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De KNNV Amsterdam heeft nauwe banden met De Nieuwe Ooster (DNO), be-
graafplaats en crematorium, maar tevens gedenkpark en arboretum (bomenpark). 
Onze afdeling mag gebruik maken van de kantine, alleen dit jaar kwam daar 
helaas niet veel van, vanwege de coronapandemie.

Op 17 november 2019 overleed Nico Schonewille, een zeer gewaardeerd erelid 
van de KNNV Amsterdam. Nico werd begraven op DNO, waar zijn begrafenis 
werd bijgewoond door heel veel leden. Ergens in die tijd is het idee ontstaan om 
in het arboretum een boom te planten ter herinnering aan Nico. Zo’n boom is een 
schenking aan stichting Arboretum De Nieuwe Ooster. Dit arboretum heeft maar 
liefst 5 sterren, zie https://oost-online.nl/de-nieuwe-ooster-met-vijf-sterren-erkend-
bomenpark en https://denieuweoosterbomenpark.nl/doelstellingen.

Eerst werd aan Ans Schonewille gevraagd of zij dit op prijs zou stellen. Al snel 
volgde hierop haar antwoord: ja, dat zou ze heel fijn vinden en haar dochters ook.

Het plan is door een van onze KNNV-leden verder uitgewerkt in nauwe samen-
werking met Johan Mullenders, boombeheerder bij DNO. Omdat Nico tot het 
laatst toe met paddenstoelen bezig is geweest, kwam Christiane Baethcke met de 
suggestie om een boom uit te kiezen waarbij de meeste soorten paddenstoelen 
voorkomen, zodat er daarmee een extra dimensie bij komt. Zij stelde een lijst op 
met bomen die ectomycorrhiza vormen in volgorde van aantal soorten padden-
stoelen en op die lijst stond de haagbeuk bovenaan. Daar ging dan ook de voor-
keur naar uit. Johan is daarna gaan kijken of de collectie van het arboretum kon
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worden aangevuld met een fraaie haagbeuk en wel een cultivar, een bijzonder 
exemplaar. Er was ruim tijd beschikbaar, want de boom zou pas in het volgende 
plantseizoen de grond in kunnen, najaar 2020. Het heeft na wat zoeken een heel 
bijzondere boom opgeleverd: Carpinus betulus ‘Rockhampton Red’, die in de 
herfst niet geelbruin, maar vurig rood tot oranje verkleurt.

Een tweede wens betrof de plek waar de herinneringsboom voor Nico zou moeten 
komen: het liefst in de buurt van zijn graf, in grafvak 1. Dat viel niet mee, want in 
de nabijheid was geen ruimte. Er is nu een mooie plek gevonden langs een breed 
pad, aan de rand van grafvak 1, tegenover grafvak 9. Het planten van de boom 
vond plaats op 02-12-2020. Ans Schonewille is de dag na het planten met haar 
dochters gaan kijken. Ze vindt het troostrijk en ontroerend dat Nico op deze wijze 
wordt herdacht. Ze is er blij mee en haar dochters ook. Via deze link is informatie 
over deze bijzondere haagbeuk te vinden:  https://denieuweoosterbomenpark.nl/
bomen/carpinus-betulus-rockhampton-red.

Tijdens het uitwerken van het plan bleek er voldoende budget te zijn om ook ons 
overleden erelid Ger van Zanen te eren met een herinneringsboom. De keus is 
gevallen op een Carpinus betulus ‘Lucas’. Een haagbeuk voor Ger is ook heel 
toepasselijk. Ger heeft immers jarenlang de Paddenstoelenwerkgroep geleid. 
Deze haagbeuk heeft een plek gekregen aan de rand van vak 58 tegenover vak 
59. Het is een prachtige boom, zoals Johan aangaf. Dit is de link naar informatie
over deze haagbeuk:  https://denieuweoosterbomenpark.nl/bomen/carpinus-betu-
lus-lucas.

Op beide bomen zijn herdenkingsboombordjes geplaatst, met daarop de naam 
van het overleden erelid, de periode dat hij erelid van de KNNV Amsterdam is 
geweest (tot aan zijn dood) en de tekst “Veldbioloog in en om Amsterdam en ver-
enigingsvriend”. Meer informatie over onze ereleden is te vinden op https://www.
knnv.nl/afdeling-amsterdam/ereleden.

De bij dit stukje geplaatste foto’s van beide bomen en de boombordjes zijn ge-
maakt door Johan Mullenders, waarvoor onze hartelijke dank.
Achteraf kunnen we over deze schenking aan het arboretum wel stellen: wij blij (= 
KNNV Amsterdam en Ans Schonewille), Johan blij (= het arboretum).

Geplaatst namens het bestuur.




