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Beste bomenliefhebber 

Ooit stonden bomen centraal in onze cultuur. Ze hadden een religieuze of symbolische 
functie of prijkten als statussymbool in kasteelparken. Ze bakenden grenzen af tussen 
percelen en gemeenten, of vormden met hun kroon een “dak” voor vergaderingen en 
terechtstellingen. 

 In de 20ste eeuw nam het belang van bomen in de westerse cultuur af. Hun 
symbolische en religieuze betekenis ging verloren, en door de sterke groei van de 
Vlaamse bevolking en de economie verloren onze bossen veel terrein. Heel wat van 
onze meest markante bomen gingen mee voor de bijl.

 De laatste decennia lijkt het tij te keren, mede dankzij het besef dat bomen 
in belangrijke mate kunnen bijdragen aan het milderen van de klimaatverandering. 
Van afgod over outlaw tot klimaatheld! Maar de echte bomencultuur van vroeger, die 
is nog niet terug. Voor veel mensen blijven bomen eerder een bron van overlast en 
ergernis. In Limburg is dit helaas niet anders, ook al zijn we de groenste provincie van 
Vlaanderen. 

 Met dit boek hopen we hier verandering in te brengen. Graag stellen we je 
een uitgelezen selectie voor uit de duizenden merkwaardige bomen die de “provincie 
van het bronsgroen eikenhout” rijk is. We hopen dat dit boek je verwonderd doet 
staan, en dat het je mag inspireren om samen met ons dit erfgoed te koesteren 
en te beschermen en wie weet, zelf de natuur in te trekken op zoek naar meer 
bomenpracht.

Veel leesplezier!

 

Bert Lambrechts,  
gedeputeerde van Milieu en Natuur
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             Pracht 
en prestige  
in het park
De inventarisatie van merkwaardige bomen in 
Limburg leidde naar heel wat prachtige, historische 
parken en oude tuinen. Ze herbergen vaak een unieke 
combinatie van architectuur, kunst en merkwaardige 
bomen en planten uit alle windstreken. 
 Limburg is rijk aan historische parken en tuinen. 
Je vindt ze bij (voormalige) kastelen, kloosters 
en abdijen, maar ook bij pastorieën, boerderijen, 
villa’s en zelfs gewone huizen. Daarnaast heb je de 
openbare parken, die hun geschiedenis niet zelden als 
privépark startten. 
 Parken en tuinen aan kastelen zijn vaak 
onlosmakelijk verbonden met de voormalige 
bewoners. Zij hebben de tuin naar hun smaak, 
de toenmalige mode en het heersende 
maatschappijbeeld (her)aangelegd. Denk aan de 
formele Franse tuinen en de sfeervolle Engelse 
landschapsparken. Veel kasteeltuinen bezitten 
elementen van beide stijlen. 
 

 Een belangrijk gegeven is dat bomen in parken 
doorgaans de kans krijgen om oud te worden, iets 
wat hen zeker niet overal gegund is. Bovendien 
vonden via parken heel wat exotische boomsoorten 
hun weg naar Europa. Ook door de mens gecreëerde 
cultivars en kruisingen vonden gretig aftrek bij 
adellijke en welstellende eigenaars. Kortom: voor 
bomenliefhebbers vormen parken heuse walhalla’s vol 
verrassende ontdekkingen. 
 Spijtig genoeg gaat de bijzondere rijkdom 
aan bomen in heel wat oudere parken verloren. Het 
parklandschap is door de mens gecreëerd en de 
meeste bomen ontwikkelen zich er niet spontaan. 
Afgestorven exemplaren moeten dus vervangen 
worden door nieuwe aanplanten. Helaas gebeurt dat 
nog veel te weinig. 

Onbekommerd flaneren
 Vroeger legden ze rond kastelen zogenaamde 
berceaus of loofgangen aan. Een berceau is een 
overdekt pad doorgaans van haagbeuk (Carpinus 
betulus) waar kasteelbewoonsters konden wandelen 
zonder in de zon te lopen. De dames van stand wilden 
zo blank mogelijk zijn en zich zo onderscheiden van 
de werkende mensen met hun getaande huid. Mooie 
voorbeelden van loofgangen vind je in het park van 
Alden Biesen (Bilzen), park Haffmans (Bilzen) en het 
kasteelpark Vilain XIIII (Maasmechelen). 
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Commanderij van Sint-Pieters-Voeren
Voeren
p. 225
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Kasteelpark Het Hamel 
Lummen 
p. 229
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Canadapopulier (uiterst links)
Populus x canadensis ‘Serotina de Sélys’ 
Kasteel Groenendaal 
Waltwilder (Bilzen) 
p. 230
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Stroop om de mond

