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Bij het doornemen van de financiële situatie van onze 
Stichting, in december 2008, werden eerdere conclusies 
weer eens bevestigd. De Stichting is financieel 
gezond, maar de inkomsten -lees de bijdragen van de 
begunstigers- zijn niet voldoende om de uitgave van het 
Bulletin en eventuele andere activiteiten te bekostigen. 
Het vergroten van het aantal contribuanten- de enige 
goede remedie- blijft achter bij wat nodig is. Helaas 
heb ik dit al een aantal malen met U gedeeld. Precies 
nu er van alles rond de Dreijen staat te gebeuren is 
vergroting van de “aanhang” cruciaal. Het bestuur gaat 
zich nog meer inspannen om de aanwas te realiseren. 
Het is echter ook niet te vermijden om , met ingang 
van 2010, de minimumbijdrage te verhogen tot € 20. U 
ontvangt daarover nog een afzonderlijke brief.  
Ook met het oog op de extra inspanning ben ik blij 
dat drs. P. den Besten bereid is tot het bestuur toe 
te treden, in het volgende Bulletin kunt U kennis 
met hem maken.  Dit Bulletin is niet gericht op het 
verspreiden van het laatste lokale nieuws. Toch wil ik 
Uw aandacht vestigen, misschien weet U het al, op het 
besluit van de gemeenteraad van Wageningen van 9 
maart jl. De Raad heeft een bedrag vrijgemaakt voor de 
uitvoering van een onderzoek naar de mogelijkheden 
voor de ontwikkeling van de Dreijen  waarin “onze” 
tuin, het Dreijen arboretum een centrale centrale 
ligging heeft. Dit op basis van een intentieverklaring 
tussen WUR en Gemeente. Zij streven naar een 
langdurige samenwerking voor de benutting van de 
bijzondere kwaliteiten van het plangebied. Voor ons 
is het belangrijkste onderdeel van de uitvoering van  
de intentieovereenkomst het ontwikkelen van een 
masterplan met een ontwikkelingsprogramma en 
stedenbouwkundige stuctuur. Bij de uitwerking van het 
masterplan zal een passend burgerparticipatieptraject 
worden gevolgd. Dit nu gaan wij op zijn minst met 
argusogen volgen, voor ons staan de belangen van 
de botanische tuinen voorop. Overigens zal er bij de 
uitwerking gewerkt worden van grof naar fijn. Laten 
we hopen dat voor de botanische tuinen de duivel niet 
schuilt in de (fijne) details.   

Jacques Schippers, voorzitter , Broekemalaan 10,  

6703 GM Wageningen, 0317 423 258, schippers@dds.nl

Bulletin van de Botanische 
tuinen te Wageningen

Het Bulletin is een uitgave van 

de Stichting Vrienden van het 

Arboretum te Wageningen.  

Het Bulletin  

verschijnt tweemaal per jaar, in 

het voorjaar en het najaar.

Redactie

Prof. dr. K. Verhoeff  

(voorzitter)

ir. L.e. Groen 

drs. W.L.A. hetterscheid

Prof. dr. L.h.W. VAn der PLAs

Redac t i e -ad res

Generaal Foulkesweg 37, 

6703 BL Wageningen.

Ongewijzigde overname van 

artikelen uit het Bulletin is 

onder bronvermelding 

toegestaan na verkregen 

toestemming van de auteur(s) 

en de redactie.

vo rmgev ing

Grafisch Atelier Wageningen

druk 

Drukkerij Modern, Bennekom

   

ISSN: 0166-7092  

inhoud 
2 Van de voorzitter

3 redactioneel

4  Even voorstellen… 
Linus van der Plas

5   Nederlandse 
Rodelijst soorten  
in botanische tuinen

10  Vanuit de tuinen 
Belmonte op z’n Best

12   Wandelen in het 
Belmonte arboretum

 
14   Het arboretum van de botani-

sche Tuin Kerkrade
 
19   bloeikalender

Redactioneel
Bulletin 55 bevat weer vele nieuwtjes, in de 

vaste rubrieken en in de artikelen.

De redactie is uitgebreid met de komst van 

Linus van der Plas, tot voor kort hoogleraar aan 

de Wageningen Universiteit en geen onbekende 

voor de lezers van ons Bulletin. 

Zijn liefde voor de Botanische tuinen in Wage-

ningen blijkt uit zijn eigen introductie, in dit 

nummer weergegeven. Hartelijk welkom in ons 

midden Linus!

Nieuw is ook de informatie over Rode lijst soor-

ten, een weinig bekende activiteit van Botani-

sche tuinen in Nederland, waaraan ook “Wage-

ningen” deelneemt.

Het artikel over een bevriende Botanische tuin 

gaat deze keer over de Botanische Tuin  Kerk-

rade. Ben Groen rapporteert daarover. Tenslotte 

verhaalt een oud-lid van de Raad van Bestuur 

van Wageningen UR over zijn wandelingen in 

het Belmonte arboretum, vroeger en nu. 

