Beste bezoeker,
Het arboretum ziet duidelijk af onder de loden zon en langdurige droogte die deze zomer zo typeert. Een malse
regenbui is meer dan welkom om het gras weer zijn frisgroene kleur te bezorgen en de opgerolde blaadjes van heel
wat bomen en struiken een tweede kans te geven. Jammer genoeg laten heel wat planten hun bladeren reeds
vallen. Het belooft een korte herfst te worden… Gelukkig is er nog heel wat moois te ontdekken. Zo vallen in het
Marnefbos de Hydrangea’s, en dan vooral de Pluimhortensias, nu op. Op onderstaande kaart vind je de locatie van
een paar markante bomen en struiken. Een woordje uitleg vind je op de achterzijde. Om de geselecteerde planten
gemakkelijk terug te vinden op het terrein kregen ze rode nummerbordjes van 1 tot 10.
Veel ontdekkingsplezier!
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1: Hydrangea paniculata ‘Great Star’: Deze markante pluimhortensia werd door Prinses Sturdza ontdekt in haar tuin
'Le Vasterival' in 2003 en was vermoedelijk een zaailing van Hydrangea paniculata 'Floribunda'. De bloeiwijzen
onderscheiden zich door de steriele randbloemen met lange, lepelvormige, gekrulde bloemblaadjes: net
windmolentjes! De bloeitijd loopt van midden juni tot in de herfst (september - oktober) of tot de eerste vorst.
2: Calocedrus decurrens: De Wierrookcypres komt uit het westen van Noord-Amerika en is een groenblijvende
conifeer met een uitgesproken zuilvormige habitus. De schors is vezelig en rood- tot kaneelbruin met lange,
opkrullende platen. De schubvormige donkergroene bladeren overlappen mekaar en hebben de geur van terpentijn.
Er is weinig verschil tussen de onder- en bovenzijde. Het eenvoudig te bewerken en aromatische hout wordt
gebruikt voor potloden. De takken en twijgen worden gebruikt om bezems te maken, de wortels en schors voor het
maken van manden.
3: Koelreuteria paniculata: Deze middelgrote boom uit China en Korea blijft bij ons vrij klein (7 m) en is dus een
geschikte tuinboom. Hij behoort tot de Sapindaceae (Zeepboomfamilie) net als het geslacht Esdoorn. Zijn
Nederlandse naam Blazenboom of Lampionboom verwijst naar de papierachtige vruchtdoosjes die tot ver in de
winter blijven hangen. Het geveerde blad kleurt prachtig goudgeel tot oranje in de herfst. Het geslacht werd
genoemd naar de Duitse plantkundige Kölreuter (Karlsruhe, 1733-1806).
4: Magnolia ‘Maryland’: Oliver Freeman van het Nationaal Arboretum in Washington kruiste in 1930 Magnolia
virginiana met Magnolia grandiflora. Het resultaat was deze ‘Maryland’ die winterharder is en op vroegere leeftijd
bloeit dan M. grandiflora maar wel een gelijkaardig blinkend leerachtig blad heeft. Hij groeit als breed opgaande
struik of kleine boom. De grote, crème witte bloemen ruiken lekker fris en wat naar citroen. Ze gaan wijd open.
5: Hydrangea paniculata ‘White Moth’: De Pluimhortensia, afkomstig uit Japan en China is perfect winterhard, stelt
weinig bodemeisen en is dus een zeer makkelijke plant. Als je hem laat groeien, wordt hij 4 à 5 meter hoog. De struik
bloeit echter op eenjarig hout en mag dus in het voorjaar flink worden gesnoeid om hem compact te houden. De
peervormige bloempluimen worden in de volksmond ook ‘schapenkoppen’ genoemd. ‘White Moth’ is een weelderig
bloeiende variëteit met grote witte bloempluimen van vroeg in de zomer tot ver in de herfst.
6: Quercus phellos: De Wilgbladige eik lijkt op het eerste zicht helemaal niet op een eik en dat komt in de eerste
plaats door zijn slanke, lancetvormige blad want eikels draagt hij wel. Het is een snelle groeier die makkelijk 20 m
hoog kan worden als hij in zijn sas is. Hij werd in het begin van de 18de eeuw ontdekt door natuurkenner en tekenaar
Mark Catesby die hem in Engeland introduceerde in 1723. In het zuiden van de VS is het een courante stadsboom.
7: Sorbus aucuparia: Ook inheemse planten verdienen een plaatsje in het Arboretum. Deze spontaan gegroeide
Wilde lijsterbes met zijn zilverachtige mooi opgaande stam is ronduit prachtig. Aucuparia betekent zoveel als
‘vogelvanger': de ‘bessen’ werden vroeger gebruikt om vogels te lokken en te vangen. De boom kan zowat overal
groeien: van natte en zure broekbossen tot droge kleigronden. Het samengestelde blad heeft 13-17 spitse blaadjes.
8: Styphnolobium japonicum: De soortnaam zet ons op het verkeerde spoor want de Honingboom komt niet uit
Japan maar uit China. In Japan wordt hij wel vaak als tempelboom aangeplant. Zijn Nederlandse naam maakt hij wel
waar want de bloemen hebben een honingzoete geur die wat aan lindebloesem doet denken. Door zijn late bloei is
hij belangrijk voor bijen. Typisch zijn de geveerde bladeren, grote gekrulde peulen en groene jonge twijgen.
9: x Chitalpa tashkentensis: Dit is echt een bizarre boom. De ouders Catalpa bignonioides (Trompetboom) en
Chilopsis linearis (Woestijnwilg) behoren namelijk tot 2 verschillende geslachten. Het resultaat is een compacte
droogte-tolerante boom met slanke wilgachtige bladeren en prachtige lila bloemen die qua vorm op die van de
Trompetboom lijken. Deze intergenerische kruising werd in 1964 uitgevoerd door Professor Russanov in Uzbekistan.
10: Phellodendron lavallei: Phellodendron is tweehuizig: er zijn dus mannelijke en vrouwelijke bomen. Dit exemplaar
is vrouwelijk wat je nu makkelijk kan zien omdat hij vruchten draagt die binnenkort zwart zullen verkleuren. Ze
ruiken naar terpentijn. De dikke schors is kurkachtig (vandaar Phellodendron of Kurkboom). De tegenoverstaande,
samengestelde bladeren van P. lavallei bestaan uit 7 tot 11 langwerpige deelblaadjes. De knop zit verborgen in de
gezwollen bladsteelbasis. De bladeren geven een aromatische geur af als je ze kneust: een typisch kenmerk voor
planten uit de familie van de Rutaceae. Ze kleuren geel in de herfst.
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