Peer (korsoneispeer)
Pyrus communis 
Hoogte 13 m
Stamomtrek 2,45 m
Groeiplek Romeinse kassei,  
Groot-Loon (Borgloon)  
Coördinaten 50°47’26,8”, 5°21’00,4”
Toegankelijkheid vrij toegankelijk
Foto p. 196-197, p. 198 bovenaan

Dit is een korsoneispeer, een oude 
perenvariëteit en echte strooppeer. 
Omstreeks de jaren 1900 kwam de 
korsoneispeer veel voor in Haspengouw, 
vooral in Vliermaal. De oorsprong van 
de eigenaardige naam is niet gekend. De 
boom wordt zeer groot en opbrengsten 
van 1 000 kg vormen geen uitzondering. 
Tegenwoordig moet de korsoneispeer 
als strooppeer wel onderdoen voor de 
légipont.

TIP 
Hier tref je ook enkele mooie, geknotte essen 
(Fraxinus excelsior) (50°47’28,4”, 5°21’02,5”). 

In een aantal Haspengouwse 
belevingsboomgaarden kun je heerlijk tussen 
de bomen verpozen en picknicken. In die van 
Borgloon kun je zelfs barbecueën. Zie www.
belevingsboomgaard.be. 

In het wandelgebied Grootloon vind je tevens 
het befaamde kunstwerk ”Reading between 
the lines”, beter bekend als het doorkijkkerkje.

De oudste appelboom 
van België? 

Appel
Malus domestica 
Hoogte 9 m
Stamomtrek 2,70 m
Groeiplek Weiland achter het huis  
aan Nurop 34, Teuven (Voeren) 
Coördinaten 50°44’34,3”, 5°53’19,5”
Toegankelijkheid niet toegankelijk, maar je ziet 
de boom vanaf de weg
Foto p. 194, p. 198 onderaan

We schatten de leeftijd van deze 
respectabele veteraan op 250 jaar. In 
zijn kruin vind je veel maretakken. Het is 
de enige overlever van een voormalige 
boomgaard en zou weleens de oudste en 
dikste appelboom van ons land kunnen 
zijn. 

Lekkers uit het bos

Zoete kers (boskers, 
boskriek)
Prunus avium
Hoogte niet meetbaar 
Stamomtrek 2,25 m
Groeiplek Domeinbos Sint-Jansberg, 
Steenbergstraat, Zelem (Halen)
Coördinaten 50°58’11,6”, 5°06’00,2”
Toegankelijkheid niet toegankelijk, maar je ziet 
de boom vanaf de weg
Foto p. 195, p. 199

De zoete kers is van oudsher een 
rasechte bosboom, die in onze 
loofbossen voorkwam. De laatste 
decennia was daar niet meer veel van 
te merken. Nu herstellen ze de boom in 
ere en planten hem weer regelmatig in 
het bos aan. De zoete kers is - letterlijk 
- de stamvader van onze kersenbomen. 
Ze gebruikten de wilde soort ook als 
sterk groeiende onderstam waarop ze 
hoogstamkersenrassen entten. 

De grote, sappige kersen die we in 
de winkel kopen, zijn het resultaat 
van eeuwen selectie en veredeling. 
Kwekers telen ze op zwak groeiende 

onderstammen. Ze hebben dikker 
vruchtvlees en een zoetere smaak dan 
hun wilde neefjes. 

TIP  
In het domeinbos Sint-Jansberg, dat beheerd 
wordt door het Agentschap voor Natuur en 
Bos, vind je nog heel wat oudere bomen 
die het bekijken waard zijn. Er loopt een 
bewegwijzerde wandelroute door het bos, die 
vertrekt aan de Kolenbergstraat in Zelem, bij 
het Sint-Jansklooster, aan de brug over het 
Zwart Water. 

Meer dan een 
voetnoot 

Okkernoot (gewone 
walnoot, walnoot)
Juglans regia
Hoogte 19 m
Stamomtrek 2,68 m
Groeiplek Hoogstraat 29, Rosmeer (Bilzen)
Coördinaten 50°50’58,0”, 5°34’00,8”
Toegankelijkheid niet toegankelijk, maar je ziet 
de boom vanaf de weg 
Foto p. 200 bovenaan

Als we het over lekkere vruchten hebben, 
mogen we de okkernoot niet vergeten. 
De okkernotenfamilie is erg oud. De 
bomen groeiden op het noordelijke 
halfrond, leefden samen met dino’s, maar 
werden enorm teruggedrongen tijdens 
de ijstijden. Het waren de Romeinen en 
Grieken die de okkernoot opnieuw in heel 
Europa verspreidden. In Frankrijk is de 
okkernotenteelt erg commercieel met 
uitgestrekte boomgaarden. Dit is bij ons 
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nooit het geval geweest. 

