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Redactioneel

Wat zou er vandaag voor activiteit zijn in het Belmonte 
Arboretum: studententoneel, bezoek aan de ‘canvaskapel’, 
stekjes ruilen, een excursie langs de nestkasten of gewoon 
genieten van de rododendrons? In dit nummer veel aan- 
dacht voor oude en nieuwe activiteiten in ons Belmonte. 
Dedde Smid gaat in op het nieuwe beheer van de tuin, met 
onder meer een milieuvriendelijkere aanpak en inschakeling 
van vrijwilligers. Lees over wat er dit jaar in het Belmonte 
al heeft plaatsgevonden en vooral wat er nog komt: rond-
leidingen en excursies gericht op de planten, vlinders, vogels 
en geschiedenis van de tuin én uiteraard de 10e editie van 
‘Beelden op de Berg’.

In de serie over onze collecties beschrijft Piet Bakker de 
unieke rozencollectie die in het Belmonte samen is gebracht. 
Om de collecties in stand te houden en een basis te bieden 
voor activiteiten, probeert de Stichting Belmonte Arboretum 
de benodigde financiën te verkrijgen, een activiteit die in 
2013 wordt voortgezet. Via een groeiend aantal begunstigers 
maar ook via giften en subsidies. Wat de stichting in 2012 
hiervoor heeft gedaan, leest u in dit nummer.

Zoals in het vorige nummer al is aangekondigd, is dit  
het eerste nummer van ons bulletin met de nieuwe naam: 
‘Bulletin van het Belmonte Arboretum Wageningen’. Deze 
naamsverandering past ook bij de recente statusveran-
dering van arboretum De Dreijen. Beeldengalerij Het Depot, 
die een groot deel van het arboretum pachtte, heeft dit 
deel nu definitief gekocht van Wageningen Universiteit 
samen met een stuk dat er nog buiten lag. Verder heeft 
de beheerstichting SBBAW (Stichting Beheer Belmonte 
Arboretum Wageningen) een eenvoudiger naam gekregen: 
Stichting Belmonte Arboretum. Vanaf nu gebruiken we  
deze naam in het bulletin.

De vaste rubriek ‘De Wandelaar’ is dit keer geschreven door 
Nettie Buitelaar; zij kon in december namens het Wagenings 
Universiteitsfonds meer dan 25.000 euro overhandigen voor 
de Belmonte-collecties. Verder een typering van een bijzonder 
‘naburig arboretum’: het ‘ecologisch’ arboretum Oostereng bij 
Wageningen Hoog. 
Uiteraard noemen we voor elke maand in het komende half 
jaar alle bijzondere bezienswaardigheden, die de tuin steeds 
weer het bezoeken waard maakt!

linus vAn dER PlAs

Zo maar een dag  
Belmonte…
Dinsdag 14 mei 2013, zomaar een dag in het Belmonte 
Arboretum? Ik kom ‘s ochtends aan in het Koetshuis.
De mensen die het onderhoud uitvoeren, zijn al druk 
aan het werk. Ook Lodewijk, verantwoordelijk voor het 
beheer, is er al. Hij gaat vandaag met een groep vrijwil-
ligers compost in de plantvakken met de rododendrons 
aanbrengen. Zwaar werk, maar erg nuttig. 
Om 10:00 uur heb ik een overleg met de Wageningse 
Studenten Toneel Vereniging die een aantal voorstel- 
lingen in het Belmonte zal laten zien. Nog even de punt-
jes op de i, een aantal afspraken over geld en andere 
zaken en ook deze activiteit vindt zijn plek. 
Tussendoor even koffiedrinken met de vrijwilligers, een 
fantastische club mensen met hart voor Belmonte. Maar 
ook een paar kunstenaars op gang helpen, die worstelen 
met de opbouw voor Beelden op de Berg. De jongens van 
het onderhoud rijden een rondje extra met de tractor en 
de kunstenaars kunnen ook weer verder. Met de hovenier 
afgesproken dat hij nu eerst het grafmonument op de 
Westberg, ook onze verantwoordelijkheid, een schoon-
maakbeurt geeft.   
Een kort overleg over het gebruik van het Koetshuis, 
dan een afspraak over communicatie: hoe kunnen we 
erin slagen om deze prachtige locatie nog beter en vaker 
onder de aandacht te brengen?
Dan zorgen dat de rekeningen betaald zijn, overleg met de 
accountant over de jaarrekening en overleg met de aan-
nemer om op een paar plekken stroom aan te leggen in de 
tuin. Allemaal kleine dingen die ook moeten gebeuren. 
Aan het einde van de dag nog een overleg over de nieuwe 
website en folder. Gelukkig ook nog even de tijd geno-
men om het werk van de vrijwilligers te bekijken bij de 
rododendrons: ziet er prachtig verzorgd uit en ook ver-
der ligt de tuin er goed bij. 
Kortom: zomaar een dag Belmonte!
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Anderhalf	jaar	geleden	begonnen	
we	bijna	vanaf	nul.	Er	was	helaas	
geen	onderhoudsplan;	er	zat	wel	veel	
kennis	en	kunde	bij	de	tuinlieden	van	
Wageningen	UR,	maar	die	vertrokken.	
In	eerste	instantie	hebben	we	naar	eer	
en	geweten	een	onderhoudsbestek	
opgesteld.	Daarin	staat	precies	wat	een	
hovenier	moet	doen	in	het	dagelijks	
onderhoud.	Alles	is	beschreven	volgens	
een	landelijk	geldende	systematiek,	
waardoor	er	geen	discussies	achteraf	
nodig	zullen	zijn.	Met	dit	bestek	hebben	
we	een	paar	gespecialiseerde	hoveniers	
gevraagd	om	een	prijsopgave	te	doen.	
na	een	selectie	kwam	Vaarkamp	uit	Ede	
als	beste	uit	de	bus.	De	insteek	was	en	is	
om	een	meerjarige	overeenkomst	op	te	
stellen.	In	deze	kwetsbare	tuin	moet	je	
niet	elk	jaar	nieuwe	mensen	hebben.	

