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Redactioneel
Planten zijn fascinerend! Dat was het thema van de euro-
pese ‘Fascination of plants Day’ op 18 mei, die ook in 
Wageningen alle aandacht kreeg, o.a. via een ‘Plantendag’ 
bij Wageningen Universiteit, waar 1000 bezoekers op af 
kwamen. Ook rondleidingen door het Belmonte arboretum 
vormden èèn van de vele onderdelen van het programma. 
Het arboretum vormde ook het decor van het jaarlijkse 
‘Belmonte op z’n best’ op 29 april, waarover u elders in dit 
nummer meer kunt lezen  en van het  (alweer 5e) Belmondo-
festival op 3 juni. 
Het op deze manier inschakelen van het Belmonte arbore-
tum in Wageningse evenementen past uitstekend in de toe-
komstplannen van de nieuwe directeur, Dedde Smid, zoals 
u kunt lezen in het artikel ‘Over de toekomst van het Bel-
monte arboretum’, waar dit nummer van het Bulletin mee 
opent. We zijn erg blij dat we na de lange tijd van onzeker-
heid over de toekomst, nu weer in de fase zijn dat we over 
concrete plannen voor het arboretum kunnen praten: zo 
staat het Belmonte bekend om zijn grote variatie aan rhodo-
dendrons, waarbij de Nederlandse Rhododendron vereniging 
een belangrijke rol heeft gespeeld in de opbouw van die col-
lectie. Theo Leijdens laat in zijn artikel in dit bulletin iets 
meer zien van de achtergronden van de huidige collectie en 
van de plannen die er zijn om deze verder uit te bouwen.

Dedde Smid beschrijft in zijn toekomstvisie ook het belang 
van een heldere structuur van de organisatie rond het 
arboretum. Van buiten komend kon hij goed aangeven hoe 
gecompliceerd deze structuur met 3 verschillende betrokken 
stichtingen nu overkomt. Hoewel het overleg hierover nog 
in volle gang is, kunt u hiernaast al lezen, dat de stichting 
‘Vrienden van het arboretum’ die dit Bulletin nu uitgeeft, 
zal opgaan in de overkoepelende beheersstichting, die dan 
ook de verantwoordelijkheid voor de uitgave van het Bulle-
tin overneemt.
Graag wil ik, namens de redactie, het bestuur van de ‘vrien-
den-stichting’ hartelijk bedanken voor de geboden mogelijk-
heid om 61 ‘Bulletins’ te maken in de afgelopen 35 jaar. Ik 
ben er van overtuigd, dat het door deze uitgave mogelijk 
is om zoveel mensen te betrekken bij het Belmonte arbor-
teum, iets wat essentieel is voor de toekomst!

linus van deR Plas

twee stichtingen, 
met één 
gezamenlijk doel

In het laatst verschenen Bulletin,  
nr. 60, hebben Koen Verhoeff en ik 
beloofd U in het eerstvolgende nummer  
te informeren over de taakverdelingsaf-
spraken tussen de drie stichtingen, die 
op het ogenblik betrokken zijn bij het 
Belmonte arboretum en die alle drie de 
groei en bloei van hetzelfde Belmonte 
arboretum nastreven. Echter, ook bij 
het maken van dergelijke taakverde-
lingsafspraken zouden er  nog steeds 
drie stichtingen naast elkaar blijven 
bestaan en zouden donateurs en spon-
soren opgezadeld blijven met onduide-
lijkheid, dit ten nadele van  Belmonte.
Daarom hebben wij, het bestuur van de 
stichting Vrienden van het Arboretum, 
besloten de stichting op te heffen en 
het batig saldo onder te brengen  als 
een zogenaamd bestemmingsfonds, 
bij de stichting Beheer Belmonte Arbo-
retum Wageningen. Vanuit de dan 
voormalige Vriendenstichting zal gead-
viseerd worden over de bestedingen 
vanuit dit fonds, waarbij de exploitatie 
van het Bulletin de komende jaren 
voorop zal staan.
Een en ander betekent dat deze voorzit-
ter zijn laatste “Van de voorzitter” voor 
het Bulletin heeft geschreven. Allen die 
in het verleden en tot nu toe hebben 
bijgedragen aan de Vriendenstichting 
en aan het Bulletin wil ik heel hartelijk 
bedanken. Blijft U aub. het Belmonte 
arboretum steunen, het is het waard!

Jacques schiPPeRs 
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Bij zijn aantreden trof Dedde smid vele 
betrokken groeperingen aan, waartussen 
soms wel, soms geen verband bestond. 
ook de zeggenschap van die groeperin-
gen met betrekking tot het arboretum 
liep uiteen. Voorts verdween per 1 janu-
ari de tuinstaf in dienst van Wageningen 
Ur en ontstond er een vacuüm in de 
uitvoering van werkzaamheden. Pas per 
1 maart heeft het Hoveniersbedrijf Vaar-
kamp de werkzaamheden overgenomen 
voor het onderhoud van het arboretum. 
Hierbij wordt gewerkt op basis van een 
bestek, mede opgesteld door Dedde 
smid. Dit bestek is gebaseerd op bij het 
Geldersch landschap gehanteerde aanbe-
stedingen. Het huidige bestek is voor één 
jaar, op basis van de ervaringen in dit jaar 
kunnen  aanpassingen voor het volgend 
jaar worden doorgevoerd en kan er een 
meerjarige overeenkomst met de hove-
nier worden gesloten zodat continuïteit 
verzekerd is. Als tussenpersoon tussen de 
beheersstichting en het hoveniersbedrijf 
gaat de heer Lodewijk rondeboom funge-
ren. Lodewijk rondeboom gaat binnen-
kort met pensioen na vele jaren gewerkt 
te hebben voor het Geldersch Landschap 
en zal deze functie van tussenpersoon als 
vrijwilliger uitoefenen. Hij heeft ruime 
ervaring op dit gebied. 

