Rivierenhof
De Vlaamse Dendrologische Vereniging is sinds haar oprichting in 1937, in het Rivierenhof, altijd een beetje
verbonden gebleven met dit park.
Het Rivierenhof zelf, bezit een gedeelte arboretum, dat aangelegd werd in 1923. Door de dichte aanplantingen
en sommige snelle groeiers, was het in 2004 tijd om hier een grondige onderhoudsbeurt uit te voeren. Er
werden nadien zelfs nieuwe soorten aangeplant.
Nadien kwam de vraag van de parkdirectie aan de KVDV of wij hen konden helpen om na te kijken welke
soorten er na deze werken nog effectief in het arboretum gedeelte waren overgebleven.
De inventaris begon, en in 2017 werd aan de hand van de oude inventaris, het terreinwerk uitgevoerd door
verschillende enthousiaste leden. Het resultaat was een hernieuwd plan met de wetenschappelijke namen van
de bomen en struiken. De inventaris bestaat nu uit 140 soorten en cultivars.
Later werden er nieuwe naamlabels aangebracht, zodat ook andere mensen hiervan kunnen leren.
Inmiddels was gebleken dat niet enkel in het arboretum gedeelte mooie en uitzonderlijks soorten aangeplant
waren. Heel het Rivierenhof, met een oppervlakte van 123 ha, staat vol met bomen en planten die de moeite
waard zijn. De laatste jaren wordt er zelfs volpop aangeplant en dus leek het ons nuttig om ook hier een
inventaris uit te voeren.
Einde 2020 werd dit werk voltooid, als men van voltooiing kan spreken, want een levende collectie vraagt
voortdurende opvolging. Zo zijn de verschillende cultivars van Magnolia en Cornus nog niet gedetermineerd,
omdat de meeste planten nog iets te jong zijn, en men heeft bloemen nodig om de cultivar te kunnen bepalen.
In totaal werden er in het park zelf, meer dan 600 verschillende taxa gevonden.
10 Abies soorten, 28 Acer, 53 Cornus, 20 Fagus, 12 Fraxinus, 109 Magnolia, 15 Pinus, en 71 Quercus, en tal van
andere bomen en struiken geven aan dat het Rivierenhof een park is dat niet enkel voor wandelaars en andere
bezoekers de moeit waard is, maar dat ook dendrologen hier een uitgebreide collectie kunnen bewonderen.

Vele van deze bomen zijn de laatste 10 jaar aangeplant, en in de kwekerij van het park, staan er nog vele te
wachten op een definitieve staanplaats.
In bijlage vindt u de plannen van het park en arboretum en de lijsten met de gevonden bomen, zodat diegene
die dit willen aan de hand hiervan altijd een bezoek kunnen brengen aan dit toch uitzonderlijke park.

Abies concolor 'Wintergold'_1082019_Rivierenhof
Deze cultivar is in tegenstelling van de soort geschikt voor de kleinere tuin, daar hij maar 5 m hoog zou worden.
Zoals de naam doet vermoeden, zijn de naalden in de winter geel, en dit wordt intenser als de boom ouder
wordt. In de zomer blijft er altijd een gele zweem hangen tussen de blauwgroen naalden.

Abies x arnoldiana(koreana x
veitchii)_1082019_Rivierenhof
Deze hybride is in 1953 gevonden in Göteborg Botanical Garden
‘Zweden) uit een partij zaad afkomstig van het Arnold Arboretum
(USA).
De naalden zijn vergelijkbaar met Abies veitchii, maar iets breder.
De kegels op jonge leeftijd heeft hij dan weer van Abies koreana.

Aesculus x carnea
'Plantieriensis'_18052020_Rivierenhof
Wordt ook als Aesculus x plantieriensis aangeduid.
Het is een terugkruising van Aesculus x carnea met
Aesculus hippocastanum.
De bladeren zijn een beetje een mix tussen beide
ouders.
De bloemen worden omschreven als zacht abrikoos
en zalmroze in losse pluimen. Het witgele komt
natuurlijk van onze gewone Paardenkastanje.
Er worden geen vruchten gevormd.