Keuzes
Bij	het	opstellen	van	het	bestek	en	ook	
daarna	moesten	we	veel	keuzes	maken.	
De	voornaamste	keuze	is	dat	we	een	
natuurlijk(er)	beeld	willen	dan	voorheen.	
Een	beeld	dat	meer	recht	doet	aan	vooral	
de	bosvakken,	maar	er	ook	voor	zorgt	
dat	er	meer	ruimte	is	voor	bijvoorbeeld	
vlinders,	insecten	en	vogels.	Een	absolute	
voorwaarde	is	dat	er	veel	aandacht	is	
voor	de	bijzondere	collecties.	Die	geven	
het	arboretum	een	grote	meerwaarde	en	
moeten	te	allen	tijde	bewaard	worden	
voor	volgende	generaties.	
Een	natuurlijker	beeld	betekent	dat	we	
niet	langer	chemische	middelen	gebrui-
ken	in	het	dagelijks	onderhoud.	Alleen	
wanneer	er	een	collectie	in	gevaar	komt	

door	een	ziekte	of	plaag,	wordt	er	een	
uitzondering	gemaakt.	Sowieso	worden	
er	geen	chemische	middelen	voor	het	
onderhoud	van	paden	of	van	de	plant-
vakken	gebruikt:	er	wordt	niet	preven-
tief	gespoten.	Bij	een	natuurlijker	beeld	
vinden	we	het	niet	erg	dat	er	soms	een	
onkruidje	in	een	plantvak	voorkomt:	we	
willen	graag	veel	kruidachtige	planten.	

licht aangepast beeld
Het	beeld	van	het	Belmonte	Arboretum	
is	daardoor	(een	beetje)	aangepast.	Plant-
vakken	met	hoog	opgeschoten	kruiden	
bloeien	flink	en	worden	later	gemaaid.	
En	het	maaisel	blijft	langer	liggen,	zodat	

Beheer van het 
Belmonte Arboretum: 
leren en kiezen

sinds bijna anderhalf jaar voert de stichting Belmonte Arboretum het 
beheer van het Belmonte Arboretum uit, waaronder ook het dagelijks 
onderhoud. hoe doen we dat, welke keuzes hebben we gemaakt en 
waar zien we problemen? Tijd om u deelgenoot te maken van onze 
overwegingen.

de voorheen zwarte plantspiegels rond de bomen zijn 
ingezaaid met gras. Foto Linus van der Plas

Plantvakken in het Belmonte Arboretum met hoog opgeschoten kruiden, in dit geval Fluitenkruid. Foto Linus van der Plas
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hun	zaden	volgend	jaar	weer	tot	nieuwe	
planten	leiden.	
We	hebben	de	zwarte	plantspiegels	rond	
de	bomen	in	de	gazons	met	gras	inge-
zaaid	om	een	natuurlijker	en	rustiger	
beeld	te	krijgen.	Uiteraard	kan	er	zo	
dichter	bij	de	boom	worden	gemaaid	en	
is	er	minder	onderhoud	aan	de	randen.	
Wel	moet	er	nu	met	de	hand	worden	
bijgemaaid.	
Rondom	de	rozen	houden	we	wel	kleine	
zwarte	plantspiegels	schoon.	Daarom-
heen	is	nu	gras.	Daardoor	kunt	u	nu	
gemakkelijker	rozen	bekijken,	ruiken	en	
beter	het	bordje	lezen.	Het	gras	laten	we	
maaien	door	de	hovenier,	het	schoffelen	
van	de	plantspiegels	kan	ook	door	vrij-
willigers	worden	gedaan.	

heidecompost
Dit	jaar	is	er	voor	het	eerst	heidecompost	
rondom	de	rododendrons	aangebracht.	
Prachtige	natuurlijke	voeding,	waarmee	
de	rododendrons	een	stimulans	krijgen.	
Ook	houdt	de	dikke	laag	compost	onge-
wenst	onkruid	tegen	en	hoeft	er	minder	
beregend	te	worden.	Dat	doen	we	toch	al	
met	mate:	hoe	eerder	in	het	jaar	en	hoe	

Rondom de rododendrons is heidecompost aangebracht.  
Foto Linus van der Plas

vaker	je	beregent,	hoe	‘luier’	de	planten	
en	hoe	vaker	je	later	nog	moet	berege-
nen.	Goed	kijken	naar	de	planten	en	op	
tijd	zijn,	is	hier	het	devies.	
Ook	aan	het	publiek	wordt	gedacht.		
Er	is	aandacht	voor	de	veiligheid	in	de	
tuin,	we	kijken	naar	de	gezondheid	van	
de	bomen	en	eventueel	laten	we	gevaar-
lijke	bomen	verwijderen.	Maar	ook	zet-	
ten	we	zo	min	mogelijk	motormaaiers	
in.	De	hovenier	werkt	als	het	kan	met	
elektrische	maaiers	en	bladblazers.	Die	
veroorzaken	veel	minder	lawaai	en	zijn	
daarmee	prettiger	voor	bezoekers.	nu	
nog	zonnepanelen	op	het	dak	van	het	
Koetshuis	en	we	hebben	een	duurzame	
oplossing!	

natuurlijk	is	er	discussie	over	het	gewen-
ste	beeld	voor	het	Belmonte	Arboretum.	
Wij	praten	er	onderling	veel	en	vaak	
over,	maar	ook	bezoekers	laten	vaak	dui-
delijk	merken	wat	ze	mooi	vinden.	We	
staan	open	voor	ieders	mening,	luisteren	
en	nemen	dan	beslissingen.	Beslissingen	
die	te	maken	hebben	met	mooi,	met	het	
borgen	van	de	collecties,	met	het	gebruik	
van	de	tuin	maar	ook	met	financiële	mid-
delen.	Zelf	vinden	we	dat	we	op	de	goede	
weg	zijn	en	dat	het	Belmonte	Arboretum	
er	dit	jaar	beter	uitziet	dan	vorig	jaar.	
Daar	hebben	we	hard	aan	gewerkt.	
We	hebben	veel	geleerd	en	keuzes	
gemaakt.	Maar	altijd	met	één	doel	voor	
ogen:	het	behoud	van	één	van	de	mooiste	
(botanische)	tuinen	die	er	bestaat!

dEddE sMid
DIREcTEUR BELMONTE ARBORETUM

- 

Programma	van	activiteiten	2013
BElMOnTE  ARBORETuM wAgEningEn

In april 2013 is gestart met een programma van natuurwandelingen, nachtelijke evenementen en andere  

activiteiten in het Belmonte Arboretum. Het programma is tot stand gekomen met hulp van IVN, KNNV,  