Een belangrijk punt is de huidige en de 
toekomstige organisatievorm, alsmede 
de verdeling van de bevoegdheden. 
Momenteel is de situatie verwarrend, 
vooral naar de buitenwacht toe. naast 
belangstellende groeperingen zijn er 
op dit moment drie stichtingen betrok-
ken bij het Belmonte arboretum. Al vele 
jaren bestaat de stichting Vrienden van 
het Arboretum, uitgever van het Bulletin 
van de Botanische tuinen in Wagenin-
gen.  In de onzekere periode betreffende 
de toekomst van het Belmonte arbore-
tum in 2009 en 2010 werd in juni 2010 
de Arboretumstichting Wageningen  
opgericht, met als hoofddoelstelling 
de financiering van het beheer van de 
aanwezige collecties en verbetering van 
de ontsluiting van deze collecties voor 
het publiek. Tenslotte werd in oktober 
2011 de continuïteit van het Belmonte 
arboretum verzekerd door oprichting 
van de bovengenoemde beheersstichting 
sBBAW. Hierin participeren Wageningen 
Universiteit, het Geldersch Landschap & 
Geldersche Kasteelen en de Arboretum-
stichting Wageningen. 
De Arboretumstichting Wageningen 
had direct na haar oprichting een collec-
tiecommissie ingesteld om deskundige 
adviezen te krijgen over het beheer van 

over de toekomst van het 
Belmonte arboretum
De directeur van de Beheersstichting zet zijn plannen uiteen

op 23 mei vond de derde bijeenkomst plaats van de Klankbordgroep van de 
arboretumstichting Wageningen, waarvoor ook andere betrokkenen waren 
uitgenodigd. Want in die bijeenkomst zette de heer dedde smid, sinds 1 januari 
2012 directeur van de in oktober 2011 opgerichte stichting Beheer Belmonte 
arboretum Wageningen (sBBaW), zijn toekomstvisie uiteen. Reeds enkele weken 
eerder kwam deze visie ter tafel bij de Raad van toezicht en kreeg daar algehele 
instemming.  deze Raad van toezicht bestaat uit de heren Peter van der tweel 
(voorzitter), directeur geldersch landschap & geldersche Kasteelen, tijs Breukink, 
lid Raad van Bestuur van Wageningen uR en Koen verhoeff, voorzitter van de 
arboretumstichting Wageningen.

dedde smid, Koen veRhoeff
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de collecties, alsmede een Klankbord-
groep waarin bij het arboretum betrok-
ken groeperingen geïnformeerd en 
gehoord kunnen worden. De hamvraag 
is wie doet wat, wie is waarvoor verant-
woordelijk, welke organisatie doet aan 
fondsenwerving en wie treedt naar bui-
ten, al dan niet onder de paraplu van of 
namens de sBBAW.
Het ligt voor de hand dat aan deze 
verwarrende situatie een einde moet 
komen. De genoemde Vriendenstichting 
zal vermoedelijk binnen korte tijd onder-
deel gaan uit maken van de Beheers-
stichting sBBAW, waarbij de sBBAW het 
voortbestaan van het Bulletin op zich zal 
nemen. De Arboretumstichting zal als 
zelfstandige stichting over enige tijd ook 
verdwijnen, zij werkt reeds vanaf de start 
van de Beheersstichting nauw daarmee 
samen, zowel op beheertechnisch als 
financieel terrein. In het geheel van de 
sBBAW zal dan een collectiecommissie 
gaan fungeren om te adviseren op het 
gebied van de collecties. Uiteraard zal de 
samenwerking met de nederlandse rho-
dodendron Vereniging en de nederlandse 
rozenvereniging worden gecontinueerd 
en waar nodig geïntensiveerd.
Het beheer van het arboretum zal wor-
den uitgevoerd door een hoveniersbe-
drijf, dat zal worden aangestuurd door 
Lodewijk rondeboom. Het beheer van 
de collecties  kan extra kosten met zich 
meebrengen, maar er wordt gewerkt aan 
het inschakelen van groepjes vrijwilli-
gers die onder leiding van Lodewijk ron-
deboom beheerswerkzaamheden op dit 
gebied kunnen uitvoeren.  
Het Koetshuis speelt bij het beheer een 
aparte rol. Het onderhoud van het Koets-
huis dient geheel uit projectgelden gefi-
nancierd te worden. Dedde smid is van 
mening dat het koetshuis een grotere rol 
moet gaan spelen in het geheel van het 
arboretum. niet alleen bevindt zich daar 

