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Redactioneel
Kun je appels wel met peren vergelijken? Een oud gezegde 
suggereert weliswaar van niet, maar in het openingsartikel 
van dit Bulletin laat Mirjam Lemmens, projectmedewerker 
bij het Belmonte Arboretum, zien hoezeer appels en peren 
verwant zijn. Zij bespreekt de unieke Malus- en Pyrus-collectie 
in het arboretum, die door hun bloesems in het voorjaar en 
hun vruchten in het najaar een bezoek aan Belmonte meer 
dan waard maken. Lemmens doorspekt haar verhaal met nog 
meer gezegdes om op de achtergronden van onze “oogappels” 
in te gaan.
Haar artikel past in een serie over de collecties van het arbo-
retum. In het vorige nummer kregen de Rhododendrons al 
uitgebreid aandacht en komend jaar volgt een bespreking van 
de rozencollectie.
De veranderingen in de organisatie en het beheer van Bel-
monte Arboretum, die in het vorige nummer zijn aangekon-
digd, zullen in 2013 verder hun beslag krijgen. Koen Verhoeff 
licht in dit nummer de stand van zaken toe. Ook voor het 
Bulletin heeft dit gevolgen. Met ingang van 2013 heet deze 
uitgave: ‘Bulletin van het Belmonte Arboretum Wageningen’. 
We zullen in het Bulletin alle nieuwe ontwikkelingen vol-
gen, maar de vertrouwde rubrieken blijven bestaan. In ‘de 
wandelaar’ staat dit keer een bijzondere bezoeker in het mid-
delpunt: schrijfster Janna Drop kruipt in de huid van de heks 
Eucalypta, bekend van de tv-series en boeken over Paulus de 
Boskabouter van Jean Dulieu. Voor de rubriek ‘bij de buren’ 
zijn Koen Verhoeff en Dedde Smid naar het arboretum Poort 
Bulten in Losser geweest. Het verslag kan een mooie aanlei-
ding zijn om er zelf eens te gaan kijken!
Voor het Belmonte Arboretum is 2013 ook een bijzonder jaar, 
omdat dan de 10e editie van ‘Beelden op de Berg’ zal plaats-
vinden. We gaan er nu kort op in. In de volgende Bulletins 
daarover meer.
In 2004 en 2005 is aandacht besteed aan de diversiteit aan 
vogelsoorten in Belmonte. Als vervolg hierop beschrijft Eric 
Minke de resultaten van het onderzoek naar de veranderin-
gen in aantallen en soorten broedvogels in de afgelopen  
16 jaar. Ook deze bewoners maken een bezoek aan  
Belmonte waard. Naast alles wat op plantengebied te bieden 
is. De rubriek ‘bloeikalender’ is verbreed tot alle beziens-
waardigheden. Deze geeft nu informatie over alles wat er het 
komend half jaar te zien – en te ruiken! – is. In de loop van 
2013 komt hier een link naar een website bij, zodat u tijdens 
wandelingen in Belmonte bewust op zoek kunt gaan naar de 
actuele highlights.  

linus van deR Plas

Geachte donateurs en begunstigers 
van de Arboretumstichting

Zaterdag 1 december 2012 overhandigde Nettie Buitelaar in 
het Koetshuis namens het Wageningen Universiteits Fonds een 
cheque ter waarde van maar liefst € 27.386,= aan onze voorzit-
ter Koen Verhoeff  voor herstel en onderhoud van de Malus en 
Pyrus collectie van het Belmonte Arboretum. Het bedrag is op 
initiatief van het WUF in het afgelopen jaar bijeen gebracht 
door alumni van de Wageningen Universiteit voor dit doel. Ter 
gelegenheid van de aanbieding gaf mevrouw Buitelaar aan dat 
deze onverwacht grote bijdrage duidt op een grote betrokken-
heid van de Wageningse afgestudeerden bij het arboretum, 
ook bij degenen die buiten Wageningen wonen. Het leeft ken-
nelijk! Bijdragen aan behoud van dit cultureel erfgoed past in 
de doelstellingen van het WUF. De feestelijke overhandiging 
werd afgesloten met het planten van een nieuwe sierappel door 
mevrouw Buitelaar met een speciaal hiervoor bestemde spade 
ten overstaan van de ca. 25 aanwezigen, die voor deze gelegen-
heid waren gekomen. 

Desgevraagd lichtte Mirjam Lemmens deze keuze toe.  
Het betreft een Malus hupehensis ‘Arie Mauritz’. Deze nieuwe 
Nederlandse cultivar is in 2010 geïntroduceerd door de kweker  
Jan Mauritz, zoon van Arie Mauritz. Uit het cultuurwaarde-
onderzoek laanbomen 2009 -2011 van Bart van der Sluis en 
Jelle Hiemstra (WUR PPO Bomen, maart 2012) kwam deze sier-
appel als beste naar voren op grond van groeikracht, gezond-
heid,  kroonopbouw en vruchtdracht. Naar verwachting zal 
deze boom zeer geschikt zijn als straat- en laanboom. Hiermee 
past hij in de vernieuwing van de collectie, waarbij er o.a. uit-
drukkelijk aandacht zal zijn voor nieuwe Nederlandse cultivars 
die ziekteresistent zijn en ook in Nederland verkrijgbaar zijn. 
Meer hierover zal in het komende Bulletin van de Botanische 
Tuinen Wageningen te vinden zijn.