Gilde Wageningen, De Vlinderstichting en Groei en Bloei. Verschillende botanische, cultuurhistorische en 

vogelwandelingen hebben in het afgelopen voorjaar al plaatsgevonden. Hieronder worden de activiteiten  

voor de komende zomer en herfst vermeld. Wij hopen dat deze informatieve wandelingen en andere  

activiteiten de beleving van het Belmonte Arboretum zullen vergroten. U hoeft zich niet vooraf aan te  

melden. Voor actuele informatie wordt verwezen naar: www.arboretumstichting-wageningen.nl

	 	 	 	
Activiteit Organisatie Toelichting

za 27 juli | vanaf 22.30 u.	|	wordt bij slecht weer verplaatst naar zaterdag 3 augustus; zie: www.arboretumstichting-wageningen.nl

nachtvlinders	 KnnV	 	observatie	van	nachtvlinders	o.l.v.	Maarten	Immerzeel,	

Frances	Verheij	en	Gerda	Tuitert

za 3 aug | 13.30 u. | wordt bij slecht weer verplaatst naar zaterdag 10 augustus; zie: www.arboretumstichting-wageningen.nl

Dagvlinderwandeling	 KnnV	 	op	zoek	naar	dagvlinders	o.l.v.	Joke	Veltkamp,	Guda	

Poot	en	Bart	Heijne

vr 6 sep | vanaf 22.00 u.

nationale	nachtvlindernacht	 Vlinderstichting	 	observatie	van	nachtvlinders;	landelijke	activiteit

wo 25 sep | 19.00 u.

Vleermuizen	 IVn	 avondwandeling

za 28 sep | 14.00 u. | zie voor vertrekpunt en kosten hieronder

Wageningen	in	Monte	 Rondleidingen	Wageningen	 	cultuurhistorische	wandeling		Belmonte	/	omgeving

za 5 okt | 9.00 u.

Stekken-	en	plantenbeurs	 KMTP/Groei	en	Bloei	 ruilbeurs

zo 13 okt | 14.00 u.

Belmonte	in	herfstkleur	 IVn	 		botanische	wandeling	

datum & tijdstip onbekend | voor datum en tijdstip zie: www.arboretumstichting-wageningen.nl

Belmonte	in	vrucht	 St.	BelmonteArboretum	 		botanische	wandeling	o.l.v.	Mirjam	Lemmens

Met uitzondering van ‘Wageningen in Monte’ is de start van de wandelingen en andere activiteiten bij het Koetshuis in het Belmonte Arboretum  

(Gen. Foulkesweg 94A, 6703 DS Wageningen). Deelname is kosteloos, behoudens de kosten van thee/koffie e.d. Vooraanmelding is niet nodig.

De wandelingen ‘Wageningen in Monte’ starten bij de ingang van het Belmonte Arboretum. De kosten van deze excursies bedragen 3 euro p.p. Begeleide 

kinderen tot 12 jaar kunnen gratis mee.

Deelnemende organisaties

Stichting Belmonte Arboretum - contactpersoon	dhr.	H.	Rogaar	(helenius.rogaar@planet.nl,	0317-414292)	| IVN-afdeling Zuidwest  

Veluwezoom	-	contactpersoon	mw.	B.	van	Loenen	(b.vanloenen@hotmail.com)		| KNNV-afdeling Wageningen e.o	-	contactpersoon	dhr.	

L.H.W.	Van	der	Plas	(lmplas@xs4all.nl,	0317-413569)	| Rondleidingen Wageningen	-	coördinator	Joke	Jansen-Van	Espelo	(0317-412801,	

rondleidingenwageningen@hetnet.nl	of	www.rondleidingenwageningen.nl)	| KMTP/Groei en Bloei, afd. Wageningen - contactpersoon	

mw.	T.	Ponsen-Bruinvis,	0317-414158	| Vlinderstichting:	www.vlinderstichting.nl
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De wandelaar

Het	was	een	rare	maand	
maart	dit	jaar…….helemaal	
in	het	begin	eventjes	lek-
ker	weer	maar	verder	niet	
echt!	Elk	jaar	doe	ik	met	
mijn	moeder	(die	in	Bussum	
woont)	een	wedstrijd	wie	het	
eerst	de	tjiftjaf	hoort.	Ik	win	
eigenlijk	altijd,	we	hebben	
hier	meer	bomen	in	de	buurt	
en	misschien	scheelt	het	ook	
dat	Wageningen	iets	zuidelij-
ker	ligt.	Maar	meestal	begint	
de	tjiftjaf	zo	in	de	eerste	
week	van	maart	te	zingen.	
Dit	jaar	hoorde	ik	hem	pas	
voor	het	eerst	op	6	april,	een	
maand	later	dan	normaal.	
Maar	nu	ik	dit	schrijf	(14	
april)	zijn	ze	alweer	oorver-
dovend	overal	te	horen,	ook	
in	Bussum.
Vanmiddag	ben	ik	ter	extra	
inspiratie	voor	deze	tekst	
meegegaan	met	de	botani-
sche	wandeling	die	het	IVn	
had	verzorgd;	het	is	altijd	
heerlijk	om	door	het	arbo-
retum	te	lopen.	Onze	gids	
vertelde	dat	er	800	soorten	
rododendrons	in	het	arbore-
tum	staan,	ongelofelijk!	Je	
ziet	toch	altijd	weer	nieuwe	
dingen	als	je	aan	zo’n	rond-
leiding	meedoet,	ook	al	kom	
ik	er	meer	dan	eens	per	
week.
We	wonen	aan	de	Veerweg,	
dus	erg	dicht	bij	het	Arbo-
retum.	Ondanks	dat	ik	in	
Leiden	werk	en	mijn	man	

examen	gemist,	omdat	ik	het	
uitzicht	aan	het	bewonderen	
was	vanuit	de	grote	zaal	van	
het	toenmalige	Landmeetkun-
degebouw!
Het	arboretum	is	elk	seizoen	
boeiend,	als	de	Kornoeljes	
bloeien	helemaal	aan	het	
begin	van	het	seizoen,	nu	
in	april	met	de	voorzich-
tige	eerste	bloemen	van	de	
Rododendrons,	de	Sneeuw-
roem,	het	Speenkruid	en	de	
Voorjaarshelmbloem.	Ooit	
in	een	ver	verleden	hadden	
we	wel	eens	een	polletje	
Voorjaarshelmbloem	in	onze	