zijn bureau, maar het gebouwtje kan 
ook andere functies krijgen, functies die 
gerelateerd zijn aan het arboretum. Een 
zelfstandige horeca functie wordt niet 
voorzien.
Het ontwerp van het arboretum is ondui-
delijk en door de Arboretumstichting 
werd al eerder opgemerkt dat een gron-
dige heroriëntatie gewenst is. Vooral 
nu de rozencollectie is uitgebreid met 
planten afkomstig van De Dreijen, is het 
zeer gewenst een duidelijk ontwerp voor 
het gehele arboretum te hebben, voordat 
de genoemde rozen een definitieve plaats 
krijgen.
Het is de bedoeling dat in 2012 een 
programma van eisen kan worden gefor-
muleerd, zodat een uitwerking van het 
definitieve ontwerp in 2013 kan plaats-
vinden. ook hiervoor dient extern geld  
gevonden te worden.
Zoals eerder gezegd, moet er in de loop 
der jaren een situatie ontstaan waarbij 

de sBBAW financieel onafhankelijk zal 
zijn van het Geldersch Landschap en van 
Wageningen Universiteit. Een belang-
rijk deel van de inkomsten zal gerela-
teerd zijn aan het beheer van collecties, 
maar ook het algehele onderhoud moet 
gefinancierd worden. natuurlijk wordt 
gestreefd naar het verkrijgen van een 
vermogensfonds, waarvan de baten dan, 
geheel of gedeeltelijk, de financiële lasten 
kunnen dragen. Dat is geen eenvoudige 
opgave. Voorts zal nagegaan worden in 
hoeverre in het arboretum plaats vin-
dende evenementen daarvoor een kos-
tenvergoeding moeten gaan betalen en 
uiteraard zal er gewerkt worden aan een 
vergroting van de groep donateurs/vrien-
den. Kortom, diverse wegen zullen wor-
den bewandeld om voldoende financiële 
middelen te krijgen..
Aan de publiciteit voor het Belmonte 
arboretum is nog weinig aandacht 
besteed.. Dat komt mede door de nog 

bestaande versnipperde organisatiestruc-
tuur, zoals hiervoor is vermeld. Een 
sBBAW huisstijl is vrijwel gereed en dan 
zal een begin worden gemaakt met de 
wijziging van de bebording bij de ingang 
van het arboretum. Voortgaande fonds-
werving kan dan beter en duidelijker 
worden uitgevoerd. ook publicaties in 
“het Bulletin” kunnen bijdragen aan de 
Pr .
Kortom, er liggen vele taken op uitvoe-
ring te wachten. Gelet op de beperkte 
financiële middelen zullen op elk gebied 
groepjes vrijwilligers uitkomst kunnen 
bieden. 
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op de laatste zondag van april vond in het 
Belmonte arboretum te Wageningen de vijfde 
editie van de plantenbeurs “Belmonte op 
z’n Best” plaats. Deze beurs wordt jaarlijks 
georganiseerd door de nederlandse Dendrolo-
gische Vereniging, de nederlandse rhododen-
dron Vereniging en de Arboretumstichting 
Wageningen.
Doel van de beurs is het aanbieden van veelal 
houtige gewassen van gespecialiseerde kwe-
kers en enkele hobby kwekers, gewassen die 
meestal niet zijn te vinden in tuincentra.
Er waren dit jaar een dertiental stands in het 
Belmonte arboretum, gevuld met heesters en 
jonge bomen, maar ook met heide planten en 
enkele knolgewassen. Voorts werd er informa-
tie gegeven door de organiserende partijen, 
alsmede door het IVn en de KnnV.
Leek het in de morgen wat somber weer, rond 
het middaguur brak de zon door en werd het 
een zeer fraaie middag. ook dit jaar trok de 
beurs veel bezoekers, direct vanaf de opening 
om 10.00 uur ( en ook al daarvoor) tot in de 
namiddag. naar schatting kwamen ca 2.500 

mensen op de beurs af en werden er goede 
zaken gedaan door de standhouders. ook ver-
zorgden de betrokken organisaties rondleidin-
gen door het arboretum. 
rondom het middaguur werd het geheel 
opgeluisterd door het saxofoon sixtet “saxis-
simo” van het korps ‘De Harmonie” uit Wage-
ningen. Voor hen was dat de tweede keer dat 
zij tijdens “Belmonte op z’n Best” optraden. 
Zij verzorgen een type muziek dat goed in  
het arboretum past.
De algemene conclusie is dat deze vijfde editie 
zeer geslaagd was.

Tijdens Belmonte op z’n Best is de voorzit-
ter van de Arboretumstichting en voormalig 
hoofdreacteur van het Bulletin, Koen Verhoeff 
gehuldigd met het Wagenings Erezilver, hem 
opgespeld door burgemeester Van rumund. 
Het erezilver werd aan Koen  toegekend voor 
zijn grote maatschappelijke verdienste voor 
de Wageningse gemeenschap, waaronder zijn 
succesvolle inzet voor het behoud van Bel-
monte als arboretum. Hulde!

