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Arboretum Wespelaar
Joke Ossaer

Januari 2017 was voor de verandering weer 
eens een vrij typische, koude maar wel zon-
nige wintermaand; uitzonderlijk zonnig zelfs 
volgens het KMI. De minimumtemperatuur 
op de Magnoliaweide bedroeg -9,5 °C. Er 
was weinig dat direct in het oog sprong met 
uitzondering van Liquidambar styraciflua 
‘Burgundy’ aan de rand van de Magnolia-
weide. Dit is zowat de enige boom die tot in 
de winter nog min of meer herfstkleuren 
draagt. De bladeren kleuren overwegend 
paars- tot wijnrood (Bourgondisch rood) 
maar hebben vaak ook wat mooie oranje  
en gele tonen. Jammer dat hij zo takbreuk-
gevoelig is. Net als vorig najaar brak er ook 
deze winter weer een deel van de kroon uit. 

Een andere winterse blikvanger was Cory
lus fargesii omwille van de schors die rijkelijk 
afpelt in roze tot koperkleurige stroken [Ill. 1] 
en de sierlijke, rozerode, mannelijke katjes. 
Ook de minuscule vrouwelijke katjes zijn 
beslist de moeite waard maar je moet er wel 
oog voor hebben. Meer informatie vind je in 
het artikel van Koen Camelbeke over deze 
prachtige plant uit beboste bergvalleien in het 
zuidoosten van China1). De plant is genoemd 
naar de Franse missionaris en plantenverza-
melaar Paul Farges die tussen 1892 en 1903 
planten verzamelde in Sichuan.

Wintertijd is kaptijd. In de rand van het 
 Verlatbos werden twee oude beuken gekapt. 
Ze waren niet in te beste conditie en zullen nu 
plaats maken voor de uitbreiding van onze 
Rhododendron-collectie uit de Fortunea sectie 
(Rhododendron calophytum, R. decorum,…).  

1) Camelbeke K. & Aiello A.S. ‒ (2016) ‒ Tree 
of the Year: Corylus fargesii. Intern. Dendrol. Soc. Year
book 2016: 12-31. 

Pal onder de beuken hadden ze geen schijn 
van kans. Hopelijk vanaf nu wel. 

Soms moeten er moeilijkere keuzes gemaakt 
worden. Zo verdween deze winter jammer 
genoeg ook Magnolia ‘Carlos’ omdat hij in de 
herfst het zicht belemmert op een van onze 
blikvangers: een goudgeel verkleurende Carya 
ovata. Magnolia ‘Carlos’ is een goede gele 
magnolia en een eigen selectie van het huis, 
genoemd naar plantenkweker Carlos Verhelst 
die veel magnolia’s voor ons vermeerderd 
heeft. We hebben gelukkig al een nieuwe 
M. ‘Carlos’ klaar staan in de kwekerij zodat hij 
elders in het arboretum sowieso weer een 
plaatsje krijgt. Ongewild verloren we in de 
winter nog twee eigen gele selecties: Magnolia 
‘Olivia’ (zuilvormig met diepgele bloemen)  
en Magnolia ‘Green Bee’ (groengele bloemen). 
Ze hebben beiden dezelfde ouders als onze 
bekende M. ‘Daphne’: M. acuminata var. 
 subcordata ‘Miss Honeybee’ × M. ‘Gold Crown’. 
Jammer genoeg kwijnden ze weg na de veel  
te natte lente van vorig jaar en het te droge 
najaar van 2016. Magnolia acuminata en zijn 
hybriden hebben het duidelijk lastig met 
 dergelijke wispelturige seizoenen. Een goede 
drainage van het perk met gele magnolia’s  
is een must vooraleer we de collectie hier weer 
op punt stellen. Voor meer informatie over 
M. ‘Carlos’, M. ‘Green Bee’ en M. ‘Olivia’ 
zie de website van Arboretum Wespelaar bij 
de rubriek “Eigen selecties”2).

Half februari werd het plots warmer en tot 
16 °C op de Magnoliaweide waardoor de natuur 
gezwind weer een versnelling hoger nam en  
de grote bonte specht roffelend van zich liet 
horen. Ook Acer rubrum ‘October Glory’ stelde 

2) http://www.arboretumwespelaar.be/NL/Eigen_ 
selecties/
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vrolijk zijn vrouwelijke bloemetjes tentoon 
[Ill. 2] en zou zijn bloei alweer hervatten in 
november! Leuk is dat je al snel de piepkleine 
samaras ontwaart als je de bloempjes van 
dichtbij bestudeert. 