Okkernoten kun je ook gebruiken als 
basis voor notenolie en likeur. Ben je 
geen keukenprins of -prinses? Dan kun 
je de boom nog altijd appreciëren als 
insectenweerder. De sterke geur houdt 
insecten op afstand.

Harde noten kraken

Zwarte walnoot
Juglans nigra
Hoogte 31,40 m
Stamomtrek 4,45 m
Groeiplek Kluisstraat, tuin naast nr. 16, 
Smeermaas (Lanaken)
Coördinaten 50°52’59,6”, 5°40’32,4”
Toegankelijkheid niet toegankelijk, maar je ziet 
de boom vanaf de weg
Foto p. 200 onderaan

Dat de zwarte walnoot een monumentale 
boom kan worden, zie je onder meer in 
de Kluisstraat in Smeermaas (Lanaken). 
Deze kanjer dateert van omstreeks 1890.

Als we over notenhout spreken, bedoelen 
we vooral hout van de Juglans nigra. 
Notenhout is al eeuwenlang een favoriet 
van meubelmakers. Het heeft namelijk 
twee ongeëvenaarde eigenschappen: 
het versplintert niet en vervormt niet 
in vochtige omstandigheden. Daarom 
wordt het hout onder meer gebruikt 
voor geweerkolven. Ook de harde noot 
zelf kent een bijzondere toepassing: 
de notenschalen gebruiken ze ook 
als schuurmiddel voor onder andere 
straalmotoren. 

De zwarte walnoot en okkernoot zijn heel 
interessante bomen voor de agroforestry, 
de boslandbouw die de teelt van bomen 
of struiken combineert met die van 
landbouwgewassen of vee. 

TIP  
In de Keizelboomgaard van de Nationale 
Boomgaardenstichting in Diepenbeek vind je 
een bijzondere collectie okkernoten (Juglans 
regia). Door de boomgaard loopt een fietspad 
(tussen fietsknooppunten 142 en 235) dat de 
Pampertstraat met de Keizel verbindt.

Voedsel voor 
Romeinse soldaten 
Foto p. 201

De tamme kastanje (Castanea sativa) is 
ten noorden van de Alpen al eeuwenlang 
een cultuurplant, al komt de soort 
ook vaak verwilderd voor in bossen 
en houtkanten. Van de Romeinen 
wordt verteld dat ze tamme kastanjes 
verbouwden om hun legioenen van 

voedsel te voorzien en dat ze de 
verspreiding van de boom zo in de hand 
werkten. 

Waar granen ontbraken, maakten 
kastanjes deel uit van het basisvoedsel. 
Ze kookten kastanjes en verwerkten 
ze tot meel om brood mee te bakken. 
Kastanjes bezitten bovendien medicinale 
eigenschappen. 

Oude kastanjes behoren tot de dikste 
bomen van België. Deze snoepboom 
wordt tot 30 meter hoog en kan 
verscheidene eeuwen meegaan. 
Opvallend is de typische draaigroei van 
de stam. De vruchten zitten meestal per 
drie in een stekelige bolster. Als je met 
eigen ogen wilt vaststellen wat voor 
prachtige boom de tamme kastanje 
kan worden, moet je naar de veterane 
kastanjedreef in Kelchterhoef (zie 
hoofdstuk “Op dreef”) of naar de oude 
knarren in het kasteelpark van Vilain XIIII 
en het park van het Domherenhuis (zie 
hoofdstuk “Bijzondere verzamelingen”). 

Bomen met 
braambessen 
Foto p. 202

Een populaire fruitboom is het nooit 
geworden, maar hij spreekt absoluut 
tot de verbeelding. De zwarte moerbei 
(Morus nigra) komt uit West-Azië en is 
waarschijnlijk de eerste moerbeisoort die 
in Europa werd ingevoerd. De Grieken 
en Romeinen speelden ook hier een rol 
in. Ze roemden de boom omwille van 
de lekkere, zwarte vruchten die sterk op 
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braambessen lijken. Tegenwoordig vind 
je gedroogde moerbeien - volgens velen 
“superfood” - steeds vaker in de winkels 
terug. 

In Beverst (Bilzen) groeit een 6 
meter hoge, zwarte moerbei met een 
stamomtrek van 2,30 m (op 50 cm 
hoogte). Je vindt hem aan het parkje 
naast de pastorie. De boom staat vlak 
langs de Wilderbeek (50°53’25,6”, 
5°28’28,6”). In de oude groentetuin aan 
het kasteel van Heks prijkt ook een erg 
knoestig, oud exemplaar.

Een andere moerbeisoort, de witte 
moerbei (Morus alba), wordt in China 
al duizenden jaren gekweekt als 
waardplant voor de zijderups. De kweek 
van de zijdevlinder was daar lang 
een staatsgeheim en op de uitvoer van 
de witte moerbei stond de doodstraf. 
Het heeft niet mogen baten: de zijdeteelt 
kreeg ook buiten China voet aan de 
grond. In de 19de eeuw haalden ze de 
boom naar België, maar de productie van 
zijde werd hier geen succes. De vruchten 
zijn overigens minder lekker dan die van 
de zwarte moerbei. Je vindt dus niet 
zoveel witte moerbeien in ons land. 

