dendrologische notities – notices dendrologiques

Arboretum Wespelaar
Joke Ossaer

De winter? Die sloegen we over in 2014.
We kregen de 2e warmste winter sinds het
begin van de metingen, met een gemiddelde
wintertemperatuur1) van 6,3 °C voor België en

een gemiddelde temperatuur op de Magnoliaweide van 7,3 °C! Welgeteld 3 dagen ging het
kwik onder nul. De laagste temperatuur
bedroeg -2,5 °C, wat echt een lachertje is.

Gegevens van het KMI. De gemiddelde wintertemperatuur voor 2014 wordt berekend voor de periode van 3 opeenvolgende maanden tussen december

2013 en februari 2014 [http://www.meteo.be/meteo/
view/nl/18606670-2014.html]
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Eind februari, een maand vroeger dan gebruikelijk, begonnen al heel wat Magnoliaknoppen te schuiven of lieten een bloemtopje zien
en in het Marnefbos werd zowaar de lente al
aangekondigd door Prunus ‘Pandora’ in een
wolk van zachtroze [Ill. 1].
De tuinmannen moesten zich reppen om
de lente voor te zijn want er was gepland om
ook nog extra kweekbakken aan te leggen.
De serres puilden namelijk uit van de zaai
lingen die dringend aan verplanten toe waren
en de bestaande kweekbakken stonden al
propvol. Tussen de schaduwtent van de bonsais en de technische gebouwen was er nog net
plaats voor 3 grote kweekbakken. In de schaduw van de eiken en meteen in het zichtveld
van Sam Lismont die de conditie van de
zaailingen opvolgt, zullen de nieuwe plantjes
het goed doen. Ook de bonsais kregen een
eigen kweekbak vlakbij de oude Acer pseudo
platanus ‘Leopoldii’. Om een goede stamdikte
te krijgen helpt het bonsais een tijdje in volle

1 – Prunus ‘Pandora’. Arboretum Wespelaar
[L. Wester, 14-03-2014]

106

98661.indb 106

2 – Magnolia ‘Hot Pants’. Arboretum Wespelaar
[L. Wester, 14-03-2014]

grond te zetten waar ze makkelijker wortels
ontwikkelen en de nodige voedingsstoffen
vinden. Een aantal bonsais overwintert ook
het liefst in volle grond. Ze hebben een lichte
vorstperiode nodig om in winterrust te komen
en af te harden. Dit moet wel op een schaduwrijke plaats gebeuren om droogteschade door
verdamping in rustfase te vermijden.
Toen ik op 10 maart, na een paar dagen afwezigheid, de Magnoliaweide terug zag stond ik
met open mond te kijken naar de bloeiende
magnolia’s. Sommige nog als priemende topjes,
andere met volle nog gesloten bloemen, maar
ook al heel wat met bloemen wijd open zoals
Magnolia ‘Purple Breeze’ die samen met Mag
nolia ‘Hot Pants’ [Ill. 2] één grote laaghangende
roze wolk vormde. Wat wil je met temperaturen
die voor de tijd van het jaar écht de pan uit
swingen. Nog nooit eerder was het 25 °C zó
vroeg op het jaar! Het beloofde een topjaar te
worden op magnoliagebied wat meteen een
goede reden was om voorbereidingen te treffen
voor de registratie van Magnolia ‘Purple Star’,
M. ‘Hot Pants’ en M. ‘Sara Koe’. Doorheen de
jaren selecteerden en benoemden we al heel wat
planten. We brachten ze samen in een nieuwe
rubriek op onze website2).
http://www.arboretumwespelaar.be/NL/Eigen_
selecties/
2)