In zijn dankwoord wees Koen Verhoeff erop dat vorig jaar ter 
gelegenheid van de oprichting van de beheerstichting (SBBAW) 
een kleine boom werd geplant, nu een grote. Dit duidt erop 
dat het de goed kant op gaat met Belmonte. Dat is verheugend. 
Nog extra vermeldde hij dat ook Wageningen Ambassadors 
een bedrag van 3 x €10.000 in de komende jaren beschikbaar 
zullen stellen voor herstel en onderhoud van Belmonte. Dit 
ondersteunt de ervaring van Nettie Buitelaar dat het Belmonte 
Arboretum sterk leeft, ook onder de  afgestudeerden buiten 
Wageningen. 
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Bij de entree van het Belmonte Arbore-
tum zijn de sierappels (Malus) te vinden 
en aan de zuidoost zijde de sierperen 
(Pyrus). Aan het einde van de zomer en in 
de herfst hangen de takken van de appels 
vol met vruchten in diverse kleuren, van 
geel, rood tot diep paars. De peren zijn 
als vrucht minder kleurrijk; zij blijven 
vaak groen/bruin en soms geel, maar de 
bomen vertonen vaak wel een mooie 
herfstkleur. Omstreeks eind april-begin 
mei bloeien de sierappels. De sierperen 
bloeien vroeger, vaak al begin april. 
Veel sierappels zijn geschikt voor de  

(kleinere) tuin; de meeste worden niet 
al te groot. Ook zijn er zuil- en treur-
vormen. Sierperen worden over het 
algemeen groter, maar ook hier zijn wel 
typen te vinden die geschikt zijn voor 
een particuliere tuin.

Met de gebakken peren zitten
Dit jaar heeft het warme vroege voorjaar 
gevolgd door een strenge vorstperiode 
forse gevolgen gehad voor de bloei van 
de peren en enkele vroegbloeiende 
appels. Daarnaast was gedurende de 
bloei van de appels het weer vrij vochtig, 

(sier)appels & (sier)peren 
onder de loep

de eerste door de arboretumstichting Wageningen verkregen gelden worden 
gebruikt om de collecties sierappels en -peren in het Belmonte arboretum te 
verbeteren. Projectmedewerker Mirjam lemmens geeft een beeld van de huidige 
collectie en de plannen met deze collectie.

vrucht sierappel Malus ‘d.v.P. obel’ vrucht sierpeer Pyrus calleryana

bloei appel
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waardoor de bestuiving te lijden heeft 
gehad. De gevolgen waren duidelijk 
merkbaar dit najaar: de vruchtdracht was 
beduidend minder dan andere jaren.

appels met peren vergelijken
Appels (Malus) en peren (Pyrus) behoren 
beide tot de Rozenfamilie (Rosaceae).  
De sierappels vormen een groep binnen 
de appels. Ze onderscheiden zich door 
kleinere vruchten en hun sierwaarde.  
Ze worden aangeplant als boom of hees-
ter in tuinen en/of parken.
Malus en Pyrus zijn nauw verwant (en met 
Macromeles en Eriolobus). Men heeft ook 
wel eens beweerd dat ze tot één geslacht 
zouden moeten worden samengevoegd. 
Linnaeus noemde onze meest bekende 
appel Pyrus malus. Het meest voor de 
hand liggende verschil, appelvormige 
vrucht versus peervormige vrucht, gaat 
niet altijd op. Wel is het zo dat bij peren 
steencellen in het vruchtvlees zitten en 
bij appels niet; dat merk je bij het kau-
wen. een ander verschil tussen  appels en 
peren zit in de stijlen. Bij Malus zijn die 
vergroeid aan de basis en bij Pyrus liggen 
ze vrij. Malus omvat tussen de 30 en 50 

soorten, Pyrus tussen de 10 en 20. europa 
en Azië zijn het rijkst aan soorten van 
beide geslachten, maar Malus komt ook 
in Noord-Amerika voor en Pyrus in Noord-
Afrika. Ook recent moleculair onderzoek 
toonde aan dat de geslachten nauw ver-
want zijn.

oogappels
Veel van de oudere sierappels en -peren 
in Belmonte dateren van rond 1953. 
Veelal zijn ze verkregen via S.G.A. Door-
enbos (1891-1980), toenmalig directeur 
van de Plantsoenendienst in Den Haag 
en voorzitter van de Nederlandse Den-
drologische Vereniging van 1928 tot 
1965. Doorenbos heeft rond 1948 veel 
Nederlandse sierappels geïntroduceerd. 
Bekende rassen uit die tijd die nog steeds 
in de handel zijn, zijn Malus ‘Profusion’ 
en  Malus ‘Professor Sprenger’. Vanaf 
1955 is via wereldwijde uitwisseling met 
andere botanische tuinen veel enthout 
ontvangen en schonken diverse Neder-
landse kwekers, het Proefstation voor de 
Boomkwekerij en de NAK-B plantmateri-
aal aan Belmonte.
Momenteel bestaat de collectie Malus en 

Malus tschonoskii ‘Belmonte’ in de vier seizoenen

Bos 

Beplanting/Borders

gazon

sierappels Malus

sierperen pyrus

water

geBouwen

Botanische tuin 
BelMonte

100 Meter

generaal foulkesweg
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Pyrus in Belmonte uit zo’n 230 bomen. De 
sierappels vormen de grootste groep: 36 
verschillende soorten (waarvan 15 met 
een wilde herkomst) en 85 verschillende 
cultivars. De collectie peren is minder 
omvangrijk, met 19 verschillende soor-
ten (waarvan 2 met een wilde herkomst) 
en 5 cultivars. In Belmonte staan boven-
dien veel Nederlandse introducties (culti-
vars) en ook bomen die vanuit Wagenin-
gen zijn geïntroduceerd (o.a. Malus tscho-
noskii ‘Belmonte’), zie foto op pagina 7.

een rotte appel in de mand maakt 
al het gave ooft te schand
Omdat bij de entree een blikvanger 
belangrijk is en de sierappels (en sier-
peren) tot één van de speerpuntcollecties 
van Belmonte behoren, willen we deze 
collecties nauwkeurig onder de loep 
nemen. Ook educatief gezien zijn deze 
collecties van bekende cultuurgewassen 
interessant. 

