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Redactioneel
Waarom verschijnt dit najaarsnummer  zo laat
Dit nummer in de reeks van het Bulletin 
is veel later dan u gewend bent. De reden 
is dat de redactie verwachtte, dat eind 
november de besluitvorming inzake het 
toekomstige beheer van het Belmonte arbo-
retum geheel afgerond zou zijn. Dat is nog 
niet het geval. Maar het proces verloopt 
wel in de goede richting! Hopelijk kunnen 
we u  in nummer 59 daarover informeren 
of reeds in het begin van 2011 per extra 
nieuwsbrief .

Wisseling in de redactie
Zoals reeds eerder in het Bulletin werd aan-
gekondigd, was het de bedoeling dat Linus 
van der Plas de eindredactie van het Bul-
letin zou overnemen van ondergetekende. 
Nu duidelijk is dat de Vriendenstichting de 
uitgave van het Bulletin wil continueren, is 
het moment van ‘wisseling van de wacht’ 
gekomen. Vanaf nummer 59 zal Linus de 
eindredactie op zich nemen. Ik zal hem 
blijven steunen als lid van de redactie.

Over de inhoud
Enige weken geleden verscheen een inter-
view met de heer Dijkman, de voorzitter 
van Het Depot, in Nieuwe Veluwe. Met zijn 
instemming en die van de redactie van  
Nieuwe Veluwe, heeft Linus van der Plas  
een iets ingekorte versie van dat interview 
gemaakt. 
Er is nu meer duidelijk over hetgeen plaats 
vindt in het Dreijen arboretum  en over 
de verbouwingen van het voormalige Bota-
nisch laboratorium aan de Arboretumlaan.
In aansluiting daarop heeft Liesbeth Missel 
in samenwerking met Linus van der Plas 
oude documentatie bijeen gebracht over de 
oorspronkelijke indeling van het Dreijen 
arboretum .
Tenslotte wordt in de serie over andere 
arboreta informatie gegeven over het Pine-
tum de Dennenhorst in Lunteren.

Koen veRhoeff

van de voorzitter
Allereerst wil ik KoenVerhoeff hartelijk danken voor al datgene 
dat hij de afgelopen jaren als voorzitter van de redactie aan het 
Bulletin heeft bijgedragen. Gelukkig blijft hij voor ons blad actief, 
zodat we kunnen blijven lezen over andere botanische tuinen. 
Persoonlijk ben ik blij dat de bibliotheek aan de Arboretumlaan 
ook behouden blijft  voor de vorming van kinderen en hoop ik van 
harte dat de duidelijkheid, die het interview met de heer Dijkman 
geeft, onmiddellijk leidt tot het einde van alle vernielingen en 
negatieve publicaties.
De bewoners van het service appartementen centrum Belmonte 
hebben , ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan  van dit centrum, 
het aantal zitplaatsen in arboretum Belmonte uitgebreid met een 
mooie bank. Nogmaals hartelijk dank daarvoor.
Ook is Belmonte verrijkt met een bijenhotel bij de Bzzhalte 339 van 
Connexion, medeoprichters zijn Ecologica, de NBV, Wageningse 
weelde en Dick Belgers. Een idee voor Uw eigen tuin, maar dan 
kleiner?
Zodra er duidelijkheid komt in de beheerssituatie van Belmonte 
zullen we U daar over berichten.

Jacques schippeRs,
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In nummer 57 van het Bulletin werd u geïnformeerd over de op handen 
zijnde formele oprichting van de Arboretumstichting Wageningen. Inmid-
dels is de acte van oprichting gepasseerd en is de stichting sinds 6 juni 2010 
een feit. Direct daarna is de status van Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) aangevraagd. Deze status werd kort daarna toegekend. Dat betekent 
dat financiële bijdragen aan de Stichting aftrekbaar zijn voor de inkomsten-
belasting. De website van de Stichting wordt intussen aangepast

Nu het er naar uitziet dat een groot deel van het ‘gewone’ onder-
houd door derden zal worden bekostigd, kan de Arboretumstich-
ting zich vooral concentreren op het verantwoord onderhoud 
van de bomen- en heestercollecties alsmede op de  verster-
king van de educatieve aspecten van de collecties en de 
beleving daarvan door het publiek vergroten.

