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Wat een natte maand was januari! Het KMI 
klasseerde 25 van de 31 dagen als neerslagda-
gen en hiermee belandde januari 2015 in de top 
10 van de natste januarimaanden ooit. Normaal 
wordt er in de winter duchtig geplant maar het 
Arboretum lag er zo drassig en modderig bij 

dat dit onmogelijk was: de grond was duidelijk 
oververzadigd. Gelukkig kregen al zo’n 200 
planten een plaatsje toebedeeld vóór het jaar-
einde. Winters koud werd het ook niet echt: 
-4,5 °C was de laagst genoteerde temperatuur 
op de Magnoliaweide en de gemiddelde 

Arboretum Wespelaar
Joke Ossaer
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maandtemperatuur bedroeg 3,5  °C. Qua 
sneeuw moesten we het stellen met af en toe 
een dun laagje en snel smeltend. 

Topplanten die me zowat elke winter weer 
bekoren, waren Camellia ‘Cornish Spring’ en 
Cornus officinalis. Camellia ‘Cornish Spring’ 
bloeide dit jaar van 6 januari tot eind maart. 
Hij doet dat telkens weer erg uitbundig met 
(voor Camellia) relatief kleine, felroze bloemen 
die mooi contrasteren met het hart van gele 
meeldraden en het niet al te blinkende, groene 
blad. Tof is ook dat open en gesloten bloemen 
mekaar mooi afwisselen waardoor het felroze 
nooit overrompelt. De compacte struik is een 
selectie van Gillian Carlyon (Tregrehan, 
Cornwall) die in 1973 de minder winterharde 
Camellia cuspidata kruiste met Camellia 
japonica. 

Elk jaar weer opnieuw vormt Cornus offici-
nalis een baken van licht in het Marnefbos 
met zijn gele bloemetjes van januari tot maart. 
Het interessante aan onze plant is dat hij aan 

cauliflorie doet, wat wil zeggen dat hij ook 
bloeit rechtstreeks op de stam (“caulis” = stam 
of stengel). Om echt caulifloor te zijn, moeten 
de bloemen en vruchten direct op de stam 
groeien en dat is hier niet het geval: ze groeien 
op korte scheutjes ontsproten uit slapende 
knoppen op de stam. Cornus officinalis lijkt 
sterk op onze inheemse gele kornoelje (C. mas) 
maar de twijgjes bij deze eerste worden snel 
houtig en ruw. Hij wordt ook forser dan 
C. mas, heeft iets grotere, meer gele bloemen 
en valt op latere leeftijd op door de mooi 
afschilferende schors.

Op de binnenplaats deden de eierdooier-gele 
bloemetjes van Edgeworthia chrysantha het 
super van half februari tot eind maart [Ill. 1]. 
Deze papierstruik uit de Himalaya behoort 
net als Daphne tot de peperboompjesfamilie 
(Thymelaeaceae) en is genoemd naar de 19e 
eeuwse, Ierse amateur-botanist Michael 
Pakenham Edgeworth. “Chrysantha” verwijst 
naar de goudgele bloemen en is afgeleid van 

1 – Edgeworthia chrysantha: hoofdjesvormige bloeiwijze.  
Arboretum Wespelaar [K. Camelbeke, 11-03-2015]

2 – Edgeworthia chrysantha: pseudotrichome vertakking. 
Arboretum Wespelaar [K. Camelbeke, 11-03-2015]
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de Griekse woorden “chrusos” (goud) en 
“anthos” (bloem). De bloemen staan in hoofd-
jesvormige bloeiwijzen bijeen en zijn witbe-
haard aan de buitenkant. Van de afpellende 
schors werd vroeger hoog kwaliteitspapier 
voor onder meer bankbiljetten en certificaten 
gemaakt (vandaar de synoniemnaam Edge-
worthia papyrifera). De toxines in de plant 
houden ongedierte op afstand waardoor het 
papier erg lang mee ging. De twijgen zijn zo 
soepel dat je er bijna knopen in kan leggen en 
daarom wordt hij ook wel Chinese knopen-
struik genoemd. De vertakking is pseudo-tri-
chotoom: bij elk groeiseizoen splitst een tak 
op in drie nieuwe scheuten [Ill. 2]. 