Belmonte op z’n Best
Op initiatief van Harry Harsema 
(uitgeverij Blauwdruk) wordt een 
gids samengesteld met gedetail-
leerde informatie over alle grote 
en kleine(re) arboreta in Neder-
land en Vlaanderen.
Ter voorbereiding is door Martine 
Bakker (uitgeverij Blauwdruk) 
informatie ingewonnen bij die 
arboreta, als ook bij organisaties 
zoals de Nederlandse Dendrologi-
sche vereniging, waardoor er een 
goed beeld is verkregen van de 
bestaande arboreta.
Ter verdere voorbereiding van 
de gids heeft op 8 maart in Het 
Schip van Blaauw te Wageningen 
een besloten bijeenkomst plaats 
gevonden met deskundigen op 
het gebied van arboreta, waarin 
een aantal belangrijke vragen aan 
de orde werd gesteld.
Naast informatie vanuit enkele 
kleine en grote arboreta werd ook 
aandacht gegeven aan algemene 
aspecten van het behouden van 
een arboretum, zoals inrichting,  
PR, educatie en financiën. 
Pieter Baas, voorzitter van de 
Stichting Nationale Plantencollec-
tie (SNP) opende de bijeenkomst 
met o.m. de vaststelling dat het 
belang van arboreta thans groter 
is dan ooit! 
Arboreta spelen een rol voor in 
situ bescherming van soorten; de 
genenbankfunctie is van belang 
voor gebruik bij herstel van bos-
sen en plantsoenen;  arboreta 
kunnen fungeren als indicatoren 
voor klimaatverandering en arbo-
reta zijn veelal cultureel erfgoed. 
Het educatieve element wordt 
ook steeds belangrijker.
Daarna kwam de vraag aan de 
orde wat wetenschappelijk ver-
antwoord beheer inhoudt en 
of dat noodzakelijk is. Wilbert 
Hetterscheid, voorzitter van de 
Nederlandse Dendrologische 

Vereniging omschreef weten-
schappelijk verantwoord beheer 
als volgt: het is een beheer dat 
inhoudelijk en fysiek goed is, 
met wetenschappelijke input, 
een goede educatieve aanpak en 
landschapsarchitectonisch verant-
woord. Veel van deze punten wor-
den door diverse arboreta nage-
volgd, maar betere samenwerking 
kan veel kosten besparen.
Rob van der Ham gaf een fraaie 
uiteenzetting over de herinrich-
ting van het landenbos gedeelte 
van het Zuiderpark te Den Haag 
en de vragen die daarbij aan de 
orde kwamen.  
Daarna gaf Abraham Rammeloo 
een boeiend verslag  over het 
beheer en onderhoud van het 
arboretum in Kalmthout, België. 
Constance Moes gaf een uiteen-
zetting over de planning van een 
arboretum en haalde het gedach-
tegoed van Leonard Springer aan, 
dat op veel plaatsen in Nederland 
bij het inrichten van parken en 
arboreta is benut.
De dag werd besloten met bijdra-
gen vanuit verschillende arboreta.  
In de algemene discussie werd 
geconcludeerd dat er een relatie 
bestaat tussen de kwaliteit van 
het ontwerp en de aanwezige col-
lecties. Ook moet de waarde van 
arboreta beter voor het voetlicht 
komen. Arboreta kunnen beter 
benut worden voor educatieve 
activiteiten om bezoekers te 
“onderwijzen” in biodiversiteit 
en de verschillen tussen exoten 
en inheemse bomen. Ook de 
samenwerking tussen arboreta 
kan worden versterkt. In alle 
arboreta wordt veel werk verzet 
door vrijwilligers. Zonder hen 
zou het in stand houden van 
arboreta heel moeilijk worden. In 
het arboretum Oudenbosch zijn 
zelfs alleen vrijwilligers betrok-

ken bij de in stand houding van 
het arboretum, elders is het veelal 
een betaalde kracht die de leiding 
heeft.
De slotopmerking was:  “We heb-
ben met alle arboreta goud in 
handen; het is zeker de moeite 
waard om je hier druk over te 
maken”.

Koen veRhoeff

Arboretum gids in wording

gids vooR nedeRlandse en 
vlaamse aRBoReta
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Koen Verhoeff
Tekst gert van maanen, constance moes
Paperback, met overzichtskaart
16,5x24 cm, 160 pagina’s, ful l colour
ISBN 978-90-75271-52-2
Prijs 19,90 euro
Verschijningsdatum zomer 2012
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Veel wilde rhododendrons hebben een 
goede habitus en bloeien rijk met goede 
bloemen in mooie kleuren. sommige heb-
ben bovendien zeer mooi blad, andere een 
aangename bloemgeur. Met als gevolg dat 
een paar honderd jaar lang al, kwekers er 
lustig op los hybridiseren, tienduizenden 
hybriden zijn er en er komen er voortdu-
rend nog bij.
op Belmonte is er van oudsher een rhodo-
dendron collectie waarin de 4 belangrijkste 
groepen zijn vertegenwoordigd: Japanse 
Azalea, Bladverliezende Azalea, Pontica 
type en de Geschubde rhododendrons.  Veel 
van de planten uit die al lang aanwezige col-
lectie hebben in de loop van de jaren forse 
afmetingen gekregen en zorgen zo rondom 
de maand mei, als ze in bloei staan, voor 
een spectaculair gezicht. Het merendeel van 
die oude collectie bestaat uit cultivars.
Direct na de laatste eeuwwisseling ontstond 
bij de nederlandse rhododendron Vereni-
ging (nrV) het idee om ergens in nederland 
een rhododendron collectie onder te bren-
gen, een collectie waarin winterharde wild-
soorten volgens hun botanische indeling 
zouden worden gegroepeerd, geflankeerd 
door ervan afgeleide cultivars.
na nogal wat, niet aflatend zoekwerk door 
geïnspireerde leden, kwam het in 2004 tot 
een  samenwerking met de Botanische Tui-
nen van Wageningen Universiteit. In grote 
lijnen bestond die samenwerking eruit dat 
de nrV voor de planten ging zorgen en 
de Botanische Tuinen voor de systemati-
sche aanplant en het onderhoud. ook het 
leveren en plaatsen van naambordjes en 

de wetenschappelijke zorg zou worden 
gedaan door de Botanische Tuinen.
Vanaf 2004 werden op Belmonte plant-
vakken gereed gemaakt en begon de 
aanplant van door de nrV ingebrachte 
planten. Veel ervan werden afgestaan 
uit de tuinen en kwekerijen van leden, 