Vanwege de ouderdom van veel bomen 
en een verouderd cultivarsortiment 
moet er het nodige gebeuren aan de 
collectie van deze twee geslachten in 
Belmonte. Inmiddels zijn er bij de sier-
appels nieuwe selecties beschikbaar die 
meer ziekteresistent zouden zijn, maar 
deze zijn nog niet of nauwelijks verkrijg-
baar in Nederland. Daarnaast heeft de 
overdracht van Arboretum De Dreijen 
door Wageningen UR naar de Stichting 
Utopa gevolgen gehad voor collecties 
inclusief de Malus- en Pyrus-collectie.  
er bevonden zich deelcollecties in  
Arboretum De Dreijen, die nu niet  
meer onder het collectiebeheer van de 
Stichting Beheer Belmonte Arboretum 
Wageningen (SBBAW) vallen. 

de appel valt niet ver van de boom
Hoewel de meeste bomen op leeftijd 
zijn, heeft er de afgelopen decennia wel 
verjonging plaats gevonden. Vaak is 

de jonge boom naast of in de buurt van 
het oude exemplaar uitgeplant. Maar of 
hierbij geen fouten zijn gemaakt, is nooit 
gecontroleerd. Dat moet met voorrang 
gebeuren. 
De belangrijkste uitdagingen zijn het 
inbrengen in de collectie van ziektere-
sistente cultivars waardoor de handel 
mogelijk een nieuwe impuls krijgt 
alsmede conservering van Nederlandse 
introducties waardoor deze genenbron 
blijft bewaard. Tot slot zal de collectie 
opnieuw worden voorzien van etiketten. 
Afgelopen jaar zijn alle bomen tijdens 
voorjaar, zomer en herfst gefotografeerd 
om zo een aantal kenmerken vast te leg-
gen, onder meer de vorm van de boom, 
de bladontluiking, de bladeren,  
de bloemknoppen en uiteindelijk de 
bloei en vruchten. Ook andere bijzon-
derheden zoals conditie, ziekteverschijn-
selen en de aan- of afwezigheid van een 
etiket zijn genoteerd. De foto’s laten 

de verschillende eigenschappen van de 
boom op verschillende tijden van het jaar 
zien. De kenmerken zijn voorlopig gere-
gistreerd in een excel-bestand. Samen 
met de foto’s wordt dit uitgewerkt tot een 
plantprofiel per soort of cultivar. 
Onderdelen uit een plantprofiel kunnen 
als basis dienen om het publiek te infor-
meren via de website of via een QR-code 
op het etiket bij de boom. een QR-code is 
een soort barcode; een vierkant met alle-
maal kleinere blokjes. Deze code kan met 
smartphones worden gelezen (gescand) 
waardoor je via internet op een pagina 
komt met meer informatie. Het plantpro-
fiel kan bovendien informatie bevatten 
die als basis kan dienen voor wetenschap-
pelijk onderzoek.

een appeltje voor de dorst
Deze winter maakt een landschapsar-
chitect een nieuw inrichtingsplan voor 
Belmonte. Hierbij worden ook de histori-
sche aspecten meegenomen. De collecties 
blijven belangrijk, maar met nieuwe 
aanplant wordt uiteraard pas gestart als 
er een duidelijk ontwerp is voor het hele 
arboretum. Dit geldt óók voor de boven-
staande collecties. We zijn nu bezig met 
de voorbereidingen om op zoek te gaan 
naar sierappels en -peren die de oude, 
zieke en dubbele exemplaren in het sor-
timent kunnen vervangen. We zijn een 
speurtocht gestart naar aanvulling met 
ziekteresistente cultivars, die interessant 
kunnen zijn voor Nederland. Daarnaast 
gaan we op zoek naar de ontbrekende 
Nederlandse cultivars van Malus (en 
eventueel Pyrus) om deze genenbron te 
behouden.
Nieuwsgierig geworden?  

MiRjaM leMMens, PRojectMedeWeRkeR

Malus halliana ‘Parkmanii’ met halfgevulde bloemen entree Belmontevrucht Malus ‘Profusion’ (boven), 
bloei Malus ‘Profusion’ (onder)
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Stichting Beheer Belmonte 
Arboretum Wageningen zet werk 
Arboretumstichting voort
Rondom het Belmonte Arboretum waren afge-
lopen jaar drie stichtingen betrokken bij het 
beheer van het Belmonte arboretum. Nadat de 
vriendenstichting is opgegaan in de SBBAW, 
zijn in de tweede helft van 2012 nog twee stich-
tingen betrokken bij het beheer. Dat schept 
onduidelijkheid en het is niet efficiënt. Koen 
Verhoeff en Dedde Smid schetsen aan de hand 
van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren 
waarom opheffing van de Arboretumstichting 
voor de hand ligt en naar alle verwachting op  
1 januari een feit zal zijn. In 2010 werd duide-
lijk dat de Wageningen Universiteit medefinan-
ciers zocht voor het behoud van het Belmonte 
Arboretum. enkele inwoners van Wageningen 
besloten als reactie daarop in juni 2010 de 
Arboretumstichting Wageningen op te richten. 
Ze wilden gelden bijeenbrengen om de collec-
ties bomen en andere houtige gewassen in het 
arboretum in stand te houden, verantwoord te 
beheren en voor het publiek beter toegankelijk 
te maken.
Op initiatief van de Arboretumstichting kwam 
in 2011 een overleg op gang tussen de Wagenin-
gen Universiteit, het Geldersch Landschap en 
Geldersche Kasteelen en de Arboretumstichting 
Wageningen. Dat leidde nog datzelfde jaar tot 
het instellen van een beheerstichting voor het 
Belmonte Arboretum, waarin de drie genoemde 
organisaties participeren. De toekomst van 
het Belmonte arboretum is veiliggesteld. Op 1 
januari 2012 werd een directeur-bestuurder van 
de Stichting Beheer Belmonte Arboretum Wage-
ningen (SBBAW) aangesteld, vooralsnog in een 
deeltijdfunctie.

uitwerking
Direct bleek er een goede samenwerking tot 
stand te komen tussen de Arboretumstichting 
Wageningen en de directeur-bestuurder van 
de SBBAW. Immers, de aanwezige collecties 
vormen het bestaansrecht van het arboretum. 