Nadat de definitieve beheersstructuur van het Bel-
monte arboretum is vastgesteld, kan de Stichting  
naar buiten treden om sponsoren en donateurs te 
krijgen opdat een fonds gevormd kan worden waar-
uit de baten besteed kunnen worden aan de gestel-
de doelen. Ook andere manieren om gelden bijeen 
te brengen worden onderzocht.

Intussen heeft het bestuur een (kleine)  commissie 
van deskundigen kunnen instellen die het bestuur 
terzijde zal staan inzake het beheer van de collecties. 
Het bestuurslid Rob Bogers treedt als voorzitter van 
deze commissie op.

Voorts heeft een eerste bijeenkomst met de Klankbordgroep 
plaats gevonden. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van 
stichtingen en verenigingen die nauw betrokken zijn bij het  
Belmonte arboretum en daarin o.a. rondleidingen verzorgen.  
De bedoeling is dat het bestuur via deze organisaties de  
Wageningse gemeenschap betrekt bij haar activiteiten.

In overleg met het bestuur van de Vriendenstichting kan de 
Arboretumstichting gebruik blijven maken van het Bulletin om 
informatie aan sponsoren en donateurs te doen toekomen.  
De Arboretumstichting is daarvoor zeer erkentelijk.

Koen veRhoeff Voorzitter Arboretumstichting Wageningen

het depot wil liefde 
voor planten kweken

teKst Ria duBBeldam, foto’s nieuWe veluWe

Overgenomen uit Kwartaalblad Nieuwe Veluwe (www.nieuweveluwe.nl)

het depot in Wageningen, bekend van de torso’s en fragmenten van het 
menselijk lichaam, breidt fors uit. in drie voormalige universiteitsgebou-
wen en de botanische tuin de dreijen is straks volop te genieten van de 
fascinerende wereld van planten: via exposities, educatieve activiteiten 
én lekker eten.

loek di jkman
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Het is nog een bouwput op de plaats waar 
Het Depot gaat uitbreiden met 8000 m2 
vloeroppervlak. Ook in de botanische 
tuin wordt volop gewerkt om het achter-
stallig onderhoud weg te werken. Nu ziet 
het er nog niet fraai uit, maar na de ver-
bouwing en inrichting kunnen volwasse-
nen en kinderen vanaf  25 maart 2012 op 
een bijzondere manier kennismaken met 
planten. Bestuursvoorzitter Loek Dijk-
man van Stichting Utopa, die dit allemaal 
initieert en financiert (zie kader), licht 
toe hoe Het Depot zich heeft ontwikkeld. 
Zo’n acht jaar geleden viel zijn oog op 
Wageningen. De universiteit had zich van 
landgoed Hinkeloord teruggetrokken en 
verschillende monumentale gebouwen 
stonden te koop, waaronder Villa Hinkel-
oord. ‘Dat gebouw, die bijzondere plek 
op de Wageningse berg op de rand van de 
Veluwe en het rivierengebied. Ja, dat was 
prachtig, het sloot perfect aan bij de doel-
stelling van Utopa voor bevordering van 

de deur open en leggen we de huisregels 
uit. Mensen die in de omgeving hebben 
gewandeld en modderige schoenen aan 
hebben, doen hier zelfs hun schoenen 
uit.’ Een galerie is het ook niet. Sommige 
werken zijn weliswaar te koop, maar 
alles is door Utopa aangekocht, wat in 
een galerie niet het geval is. Dijkman: 
‘We kopen aan om beeldhouwers te 
ondersteunen. Maar weinigen kunnen 
van hun werk leven.’
Geen museum of galerie: wat dan wel? 
Dijkman: ‘We bieden een platform, een 
openbare plek voor bezoekers en kun-
stenaars. Het gaat om de beeldhouwers, 
om hen in hun ontwikkelingskansen te 
stimuleren, in eerste instantie door werk 
aan te kopen maar ook door beurzen 
te verstrekken, en dat combineren we 
door publiek erbij te betrekken. Dat het 
thema torso’s is geworden, komt omdat 
niemand dat nog deed.’

