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Arboretum. 

Een landgoed met uitzicht  
op de Betuwe
Arboretum Belmonte heeft een boeiende ontstaansge-
schiedenis die teruggaat naar landgoed Belmonte, wat 
mooie berg betekent. Zo’n 170 jaar geleden, rond 1845, 
zette Thierry Juste Baron De Constant Rebecque de 
Villars zijn zinnen op het hoogste punt van de Wagen-
ingse Berg met een fabelachtig uitzicht op de Betuwe. 
Hier besloot hij een villa in Italiaanse stijl te bouwen. 
Door telkens grond aan te kopen verkreeg hij uiteindelijk 
een landgoed van zeventien hectare. In 1936 schonken 
zijn nazaten het bezit aan de Stichting Het Geldersch 
Landschap. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog 
is de villa helaas verwoest. De ruïne werd afgebroken, 
maar het uitzicht op de Nederrijn met zijn uiterwaarden 
is gebleven en levert nog altijd, vooral bij hoogwater, een 
imposant ‘Hollands’ vergezichten op. Verder herinneren 
de tuin en het familiegraf op de Westberg nog aan het 
voormalige landgoed.
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Een arboretum in ontwikkeling

In 1951 kocht het Rijk het landgoed voor de toenmalige 
Landbouwhogeschool – nu Wageningen University and 
Researchcentre (WUR) – om er voor het onderwijs en 
onderzoek een arboretum aan te leggen. Het nabij gelegen 
arboretum De Dreijen was al voor de Tweede Wereldoorlog 
te klein geworden voor de sterk groeiende hogeschool. In 
1953 begon de aanplant van boom- en struikcollecties op 
Belmonte, eerst in het westelijke en enkele jaren daarna in 
het oostelijke deel. Die tweedeling is nog te zien aan een 
strook bos die van noord naar zuid door het Belmonte 
loopt. Samen met een aantal oude, vrijstaande bomen op 
andere plekken is dit wat nog resteert van de oorspronke-
lijke tuinaanleg door de hogeschool. De huidige omvang 
van het arboretum is ongeveer twaalf hectare. En zoals 
dat hoort bij een arboretum ligt het accent op loofbomen 
en struiken. Samen met de beboste helling aan de zuid-
kant, de historische Holleweg en het Westbergveld aan 
de westkant vormt het Belmonte Arboretum een prachtig 
landschappelijk geheel.



Bijzondere bomen en  
struiken

Het hele jaar door is het aangenaam wandelen in het 
Belmonte Arboretum, maar de maanden april tot en 
met juni vormen het hoogtepunt. Dan staan de bev-
erbomen (Magnolia), de Anna Paulownaboom (Pau-
lownia), de vele sierappels (Malus) en de struiken van 
unieke collectie Rhododendron’s in bloei. De herfst 
is sfeervol door de vele herfstkleuren en vruchten, 
waarbij vooral de vruchten van de Kardinaalsmutsen 
(Euonymus) de aandacht trekken.
Een deel van de collecties behoort tot de Nationale 
Plantencollectie (NP). Daarin zijn plantenverzamelin-
gen ondergebracht die voor onderzoek en onderwijs, 
uit cultuurhistorisch oogpunt of in maatschappelijk op-
zicht een bijzondere waarde hebben. Het beheer van 
de NP-collecties wordt wetenschappelijk verantwoord 
uitgevoerd door botanische tuinen die zijn aanges-
loten bij de Stichting Nationale Plantencollectie (SNP). 
Het Belmonte Arboretum is dus ook aangesloten en 
beheert onder meer de NP-collecties van het geslacht 
Rhododendron en de rozenfamilie met als belangrijke 
vertegenwoordigers rozen, sierkersen, sierappels, 
sierperen, meidoorns en lijsterbessen. Onder meer op 
grond van deze collecties is het arboretum geregis-
treerd als museum.  

Activiteiten in Belmonte  
Arboretum

Het Belmonte Arboretum organiseert van april tot 
oktober een flink aantal activiteiten: interessante the-
mawandelingen over de tuin en de collecties maar ook 
over de vogels, dag- en nachtvlinders die er leven. 
Twee keer per jaar is er een planten- en stekkenbeurs. 
Het activiteitenoverzicht vindt u op onze website. 
Wandelt u op eigen gelegenheid en wilt u informatie? 
Onze collecties, de bloeidata en andere gegevens 

Rozenfamilie
Rosaceae

De rozenfamilie (Rosaceae) is rijk vertegenwoordigd 
in het Belmonte Arboretum. Enkele opvallende col-
lecties:

Sierappelcollectie (Malus) 
Direct bij de hoofdingang en ook elders in het arbore-
tum staan tussen eind april en begin mei de sierappels 
overdadig te bloeien. Vanaf september tot aan de eerste 
vorstperiode hangen de kleine appeltjes sierlijk aan de 
takken. De variatie aan sierappelbomen is groot: forse 
bomen voor parken, kleinere voor stadstuinen en zuil- 
en treurvormen. Door geleidelijk nieuwe cultivars aan te 
planten wordt het sortiment deels vervangen.