Jacques schippeRs koen veRhoeff

van de voorzitter
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andRé van pRoosdiJ & MiRJaM leMMens

nederlandse 
Rodelijst soorten 
in botanische 
tuinen

op de nederlandse Rode lijst van bedreigde planten staan 499 soorten ver-
meld. dat is bijna 1/3 van de nederlandse flora. Bescherming van en voor-
lichting over bedreigde plantensoorten is een belangrijke taak voor bota-
nische tuinen. Wereldwijd spannen tuinen zich hier voor in, zoals te lezen 
valt op de website van Botanic gardens conservation international (www.
bgci.org). 

crassula t i l laea Mosbloempje

even voorstellen…
linus van deR plas

Vanaf  2009 zal ik de redactie 
van het Bulletin versterken en 
daarom wil ik me graag even 
voorstellen. de trouwe lezers 
zullen wellicht mijn naam al 
eerder gezien hebben omdat 
ik een frequent bezoeker ben 
van het dreijen-arboretum en 
over mijn lunchwandelingen 
daar twee keer een artikel heb 
geschreven. dit hing mede 
samen met het feit dat ik vanaf 
1990 gewerkt heb als hoogle-
raar Plantenfysiologie in het 
Botanisch centrum aan de 
Arboretumlaan en daardoor bijna 
werk “in” de Botanische tuin…
ik heb Biologie gestudeerd 
aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam en ben daar ook in 
1977 gepromoveerd op een plan-

tenfysiologisch proefschrift met 
een Wagenings tintje, over de 
veranderingen die in aardappels 
optreden tijdens de bewaring. 
na mijn promotie ben ik op de 
VU blijven werken als staflid bij 
de afdeling Plantenfysiologie. 
in 1990 ben ik begonnen als 
hoogleraar Plantenfysiologie 
aan de Landbouwuniversiteit en 
ben daardoor actief betrokken 
geweest bij de nieuwbouw van 
“de Banaan” aan de rand van het 
dreijen-arboretum, aan het begin 
van de jaren negentig. de groe-
pen, die nu nog het Botanisch 
centrum bewonen gaan deze 
zomer verhuizen naar de nieuw-
bouw aan de droevendaalse 
steeg, maar ik ga dan niet mee 
omdat ik sinds 1 januari met 

(vervroegd) pensioen ben.
hoewel ik van professie dus 
experimenteel plantenwe-
tenschapper ben geweest, en 
mijn onderzoek grotendeels in 
laboratoria plaatsvond, ben ik 
als veldbioloog aan de biologie 
begonnen en heb daarom ook 
altijd de overlevingsmechanis-
men van planten in de natuur 
en de vele aanpassingsmecha-
nismen die planten daarvoor 
ontwikkeld hebben, als start-
punt genomen voor onderwijs 
en onderzoek. Als motto voor 
mijn afscheidsrede had ik dan 
ook gekozen voor de oude uit-
spraak van fop i. Brouwer over 
de natuur …wat groeit en bloeit 
en nog altijd boeit…. Met een 
dergelijke interesse is het ook 
altijd weer een genoegen om in 
de Botanische tuinen in alle sei-
zoenen met aandacht te kijken 
naar alle bijzondere planten die 
daar (gelukkig nog) in gevonden 
kunnen worden. Mijn aandacht 
gaat daarbij niet alleen uit naar 
de planten, maar ook naar de 
interactie met dieren, zoals bij-
voorbeeld vlinders en libellen, 
waarover ik ook een artikel in 
het Bulletin heb geschreven in 
2006. 
Mijn interesse in het arboretum 
is ook toegenomen sinds ik, na 
het overlijden van Jan Just Bos, 
kort betrokken was bij een aan-
tal kanten van het beheer van de 
tuinen; ik zal dan ook met veel 
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BGci heeft het kweken van bedreigde 
planten en het informeren van bezoekers 
zelfs benoemd tot één van de concrete 
acties die botanische tuinen kunnen 
ondernemen om een bijdrage te leveren 
aan het behoud van biodiversiteit op 
aarde. nederlandse botanische tuinen, 
arboreta en dierentuinen werken samen 
in de nederlandse Vereniging van Bota-
nische tuinen (nVBt) en ontvangen elk 
jaar ruim 5 miljoen bezoekers. Velen 
daarvan zijn sterk geïnteresseerd in 
natuur, in planten en in het behoud 
ervan. de tuinen maken zich dit jaar en 
in de toekomst sterk om te proberen 60% 
van de plantensoorten die op de neder-
landse rode Lijst staan, op te nemen in 
hun collecties en om de bezoekers te 
informeren over deze bedreigde planten.