passie voor planten 
En dan komt straks uitbreiding rondom 
het thema planten. Waarom planten? 
Dijkman: ‘De gehele natuur staat onder 
druk, maar planten in mijn ogen nog 
meer dan dieren. Ik vind het vreselijk 
hoe achteloos we met planten omgaan. 
Misschien komt dat omdat ze niet kun-
nen praten, huilen en voor zichzelf opko-
men. Planten hebben blijkbaar weinig 
waarde voor mensen. We denken dat ze 
alleen maar mooi zijn, terwijl ze ervoor 
zorgen dat we leven. Planten maken 
zuurstof en zijn voedsel. Toch zien we ze 
niet echt en verzorgen we ze vaak niet 
goed. Als we terugkomen van vakantie 
en de kamerplanten zijn dood, kopen 
we gewoon weer nieuwe. Dat gebrek aan 
aandacht zie je ook in onze omgang met 
voedsel. Het wordt tijd dat we weer tijd 
vrijmaken voor de bereiding van – verge-
ten – groenten en van die heerlijke sma-
ken gaan genieten.’
Het is een grote wens van Dijkman om 

loek di jkman (r)  bespreekt de plannen voor de Banaan 
met Bas van hi l le ,  een van de architecten.

cultuur en liefde voor natuur.’ De botani-
sche tuin bij de villa – Arboretum Hinkel-
oord – gaf voor Dijkman persoonlijk de 
doorslag. Daar heeft hij nu eenmaal wat 
mee. De stichting zette zich al vaker in 
voor arboreta en had contact met bijvoor-
beeld Hortus Botanicus in Amsterdam, 
Von Gimborn in Doorn en Hortus Haren 
bij Groningen. Bovendien ondersteunt 
Utopa al meer dan tien jaar zuiver weten-
schappelijk onderzoek op het gebied van 
celbiologie en plantengenetica bij de Uni-
versiteit van Amsterdam.

huiselijke sfeer
Sinds de opening in 2004 bouwde Het 
Depot een naam op. Meer dan 300 beel-
den van hedendaagse kunstenaars wor-
den er geëxposeerd. 
Een museum mogen we Het Depot beslist 
niet noemen. ‘We ontvangen mensen in 
een huiselijke sfeer; de toegang is gratis. 
Wanneer bezoekers aanbellen, doen we 

mensen – van jong tot oud – weer liefde 
voor planten bij te brengen. ‘Ik verbaas 
me toch telkens weer over de complexi-
teit van planten, hoe ze groeien, hoe ze 
zich voortplanten. Planten kunnen meer 
dan we denken. Onlangs is aangetoond 
dat ze kunnen ruiken. We weten ook dat 
ze met elkaar kunnen communiceren, 
signalen kunnen geven. Misschien komt 
mijn fascinatie voor planten wel vanuit 
mijn jeugd, toen ik plantjes opkweekte 
voor de moestuin.’

de Banaan
Villa Hinkeloord is te klein voor de plan-
nen van Dijkman. De beeldengalerij 
barstte zelf al uit zijn jasje. De stichting 
keek rond en had vergevorderde plannen 
om naar een fort van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie te gaan, maar belandde 
toch weer in Wageningen. De univer-
siteit deed opnieuw gebouwen in de 
verkoop, op het universiteitsterrein De 
Dreijen precies aan de overkant van land-
goed Hinkeloord. Dijkmans oog viel op 
‘de Banaan’, het botanisch laboratorium 
van architectenbureau Mecanoo. 
Tijdens gesprekken bleek dat de univer-
siteit ook af wilde van een groot deel 
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van de aangrenzende 115 jaar oude botani-
sche tuin De Dreijen, ook Klein Arboretum 
genoemd, een ontwerp van tuinarchitect en 
dendroloog L.A. Springer (1855–1949). Het 
resterende wil de universiteit bij voorkeur 
verkopen als bouwgrond. ‘Die tendens om 
arboreta af te stoten zie je bij alle universitei-
ten. Het is niet leuk, maar wel te begrijpen. 
Door de kaasschaafmethode die de overheid 
hanteert, komen universiteiten steeds krap-
per bij kas te zitten. Bovendien zijn arboreta 
niet meer nodig voor onderwijs- en onder-
zoekdoeleinden. We hadden aanvankelijk 
geen belangstelling voor die tuin, maar het 
arboretum is hartstikke mooi en vormt 
een directe verbinding tussen Villa Hinkel-
oord en de Banaan. Wij hebben de tuin 
niet gekocht, maar een contract afgesloten 
waarin we toezeggen het beheer vijf jaar 
lang op ons te nemen. Daarna zien we wel 
verder.’