Rhododendroncollectie 
Belmonte 

Rhododendron is een groot plantengeslacht, ongeveer 1000 wildsoorten (species) 
komen voor vanaf de noordpoolcirkel tot aan indonesië. de verscheidenheid is erg 
groot, kruipende planten van centimeters hoog tot bomen van tientallen meters, 
blad wat in millimeters moet worden gemeten tot blad van een halve meter, blad-
verliezend tot wintergroen, winterhard tot minstens -300 c tot soorten die er bij 
het minste beetje vorst al aan gaan, enz. om het overzicht niet te verliezen heeft 
men, net als bij andere grote plantengeslachten, de soorten naar hun kenmerken 
gerangschikt, ondergebracht in een verwantschapsmodel en verdeeld over een 
vijftigtal groepen (subsecties). vooral de indelingen van cullen en chamberlain en 
recenter die van goetsch, eckert en hall zijn gangbaar.

theo leiJdens | nedeRlandse RhododendRonveReniging

Japanse azalea

Bladverliezende azalea

Pontica type

geschubde Rhododendrons

doelstelling van de nRv
De Nederlandse Rhododendron Vereniging heeft tot 

doel bij haar leden en bij het publiek in het algemeen 

de belangstelling voor en de kennis over Rhododen-

drons te vergroten en het kweken van deze planten 

te bevorderen en zou in verband daarmee graag de 

beschikking hebben over een demonstratietuin met 

een representatieve collectie Rhododendron species- 

en cultivars.
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uit nederland, België en zelfs Duitsland. 
omdat nogal wat nrV’ers geïnteresseerd 
zijn in wildsoorten en door zelf te zaaien 
van uit het wild verzameld zaad, planten 
fabriceren, ontstond er van lieverlee een 
belangwekkende species-collectie. Dank 

zij financiële donaties van leden werden 
ook planten ingekocht bij nederlandse 
en Belgische kwekers en bij een in wild-
soort rhododendrons gespecialiseerde 
schotse kweker. Bij de officiële ten doop 
houding van de nieuwe collectie in 2007 
waren er ongeveer 1000 nieuwe planten 
aangeplant, plm. 200 verschillende wild-
soorten en plm. 300 verschillende culti-
vars, sommige in veelvoud. 
nog steeds wordt, weliswaar in een veel 
lager tempo dan in die eerste opbouwja-
ren, de collectie verder uitgebreid, ver-
fijnd, ontbrekende moeilijk verkrijgbare 
wildsoorten worden van lieverlee inge-
bracht, niet soortechte planten vervan-
gen en verfraaiende randbeplantingen 
uitgevoerd. 
Dank zij de uitstekende zorg van de men-
sen van de onderhoudsorganisatie van 
Belmonte, hebben de in eerste instantie 
wat mager ogende nieuwe plantvakken 
inmiddels heel wat body gekregen. 
De samenwerking tussen de Botanische 
Tuinen organisatie en de nrV was in alle 
opzichten een vruchtbare, wetenschap-
pers van de Botanische Tuinen en hob-
byisten van de nrV inspireerden elkaar, 
Belmonte lijkt nóg meer de aandacht te 
trekken, tijdens de bloei van de rhodo-
dendrons wordt het jaarlijkse “Belmonte 
op z’n Best” evenement gehouden waar 
nogal wat bezoekers op af komen, het 
aanzien van de nrV is er niet minder op 
geworden en esthetisch, het beeld van 
de rhododendrons tegen de achtergrond 
van de volwassen tuin en de nieuwe col-
lectie zelf, een lust voor het oog. naar 
verwachting is het wildsoortendeel van 
de collectie bijzonder belangrijk op het 
vaste land van Europa, zeker wanneer 
het publiektoegankelijke tuinen betreft.
Ten gevolge van beleidswijzigingen 
behoort, zoals bekend, de Botanische 
Tuinen organisatie tot het verleden. 
Maar de nrV, wel die bestaat nog en is 
vol ambitie. En ze heeft veel vertrouwen 
in de toekomstige samenwerking met 
de pas opgerichte Arboretumstichting 
Wageningen.

Zelf de Rhododendron collectie  
Belmonte gaan bekijken
De rhododendron Collectie Belmonte is te 
vinden op de locaties die op de plattegrond 
zijn aangegeven. Het bekijken van de col-
lectie is altijd interessant. Bloeiende plan-
ten vindt je er in principe van februari (bij 
open weer) tot augustus, maar het meren-
deel van de bloei vindt plaats net voor, ín 
en net na de maand mei.