inmiddels doen al 12 tuinen mee aan 
dit project. deze tuinen liggen verspreid 
over heel nederland en hebben allemaal 
een andere bodemsoort en andere col-
lecties. dat is gunstig, want die 499 rode 
lijstsoorten groeien in de natuur in heel 
verschillende biotopen. elke tuin kan 
door haar ligging en haar eigen exper-
tise weer andere soorten kweken en 
tentoonstellen. op die manier worden 
biotopen en soorten door tuinen als het 
ware ‘geadopteerd’. sommige arboreta 
hebben ruimte voor bedreigde bomen en 
struiken, terwijl kleine tuinen zich liever 
richten op het kweken van de kleinere 
kruiden. Zo legt de hortus Botanicus in 
Amsterdam zich vooral toe op kruiden, 
duinplanten en stinzenplanten. in het 
tweede deel van dit artikel vindt u uitleg 
over de zeldzame nederlandse planten-
soorten die al van nature op de dreijen 
voorkomen. het zal u inmiddels wel dui-
delijk zijn dat met de bijdragen van al die 
tuinen die 60% een heel reëel doel is.

Aandacht voor bedreigde plantensoor-
ten is gelukkig niet nieuw. er groeien in 

Rode liJst sooRten 
in het dReiJen aRBoRetuM

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie
Arabis glabra torenkruid
Campanula rapunculus rapunzelklokje
Centaurea scabiosa Grote centaurie
Crassula tillaea Mosbloempje
Cucubalus baccifer Besanjelier
Dactylorhiza-soorten orchideeën soorten
Dianthus armeria ruige anjer
Filago minima dwergviltkruid
Filago vulgaris duits viltkruid
Holosteum umbellatum heelbeen
Marrubium vulgare Malrove
Plantago media ruige weegbree
Rhinanthus-soorten ratelaar soorten
Salvia pratensis Veldsalie
Sanguisorba minor Kleine pimpernel
Stachys arvensis Akkerandoorn
Thalictrum minus Kleine ruit

diverse tuinen al veel rode lijstsoorten. 
een aantal tuinen gaat in 2009 het aantal 
soorten per tuin vergroten (dat geldt ove-
rigens nu nog niet voor het dreijen arbo-
retum). dat gebeurt in nauwe samenwer-
king met het ministerie van LnV, omdat 
veel zeldzame soorten ook beschermd 
zijn en dus niet zomaar in het wild ver-
zameld mogen worden. er wordt met 
toestemming van LnV en de betreffende 
terreinbeheerder op een zorgvuldige 
manier zaden en stekken verzameld. in 
de tuinen wordt d.m.v. borden, folders, 
rondleidingen, lezingen en lespakketten 
uitleg gegeven over waar deze soorten in 
nederland in het wild voorkomen, wat 
de reden is dat plantensoorten bedreigd 
zijn en welke maatregelen genomen wor-

den om ze te beschermen. en daarmee 
vervullen de tuinen misschien wel hun 
voornaamste functie: bezoekers laten 
genieten van mooie, bijzondere planten 
en hen informeren over de rijkdom en 
de kwetsbaarheid van die planten. Want 
u, als plantenliefhebber weet, dat na een 
eerste kennismaking met een plant, u 
deze ook in de natuur vaak weer zult her-
kennen.

Rode lijstsoorten in het dreijen 
arboretum
naast de aangeplante collectie met vaak 
bijzondere soorten komen er ook van 
nature zeldzame en soms zelfs zeer zeld-
zame planten voor in het  dreijen  arbo-
retum. Vele daarvan zijn opgenomen in 

dianthus armeria Ruige anjer 
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in de zomermaanden valt vaak het rijk 
bloeiende ruige grasland nabij de vijvers 
naast het transitorium op, het zoge-
naamde “fluviatiel”. U kunt hier jaarlijks 
de Kleine ruit (Thalictrum minus),  Kleine 
pimpernel (Sanguisorba minor), Gewone 
agrimonie (Agrimonia eupatoria), rapunzel-
klokje (Campanula rapunculus),  orchideeën 
(Dactylorhiza-soorten) en diverse ratelaars 
(Rhinanthus-soorten) bewonderen, allemaal 
rode lijstsoorten.

ook in de buurt van de lager gelegen vij-
ver staan diverse rode lijstsoorten zoals 
Veldsalie (Salvia pratensis), ruige weegbree 
(Plantago media), Akkerandoorn (Stachys 
arvensis), Malrove (Marrubium vulgare) en 
Grote centaurie (Centaurea scabiosa).
op een enkel pad groeien dwergviltkruid 
(Filago minima) en duits viltkruid (Filago 
vulgaris). “vulgaris” betekent ‘gewoon of 
normaal‘, maar duits viltkruid is zeker 
geen “gewone” plant!

