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Redactioneel
In de vorige nummers van het Bulletin, 
moesten we steeds beginnen met de 
mededeling dat “er hard werd gewerkt 
aan het veiligstellen van de toekomst 
van het Belmonte”, maar ook dat de 
“(aller)laatste stappen daarvoor nog 
genomen moesten worden”. 
Ik ben dan ook erg blij dat we in dit Bul-
letin verslag kunnen doen van de offici-
ele oprichtingsbijeenkomst op 6 oktober 
van de stichting, die het Belmonte arbo-
retum gaat beheren en waarin Wagenin-
gen Universiteit, Geldersch Landschap en 
Geldersche Kasteelen, en de Arboretum-
stichting samenwerken. Ook vindt u in 
dit nummer de tekst van de inleiding die 
Koen Verhoeff, als voorzitter van Arbore-
tumstichting, bij die gelegenheid hield. 
Duidelijk volgt hieruit het belang  dat 
gehecht wordt aan het vergroten van de 
toegankelijkheid van de collecties voor 
het publiek, naast een optimaal beheer 
ervan. In de vergadering van de collectie-
commissie die in november is gehouden, 
is al verder gebrainstormd over nieuwe 
manieren om bezoekers op de hoogte te 
houden van allerlei bijzonderheden over 
de collectie in het Belmonte arboretum.

In dit Bulletin vindt u ook weer de ver-
trouwde rubrieken: de ervaringen van 
wandelaars in het Belmonte arboretum, 
informatie over andere arboreta in 
Nederland (ditmaal het Asser Arbore-
tum) en de bloeikalender voor komende 
winter en voorjaar. 
Tenslotte roepen we alle lezers op om 
komend voorjaar (op 29 april)  ‘Belmonte 
op zijn Best’ te bezoeken, als opmaat 
voor het nieuwe seizoen!

linus van deR Plas

twee stichtingen, met 
één gezamenlijk doel
Op 6 oktober werd een grote stap voorwaarts gezet voor het 
behoud van het Belmonte arboretum. Toen werden namelijk 
de notariële acte en de samenwerkingsovereenkomst getekend 
door de drie partijen die gezamenlijk dat beheer gaan uitvoeren. 
Partijen daarin zijn Wageningen Universiteit, het Geldersch Land-
schap & Geldersche Kasteelen en de Arboretumstichting Wage-
ningen. Elders in dit nummer vindt u een kort verslag van deze 
bijeenkomst.
Dat betekent dat het voortbestaan van het Belmonte arboretum 
nu gelukkig is geborgd. De nieuwe structuur brengt wel met zich 
mee dat het verstandig is om alle activiteiten zo goed mogelijk op 
elkaar af te stemmen.
Voordat de Arboretumstichting Wageningen werd opgericht 
bestond reeds de Stichting Vrienden van het Arboretum. De 
‘Vriendenstichting’ financiert de uitgave van het bekende Bulletin 
van de Botanische Tuinen -waarvan nu de 60e editie is verschenen- 
en ondersteunt kleine projecten ten bate van het Belmonte arbo-
retum, mits de financiële middelen daarvoor toereikend zijn.
De Vriendenstichting heeft geen beheersverantwoordelijkheid op 
zich genomen met betrekking tot het Belmonte arboretum, van-
daar het ontstaan van de Arboretumstichting Wageningen die dat 
nadrukkelijk tot haar taken rekent.
De Arboretumstichting Wageningen participeert dan ook, samen 
met de twee andere hierboven genoemde organisaties in de over-
koepelende Beheersstichting voor het Belmonte arboretum. De 
financiële middelen van de Arboretumstichting worden uitslui-
tend ingezet ten bate van het Belmonte arboretum.
Zowel de overkoepelende Beheersstichting als de Arboretumstich-
ting hebben van de Vriendenstichting de ruimte gekregen om 
gebruik te maken van het Bulletin van de Botanische Tuinen voor 
berichtgeving over arboreta in Wageningen en daarbuiten.
De besturen van de Vriendenstichting en van de Arboretumstich-
ting zitten nu met elkaar om de tafel om onder de gezamenlijke 
noemer, de groei en bloei van het Belmonte arboretum, goede 
taakverdelingsafspraken te maken.
In het volgende nummer van ons Bulletin zullen we u laten weten 
wat we daarvoor hebben bedacht.