Belgische Dendrologie Belge 2014

18/12/15 13:39

dendrologische notities – notices dendrologiques

Op 12 maart klaterde de fontein weer als vanouds, kreeg het gras een eerste maaibeurt en
lag het arboretum er piekfijn, tot in de puntjes
verzorgd bij. De tuinploeg had duidelijk weer
tonnen werk verzet. Dag na dag kwamen er op
de Magnoliaweide magnolia’s bij die om de
aandacht vochten. Ondermeer Magnolia kobus
‘Norman Gould’ en Magnolia stellata ‘Kikuzaki’ waren ronduit spectaculair dit jaar. In het
Verlatbos spande Magnolia ‘Leda’ [Ill. 3] de
kroon met haar witte, barokke bloemen die
een haute couture jurk niet zouden misstaan
en in het Marnefbos bewees Magnolia spren
geri ‘Burncoose’ met imposante, donkerroze
tot warmpaarse bloemen dan weer dat het een
uitstekende selectie is.
Bij de eerste BDB activiteit die hier in het
Arboretum doorging op 16 maart was het de
bedoeling om de gymnospermen in de collectie te bekijken maar het waren natuurlijk de
magnolia’s die de show stalen. De Rode Poort
stond op zondag 23 maart wagenwijd open
om de eerste bezoekers te vergasten op een
gratis rondleiding met Ingrid en Kees. Jammer
genoeg kregen we 2 dagen later wat vorst
(-2 °C) waardoor heel wat witte Magnolia’s
(voornamelijk die met vorstgevoelig denudatabloed zoals de ×soulangeana’s) en een paar
gele Magnolia’s, die al kwamen piepen, bruin
verkleurden. De bezoekers vonden alleszins de
weg terug naar het Arboretum. Zondag 6 april
was onze recorddag met 45 abonnees, 106 betalende bezoekers en 14 kinderen. April werd
een warme maand met abnormaal weinig
neerslag en 1 nacht met nachtvorst. De jonge
magnoliabladeren liepen hierbij wat schade op
maar de bomen zelf gelukkig niet.
Mei werd feestelijk ingezet met het bezoek
van planthunters Andrew Bunting, Scott
McMahan, Ozzie Johnson, Bleddyn WynnJones en Dan Hinkley en boeiende lezingen
van eerst- en laatstgenoemde over recente
expedities en het belang van wild verzamelde
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3 – Magnolia ‘Leda’ (campbellii Alba Gr. x M. ‘Pegasus’).
Arboretum Wespelaar [L. Wester, 14-03-2014]

zaden voor botanische tuinen en arboreta en
hun bijdrage tot het behoud van soorten (o.a.
via zaadbanken). Internationale samenwerking blijft de hoeksteen voor de bescherming
van bedreigde soorten. Eind mei volgden nog
twee lezingen binnen hetzelfde thema door
William McNamara, directeur van Quarryhill
Botanical Garden en Peter Raven, voormalig
directeur van Missouri Botanical Garden.
In 2013 droegen zowel zomereik als gewone
beuk en tamme kastanje overdadig veel vruchten. We spreken dan van een mastjaar: ze
komen eens in de zoveel jaar voor als de weersomstandigheden gunstig zijn en de bomen
genoeg reserves hebben. Het jaar nadien moeten de bomen weer op krachten komen waardoor ze opvallend minder vruchten dragen.
In mei werd plots duidelijk welke gigantische
proporties de invasie aan zomereikzaailingen
aannam. Onze rodopluksters die zich normaal
enkel bezig houden met het verwijderen van
uitgebloeide rododendronbloesems, kregen
er een serieuze taak bij want de tuinploeg kon
dit niet alleen bolwerken. Waar maaien niet
mogelijk was moesten de zaailingen namelijk
één voor één en erg nauwgezet uitgetrokken
worden. Vooral tussen en onder de collectieplanten was dit geen sinecure.
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Gelukkig vielen in het Marnefbos naast de
eikenzaailingen ook de talrijke kornoeljes in
bloei op, met Cornus (Stellar Pink) ‘Rutgan’
en Cornus kousa ‘Miss Satomi’ als de mooiste
in habitus en bloemtooi. Cornus ‘Dorothy’ en
Cornus ‘Ormonde’, beiden kruisingen van C.
florida met C. nuttallii, hebben wel te kampen
met anthracnose, een schimmelaantasting
waar Cornus soorten uit Noord-Amerika en
dan voornamelijk C. florida en C. nuttallii,
gevoelig voor zijn. Het begint met bladvlekjes
die ontwikkelen tot bladnecroses. De bladeren
verschrompelen en vallen uiteindelijk vroegtijdig af. Bij jonge scheuten zijn onder natte
omstandigheden kleine verhoogde puistjes te
zien op de schors. Er is weinig te beginnen
tegen de schimmel. De oude Cornus ‘Ormonde’
werd uiteindelijk gekapt samen met Cornus
florida ‘Alba Plena’ die al jaren wegkwijnde
onder de aantasting.
Rhododendron keysii toonde eind mei zijn
sierlijke trosjes roodoranje, smal buisvormige
bloemen met geel geschulpte rand [Ill. 4].
De jonge scheuten, blad- en bloemstelen en
bladonderzijden van deze rododendron uit de
bergstreken van Bhutan en Tibet zijn dichtbezet met schubben. Hij hoort dus bij de
groep van de geschubde of lepidote rododendrons. De lepidote rododendrons hielden
we extra in de gaten omdat we in 2015 een
studiedag rond de lepidote rododendrons
organiseren. Françoise Hubrecht, lid van
onze vereniging én expert op het laboratorium Microsporen & Entomologie in het
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
Criminologie onderzocht voor ons de schubben van diverse soorten uit secties Rhodo
dendron en Pogonanthum met de fluorescentiemicroscoop en de elektronenmicroscoop.
Om ook de evolutie van de schubben doorheen het jaar te volgen stuurden we op
verschillende tijdstippen blaadjes op naar
Françoise. De resultaten van haar bijzonder
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4 – Rhododendron keysii (ex West Kameng district,
Arunachal Pradesh, India) . Arboretum Wespelaar
[L. Wester, 05-06-2014]

