Historiek

Studie

Het Arboretum is een vrij jonge collectie. In 1985 begon Philippe
de Spoelberch met de uitbouw ervan en in 2005 werd de
Stichting Arboretum Wespelaar opgericht om de toekomst van
de collectie te verzekeren en open te stellen voor het publiek.
Reizen en expedities naar alle windstreken evenals uitwisseling
met andere gerenommeerde collecties brachten heel wat wild
verzameld plantenmateriaal binnen. Ondertussen is Arboretum
Wespelaar uitgegroeid tot een plantencollectie van wereldformaat met meer dan 2.200 verschillende soorten en
variëteiten.

Je kunt bij ons niet alleen genieten van het prachtig aangelegde
park en zijn planten, je kan er ook veel leren. Zo hechten we er
veel belang aan dat ze allemaal correct geëtiketteerd zijn en
onze databank raadpleegbaar is via onze website. De planten
krijgen ook alle ruimte die ze nodig hebben om hun natuurlijke
vorm te laten zien. Dit levert nuttige informatie op voor
boomkwekers, groenbeheerders, studenten, tuinarchitecten en
elke bezoeker die inspiratie wil opdoen voor eigen tuin. Via onze
wandelfiche steek je wat op over de markante soorten van dat
ogenblik. We behoren bij de toparboreta van de wereld met
Level 4, de hoogste score binnen ArbNet, een wereldwijd
netwerk van arboreta.

Magnolia ‘Bjuv’

Esdoorns in het Marnefbos

Arboretum Wespelaar herbergt een gespecialiseerde
collectie van bomen en struiken uit de hele wereld die
winterhard zijn in België.

Behoud van bedreigde soorten

Onze focus

Heel wat van onze soorten staan als kwetsbaar tot ernstig
bedreigd vermeld in de internationale Rode Lijst van bedreigde
soorten beheerd door IUCN (International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources). Deze Rode Lijst
is de meest gebruikte informatiebron over de status van
planten- en diersoorten op aarde. Door kwetsbare tot bedreigde
planten extra aandacht te geven in onze collectie trachten we
ons steentje bij te dragen tot het behoud ervan. De bedreigde
en ernstig bedreigde soorten vallen in onze collectie op door
een bijkomend rood etiket.

Naast een globaal overzicht van wat mogelijk is in ons klimaat
leggen we ons ook toe op een aantal specifieke plantengeslachten. Zo behoort onze uitgebreide Magnoliacollectie bij
de topcollecties van de wereld en zijn we een referentie voor
geelbloeiende cultivars die we vaak zelf selecteerden en
benoemden waarbij Magnolia ‘Daphne’ de meest bekende is.
Ook ons ruim Rhododendron assortiment is beslist de moeite
waard. De aanplanting gebeurde volgens de huidige systematische inzichten zodat nauw verwante soorten makkelijk te
bestuderen en te vergelijken zijn. Daarnaast ligt onze focus ook
op het geslacht Acer (Esdoorn) in al zijn vormen en kleuren en
op het minder bekende maar prachtige geslacht Stewartia dat
tot de Theefamilie behoort.

Op een terrein van 20 hectare varieert het landschap van open
en wijds naar geborgen en lommerrijk en van tot in de puntjes
onderhouden perken naar meer natuurlijke plekjes. Bij de start
van het seizoen komen bezoekers van heinde en ver het
wonderlijke schouwspel van onze bloeiende Magnolia’s
beleven. Maar dat is zeker niet onze enige troef! Door de grote
verscheidenheid aan planten staat er van april tot september
elke maand verrassend veel moois in bloei. Later op het jaar
stelen de meest bizarre vruchten evenals de magnifieke
herfstverkleuring de show.

Rhododendron ‘Blue Diamond’
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GIDSBEURT (ook mogelijk op andere
dagen dan onze openingsdagen)
- voorafgaandelijk en tijdig aanvragen.
- 50 € per groep (max. 25 personen) en
5 € toegangsprijs per persoon.

Stewartia pseudocamellia
OPENINGSUREN
Woensdag en zondag, van 1 april tot 15 november
telkens van 10:00 tot 17:00 uur.

Geen verharde paden: voorzie
aangepast schoeisel.
Honden zijn niet toegelaten.

TOEGANGSPRIJZEN
- Volwassenen en kinderen +12 jaar: 5 euro
- Kinderen -12 jaar (onder begeleiding): gratis
- Jaarabonnement gezin: 30 euro.

STICHTING ARBORETUM WESPELAAR
Grote Baan, 63 - B-3150 Haacht-Wespelaar - België
Tel.: +32 (0)16 60 86 41; Fax: +32 (0)16 60 13 53
info@arboretumwespelaar.be
www.arboretumwespelaar.be
www.facebook.com/arboretumwespelaar

BEREIKBAARHEID
De ingang van het Arboretum bevindt zich nabij de kerk van Wespelaar
(nr. 63, 'Rode Poort'). We zijn goed bereikbaar per fiets (langs het kanaal
Leuven-Mechelen), bus (lijn 284) of trein (beide vanuit Leuven of
Mechelen) en auto.

PARKING
Parking 1 is een parking onder de bomen. Er is plaats voor een dertigtal
auto's, een bus en fietsen. Indien volzet is er nog parkeerplaats nabij de
kerk van Wespelaar (P2) of op de openbare weg.