tuin blijft tuin
Dijkman doelt daarmee op de extra kosten 
van het beheer zonder dat er inkomsten 
tegenover staan – jaarlijks voor de stichting 
snel meer dan 300.000 euro bovenop de 
uitgaven van de universiteit – maar verwijst 
ook naar de onrust vanuit de omgeving. 
Mensen zien van alles gebeuren, maar zijn 
nauwelijks op de hoogte van de bedoelingen 
en maken zich zorgen. Dijkman legt daarom 
uit wat Het Depot met de tuin voor heeft. 
‘Het deel dat wij in beheer hebben blijft 
een botanische tuin. Ook wordt het geen 
beeldenpark’, benadrukt hij. ‘Er kan een 
enkel beeld in komen, maar daar blijft het 
dan ook bij. De botanische tuin is van zich-
zelf mooi genoeg. Daar horen geen beelden 
in. Verder plegen we beheer, geen weten-
schappelijk beheer, wat inhoudt dat we het 
onderhouden en de achterstand wegwerken. 
De conditie van het grasveld was zo slecht, 
dat we het opnieuw hebben ingezaaid. De 
rozentuin lijkt opgedoekt, maar we hebben 
van alle rozen stekken genomen. De rozen 

noemen. Voor de natuur- en milieuedu-
catie hebben we contact gelegd met 
Het Groene Wiel. De gebouwen en het 
arboretum bieden nu samen fantasti-
sche kansen om mijn visie op planten 
uit te dragen. De locatie vertelt al deels 
het verhaal.’
Dijkman gaat hier dieper op in. ‘We 
maken tentoonstellingen en organi-
seren evenementen rondom planten. 
Naast de permanente tentoonstelling 
komt er drie keer per jaar een wissel-
tentoonstelling, die een waarde van 
planten belicht. Dat kan zijn schoon-
heid, voedsel, geur, kleur, geneesmid-
del, seksualiteit.’
Bezoekers kunnen in de tuin genieten 
van de flora en fauna en onder meer 
lezingen bijwonen. Het Depot moet een 
ontmoetingsplek worden voor mensen 
die betrokken zijn en hart hebben voor 
bomen en planten. Verder komt er een 
restaurant om de heerlijke smaak van 
bekende en vergeten groenten onder 
de aandacht te brengen. ‘We bieden 
een breed menu. Er zijn vegetarische 
en zelfs veganistische gerechten en 
gerechten met vlees en/of vis. Hiervoor 
hebben we al een goede equipe aange-
steld. Het menu zal altijd aansluiten bij 
het thema van de tentoonstelling. Is dit 
Italiaanse kunst, dan komt er een Itali-
aans menu.’ 

Enkele tientallen miljoenen steekt 
Utopa in het project en stelt de gebou-
wen en de arboreta gratis open. Dijk-
man vindt dat ruimschoots de moeite 
waard, want zijn filosofie is: ‘Als straks 
één procent van de mensen die bij ons 
op bezoek komt, anders naar planten 
gaat kijken en liefde voor planten 
opvat, heb ik mijn doel bereikt.’