intrigerende onderzoek worden voorgesteld
op de studiedag.
Zowel de kinderfiches als de wandelfiches
voor volwassenen waren weer erg in trek bij de
bezoekers. Vooral de lagere school naast ons
maakt dankbaar gebruik van de kinderfiches
als leidraad bij een bezoekje. De kinderen
vinden het super, en als de watersproeiers dan
opstaan is het dubbele pret! Die sproeiers
deden vaak hun werk want tot begin juli bleef
het vrij droog.
Op de binnenplaats stonden de plantenborders en de bonsais er weer ongelooflijk bij.
Deze winter verloren we jammer genoeg een
belangrijke bonsai: Stewartia monadelpha. Jerry
Vanderhulst, onze bonsaiman, zal een nieuwe
Stewartia bonsai moeten creëren. Maar eerst
kan hij eens proberen een bonsai te maken van
onze immerkleine Fagus sylvatica ‘Daphne’.
Deze plant blijft duidelijk een dwergje en in de
collectie staat hij wat verloren. Ook met een
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stekje van Rhododendron sichotense en de res
terende zaailingen van Quercus acutifolia mag
Jerry aan de slag gaan.
In juli wisten de bijen niet meer wat hen overkwam: naast heel wat lindes stonden ook
Maackia amurensis, Hovenia dulcis, Koelreute
ria paniculata en Tetradium daniellii al in
bloei, een maand vroeger dan gebruikelijk.
Het was dus een gezoem en gedrum van
jewelste in sommige boomkruinen. Gek genoeg
begon begin juli Acer rubrum ‘Red Sunset’ al
volop aan één kant te verkleuren. Zo’n vroegtijdige bladverkleuring kan het voorteken zijn
van uitgestelde onverenigbaarheid tussen de
ent en de onderstam. Dit komt vaak voor bij
Acer rubrum cultivars die geënt worden op
Acer platanoides. Door genetische verschillen
tussen beiden kan de ent afgestoten worden.
Dit proces start vaak met ongereguleerde celdeling ter hoogte van de entplaats die insnoering van levend weefsel veroorzaakt. Hierdoor
sluit het houtvatensysteem niet meer mooi op
elkaar aan wat dan weer de op- en neerwaartse
sapstroom kan verstoren. Bij uitgestelde
onverenigbaarheid zijn deze woekeringen en
het afsterven van weefsel binnen in de stam
vaak niet of slecht waarneembaar met het
blote oog. We houden de boom verder in de
gaten.
Na het droge voorjaar kregen we een extreem
natte zomer. In juli verzamelde onze pluvio
meter 108 mm en in augustus liefst 131 mm
(1 millimeter water komt overeen met 1 liter
water per vierkante meter). Augustus was zelfs
fris waarbij we het moesten stellen met slechts
2 zomerse dagen (> 25 °C). De bomen maakten
er duidelijk geen probleem van en heel wat
stonden voor een tweede keer in bloei. Zelfs
×Chitalpa tashkentensis deed zijn bloei nog
eens over. Deze bizarre boom ontstond als
intergenerische kruising: hierbij behoren de
ouders, Catalpa bignonioides (trompetboom) en
Belgische Dendrologie Belge 2014
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Chilopsis linearis (woestijnwilg) tot 2 verschillende geslachten. Het resultaat is een compacte, droogtetolerante boom met slanke,
wilgachtige bladeren en prachtige, lilaroze
bloemen die inderdaad wat weg hebben van
die van de trompetboom.
Gelukkig kregen we een zomerse maand
september om de frisse en natte augustusmaand snel te vergeten. Onze weerman, Frank
Deboosere, sprak op 29 september van een
Michieltjeszomer. Dat zou dan een zachte
winter moeten voorspellen want “Zonder
onweer Sint-Michielse regen, zachte winter,
goede zegen”. Afwachten maar. De andere
weerspreuk “Is Sint-Michiel helder en mooi,
vier weken nog draagt hij die tooi” werd alleszins waarheid want ook oktober en november
bleken abnormaal warm met een uitschieter
van 26 °C op 18 oktober en 20 °C op 1 november (beide data zijn de warmste metingen van
die dag in de laatste 100 jaar).
Ondanks het mooie weer liet de herfst toch
niet op zich wachten. De wildere graszones
tussen de bomen werden gemaaid, de herfstverkleuring diende zich stilletjes aan en bloemen maakten plaats voor vruchten. Tal van
Euonymus- en Sorbus-soorten, Asimina triloba,
Cornus mas ‘Aurea’ (snoepjes!), Chaenomeles
cathayensis (kweeperengelei!) en heel wat Mag
nolia’s droegen rijkelijk vrucht. De Magnolia
Society International kon zich weer verheugen
op een doos vol magnoliazaden voor hun fel
gegeerde zaadlijst: meer dan 10 000 magnoliazaden werden verzameld, gereinigd en verstuurd naar Amerika.
In het Verlatbos legde de tuinploeg een nieuwe
poel aan waardoor het weinig relevante eilandje
midden in de beek verdween en er meteen meer
afwisseling ontstond in dit voorlopig nog kale
stuk van het Arboretum. Ook andere zichtpunten werden in de loop van het jaar aangepakt.
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Een deel van de gracht aan perk 251 werd
dichtgemaakt om een zichtas te verlengen.
De laatste Pseudotsuga menziesii op arboretumterrein die deel uitmaakte van de oude dreef
aangeplant in 1941, legde er in het voorjaar al
het bijltje bij neer met wat hulp. Deze bosbomen staan liever in bosverband en waren niet
zo dol op zo’n zonovergoten en winderige locatie. We hielden 2 grote houtschijven bij voor
onze xylotheek (weer een nieuwe collectie). In
onze database werden in de loop van dit jaar
130 planten als dood aangeduid (124 taxa).
Een aantal daarvan werden bewust verwijderd
om meer ruimte te geven aan de bomen in de
omgeving of om iets nieuws te planten. Het
betreft dan vaak planten die weinig waardevol
zijn voor de collectie omdat ze ziek, lelijk of
kwijnend zijn of al voldoende vertegenwoordigd zijn. Langs de andere kant kwamen er
weer 253 specimens bij, dus de verdwenen
planten werden ruimschoots gecompenseerd!
Sinds dit jaar hebben we ook een Facebookpagina en de herfstfoto’s van Laura Wester
hadden duidelijk succes bij onze 340 volgers!
Het goudgeel van Betula lenta, Betula maximo
wicziana en Carya glabra lichtte het bos op,
en Disanthus cercidifolius was subliem met
zijn combinatie van oude verhoutte vruchten,
wijnrode, hamamelisachtige bloemetjes en
ongelooflijk mooie bladverkleuring. Niet voor
niets kozen we dit jaar Franklinia alatamaha
voor onze kerstkaart: onze prachtig rood,
oranje tot brons verkleurende boom in perk
137 bloeide ontroerend mooi van 11 september tot half november. Maar ook de esdoorncollectie zorgde weer voor vuurwerk in het
Marnefbos met de koraalrode Acer japonicum
‘Aconitifolium’, de vlammende Acer palmatum
‘Ornatum’ en de mooie schakeringen van Acer
rufinerve om er maar een paar te vernoemen
[Ill. 5]. De Professional Gardeners Guild
en de 255 grootouders en kleinkinderen
van kleuterschool De Klimop konden geen
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5 – Acer rufinerve (ex N. Japan). Arboretum Wespelaar
[L. Wester, 04-11-2014]

