
Z o  m e r  b i j  e e n k  o m s t  2 0 0 7  ( 2 3 - 2 5  a u  g u s  t u s )

Piet de Jong *, Wout Krom hout** en Frans Rou dijk***
Tij dens deze drie daag se ex cur sie in het oos ten
van Bel gië wer den acht ob jec ten be zocht. Fei te lijk
al le maal ar bo re ta, want ook de oude Bo ta ni sche
Tuin van Luik is een bo men tuin. In de drie be zoch -
te bo sar bo re tums za gen we een schat aan wou d -
reu zen en ge no ten van de apar te sfeer die ze
oprie pen, maar we moes ten ook vast stel len dat in
de bos rij ke Arden nen de be lang stel ling voor deze
ar bo re ta ge ring is. De maar liefst 50 deel ne mers
trof fen het bij zon der met het weer. 

Bo ta ni sche Tuin van Luik en het Arbo re tum in het Bois de Vec quée in Se raing

(23 au gus tus)*

De oude Bo ta ni sche Tuin in het cen trum van Luik werd al vaak be zocht bij een ex -

cur sie in het oos ten van Bel gië en daar is alle re den voor. Ze heeft nog al tijd een

zeer bij zon der bo men be stand. Met de aan leg van de tuin werd in 1816 be gon nen, 
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• In de Bo ta ni sche tuin van Luik. Foto: Nor man Ken ny.



het stich tings jaar van de uni ver si teit. Het ini ti a tief hier voor kwam van ko ning Wil -

lem I. Deze tuin werd in 1836 naar de hui di ge lo ca tie over ge plaatst. De oud ste van

de thans nog aan we zi ge bo men wer den rond 1840 ge plant. Onder hen een tien tal 

Bel gi sche kam pi oe nen. De bo men wer den door de deel ne mers zeer aan dach tig

bekeken en lokten veel discussie uit (zie foto).

Mij boei de spe ci aal de macht i ge Sor bus do mes ti ca met een stam om trek van ruim

2 m, een hoog te van ca. 25 m en mooie ron de vruch ten. Indru kwek kend wa ren de

twee Tor reya californica’s. De stam om trek van de dik ste was meer dan 2,5 m. Ze

wa ren 16-18 m hoog, maar bei de zon der de olijf vor mi ge za den. Ook de Ca rya gla -

bra (2,35 m om trek, 32 m hoog) mocht er we zen even als de Ma clu ra po mi fe ra (2 m 

om trek, 18 m hoog). De hoog ste en dik ste bo men zijn de pla ta nen, ca. 4,75 m

stam om trek en ruim 35 m hoog, maar met nog lang geen plaats in de Bel gi sche

top-10. Ook nu weer fas ci neer de mij een zeer slanke, ca 15 m hoge Paar denk as -

tan je. Het is een hy bri de, al stond er Aes cu lus pa via op het eti ket. Zon der bloe men 

ech ter moei lijk te iden ti fi ce ren. De eti ket te ring ver toon de wel meer te kort ko ming -

en. Zo wa ren twee van de drie als Gle dit sia tri a can thos aang edui de bo men G. si -

nen sis, her ken baar aan de grote ronde i.p.v. de enigszins afgeplatte doornen van

eerstgenoemde soort.

Na deze stads tuin volg de het Arbo re tum in het Bois de la Vec quee. Het bos was

snel ge von den, maar aang eko men ont dek ten we in eer ste in stan tie al leen een

bus hal te met de naam Arbo re tum. We von den ech ter een toe gangs hek en be tra -

den het 6.5 ha in 1916 aang eleg de bo sar bo re tum. Het was ing edeeld in 53 vak ken 

met in to taal 46 naald- en 38 loof hout ge was sen. Ver ge le ken met de an de re bo sar -

bo re ta be vat te het re la tief veel loof hout. Bij zon der bij de laat ste ca te go rie was de

groep Acer ru fi ner ve met prach tig ge te ken de oude stam men en ook veel na tuur lij -

ke ver jong ing. Ook on der de ruim 30 m hoge Tsu ga heterophylla’s vond veel ver -

jong ing plaats. Indru kwek kend wa ren de di ver se soor ten van de Zil ver spar. Maar

de mees te in druk maak te de zeer dik ke Pi nus pon de ro sa, met 3 m om trek, met

voor sprong de Bel gi sche kam pi oen. Ook de ruim 5 m dik ke Se quo i a den dron gi -

gan teum in het hart van het arboretum mocht er wezen. 