De Arboretumstichting slaagde erin om gel-
den bijeen te brengen voor het onderhoud en 
beheer van de collecties en kon op projectbasis 
een deskundige – Mirjam Lemmens – aantrek-
ken voor dat werk. Maar verantwoord beheer 
van collecties betekent ook het onderhoud van 
de plaatsen waar zij staan. Daarvoor is het aan-
getrokken hoveniersbedrijf verantwoordelijk, 
onder leiding van de directeur-bestuurder. 

toekomst
In de loop van 2012 werd steeds duidelijker 
dat het efficiënter is dat de Arboretumstichting 
opgaat in de SBBAW. Beide stichtingen hebben 
dezelfde doelstelling en voor de buitenwereld 
schept het ook meer duidelijkheid. Uit de jaar-
verslagen van de SBBAW zal het voor de sponso-
ren en donateurs duidelijk worden hoe de ver-
kregen gelden voor collecties zijn besteed. De 
Arboretumstichting Wageningen is dan ook van 
mening zich te moeten opheffen; de doelstellin-
gen zijn bereikt en worden gecontinueerd in de 
SBBAW. De collectiecommissie van de Arbore-
tumstichting Wageningen als ook de klankbord-
groep blijven onder de paraplu van de SBBAW 
bestaan. Wanneer de Raad van Toezicht instemt 
met dit voorstel, kan één en ander per 1 januari 
2013 zijn beslag krijgen. Bestuursleden van de 
Arboretumstichting zullen als vrijwillige mede-
werkers de directeur van de SBBAW blijven 
ondersteunen, zodat hun expertise benut kan 
worden.

dedde sMid, diRecteuR-BestuuRdeR sBBaW 
koen veRhoeff, vooRzitteR aRBoRetuMstichting  
Wageningen

Het Belmonte Arboretum wordt in de zomer van 
2013 opgeluisterd door de 10e editie van Beelden 
op de Berg. Het thema luidt dit keer: (Re)source 
– over “authenticiteit” en “manipulatie”. een 
heel Wagenings en modern thema, dat naadloos 
aansluit bij de functie van een arboretum.
In onze samenleving is veel aandacht voor wat 
authentiek is en wat gemanipuleerd, ook wel 
gemodificeerd genoemd. Zowel in de beeldende 
kunst als in het biotechnologisch onderzoek zijn 
beide begrippen een punt van discussie. Modifi-
catie van originele beelden bijvoorbeeld wordt 
niet algemeen geaccepteerd. Modificatie van 
planten is eveneens een ‘hot item’.
Het doel van de tentoonstelling is deze discus-
sie in ‘beelden’ om te zetten. Daartoe leveren 
wetenschappers van de Wageningen Universi-
teit feitenmateriaal aan, waarmee kunstenaars 
aan de slag gaan. er hebben dan ook al enkele 
bijeenkomsten van kunstenaars en wetenschap-
pers plaats gevonden. Om het thema duidelijk 

te maken worden er inleidingen verzorgd, die 
toegankelijk zijn voor het publiek. Deze vinden 
voorafgaand en tijdens de tentoonstelling plaats. 
Hierin wijkt deze 10e editie dus duidelijk af van 
vorige tentoonstellingen. Wat ook nieuw zal 
zijn, is het gebruik van social media zoals Face-
book en onze website. Langs deze weg wordt 
ook discussie over het thema aangezwengeld.
Traditiegetrouw zullen de buurtbewoners van 
het Belmonte Arboretum in januari 2013 wor-
den geïnformeerd. Het bestuur en de curatoren 
van Beelden op de Berg hebben een begroting 
opgesteld, waarvan momenteel circa 75% van 
de benodigde gelden is toegezegd. er lopen nog 
enkele verzoeken, waarover in december uit-
sluitsel volgt. De uitgenodigde kunstenaars en 
vormgevers zijn inmiddels druk bezig om hun 
ideeën uit te werken en aan de curatoren voor te 
leggen. Begin 2013 kunnen de formele opdrach-
ten worden verstrekt. De opening is op 8 juni 
2013.

Beelden op de Berg: de 10e editie 
komt er aan
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Uit de verkleedklerenkoffer  van Eucalypta
 janna hesteR dRoP

u ze: de Zakdoekjesboom,  
Perzische slaboom, Vijver- 
spinazie met enorme gele 
lepels, Trompetboom, IJzeren 
Tulp, Doodsbeenderenboom 
en de gevilde en van oliesel 
voorziene Kardinaalsmuts 
ofwel de Kale Theoboom?), 
vreemde voorvallen (het bitte-
re einde van Arnolda Huppel-
depup Sorbus: op een midzo-
meravond – geen zuchtje wind 
– in vol ornaat neergestort, 
bezweken aan de gevolgen 
van rotte tenen), bijzondere 
ontmoetingen (de bezoekster 
die met een engel onder haar 
arm het park uitfietste en een 
dame die niet meer wist hoe 
je door een grote diepe plas 
moet stampen), bizarre vond-
sten (een aan zijn muts opge-
hangen kabouter, stijf als een 
plankje, de rozenkrans nog in 
zijn handjes).