Een andere voorbode van de lente was Prunus 
‘Okamé’, een gewaardeerde kruising van ver-
maard kerselaarkenner Collingwood Ingram 
(zijn bijnaam was niet voor niets “Cherry”). 
Hiervoor kruiste hij de vorstgevoelige, donker-
roze Prunus campanulata met de sterkere,  
witte tot zachtroze Prunus incisa. Bij ons licht 
hij jaarlijks het Marnefbos vrolijk op van zodra 
hij in bloei staat. 

Er werd weer duchtig bijgeplant in het arbo-
retum: 249 accessies, goed voor 426 planten 
kregen een plekje toegewezen. De grafiek ging 
dus weer duidelijk opwaarts. Hiervan bestond 
bijna de helft uit Rhododendron: het gaat om 
104 accessies of 201 planten waarbij wel de 
29 accessies (101 planten) in de tijdelijke 
 kwekerij in het Verlatbos gerekend werden die 
we kregen via Rhododendron-Park Bremen. 

2 – Acer rubrum ‘October Glory’: vrouwelijke bloemetjes. 
Arboretum Wespelaar [L. Wester, 13-03-2017]

1 – Corylus fargesii met rijk afpellende schors. Arboretum Wespelaar [L. Wester, 16-01-2017]
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Ook gaven we weer een paar moeilijkere 
 Magnolia’s een kans (M. sapaensis, M. insignis, 
M. delavayi, M. laevifolia × M. maudiae) waar-
van de eerste de zomer niet haalde. Jammer 
genoeg vielen er nog heel wat dode planten te 
betreuren (paarse lijn in grafiek 1) maar daar-
over later meer.

16 maart was een prachtige zonnige dag 
(20 °C op de Magnoliaweide) waarop heel wat 
magnolia’s hun eerste bloemen openden en 
Tilia amurensis als een van de eerste in blad 
kwam. Het was tevens de dag waarop het Ver-
latbos letterlijk van zich liet spreken. Voor het 
eerst hoorde ik zo bewust en zo massaal de 
dennenkegels van het dennenbestand met 
Pinus nigra open poppen. Wat een grappig en 
wonderlijk geluid was dat: het bos leek plots 
wel één grote, gedempte popcornpan. Ik werd 
er instant vrolijk van (wat ik sowieso al was 
door de bloeiende magnolia’s). Blijkbaar was 
de temperatuur in de boomkruinen net hoog 
genoeg om het hars dat de kegels verzegelde 
te doen smelten waardoor de zaadschubben 
open klapten om hun zaden te lossen. Dit 
fenomeen heet serotinie: hierbij komen zaden 
niet geleidelijk aan vrij bij volle wasdom maar 
op een later tijdstip en quasi gelijktijdig onder 
invloed van een externe prikkel. In dit geval 

was de trigger dus de warmte van het zonlicht: 
we spreken dan van soliscente kegels. Bij som-
mige dennen gaat het openen van de kegels 
minder vlot en zijn hogere temperaturen en 
zeer droge omstandigheden (xeriscente kegels) 
of zelfs vuur nodig zoals bij de pyriscente 
kegels van Pinus halepensis3). De esdoorns had-
den duidelijk al vroeger hun zaaiwerk gedaan 
en wel erg grondig want er stonden opvallend 
veel esdoornzaailingen in het arboretum dit 
voorjaar. 

Door de hoge temperaturen in maart 
luidde het nieuwe seizoen meteen ook het 
hooikoortsseizoen in met de berken die twee 
weken vroeger in bloei stonden dan gebruike-
lijk. Op 2 april hadden we meer dan 500 
bezoekers die getrakteerd werden op een 
 magnoliaschouwspel van roze, wit en zowaar 
ook al geel. Magnolia ‘Yellow Fever’ pronkte 
en geurde dat het een lieve lust was [Ill. 3]. 

Nieuw dit jaar is het prachtig getekende 
arboretumplan van Omer Van de Kerckhove. 
Hopelijk helpt het onze bezoekers om zich 
beter te oriënteren bij het gebruik van de wan-
delfiche. Ook de Franse en Engelse bezoekers 

3) Voor het geluid en wat info zie ook: http:// 
rangerrik.com/2017/09/03/the-sound-of-pinecones- 
popping-in-the-san-francisco-heat/
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kunnen vanaf dit jaar een voor- of najaarsfiche 
meenemen op hun ontdekkingstocht door het 
arboretum.