een andere zeer zeldzame plant in de 
tuin is de klimmende Besanjelier (Cucu-
balus baccifer). deze klimt in een van de 
heesters en is ook gevonden in een hek.
eén van de incidentele gasten is toren-
kruid (Arabis glabra) dat vooral voorkomt 
aan de randen van de tuin, maar telkens 
op verschillende plaatsen! een andere 
sporadische bezoeker is heelbeen 
(Holosteum umbellatum) dat soms opduikt 
in boomspiegels, maar daar helaas niet 
ieder jaar te bewonderen is. Vaak ont-
snapt heelbeen aan de aandacht omdat 
ze heel vroeg in het jaar bloeit en weinig 
opvalt.
Langs de rand van de tuin komt ook 
ruige anjer (Dianthus armeria) voor, maar 
die heeft zich de laatste jaren ook op de 
rots gevestigd.
Zo wordt duidelijk dat de waarde van een 

botanische tuin niet alleen is af te meten 
aan de aangeplante collecties!
in het Belmonte arboretum is nog geen 
inventarisatie verricht met betrekking 
tot rode lijst soorten.

iR. andRé van pRoosdiJ

Wetenschappel ijk collect iebeheerder

hortus botanicus amsterdam

MiRJaM e. leMMens

collect iebeheer botanische tu inen  

Wageningen un ivers ite it

de zogenaamde rode Lijst van onze flora 
en dienen derhalve te worden beschermd. 
sommige planten zijn ieder jaar weer 
te bewonderen, andere zijn incidentele 
“bezoekers”; na hun eerste verschijning 
zijn ze vaak jarenlang afwezig om dan 
plots opnieuw op te duiken, vaak op een 
andere plek. tot nu toe zijn er in totaal 
22 rode lijst soorten op en aan de rand 
van het dreijen arboretum gesignaleerd. 
twee soorten, de nachtkoekoeksbloem 
(Silene noctiflora) en Gevlekt biggenkruid 
(Hypochaeris maculata), zijn hier de laatste 
jaren niet meer gezien en vermoedelijk 
zijn beide soorten uit de botanische tuin 
verdwenen. Maar dan rest ons nog altijd 
20 zeldzame tot zeer zeldzame soorten!

Als bezoeker van onze tuin loopt u vaak 
ongemerkt over één van de meest bijzon-
dere planten heen, het Mosbloempje (Cras-
sula tillaea). deze eenjarige plant is vooral 
op weinig betreden paadjes te vinden. het 
is een zeer klein, mosachtig plantje met 
dunne, liggende of opstijgende stengels 
en nauwelijks opvallende roze of witte 
bloempjes. eerst kwam het Mosbloempje 
voornamelijk voor in het rosarium gedeelte 
op de paden, echter vanwege veranderend 
onderhoud van de paden neemt daar het 
aantal plantjes af. Gelukkig komt deze plant 
de laatste jaren ook steeds vaker in diverse 
plantvakken voor. en ondanks dat deze 
plant in nederland tot de zeldzame soorten 
behoort, groeit ze massaal op de dreijen!

fi lago vulgar is duits v i l tkruid 
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Vanuit de tuinen
WilBeRt hetteRscheid Botanische tuinen Wageningen uR, 

Wetensch. cuRatoR

Voorjaar betekent oprui-
men. en zo is dat ook bij 
botanische tuinen. Zaken 
als dood hout en dode 
bomen verwijderen. in het 
dreijen arboretum is dat 
ook gebeurd en een van 
de grotere bomen (een 
rhus soort) met 5 grote en 
dreigende overhangende 
halfdode takken is verwij-
derd. ruimte voor nieuwe 
aanplant. 
ook zijn de vakken ver-
dwenen nabij “de Banaan” 
die in het gras waren 
aangelegd om tijdelijk de 
WUr collectie gematigde 
voedselgewassen te stallen. 
nu zijn alle lijnen weer 
golvend. de kalkrots in het 
dreijenarboretum wordt 
in fasen afgebroken, want 
die functioneert niet meer 
en komt steeds verder in 
de schaduw te liggen van 
nabije bomen. de rest 
van de rots zal grotendeel 
bewaard blijven en er 
wordt gedacht aan een her-
bestemming, mogelijk voor 
kleine rododendronsoorten. 
een wat onverwachte 
opruiming was het plots 
verdwijnen van het kunst-
werk “de roos van staal” 
van het grasveld langs de 
Gen. foulkesweg. door een 

minder optimale commu-
nicatie werd dit kunstwerk 
door de universiteit weg-
gehaald, zonder dat de staf 
van de Botanische tuinen 
daar iets van wist. na een 
“Mea culpa” bleek echter 
wel dat de roos niet meer 
terugkomt en deel wordt 
van een ‘kunstwerkenpad’ 
op de nieuwe campus. Wel 
lukte het nog om Linnaeus 
te redden van dit lot. 
die hoort toch echt thuis 
op ons dreijen arboretum. 

