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Het jaar 2016 begon bizar genoeg als een 
vroege lente met Magnolia stellata en Magno
lia ×loebneri ‘Lesley Jane’ die alarmerend vroeg 
in bloei stonden en Fraxinus angustifolia die 
helemaal groen kleurde. De smalbladige es is 
één van de vroegst bloeiende essen maar 
meestal doet hij dat pas half maart. Ons exem-
plaar bloeide in 2002 echter ook al eens eind 
januari. Fraxinus angustifolia onderscheidt 
zich in de winter van F. excelsior door zijn 
bruine in plaats van zwarte knoppen. Nog een 
opvallend en daardoor handig kenmerk is de 
knop en takstand die vaak per drie is [Ill. 1]. 
De ijle bloeiwijzen vormen trossen met 10 tot 
30 bloemen in plaats van rijkelijk gevulde 
pluimen met wel 100 tot 400 bloemetjes die 
we bij F. excelsior zien. 

Ook een jonge Rhododendron lutescens 
( Wilson 4277) was er opvallend vroeg bij met 
gele bloemen in januari. In zijn gewone doen 
bloeit hij half maart - begin april. Onze plant 
stamt, via een plant van Castle Howard in 
Yorkshire, U.K. (Ray Wood Arboretum), af 
van de plant die Ernest Wilson in 1910 mee-
bracht uit Sichuan in China. Het is een toffe 

plant met breed trechtervormige bloemen in 
het geel van citroenvlinder, met groene stipjes 
als macule en erg lange opkrullende meel-
draden. De jonge blaadjes ontluiken vaak 
brons paars.

Een Magnolia die we jaarlijks in de gaten 
houden als de eerste in bloei is Magnolia 
 biondii: dit jaar zagen we de eerste bloemen op 
13 januari terwijl die normaal begin maart 
verschijnen en sommige jaren nog later. De 
natuur ligt tegenwoordig duidelijk voor op 
schema waardoor het groeiseizoen voor 
bomen en struiken alsmaar langer wordt. De 
universiteit van Wageningen volgt dat jaar na 
jaar consequent op en hun waarnemingen 
tonen aan dat het groeiseizoen de afgelopen 
15 jaar gemiddeld bijna een maand langer was 
dan 50 jaar geleden door de sterk gestegen 
temperaturen. Hun observaties en conclusies 
worden telkens mooi samengevat via de site 
https://www.naturetoday.com/intl/nl/obser-
vations/natuurkalender.

Half januari begon het plots toch te vriezen 
(-8 °C) en tot overmaat van ramp was er een 
probleem met de waterafvoer, waardoor een 
groot deel van het Vijverbos zijn naam letter-
lijk waar maakte [Ill. 2]. Vermoedelijk was 
onze Liquidambar styraciflua ‘Lane Roberts’ 
de oorzaak en blokkeerden zijn wortels de 
afvoerbuis naar de Artois vijver. Er werd een 
gat geslagen in de oude buis om het water te 
evacueren. Alle planten in de overstroomde 
zone werden opgelijst en zullen verder worden 
opgevolgd. De verstopte buis werd in de loop 
van het jaar definitief omzeild door de aanleg 
van een omleiding. 

De laatste week van januari werd de lente 
opnieuw plechtig aangekondigd door Carda
mine quinquefolia die elk voorjaar als een 

Arboretum Wespelaar
Joke Ossaer

1 – Fraxinus angustifolia: vroege vruchtzetting.  
Arboretum Wespelaar [K. Camelbeke, 13-01-2016]
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uitbundig tapijtje onder Malus hupehensis 
groeit. Het meest noordelijke deel van het 
Verlatbos werd verder ontsloten door de aan-
leg van een nieuw pad (tussen perk 173 en 
174) dat mooi aansluit op het recente pad door 
perk 172. In februari waren de gedachten al bij 
de zomer en installeerden de tuinmannen 
zonneschermen boven de kweekbakken naast 
de serre zodat de jonge plantjes er wat meer 
beschut zullen staan en minder snel uitdrogen 
of verbranden in de zon. 