mooiere herfstkleuren wensen voor een bezoek
aan het Arboretum.
In november stalen zowel Nyssa sylvatica ‘Sheffield Park’ als Liquidambar styraciflua ‘Lane
Roberts’ aan de Artoisvijver de show terwijl
Liriodendron ‘Chapel Hill’ met zijn wapperende
gouden bladeren aan lange bladstelen een lichtbaken was voor het Marnefbos. Terwijl het
bezoekersseizoen op zijn einde liep, brak het
nieuwe plantseizoen weer aan voor de tuinploeg.
Het aantal bezoekers steeg van 3991 in 2013
naar 5741 in 2014! We kregen 83 groepen op
bezoek en verkochten 171 jaarabonnementen.
De eerste vorst diende zich aan op 25 november (-2 °C). Liquidambar styraciflua ‘Palo Alto’
en ‘Burgundy’ zorgden nog voor leuke, late
kleurschakeringen in december. Op de valreep
kregen we op 27 december toch nog één
sneeuwdag. Ook de koudste temperatuur van
het jaar viel op het einde: 28 december dook
het kwik 6 °C onder nul. 2014 gaat voorlopig
de geschiedenis in als het warmste jaar sinds
de start van de metingen in 1833 én als een
gedenkwaardig jaar voor het Arboretum op
gebied van bloei (het beste magnoliajaar ooit?),
herfstkleur en het aantal bezoekers. Kortom
een geslaagd jaar op alle fronten!
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