Plaatsingslogica van de “nieuwe” 
collectie
Wildsoorten zijn per subsectie volgens de 
Cullen-Chamberlain indeling op een zo 
aantrekkelijk mogelijke manier in clusters 
geplaatst, samen met de ervan afgeleide 
cultivars. 
op een paar punten is er afgeweken van 
plaatsing volgens deze indeling: 
•  In de inmiddels grotendeels gerealiseerde 

“extremenhoek” waarin vormuitersten 
van het geslacht bij elkaar staan.

•  Uit noodzaak geboren omdat het aanbod 
de plaatsruimte overtrof, zijn planten uit 
de subsectie Pontica in meerdere plant-
vakken ondergebracht.

Inmiddels wordt er aandacht gegeven aan 
de op DnA onderzoek gebaseerde recent 

gepubliceerde indeling van Goetsch, 
Eckert en Hall.
Erg veel conflicten met de huidige plaat-
sing lijkt dat niet te gaan opleveren.

Plannen voor de toekomst
Enkele subsecties van het geslacht omvat-
ten slechts nietig groeiende soorten. In 
andere subsecties zijn enkele soorten 
dwergachtig. En een bescheiden aantal 
hieruit afgeleide dwerghybriden zijn het 
aanplanten zeker waard. omdat de aan-
plant in de huidige plantvakken op pro-
blemen stuit, de dwergen stellen dikwijls 
hoge eisen aan bodem en standplaats, 
leeft al geruime tijd bij de nrV de wens 
om die planten in een rotstuin onder te 
brengen. Daarin zouden de 50 a 70 plan-
ten die daarvoor in aanmerking komen, 
een plaats kunnen krijgen.
Voor alle plantenliefhebbers in Nederland, 

Belgie en Duitsland: Als u meer wilt weten 

van de Nederlandse Rhododendronver-

eniging, de website van de NRV is: www.

rhodovereniging.nl 

Nederlandse Rhododendron Vereniging

januari 2012

Rhododendron nipponicum

Rhododendron imperator

Rhododendron camschaticum
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Arboretum Belmonte - Bella Horizonte

De metamorfose
P.BeRnhaRd steinmetZ

Toen ik in 1977 in Wage-
ningen aankwam om Land-
schapsarchitectuur en Plano-
logie te gaan studeren, zag 
ik tegen de propedeuse op 
als een berg. Je zou kunnen 
zeggen als de Wageningse 
Berg. Zoals die zich verheft 
uit de uiterwaarden van de 
neder-rijn lijkt hij, net als de 
exacte vakken met hun prac-
tica, een geduchte hindernis 
om te nemen.
Maar anders dan verwacht 
bleek het beklimmen van 
de Wageningse Berg door 
zijn avontuurlijke paden en 
trapjes, bomen en planten, 
en steeds weidsere uit-
zichten een feest. Wat van 
de overvolle collegezalen 
niet gezegd kon worden. 
Zeker niet op vrijdag. Dan 
verspreidden de studenten 
en hun tassen slechts een 
onwelriekende geur van 
vuile was.

Werd de Wageningse Berg 
beklommen, dan belandde 
je daar boven in een lust-
oord vol bloeiende bomen 
en ongekende uitzichten 
dat zijn gelijke moeilijk 
vindt: het arboretum!
Hoe anders was de pro-

pedeuse. Daar ging het om 
lange wis- en natuurkundige 
afleidingen die – hoe dui-
delijk en humoristisch ook 
door professor van rootselaar 
gebracht – toch om een flin-
ke opfrisser vroegen voordat 
met andere colleges verder 
kon worden gegaan.
Gelukkig bleek de afstand 
tussen de collegezaal en het 
arboretum gering. Het was 
daardoor mogelijk om in 
de korte middagpauze naar 
een bank met uitzicht op de 
neder-rijn te snellen.

Daar vond het wonder plaats: 
een plotselinge metamorfose!
De eenvoudige houten bank 
veranderde bij de aanblik 
van zo’n magistraal uitzicht 
in een vorstelijke troon. Het 
feit dat ik in mijn band een 
trommeltje met boterham-
men hield en geen scepter of 
rijksappel, kon de betovering 
niet doorbreken. Parafrase-
rend kreeg je de neiging om 
uit te roepen: wie ben ik dat 
ik dit alles mag aanschou-
wen: die ruimte, die rivier 
in haar uiterwaarden, die 

heuvelrug, die mensenwe-
reld teruggebracht tot een 
overzichtelijk en hanteerbaar 
format……..!

In de winter zorgde de vaak 
snerpende koude wind, 
ondanks een soort Pooljas 
en een thermoskan met hete 
thee, dat het vorstelijk gevoel 
toch wat onderkoeld raakte. 
Zelfs de aanblik van in for-
matie trekkende ganzen en 
bewegende lichtharpen over 
de zilver blinkende rivier 
voorkwam dat niet.

‘s Zomers kon het sprookje 
nog wat duren. Wanneer de 
tijd het toeliet verlengde een 
wandeling langs bomen en 
struiken in knop of bloei het 
gevoel van een verblijf in een 
vorstelijke lusthof.
Maar zo’n rondgang was 
niet alleen een sprookje en 
een verademing na wis- en 
natuurkunde, het was boven-
dien vooral een diepgaander 
kennismaking met de aard en 
het voorkomen van bomen 
en struiken zoals deze bij ver-
schillende vakken behandeld 

werden. Zelfs op de colleges 
sortimentskennis met de 
briljante presentaties en het 
enthousiasme voor bomen 
en heesters van de heer fon-
taine, bleek de beleving van 
de tastbare confrontatie een 
waardevolle aanvulling.