Aan water was er voorlopig echter geen 
gebrek: het arboretum lag er zo nat bij dat er 
weer een hele periode niet geplant kon wor-
den. De winter en het voorjaar van 2016 waren 
dan ook extreem nat! De eerste helft van het 
jaar kreeg het arboretum meer neerslag over 
zich heen dan in heel 2013. Er viel 677 l per 
m² op 6 maanden tijd terwijl de eindteller van 
heel 2013 op 600 l stond. In 2015 viel er 303 l 
in het eerste half jaar en in 2014 slechts 248 l. 
In de tweede helft van 2016 viel er minder 
neerslag: zo kwamen we aan een totaal van 
927  l/m² voor geheel 2016.

Op de binnenkoer stond onze Maytenus 
boaria, een wintergroene plant uit Chili en 
Argentinië, eind februari vrolijk in bloei. Hij 
droeg fijne, geelgroene bloemetjes die mooi 
contrasteerden met de paars getinte twijgen en 
fijn gezaagde, donkergroene bladeren [Ill. 3]. 
Afwachten of hij op deze plek niet uit zijn 
voegen barst op termijn: af en toe een strenge 
winter zou daarbij kunnen helpen… 

2 – Half januari kwam een groot deel van het Vijverbos onder water! Arboretum Wespelaar  
[K. Camelbeke, 16-01-2016]

3 – Maytenus boaria in bloei. Arboretum Wespelaar  
[K. Camelbeke, 24-02-2016]
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Eind februari begin maart werd het opnieuw 
kouder waardoor de lente weer tot stilstand 
kwam en de voorsprong die de ontluiking 
gemaakt had in het begin van het jaar ingeperkt 
werd. Half maart gaven de stermagnolia’s ach-
teraan op de Magnoliaweide nog niet veel 
teken van leven en als ze het wel deden dan met 
heel wat bloemtopjes beschadigd door de vorst. 
Bij Magnolia sprengeri werd het sowieso niet 
veel soeps dit jaar door vorst op de verkeerde 
tijdstippen: zowel de bloemknoppen van 
 Magnolia sprengeri ‘Bucklands’ als van M. s. 
‘Diva’ waren zowat allemaal bevroren en ook M. 
s. ‘Eric Savill’ deed het opvallend  minder goed. 
Enkel de roze bloemen van M. sprengeri ‘Dark 
Diva’ leken de vorst goed doorstaan te hebben. 
Ook Magnolia ‘Purple Breeze’ werd niks qua 
bloei dit jaar. Dat compenseerde hij laat in het 
najaar wel ruimschoots met een mooie groen-
gele tot goudgele blad verkleuring [Ill. 4]. 

Door de nattigheid werden er opvallend min-
der bomen en struiken aangeplant dan andere 
jaren. De beperkte hoeveelheid nieuwe bomen 
en struiken werd ruimschoots gecompenseerd 
door de massale aanplanting van vaste planten 

op de parking en langs de wandelas doorheen 
het Verlatbos. Dat worden gegarandeerd weer 
prachtige blikvangers eens de beplanting goed 
aanslaat. Zo werden in het Verlatbos vier ver-
schillende Digitalis soorten aangeplant evenals 
Corydalis elata, Fritillaria meleagris, Ophio
pogon japonicus ‘Minor’ (slangenbaard) en tal 
van andere interessante planten. Op de par-
king wisselen Epimedium, Geranium en Hosta 
af met een varentapijt van ondermeer Adian
tum aleuticum ‘Imbricatum’, Athyrium vidalii 
en Dryopteris wallichiana.

De nieuwe aanplantingen zorgden voor een 
paar zeldzame nieuwe taxa voor het arboretum. 
Zo proberen we Torreya taxifolia een plaatsje te 
geven in de collectie. In de natuur is deze Rode 
Lijst soort ernstig bedreigd. Het is afwachten of 
hij aanslaat bij ons. We kweekten een aantal 
exemplaren op uit zaad van een plant, die als 
stekje van een wild exemplaar uit Georgia 
(USA) opgroeide. De soort is endemisch in 
Florida en Georgia waar hij slechts beperkt 
voorkomt in een paar schaduwrijke ravijnen 
langsheen de Appalachicola rivier. De verjon-
ging verloopt er erg moeizaam en daarbovenop 
hebben ze te kampen met een agressieve en vaak 

4 – Magnolia ‘Purple Breeze’ in herfsttooi. Arboretum Wespelaar [L. Wester, 3-11-2016]
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dodelijke nieuwe, nog niet benaamde Fusarium 
schimmel1). Ze lopen ook opvallend vaak schade 
op door het wrijfgedrag van herten. Het is goed 
mogelijk dat de opgelopen wonden de ideale 
ingangspoort vormen voor de schimmel.