Ook in februari bleef de grond te nat om aan 
de slag te gaan met zware machines. De tui-
niers moesten op zoek naar alternatief werk: 
de vuile display labels in het Marnefbos kre-
gen een grondige wasbeurt en ook de serres 
werden eens goed onder handen genomen. 
Gekapte bomen betekenen ook extra hout-
schijven in onze xylotheek (houtstalencollec-
tie) en nu was er tijd om ze extra glad te schu-
ren. Omdat de xylotheek en carpotheek 
(verzameling van vruchten en zaden) teveel 
plaats begonnen in te nemen in onze biblio-
theek kregen ze een nieuwe plek toebedeeld in 
de kelder. Alles staat er nu mooi per familie en 

per geslacht geordend in stevige rekken. Met 
het oog op de Rhododendron-studiedag werd 
ook het herbarium uitgebreid met 76 speci-
mens van onze lepidote rododendrons. 

Vorig jaar werd een 35 jaar oude Rhododendron 
recurvoides van Herkenrode verplant naar het 
Verlatbos, het deel onder de Corsicaanse den-
nen in het arboretum. In maart tooide hij 
helemaal roze wat verrassend tot zelfs veront-
rustend was want op zijn vorige locatie bloeide 
hij amper [Ill. 3]. Soms kan zo’n massale bloei 
het begin van het einde inluiden. Eind maart 
kleurden alle bloemen bruin door de plotse 
vorst. Hopelijk overleeft hij het toch want 
alleen al voor zijn aparte, groenbruine, ietwat 
brokkelige indumentum is de plant beslist de 
moeite waard. Typerend is het naar binnen 
krullend blad (vandaar “recurvoides”) en de 
enorm behaarde bladsteel. 

Na de kwakkelwinter kwam de lente traag 
op gang met vrij frisse temperaturen en wat 
nachtvorst eind maart: dus geen vroegere ope-
ning zoals vorig jaar. Maar net dankzij het 
bewolkte weer konden Christophe Crock en 
ik op 20 maart genieten van de onvolledige 
zonsverduistering tijdens de inventarisatie-
ronde van de vaste planten. De wolken bleken 
de ideale filter om af en toe toch een blikje te 
wagen en de zon gestaag kleiner te zien wor-
den. Op het hoogtepunt bleef er slechts een 
smal glimlachje over en leek het effectief wat 
donkerder: net of het plots zou gaan regenen. 

Het grootste deel van het snoei- en kapwerk 
nemen we voor eigen rekening maar voor 
grote bomen doen we steeds beroep op een 
professionele boomverzorger. Die verwijderde 
vlak voor de opening nog een aantal gevorkte 
dennen in het Verlatbos. Bij een paar gevorkte 
bomen die toch bleven staan werden kabels in 
de vork aangebracht om schade aan de onder-
staande beplanting te voorkomen mochten ze 
toch plots uitbreken. Op 1 april, de dag van de 

3 – Rhododendron recurvoides, met naar binnen krullend blad. 
Arboretum Wespelaar [L. Wester, 18-03-2015]
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opening, was het koud en winderig en vonden 
welgeteld drie abonnees de weg naar het arbo-
retum. Een paar dagen later vroor het ’s nachts 
waardoor een aantal magnolia’s jammer 
genoeg bruin verkleurden. Gelukkig was er 
Magnolia sprengeri ‘Eric Savill’ om alles goed 
te maken met zijn ongelooflijke, donkerroze, 
ietwat wapperende bloemen. Hij werd gese-
lecteerd in Savill Garden (Engeland) en is een 
zaailing van de bekende M. sprengeri ‘Diva’. 
Leuk was ook dat ons jonge exemplaar van de 
eigen selectie Magnolia ‘Purple Star’ (M. ‘Bjuv’ 
× M. ‘Purple Breeze’), geplant in 2011, voor 
het eerst bloeide met drie donkere bloemen. 

Een artikel in de Streekkrant en mooi weer 
brachten de bezoekersstroom plots op gang. 
En op slag stond ook weer heel de Magnolia-
weide in bloei. Zondag 12 april werd het 27 °C 
in de zon op de Magnoliaweide en kregen we 
een recordaantal van 372 bezoekers over de 

vloer! Een week later en met stralend weer 
organiseerden we een studiedag over lepidote 
rododendrons. Met het arboretum piekfijn in 
orde en mede dankzij de 63 enthousiaste deel-
nemers, een keur aan boeiende lezingen en 
heel wat lepidoten in bloei was het een succes. 
Zeer bloemrijk was onder meer Rhododendron 
hippophaeoides ‘Inshriach’ [Ill.  4]. Rhodo-
dendron hippophaeoides uit de Lapponica-sectie 
vormt in Yunnan en Sichuan een bloementa-
pijt dat van ver aan heide doet denken en ook 
wel de “Lapponicum sea” wordt genoemd. 