Idealen van  
Stichting Utopa

Het Depot is één van de vele activiteiten van 
Stichting Utopa, die haar naam ontleent aan de 
Topa-Groep, een groep ondernemingen op het 
gebied van verpakkingen. Loek Dijkman, voorma-
lig eigenaar van de Topa-Groep en nu bestuurs-
voorzitter van Utopa, heeft al zijn aandelen in 
deze stichting gestopt, met als doel het dividend 
ervan te besteden aan maatschappelijk nuttige 
dingen. Dijkman vindt het belangrijk dat onder-
nemingen meer doen dan werk verschaffen en 
winst maken. De stichting heeft zeven bestuursle-
den, die gezamenlijk beslissen over de besteding 
van de middelen.
Utopa stimuleert vooral creatieve talenten van 
mensen, talenten die aandacht en ondersteuning 
behoeven. Hieruit is ook het idee voor Het Depot 
(www.hetdepot.nl) ontstaan. Beeldend kunste-
naars tonen hier niet alleen hun kunst, ze kun-
nen via de beeldengalerij ook hun talent verder 
ontwikkelen en een boterham verdienen. Uit-
drukkelijk geeft Utopa uiting aan het gedachte-
goed van Thomas Moore, vastgelegd in zijn boek 
Utopia (1516). Utopieën hebben altijd betrekking 
op de relatie van de mens tot zijn omgeving, op 
de verhouding van mens tot mens, van de mens 
tot de natuur en van de mens tot zijn werk, vindt 
de stichting. In Het Depot zie je alle utopische 
relaties terug: mens tot mens (mensen en beeld-
houwers komen met elkaar in contact), mens en 
werk (vakmanschap van het beeldhouwen), mens 
en omgeving (beeldhouwkunst en monument 
villa Hinkeloord), mens en natuur (landschap, 
arboretum). Door de uitbreiding van het beel-
dendepot met exposities en activiteiten rondom 
planten worden die relaties nog verder versterkt.

komen beslist terug. De rotstuin was 
overwoekerd door onkruid. De paarden-
staarten – een wortelonkruid – krijg je 
nooit meer tussen de stenen weg. We 
hebben ervoor gekozen om de rotstuin 
af te breken en te herstellen volgens het 
oorspronkelijke ontwerp van Springer. 
Die was wat kleiner. De vijver bij die 
rotstuin gaan we wat vergroten.’
Het standpunt van Dijkman is hel-
der: ‘We hebben soms te maken met 
onaangename acties van waarschijnlijk 
enkelingen, die het onderhoud en dus 
behoud van het arboretum dwarsbo-
men. Als mensen over vijf jaar nog 
steeds niet waarderen dat wij het beheer 
van de botanische tuin voortzetten, 
omdat de universiteit daarvoor geen 
mogelijkheid meer ziet, trekken we ons 
terug. Wij hoeven dit niet te doen. We 
hebben geen eigen belang in de botani-
sche tuin. Het is een maatschappelijk 
belang om deze te behouden.’ 

locatie vertelt verhaal
Wat Utopa ook niet hoeft te doen maar 
wel oppakte, is de aankoop van het 
gebouw naast de Banaan: het Botanisch 
Centrum – een ontwerp van Rijksbouw-
meester G.C.Bremer (1880-1949) en 
daarna in oktober 2010 de naastgelegen 
bijbehorende bibliotheek – een ontwerp 
van Mecanoo. 
De universiteit zou het Botanisch Cen-
trum in de winter van 2009 slopen. De 
aanwezigheid van vleermuizen verhin-
derde dit. ‘Daar was ik eigenlijk wel blij 
om’, zegt Dijkman. ‘Ik vond het al een 
prachtig gebouw en had er al moeite 
mee dat het gesloopt zou worden. Utopa 
besloot vervolgens het ook te kopen. 
En de bibliotheek is een prachtige plek 
voor een eigen centrum voor basis-
scholieren om van alles te doen met 
beeldhouwkunst, natuur en milieu. We 
gaan het Villa Vleermuis – kinderatelier 
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In 1913 werd de tuin aan de noordzijde 
uitgebreid met een geometrisch aan-
gelegde tuin ontworpen door mej. L.H. 
Baas Becking. De kwekerij kreeg in dit 
stuk een plaats naast de Coniferen, Eri-
caceae, de moeras- en veenplanten en 
een pergola met klimplanten. De tuin 
werd daardoor ca. 2 ha.