in Belmonte kon ook opge-
ruimd worden, en wel een 
in brand gestoken bank. 
We hopen dat dit een een-
zaam incident zal blijven 
en geen trend wordt. er 
worden met enige regel-
maat banken aangeboden 
door Wageningse inwoners, 
maar die zijn natuurlijk 
niet als brandhout bedoeld. 
het Wagenings 
Universiteits fonds liet 
een informatiebord maken 
voor het beeldbepalende 
kunstwerk “ontluikend 
Leven” van huub Kortekaas. 
terwijl ik dit schrijf staat 
het bord er nog niet, maar 
misschien wel als u dit 
leest. 
een reeks Liquidambars 

is verplaatst vanwege drei-
gende scheefgroei door 
schaduw, naar een pad langs 
het hellende grasveld, zodat 
daar een laan kan ontstaan. 
helaas hebben de konij-
nen, die deze winter in het 
Belmonte arboretum zeer 
actief zijn geweest, de bast 
van de basis van de stam-
men erg beschadigd. We 
hopen dat er geen infecties 
optreden. 

ten slotte zal op 25 april 
weer de openluchtbeurs 
“Belmonte op z’n Best” 
georganiseerd worden in 
het Belmonte arboretum. 
Waarbij een aantal vereni-
gingen stands zullen vullen 
met informatie en met plan-
ten voor verkoop. daarnaast 
zal een aantal kwekers ook 
met verkoopstands aanwe-
zig zijn. Vorig jaar was een 
schoorvoetend, maar succes-
vol begin dat uitnodigde tot 
herhaling. U kunt op deze 
beurs vooral niet-doorsnee 
sortiment zien en kopen, 
wat u op andere beurzen 
niet zult tegenkomen. start 
om 10.00 uur, toegang gra-
tis.

Belmonte 
op z’n Best

op 25 april vindt de jaarlijkse planten-
beurs ‘Belmonte op zijn best’ weer 
plaats in het arboretum Belmonte. 
‘Belmonte op z’n best’ wordt georgani-
seerd door de nederlandse 
dendrologische Vereniging, de 
nederlandse rhododendron Vereniging, 
de nederlandse coniferen Vereniging, 
de international camellia society afd. 
Benelux en de nederlandse heide 
Vereniging, in samenwerking met de 
Botanische tuinen van Wageningen 
Universiteit.
tijdens ‘Belmonte op z’n best’ zullen 
handelaren bijzondere heesters, kleine 
houtige gewassen en sierbomen aan-
bieden in een openluchtbeurs. de ver-
enigingen organiseren lezingen en zul-
len ook zichzelf presenteren.
U kunt als bezoeker niet alleen planten 
bekijken en kopen, u kunt ook vragen 
stellen over heesters en bomen, bij-
voorbeeld rondom ziekten, plagen, 
snoeien en naamgeving. er worden ook 
rondleidingen georganiseerd door het 
arboretum. tijdens de rondleidingen 
zal de enorme rododendroncollectie 
extra aandacht krijgen. het arboretum 
staat op 25 april naar verwachting in 
volle bloei (sierkersen, sierappels, mag-
nolia en rododendron).
Laat u eens verassen door het aanbod 
van niet-alledaagse heesters en kleine 

sierbomen en maak ondertussen ken-
nis met het arboretum, waar u veel 
van deze bijzondere planten in volle 
wasdom kunt zien staan en zelf kunt 
constateren wat voor parels de planten 
kunnen zijn voor uw tuin en omge-
ving. 
de intieme sfeer van het arboretum 
levert onderscheid met veel grotere 
beurzen die in het voorjaar in andere 
steden plaatsvinden. ook het aanbod 
bijzondere sierheesters en -bomen zult 
u op die beurzen niet aantreffen. 
de beurs begint om 10.00 uur en sluit 
om 16.00. de toegang is gratis. Kleine 
catering is aanwezig. Voor uitgebreide-
re lunch etc. kunt u als bezoeker 
terecht bij hotel ”de Wageningse 
Berg”, gelegen naast het arboretum. 

Adres:  Belmonte Arboretum
Generaal Foulkesweg 94
6703 DS Wageningen
Info over de lokatie en bereikbaar-
heid vindt u op: www.botanischetuinen.
wur.nl/NL in de rechterkolom onder 
“Agenda”.
Overige informatie en gegevens van 
de organiserende verenigingen:
www.dendrologie.nl
www.heathersociety.org.uk/neder.htmlwww.
camellia-ics.org
www.coniferenvereniging.com
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Wandelen in het 
Belmonte arboretum

het was in de heel vroe-
ge zeventiger jaren dat 
rudie van Lier, hoogleraar 
Westerse sociologie aan 
de Wageningse toenmalige 
Landbouwhogeschool, voorzit-
ter was van de commissie voor 
het studium Generale.
ik werd in 1970 benoemd tot 
hoofd van een door mij op te 
richten “ bureau sG”, met als 
doel de Wageningse studenten 
gelegenheid te geven zich  
“breed universitair” te vormen 
in een nogal technisch geori-
enteerd studieklimaat.
Van Lier nodigde mij 
regelmatig van harte uit 
om bij hem thuis aan de 
Generaal foulkesweg te 
komen praten over mijn 
sG-programmavoorstellen.
die besprekingen zal ik niet 
licht vergeten. temeer omdat 
we, na een kopje thee op zijn 
indrukwekkende studeerka-
mer, het gesprek voortzetten 
aan de overkant van de straat, 
in het arboretum.
We wandelden dan over de 
voor mij nieuwe paden, van 