Als eucalypta: pratend en 
spelend met de dieren en 
bomen in het park, afgerukte 
en weggegooide bloemen 
verzamelend, kijkend naar de 
vleermuizen die dansen rond 
de voller wordende maan, of 
in gesprek met mijn favoriete 
parkkabouter Felix, die samen 
met Kikker in de kelder van 
het Belmontehuisje woont. 
Met zijn blonde krullenkopje 
en rode laarsjes verkeerd om 
aan is hij vooral ’s zomers in 
de avondschemering altijd wel 

ergens tussen de bomen of 
struiken te vinden, sjouwend 
met een enorm stuk hout 
of zachte populierenpluisjes 
verzamelend. Gek op alles 
op drie of meer wielen en 
op zijn Kikker. Deze zomer 
keken we samen naar twee 
regenbogen die vlak naast 
elkaar over het park aan de 
hemel stonden, en hoe het 
hotel werd opgegeten door 
brullende monsters met een 
grote bek. en we vonden een 
grote gouden cent onder een 
kastanjeboom, vlak naast de 
plek waar Napoleon de kort-
ste weg naar China groef.

Als tekenaar: net als de 
schrijver altijd met een open 
oog & oor voor bronnen van 
inspiratie, die op de meest 
onvoorziene momenten 
ontspruiten aan de flora, de 
fauna en/of de aanwezigheid 
van de nietsvermoedende 
bezoeker van het park.

In de ogen van een enkeling 
als Wandelend Takkenwijf 
met Waakhond: op die 
zomeravonden waarop hang-
lieden en andere onverlaten 
Belmonte komen bevuilen, 
vernielen, onrust of een fik-
kie stoken of hun Fikkies 
opstoken de konijnen het 
leven zuur en/of onmogelijk 
te maken. Maar ééns zal de dag 
aanbreken waarop Eucalypta’s 

Daar gaat ze weer: uit wan-
delen met Hond, de stoere 
naamgenoot van die figuur 
uit Sesamstraat, die altijd 
tot over z’n oren in een 
vuilnisbak zit. Heen, door 
park & bos, en weer. Weer 
of geen weer. elke dag 
weer. Vaak wel twee keer. 
Al jaren. ‘Hoort u bij het 
park?’, vraagt geregeld een 
bezoeker. Misschien komt 
het door de appelwangen en 
door Hond die geregeld met 
‘Takkie’ wordt aangesproken 
(‘mij een worst; ze weten niet 
beter…’). Dan salueer ik:  
‘Ja, aangenaam: eucalypta 
de Tweede de enige en dit 
is Napoleon’, en wijs de weg 
naar de Holleweg, de Rodo-
dendrons of de koffie op het 
marktplein. en soms naar de 
Sequoia in het kleine arbore-
tum.

In allerlei hoedanigheden 
zwerf ik door Belmonte. Als 
het park uitgestorven is, waan 
ik mij één van de Belmon-
tefreules van destijds; rond-
schrijdend tussen de rozen-
perken in een baleinenjapon 
met kanten randjes, onder 
een lichtroze zijden parasol-
letje, zonder enig besef van 
tijd snuffelend aan een roos 
hier, aan een lelie daar. Noti-
tieboekje en potlood onder de 
arm voor bijzondere botani-
sche ontdekkingen: “PARBLEU! 
Une plante de fromage courte! Ah 
ça, c’est bizarre!”*  (* ‘Verroest; een 
korte kaasplant! Wat bijzonder!’).

Als schrijver: altijd vergezeld 
van pen & papier, dat net zo 
onafscheidelijk is als Hond  
en met ogen en oren op steel-
tjes als antennes voor stof tot 
schrijven. Gekke namen (kent 

“EUREKÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!” door het 
park zal schallen, omdat er einde-
lijk een kruid gewassen is tegen dat 
hysterisch blaffend gespuis. Dan 
staan alle konijnen in de rij voor 
een lepeltje groene toverpap en 
gluren er in de avondschemering 
overal langoortjes met blikkerende  
haaientandjes vanuit het struik-
gewas; geduldig wachtend op het 
eerste heethoofd om dat te grazen 
te nemen. Van dik hout.

Dan nog als rondtrekkend 
muzikant: met mijn Grote 
Gouden Toeter deel uitma-
kend van SAXISSIMO, ons 
saxofoonsextet van de Harmo-
nie Wageningen, dat dit jaar 
voor de tweede keer zorgde 
voor de vrolijke noot bij Bel-
monte op z’n Best en wellicht 
over anderhalf jaar ook bij het 
Belmondo Festival.

en tenslotte gewoon als 
Janna, die in haar eentje 
Hondje weer leerde lopen, 
hier op de eindeloze gras-
velden, zeven jaar geleden. 
Sindsdien gaat er geen dag 
voorbij zonder Belmonte.       
Daar gaat ze weer: uit wande-
len met Hond.
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Het arboretum werd in 1910 opgericht 
door ‘textielbaron’ Gelderman, die op 
een heideveld een aantal bomen liet 
planten. Twee jaren later ontstond een 
volwaardig arboretum, waarvoor Sprin-
ger, ook bekend van het ontwerp van 
een deel van Arboretum De Dreijen, een 
plan had getekend. Al spoedig bracht de 
familie Gelderman het arboretum in een 
stichting onder. Helaas kwam als gevolg 
van de crisis in de jaren dertig en tijdens 
de Tweede Wereldoorlog het onderhoud 
onder druk te staan en raakte het geheel 
verwaarloosd. 
Na de oorlog is onder leiding van de den-
droloog en tuinarchitect W.J. Hendriks 
een restauratie uitgevoerd. Nieuwe door-
zichten werden gemaakt en de collecties 
werden op nieuw op naam gesteld.
eind jaren ‘60 kwam het voortbestaan 
van het arboretum opnieuw in gevaar 
door financiële problemen als gevolg van 
de sluiting van de textielfabrieken van de 
familie Gelderman.
Regio Twente besloot het arboretum in 
1974 over te nemen en stelde het ook 
open voor het publiek. Het arboretum is 
gratis te bezoeken. 
Kort na de overname startte een grote 
restauratie. De heer Van Haeren, verbon-
den aan het Bosbouwproefstation ‘De 
Dorschkamp’ in Wageningen, speelde 
hierbij een belangrijke rol. Ook de latere 
hortulanus van de Botanische tuinen in 
Wageningen, Onno Wijnands, adviseerde 
regelmatig. Men vond dat het arboretum 