April was droog en zonnig maar in mei viel er 
net genoeg regen om het Arboretum te laten 
schitteren. Alles groeide en bloeide dat het een 
lieve lust was. Bij de gele magnolia’s was Mag-
nolia ‘Honey Belle’ (M. acuminata var. sub-
cordata ‘Miss Honeybee’ × M. ×loebneri ‘Balle-
rina’) echt uitmuntend. Hij bloeit verrassend 
rijkelijk voor zo’n jonge plant (2009) en draagt 

4 – Rhododendron hippophaeoides ‘Inshriach’: 
een lepidoot uit de Lapponica-sectie.  

Arboretum Wespelaar [L. Wester, 15-04-2015]

5 – Magnolia ‘Lemon Star’ 
(M. acuminata × M. kobus ‘Norman Gould’). 

Arboretum Wespelaar [K. Camelbeke, 27-04-2015]
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prachtige, gele bloemen op het naakte hout. 
Het jonge exemplaar van Magnolia ‘Lemon 
Star’ (M. acuminata × M. kobus ‘Norman 
Gould’) wou ook origineel uit de hoek komen: 
gesloten lijken de bloemen groen en eens open 
zijn ze verfrissend geel [Ill. 5].

In het Marnefbos ontdekte ik voor het eerst 
onze Davidia involucrata var. vilmoriniana: je 
kon dan ook niet naast zijn “witte zakdoeken” 
kijken. Volgens de gegevens in onze databank 
bloeide hij blijkbaar ook al voor jaar maar dat 
was vast een pak bescheidener. Aan de hand 
van zijn accessienummer 91386 kunnen we 
opmaken dat het toch minstens 23 jaar duurde 
vooraleer hij bloeide. Maar dat wachten was 
beslist de moeite waard! De grote, witte schut-
bladen die de bloemhoofdjes omgeven, wap-
peren vrolijk in de wind. De soortnaam “invo-
lucrata” verwijst trouwens naar deze 
schutbladen. 

Tegen half mei waren al heel wat rodo-
dendrons “geplukt”: na de bloei worden de 
verdorde bloemen er uit gehaald zodat er geen 
energie wordt gestoken in zaad en de plant 
sterk blijft en compacter gaat vertakken. Dit is 
veel werk! Gelukkig kunnen we hiervoor jaar-
lijks rekenen op een paar zorgvuldige helpers. 

Bij Wisteria moeten de uitgebloeide bloemen 
niet worden geplukt maar het zeer regelmatig 
snoeien vergt wel veel werk. Plantenliefheb-
bers met een zwak voor blauwe regen moeten 
zeker de aanschaf van Wisteria frutescens 
‘Longwood Purple’ overwegen [Ill. 6]. Deze 
Amerikaanse Wisteria bloeit later op het sei-
zoen (samen met het blad), is veel compacter 
dan de Aziatische meer bekende vertegen-
woordigers en geurt ook veel minder. Dit jaar 
bloeide hij van begin juni tot in september met 
schattige, donkerpaarse bloemtrossen. Hij 
werd geselecteerd in Longwood Gardens in 
Pennsylvania (NO USA) omwille van zijn 
mooie bloeiwijzen die op verrassend jonge 
leeftijd verschijnen. 

Het Arboretum herbergt ook heel wat libellen 
en waterjuffers zo bleek uit de inventarisatie-
ronde die Jorg Lambrechts, libellenspecialist 
van Natuurpunt, uitvoerde begin juni. Aan de 
Artoisvijver vond hij op één dag zowaar 14 
verschillende soorten waaronder de toch wel 
bijzondere plasrombout (Gomphus pulchellus) 
die duidelijk eitjes aan het afzetten was, de 
forsgebouwde platbuik (Libellula depressa), 
de smaragdlibel (Cordulia aenea) en de tengere 
grasjuffer (Ischnura pumilio), de tweede klein-
ste juffer in ons land. Hopelijk ondervinden de 
libellen weinig hinder van de zomerse maai-
beurt waarbij het lange gras in de perken van 
het Vijverbos terug kort wordt gezet.

Een echte verrassing dit jaar was het ontlui-
kende blad in schakeringen van oudroze tot 
brons van een Tilia afkomstig uit het Jiuzhai-
gou National Park in het noorden van Sichuan 
waar hij groeide in de omgeving van het Arrow 
Bamboo Lake (liefhebbers van martial arts: de 
blue flight vechtscène uit de Chinese film 
“Hero” werd hier opgenomen). De jonge twij-
gen zijn glanzend wijnrood. Ik determineerde 
hem aan de hand van de Tilia sleutel van Jan 
De Langhe als Tilia paucicostata. Een paar 

6 – Wisteria frutescens ‘Longwood Purple’: 
een interessante laatbloeiende blauweregen. 