Catalpa ovata-17062007_Rivierenhof
Deze soort uit China is zeker niet algemeen.
De bladeren zijn tot 25 cm groot, en meestal gelobd.
Ze zijn even breed als lang, en hebben rode bladstelen. Jonge
bladeren zijn meestal paars getint bij het uitlopen.
De bloemen zijn crème geel, met rode tot paarse puntjes.

Chamaecyparis lawsoniana 'Triomf van
Boskoop'_11062016_Rivierenhof

Een snel groeiende cultivar, die in Nederland en België regelmatig
wordt aangetroffen. Het zilver blauwe een beetje hangende loof maakt
dat deze cultivar iets gemakkelijker te herkennen is.
Ontstaan in 1890 in Nederland.

Ehretia dicksonii
Deze klein boom uit Azië wordt een 15 m hoog, en zeer zelden te zien in botanische collecties.
De bladeren zijn groot en ruw bij aanvoelen.
In juliaugustus verschijnen er sterk geurende, witte bloemen in kleine trosjes aan de plant. Na de bloei komen
er gele, eetbare steenvruchten.

Ehretia dicksonii_06062019_Rivierenhof

Pinus koraiensis _1082019_Rivierenhof
Deze soort komt uit Korea, Noorsoost China, Mongolië, Oost Rusland en Japan.
Naalden in bundels van 5 bijeen, blauwgroen en 6 tot 12 cm lang. De kegels worden tot 15 cm groot, en zijn als
ze jong zijn groen en harsrijk. Bruin bij het oeder worden en dan krullen de schubben naar achter.

Pinus virginiana 'Wate's Golden' _1082019_Rivierenhof

Pinus virginiana zelf is afkomstig uit de Appalachen en is meestal een kleinere boom die op amere zandgronden
voorkomt. De Cultivar ‘Wate’ Golden’ heeft in de winter gele naalden die nadien terug groener worden. Ook de
kegels vertonen een lichtere kleur, die bij het ouden worden, donkerder wordt. USA, in 1960 gevonden door W.
Bennett.

Quercus lyrata_10062020_Rivierenhof

Deze soort komt van nature voor in de lagere nattere gebieden langsheen de Oost- en Zuidelijke kust van de VS.
Vandaar de naam Swamp oak. De bladeren zijn 10-16 cm lang en 5-10 cm) breed, diep gelobd, het breeds in de
bovenste helft van de bladeren, donker groen boven, bleker en vaak fijn harige onder. De onderste takken hangen
tot op de grond als men de bomen niet snoeit. De schors heeft langwerpige platen.

Quercus 'Pondaim'_06092020_Rivierenhof

Klein boom, een kruising tussen Q. dentata en pontica.
Grote bladeren, 16 to 24 cm lang en 8 tot 13 cm breed,
helder groen bovenaan en grijsachtig onderaan (van
Q.dentata). Door van Hoey Smith gewonnen in 1960,
Arboretum Trompenburg.

Robinia ×ambigua 'Bellarosea'_18052020_Rivierenhof
Robinia x ambigua is een hybride tussen R. pseudoacacia en R. viscosa. Deze kruising ontstond rond 1860 in
Frankrijk. In jullie verschijnen de trossen met grote roze bloemen. De twijgen zijn kleverig met doornen.

Robinia x ambigua 'Decaisneana'_18052020_Rivierenhof
Deze cultivar heeft minder kleverige twijgen en geen tot enkele doornen. De bloemen zijn lichtroze van kleur en
zijn groter dan bij de vorige.

Tree Guide, Owen Johson & David more, Collins
Dendrologie van de Lage Landen, Jan de Koning& Wim van den Broek, 14 druk, KNNV Uitgeverij, Zeist
Encyclopedia of Conifers, Aris G. Auders & Derek P. Spicer, Rotal Horticultural Society
Conifers around the world, zsolt Debreczy & istvan Racz, DendroPress Ltd, Budapest