De populatie wordt geschat op 500 à 600 
bomen. Hiervan zijn er slechts 10 (!) bomen 
gekend die mannelijke of vrouwelijke kegels 
produceren (de soort is tweehuizig). De kans 
op uitsterven is dan ook enorm groot. Er wer-
den al heel wat beschermingsacties op touw 
gezet binnen het natuurlijke areaal maar ook 
ex-situ door de aanleg van klonale collecties 
elders gevolgd door herintroductie maar voor-
lopig zonder resultaat2). 

Verder willen we een poging ondernemen om 
Glyptostrobus pensilis te laten groeien op de 
oever van de grote vijver in het Vijverbos. Ook 
deze halfwintergroene conifeer uit Vietnam en 
China staat als ernstig bedreigd op de IUCN 
Red List3). De plant is matig winterhard, dus 
dat wordt afwachten. Net als Taxodium kan 
deze licht- en waterminnende conifeer knie-
wortels of pneumatoforen ontwikkelen als hij 
met zijn voeten in het water staat. In China 
zijn de in het wild groeiende individuen ver-
moedelijk zo goed als allemaal verdwenen en 
blijven enkel aangeplante bosbestanden en 
individuen over. In China wordt het lichte 
hout omwille van zijn grote drijfvermogen 
gebruikt voor het maken van reddingsboeien. 
Ook de minder dan 300 in het wild groeiende 
bomen in Vietnam gaan er op achteruit en 

1) Smith J. A. – (2011) – A Novel Fusarium 
 Species Causes a Canker Disease of the Critically 
Endangered Conifer, Torreya taxifolia. Plant Dis. 95: 
633-639. [http://apsjournals.apsnet.org/doi/pdf/ 
10.1094/PDIS-10-10-0703]

2) Torreya taxifolia: http://www.iucnredlist.org/
details/30968/0

3) Glyptostrobus pensilis: http://www.iucnredlist.
org/details/32312/0

 dragen zo goed als geen levensvatbare zaden 
meer: een totale uitsterving ligt dus op de loer. 

Een van de bomen die ik tijdens mijn len-
teronde altijd goed in de gaten houdt om het 
uitlopen van de knoppen en de bloemen niet 
te missen is Acer opalus subsp. obtusatum. Het 
is telkens genieten als de knoppen beginnen te 
zwellen in schakeringen van bruin en grijs en 
later de lichtgele bloemetjes massaal verschij-
nen [Ill. 5]. Onze boom lijkt enkel mannelijke 
bloemen te dragen. Vruchten heb ik dan ook 
nog nooit gezien. 

Ook Rhododendron ‘Titness Park’ (R. barbatum 
× R. calophytum) ligt op mijn route. Ik hou 
normaal niet zo van rododendrons met pom-
peuze bloemtrossen en zeker niet in Barbie 
roze maar deze kan me wel bekoren omdat het 
een van de vroegst bloeiende in het arboretum 
is en kleur vroeg in het jaar altijd welkom is 

5 – Acer opalus subsp. obtusatum. Arboretum Wespelaar 
[L. Wester, 31-03-2016]
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[Ill. 6]. Dit jaar bloeide hij eind maart wat dan 
weer later is dan gebruikelijk: in 2014 bloeide 
hij bijvoorbeeld al half februari. De bloemen 
zijn vorstgevoelig; de vreugde kan daarom bij 
tijden kortstondig zijn. 