Er zijn in Bel gië ooit door de over heid niet min der dan 30 bo sar bo re ta aang elegd

om de ge schikt heid voor de bos bouw te tes ten. Deze func tie heb ben ze thans niet 

meer. Een aan tal is, na een pe ri o de van ver waar lo zing, ge re no veerd en heeft een

edu ca tie ve en re cre a tie ve func tie ge kre gen. We zou den de vol gen de da gen nog

veel gro te re wou dreu zen zien, maar het Arbo re tum in het Bois de Vecquee was

zeker een goede opmaat.
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Arbo re tum Ro bert Le noir, Arbo re tum St. Hu bert, Bois Saint Jean (24 au gus -

tus) **

Van daag gaan we echt de Arden nen in. Ons eer ste doel is het Arbo re tum Ro bert

Le noir in Ren deux. Dit ar bo re tum werd in de 30-er ja ren ont wor pen en aang elegd

door Ro bert Le noir. Het huis be zat een wa ter mo len, die draai de op een ri vier arm

van de Our the. De af dam ming van de ri vier leid de er toe dat er ei land jes van  aan -

geslibde klei ont ston den. Le noir plant te aan vank elijk veel co ni fe ren, maar dit was

geen suc ces. Na de oor log leg de hij zich meer toe op loof hout en kocht hij veel

plan ten bij Hil lier in Enge land, ter wijl ook veel ma te ri aal kwam van Kalm thout,

Groe nen dael en het Fran se ar bo re tum Des Bar res. De in dru kwek ken de den dro lo -

gi sche col lec tie telt mo men teel 4.300 bo men, verd eeld over 1400 ver schil len de

soor ten. Be lang rij ke ge slach ten in dit ar bo re tum zijn de Lijs ter bes sen, de Azi a ti -

sche esdoorns, de Kardinaalsmutsen, de Zilversparren maar ook vele unieke

eenlingen.

Door in span ning en van de Bel gi sche Den dro lo gi sche Ve re ni ging (BDV), in het bij -

zon der haar voor zit ter, is de col lec tie be waard ge ble ven en heeft men de be stuur -

de ren van het Waal se Ge west er van we ten te over tui gen dat deze col lec tie het

bewaren waard is.

He laas was Char les Sny ers, de klein zoon van Le noir, niet aan we zig. Van hem

hangt het na me lijk gro ten deels af dat deze col lec tie nog in stand en zo goed ge -

do cu men teerd is. In zijn een tje heeft hij de hele col lec tie ing ebracht in Plant col, de

ge za men lij ke da ta bank van de be lang rijk ste Bel gi sche ar bo re ta. Ook zorgt hij

voor ver jong ing en aanvulling van de collectie.

Dit ar bo re tum is aang eplant te gen een zuid hel ling en op de ei land jes in het

stroom ge bied van de Our the. Via brug ge tjes zijn de ei land jes met el kaar ver bon -

den. De hel ling en zijn dicht be bost maar op ver schil len de plaat sen open ge kapt

om de col lec tie een plaats en vol doen de licht en zon te gun nen. Dit werk wordt

door het Waal se ge west (de hui di ge ei ge naar van het arboretum) verricht. 

Tij dens de lunch in het pit to res ke La Roche en Arden ne voeg de Phi lip pe De

Spoel bergh, voor zit ter van de BDV zich bij ons. Hij zou die mid dag ons ver ge zel -

len. We na men de kans waar om hem onze dank over te breng en voor al het werk

dat hij op de ach ter grond voor deze ex cur sie had ver richt. We had den hier voor

spe ci aal een zeer zeld za me Par ro tia su be qua lis mee ge bracht (met dank aan

Klaas Ver boom) in de hoop dat we een plant had den die niet in zijn col lec tie

voorkomt. Dat bleek ook zo te zijn.