Het leek wel of het arboretum zich nog  
eens van zijn beste kant wou laten zien voor 
 Herlinde De Jaeck. Met de Magnoliaweide  
in volle glorie, de roze ontluikende blaadjes 
van onze prachtige Tilia endochrysea en het 
vooruitzicht van de eerste bloemen op Aesculus 
wilsonii nam ze afscheid van haar “achter- 

tuin” die ze zo koesterde. De nachtvorst van  
20 april (-4 °C) verbrak bruusk de voorjaars-
betovering en de Magnoliaweide werd treurend 
wakker met de sinistere aanblik van bruine 
bloemen en bevroren bladeren [Ill. 4 & 5].  
De koekjesboom (Cercidiphyllum japonicum) 
rook weer naar karamel door de abrupte 
afbraak van zijn jonge blad en zelfs de vogels 
leken verstomd. De vroege Magnolia’s (M. 
kobus, M. stellata, M. ×loebneri) en Magnolia 
×brooklynensis ‘ Evamaria’ leken niet gedeerd 

4 – Magnolia ‘Yellow Fever’  
(M. acuminata × M. denudata): 

vorstschade!  
Arboretum Wespelaar  

[K. Camelbeke, 20-04-2017]

3 – Magnolia ‘Yellow Fever’  
(M. acuminata × M. denudata) 

pronkte en geurde dat het  
een lieve lust was.  

Arboretum Wespelaar  
[L. Wester, 06-04-2017]
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maar zowat alle andere in bloei wel, Magnolia 
‘Daphne’ uitgezonderd. Ook Fraxinus, Plata
nus, Chionanthus, Carya, Tilia, Stewartia, Wis
teria en Hydrangea involucrata kregen het 
zwaar te verduren. 

De bloemen van Paulownia ‘Purple Splen-
dour’ kleurden eveneens bruin. Daar bleef 
Paulownia elongata gelukkig van gespaard 
omdat hij pas bloeide half mei (wat een 
schouwspel!) en de gesloten bloemknoppen de 
vorst wonderwel goed doorstonden [Ill. 6]. 
Het is een van de snelst groeiende bomen en 
kan in zijn eerste jaar 4,5 m groeien! 

In juni werd de vorst- en droogteschade  
opgelopen in april duidelijk in de opvallende 
achteruitgang en plotse sterfte van heel wat 
planten. Zo hield nog een gele selectie van  
ons, Magnolia ‘Butterbowl’, het opeens voor 

bekeken en was Magnolia officinalis var. biloba 
in het Wernerbos op sterven na dood. Ook 
gaven heel wat lijsterbessen de geest in het 
Wernerbos (Sorbus hughmcallisteri, S. vilmo
rinii, S. monbeigii, S. folgneri ‘Emiel’, S. rufopi
losa). Door de droogte en hitte in juni  
(tot 36 °C!) kregen de planten nog een extra 
klap te verduren waardoor er later op het sei-
zoen weer een paar doden te betreuren vielen 
zoals onze Edgeworthia chrysantha op de 
 binnenkoer, Oxydendrum arboreum in het 
 Vijverbos, en ons enige wilde exemplaar van 
Tilia  paucicostata op de Magnoliaweide.  
In mijn dendrologische notities van 2015 
schreef ik nog over deze plant dat we zo ver-
rast waren over het blad dat ontlook in oudroze 
tot brons en dat we benieuwd waren of hij dit 
aspect zou behouden naarmate hij ouder werd. 
We zullen het jammer genoeg nooit weten. 

6 – Paulownia elongata: wat een schouwspel!  
Arboretum Wespelaar [L. Wester, 15-05-2017]

5 – Aesculus wilsonii (KC74, Sichuan, China, 1554 m):  
bevroren blad maar intacte bloeiwijze?  

Arboretum Wespelaar [K. Camelbeke, 20-04-2017]
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In juli en augustus regende het eindelijk 
nog eens op zijn Belgisch en augustus  
was zelfs somber te noemen. Voor onze twee 
exemplaren van Ulmus americana baatte 
de regen jammer genoeg niet meer want  
het watertransport naar de kruin werd 
geblokkeerd door Ophiostoma ulmi, een 
schimmel mee binnengebracht door de 
iepenspintkever Scolytus scolytus. De schim-
mel nestelt zich in de houtvaten van de 
boom en de olm reageert hierop door thyllen 
(blaasvormige uitstulpingen) aan te maken 
om de schimmelgroei tegen te gaan. De  
thyllengroei verstopt de houtvaten echter 
nog meer waardoor de wateropname na  
een tijdje zo goed als stil valt. Onze beide 
Amerikaanse olmen legden allebei spoedig 
het loodje. Hopelijk blijft onze prachtige 
Ulmus lamellosa gespaard. 