een zekere band had met ‘Wageningen’.
Het huidige arboretum omvat circa 2500 
bomen en struiken van 1000 verschil-
lende soorten en cultivars op een terrein 
van ongeveer 19 hectare. Het geheel is 
qua sfeer en stijl in twee delen te split-
sen. Het deel tussen de ingang en het 
ontvangstgebouw bevat diverse loof-
boomsoorten en een fraai Pinetum. Meer 
naar het westen ligt een terrein met drie 
poelen, elk met een eigen waterniveau. 
Rondom deze poelen is spontaan een 
kruidenflora ontstaan met vele rode lijst-
soorten. Op dit deel van het arboretum 
vind je ook een populierencollectie met 
ongeveer 110 soorten en cultivars. Deze 
vormt een onderdeel van de Nationale 
Plantencollectie.
De boomvorm speelt een belangrijke rol 
in het onderhoud van het arboretum. 
Begeleidingssnoei beperkt zich tot het 
opheffen van een enkele plakoksel. Veel 
bomen en stuiken kunnen dan ook vrij 
uitgroeien. een bijzondere boom is bij-
voorbeeld een exemplaar van de Chinese 
tempelboom (Metaseqouia glyptostroboi-
des) die omstreeks 1948 is geplant en 
vermoedelijk de oudste is in Nederland. 
Maar er staat ook een Mammoetboom 
uit de eerste plantperiode in 1912 met 
een omtrek van 6 meter op borsthoogte 
en een hoogte van circa 37 meter. een 
bijzondere boom is ook de Siberische iep 
(Ulmus pumila ‘Poort Bulten’) die pas in 
2012 goed op naam is gesteld en waar-
van slechts één volwassen exemplaar in 
Nederland bekend is. De collectie bevat 
veel zeer zeldzame soorten, eigenlijk te 
veel om op te noemen.
Ook de herkomst is van belang. Zo zijn 
er de laatste jaren veel bomen en strui-
ken van bekende soorten zoals els, Berk, 
Lijsterbes en Meidoorn geplant, met 
autochtone wilde herkomst uit Oost-
Nederland. Deze vormen daarmee een 
meer regionale collectie en genenbank. 

koen veRhoeff, mede gebaseerd op een  
rondleiding door de curator  
huuB olde loohuis

het arboretum  
Poort Bulten te losser

het eerste wat opvalt na het toegangshek zijn de verrassend ruime vista’s, doorzichten 
die het mogelijk maken allerlei bomen uit de verschillende collecties in al hun glorie 
te kunnen zien. het tweede is de bebording: bij alle bomen en heesters staan duidelijk 
leesbare bordjes met de nederlandse naam (indien beschikbaar), daaronder de latijnse 
naam, de familienaam en het land of de streek van herkomst. het derde zijn de paden, 
aangelegd door een bedrijf dat verantwoordelijk is voor vele fietspaden in twente. de 
wandelpaden zijn dan ook geheel onkruidvrij, en goed toegankelijk voor mensen met 
een rollator of wandelwagen.
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In 16 jaar is er veel veranderd in het 
arboretum. De eigenaar en het gevoerde 
beheer zijn veranderd en het bos en de 
verdere begroeiing zijn verouderd. Bij 
de interpretatie van de gegevens over de 
broedvogels zijn twee vragen gesteld:
1) Welke veranderingen zijn er in de 
broedvogelstand en waardoor komt dat?
2) Wat is de ontwikkeling binnen de 
indeling van de vogels naar hun biotoop-
voorkeuren?

In tabel 1 is het totaal aantal territoria 
weergegeven voor 2012 en de jaren 1997, 
2002 en 2007. Hieruit blijkt dat dit aantal 
varieert tussen de 127 (in 2012) en 223 
(10 jaar eerder), vergelijkbaar met het 
maximum van 231 (in 2003). Bovendien 
is in deze tabel het totaal aantal soorten 
vermeld. Het aantal soorten varieert en 
schommelde tussen de 24 (1996) en 34 
(2002).

ontwikkeling van de diverse  
vogelsoorten
Het is niet altijd eenvoudig een factor 
aan te wijzen, die verantwoordelijk is 
voor het verloop in het aantal territoria 
van een soort. er spelen meerdere facto-
ren een rol. er kan daarbij onderscheid 
gemaakt worden in:
•  Factoren die een directe invloed hebben 

op de broedvogelstand in het Belmonte 
Arboretum, zoals het gevoerde beheer, 
veroudering van de begroeiing in de 
loop der jaren en de mate van recreatie.

•  Factoren die bij de totale broedvogelbe-
volking in Nederland spelen, zoals de 
omstandigheden in de overwinterings-

gebieden voor trekvogels, de jachtdruk 
in Zuid-europa tijdens de trekperioden 
en de weersgesteldheid in Nederland 
tijdens het broedseizoen.

vogels in het Belmonte 
arboretum (3)

in twee vorige artikelen zijn de vogels van het Belmonte arboretum behandeld. 
het eerste artikel ging over de vogels die in deze tuin kunnen voorkomen (Bosch, 
2004) en een tweede artikel over de opzet van een broedvogelinventarisatie en de 
indeling van vogels in voorkeursbiotopen (Bosch, 2005). dit derde artikel maakt de 
balans op van 16 jaar broedvogelonderzoek. 