Jacques schiPPeRs     
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Op 6 oktober jl. was het dan zo ver. 
In aanwezigheid van een aantal genodig-
den, werden de statuten van deze stichting 
ondertekend door de heer Tijs Breukink, 
lid raad van bestuur van Wageningen Ur, 
de heer Peter van den Tweel, directeur van 
Geldersch Landschap en Geldersche Kastee-
len en door de heer Koen Verhoeff, voorzit-
ter en de heer Helenius rogaar, secretaris 
van de Arboretumstichting Wageningen. 
De plechtigheid vond plaats in het koets-
huis van het Belmonte arboretum.
Hiermee kwam een eind aan de voorberei-
dingstijd, waarin naast het formuleren van 
de statuten ook een overeenkomst inzake 
de samenwerking tussen deze drie organi-
saties werd vastgelegd. Deze werd ook door 
betrokkenen ondertekend.

Daarmee is de toekomst van het arboretum 
veilig gesteld.
Voorafgaand aan de ondertekening werden 
drie korte inleidingen gehouden. De heer 
Breukink ging in op de historie van het Bel-
monte arboretum en de reden waarom het 
arboretum niet meer werd gebruikt voor 
onderzoek en onderwijs. De heer van den 
Tweel maakte duidelijk dat het beheer van 
het arboretum  past in de doelstellingen 
van het Geldersch Landschap en Gelder-
sche Kasteelen, waarna de heer Verhoeff 
inging op de specifieke rol van de Arbore-
tumstichting, te weten het verantwoord 
beheer van de aanwezige collecties en het 
grote publiek informeren over de beteke-
nis van de collecties.
De drie inleiders benadrukten de goede 

sfeer tijdens het overleg en de wil om 
gezamenlijk het doel te bereiken. 
Tenslotte deelde de heer Breukink mee, 
dat de raad van Toezicht de heer Dedde 
Smid heeft benoemd tot directeur-
bestuurder van het Belmonte arboretum. 
De heer Smid is thans nog werkzaam bij 
het Geldersch Landschap & Geldersche 
Kasteelen en gaat als zelfstandig onder-
nemer vanaf 1 januari 2012 aan de slag. 
Vanaf die datum is hij in principe één dag 
per week beschikbaar voor het Belmonte 
arboretum.
In een volgend nummer van het Bulletin 
zal hij zelf het één en ander vertellen over 
de aard van zijn werkzaamheden.
Het is de bedoeling dat in de eerstko-
mende vijf jaren voldoende gelden bij-
een gebracht kunnen worden zodat het 
beheer kostenneutraal wordt voor Wage-
ningen Ur en het Geldersch Landschap en 
Geldersche Kastelen. De in juni 2010 opge-
richte Arboretumstichting gaat op haar 
beurt participeren in de beheerskosten, 
eveneens door het verkrijgen van gelden 
van sponsoren, door schenkingen en lega-
ten  en van donateurs.
De Arboretumstichting is reeds begon-
nen met de werkzaamheden om de 
aanwezige collecties heesters en bomen 
te controleren en waar nodig, op peil te 
brengen. Daartoe werd van een sponsor € 
10.000,- ontvangen. Begonnen is met het 
controleren van de Malus (sierappels) en 
Pyrus (peren) collecties. Om de onderteke-
ning van de statuten van de SBBAW een 
feestelijk tintje te geven werd in de Malus 
collectie een nieuwe cultivar geplant door 
de heren Breukink, van den Tweel en  
Verhoeff.

Vervolgens werd na een korte wandeling 
door het arboretum het glas geheven op 
de geboorte van de SBBAW in hotel De 
Wageningsche Berg.
Onder de aanwezigen waren de locoburge-
meester van de gemeente Wageningen, 
vertegenwoordigers van de nederlandse 
rhododendron Vereniging, de neder-
landse Dendrologische Vereniging, de 
rozenvereniging en de nederlandse 
Vereniging van Botanische tuinen , het 
personeel werkzaam in het arboretum en 
het IVn.