Op 3 april en bij een temperatuur van 24 °C 
ging het Arboretum weer open met heel wat 
magnolia’s op het appel. Een van de pareltjes 
was zeker Magnolia ‘Manchu Fan’ [Ill. 7]. Het 
is een boom zoals in de sprookjes: een mooie 
breed ronde kruin en massa’s stevige, grote, 
porselein witte, ietwat bolle bloemen met een 
zweem van roze aan de basis. Het door de 
bloemen gefilterde licht lijkt wel hemels onder 
deze boom. Net als de pareltjes Magnolia ‘Tina 
Durio’ en M. ‘Sulphur Cockatoo’ is het een 
kruising tussen M. ×soulangeana ‘Lennei Alba’ 
en M. ×veitchii (M. campbellii × M. denudata) 
gemaakt door Todd Gresham in de jaren ’50-
‘60. Hij was een vermaard magnolia kweker uit 
Californië die massa’s mooie,  zogenaamde 
Gresham hybriden op zijn  palmares heeft 
staan (in totaal maakte hij 15  500 kruisin-
gen!)4). Todd Gresham overleed in 1969 en 
heeft veel van de door hem gemaakte hybriden 

4) Callaway D.J. – (1994) – The World of 
 Magnolias. 260 p. Timber Press. [p. 196]

nooit zelf zien bloeien. Zelf noemde hij de 
planten uit deze specifieke kruising zijn 
“Buxom Blondes” wat je kan  vertalen als rond-
borstige blondines: ze hebben namelijk allen 
de grote, bolronde en stevige, witte bloemen op 
vroege leeftijd gemeen. Het witte hebben ze 
tweemaal van Magnolia denudata geërfd: een-
maal via M. ×soulangeana en eenmaal via 
M. ×veitchii. Vreemd genoeg deed M. ‘Tina 
Durio’ het dit jaar opvallend minder goed dan 
in 2015: de bloemen bleven kleiner dan anders 
en heel wat knoppen waren bevroren. 

Een meer recente en toffe kruising met 
M. ×soulangeana is Magnolia ‘Genie’ (M. ×sou
langeana × M. liliiflora). Het blijft een vrij 
compact boompje met schattige, donker-
paarse, tulpvormige bloemen waarbij de tepa-
len aan de rand ietwat naar buiten krullen 
en zo de bleek lila kleur van de binnenkant 
zichtbaar wordt. Magnolia ‘Genie’ is het resul-
taat van 15 jaar selectie en kruising door de 
Nieuw-Zeelander Vance Hooper. Dit leverde 
een zeer winterharde en bloemrijke plant op 
die maximum 5 m hoog wordt en vrij smal 
blijft. Ideaal voor tuinen.

Eind april kregen de planten weer -1,5 °C 
nachtvorst te verduren. Hierdoor liepen de 
jonge scheuten van onze prachtige, jonge Tilia 
endochrysea vorstschade op maar later in het 
jaar herstelde hij zich gelukkig weer. Ook heel 
wat gele magnolia’s vertoonden nadien bloem-
blaadjes met bruine plekken (Magnolia 
‘ Butterbowl’, ‘Carlos’, ‘Honey Belle’, ‘Yellow 
Fever’, ‘Yellow Lantern’, ‘Suntown’). De vorst 
veroorzaakte ook een terugval in status bij 
Magnolia zenii, en sommige Betula, Corylus, 
Gleditsia…. Ook onze prachtige Corylus ferox 
var. tibetica die vorig jaar nog zijn gevaarlijk 
uitziende vruchten droeg stierf jammer genoeg 
heel plots, vermoedelijk ten gevolge van deze 
vorst.

Mei werd ingeluid met de prachtige man-
nelijke strobili van Ginkgo biloba ‘Autumn 

6 – Rhododendron ‘Titness Park’  
(R. barbatum × R. calophytum).  

Arboretum Wespelaar [L. Wester, 31-03-2016]
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Gold’ die ik voor het eerst zag [Ill. 8]. De 
 kegels of schijnkatjes zijn spiraalsgewijs 
 opgebouwd uit groengele sporofyllen met 
 telkens twee microsporangia die vergelijk-
baar zijn met de meeldraden van bloemplan-
ten. Ginkgo is tweehuizig en meestal zien 
we mannelijke cultivars aangeplant om de 
vlezige zaden (die snel ranzig worden en 
gaan stinken) van de vrouwelijke bomen te 
mijden. 

