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ARBORETUM BOKRIJK : 16 september 

Onze 6de wandelactiviteit, die we sinds “Als de bliksem” in Abdij van 

Park Heverlee deden, werd weer een volgend succesjuweel aan onze 

“beweeg- en sociaal contactkroon”. 

De weergoden waren ons ook deze keer goed geluimd, een 

uitstekende gids en gedreven, geïnteresseerde COPDers, alleen of 

met partner, zorgden voor een zoveelste geslaagde bijeenkomst. 
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Vlakbij Bistro Het Koetshuis aan ’t einde van Parking 1 wachtte gids 

Jos ons op. Na de gekende voorstellingsmodaliteiten kon een 

aangename, leerrijke, gezellige namiddag starten. 
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Op weg naar de ingang van het Arboretum(bomentuin met een 

bomenverzameling in een grote tuin of park) wist Jos ons meteen te 

overtuigen, dat bij velen een foutief idee over BOKRIJK leeft. Domein 

Bokrijk biedt heel wat meer dan het openluchtmuseum, dat door 

iedereen gekend is. 

Dit Arboretum is een groot bos van 18 ha. Men vindt er een unieke 

planten-, bomen- en struikencollectie van kruiden, varens en 

houtachtige gewassen. Het werd aangelegd vanaf 1965. 

Oorspronkelijk was het een systematische verzameling, wel 

ongeordend dooreengroeiend. 20 jaar later werd het omgebouwd tot 

een attractieve tuin, waarin de verschillende boomsoorten, struiken 

en kruidachtige planten gecombineerd werden.  
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Alles weergeven wat de gids ons vertelde en toonde zou ons te ver 

leiden. Enkele typische gegevens willen we toch meegeven. 

 

De bloeiende, kleurrijke cyclamen zorgden voor een prachtig 

bloementapijt. 

Men is hier gespecialiseerd in hulst. Deze officiële proeftuin is 

verbonden aan de Amerikaanse Holly Society(Hulst Vereniging). Het 

is de grootste referentieverzameling van Europa. 

Varens troffen we er in verschillende vormen en met speciale aparte 

namen, zoals wijfjes-, mannetjes-, koningsvaren e.d. 

De magnolia kreeg ook onze aandacht. Een andere naam is 

beverboom. Soms ook wel eens valse tulpenboom genoemd; de 

tulpenboom is  ons beter bekend. Een kleine tot middelgrote 

loofboom. De bloemen bloeien voor het verschijnen van de bladeren. 

Ze zijn geurig en kleurig, van violet over roos, rood naar wit. 
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Een grote bamboecollectie behoort ook tot de bijzonderheden in  dit 

park. Een zeer snel groeiende grassoort. De wortels kruipen onder de 

grond verder. De stengels zijn hol en kunnen een diameter hebben 

tussen enkele mm en 25 cm. De lengte kan variëren van enkele cm 

tot meer dan 30 m. De reuzenbamboe haalt 35 m. Bamboe is het 

voornaamste voedselbestanddeel voor de reuzenpanda.  

Van de boomsoorten kregen gewone beuk, haagbeuk, zomer- en 

wintereik, evenals enkele naaldboomsoorten speciale aandacht. Na 

de deskundige uitleg van Jos kijken we zeker op een andere manier 

naar de boomsoorten, wanneer we weer voor een wandeling het bos 

intrekken. 

Een deugddoende tocht, waarbij we heel wat frisse, zuivere lucht 

inademden, beëindigden we na twee uur in Het koetshuis.
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Een lekkere koffie of andere drank was welgekomen. Daarbij werd 

ons heerlijke “Limburgse vlaai” geserveerd. Beide ingrediënten deden 

al snel de tongen loskomen. De onderwerpen van dit 

“praatprogramma” wil ik jullie besparen. Iedereen was ervan 

overtuigd, dat dergelijke initiatieven van onschatbare waarde zijn. Als 

patiëntenvereniging zet dit ons aan om op de ingeslagen weg verder 

te gaan. Lotgenoten, grijp zo’n kans met beide handen en wees er de 

volgende keer bij. 

Verslag :  Vic 