Springer heeft in Nederland vele tuinen 
en parken aangelegd en is als zodanig 
als een merknaam te beschouwen. Dus 
het fenomeen “Springertuin” is een 
welbekend begrip, ook internationaal. 
Een aantal van de openbare Springer-
tuinen, parken en begraafplaatsen, én 
tuinen bij buitenplaatsen van Springer 
hebben inmiddels een officiële status als 
Rijks- of gemeentelijk monument. Het 
ontwerp is ook gemaakt in de gemengde 
stijl die typerend is voor Springer waar-
bij hij in de nabijheid van het huis een 
formele aanleg realiseert in een verder 
landschappelijk vormgegeven park. 

De botanische tuin De Dreijen, ook 
wel het Klein Arboretum genoemd, is 
een van de weinige collectietuinen die 
Springer heeft ontworpen. Twee andere 
collectietuinen van Springer zijn het 
Arboretum Poort-Bulten dat vooral een 
pinetum is en Thijsse’s Hof een heem-
tuin. Het Dreijen arboretum kan ten 
opzichte hiervan als uniek beschouwd 
worden omdat het vooral ook een zeer 
toegepaste plantentuin was. Behalve een 
(in Springer’s ogen veel te klein) arbo-

retum en pinetum ging het vooral om 
de toen gangbare ornamentale planten, 
laanbomen, sierheesters, vaste planten 
en bol- en knolgewassen. Het was des-
tijds een wetenschappelijke onderzoeks-
tuin ten behoeve van tuinarchitectuur 
en tuinbouw in combinatie met een 
kleine doch bijzondere dendrologische 
collectie. Dat was in Springer’s reper-
toire uniek en ook binnen en buiten 
Europa bijzonder. 

In de nummers 43 tot en met 47 (2003 
tot 2005) van het Bulletin staan een 
aantal artikelen waarin uitgebreid op 
de relatie tussen Springer en Baas Bec-
king en het Dreijen arboretum wordt 
ingegaan. Daaraan is ook bijgevoegde 
illustratie ontleend die de plattegrond 
van het arboretum weergeeft in 1918. 
De twee delen (het zuidelijke  “Springer-
deel” en het noordelijke  “Baas Becking” 
deel) zijn in de huidige tuin nog duide-
lijk terug te vinden. 
Dit zijn ook de delen die door de Uni-
versiteit in 2009 aan de Het Depot in 
beheer zijn gegeven, zodat de betref-
fende tuinarchitectuur-elementen 
behouden zullen blijven.

Noot
1   http://specialecollecties.blogspot.com/2010/09/

mededeelingen-van-de-rhltbschool-1908.html

Springer en Baas-Becking

het arboretum de dreijen 
in historisch perspectief

de aanleg voor een schooltuin annex arboretum waarvoor leonard a. springer in 
1895 de opdracht kreeg is grotendeels uit gevoerd volgens zijn ontwerptekening.  
dat blijkt uit een publicatie van dr. J. valckenier suringar over het arboretum uit 
19101. de aanplant is tot 1900 door springer begeleid terwijl hij docent tuinkunst 
was aan de toenmalige Rijkstuinbouwschool in Wageningen. uit een ontwerp van 
dat jaar blijkt dat de plaats voor de wilde planten enigszins veranderd is maar de 
contouren zijn het zelfde; het oppervlakte bedroeg ong. 1 ha. 

teKst dRs. liesBeth missel, 
(Bibliotheek Wageningen UR.-Speciale Collecties) m.m.v. Linus van der Plas
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Het doel dat de oprichter voor ogen stond 
was om op een stuk terrein, geacciden-
teerd door het uitgraven van grind door 
de vroegere dorpsbewoners, een divers 
aantal naaldbomen bijeen te brengen en 
die te laten uitgroeien tot volle wasdom 
zodat zij in al hun pracht bewonderd 
konden worden. Er lag geen wetenschap-
pelijk motief aan de verzameling ten 
grondslag.
Daartoe verzamelde hij allerlei typen 
naaldbomen, behorend tot onder meer 
de geslachten Abies, Chamaecyparis, 
Juniperus, Picea,  Pseudotsuga,  Tsuga en 
Sequoiadendron, waarvan verschillende 
soorten en cultivars bijeen zijn gebracht.
De eerste boom, een blauwe atlasceder, 
Cedrus atlantica ‘Glauca’ werd  in maart 
1934 geplant. In datzelfde jaar werden 
daarna ca 150 bomen geplant. Thans zijn 
er meer dan 1000 verschillende soorten 
en cultivars te vinden, in allerlei ontwik-
kelingsstadia.