Blikvangers op de binnenkoer waren natuur-
lijk de bloeiende Wisteria’s: lange, elegante, 
witte trossen bij de rechtsdraaiende Wisteria 
floribunda ‘Kimono’, korte paarse trossen met 
lang gesteelde bloemen bij de linksdraaiende 
Wisteria brachybotrys ‘Okayama’, vrij korte 
lila roze trossen bij Wisteria sinensis ‘Ame-
thyst’ en lila en heerlijk geurend bij Wisteria 
×valderi ‘Murasaki-kapitan’ (W. brachybotrys 
× W. floribunda). 

7 – Magnolia ‘Manchu Fan’ 
(M. ‘Lennei Alba’ × M. ×veitchii). 

Arboretum Wespelaar  
[L. Wester, 11-04-2016]

8 – Ginkgo biloba ‘Autumn Gold’ 
met mannelijke strobili en  

lichte vorstschade.  
Arboretum Wespelaar  
[J. Ossaer, 2-05-2016]
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In het Marnef- en Verlatbos deden rodo-
dendrons hun best in alle mogelijke kleuren. 
Rhododendron ‘Jeanne Artois’ werd weer één 
groot geel massief. Dit jaar werden we trou-
wens gecontacteerd door Richard Murcott5), 
de man die aan de basis ligt van deze krui-
sing. Hij had de plant niet meer in zijn eigen 
 uitgebreide Rhododendron collectie in East 
Norwich, New York, dus stuurden we hem 
wat entmateriaal van onze plant. Op 21 mei 
stonden de Magnolia’s uit de Oyama subsec-
tie (M. sieboldii, M. wilsonii, M. globosa, 
M. sinensis) volop in de belangstelling. 
 Maurice Foster, Magnolia expert en eigenaar 
van het arboretum “White House Farm” 
in Kent lichtte de verschillende soorten 
toe in zijn voordracht waarna we ze bloeiend 
en wel in het Arboretum en de tuin van 
 Herkenrode opzochten. 

Eind mei hadden we acht pluizige meer-
koetkuikens op de vijver en een bos vol prach-
tige kornoeljes in bloei. De uitschieter was 
alleszins onze Cornus ×rutgersensis ‘Celestial’ 
die weer als een laaghangende witte wolk de 
aandacht trok. Cornus ×rutgersensis is een krui-
sing van de Aziatische C. kousa met pollen van 
de Amerikaanse C. florida. De kruising van 
deze twee kornoeljes met grote bracteeën werd 
voor het eerst uitgevoerd door Elwin Orton 
van de Rutgers University in New  Jersey 
(USA). De kruising is niet vanzelfsprekend 
omdat de bloeiperiodes van beide soorten 
niet overlappen. Omdat er meer dan een 
maand tussen kan zitten verzamelde, droogde 
en bewaarde hij stuifmeel van C. florida om 
dat later aan te brengen op de stempels van 
C. kousa. Hij probeerde ook de bloeiperiode 
te wijzigen door gebruik te maken van 
koude kamers (uitstel bloei C. florida) en serres 
om een snellere bloei te forceren bij C. kousa 
zodat beide soorten toch gelijktijdig tot bloei 

5) http://www.richardmurcottgarden.com/

kwamen6). De blad- en vruchtkenmerken van 
de hybride liggen tussen beide soorten in en 
vooral zijn betere weerstand tegen de schim-
melziekte anthracnose en echte meeldauw is 
een groot pluspunt. Wat nog interessant is 
aan C. ×rutgersensis is dat dit (net als bij 
C. ×elwinortonii) een kruising is tussen twee 
soorten met schijnbaar zeer verschillende 
vruchttypes. Zo vormen de individuele bloe-
men van Cornus florida elk eenzadige steen-
vruchten terwijl de samengestelde bloem-
hoofdjes van Cornus kousa uitgroeien tot een 
meervoudige besachtige schijnvrucht opge-
bouwd uit vergroeide enkelzadige steen-
vruchtjes. De bijna altijd steriele hybride 
 Cornus ×rutgersensis kan parthenocarpe vruch-
ten vormen (dus zonder bevruchting en bijge-
volg ook zonder kiemkrachtige zaden) met 
intermediaire kenmerken. Indien er uitzonder-
lijk toch zaad gevormd wordt ontwikkelen de 
vruchten tot individuele steenvruchtjes. 