A propos! …… een vorst zou 
tijdens zijn wandeling de 
zonnende studentes op de 
gazons niet zijn ontgaan, al 
zag hij ze misschien voor zijn 
gemoedsrust liever aan voor 
faunen die even uitrusten 
van een rondedans op het 
gazon….

nu, ruim vierendertig jaar 
later, heeft het arboretum 
niets van zijn aantrekkelijk-
heid verloren. Het is tijdloos 
en weet zelfs deze metamor-
fose, dat vorstelijk gevoel 
steeds weer op te roepen……
ongetwijfeld zal bij velen na 
mij dit steeds weer het geval 
zijn.



Met de feestelijke oprichting van de stich-
ting Beheer Belmonte Arboretum Wage-
ningen (sBBAW) op 6 oktober 2011 en de 
benoeming van haar directeur-bestuurder, 
de heer Ir. Dedde smid, werd een belang-
rijke stap gezet op de weg naar een nieuw 
beheer van het Belmonte Arboretum met 
ingang van 1 januari 2012. De oprichting 
van deze overkoepelende beheerstichting 
is de uitkomst van intensief overleg in het 
afgelopen jaar van de stichting Geldersch 
Landschap & Geldersche Kasteelen, Wage-
ningen Universiteit en onze stichting. De 
drie organisaties vormen gezamenlijk de 
raad van Toezicht en dragen gezamenlijk 
de eindverantwoordelijkheid voor een goed 
beheer van het Belmonte Arboretum en 
de financiering daarvan. Binnen dit geheel 
heeft de Arboretumstichting Wageningen, 
onze stichting, in het bijzonder de verant-
woordelijkheid voor het collectiebeheer 
en de ontsluiting van de collecties voor het 
publiek via voorlichting en informatiedra-
gers op zich genomen. In het komende jaar 
zullen nadere afspraken worden gemaakt 
over de precieze taakverdeling en invulling 
daarvan tussen de sBBAW en onze stich-
ting.

In het afgelopen jaar zijn de eerste stappen 
gezet om te komen tot een collectiebeheer, 
dat is gericht op onderhoud en vernieu-
wing van de aanwezige collecties. Hiertoe 
werd allereerst de beoogde collectiecom-
missie benoemd, die bestaat uit deskundi-
gen en het bestuur in deze adviseert. De 

commissie kwam dit jaar drie maal bijeen 
en bracht daarvan verslag uit. Verder werd 
door Mirjam Lemmens, die goed bekend 
is met de aanwezige collecties, een notitie 
opgesteld “Appels en Peren” over de fraaie 
Malus- en de Pyrus-collecties. Door de 
heer Piet Bakker van de rozenvereniging 
werd de notitie “rozencollectie Belmonte 
– stand van zaken, november 2011” aan-
geboden. Beide notities zijn opgesteld met 
het oog op het onderhoud en vernieuwing 
van deze aansprekende collecties in de 
komende jaren, zodra de financiële midde-
len daarvoor gevonden zijn. Voorts werden 
in verband met het collectieonderhoud de 
noodzakelijke contacten vernieuwd met 
CGn (Centre for  Genetic resources), ten-
einde toegang te krijgen en te behouden 
tot de database, waarin de collectiegege-
vens zijn vastgelegd.

De Klankbordgroep, die is opgericht om 
het contact met de Wageningse bevolking 
en de gebruikers van Belmonte te verster-
ken, kwam dit jaar twee maal bijeen. De 
groep bestaat uit vertegenwoordigers van 
Wageningse organisaties, die betrokken 
zijn bij het Belmonte Arboretum. Behalve 
over de ontwikkelingen met betrekking 
tot het toekomstige beheer van Belmonte 
is met de groep ook een inventarisatie 
gemaakt van het gebruik van het Koetshuis 
als startpunt voor excursies, als vergader- 
en lesruimte, als  tentoonstellingsruimte 
en wensen op dit gebied. Tevens is nage-
gaan of een gebruiksvergoeding kan wor-

den gevraagd van de betrokken organisa-
ties. De uitkomst zal in het komende jaar 
worden besproken met de directeur van 
de nieuwe beheerstichting.

In april zag ter gelegenheid van de mani-
festatie Belmonte op z’n Best en met 
medewerking van drukkerij Propress 
Wageningen een nieuwe flyer  “Arbore-
tum Belmonte Wageningen” het licht. 
Deze is gratis beschikbaar voor het 
publiek.  ook werkte de stichting mee aan 
de uitgave van twee nummers van het Bul-
letin van de Botanische Tuinen Wagenin-
gen. Deze werden o.a. toegezonden aan 
onze donateurs. Zij werden verder op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen 
via vier elektronische nieuwsbrieven. 
Met de stichting Vrienden van het Arbo-
retum te Wageningen werd enkele malen 
afstemmingsoverleg gevoerd. Dit is nog 
niet afgerond.

op financieel gebied is begonnen met de 
aanvraag van subsidies. Het is verheugend 
om te melden dat in 2011 van de stich-
ting steun Bosbouw- en Cultuurtechnisch 
onderwijs een bedrag van € 10.000,- werd 
ontvangen voor ons werk, waarbij het 
accent ligt op het ontsluiten van de col-
lecties voor het onderwijs. Voorts ontvin-
gen wij van de stichting Vrienden van de 
Wageningse Berg een zeer gewaardeerde 
donatie van €  2.500,- voor het collectieon-
derhoud. Dit bedrag  is als eerste gestort 
in het Basisfonds (= spaarrekening), waar-
van de opbrengst in de vorm van rente is 
bedoeld voor duurzame financiering van 
het collectieonderhoud. Dit fonds dient 
in de komende jaren verder te worden 
gevuld met schenkingen e.d. 