Lijsterbessen (Sorbus) en Meidoorns  
(Crataegus)
Ook zij horen bij de rozenfamilie. De meeste bomen en 
struiken bloeien in mei met witte bloemen. De variatie 
aan bladvormen en vruchtkleuren maakt dat ze ook in 
de herfst een feest zijn voor het oog.

Rozen (Rosa) 
De rozencollectie in het arboretum behoort tot de bel-
angrijkste wereldwijd en bestaat uit vijf hoofdgroepen:
•  Wilde (‘botanische’) soorten van het noordelijk hal-

frond. De bloei valt hoofdzakelijk in juni, met in het 
najaar een enorme verscheidenheid aan bottels;

•  Historische tuinrozen bekend van 17e-eeuwse schil-
derijen. Ook deze rozen bloeien voornamelijk in juni;

•  Rozenonderstammen waarop cultuurrozen worden 
geënt. Als collectie bijzonder maar niet als sierplant-
en;

•  De “Doorenboscollectie” is een historische collectie 
van de Duinroos, geselecteerd door S.G.A. Dooren-
bos (1891-1980).

•  De collectie van andere inheemse rozen (Neder-
landse wilde rozen) wordt uitgebreid.

kunt u ook digitaal bekijken op uw smartphone of  
tablet: http://belmonte.arboretumexplorer.org. Er zijn 
ook leuke en informatieve wandelingen beschreven. 
Het Koetshuis leent zich in combinatie met het arbo-
retum uitstekend als trouwlocatie. Informeer naar de 
mogelijkheden. Ook is het Koetshuis beschikbaar als 
ontvangstruimte, voor cursussen, recepties en andere 
activiteiten voor kleine groepen. 

Vrijwilligers helpen mee
In het dagelijkse onderhoud en beheer zijn vele vri-
jwilligers actief. Ze schoffelen, ruimen op, snoeien, 
beregenen en doen van klussen. Ook zijn zij betrok-
ken bij het beheer van het Koetshuis, de organisatie 
van tuinwandelingen, administratieve werkzaamheden 
en andere activiteiten. U wordt van harte uitgenodigd 
ook mee te doen als vrijwilliger! Meld u zich daarvoor 
aan via info@belmontearboretum.nl, waar u ook ver-
dere informatie kunt opvragen.

Draag het arboretum ook een  
warm hart toe 

Het beheer en onderhoud van de tuin is kostbaar. Lang 
niet alles kan door vrijwilligers worden opgepakt. Het 
wetenschappelijk verantwoord vastleggen en beheren van 
alle bijzondere planten, bomen en heesters in een database, 
maar ook het dagelijkse onderhoud aan de gazons, paden en 
plantvakken kan niet zonder inzet van professionals. En daarbij: 
een collectie is niet statisch. Planten gaan dood en er komen 
nieuwe bij ter vervanging of aanvulling. Allemaal zaken die geld 
kosten. 

Steun daarom de inzet van de  
Stichting Belmonte Arboretum
•  door donateur te worden (aanmelding via onze website).  

U ontvangt twee keer per jaar het Bulletin van het Belmonte 
Arboretum;

•  via een legaat of schenking bij notariële akte (informatie op 
onze website);

•  door het overmaken van een bedrag op rekening  
NL43 RABO 0166.8552.86 t.n.v. Stichting Belmonte Arboretum 
te Wageningen. De Belastingdienst erkent de stichting als 
culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften zijn 
daardoor voor de inkomstenbelasting  aftrekbaar.

Bedrijven kunnen het arboretum op diverse manieren financieel 
steunen. Bijvoorbeeld door een activiteit te (laten) verzorgen,  
door een structurele samenwerking aan te gaan als maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen of door hulp te bieden bij een 
incidenteel project. Nadere informatie hierover kunt u inwinnen via 
info@belmontearboretum.nl

Rhododendron een  
wereldberoemde collectie

Het Belmonte Arboretum bezit een unieke Rhodo-
dendron collectie, de grootste in de Benelux. Deze 
bestaat uit wilde soorten en gekweekte variëteiten 
(‘cultivars’) en staan in groepen van verwantschap. 
Eind april-begin mei ontvouwt zich in het arboretum 
een waar kleurenpalet, maar de vroege soorten kun-
nen al in februari bloeien en enkele late soorten tot 
in augustus. Tot de Rhododendron’s behoren ook de 
planten die in de volksmond Azalea’s heten.

De Rhododendron collectie is in twee perioden aange-
plant. Het oudste deel stamt uit de jaren ‘50 van de 
vorige eeuw en staat langs de bosrand middenin het 
arboretum. Sinds 2003 wordt in het oostelijke deel een 
groot nieuw collectiedeel aangeplant in samenwerking 
met de Nederlandse Rhododendron Vereniging. 
In het arboretum staan Rhododendron’s voor zowel 
kleine (rots)tuinen als parken. De grote variatie aan 
bloemkleuren en -vormen is bijzonder en sommige 
soorten hebben zelfs geurende bloemen. 