Ziekten en aantastingen volgen we graag  
op de voet zodat we tijdig kunnen ingrijpen. 
Dit jaar trok Plantentuin Meise het Belgische 
luik van het project Plant Sentinel gelanceerd 
door BGCI. Dit project wil een netwerk  
van parken en arboreta vormen om ziektes en 
plagen op te sporen en deze op een gestan-
daardiseerde manier te melden. Om de 
methode in de vingers te krijgen kregen alle 
collectiehouders de opdracht om hun eiken 
evenals een aantal coniferen te onderzoeken 
en ziekte beelden te noteren. Gelukkig kwa-
men er voor Arboretum Wespelaar geen 
gevaarlijke aan tastingen aan het licht. Som-
mige jonge eiken hadden wat last van de 
eikenbladluis (Lachnus robosis), vorstschade, 
bladmineerders of meeldauw. Bij de conife-
renronde ontdekte ik een aantasting van de 
spinselbladwesp Acantholyda hieroglyphica4) op 

4) Mol A. ‒ (2010) ‒ Acantholyda hieroglyphica, 
zeldzaam of toch niet? Nieuwsbrief Sectie Hymenop-
tera NEV (Nederlandse Entomologische Vereniging) 
Bzzz 31: 15-17.

een jong exemplaar van Pinus tabuliformis. 
Blijkbaar hebben deze spinselbladwespen  
het steeds gemunt op zeer jonge dennetjes. 
Het boompje ziet wat af door vraatschade aan 
de naalden en bijhorend naald verlies maar 
herstelt zich nadien meestal vlot. Typisch  
zijn de spinselbuizen die aan de buiten zijde 
volledig bezet zijn met verdroogde lichtbruine 
uitwerpselen die met spinsel blijven hangen 
[Ill. 7]. De larven kruipen na de spinselfase  
de grond in om er te verpoppen. 

Begin september begon de herfstkleuring op 
gang te komen: waarschijnlijk een gevolg van 
het zeer droge voorjaar. In het Verlatbos maakte 
de tuinploeg werk van duidelijkere zichtassen 
door de paden beter af te bakenen en nieuw 
gras in te zaaien. Jaarlijks zamelen we zaden in 
van Magnolia voor de Magnolia Seed Counter 

7 – Met uitwerpselen bedekte spinselkokers van  
Acantholyda hieroglyphica op Pinus tabuliformis.  

Arboretum Wespelaar [J. Ossaer, 31-07-2017]
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van de MSI (Magnolia Society International) 
maar door de late vorst was het niet veel soeps 
dit jaar. Enkel Magnolia tripetala en Magnolia 
virginiana droegen noemenswaardige vruchten 
om zaden van te versturen. 

Een van mijn lievelingsbomen is Acer 
 buergerianum ‘Naruto’ [Ill. 8]. Het drielobbig 
blad (net eendenpootjes) verkleurt geeloranje 
tot oranjerood in de herfst en heeft een 
opvallende nervatuur waarbij de drie hoofd-
nerven vertrekken vanuit de bladbasis. Verder 
draagt hij kleine, rode samaras met ietwat 
overlappende vleugels en schilfert de schors 
karaktervol af in ruwe, rechthoekige platen. 
Ik heb wel sterke twijfels bij de cultivarnaam 
want heel typisch voor ‘Naruto’ zouden de 
omkrullende bladranden zijn en dat heeft 
onze boom totaal niet. Het epitheton ‘Naruto’ 
laten we daarom voor deze plant beter vallen.

Andere herfsttoppers waren zoals gewoon-
lijk Lindera obtusiloba in warm geel, Euonymus 
alatus met rozerood en natuurlijk onze blik-
vanger op de Magnoliaweide, de goudgele 
Carya ovata [Ill. 9] waar Magnolia ‘Carlos’ 
voor moest wijken. 

Door de warme oktobermaand en het uit-
blijven van nachtvorst konden we vrij lang 
genieten van de bladverkleuring en verliep  
die dit jaar heel geleidelijk. Ook de padden-
stoelen profiteerden van de zachte tempera-
turen en van de goede watervoorraad door 
de neerslag in september. De eerste nacht- 
vorst hadden we pas op 6 november (-2 °C) en 
nadien vielen de bladeren opmerkelijk snel. 