  54 Botanische tuinen Wageningen

stichting Beheer Belmonte arboretum 
Wageningen (sBBaW)  opgericht.
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Een uurtje vóór zonsondergang, even door 
het Arboretum naar de rijn; uitkijken. Soms 
kun je de autoos over de Waalbrug zien 
rijden, zeker als de zon in de ruiten wordt 
weerspiegeld. Vanavond niet: het is te heiig.
Een korte wandeling, want thuis wacht de 
verhuisdrukte; daarom over het gras terug.
En daar staat een struik met rode bessen, 

het lijkt wel hulst, maar met dat gladde blad 
kan dat niet kloppen. Of ... Op het bordje 
staat ‘’Ilex’’, dus toch !
nog een paar struiken, soms wèl met 
stekels, blijkbaar loop ik hier in het hulst-
gebiedje.  nooit eerder hier geweest. nooit 
geweten van die variatie. Leuke ervaring. 
siny teR BoRg 

Ontmoeting met hulst in BelmonteInleiding gehouden bij de formele oprichting van 
SBBAW.
In de eerste plaats wil ik namens de Arbore-
tumstichting Wageningen mijn erkentelijk-
heid uitspreken voor het vertrouwen dat 
Wageningen Ur en het Geldersch Landschap 
en Geldersche Kasteelen in ons hebben 
gesteld.
Als vooralsnog kleine speler tussen twee gro-
ten denken wij een duidelijke rol te kunnen 
spelen en een meerwaarde te zullen geven 
aan het Belmonte arboretum.
Immers, het onderhouden van een park is 
één, het onderhouden van een arboretum is 
een andere zaak. 
En juist dit arboretum is, mede door zijn col-
lecties en zijn ligging, uniek. 
Wij zullen als Arboretumstichting ons met 
name toeleggen op het verantwoord beheer 
van de collecties bomen en heesters, waarbij 
het behoud en optimaliseren van die col-
lecties en het vergroten van de toegankelijk-
heid daarvan voor het publiek onze voor-
naamste doelen zullen zijn.
Daarbij zullen wij afstemmen met hetgeen 
landelijk op dit gebied plaats vindt, daarbij 
geholpen door de Stichting nederlandse 
Plantencollecties, de nederlandse Dendrolo-
gische Vereniging, de rhododendron- en de 
rozenvereniging. 
Die landelijke afstemming zal vergemak-
kelijkt worden door het volgend jaar gereed 
komen van een arboretumgids voor neder-
land en Vlaanderen, waarbij wij zijn betrok-
ken. 
Dit kan de opmaat zijn voor een sterkere 
landelijke samenwerking tussen arboreta.
In overleg met de directeur van de Beheers-
stichting zullen wij fondsen gaan benade-

ren, die interesse hebben in het behoud van 
de collecties en het behoud van dit arbore-
tum voor een groot publiek.
Met fondswerving en de eerste werkzaamhe-
den zijn we reeds gestart. 
In de Malus (sierappels) en de Pyrus (peren) 
collecties wordt nagegaan welke exemplaren 
vervangen moeten worden, welke aanvul-
lingen nodig blijken te zijn en hoe we voor 
bezoekers kunnen aangeven dat je soms wel 
appels en peren kunt vergelijken.
Het is daarom dat straks, als onderdeel van 
het verbeteren van de Malus collectie een 
sierappel zal worden geplant, de cultivar 
‘red obelisk’ die gekenmerkt wordt door een 
zuilvormige groei met kleine, langwerpig 
gevormde vruchten.
Voorzitter, wij verheugen ons op de samen-
werking met de organisaties die u en de heer 
van der Tweel hier vertegenwoordigen, een 
samenwerking die de afgelopen maanden 
al heeft getoond heel goed te zijn en vrucht 
heeft gedragen.
Ik dank u zeer.

Koen veRhoeff 

Voorz i tter  arboretumSt icht ing  Wagen ingen . 