Bij de afsluiting van het jaar telde de stich-
ting 61 donateurs en twee begunstigers. In 
het komende jaar zullen de werving van 
donateurs en verkrijging van subsidies 
en schenkingen  voor realisatie van het 
collectieonderhoud met kracht verder ter 
hand worden genomen. 

Tenslotte kan worden gemeld dat het 
bestuur dit jaar 9 keer bijeen kwam. De 
samenstelling van het bestuur veranderde 
in die zin, dat de heer  H. van ree als ver-
tegenwoordiger van de rhododendron 
Vereniging werd opgevolgd door de heer 
H. de Boer. 

Wageningen, 13 feBRuaRi 2012  

h. RogaaR, secRetaRis
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de arboretumstichting 
Wageningen

Bezienswaardigheden
Juni - oktober 2012

Juni 
Rhododendron – mei/juni
Parelstruik (Exochorda) – april/mei/juni
Trompetboom (Catalpa) – eind juni/juli
Roos (Rosa) – eind mei/juni
Daglelie (Hemerocallis) – juni/juli
Perzische fluweelboom (Albizia) - juni

Juli / augustus 
Daglelie (Hemerocallis) – juni/juli
Sierappel (Malus) vrucht – juli/augustus/sept/okt
Bolhortensia (Hydrangea macrophylla) – juni/sept
Pluimhortensia (Hydrangea paniculata) – juli/sept
Trompetboom (Catalpa) – eind juni/juli
Roos (Rosa) bloeiend en/of in vrucht 
Kardinaalsmuts (Euonymus) vrucht – augustus/sept
Schijnels (Clethra) – augustus/september
Althaeastruik (Hibiscus syriacus)  – augustus/oktober

September / oktober 
Schijnels (Clethra) – augustus/september
Bolhortensia (Hydrangea macrophylla) – juni - sept
Pluimhortensia (Hydrangea paniculata) –  juli - sept
Struikheide (Calluna) 
Althaeastruik (Hibiscus syriacus)
Sierappel (Malus) vrucht – juli/augustus/sept/okt
Lijsterbes en Meelbes (Sorbus) in vrucht 
Meidoorn (Crataegus) vrucht 
Roos (Rosa) vrucht 
Dwergmispel (Cotoneaster) vrucht 
Kardinaalsmuts (Euonymus) in vrucht – augustus/sept
Hulst (Ilex) in vrucht 
Herfstkleuren van diverse bomen en heesters

aRBoRetum Belmonte

De afgelopen maanden is goede voortgang 
gemaakt met het weer op orde brengen van 
de Malus- en Pyrus collectie. Zo werden de 
verschillende groeistadia in beeld gebracht 
en beschreven, werd nagegaan welke bomen 
aan vervanging toe zijn en welke soorten en/
of variëteiten aan de collectie zouden moe-
ten worden toegevoegd.
Daarnaast is veel aandacht besteed aan het 
opnieuw op naam brengen van de rozen col-
lectie. na het verplaatsen van delen van deze 
collectie. naar het Belmonte arboretum zijn 
verwisselingen opgetreden. Hierbij wordt 
veel hulp verkregen van leden van de rozen-
vereniging. Voorts werden nieuwe rhodo-
dendrons aangeplant, passend in het totale 
plan voor deze collectie. De nederlandse 

rhododendron vereniging speelt hierbij een 
sleutelrol.
Alle gegevens worden in het databestand 
van de collecties aangebracht.
financieel is de Arboretumstichting recent 
ondersteund door bijdragen van  de rabo 
Bank Vallei en rijn  € 7.000,-; door de 
alumni ‘ambassadors’ van de Wageningen 
Universiteit : drie jaren  € 10.000,- per jaar 
en door bijdragen van alumni van die uni-
versiteit via het Wageningen Universiteits 
fonds: de hoogte van dat bedrag is nog niet 
bekend. Tenslotte zullen de baten van het 5e 
Belmondo festival, dat op 3 juni plaats vindt, 
eveneens ten goede komen aan onze stich-
ting! Wij zijn deze organisaties zeer erkente-
lijk voor hun ondersteuning! 
Intussen is het aantal donateurs verder 
gestegen en kunnen wij nu op ca € 4.000,- 
per jaar rekenen via hun bijdragen. 
De samenwerking met de directeur van 
de stichting Beheer Belmonte Arboretum 
Wageningen  (sBBAW) is prima. Zijn ideeën 
over de verdere ontwikkeling van het arbo-
retum vindt u elders in dit nummer uiteen-
gezet. Als Arboretumstichting 
zijn wij het met deze grote 
lijnen eens, het gaat er 
immers om dat het 
Belmonte arboretum 
in al zijn glorie kan 
blijven bestaan.

Koen veRhoeff 
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