vlaamse gaai foto Merijn salverda

zanglijster foto fred hoorn

grote Bonte specht foto fred hoorn
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Sommige soorten die in het verleden 
regelmatig in Belmonte gebroed hebben 
(zij het in kleine aantallen), werden in 
2012 niet vastgesteld: bosuil, kleine bonte 
specht, grauwe vliegenvanger, bonte vlie-
genvanger, Vlaamse gaai, ekster, huismus 
en goudvink. Verder zijn de volgende 
soorten zeer incidenteel als broedvogel 
vastgesteld (minder dan drie jaren): nijl-
gans, mandarijneend, wilde eend, fazant, 
witte kwikstaart, braamsluiper, fluiter, 
vuurgoudhaan, kauw, kuifmees, zwarte 
mees en koekoek. 
De winterkoning had een maximum aan-
tal territoria in de jaren 2000 t/m 2004 
(zie tabel 1) en vertoonde daarna een 
tendens tot afname. Deze soort is gevoe-
lig voor koude winters. De winters van 
2009 en 2010 waren sneeuwrijk. er was 
weinig voedselaanbod, de winterkoning 
voedt zich voornamelijk met insecten, 
waardoor veel vogels stierven. Ook na 
de koude winter van 1995/1996 was het 
aantal territoria laag. Net als de winter-
koning had ook de heggenmus een maxi-
mum in de jaren 2001 t/m 2003. 
De merel doet het zeer wisselend. In 2008 
werden 40 territoria vastgesteld en in 
1999 en 2012 slechts 18. De zanglijster 

heeft na de eerste drie jaar een tendens 
tot toename. De koolmees heeft eveneens 
een sterk wisselend verloop in aantal (10 
territoria in 1996 tot 35 in 2003).  
er broeden erg weinig grondbroeders, 
zoals fazant, tjiftjaf en fitis, in het arbore-
tum. Dit komt waarschijnlijk door de ont-
brekende ondergroei en recreatiedruk.
een klein aantal vogelsoorten die in het 
Belmonte Arboretum broeden of gebroed 
hebben, staan op de Rode Lijst van 
bedreigde en kwetsbare vogels in Neder-
land (groene specht, huismus, grauwe 
vliegenvanger en koekoek). Hiervan is 
alleen de groene specht in 2012 nog vast-
gesteld.

Broedvogels binnen hun voorkeurs-
biotopen
In het vorige artikel werden de vogels 
ingedeeld naar hun voorkeursbiotoop 
(Bosch, 2005).
Hiervoor is de volgende indeling 
gemaakt:
•  vogels van kleine holen (koolmees, pim-

pelmees, glanskop, matkop, kuifmees 
en bonte vliegenvanger);

•  vogels van overige holen (nijlgans, 
mandarijneend, spreeuw, bosuil, kauw, 

Tabel 1: Aantal territoria van de broedvogelsoorten in het Belmonte 
Arboretum Wageningen
      
 1997 2002 2007 2012
Soort/aantal territoria   
          
Fazant - - 1 -
Holenduif 5 6 5 4
Houtduif 13 13 10 5
Bosuil - 1 - -
Groene Specht 1 2 1 1
Grote Bonte Specht 2 4 1 1
Kleine Bonte Specht 1 2 - -
Winterkoning 7 18 12 5
Heggenmus 4 7 5 3
Roodborst 15 20 12 13
Merel 24 38 30 18
Zanglijster 1 6 4 7
Grote Lijster 1 - 1 1
Tuinfluiter 3 1 1 1
Zwartkop 9 12 9 8
Tjiftjaf 17 13 9 6
Fitis 1 2 1 2
Vuurgoudhaan - 1 -
Grauwe Vliegenvanger - 1 - -
Bonte Vliegenvanger - 1 3 -
Staartmees 1 2 1 1
Glanskop - 3 1 2
Pimpelmees 14 12 10 10
Koolmees 19 16 20 14
Boomklever 5 5 5 6
Boomkruiper 4 4 7 3
Vlaamse Gaai - 2 - -
ekster - 1 - -
Kauw - 1 - -
Zwarte Kraai 1 4 1 1
Spreeuw 10 9 4 6
Huismus 1 1 1 -
Vink 19 11 13 5
Groenling 2 2 - 2
Putter - 1 1 1
Goudvink 1 1 1 -
Appelvink 1 1 2 1
Totaal soorten 27 34 30 26
Totaal territoria 182 223 173 127

goudvink foto fred hoorn Merel foto fred hoorn
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groene specht, grote bonte specht, 
kleine bonte specht, holenduif, boom-
klever en boomkruiper).

•  bos met veel ondergroei (tjiftjaf, zwart-
kop, fitis, tuinfluiter, grauwe vliegen-
vanger en braamsluiper);

•  struweelvogels (winterkoning, rood-
borst en heggenmus);

•  vogels van open bos met al dan geen 
ondergroei (merel, zanglijster, grote lijs-
ter, vink, appelvink, putter, groenling 
en fluiter);

•  hoogopgaand bos (houtduif, Vlaamse 
gaai, ekster en zwarte kraai);

Tabel 2: Biotopen en broedvogels Belmonte Arboretum   
    
  1997 2002 2007 2012
Vogels kleine holen 33 32 34 26
Vogels overige holen 28 32 23 21
Alle holenbroeders samen 61 64 57 47

Vogels van bos met veel ondergroei 32 32 21 20
Struweelvogels 26 45 29 21
Vogels van open bos met al dan geen ondergroei 46 56 50 32
Vogels van hoogopgaand bos 14 20 11 6
Vogels van naaldbos 2 3 3 1
Vogels van bebouwing 1 2 1 0
Overig 0 0 1 0
Totaal aantal territoria 182 223 173 127

•  vogels van naaldbos (vuurgoudhaan, 
staartmees en goudvink);

•  vogels van bebouwing (kauw en huis-
mus);

•  overig: vogels die in diverse biotopen 
kunnen nestelen (fazant, wilde eend, 
witte kwikstaart en koekoek).