arboretumstichting, 
voor beheer en toegankelijkheid 
van Belmonte collecties
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In 1996 vond in Assen één van de perio-
dieke Keuning congressen plaats. Daarin 
werden nieuwe ideeën gevraagd voor de 
inrichting van het gebied tussen Gronin-
gen en Assen. 
De heer Westra-van Holthe, notaris te 
Assen tevens landgoedeigenaar nabij 
Dwingeloo, stelde toen voor om in Assen 
een arboretum aan te leggen. Dat leidde 
in 2000 tot de oprichting van de Stichting 
Arboretum Assen, die de beschikking 
kreeg over ruim 22 ha van het jonge bos, 
grenzend aan een in aanleg zijnd golfter-
rein in hetzelfde jonge bos..
In eerste instantie werd voor het opzetten 
van zo’n arboretum bij een particulier 
bedrijf een offerte aangevraagd. Maar 
gezien de daaraan verbonden kosten 
besloot het bestuur deze zaak zelf ter 
hand te nemen. Want het jonge bestuur 
had nog nauwelijks enige inkomsten.
Zo werd een plan opgesteld door het 
bestuurslid Harry Berg, landschapsarchi-
tect in Assen, 
Het bestaande wijken patroon vormde 
de basis van de nieuw te graven water-
partijen, waardoor over deze vijvers lang-
gerekte doorzichten ontstonden. Ook de 
reeds aanwezige structuur van de eiken-
lanen, gemaakt in het jonge bos, vormde 
mede de basis voor dit plan en er werd 
een patroon van paden aangelegd met 
een lengte van ca 6 km. Voorts moest de 
inrichting aansluiten bij het toen in aan-
leg zijnde golfterrein. 

Dit plan werd door de gemeente Assen 
met enthousiasme ontvangen.
Er werd voor gekozen om het terrein, 
beschikbaar voor het arboretum, in drie 
delen te verdelen, waarbij in elk deel 
bomen afkomstig van één van de wereld-
delen Europa, noord-Amerika en Azië 
geplant zouden worden. Er kwam een 
uitkijktoren in “Europa”, een pagode in 
“Azië” en er ligt een grote vijver in “Ame-
rika”. Er zijn plannen om in “Amerika” 
een totempaal op te richten. Door deze 
‘landmarks’ worden de drie continenten 
geaccentueerd en zijn ze ook goed te 
lokaliseren.
De heren Piet de Jong en Theo Jansson, 
bekenden in de wereld van de dendrolo-
gie, stelden een sortimentslijst voor de 
drie werelddelen samen. 
Op basis van deze lijst werd door de 
landschapsarchitect een beplantingsplan 
opgesteld. De eerste bomen volgens dit 
beplantingsplan zijn in 2004 geplant. 
Het Asser Arboretum is dus een heel jong 
arboretum  
Een probleem bij het planten van nieuwe 
bomen is, dat er een jong bos was aan-
geplant in de jaren negentig en dat de 
nieuwe aanplant tussen en in plaats van 
de aanwezige jonge bomen moesten 
worden aangebracht. Er zit ook nogal 
veel keileem in de bodem en dat is voor 
het ‘aanslaan’ van geplante bomen een 
belemmering.
Het planten en het onderhoud van het 

het asser arboretum: 
een goed samenwonen met een golfbaan

het ontstaan van het asser arboretum heeft een bijzondere achtergrond.
eind jaren tachtig kwamen in het kader van de visie Bosbouw van het 
ministerie van lnv gelden beschikbaar om rond of nabij de steden  
groningen, leeuwarden en assen bossen aan te leggen als een groene 
long. Zo werd er ten westen van assen een bos van ruim 200 ha aange-
legd op een voormalige veenkoloniale ontginning, met daarin opgeno-
men reeds bestaande watergangen. vroeger werden die gebruikt voor 
het vervoer van turf en landbouwproducten. vanaf 1988 werd dit gebied 
met inheems bosplantsoen ingeplant.

Koen veRhoeff, mede gebaseerd op gesprekken met de Werkgroepleden Simone Bakker, Harry Berg en Joop Kalb
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terrein is momenteel ook geen eenvou-
dige opgave. Er is veel ondergroei van 
onder meer distels, brandnetels, bramen, 
frambozen, guldenroede en veel gras in 
het bestaande jonge bos.
Maar veel van de sinds 2004 geplante 
exoten zijn nu wel zichtbaar en groeien 
goed uit..
De organisatie voor het behoud en onder-
houd van het arboretum berust bij het 
bestuur van de stichting. Daaronder res-
sorteert een Werkgroep die de werkzaam-
heden voor en door de vrijwilligersgroep 
regelt en begeleidt. Eén morgen per week 
komen de vrijwilligers (momenteel ca 15 
personen) naar het arboretum om onder-
houd te plegen en in het najaar nieuwe 
aanplant aan te brengen. 
Voor het onderhoud van de grasbanen 
tussen de verschillende vakken wordt 
hulp verkregen van medewerkers van 
de Waterleiding Maatschappij  Drenthe, 
WMD. Het gehele terrein is namelijk een 
potentieel waterwingebied.

