Arboretum wandelingen
Het arboretum van Groenendaal

Vlakbij het bosmuseum Jan van Ruusbroec bevindt zich
één van de oudste arboreta van ons land. Het wordt
aangelegd in 1897. Het doel is de bruikbaarheid van
uitheemse boomsoorten in de Belgische bosbouw
nagaan. Een groot aantal soorten struiken en bomen
worden op zeer kleine percelen (1 are groot) aangeplant.
Die aanplantingen gebeurden op een systematische
manier: de planten zijn geordend naar geslacht en familie.
Veel van de oorspronkelijk gebruikte soorten zijn
helemaal niet aangepast aan ons klimaat en zijn intussen
verdwenen.

Maar er is meer. Sommige merkwaardige plantjes stellen
het hier ook op prijs: aardbeiganzerik, adelaarsvaren,
bosaardbei, boshyacint, bosviooltje, dalkruid, grote
keverorchis, hemelsleutel, hop, kale vrouwenmantel,
klaverzuring, mannetjesvaren, muskuskruid, paarbladig
goudveil, pinksterbloem, salamonszegel, veldbies (diverse
soorten), wilde kamperfoelie en witte rapunzel.
Het fruticetum wordt aangelegd in 1916. De verzameling
omvat zowel vruchtdragende soorten (Latijn fructus
betekent vrucht) als heesters (Latijn frutex betekent
heester).

De initiële functie van het arboretum is in de loop der
jaren achterhaald. Het huidig beheer streeft naar een
landschappelijk interessante structuur, waarbij het
ecologisch, cultuur¬historisch, wetenschappelijk en
educatief aspect gemaximaliseerd worden. Een aanpak
die meer de toer opgaat van een harmonisch parkbeheer.
Op die manier moet deze bomentuin aantrekkelijk
worden voor zowel de gewone wandelaar als voor de
wetenschapper.

Een bewegwijzerd pad met infopanelen en bomen met
naamplaatjes gidsen je doorheen het arboretum.
Aangepaste panelen helpen mensen met een visuele
handicap.

Wat een verscheidenheid!
Een oude catalogus van 1955 vermeldt 60 soorten
coniferen en 155 soorten loofbomen. Daarbovenop
komen nog ongeveer 325 soorten in het fruticetum.
Samen zijn dat niet minder dan 540 soorten!
Vandaag tellen we in het arboretum (het fruticetum
inbegrepen) iets meer dan 450 struik- en boomsoorten
waaronder 120 soorten coniferen en 330 soorten
loofbomen. Ze vertegenwoordigen 50 plantenfamilies.
40 soorten zijn inheems, 410 uitheems.

Meer info te verkrijgen op www.natuurenbos.be Beheerregio Groenendaal 02 658 24 60 en www.ngz.be
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Wat is er te zien?
Merkwaardig zijn de reusachtige mammoetbomen, een
uitzonderlijke elsbes, een groot aantal vreemde eiken en
esdoorns en 'dikke Eugène', een 6 m dikke populier.

Gedragsregels

1 Blijf op de paden, trek niet dwars door het bos of veld.
2 Respecteer de natuur en de omgeving.
3 Laat geen afval achter, breng geen beschadigingen
aan, wees niet te luidruchtig.
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