Lier met zijn paraplu open of 
gesloten, en bespraken dan 
van alles, met uitzondering 
van de door mij geconcipieer-
de programmavoorstellen. 
Van tijd tot tijd wees van Lier, 
die ik na enige tijd rudie 
mocht noemen, met zijn 
paraplu op door hem waarge-
nomen verschijnselen die hij 
verder niet met name noemde. 
Mijn aandeel in de conversatie 
moet niet worden overschat, 
maar het zijne was niet mis. 
“Kijk”zei hij vaak, voordat 
hij aan een nieuwe zin begon 
en hij bedoelde dan dat ik 
werkelijk moest kijken. 
overdrachtelijk meestal, zelfs 
als hij met zijn paraplu iets 
leek aan te wijzen.
Als ik `s avonds na zo`n 
bespreking thuis alles nog 
eens overdacht, had ik altijd 
het gevoel een hoop beleefd 
te hebben en begreep ik dat 
ik weer verder kon met mijn 
programma, overigens zonder 
dat we er een woord aan had-
den besteed.
het was tijdens één van die 

regelmatige wandelingen dat 
wij over beelden te spreken 
kwamen. over beelden op de 
berg. er waren toen nog geen 
beelden op die berg aange-
bracht, zelfs de stalen plant 
van huub Kortekaas was er 
nog niet.
en toch waren ze er. Meer dan 
we neer kunnen zetten. 
“Kijk”, zei rudie dan en wees 
met zijn paraplu. en we zagen 
de beelden. Ze stonden, ze hin-
gen, ze liepen.
Al die jaren dat er nu de 
inmiddels welbekende ten-
toonstellingen zijn,  hebben al 
die bestuursleden die de orga-
nisatie ter hand namen, gezien 
en begrepen dat de beelden al 
op de berg zijn en dat je dus 
eigenlijk niets hoeft te doen. 
dat je zou hebben kunnen vol-
staan met het ontwerpen van 
een mooi eigentijds affiche.
Maar ja, zo zitten we nou een-
maal niet in elkaar...
rudie heeft, in 1976, de eerste 
uit de reeks met een voor hem 
korte toespraak geopend. ik 
heb geen idee meer wat de 

inhoud was. ik weet alleen nog 
zeker dat het een goede toe-
spraak was en dat hij minstens 
één keer “Kijk” heeft gezegd en 
dat we hebben gekeken.
Als de exposerende kunste-
naars en dat zijn er na 9 ten-
toonstellingen vele tientallen 

geweest,
kans zien de schoonheid van 
het arboretum niet aan te tas-
ten maar als bron van  inspira-
tie herkenbaar te houden, dan 
lopen ze de kans iets waarde-
vols toe te voegen en is het de 
moeite waard de traditie voort 

te zetten.
Zo`n windviool van ronald van 
der Meijs bijvoorbeeld, tussen 
de exoten van zomer 2008,
heeft een paar keer gezongen. 
Van Lier zou hem, ook bij 
windstilte, gehoord hebben.

henk van den hoofdakkeR, vooRzitteR stichting Beelden op de BeRg
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het arboretum van 
de botanische tuin 
kerkrade

het was dan ook niet vreemd dat de lokale 
afdeling van de nederlandse tuinbouw-
vereniging (de latere KMPt) contact zocht  
met het fonds van sociale instellingen ten 
behoeve van werklieden van de staatsmij-
nen. dit fonds was verantwoordelijk voor 
de sociale instellingen van de staatsmij-
nen.
in het midden van de dertiger jaren van 
de vorige eeuw werd er naar een geschikte 
locatie gezocht voor het aanleggen van een 
tuin, wat in eerste instantie mislukte.
een ander lokaal fenomeen kwam toen 
naar voren, namelijk dat de Katholieke 
kerk  in dat landsdeel veel gronden in 
bezit had. 

de parochie van de onbevlekte ontvan-
genis der heilige Maagd van de Kerk-
raadse wijk terwinselen stond op 31 
maart 1939 7000 m2 af aan de “stichting 
voor de aanleg van een botanische tuin”. 
dat had voor de kerk het voordeel dat de 
botanische tuin nu een buffer kon gaan 
vormen tussen de openbare weg en het 
kerkhof naast de kerk. ook stond hier 
een confectieatelier. 
Al vóór deze overdracht had de bekende 
tuinarchitect John Bergmans rond dit 
confectieatelier een rots muurtuin aan-
gelegd. deze was via een pad rondom de 
begraafplaats met een landschapstuin 
verbonden. in deze landschapstuin werd 