financieel heeft het bestuur nog weinig 
mogelijkheden. Aankopen van exoti-
sche bomen en struiken kost wel geld! 
Subsidies zijn en worden aangevraagd 
bij diverse instanties. Men kan donateur 
worden van de stichting en ook kan men 
zogenaamde herinneringsbomen aanbie-
den; deze bomen moeten wel passen in 
het aanwezige beplantingsplan.

Wat is nu zo bijzonder aan dit arbo-
retum in opbouw?
In de eerste plaats is een groot terrein 
beschikbaar en het arboretum wordt één 
van de grotere bomentuinen in neder-
land.
Voorts worden vrijwel alle werkzaam-
heden door vrijwilligers uitgevoerd. Dat 
vergt een enorme inzet en veel enthousi-
asme. En dat enthousiasme is er!
Het arboretum ligt buiten het stadgewoel, 
het is een oase van rust in het Drentse 
landschap nabij een grote stad.
Het terrein is vrij toegankelijk en er 
komen dagelijks bezoekers, vooral uit de 
naburige nieuwe woonwijk Kloosterveen.
naar verwachting zal het zeker ca 5 tot 
10 jaar duren alvorens het gehele beplan-
tingsplan is uitgevoerd, maar dan staat er 
ook iets !

Voor meer  informat i e :  WWW.arboretum-aSSen .nl
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Het Arboretum Belmonte 
over een cascade-kas en een dropboom

Wij wonen op zo’n 200 meter 
van het arboretum Belmonte, 
en dus is dat het terrein van 
ons dagelijkse wandelingetje. 
Hoewel, dagelijks? In de prak-
tijk blijkt er vaak een doorslag-
gevende reden te zijn waarom 
het vandaag slecht uitkomt: 
omdat we het te druk denken 
te hebben, omdat het regent, 
of omdat het geregend heeft 
en het er dus wel modderig 
zal zijn. Maar het streven blijft 
dagelijks. Meestal lopen wij 
een vaste route, langs de twee 
uitzichtpunten (waar de rivier 
en de Betuwe iedere keer weer 
anders zijn), boven langs de 
holle weg  en terug door het 
bos of langs de rhododen-
drons. En aan het eind van de 
wandeling zijn we er altijd van 
overtuigd dat we dit iedere dag 
moeten doen.
Er zijn een aantal persoonlijke 
herinneringen en associaties 
die mij verbinden met het 
arboretum en de Wageningse 
berg, en die relatie overbrugt 
nu bijna een halve eeuw. De 
eerste keer dat ik van het 
bestaan hoorde was toen in de 
zestiger jaren de Landbouwho-
geschool op het idee kwam om 
bij het arboretum, in de hel-
ling van de Wageningse berg, 
een cascade-kas te willen bou-
wen. Ik was net aan mijn amb-
telijke carrière als jurist bij 

de rijksplanologische Dienst 
begonnen, bij de afdeling die 
op grond van de Wet nationaal 
plan en streekplannen voor-
genomen werken in bepaalde 
kwetsbare gebieden op hun 
aanvaardbaarheid uit een oog-
punt van natuur en landschap 
moest beoordelen. De kas zou 
ongetwijfeld een bouwkundig 
hoogstandje geworden zijn, 
maar de Dienst adviseerde de 
toenmalige minister van Volks-
huisvesting en Bouwnijverheid 
toch zich tegen deze aanslag 
op de Wageningse berg te ver-
zetten; en dat deed hij.
niet veel later kreeg ik de kans 
de plek van het afgewende 
onheil zelf te aanschouwen, 
toen diezelfde minister zich 
met een aantal ambtenaren 
voor twee dagen terugtrok in 
Hotel De Wageningse Berg, 
om daar ongestoord de vraag 
onder ogen te kunnen zien of 
er in nederland behoefte was 
aan een wet op de stadsver-
nieuwing. Ik mocht mee om 
het verslag te schrijven. Het 
was mijn eerste kennismaking 
met de berg en het uitzicht, en 
ik was diep onder de indruk; 
ik was mij tot dan niet bewust 
geweest dat er in ons land 
zulke scherpe hoog-laag situa-
ties bestonden.
In 1981 werd mijn contact met 
het arboretum een stuk inten-