Eind oktober konden we genieten van  
een paar prachtige bloemen op onze jonge 
×Gordlinia grandiflora. Het maalteken (×) 
vooraan in de naam wijst erop dat het hier gaat 
om een intergenerische kruising, of een krui-
sing tussen twee verschillende geslachten. Hier 
werden de geslachten Franklinia en  Gordonia 
gekruist wat je noodzakelijkerwijze weer-
spiegeld ziet in de nieuwe nothogenusnaam 

8 – Acer buergerianum: onterecht als cultivar ‘Naruto’ 
benaamd. Arboretum Wespelaar [L. Wester, 18-09-2017]

9 – Goudgele Carya ovata op de Magnoliaweide.  
Arboretum Wespelaar [L. Wester, 12-10-2017]



Belgische Dendrologie Belge 2017 167

 Notices deNdrologiques – deNdrologische Notities

Gordlinia. De bloemen van Franklinia alata
maha (een soort uitgestorven in het wild) 
werden in 2002 door Thomas Ranney van de 
universiteit van North Carolina bestoven  
met stuifmeel van Gordonia lasianthus (een 
plant uit het zuidoosten van de Verenigde 
 Staten). De bedoeling was de beperkte diver-
siteit van het genetisch materiaal te ver-
sterken en de winterhardheid van Franklinia 
te combineren met het wintergroene karakter 
van Gordonia5). Dit is min of meer gelukt 
hoewel ×Gordlinia het nog steeds moeilijk 
heeft in ons klimaat en net als Franklinia 
vaak te kampen heeft met wortelrot. De 
struik is semi-wintergroen en krijgt onder 
invloed van Franklinia ook een mooie rode 
herfstkleur. Net als bij Gordonia zijn de bloe-
men duidelijk gesteeld [Ill. 10]. Het is een 
snelle groeier die al op zeer jonge leeftijd 
bloeit (typisch voor hybriden en ook wel 
heterosis effect genoemd). Omdat we niet 
zeker zijn of de plant lang zal leven in onze 
collectie genoten we extra van de  bloemen. 
De toekomst zal uitwijzen of het een aan-
winst is voor de Theaceae. Omdat het een 
kunst matige kruising is staat hij ondanks  
zijn zeldzaamheid alleszins niet vermeld in 

5) http://hortsci.ashspublications.org/content/ 
41/6/1386.full.pdf+html

de Rode Lijst van de Theaceae die dit jaar  
opgemaakt werd door BGCI en waarvoor 
Arboretum Wespelaar heel wat fotomateriaal 
aanleverde6). 

Op 10 en 11 december kregen we voor het 
eerst weer wat sneeuw. Door de zachte tempe-
raturen in oktober en november begonnen  
de mannelijke katjes van Corylus en Alnus  
zich al te strekken wat voor de jaren ’70  
pas half februari gebeurde maar de laatste 
decennia alsmaar vroeger start. 

Doorheen het jaar stierf de taxushaag  
die het arboretumgedeelte afschermt van de 
werfzone met compost grotendeels af en ook 
de reusachtige haag ter hoogte van de woning 
van Herlinde verkleurde rossig. We stuurden 
bodem- en plantstalen op naar het Proef-
centrum voor Sierteelt (PCS) die ze binnen-
bracht bij het Instituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek (ILVO) voor verdere ana-
lyse. Hieruit bleek dat er een Phytophthora 
schimmel in de bodem woekerde en er  
een secundaire aantasting van de schimmel 
Cryptocline taxicola (een zwakteparasiet7)) op 

6) https://www.bgci.org/files/Global_Trees_
Campaign/Theaceae/TheaceaeLowRes.pdf

7) http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/ 
19513/Plakat_Oregon_scr.pdf

10 – Gesteelde bloem van 
×Gordlinia grandiflora.  
Arboretum Wespelaar  
[L. Wester, 12-10-2017]
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de plant zat. Op aanraden van het PCS wer-
den in december alvast de planten aan de 
werfzone verwijderd; de grote haag zal wel-
licht volgen in een latere fase. Verder kreeg 
de bodem een behandeling tegen Phytopht
hora en werd een groot deel van de grond 
vervangen. In januari zullen we een nieuwe 
taxushaag planten op hoop van zegen. 

December werd de somberste maand van 
de laatste 50 jaar door het weinige zonlicht en 
de overvloedige neerslag. Het planten moest 
wachten op drogere tijden. We eindigden  
het jaar met een spectaculair zicht op onze 
bloeiende Alnus ×spaethii: de lange mannelijke 
katjes leken wel licht te geven en licht konden 
we gebruiken.




