. De periode dat je
grof werk kunt doen, wordt juist
korter. Als je bolletjes in de tuin
hebt, moet je vroeg in de herfst
beginnen met onderhoudswerk.
Anders komen de bollen naar boven en trek je al die neusjes stuk."
„Ik denk dat we de komende
dertig jaar de beplanting moeten
gaan aanpassen", zegt hij peinzend. „Dat we in de tuin meer
open water moeten hebben en aan
de randen van dat water bomen die
in een vochtige omgeving kennen
leven en op andere plekken juist
bomen die tegen de warmte kunnen. Een beetje zoals MiddenFrankrijk."
Aftakelen
Of Van Galen Last dat niet moeilijk
vindt, gezien het feit dat behoud
bij Gooilust belangrijk is? Luchtig:
„Nee, nee. Je moet niet alles omgooien, maar probeer een tuin ook
niet in een bepaalde periode vast te
houden. Een boom mag oud worden en die mag je zien aftakelen,
maar als 'ie omwaait moet je wel
een goede keuze maken. Kun je die
soort nog in stand houden of neem
je iets wat erop lijkt?" Natuur is
immers ook, of juist vooral, verandering.