Het is duidelijk dat een dergelijk Pinetum 
veel onderhoud vraagt. Tot 1985 deed 

de oprichter dat voornamelijk zelf met 
behulp van tuinlieden en vrijwilligers. Een 
van die vrijwilligers, de heer Meijerink, 
heeft daarna tot op hoge leeftijd,  het 
beheer op zich genomen  Daarna ontstond 
er een vacuüm en konden bramen, ade-
laarsvarens, opslag berk en eik zich ombe-
kommerd ontwikkelen. Er  moest gekozen 
worden tussen herstel van het Pinetum of 
verdere ontwikkeling tot een gewoon bos. 
Het werd herstel. Dit herstel is vanaf 2005 
aangepakt met steun van de provincie Gel-
derland, de gemeente Ede, de Rabobank en 
later de Stichting Vrienden van het Pine-
tum de Dennenhorst. 

Samen met Dick van Hoeij Smith en Beline 
Geertsema werden de bomen geselecteerd 
die het veld moesten ruimen. Ondanks 
de ruime opzet waren sommige bomen 
te groot geworden en beletten de verdere 
ontwikkeling van bijzondere en mooie 
exemplaren. Er kwamen weer zichtassen. 
Mede door stormschade ontstond ruimte 
om nieuwe bomen aan te planten en een 
verjonging door te voeren. Dat is onlangs 

pinetum de dennenhorst 
lunteren

grenzend aan het zogenoemde Buurtbos in lunteren 
bevindt zich het pinetum de dennenhorst, een pinetum 
met een oppervlakte van ca 6 ha. het pinetum is in 1934 
gesticht door de heer ir. h. l. dinger en is nog steeds in 
eigendom van  de familie. 

teKs Benno smit en Koen veRhoeff
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in november gebeurd door het planten 
van 130 nieuwe bomen en struiken van 
verschillende soorten en cultivars ver-
spreid in het Pinetum.
Op 12 november werd door wethouder 
Kremers en de dochter van de stichter, 
geholpen door een schoolklas uit Lunte-
ren, een nieuwe Sequoiadendron gigan-
teum ‘Pierie’ geplant. De directeur van de 
plaatselijke Rabobank opende de nieuwe 

gezinswandeling die door de schoolkinde-
ren in kleine groepjes werd uitgeprobeerd. 
Zij waren laaiend enthousiast.  

Het reguliere onderhoud loopt inmiddels 
goed. Het beheer wordt thans uitgeoefend 
door Benno Smit, geparenteerd aan de 
familie Dinger. Een hovenier werkt 1 dag 
per week in het Pinetum. Een klein aantal 
schapen is ingezet om de ondergroei kort 
te houden. Daardoor is het Pinetum niet 
meer toegankelijk voor honden. Daarnaast 
helpens steeds meer vrijwilligers bij het 
onderhoud. Zo waren er op de afgelopen 
natuurwerkdag ruim 25 mensen actief 
in het Pinetum en komen minstens een 
keer per jaar IVN-ers helpen. Mede door 
de nieuwe  schuur, waar de schapen enige 
beschutting kunnen vinden en onder-
houdsmateriaal wordt opgeslagen,  is het 
ook gemakkelijker deze vrijwilligers enig 
comfort te bieden. 

Het laatste grote project dat door de 
ziekte van de heer Nico Schellevis, voor-
malig curator van pinetum Blijdesteijn de 
nodige vertraging heeft opgelopen,  is het 
opnieuw in kaart brengen van de collectie. 
Er is al een heleboel gebeurd, maar hier 
is helaas ook weer het nodige ongedaan 
gemaakt door vandalen die bordjes kapot 
hebben gemaakt.  

