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VRIJBROEKPARK MECHELEN op 19 augustus 

In een iets minder goedweer week, typisch Belgische zomer, 

trotseerden een groep bloemenliefhebbers de mogelijke weergrillen. 

Het bleef echter droog en dat was al een heel belangrijk gegeven. 

Aan de ingang van het park, een groene long van ongeveer 65 ha aan 

de rand van Mechelen, verwelkomde de gids ons. In dit park treft 

men een grote plantencollectie aan. Precies op tijd startten we voor 

een aangename, leerrijke “flora”-wandeling.  

In de zogenaamde zomertuinen kregen we een boeiend verhaal over 

dahlia’s, canna’s en calla’s.  
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De Azteken cultiveerden kleurige bloemen om hun loof te gebruiken 

als dierenvoeder. Ze vertelden aan twee Spaanse avonturiers dat de 

knollen zweet- en urine-afdrijvend werkten, buikpijn bestreden en 

een gunstige invloed hadden op tumoren. Door de Spanjaarden mee 

gebracht naar Europa, bekoorde hier al vrij snel vooral de schoonheid 

van de grote, kleurige bolvormige bloemen. Verwijzend naar de 

Zweedse botanicus Andreas Dahl, kreeg de “schone” de naam 

DAHLIA. De bloeitijd duurt van juli tot oktober. Een 100-tal 

variëteiten met kleuren van zachte pasteltinten tot heel felle kleuren 

van wit tot bijna zwart kregen onze aandacht. Aansluitend hierbij, tot 

heden slaagde nog niemand in het selecteren van een blauwe bloem. 

De bloemvorm kan enkel of dubbel, elegant of zwaar, klein of enorm 

groot zijn, zelfs een pompomvorm was te bewonderen. De plant 

wordt tussen 20 en 150 cm hoog. 

 



 

COPDvzw – c/o REGUS E-mail : info@copdvzw.be 

Pastoor Cooremansstraat 3 – 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

www.copdvzw.be 

0666.641.408           RPR BRUSSEL 

Bankrekening :  BE77 1430 9861 4042 

  
 

 

 

We ontdekten ook een 40-tal canna-soorten. De canna vindt zijn 

oorsprong in Midden- en Zuid-Amerika. Daar is overleven in de 

winter geen probleem. In ’t wild in de tropen bloeit deze plant het 
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hele jaar door. In Europa kennen we een bloei van half juni tot aan de 

eerste vorst. Hoe meer zonlicht, hoe meer hij zal bloeien. Telkens 

heeft men twee bloemen na elkaar. De hoogte van de plant gaat van 

50 cm tot 2 m. Geen bloemknollen, maar een wortelstok. Sommige 

soorten hebben donker of gestreept loof. Er was zelfs een familie 

met wit loof te bewonderen. Hier was het wel opletten geblazen voor 

te felle zon. Een zonnecreme met hoge beschermingsfactor was hier 

misschien aan te raden. Bij de Kelten is “cana” een soort riet. De 

Fransen noemden het “faux sucrier” = vals suikerriet. Een apart 

weetje : Canna indica of rode Indisch bloemriet wordt op bruiloften 

gebruikt als symbool van vertrouwen. 

Recent werden ook de calla’s of aronskelken aangeplant. Calla  = 

Grieks en betekent mooi. Deze moerasplant is afkomstig uit Zuid-

Afrika. Dit knolgewas overleeft zelfs bij -10 graden celsius. In de 

winter sterven de bovengrondse delen af. Deze plant staat graag te 

pronken in volle zon, geeft prachtige kelkvormige bloemen en kan tot 

3 m hoog worden. 
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We dankten de gids en zochten een plaatsje op het overdekte terras 

van brasserie ’t Park. Nakaarten bij een lekkere koffie of andere 

drank liet ons toe om nog even te mijmeren bij zoveel schoonheid, 

die de natuur ons biedt. 

Daar er hier ook een prachtige rozentuin met meer dan 300 soorten 

te bekijken is, maakten we al plannen om mei/juni 2022 dit park 

opnieuw op te nemen in onze wandelplanning. Rozenliefhebbers 

mogen dan zeker niet ontbreken. 

Verslag Vic 

 