in	Utrecht,	piekeren	we	er	
niet	over	om	weg	te	gaan	
hier.	Deze	omgeving	met	het	
uitzicht	is	zo	heerlijk!	Van-
uit	huis	ben	ik	dus	zo	in	het	
arboretum	en	zeker	nu	het		
‘s	ochtends	vroeg	licht	is,	lukt	
het	vaker	om	er	even	door-
heen	te	lopen.	Soms	op	zon-
dag	in	een	flink	tempo	met	
mijn	damesloopgroepje,	maar	
ook	vaak	al	wandelend.
Met	name	het	uitzicht	boeit	
me	vanaf	het	moment	dat	
ik	in	Wageningen	aankwam	
om	te	studeren,	in	1977.	Ik	
heb	ooit	wel	eens	bijna	een	

tuin	gezet,	maar	onze	tuin-
man	heeft	het	helaas	in	een	
overijverige	bui	ooit	eens	
verwijderd	als	onkruid.	nu	
genieten	we	er	maar	van	in	
het	arboretum	waar	we	ze	
tegenkomen!	En	straks	in	
mei	natuurlijk	alle	bloeiende	
fruitbomen.
Als	de	grote	rododendrons	
bloeien,	denk	ik	altijd	aan	

mijn	schoonouders.	Die	von-
den	het	altijd	zo	prachtig,	ze	
kwamen	altijd	speciaal	op	
bezoek	om	ze	te	bekijken.	In	
hun	huis	hing	ook	een	grote	
foto	van	hen	beiden	bij	de	
grote	bloeiende	roze	rododen-
drons.	Die	foto	hebben	we	
inmiddels	geërfd,	je	ziet	ze	
genieten	op	die	foto.
Mijn	favoriete	boom	in	het	

arboretum	is	de	‘Zakdoekjes-
boom’	(Davidia)	met	zijn	bij-
zondere	witte	bladeren.	Daar	
ga	ik	vaak	speciaal	even	naar	
kijken.	En	de	Anna	Paulow-
naboom	(Paulownia)	natuur-
lijk	met	zijn	spectaculaire	
paarse,	geurende	bloemen!	
Een	andere	favoriete	boom	
zal	mijn	‘eigen’	boom	wor-
den	natuurlijk.	In	december	
heb	ik	namens	het	Wagenin-
gen	Universiteits	Fonds	een	
cheque	mogen	aanbieden	
aan	het	arboretum	voor	het	
herstel	en	onderhoud	van	de	
Malus- en Pyruscollectie.	Ter	
gelegenheid	daarvan	mocht	
ik	ook	een	boom	planten,	
een	zorgvuldig	uitgezochte	
Malus hupehensis	‘Arie	Mau-
ritz’	werd	er	toen	verteld.	
Regelmatig	ga	ik	‘mijn’	
boom	even	bekijken	en	
onlangs	is	er	een	bordje	bij-
gezet,	waarop	staat	dat	het	
een	…Acer is!	Heb	ik	me	ver-
gist,	is	de	boom	verplaatst,	
wat	is	er	gebeurd?	Er	zal	vast	
een	goede	verklaring	zijn?!

Wat	een	luxe,	zo’n	mooie	
tuin	dichtbij,	en	wat	goed	
dat	er	nu	een	samenwerking	
is	die	moet	garanderen	dat	
ons	mooie	arboretum	zo	
mooi	kan	blijven.	Om	die	
reden	ben	ik	graag	donateur	
geworden!

Noot: De Malus hupehensis Arie 
Mauritz is niet verplaatst. Af en 
toe vinden ‘grappenmakers’ het 
leuk om bordjes te verwisselen en 
dat is hier ook gebeurd. Het bord-
je staat nu weer op zijn plaats!!

nETTiE BuiTElAAR

Anna Paulownaboom (Paulownia) in het Belmonte Arboretum. Foto Linus van der Plas

Bloemen van de Anna Paulownaboom. Foto Miriam Lemmens

Bloemen van de zakdoekjesboom (davidia). Foto Miriam Lemmens
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nog	heel	even	en	dan	gaat	
op	14	juni	in	het	Belmonte	
Arboretum	de	10e	editie	van	
‘Beelden	op	de	Berg’	van	start.	
De	eerste	tentoonstelling	in	
het	arboretum	vond	plaats	in	
1976	en	werd	samengesteld	
door	Henk	van	den	Hoofdakker	
in	het	kader	van	het	‘Studium	
Generale’	van	de	toenma-
lige	Landbouwhogeschool.	
Daarna	volgden	op	verschil-
lende	tijdstippen	opnieuw	
tentoonstellingen	in	het	Bel-
monte	Arboretum,	waarvan	de	
meesten	werden	ingericht	door	
het	bestuur	van	de	Stichting	
Beelden	op	de	Berg.	Henk	van	
den	Hoofdakker	was	voorzitter	
van	het	bestuur	tijdens	de	7e,	
8e	en	9e	editie.	Deze	laatste	
vond	plaats	in	2008	met	als	
thema	Exoten.	De	10e	mani-
festatie	heeft	als	thema		
(Re)Source	–	over	authenticiteit	
en	manipulatie.	Een	thema	dat	
in	een	serie	kunstwerken	van	
zeer	verschillende	signatuur	tot	
uiting	wordt	gebracht.

