HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË

Dinsdag 26 april 2022
ARBORETUM VAN WESPELAAR, PARK VAN HERKENRODE, MOESTUIN & TUINEN VAN WESPELAAR
Uitgesteld vorig jaar, gaat het bezoek aan het Arboretum van Wespelaar gevolgd door de private tuin
van Herkenrode uiteindelijk door op dinsdag 26 april 2022. Philippe de Spoelberch stelt vriendelijk voor
om ons in de namiddag hoogstpersoonlijk rond te leiden in zijn privé tuin alsook in de moestuin.
Als gepassioneerd dendroloog vestigde Philippe de Spoelberch zich in de jaren 1970 in Herkenrode
waar hij aan de aanleg van zijn botanische collecties begon. Daar het terrein snel te klein werd, besloot
hij in 1985 de beplantingen uit te breiden naar de bossen en weiden ten noorden van zijn tuin. Zo
ontstond het Arboretum van Wespelaar, sinds 2001 beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar
om de continuïteit te waarborgen en de ontsluiting te organiseren. Het 20ha grote park telt ongeveer
2000 verschillende soorten en variëteiten. Speciale aandacht gaat naar bomen en struiken verzameld
in de vrije natuur. Het arboretum, waar allerlei soorten bomen een plaatsje vinden schenkt zowel
aandacht aan alledaagse als aan buitengewone planten, in het bijzonder aan met uitsterven bedreigde
soorten. Enkele geslachten in de collectie genieten bijzondere aandacht: acers, magnolias,
rododendrons, stewartias naast talrijke andere soorten zoals betula (berk), carpinus (haagbeuk), ilex
(hulst), euonymus, tilia (linde), quercus (eik), styrax, viburnum, enz.
Het arboretum heeft als missie bij te dragen tot de kennis en de studie van houtachtige planten
uit de gematigde streken van de wereld. Door binnen de doelgroepen een zo volledig mogelijk e
collectie bijeen te brengen hoopt het arboretum de instandhouding en de bescherming van
zeldzame of bedreigde bomen en struiken te waarborgen. Het Arboretum onderzoekt en evalueert
ook nieuwe soorten en cultivars die in verschillende parken en tuinen van België en buurlanden geplant
kunnen worden. Tenslotte wil het arboretum zijn passie delen met het publiek en biedt het in elk
seizoen de mogelijkheid om te wandelen in een prachtige site en in alle sereniteit te genieten van de
natuur. Al deze aspecten zullen we tijdens ons bezoek kunnen waarderen: de bedreigde boom- en
struiksoorten, de explosie van lentebloemen, het netwerk van internationale verenigingen voor
natuurconservatie…
Wij hopen op een talrijk weerzien!
Met hartelijke groeten,
Louise van de Werve

HISTORISCHE WOONSTEDEN & TUINEN VAN BELGIË
Programma en praktische informatie:
9u – 13u: Geleid bezoek aan het Arboretum en de private tuin van Herkenrode door gidsen Ingrid
Simons (FR) en Koen Camelbeke (NL)
13u – 14u: lunch (picknick-belegde broodjes (vis, vlees, kaas), koffie, thee en frisdrank (softs, water,
bier, wijn).
14u – 17u: geleid bezoek aan het Park van Wespelaar en de moestuin.
Parkeergelegenheid rond de kerk van Wespelaar, tegenover de hoofdingang van het
bezoekerscentrum, of op de parking van het Arboretum (Elisabeth Willemslaan) tussen de
huisnummers 4 en 6 (nr. 4 is de gemeenteschool Klimop). Vervolgens stapt u gewoon naar de
receptie in het hoofdgebouw.
Gelieve goede stapschoenen mee te nemen: er zijn geen aangelegde verharde wegen en men stapt
over gras.
Onze vrienden, de honden zijn niet toegelaten.
Aarzel niet om u in te schrijven voor deze activiteit met het bedrag van 52€/persoon over te schrijven
op rekening van de HW.
Niet-leden zijn welkom mits betaling van 65 € /persoon.
A.a.u.b., dit is een must: louisevandewerve@historische-woonsteden.be of 02 644 5005