Ben gRoen |  collectieBeheeRdeR |  Botanische tuin keRkRade

plattegrond van de tuin.  het f lesvormig aanhangsel  is  het arboretum van de tuin.
dit  e indigt in de voormal ige kwekeri j  waar nu een kunstwerk wordt aangelegd. 
de gebouwen zi jn gr i js  ingetekend.

de tuinchef  Jo hounjet aan het werk

deze bomentuin heeft haar ontstaan te danken aan de limburgse kolen-

mijnen die toentertijd een groot deel van het openbare leven beheersten. 

de mijnen hadden eigen sportverenigingen, eigen carnavalsverenigingen, 

bezaten zwembaden etc. 
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smalle strook grond, ingeklemd tussen 
een woonstraat en een kerkhof. 
Zowel aan de kerkhofzijde als aan de 
straatkant loopt een pad, afgeschermd 
van de buitenzijde door een rij coniferen. 
tussen de coniferen staan enkele loofbo-
men. 
het ontwerp doet denken aan ontwerpen 
in landschappelijke stijl, zoals die van 
Leonard springer bekend zijn. de buiten-
wereld wordt in deze ontwerpen afge-
schermd door een dichte randbeplanting 
waarlangs een pad loopt.  

typisch voor de ontwerpen van Berg-
mans is de grote variatie in soorten. 
schijncypres (Chamaecyparis), fijnspar 
(Picea), ceder (Cedrus), taxus, slangenden 
(Araucaria), Japanse cypres (Cryptomeria), 

Ginkgo, Jeneverbes (Juniperus), Larix en 
den (Pinus) vormen de ruggegraat van 
de collectie. tussen de hoofdbeplanting 
door staan Levensboom (Thuja), Zilverden 
(Abies) en hemlock (Tsuga). 
Aan de straatkant stonden negen enorme 
fijnsparren (Picea abies), die vanwege val-
gevaar recent gekapt zijn. de herplant 
bestaat hoofdzakelijk uit Japanse cypres-
sen . de Japanse cyprescollectie is onder-
deel van de nationale Plantencollectie 
en telt 44 soorten. de parels van het 
arboretum staan in het middengedeelte, 
te weten de Kustsequoia (Sequoia sempervi-
rens) en Mammoetbomen (Sequoiadendron 
giganteum, en Sequoiadendron giganteum 
‘Pendula’).  

door Bergmans ook een vijver en  een 
vaste plantenborder opgenomen.
nu was het plan voor een botanische 
tuin en de overdracht van de grond net 
voor de oorlog klaar. de duitsers wilden 
de tuin gebruiken voor het kweken van 
groenten. Jos van Loo, tuinbaas van kas-
teel Wylre was lid van een commissie van 
drie ter voorbereiding van de aanleg van 
de tuin. Al gauw begreep hij dat de amb-
tenaren die op de naleving van de groen-
teteelt moesten toezien weinig verstand 
hadden van groente. hij bracht meer dan 
100 soorten planten uit zijn particuliere 
tuin over naar de tuin en plantte deze 
tussen de groente. ook verzamelde hij 
planten in het wild die hij zorgvuldig 
documenteerde en aan de collectie toe-
voegde. het resultaat was dat in 1945, 

na de bevrijding, de tuin in grote lijnen 
gereed was. Paden, afrastering, vijver en 
een aantal boomgroepen waren gereed 
of aangeplant.  in 1946 waren ongeveer 
1000 soorten en variëteiten in de tuin 
aanwezig. de tuin begon bekend te wor-
den en er werden excursies naar de tuin 
georganiseerd door tuinbouwscholen.

in de vijftiger jaren was de tuin tot grote 
hoogte gestegen. er waren meer dan 
3000 soorten, waaronder een coniferen-
collectie van 300 soorten. Bergmans was 
een specialist in rotstuinen en de door 
hem aangelegde rotstuin telde 260 soor-
ten.  helaas moest de rotstuin in 1962 
afgebroken worden in verband met de 
uitbreiding van het confectieatelier. 
het arboretum bevindt zich op een vrij 

hert  arboretum met lar ix in herfsttooidoorki jk je in het arboretum
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Bezienswaardigheden
mei - oktober 2009

aRBoRetuM de dReiJen aRBoRetuM BelMonte
Mei / juni
Beverboom (Magnolia) bloeiend
Sierkers (Prunus) bloeiend
Rhododendron bloeiend
Parelstruik (Exochorda) bloeiend
Sering (Syringa) bloeiend
Zakdoekjesboom (Davidia) bloeiend
Trompetboom (Catalpa) bloeiend
Sneeuwklokjesboom (Halesia) bloeiend
Sierappel (Malus) bloeiend
Brem (Cytisus) bloeiend
Paardekastanje (Aesculus) bloeiend
Boerenjasmijn (Philadelphus) bloeiend
Roos (Rosa) bloeiend
Paulownia bloeiend