Het	woord	‘source’	wordt	
veelal	vertaald	als	‘bron’	of	
‘oorsprong’.	In	de	plantenver-
edeling	betekent	het	uitgangs-
materiaal,	dat	wordt	getransfor-
meerd	tot	nieuwe	gewassen	of	
rassen.	‘Oorspronkelijk’	wordt	
veelal	als	iets	goeds	gezien.	
Transitie	en	transformatie	
worden	vaak	met	argusogen	
bekeken,	zeker	wanneer	
genen	uit	‘de	bron’	ingebracht	
worden	in	andere	gewassen.	
Deze	vorm	van	‘modificatie’	
is	een	bron	van	discussie.	
Een	dergelijke	discussie	vindt	
ook	plaats	in	de	beeldcultuur	
tussen	voor-		en	tegenstanders	
van	gemanipuleerde	originelen.	
Kunstenaars	zijn	bij	uitstek	ver-
oorzakers	van	herscheppende	
originaliteit.	Met	(Re)Source,	
het	opnieuw	en/of	anders	
gebruiken	van	een	bron,	wordt	
dan	ook	een	universeel	thema	
aangesneden.
De	aangetrokken	kunstenaars	
en	vormgevers	houden	zich	
bezig	met	de	complexe	pro-

blematiek	van	oorsprong	en	
manipulatie.	Behalve	in	het	
Belmonte	Arboretum	stellen	
zij	ook	kunstwerken	tentoon	
in	de	voormalige	tropische	kas	
van	Wageningen	Universiteit	
aan	de	Arboretumlaan	en	in	de	
proefbakken	op	het	terrein	van	
het	Schip	van	Blaauw	aan	de	
Gen.	Foulkesweg.
In	aanloop	naar	deze	manifes-
tatie	zijn	in	mei	in	het	gebouw	
IMPULSE	van	Wageningen	
UR	een	drietal	debatavonden	
georganiseerd,	waar	weten-
schappers,	kunstenaars	en	
filosofen	zich	bogen	over	de	
voorliggende	problematiek.	
De	thema’s	waren	‘Gemani-
puleerde	authenticiteit’,	‘Wat	
is	en	maakt	authenticiteit’	en	
‘Zonder	spanning	geen	impuls’.

KOEn vERhOEFF

Beelden op de Berg is te zien van  
14 juni tot 15 september. Voor meer 
informatie www.beeldenopdeberg.nl

Beelden	op	de	Berg	van	start

deze opstellingen maken deel uit van het ‘herbarium vivum’. Foto Linus van der Plas

Misschien	wel	de	leukste	plan-
tenmarkt	van	nederland	wordt	
jaarlijks	gehouden	in	het	Bel-
monte	arboretum.	Op	zondag	
28	april	vond	de	zesde	editie	
plaats	met	een	deelnemersveld	
dat	gestaag	groeit:	inmiddels	
meer	dan	vijftien	gespeciali-

seerde	professionele	en		
hobbykwekers	uit	nederland	
en	Vlaanderen	verkochten	
hun	planten,	struiken	en	
bomen.
Het	gezamenlijk	initiatief	
van	de	Stichting	Beheer		
Belmonte	Arboretum,	de	
Arboretumstichting	Wage-
ningen,	de	nederlandse		
Dendrologische	Vereniging	
en	de	nederlandse	Rhododen-
dron	Vereniging,	kent	inmid-
dels	al	flink	wat	vaste	gasten.	
Dat	zijn	natuurlijk	vertegen-
woordigers	van	de	organisa-
toren	zelf,	en	daarnaast	ook	
de	Camellia	Vereniging	en	de	
Coniferen	Vereniging,	even-
als	het	blazersensemble	
Saxissimo	dat	rond	de	
middag	het	geheel	verder	
opfleurde.	
Een	aanvulling	op	de	plan-
tenpracht	werd	gevormd	
door	een	kleine	boeken-

Belmonte	op	z’n	best	2013

markt,	en	daarnaast	waren	
er	nieuwe	gezichten	als	de	
zadenleverancier	Ons	Zaden	
en	een	vertegenwoordiging	
van	het	blad	Onze	Eigen	
Tuin.
Vanaf	het	eerste	moment	
was	het	ondanks	het	frisse	
voorjaarsweer	al	lekker	druk.	
Sommige	tuinliefhebbers	
sloegen	dan	ook	snel	hun	
slag	en	verrijkten	hun	eigen	
collectie	met	net	dat	ene	bij-
zondere	exemplaar.	
Kortom:	volgend	jaar	nu	vast	
in	uw	agenda	zetten:	zondag	
27	april	2014!



12 
  13

De	rozencollectie	is	grotendeels	in	de	
jaren	1980	tot	1986	opgebouwd	door	
rozenexpert	Jan	Belder,	onder	het	toe-
ziend	oog	van	de	toenmalige	directeur	
Onno	Wijnands.	Er	zijn	type-exemplaren	
aanwezig	van	twee	variëteiten	die	in	
deze	tuin	zijn	ontstaan:	Rosa x rugotida	
‘Wageningen’	en	Rosa moyesii	‘Ina	Belder’.	
De	eerste	is	een	kruising	tussen	Rosa 
nitida uit	noord-Amerika	en	Rosa rugosa	
uit	Oost-Azië;	de	tweede	is	een	selectie	en	
vernoemd	naar	de	vrouw	van	Jan	Belder	
ter	gelegenheid	van	hun	huwelijk.	Beide	
rozen	zijn	door	kwekerij	Darthuizen	in	
de	handel	gebracht.		

nationale Plantencollectie
De	rozencollectie	is	onderdeel	van	de	
nationale	Plantencollectie.	Als	speer-
puntcollectie	is	zij	internationaal	gezien	
zeer	waardevol.	Toen	de	universiteit	
in	1987	besloot	om	geen	opvolger	aan	
te	stellen	voor	rozenexpert	Jan	Belder,	
heeft	de	nederlandse	Rozenvereniging	
per	brief	aan	het	College	van	Bestuur	
van	Wageningen	UR	verzocht	om	maat-
regelen	te	treffen	om	de	rozencollecties	
in	De	Dreijen	en	Belmonte	te	behouden.	
De	collecties	zijn	toen	niet	gerooid;	
het	onderhoud	werd	echter	tot	een	
minimum	beperkt.
In	1995	heeft	Ben	Groen	ter	gelegen-
heid	van	het	honderdjarig	bestaan	van	
de	Botanische	Tuinen	Wageningen	het	
Herstelplan	Rozencollectie	Wagenin-
gen	opgesteld.	Dit	project	is	uitgevoerd	

dankzij	vele	sponsors.	Enige	jaren	na	de	
uitvoering	van	dit	herstelplan	trad	een	
nieuwe	dreiging	op	met	het	verpachten	
van	een	groot	deel	van	het	Dreijen	arbore-
tum	aan	Het	Depot.