siever: wij verhuisden naar 
Wageningen en kwamen dicht 
bij het arboretum te wonen. 
nog vóór de verhuizing had 
ik gepoogd tegenover mijn 
kinderen (toen 6 en 9 jaar) het 
arboretum te gebruiken als 
een argument om de verhui-
zing naar Wageningen voor 
hen aanvaardbaar te maken. 
Onze eerste wandeling daar 
had echter niet het bedoelde 
effect: ze vonden het maar een 
stom park. Gelukkig draaiden 
zij later bij. In de eerst plaats 
omdat het arboretum nog een 
authentieke dropboom bleek 
te bevatten. Een dropboom is 
wetenschappelijk niet erkend, maar 
komt nog op allerlei plekken in ons 
land voor, met name op plaatsen 
waar kleine kinderen met hun 
ouders plegen te wandelen. Zo’n 
boom staat altijd net voorbij het 
punt waar die kinderen genoeg 
beginnen te krijgen van de wan-
deling. Het kenmerkende van de 
dropboom is dat er aan de achter-
kant tussen de wortels een plastic 
zakje met dropjes blijkt te groeien.
Een aantal jaren later begon 
onze zoon het arboretum ook 
op andere wijze te waarderen: 
als hij in de vroege uren van 
de zondagochtend terugkeerde 
uit het Wageningse nachtle-
ven, legde hij de route naar 
huis meestal via het arbore-
tum af, waar hij op een bankje 

van het uitzicht op de dage-
raad genoot, terwijl de konijn-
tjes aan zijn voeten speelden.
Op onze vaste wandeling 
door het arboretum komen 
wij meestal maar heel wei-
nig of geen mensen tegen. 
Toch is het aardige van het 
arboretum dat het eigenlijk 
heel intensief en veelzijdig 
gebruikt wordt. Op mooie 

zondagen zitten overal in het 
gras gezinnen te picknicken. 
En op sommige momenten is 
het zelfs uitgesproken druk. 
In de eerste plaats natuurlijk 
tijdens de bloei van de rhodo-
dendrons en bij de befaamde 
exposities van Beelden op de 
Berg. Maar bijv. ook bij de 
plantjesmarkt, de kennisma-
king van de nieuwe eerste-

jaars met het Wageningse 
verenigingsleven, de planten-
beurs `Belmonte op zijn best’, 
en vooral ook bij het inter-
nationale Belmondo-festival 
(op zondag 3 juni 2012 is het 
weer zover). 
Eigenlijk moeten mijn vrouw 
en ik tot de intensieve gebrui-
kers van het arboretum gere-
kend worden. Daarom is het 
des te schrijnender dat – zo 
kwam aan het licht toen Koen 
Verhoeff mij voor dit stukje 
vroeg – wij tot nu toe geen 
begunstiger van de Stichting 
Vrienden van het Arboretum 
bleken te zijn, en evenmin 
van de nieuwe Arboretum-
stichting die zich expliciet 
het beheer van de collecties 
ten doel stelt. Daarom kan dit 
stukje niet afgesloten worden 
zonder dat verzuim rechtge-
zet te hebben: hierbij melden 
wij ons aan als donateur, van 
beide.

Wim BRussaaRd
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Bezienswaardigheden
december 2011 - maart 2012

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

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

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

29 april 2012 

Belmonte op z’n Best
Op zondag 29 april 2012 zal de vierde editie van “Belmonte op z’n Best” 
plaatsvinden in het Belmonte arboretum te Wageningen. 
We nodigen U van harte uit om tussen 10 en 16 uur de tuin te bezoeken: 
ook deze editie zal weer worden georganiseerd door de Nederlandse 
Rhododendron Vereniging, de Nederlandse Dendrologen Vereniging en 
de Arboretumstichting Wageningen. Daarnaast zullen ook tal van andere 
verenigingen van plantenliefhebbers aanwezig zijn: we verwachten nog 

meer kramen dan in 2011! Tot ziens op 29 april!



Uitgave: Stichting Vrienden van het Arboretum

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.


