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 UITNODIGING WANDELING 16.09.2021 – ARBORETUM BOKRIJK  

 

Het Openluchtmuseum in Bokrijk kent quasi iedereen. Er werd ook al heel wat publiciteit 
gemaakt over ‘fietsen door het water”. Maar je vindt er nog een mooie parel : het 
Arboretum! 

 

                                 

 

 

Als wandelaar haal je je hart op in het Arboretum, een 18 hectare groot bos met een unieke 
planten-, bomen en struikencollectie van varens, houtachtige gewassen en kruiden. 

Het Arboretum  werd aangelegd vanaf 1965, eerst als een systematische verzameling . Vanaf 
1985 als een attractieve tuin waar verschillende boomsoorten, struiken en kruidachtige 
planten gecombineerd worden. Het Arboretum  is gespecialiseerd in het genus Ilex (hulst). 
Hiervan bezit het de grootste referentieverzameling van heel Europa. Daarom is dit ook de 
officiële proeftuin voor hulst, verbonden aan de Amerikaanse Holly Society. Arboretum 
Bokrijk bezit ook de nationale bamboecollectie. Andere thematische onderdelen van het 
Arboretum zijn de moerastuin, de bostuin, een varentuin en een Mediterrane tuin. 
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Op donderdag 16/09  komen we samen in het Domein Bokrijk, Bokrijklaan, 3600 GENK op 
Parking 1 om 13:30 (tegenover het Koetshuis). De wandeling begint om 14 uur en onze gids,  
Jos Vandebergh, zal ons begeleiden. De wandelpaden zijn prima begaanbaar en ook geschikt 
voor rolstoelgebruikers. De wandeling zal +/- 1 uur duren aan een rustig tempo en met de 
nodige stops onderweg. Honden aan de leiband zijn welkom!  Bovendien is het Arboretum  
een paradijs voor de amateurfotograaf! 

Er is nog een extraatje voor de auto’s met een officiële blauwe gehandicapten-kaart : wij 
vragen u om dit bij de inschrijving te melden omdat we, zodra het aantal voertuigen gekend 
is,  bij het info-center gratis parkeertickets voor deze auto’s mogen afhalen…. 

                                 

 

Na de wandeling voorzien we nog een bezoekje aan het Koetshuis voor een koffie (of iets 
anders) en een leuke babbel. 

Dank om in te schrijven, ten laatste op 04/09,  op het gebruikelijke e-mail adres : 
info@copdvzw.be 

Het COPDvzw-Team      tel. 0479/998386 