noodplan
In	2009	stelde	ik	een	noodplan	op	om	de	
rozencollectie	te	redden,	nadat	Wageningen	
UR	besloten	had	om	het	wetenschappe-
lijk	beheer	van	beide	botanische	tuinen	
te	staken.	Dankzij	vele	protesten	(onder	
andere	van	de	nederlandse	Rozenvereni-
ging	en	de	World	Federation	of	Rose	Socie-
ties)	en	het	feit	dat	de	universiteit	inmid-
dels	overtuigd	was	van	het	feit	dat	het	
om	een	unieke	collectie	ging,	is	in	2011	
besloten	om	honderden	rozenstruiken	van	
De	Dreijen	over	te	planten	naar	Belmonte.	
Daardoor	staan	de	meeste	rozen	nu	op	één	
locatie	en	zijn	ze	veilig	onder	de	hoede	van	
de	Stichting	Belmonte	Arboretum.	Helaas	

de rozencollectie van Belmonte behoort tot de belangrijkste van de wereld en 
krijgt daarom de komende tijd speciale aandacht. Aanvankelijk stonden de meeste 
rozen in arboretum de dreijen; in maart 2011 is het merendeel van de struiken naar 
Belmonte overgeplant. daar zijn nu circa 700 verschillende accessies (herkomsten) 
aanwezig. de accessies die tot eenzelfde soort of cultivar horen, kunnen in 
genetisch opzicht van elkaar verschillen. daarom is het vanuit het oogpunt van 
behoud van genenbronnen belangrijk dat verschillende accessies van eenzelfde 
soort of cultivar in de collectie aanwezig zijn. Piet Bakker van de nederlandse 
Rozenvereniging en de nederlandse Tuinenstichting legt in dit artikel uit wat er  
met de collectie gaat gebeuren.

Rozencollectie krijgt betere 
presentatie in Belmonte

Rozen behoren met hun door geur en kleur opvallende 

bloemen tot de meest geliefde planten van de mens-

heid. Al meer dan 5.000 jaar worden rozen gekweekt als 

sierplant, het eerst in china, vervolgens in het Midden-

Oosten en pas later in Europa. Bepaalde rozen worden 

al eeuwen gebruikt als geneeskruid en voor de winning 

van rozenolie. Nog steeds behoren rozen wereldwijd tot 

de meest gekweekte planten; de Nederlandse bloemen-

veilingen verhandelen jaarlijks meer dan een miljard 

rozen. 

Wereldwijd zijn er circa 200 verschillende soorten wilde 

rozen. Daarnaast zijn er meer dan 30.000 cultivars  

(cultuurvariëteiten); ieder jaar komen er nieuwe bij. 

de Parijse postbode André du Pont ontdekte vóór 1817 Rosa ‘dupontii’ (kruising van Rosa moschata en Rosa cf. gallica). 
deze fraaie groep staat in Belmonte. Foto Mirjam Lemmens
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de Apothekersroos (Rosa gallica ‘Officinalis’) is sinds de Middel-
eeuwen tot circa 1900 gekweekt als geneeskruid, in de loop der 
eeuwen is ze tevens sierplant geworden. Foto Piet Bakker

Twee inheemse rozen van nederland: links de  
Egelantier (Rosa rubiginosa) en rechts de zeldzame 
viltroos (Rosa tomentosa). Foto’s Piet Bakker

Onrijpe bottels van het type-exemplaar van Rosa moyesii ‘ina 
Belder’. deze roos is gewonnen in de botanische tuin te wage-
ningen en is vernoemd naar de vrouw van rozenspecialist jan 
Belder ter ere van hun huwelijk. Foto Mirjam Lemmens

Rosa ‘Baron girod de l’Ain, is een historische tuinroos uit 1897. 
Foto Mirjam Lemmens

wilde rozen
De	deelcollectie	wilde	rozen	(abusievelijk	
ook	wel	‘botanische	rozen’	genoemd)	is	
uniek	en	omvat	een	paar	honderd	ver-
schillende	soorten	en	variëteiten	wilde	
rozen	uit	Europa,	noord-Amerika	en	Azië.	
Wilde	rozen	zijn	oorspronkelijk	namelijk	
beperkt	tot	het	noordelijk	halfrond.	De	
deelcollectie	in	Belmonte	is	een	van	de	
grootste	en	meest	complete	collecties	
wilde	rozen	die	op	de	wereld	bestaat.	
Enkele	soorten	zijn	zo	bijzonder,	dat	de	
wereldberoemde	botanische	tuin	Kew	
Gardens	in	Londen	ooit	besloten	heeft	
bepaalde	soorten	niet	in	haar	collectie	op	
te	nemen	met	als	argument:	“Die	hebben	
ze	in	Wageningen	al”.	
Met	recht	kan	deze	deelcollectie	de	kern	
van	de	Wageningse	rozencollectie	ge-
noemd	worden.	De	rozen	zijn	deels	uit	
het	wild	afkomstig	en	deels	uit	andere	
botanische	tuinen	en	gespecialiseerde	
rozenkwekerijen.	Met	name	door	uitwis-
seling	van	zaden	met	andere	botanische	
tuinen	zijn	gratis	vele	bijzondere	soorten	
verkregen	die	elders	in	Europa	niet	in	
collecties	te	vinden	zijn.	Daarbij	gaat	
het	met	name	om	soorten	uit	Azië	en	
noord-Amerika.	Uitwisseling	heeft	onder	
andere	plaats	gevonden	met	botanische	
tuinen	in	de	USA,	Rusland,	Turkije,	Israël,	
China,	Korea	en	Kazachstan.	Deze	soorten	
worden	zoveel	mogelijk	op	de	eigen	
wortel	gekweekt.	De	meeste	wilde	rozen	
bloeien	slechts	één	keer	overvloedig	in	
mei	of	juni	en	tonen	zich	in	de	herfst	
met	een	opvallende	bottelpracht	die	veel	
vogels	aantrekt.

historische tuinrozen
Dit	zijn	de	zogenaamde	‘oude’	rozen	die	
door	eeuwenlange	kruising,	mutatie	en	
selectie	zijn	ontstaan	uit	een	klein	aantal	
wilde	soorten.	Een	aantal	historische	
rozen	staat	nog	in	de	Baas	Beckingtuin	in	
arboretum	De	Dreijen.	In	Belmonte	staan	
verscheidene	van	deze	fraaie	rozen	die	
meestal	vegetatief	(door	middel	van	ocu-
latie)	vermeerderd	worden.	Enkele	culti-
vars	zijn	niet	meer	in	de	handel	en	deze	

zeldzaamheden	worden	met	bijzondere	
zorg	omringd.	Deze	groep	omvat	zowel	
cultivars	die	in	juni	eenmaal	bloeien	als	
cultivars	die	na	circa	1800	zijn	ontstaan	
na	kruising	met	Chinese	rozen	en	die	
later	in	de	zomer	herhaling	van	de	bloei	
te	zien	geven.	

