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Enkele honderden boomsoorten van over de hele wereld verhuisden tussen 1902 en 1920 naar Tervuren.
Ze werden geplukt uit landen waar ongeveer hetzelfde gematigde klimaat heerst als bij ons.
Het doel? Kijken of bomen uit andere continenten ook bij ons konden overleven! De bomen die zich hier
meteen goed thuis voelden, zijn uitgegroeid tot de dikste en grootste in hun soort van België.
In het bosarboretum van Tervuren zijn de bomen geschikt volgens de regio waar ze van nature voorkomen.
Het domein is liefst 120 hectare groot. Een ‘geografisch arboretum’ op dergelijke schaal is uniek in Europa.

08 Apenverdriet

In het koude noorden houdt deze
papierberk zich als een van de
weinige loofbomen staande tussen
de sparren en lorken. De Wabanakiindianen pelden zijn schors zorgvuldig
af. Ze maakten er manden, mocassins,
wigwams en kano’s van.
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De hoogste van
het arboretum

(05) Reuzenzilverspar
Abies grandis

De reuzenzilverspar groeit in de
wouden bij de Stille Oceaan en The
Rocky Mountains. Met zijn vijftig
meter rijst hij hoog boven alle andere
bomen in het arboretum uit. Als je
over zijn lange naalden wrijft, ruik je
mandarijnen.

De stoerste boom
ter wereld

De geurigste

(07) Wierookceder
Calocedrus decurrens
De wierookceder uit de Sierra Nevada
heeft iedereen al eens vastgehad:
uit zijn hout worden potloden en
sigarenkistjes gemaakt. Het hout
heeft al een lekker geurtje, maar de
echte wierookgeur ruik je pas als je
zijn hout verbrandt.

De taaiste

(02) Pekden
Pinus rigida
Deze pekden is een overlever.
Zelfs na een brand komt hij weer
overeind: hij is een van die zeldzame
naaldbomen die jonge uitlopers kan
vormen op de stam. Zijn hout wordt
vaak gebruikt voor meubels.

(04) Zilveresdoorn
Acer saccharinum
Aan de bosrand van het arboretum
valt deze mooie esdoornsoort op.
Zijn bladeren hebben de vorm
van een hand, zoals bij de meeste
esdoorns. Maar deze heeft bladeren
die zilver kleuren, onderaan: vandaar
zijn naam!

Sequoiadendron giganteum

Openingsuren: van zonsopgang tot zonsondergang
Toegang: gratis
Uitgebreide informatie over het Arboretum vind je ook in
het toeristisch bezoekerscentrum ‘De Warandepoort’
Markt 7b, 3080 Tervuren • Tel. 02 766 53 40 • toerisme@tervuren.be • www.visittervuren.be

Deze vijfnaalder groeit op grote
hoogte in de bergen. Zwitserse
alpenboeren maken graag hun
bed van zijn aromatische hout. Ze
beweren dat een bed van alpenden
bacteriën weerhoudt, de hartslag
vertraagt en de slaap bevordert.

De scherpste

(08) Apenverdriet
Araucaria araucana
In Chili leefden de Mapucheindianen van deze boom: van de
pitten maakten ze brood en bier.
Tot in de jaren 1970 was dit echt
een modeboom in België. Overal
werd hij in voortuinen geplant. Hem
vandaag weer uit die voortuinen
krijgen is minder evident: zijn dikke,
scherpe schubben laten zich niet
aanraken. Waarom heet deze boom
Apenverdriet? Omdat een aap er niet
in kan klimmen zonder zich pijn te
doen. Een mooie naam, maar niet op
waarheid gebaseerd: er wonen geen
apen in dit gebied.

De populairste

(09) Fijnspar
Picea abies
De fijnspar is de nummer één in
bossen en huiskamers in België. In
tuinen, bossen en parken zie je hem
steevast staan. Ook als kerstboom
is hij erg populair, al voelt hij de
concurrentie van de duurdere
Normann-spar die zijn naalden veel
langer vasthoudt. Toch is de fijnspar
geen boom van hier. Hij komt uit de
bossen van het hoge Noorden en de
Centraal-Europese bergen.
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De hoogste boomsoort
van Europa

(13) Nordmann-spar
Abies nordmannia
Deze boom kennen we als
kerstboom, maar dan eentje van
de duurdere soort. Deze zilverspar
behoudt zijn naalden veel langer dan
de gewone fijnspar. In zijn vaderland
in de Kaukasus worden sommige
Nordmann-sparren wel 60 meter
hoog.

De dikste en de hoogste
in zijn soort van België

(14) Atlasceder
Cedrus atlantica

De atlasceders zijn de dikste en
hoogste van België en mogelijk van
West-Europa. Deze ceder komt uit
het Atlasgebergte in Noord-Afrika.
Door de klimaatverandering rukt hij
mogelijk naar het noorden op.
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De fleurigste

(15) Zakdoekenboom

Davidia involucrata subsp.
Vilmoriniana
De zakdoekenboom of vaantjesboom
toont al zijn spektakel in de lente. De
witte schutbladen kunnen wel 20 cm
lang worden.

De zoetste

(16) Katsura
Cercidiphyllum japonicum
Een prachtige boom uit Japan,
deze katsura. Zijn bladeren hebben
de vorm van hartjes. In de herfst
kleuren ze van geel tot oranje
en purper. Wanneer de blaadjes
van de boom vallen, begint het er al

snel naar koekjes te ruiken. Daarom
wordt de katsura bij ons ook wel
‘koekjesboom’ genoemd.

De grootste in zijn
soort van België

(17) Cunninghamia
Cunninghamia lanceolata
Deze subtropische boom kan wel
50 meter hoog worden. Hij staat goed
beschut in het park, wellicht kan hij
daarom de Belgische winters goed
de baas. Deze cunninghamia is de
grootste van België: 22 meter.

Verre Oosten

• www.arboretum-tervuren.be
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Pinus cembra

(12) Alpenden

Dit is de boom van het hoge noorden
en van de hoge bergen (Alpen,
Karpaten). In België wordt hij ook
wel aangeplant omdat hij goed

De taiga van Europa en Azië

Parking: Vlaktedreef, 3080 Tervuren

De edelste

Deze oude bekende hoeven we
niet voor te stellen: onze eigenste
kampioen van het Europese bos. De
zomereik is gewild en duur betaald in
de houtnijverheid. Zijn hout is sterk,
hard en duurzaam.

Quercus robur

Middellandse Zeegebied

Deze decoratieve tupelo schittert in
de herfst: zijn prachtige roodoranje
bladverkleuring verandert de boom
in een grote vuurbol.

De gezondste

Larix decidua

(06) Mammoetboom
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(10) Zomereik

(11) Europese lork

De Andes

Nyssa silvatica

Noordoost-Amerika
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(03) Tupelo

De duurste van Europa?

De blootste (in de winter)

Dit is de meest volumineuze boom
ter wereld. De mammoetboom kan

De vurigste

F

timmerhout oplevert. In de winter
werpt hij zijn naalden af om in de
lente frisgroen voor de dag te komen.
Een van die weinige naaldbomen die
in de herfst goud kleurt!

West- en Centraal-Europa

Betula papyrifera

10 meter dik, 90 meter hoog, en
3000 jaar oud worden. In het park zal
hij nooit zo groot worden: hij heeft
het hard te verduren onder de vorst.
Hij heeft een bijzonder dikke, zachte
schors.

Noordwest-Amerika

(01) Papierberk
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De bruikbaarste