Na de lunch zijn we nog die per de Arden nen bin neng edrong en, op weg naar het

Arbo re tum St. Michel, een prach tig bo sar bo re tum waar een heer lij ke se re ne rust

hing die op ie der een wel da dig over kwam. Het ligt 5 km van St. Hu bert in Four neau 

St. Michel.
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We za gen hier ge wel di ge exem pla ren van Pseu dot su ga men zie sii (48 m hoog),

Tsu ga he ter op hyl la (kaars recht en ook > 40 m hoog), Abies gran dis en Abies pro -

ce ra, de groot ste Beuk (Fa gus syl va ti ca) van ver voor 1899, met een stam om trek

van 4,72 m.

Het ar bo re tum is verd eeld in 86 per ce len. Elk per ceel be vat één of meer boom -

soor ten. De eti ket te ring is goed op orde en er staan ook 13 di dac ti sche in for ma tie -

bor den langs het pad. Het bo sar bo re tum ligt op 320 m hoog te, werd van af 1899

op ge zet als on derd eel van een reeks van 30 bo sar bo re ta over heel Bel gië. We ver -

baas den ons re gel ma tig over de groot te van de kaars rech te bo men. Er zijn 67

hars acht i gen en 37 loofboomsoorten vertegenwoordigd.

Na dit pracht i ge ob ject zijn we weer rich ting La Roche en Arden ne ge re den. We

ver volg den onze rou te en kwa men zo aan bij een groot privé-ob ject dat niet toe -

gank elijk is voor re gu lier be zoek. Hier be wees Phil lip pe De Spoel bergh zijn gro te

gave om poor ten te ont slui ten die voor niet-den dro lo gen gesloten blijven.

We kwa men op het Do mai ne de Bois St. Jean, een uit ge strekt ge bied van 600 ha 

met bos sen, vij vers, wei lan den en uit ge strek te veen moe ras sen. Hier is ook een

groot ar bo re tum aan we zig met ong eveer 70 zeld za me soor ten in land se en exo ti -
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sche loof- en naald bo men. 

Aan de voet van het kas -

teel graast een kud de van

250 bisons de weiden kort.

Het do mein kwam na een

tur bu len te tijd rond en na

de Fran se Re vo lu tie, in

han den van de Fa mi lie van 

Lim burg Sti rum. Zo wel

graaf Phi lip pe als zijn zoon

Char les heeft hier veel exo -

ten, voor al naald hout, uit -

ge pro beerd. Char les was

één van de oprich ters van

de So ciété Bel ge de Den -

dro lo gie.

Het do mein ligt op het

hoog ste punt van de Bel gi -

sche Arden nen en heeft

daar om te ma ken met veel

weers ex tre men. Hoge

neer slag cij fers, fel le nacht -

vor sten, tem pe ra tuur uit -

schie ters van –27° en + 35° 

C, zwa re stor men, het blijft

ze niet bespaard.

We wer den zeer har te lijk ont haald door Mr. Ger ard La mar che en zijn vrouw. Zij zijn 

de hui di ge ei ge na ren van het Do mein. Ze wa ren zeer ver guld met ons be zoek en

lie pen graag mee door hun enor me ter rein, want het ar bo re tum ligt be paald niet

naast het kas teel. Een fik se wan de ling door dit ruwe maar prach tig ter rein gaat

voor af aan een be zoek aan on waar schijn lijk gro te co ni fe ren. Onder weg kom je

dan nog fraaie exem pla ren te gen van een bruin bla di ge esdoorn, een ge wel di ge

treur beuk (zie foto), een groep boom ha ze laars, zil ve res doorns. In het ar bo re tum

staat de ene Bel gi sche kam pi oen (in hoog te en/of stam dik te) naast de an de re. We 

za gen o.a. de op één na dik ste Abies gran dis, ruim 53 m hoog en 388 cm om trek,

dou glas sen van 44 m hoog en 416 cm om vang (zie foto), Abies pro ce ra ‘Glauca’

van 44 m hoog en 322 cm om vang, Tsu ga heterophylla’s van 45 m hoog, een Pi -

cea sit chen sis van 46 m hoog en 416 cm om vang, een Tsu ga mer ten si a na van 22

m hoog en 159 cm om vang en ga zo maar door. Je werd er stil van. Zo iets moois
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• Bij na te hoog voor de foto: Dou glas sen als  wolken -

krabbers. Foto: Wout Krom hout.



op deze lo ca tie, dat is toch wel een fan tas tisch be zit. Ger ard La mar che ver tel de

ons dat de eni ge re den waar om deze wou dreu zen er nog staan is dat ze té groot

zijn om te vellen!!