Mei / juni
Sierkers (Prunus) bloeiend
Beverboom (Magnolia) bloeiend
Rhododendron bloeiend
Bruidsbloem (Deutzia) bloeiend
Parelstruik (Exochorda) bloeiend
Kamperfoelie (Lonicera) bloeiend
Sering (Syringa) bloeiend
Zakdoekjesboom (Davidia) bloeiend
Dwergkwee (Chaenomeles) bloeiend
Trompetboom (Catalpa) bloeiend
Sneeuwklokjesboom (Halesia) bloeiend
Sierappel (Malus) bloeiend
Roos (Rosa) bloeiend
Weigela bloeiend
Paulownia bloeiend

Juli / augustus
Hortensia (Hydrangea) bloeiend
Spierstruik (Spiraea) bloeiend
Roos (Rosa) bloeiend en/of in vrucht

juli / augustus
Vaste planten (diverse) bloeiend
Vlinderstruik (Buddleja) bloeiend
Hortensia (Hydrangea) bloeiend
Hertshooi (Hypericum) bloeiend
Roos (Rosa) bloeiend en/of in vrucht

September / oktober
Struikheide (Calluna) bloeiend
Althaeastruik (Hibiscus syriacus) bloeiend
Sierappel (Malus) in vrucht
Lijsterbes en meelbes (Sorbus) in vrucht
Meidoorn (Crataegus) in vrucht
Roos (Rosa) in vrucht
Dwergmispel (Cotoneaster) in vrucht
Kardinaalsmuts (Euonymus) in vrucht
Hulst (Ilex) in vrucht

September / oktober
Blauwe spirea (Caryopteris) bloeiend
Ceratostigma bloeiend
Duivelswandelstok (Aralia) bloeiend
Althaeastruik (Hibiscus syriacus) bloeiend
Aster bloeiend
Sierappel (Malus) in vrucht
Lijsterbes en meelbes (Sorbus) in vrucht
Meidoorn (Crataegus) in vrucht
Roos (Rosa) in vrucht
Dwergmispel (Cotoneaster) in vrucht
Kardinaalsmuts (Euonymus) in vrucht
Hulst (Ilex) in vrucht
Zuurbes (Berberis) in vrucht
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op diverse plekken lijkt het arboretum 
op een donker hoogstammig woud met 
een schaarse ondergroei. 
de wandeling door het arboretum, door-
gaans het  ‘coniferenlaantje’ genoemd, 
liep vroeger naar de kwekerij waar jonge 
planten voor de collectie stonden. in 
de loop van de jaren is door gebrek aan 
werkkrachten  dit tuingedeelte in verval 
geraakt. door een kunstenaar, Alfons 
stadhouder, is het plan opgevat om op 
deze plek een kunstwerk te creëren. het 
werk bestaat uit een langgerekte vlakke 
betonnen constructie, gecombineerd met 
planten.  het kunstwerk wordt een inte-
graal onderdeel van de tuin en zal een 
natuurlijk einde van de wandeling door 
het arboretum vormen. tevens vormt het 
kunstwerk een doel om even naar toe te 
werken. Vanuit het donkere arboretum 
wandelt de bezoeker weer naar het volle 
licht. 

op enkele plaatsen worden de coniferen 
gecombineerd met rododendron, ook 
typisch voor de ontwerpen van Bergmans 
die graag met deze planten werkte. de 
onderbeplanting is schaars, hier en daar 
staan paardenstaart-achtigen (Ephreda) 
en varens. het plan is om de varencol-
lectie hier sterk uit te breiden, zodat er 
een semi-natuurlijk bos ontstaat. op de 
lichtere plekken is een rijkere ondergroei 
van Maagdenpalm, hertshooi (Hypericum) 
en spiraea. 

Bij de ingang van het arboretum staat 
een informatiebord en precies halver-
wege is een klassiek bankje. ondanks de 
geringe breedte maakt het arboretum op 
de bezoeker toch de indruk dat hij in een 
bos wandelt.  door het hoge aantal coni-
feren is dit arboretum te classificeren als 
een pinetum en is hiermee een zuster-

tuin van Pinetum Blijdenstein  in hilver-
sum.   ook in grootte komen de beide tui-
nen sterk overeen.
het landschappelijke gedeelte van de 
tuin heeft een beschermde status. cen-
traal is hier een vijver met een aanleg uit 
de dertiger jaren. 

Maar ook de moderne ontwikkelingen 
gaan niet aan Kerkrade voorbij. ook hier 
is een biotoopdeel  aangelegd, met een 
voor een Limburgse tuin voor de hand 
liggend kalkgrasland vegetatie.  

recent is de tuin uitgebreid met een 
‘kathedralentuin’, een tuindeel in de 
buurt van de kerk. het omsloten stukje 
nodigt uit tot meditatie en herinnert aan 
de kerkelijke oorsprong van de tuin.

Bezoekers aan Limburg kunnen in deze 
tuin zeker prettig vertoeven en voor 
plantenliefhebbers is het een aanrader. 
stap dan ook binnen in de kas waar een 
keurig onderhouden collectie planten uit 
Madagascar opgesteld staat. 
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