De exemplaren die wel in België groeien, 
hebben zelden echt witte vruchten. 
Een mooie uitzondering is een boom 
aan het kapittelhuis van Hoegaarden, 
waarvan ze stekken aanplantten in het 
Openluchtmuseum van Bokrijk, op het erf 
van woonhuis Oostvleteren. 

ENTEN OP VERSCHILLENDE HOOGTEN

Kwekers enten fruitvariëteiten op een onderstam die de groeikracht en 
de vorm van de boom bepaalt en zorgt dat de boom goede vruchten 
geeft. De begrippen laagstam, halfstam of hoogstam verwijzen naar 
de hoogte waarop we enten. Bij laagstam is dat op 70 cm, bij halfstam 
op 1,20 m en bij hoogstam tussen 1,80 en 2,20 m. 
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DE BOMENWERKGROEP:  
PLEIDOOI VOOR EEN  
LIMBURGSE BOMENCULTUUR 

De Limburgse Bomenwerkgroep werd in 2014 boven het doopvont 
gehouden door enkele bomenkenners en liefhebbers. De werkgroep 
maakt deel uit van LIKONA, de Limburgse Koepel voor Natuurstudie. 
Dit netwerk bestudeert en inventariseert de biodiversiteit in Limburg. 
Een belangrijke taak, want de provincie Limburg baseert haar 
soortenbeleid onder meer op deze onderzoeksresultaten.

 Het doel van de Limburgse Bomenwerkgroep is om de bomen 
in onze provincie te inventariseren, te bestuderen en te helpen 
beschermen, onder meer door het maatschappelijke draagvlak voor 
bomengroen te vergroten. Want hoewel steeds meer mensen het nut 
en de schoonheid van bomen inzien, worden ze toch nog al te vaak 
beschouwd als een last of gevaar en om die reden gekapt. Dat is lang 
niet altijd nodig. 

 De Bomenwerkgroep wil de Limburgers (weer) in contact 
brengen met bomen en hen anders – met meer bewondering 
en ontzag – naar deze bijzondere organismen doen kijken. We 
verzamelen en verspreiden kennis over bomen, brengen waardevolle 
bomen in kaart en helpen het Limburgse bomengroen in stand te 
houden en te verjongen. We volgen ook op hoe bomen reageren 
op het veranderende klimaat. Ons doel is dat ook de kinderen van 
toekomstige generaties nog in en rond monumentale bomen kunnen 
spelen.

 Bij het inventariseren focust de Limburgse Bomenwerkgroep 
zich op “merkwaardige bomen”. Bomen kunnen merkwaardig zijn om 
verschillende redenen. Denk hierbij uiteraard aan oude, dikke, hoge, 
grillige en zeldzame bomen. Ze kunnen echter ook merkwaardig 
zijn omwille van hun locatie, functie, belang voor de biodiversiteit, 
geschiedenis of achterliggende verhalen.

 De Limburgse Bomenwerkgroep  279

 Hoe gaat de werkgroep tewerk? We brengen iedere ontdekte 
of aangemelde boom op naam en meten hem op: de stamomtrek 
(met een rolmeter op 1,50 m hoogte), de hoogte (met een lasermeter) 
en de gps-coördinaten. Verder fotograferen we de boom en noteren 
eventuele bijzondere eigenschappen, zoals standplaats of conditie. 

 In eerste instantie nemen we deze gegevens op in een interne 
databank. Deze bevat in 2022 al zo’n 5 000 bomen. Honderden 
eigenaars van Limburgse bomen stelden hun domein open voor de 
vrijwilligers van de Bomenwerkgroep. Voor de betrokken personen 
is dit een fijne ervaring. Sommigen zijn aanwezig bij de metingen en 
stellen vragen. Na het bezoek ontvangt elke eigenaar een kort verslag. 

 Er is al heel wat werk verricht, maar de opdracht van de 
Limburgse Bomenwerkgroep is nog lang niet voltooid. Het is 
een dagelijkse opgave en een blijvende uitdaging – zeker nu de 
klimaatverandering toeslaat – te streven naar een zo groot en gezond 
mogelijk Limburgs bomenbestand.

 Van bij onze start wilden we een boek samenstellen dat een 
impressie gaf van het rijke Limburgse bomenpatrimonium. Inderdaad, 
dit is het boek dat je nu in handen hebt. Geniet ervan. Draag je liefde 
voor bomen gerust verder uit. 

 De Limburgse Bomenwerkgroep
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