In tabel 2 staat de ontwikkeling tussen 
1997 en 2012. De holenbroeders vormen 
door de jaren heen steeds de grootste 
groep. De vogels van bos met veel onder-
groei en de vogels van open bos met al 
dan geen ondergroei schommelen in aan-

Winterkoning foto fred hoorn

houtduif foto Merijn salverdazwartkop foto Merijn salverda vink foto Merijn salverda
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 Bezienswaardigheden  

arboretum Belmonte

Maart/April  
Schijnhazelaar (Corylopsis) bloeiend 
Hazelaar (Corylus) bloeiend  
Bolgewassen: Trompetbloem (Narcissus),  
Sterhyacinth (Scilla) bloeiend  
Chinees klokje (Forsythia) bloeiend 
Dwergkwee (Chaenomeles) bloeiend 
Rhododendron (Rhododendron) vroegbloeiende 
Sierkers (Prunus) vroegbloeiende 
Peer (Pyrus) bloeiend  
Sierappel (Malus) bloeiend
bijzondere stammen bij o.a. Berken (Betula) en 
Esdoorn (Acer)
Uitzicht over de Nederrijn en Betuwe

November/December
Meidoorn (Crataegus) in vrucht
Dwergmispel (Cotoneaster) in vrucht
Vuurdoorn (Pyracantha) in vrucht
Najaarskers (Prunus subhirtella) bloeiend
Hulst (Ilex) in vrucht
Maretak (Viscum album) in vrucht
Bijzondere stammen bij o.a. Berken (Betula) en 
Esdoorn (Acer)
Uitzicht over de Nederrijn en Betuwe

Januari/Februari
Meidoorn (Crataegus) in vrucht
Maretak (Viscum album) in vrucht
Toverhazelaar (Hamamelis) bloeiend en geurend
Winterheide (Erica carnea) bloeiend  
Lonicera fragrantissima bloeiend en geurend  
Rhododendron (Rhododendron dauricum) bloeiend
Bijzondere stammen bij o.a. Berken (Betula) en 
Esdoorn (Acer)
Uitzicht over de Nederrijn en Betuwe

Mei/Juni
Beverboom (Magnolia) bloeiend, enkele geurend
Sierkers (Prunus) bloeiend
Rhododendron (Rhododendron) bloeiend,  
enkele geurend
Parelstruik (Exochorda) bloeiend
Sering (Syringa) bloeiend en geurend
Trompetboom (Catalpa) bloeiend
Sierappel (Malus) bloeiend, enkele geurend
Meidoorn (Crataegus) bloeiend
Paardekastanje (Aesculus) bloeiend
Boerenjasmijn (Philadelphus) bloeiend,  
enkele geurend
Roos (Rosa) bloeiend en geurend
Anna Paulowna boom (Paulownia) bloeiend en  
geurend
Storaxboom (Styrax japonica) bloeiend
Uitzicht over de Nederrijn en Betuwe

Beheeradviezen voor vogels
In het Belmonte Arboretum is een ruime 
variatie in stukjes bos en open gedeeltes. 
Voor een gevarieerde broedvogelstand is 
deze afwisseling van groot belang. In de 
bosgedeelten ligt veel dood hout. Voor 
de holenbroeders is het belangrijk dode 
bomen te laten staan en dood hout te 
laten liggen. Het is aan te bevelen dode 
bomen die gevaar opleveren voor wande-
laars, niet in z’n geheel te verwijderen, 
maar een deel van de stam te laten staan. 
Als het mogelijk is om op een aantal 
plaatsen ontwikkeling van (dicht) stru-
weel en ondergroei toe te laten, zal dat 
ook gunstige invloed op de broedvogels 
kunnen hebben. Voor het tegengaan 
van onkruid kunnen bodembedekkers 
geplant worden. Dit levert voor vogels 
meer op dan het aanbrengen van hout-
strooisel. Het zou nog beter zijn veldbloe-
men in te zaaien (leveren in het najaar 
zaden voor de vogels).
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eRic Minke

tal. De struweelvogels hadden hun opti-
mum in de jaren 2000 t/m 2003 en nemen 
daarna af. De vogels van hoogopgaand 
bos vertonen ook een tendens tot afname, 
vanaf 2004. De vogels van naaldbos zijn 
met zeer geringe aantallen vertegen-
woordigd. Dit is goed te begrijpen, omdat 
in het Belmonte Arboretum nauwelijks 
naaldhout is. De vogels van bebouwing 
zijn eveneens schaars. 
Opvallend is de sterke achteruitgang in 
het totale aantal broedvogelterritoria 
in de laatste jaren, in vergelijking met 
10 jaar geleden. Dat geldt ook voor de 
vogelsoorten die niet direct gevoelig zijn 
voor strenge winters en elders niet sterk 
achteruitgaan (bijvoorbeeld koolmees, 
pimpelmees, houtduif etc.). Ondanks het 
ouder worden van de bomen is ook het 
aantal holenbroeders achteruitgegaan 
(vergelijk ook tabel 2: in 2003 werden 
zelfs 94 holenbroeders vastgesteld, 
in 2011 en 2012 respectievelijk 43 en 
47). Mogelijk is de keerzijde van goed 
onderhoud en het in toom houden van 
ondergroei en struweelontwikkeling een 
geleidelijke achteruitgang van sommige 
broedvogels.

glanskop foto Merijn salverda
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De stichting stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van het Belmonte 

arboretum aan de Gen Foulkesweg  94 te Wageningen.

De stichting is erkend als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Giften en 

donaties zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

directeur-bestuurder
ir. Dedde Smid

Postadres
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www.belmontearboretum.nl

Bankrekening: 16.68.55.286

Begunstigers van de stichting kunnen zich aanmelden bij de directeur-bestuurder op 

het hiervoor vermelde adres. Begunstigers ontvangen twee keer per jaar het Bulletin 

van het Belmonte arboretum. Indien daar aanleiding voor is wordt tussentijds via 

internet een nieuwsbrief toegezonden.

 