De meimaand eindigde erg nat: op twee 
dagen tijd viel er meer dan 60 liter per m² (in 
een gemiddelde maand valt er 72 l/m²). Maar 
het was de maand juni die de kroon spande 
met 205 l/m². De grond was compleet verza-
digd, het gras stikte, er kon drie weken niet 
gemaaid worden en zelfs de regenwormen 
legden er het loodje bij neer. Al die neerslag 
was goed voor weer een nieuw record name-
lijk dat van het natste half jaar sinds de metin-
gen7). De meeste planten in de collectie von-
den het gelukkig best oké en straalden groener 
dan ooit. Rhododendron, Cornus en Stewartia 

6) Mattera R., Molnar T. & Struwe L. – 
(2015) – Cornus ×elwinortonii and Cornus ×rutgersensis 
(Cornaceae), new names for two artificially produced 
hybrids of big-bracted dogwoods. PhytoKeys 55: 
93–111. [doi: 10.3897/phytokeys.55.9112 of https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4547027/]

7) http://www.standaard.be/cnt/dmf20160621_ 
02349398 en http://www.standaard.be/cnt/dmf2016 
0621_02349830
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deden het opvallend goed en bloeiden dat het 
een lieve lust was. Cornus hongkongensis kreeg 
verdiend een ster en vooral Stewartia pseudo
camellia ‘Milk and Honey’ was verbluffend 
mooi met zijn gekreukte bloemblaadjes en 
grote bloemen [Ill. 9]. Vorig jaar had hij nog 
last van de droogte en kreeg hij status “3” 
maar de plant heeft zich duidelijk gelaafd aan 
al die nattigheid. 

Jammer genoeg vielen er ook slachtoffers. Zo 
hield onze prachtige Sorbus alnifolia het voor 
bekeken en begaven onze “olifantenpootbo-
men” (een naam die de leerlingen van het aan-
grenzende schooltje gaven aan onze Tetradium 
daniellii) het dit jaar definitief. Ook voor een 
mooie Magnolia fraseri var. pyramidata en een 
paar Magnolia officinalis betekende het natte 

voorjaar, gevolgd door een periode van 
droogte het einde. Daarnaast staan ook heel 
wat gele magnolia’s op de kaplijst dit jaar: 
Magnolia acuminata houdt duidelijk niet van 
te natte voeten. In de natuur vind je ze dan 
ook vaak op goed gedraineerde berghellin-
gen. Half juli kon er eindelijk weer eens def-
tig gemaaid  worden: lekker de geur van vers 
gemaaid gras gemixt met lindebloesem! Maar 
een plotse hittegolf (30-38 °C op de Magno-
liaweide!) na al die regen zorgde voor een te 
snelle omslag, zodanig zelfs dat er weer water 
moest gegeven worden omdat de planten 
dreigden te bezwijken. 

In augustus werden de moeraseiken in het 
Wernerbos weer wat opgesleund waarbij lage, 
rommelige waterscheuten werden verwijderd. 
Aanvankelijk leek het een wat frisse en zelfs 

9 – De verbluffend mooie Stewartia pseudocamellia ‘Milk and Honey’. Arboretum Wespelaar [L. Wester, 23-06-2016]
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sombere maand te worden maar uiteindelijk 
werd het de warmste augustusmaand in 136 
jaar en kregen we in de laatste week nog een 
heuse hittegolf over ons heen. Op de binnen-
plaats bloeide Lagerstroemia ×egolfii ‘Musko-
gee’ voor het eerst. Wat een aparte bloemen 
heeft deze plant! De lichtroze bloemen in 
terminale bloeiwijzen lijken wel van crêpepa-
pier met hun gekreukte bloemblaadjes. Het is 
een kruising tussen de Indische Lagerstroemia 
indica en de Japanse L. fauriei. De geslachts-
naam eert Magnus von Lagerstroem (1691-
1759), een Zweedse botanist en directeur 
van de Zweeds Oost-Indische Compagnie 
én vriend van Carl Linnaeus. De cultivar 
‘ Muskogee’ werd geselecteerd in het US Nati-
onal Arboretum (Washington D.C.) en zijn 
naam verwijst naar een Indianenstam. Het is 
vaak een meerstammige struik met afschilfe-
rende stam, lange bloeiperiode en mooie 
herfstverkleuring. 