Informatie over het pinetum de Dennenhorst  
en de vriendenstichting is te vinden op  
www.pinetum.eu. Daar is ook de gezins- 
wandeling te downloaden. Per jaar komen 
naar schatting ca 2000 bezoekers in het Pinetum. 
De ingang is naast het terras van ‘De Lunterse 
Boer’ aan de Boslaan 87 in Lunteren. Daar kan na 
afloop ook genieten van een heerlijk kopje koffie, 
lunch of diner. 

Bezienswaardigheden
december 2010 - maart 2011

aRBoRetum de dReiJen aRBoRetum Belmonte

december
Meidoorn (Crataegus) in vrucht
Cotoneaster in vrucht
Najaarskers (Prunus subhirtella) bloeiend
Toverhazelaar (Hamamelis) bloeiend
Hulst (Ilex) in vrucht
Maretak (Viscum album) in vrucht

december
Toverhazelaar (Hamamelis) bloeiend
Meidoorn (Crataegus) in vrucht
Cotoneaster in vrucht
Maretak (Viscum album) in vrucht

januari / februari
Meidoorn (Crataegus) in vrucht
Maretak (Viscum album) in vrucht
Toverhazelaar (Hamamelis) bloeiend
Winterheide (Erica carnea) bloeiend

januari / februari
Meidoorn (Crataegus) in vrucht
Maretak (Viscum album) in vrucht
Toverhazelaar (Hamamelis) bloeiend
Winterheide (Erica carnea) bloeiend
Wintervuurbal (Viburnum farreri) bloeiend
Kerstroos (Helleborus) bloeiend
Gele kornoelje (Cornus mas) bloeiend
Peperboompje (Daphne mezereum) bloeiend
Winterkamperfoelie (Lonicera x purpusii) bloeiend
Sneeuwklokje (Galanthus) bloeiend

maart
Schijnhazelaar (Corylopsis) bloeiend
Sterhyacinth (Scilla) bloeiend
Toverhazelaar (Hamamelis) bloeiend
Forsythia bloeiend
Beverboom (Magnolia) bloeiend
Mahoniestruik (Mahonia) bloeiend
Sierkers (Prunus) bloeiend

maart
Schijnhazelaar (Corylopsis) bloeiend
Longkruid (Pulmonaria) bloeiend
Sterhyacinth (Scilla) bloeiend
Meloenenboompje (Chimonanthes) bloeiend
Schoenlappersplant (Bergenia) bloeiend
Beverboom (Magnolia) bloeiend
Mahoniestruik (Mahonia) bloeiend
Sierkers (Prunus) bloeiend



De Stichting Vrienden van het Arboretum te Wageningen 

stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van de Botanische 

Tuinen te Wageningen, De Dreijen en Belmonte. 

Beide tuinen zijn gelegen aan de Generaal Foulkesweg te Wageningen, 

resp. nr. 37 en nr. 94.

d rs . J .m .  sch ippe rs ,  voorzitter

mr .  J .  sm i t ,  secretaris/penningmeester 

i r .  p .  den  Bes ten ,  lid

pos tad res :  Paul van Ostayenstraat 1, 6708 RX Wageningen.

pos tbank reken ing :  949425

Begunstiger van de Stichting kan men worden door schriftelijke aan-

melding bij de secretaris, Paul van Ostayenstraat 1, 6708 RX Wageningen. 

De jaarlijkse bijdrage bedraagt minimaal ?15,00.

Begunstigers wordt verzocht bij adresverandering de wijziging op te 

geven aan vorenstaand adres. 

Voor de betaling van de begunstigers-bijdrage wordt een acceptgiro 

toegezonden. Tegelijkertijd ontvangen begunstigers een persoonlijke 

begunstigerskaart voor het betreffende jaar. Beide zaken kunnen ook bij-

gesloten zijn in het Bulletin. Deze begunstigerskaart geeft gratis toegang 

tot de erop vermelde Botanische tuinen in Nederland. Begunstigers van 

de Stichting ontvangen het Bulletin.