Arboretum Wespelaar [K. Camelbeke, 3-06-2015]
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typische kenmerken: de jonge scheuten zijn 
onbehaard en glanzend; de bladbasis is schuin 
afgesneden (soms ietwat hartvormig maar 
nooit zo duidelijk als bij de verwante T. cor-
data) en de bladrand is duidelijk en regelmatig 
getand waarbij de tandbasis nooit overlapt 
met de naastliggende tand (wat wel het geval 
is bij T. japonica waar hij sterk op lijkt). We 
zijn benieuwd of hij dit prachtige ontluikende 
blad zal behouden naarmate hij ouder wordt 
want onze Tilia paucicostata in perk 219 
(geplant in 1991) vertoont dit kenmerk amper, 
wat meteen de variabiliteit binnen een soort 
zou illustreren [Ill. 7]. 

Juni en juli waren erg warm en droog waar-
door de planten duidelijk begonnen af te zien. 
Vooral tijdens de hittegolf in de eerste week 
van juli draaiden de watersproeiers op volle 
toeren. En weer sneuvelden er warmterecords: 
met 32 °C werd het de warmste 1 juli sinds het 
begin van de metingen in 1901. De maxi-
mumtemperatuur werd uiteindelijk 37 °C in 
de zon. Op de binnenplaats sprong zelfs een 
kassei van de hitte en kregen de tentoonge-
stelde bonsais het veel te hard te verduren, dus 
verhuisden ze weer naar hun frissere stek in de 
schaduwtent. De lindecollectie op de Magno-
liaweide trok zich weinig aan van de warmte 
en leek nog rijkelijker te bloeien dan gewoon-
lijk. Tilia japonica deed het zo goed dit jaar dat 
hij er prompt een ster bij kreeg. 

Eind juli viel er eindelijk weer wat regen en 
droeg Corylus ferox var. tibetica, opgegroeid uit 
zaad door Koen Camelbeke verzameld in 
2006 in Meigu (Sichuan, China, 2  314  m) 
voor het eerst zijn gevaarlijk stekelige vruch-
ten (vandaar de naam “ferox”, zoals ook bij 
Datura ferox) [Ill. 8]. Ze zouden eetbaar moe-
ten zijn maar dat heb ik nog niet getest. Wat 
ik in augustus wel ruimschoots getest heb 
waren de vijgen op de binnenplaats want Ficus 
carica ‘Brown Turkey’ droeg rijkelijk schijn-
vruchten dit jaar en ze waren erg lekker! 

Begin augustus begon Cladrastis kentukea 
bovenin de kruin al geel te verkleuren en ook 
heel wat magnolia’s uit de voormalige Buerge-
ria sectie (perk 203 en 204) droegen verdacht 
geelgroene bladeren dit jaar. Omwille van de 
droogte werd het waterpeil waar mogelijk wat 
bijgestuurd maar dit was niet naar de zin van 
de verborgen veenmolpopulatie rond het vij-
vertje in perk 175. Plots kropen er meer dan 
10 veenmollen (Gryllotalpa gryllotalpa) de 
grond uit! Het zijn grote krekelachtige insec-
ten (tot 5 cm lang!) met gepantserde kop en 
opvallende graafpoten die wat weg hebben van 

7 – Tilia paucicostata (PdS, Jiuzhaigou, China); ontluikend 
blad. Arboretum Wespelaar [K. Camelbeke, 08-06-2015]

8 – Corylus ferox var. tibetica (KC23, Sichuan, 
China, 2314m): gevaarlijk stekelige vruchten. 

Arboretum Wespelaar [K. Camelbeke, 23-07-2015]

99330_BDB_JB2015.indb   110 16/11/16   14:11



Belgische Dendrologie Belge 2015 111

 Notices deNdrologiques – deNdrologische Notities

de poten van een mol. Ze leven in onder-
grondse gangen, eten wortels, insecten, regen-
wormen en zowaar ook soortgenoten en zelf 
worden ze voornamelijk gegeten door … de 
mol. Het verhogen van de watertafel was mis-
schien toch niet nodig geweest want op 14 en 
15 augustus viel de regen met bakken uit de 
lucht. De voorbije droogte berokkende schade 
(o.a. zonnebrand) aan een aantal rododendrons 
en sommige bomen lieten hun bladeren eind 
augustus al vallen maar de globale indruk was 
toch een zee van groen. 