Op 13 september was het 33  °C op de 
Magnoliaweide en zo dus de warmste 13 sep-
tember sinds de metingen. September was-
warm en extreem droog: er viel slechts 4,5 l/m²! 
De planten snakten naar water. Om het water-
geven in de toekomst te vergemakkelijken 
werd het irrigatienetwerk uitgebreid tot in het 
Marnefbos. Door een aantal waterpunten te 
voorzien, kunnen we zo bij extreme droogte 
waar nodig tijdelijk sproeiers plaatsen. Vooral 
de Hydrangea collectie (Hydrangea paniculata 
en H. serrata in het bijzonder) ziet telkens 
zwaar af tijdens een lange droogteperiode. 
De dagpauwogen (Aglais io) konden de com-
binatie van een nat voorjaar en droge zomer 
duidelijk wel smaken. De regen zorgde voor 
een goede brandnetelgroei (hun waardplant, 
maar niet in het arboretum) en de hitte 
deed de poppen goed afrijpen waardoor we dit 
jaar getrakteerd werden op twee generaties 
dagpauwogen. 

De verkleuring kwam een pak trager op 
gang dan normaal door de warme september- 

maand. Pas in de tweede helft van oktober 
konden we spreken van een schilderspalet aan 
kleuren. Carya glabra en Acer palmatum ‘Sami-
dare’, beiden goudgeel, leken wel licht te 
geven. Onze Quercus alba was dit jaar weer 
schitterend roodpaars en omdat hij elk jaar zo 
prachtig verkleurt zal hij geregistreerd worden 
onder de naam ‘Laura’ wat mooi rijmt op “alba” 
[Ill. 10]. Een andere prachtig verkleurende eik 
die een eigen en toepasselijke naam kreeg is 
Quercus stellata ‘Artois’. Hij kleurt jaarlijks 
mooi brons tot wijnrood en houdt heel lang 
zijn blad (“marcescent”). Maar dit jaar hielden 
veel bomen lang hun blad omdat het weer vrij 
rustig én droog was. Het groeiseizoen van 
2016 werd zo een van de langste ooit door de 
zeer vroege start en de late herfst. 

10 – Quercus alba ‘Laura’. Arboretum Wespelaar  
[L. Wester, 17-10-2016]
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Bij de naaldbomen was Pseudolarix amabilis 
fantastisch dit jaar: vorige jaren droeg hij hier 
en daar een kegel maar dit jaar was hij duide-
lijk in zijn nopjes en stond hij als het ware vol 
met kleine “artisjokjes” [Ill. 11]. Hun grijs-
groene kleur contrasteerde mooi met de naal-
den in koper en roest. 

Op 8 november hadden we de eerste najaars-
vorst met -1,5 °C waarna de bladval goed op 
gang kwam. Heel wat magnolia’s hielden lang 
hun blad dit jaar zoals Magnolia ×loebneri 
‘Leonard Messel’ (bijna fluo geel en groen), 
M. ‘Tina Durio’ (variërend van groen tot beige 
en zelfs roestkleurig) en ook onze vroegst 
bloeiende, M. biondii (in schakeringen van 
groen, geel en beige). Eind november vroor 
het tot -8  °C. De amberbomen maalden er 
niet om en hielden hun gekleurde blad nog 
lang vast. Hierbij spant Liquidambar styraci
flua ‘Burgundy’ jaarlijks de kroon: eind decem-
ber droeg hij nog steeds mooi gekleurde 
bladeren!

November was een doorsnee maand wat neer-
slag betreft maar december was weer opval-
lend droog. Over heel het jaar heen bekeken 

was het een nat jaar waarbij de neerslag alles-
zins niet homogeen verdeeld was! Het jaar 
eindigde in kerststemming met de donkerrode 
bloemen van Hamamelis ×intermedia ‘Livia’.

11 – Pseudolarix amabilis met jonge vrouwelijke kegels. 
Arboretum Wespelaar [L. Wester, 16-06-2016]