Rozenonderstammen
De	kleine	deelcollectie	rozenonderstam-
men	is	uniek.	De	rozen	zijn	afkomstig	uit	
noordbroek	(Gr.),	het	vroegere	centrum	
van	de	teelt	van	rozenonderstammen.

doorenbos collectie
De	zogenoemde	Doorenbos	collectie	
omvat	een	aantal	vormen	van	de	Duin-	
roos	(Rosa spinosissima,	syn.	Rosa pimpinelli-
folia),	die	indertijd	door	de	bekende	den-	
droloog	S.G.A.	Doorenbos	zijn	geschonken	
aan	de	botanische	tuinen	te	Wageningen.	
Hij	ging	ervan	uit	dat	deze	deelcollectie	
in	Wageningen	veilig	zou	zijn.	Een	dupli-
caatcollectie	die	Doorenbos	in	Den	Haag	
had	aangelegd,	waar	hij	directeur	van	de	
Plantsoenendienst	was,	is	verdwenen.	De	
Wageningse	deelcollectie	is	uniek	en	
omvat	verscheidene	cultivars	die	zijn	
gewonnen	door	Doorenbos.	Deze	rozen	
hebben	geen	officiële	naam	en	zijn	niet	

in	de	handel	verkrijgbaar.	Het	betreffen	
cultivars	met	witte,	roze,	rode,	paarse	en	
gele	bloemen	die	reeds	in	mei	bloeien.	
Bijzonder	is	een	donkerrode	Duinroos	die	
Doorenbos	provisorisch	Extra	Rood	had	
genoemd	en	die	vervolgens	is	omgedoopt	
in	Rosa spinosissima ‘Simon	Doorenbos’.	
Tot	onze	verbazing	dook	enkele	jaren	
geleden	een	exemplaar	van	deze	roos		
op	in	een	botanische	tuin	in	Californië.	
Doorenbos	had	blijkbaar	stekken	naar		
de	USA	gestuurd.	

zijn	in	de	afgelopen	jaren	verscheidene	
onvervangbare	rozen	verloren	gegaan.	
De	volgende	deelcollecties	zijn	nu	in	Bel-
monte	aanwezig:	wilde	rozen,	historische	
tuinrozen,	rozenonderstammen	en	de	
Doorenbos	collectie.
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de toekomst
In	Belmonte	staan	alle	rozen	nu	kriskras	
door	elkaar;	het	is	heel	lastig	om	een	
bepaalde	soort	te	vinden,	te	meer	daar	
veel	naambordjes	zijn	beschadigd	of	ver-
dwenen.	Een	plan	voor	herschikking	van	
de	rozencollectie	zal	uitgewerkt	worden.	
Daarbij	wordt	geprobeerd	om	de	rozen	
aantrekkelijk	en	overzichtelijk	te	pre-	
senteren,	zoals	dat	al	het	geval	is	met	de	
rododendroncollectie	en	de	collectie		
sierappels	en	-peren.	Een	deelcollectie	
inheemse	rozen	van	nederland	zal	toe-
gevoegd	worden.	
Alle	moderne	tuinrozen	die	in	Belmonte	
zijn	aangeplant,	zijn	nog	in	de	handel	
verkrijgbaar.	Deze	bloeien	door	van	juni	
tot	in	de	herfst.	Een	klein	aantal	daarvan	
zal	gebruikt	worden	om	na	de	hoofdbloei	
in	juni	van	de	wilde	rozen	en	historische	
tuinrozen	de	bloemenrijkdom	te	waar-
borgen.
Herschikking	van	de	rozencollectie	is	een	
gigantische	klus,	die	de	logistieke	moge-
lijkheden	van	vrijwilligers	ver	te	boven	
gaat.	Bovendien	is	deze	operatie	niet	zon-	
der	risico,	daar	veel	rozenstruiken	voor	
de	tweede	keer	in	betrekkelijk	korte	tijd	
verplant	zullen	worden.	Dit	geldt	voor	

alle	(honderden)	struiken	die	in	2011	
van	De	Dreijen	naar	Belmonte	zijn	over-
geplant.	Bij	de	uitvoering	zal	dan	ook	
dankbaar	gebruik	worden	gemaakt	van	
de	gelden	die	recent	zijn	bijeengebracht	
door	alumni	van	Wageningen	Universiteit,	
het	Prins	Bernhard	Cultuurfonds	en	de	
donateurs	van	het	Belmonte	Arboretum.	

schaduwcollecties
Daarnaast	is	het	vanuit	het	oogpunt	van	
risicospreiding	wenselijk	dat	er	elders	in	
nederland	één	of	twee	schaduwcollecties	
komen.	Er	is	echter	nog	geen	mogelijk-
heid	gevonden	om	de	hele	collectie	op	
een	betaalbare	wijze	te	vermeerderen.
Tenslotte	blijft	de	rozencollectie	van	
belang	voor	het	veredelingswerk	van	
rozenkwekers.	Alle	moderne	rozen	bezit-
ten	een	zeer	smalle	genetische	basis;	
wilde	soorten	vormen	een	onmisbare	
bron	voor	het	inkruisen	van	eigenschap-
pen	die	de	ziekteresistentie	en	winter-
hardheid	kunnen	verbeteren.	Ook	bezit	
de	collectie	mogelijkheden	voor	nieuwe	
rozenonderstammen.	