September werd dan weer een koude en vrij 
regenachtige maand (de koudste sinds 2001). 
De gemiddelde maandtemperatuur bedroeg 
13,5  °C. Christophe maaide de hoofdassen 
extra kort als nieuw experiment om de blik van 
de bezoekers onbewust de zichtas in te trek-
ken. Zanthoxylum simulans, vlakbij zo’n 
zichtas, leek wel een knisperend vuurtje van 

ver: zowel zijn blad als zijn vruchten kleuren 
warm oranjeroze. De grote, brede en vrij platte 
stekels hebben wat weg van grappige hoedjes 
met een lange piek erop. Niet alleen de stekels 
zijn pikant: dat geldt ook voor de vruchten. De 
gedroogde schilletjes worden gebruikt als sze-
chuanpeper en branden een gaatje in je tong 
als je er op bijt waarna je tong helemaal ver-
dooft. Die verdovende werking verklaart 
meteen ook de bijnaam kiespijnboom. 

Ook Koelreuteria paniculata was ronduit schit-
terend met zijn papierachtige doosvruchten. 
Hij droeg er nog nooit zoveel als dit jaar 
[Ill. 9]. De zwarte zaden zouden geroosterd te 
eten zijn maar dat heb ik nog niet getest. De 
zwarte kersen van Prunus serotina subsp. capuli 
(een wild exemplaar uit Oaxaca, Mexico) heb 
ik wel geproefd maar meteen weer uitgespuwd. 
Ze smaken verschrikkelijk bitter! In Mexico 
gebruiken ze de vruchten voor een “thee” met 
antibacteriële werking en bewijst hij in de 
landbouw (agro-forestry) zijn nut als fruit-
boom en windscherm voor mais. Het voordeel 
daarbij is dat vogels de kersen verkiezen boven 
de mais waardoor de maisoogst beter is. 

De herfst was schitterend: de kleuren waren 
perfect op schema en in oktober was het alle 
hens aan dek bij de voorbereidingen voor het 
herfstweekend. En we hadden echt geluk: 

9 – Koelreuteria paniculata:  
papierachtige doosvruchten.  

Arboretum Wespelaar [K. Camelbeke, 11-09-2015]

10 – Herfstweekend met de kleine 
Liriodendron tulipifera in de achtergrond. 

Arboretum Wespelaar [L. Wester, 25-10-2015]
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het was net koud en windstil genoeg en ook 
hevige regenbuien bleven achterwege zodat de 
herfst kleuren op hun best waren tegen 24 en 
25 oktober. Het werd dan ook een onvergete-
lijk herfstweekend. Elk uur was er een gratis 
rondleiding (Frans of Nederlands) en vooral 
zondag hadden de gidsen hun handen vol. 
Een verrassende blikvanger was de jonge Liri-
odendron tulipifera aan de Artoisvijver: als een 
klein, gouden vlammetje vormde hij de ideale 
voorgrond voor het kleurenspektakel op de 
achtergrond [Ill.  10]. De vruchten van Asi-
mina triloba vielen duidelijk in de smaak, 
Franklinia alatamaha stond keurig in bloei, 
Carya cordiformis en consoorten waren goud-
geel en het Marnefbos was een en al vuurwerk. 
Kortom, de 1 340 bezoekers waren in de wol-
ken en hadden niets dan lof te melden. 

November was een erg milde maand en werd 
de tweede warmste novembermaand sinds het 
begin van de metingen van het KMI. De 
gemiddelde temperatuur bedroeg 10,1  °C, 
tegenover normaal 6,8. De warmste tempera-
tuur op de Magnolaweide bedroeg 20 °C! De 

eerste nachtvorst was voor 23 november met 
-2  °C. Toch waren er begin december nog 
steeds een paar bomen met bladeren: o.a. 
Liquidambar styraciflua ‘Lane Roberts’, ‘Bur-
gundy’, ‘Gum Ball’ en ook Carpinus coreana en 
Euonymus carnosus tooiden nog groen, brons 
en rood. In de plantenborders op de binnen-
plaats werden de planten grondig gesnoeid en 
slordige exemplaren verwijderd zodat er weer 
plaats is voor iets nieuws.

December was ongewoon warm en dat was 
blijkbaar verwarrend voor onze verschillende 
wilde Magnolia stellata uit Japan want die 
begonnen zowaar al te bloeien! Ook Rhodo-
dendron dauricum ‘Midwinter’ deed al mee 
terwijl hij vorig seizoen keurig in het midden 
van de winter bloeide (6 februari 2015) en 
zelfs Magnolia ‘Royal Crown’ (M. liliiflora × 
M. ×veitchii) toonde al een paar donkerpaarse 
bloemen! Op 21 december, het begin van de 
winter, stond Prunus mume ‘Beni-Chidori’ 
vrolijk te bloeien op de binnenplaats om het 
jaar weer in schoonheid te eindigen. 
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