Het be zoek aan dit do mein moet als een unie ke ge beur te nis wor den ge zien. Nor -

maal komt hier nie mand in. Toch wa ren de ei ge na ren zeer ing eno men met ons

be zoek. Te rug ge keerd bij het kas teel stond er een ta fel met heer lij ke drank jes en

zelf ge bak ken vlaaien klaar.

We heb ben de heer La mar che en zijn vrouw ver blijd met een Nys sa syl va ti ca die

ze als her in ne ring aan ons be zoek op een vocht i ge lo ca tie bij de vij ver zul len plan -

ten in de hoop dat er mooie herfst kleu ren zullen volgen.

Arbo re tum de Tes se -

ni re, Do mai ne en Clo -

se rie du Rond Chêne,

(25 au gus tus) ***

De laat ste dag werd

ge heel door ge bracht

in Esneux op Le Rond

Chêne. Dit do mein is

na de 1ste we reld oor -

log op ge deeld in de

Clo se rie en het ei gen -

lij ke Do mai ne du Rond

Chêne. Aller eerst wer -

den we door Ge or ge

de zoon van André

Char lier rond ge leid in

het door hem op de

bos wach te rij  aan -

gelegde Arbo re tum de

Tes se ni re. Het acht ha

gro te ter rein heeft een

nog jonge aan plant.

Bo men die we zoal za gen: Qu er cus ro bur ‘Esneux’ (zuil vorm), Pi cea abies

‘Acrocona’, een mooie groep van drie bo men, Fa gus syl va ti ca ‘Laciniata’, een

groep Acer ru fi ner ve en ook gro te Abies gran dis.

Men heeft bij de jonge aan plant veel last van de ros se veld rat,die de boom pjes

tot 10 cm hoog te schilt, en die hier mas saal voor komt.
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Ver mel dens waard zijn nog de Jug lans mands hu ri ca, een noot met lang wer pi ge

vruch ten. Te rug bij het kas teel leid de de heer André Char lier ons rond in het kas -

teel park dat in fa sen van af 1850 werd aang elegd. Heel bij zon der zo’n den dro lo gi -

sche rond lei ding in het Frans! Ga bor Ajtay mat op zijn ei gen ent hou si as te wij ze de 

stam om vang van vele bo men, o.a.: Cryp to me ria ja po ni ca ‘Cristata’, 155 cm, Pseu -

dot su ga men zie sii 449 cm, Ca rya alba 238 cm en nog vele bo men meer. In Bel gië

meet men op 150 cm hoogte, Gabor meet op 130 cm hoog te (zie foto). De stam

van de ruim acht me ter dik ke Se quo i a den dron gi gan teum, Bel gisch kam pi oen,

werd niet ge me ten. Die was bij het pas se ren ver bor gen achter een muur. 

Wat we na de lunch, die voor tref fe lijk was, za gen maak te ie der een zeer ent hou si -

ast. Een enorm gro te tuin, met boom groe pen en ver spreid staan de co ni fe ren,

daar bij het fan tas ti sche uit zicht op een val lei, één en al ruimte!

Voor mij wa ren heel bij zon der de Taxus bac ca ta, 350 jaar oud(!), die waar schijn lijk 

als haag ach ter een half ron de me ta len bank staan en uit ge groeid was tot een

haast on voor stel ba re om vang. De kroon door sne de van deze groep is wel 20

meter.

Maar, zo als ge zegd, er is op den dro lo gisch ge bied zo veel te zien, ik raad u aan

om het zelf te be zoe ken. Dit kan ove ri gens al leen op afspraak. 
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