PiET BAKKER 
NEDERLANDSE ROZENVERENIGING  
EN NEDERLANDSE TUINENSTIcHTING

dendroloog doorenbos selecteerde de donkerrode 
Rosa ‘simon doorenbos’ uit de witbloemige duinroos 
(Rosa spinosissima). Foto Piet Bakker

doorenbos won omstreeks 1950 een vorm met helderrode 
stekels (‘Red wing’) uit Rosa x cantabrigiensis, een krui-
sing tussen de Chinese rozen Rosa sericea var omeiensis 
en Rosa hugonis. Foto Mirjam Lemmens

Verkort	jaarverslag	2012
 vAn ARBORETuMsTiChTing wAgEningEn

De	meest	in	het	oog	sprin-
gende	zaken	van	het	afgelopen	
jaar	zijn:
a.		de	start	van	de	werkzaam-

heden	van	de	Stichting	
Beheer	Belmonte	Arboretum	
Wageningen	(SBBAW)	op		
1	januari;

b.		de	aftrap	van	het	project	
‘Appels	en	Peren’;

c.		de	ontvangst	van	enkele	
grote	donaties	voor	de	uit-
voering	van	dit	project.

Op	1	januari	van	dit	jaar	begon	
SBBAW	onder	leiding	van	
directeur-bestuurder	ir.	Dedde	
Smid	haar	werkzaamheden	als	
beheerder	van	het	Belmonte	
Arboretum.	De	heer	Smid	is	
verantwoording	verschuldigd	
aan	de	Raad	van	Toezicht	van	
deze	stichting,	waarvan	ook	

onze	voorzitter	Koen	Verhoeff	
deel	uitmaakt.	Met	ingang	van	
1	januari	trad	ook	een	nieuwe	
tuinploeg	aan,	de	firma	Vaar-
kamp	uit	Ede.	Door	onze	stich-
ting	is	in	een	goede	sfeer	nauw	
samengewerkt	met	SBBAW	om	
het	beheer	op	een	nieuw	spoor	
te	zetten,	bij	de	start	van	het	
project	‘Appels	en	Peren’	en	
bij	de	verkrijging	van	fondsen	
voor	het	collectiebeheer.	
Gesignaleerde	aanlooppro-
blemen	inzake	het	beheer	en	
opmerkingen	in	deze	van	de	
zijde	van	de	klankbordgroep	
en	donateurs	zijn	regelmatig	
besproken	met	de	heer	Smid	
en	waar	mogelijk	is	gezocht	
naar	oplossingen.	Uiteraard	
brengt	SBBAW	zelfstandig	
verslag	uit	over	het	beheer		
van	het	arboretum	in	het		

afgelopen	jaar	en	wat	daarmee	
samenhangt.	

In	dit	jaar	heeft	onze	project-
medewerker	Mirjam	Lemmens	
een	stevig	begin	gemaakt	met	
het	(sier)appel-	en	perenpro-
ject.	De	aanwezige	collectie	
is	geïnventariseerd,	door	het	
jaar	heen	gefotografeerd	en	
gecontroleerd	op	naamgeving.	
Hieruit	zal	begin	2013	een	
advies	volgen	voor	het	herstel	
en	waar	nodig	vernieuwing	van	
de	collectie.	De	gegevens	zullen	
ook	beschikbaar	komen	voor	
het	publiek	via	het	inter-
net.	Als	sluitstuk	van	het	
project	zullen	nieuwe,	infor-
matieve	etiketten	worden	
geplaatst	bij	de	bomen.	

In	het	afgelopen	jaar	werd	een	
groot	bedrag	aan	donaties	ont-
vangen	van	de	zijde	van	het	
Wageningen	Universiteits	Fonds	
(€	27.386,=)	en	van	Wageningen	
Ambassadors	(€	10.000,=;	voor	
2013	en	2014	is	nogmaals	een	
bedrag	van	€	10.000,=	toegezegd).	
De	bijdragen	werden	opge-
bracht	door	de	alumni	van	de	
Wageningen	Universiteit	die	
het	Belmonte	Arboretum	een	
warm	hart	toedragen.	Samen	
met	een	bijdrage	van	de	Rabo-
bank,	die	al	in	2011	werd	ont-
vangen,	zullen	deze	donaties	
worden	besteed	aan	het	appel-	
en	perenproject.		

Dit is de laatste keer dat het jaarverslag van de Arboretumstichting Wageningen in het Bulletin 
wordt gepubliceerd; deze stichting is opgegaan in de Stichting Belmonte Arboretum.

Overhandiging van de cheque van het wuF door nettie Buitelaar aan dedde 
smid en Koen verhoeff. Foto Arianne van Ballegooij
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Monument	
Onno	Wijnands	
hersteld

In de aanloop naar ‘Beelden op de Berg’ is op 
maandag 10 december 2012 het herstelde monu-
ment voor Onno Wijnands in het Belmonte Arbo-
retum onthuld door Ben Joosten, die het destijds 
ook heeft ontworpen. Ben Joosten was zelf in 1970 
een van de initiatiefnemers van ‘Beelden op de 
Berg’. Onno Wijnands was vanaf 1977 beheerder 
van de Botanische Tuinen Wageningen en sinds-
dien betrokken bij de edities van ‘Beelden op de 
Berg’ tot hij in 1993 onverwacht overleed. 
Het is een stil monument op een stille en verbor-
gen plek. De symboliek sluit aan op zijn onver-
wachte dood: een grote natuursteen, voortrollend 
op houten ronde palen en plotseling tot stilstand 
gekomen. 
U vindt het monument in het bosperceel mid-
denin Belmonte aan de rechterkant van het pad, 
gerekend vanaf het Koetshuis.

linus vAn dER PlAs

Evenals	vorig	jaar	kwam	
de	klankbordgroep,	opge-
richt	om	het	contact	met	de	
Wageningse	bevolking	en	de	
gebruikers	van	Belmonte	te	
versterken,	tweemaal	bijeen.	
De	groep	bestaat	uit	vertegen-
woordigers	van	Wageningse	
organisaties,	die	betrokken	
zijn	bij	het	Belmonte	Arbo-
retum.	In	de	bijeenkomsten	
werden	de	ontwikkelingen	
toegelicht,	de	eerste	resul-
taten	van	het	appel-	en	
perenproject	gepresenteerd	
en	wensen	en	opmerkingen	
van	de	leden	besproken.	Het	
bestuur	en	de	SBBAW	ervaren	
de	bijeenkomsten	als	zeer	
nuttig	en	zoals	eerder	gemeld,	

is	het	de	bedoeling	om	de	
klankbordgroep	te	laten	voort-
bestaan	onder	de	SBBAW.	

Bij	de	afsluiting	van	het	jaar	
telde	de	stichting	100	dona-
teurs	en	andere	begunstigers.	
Via	het	Bulletin	van	de	Bota-
nische	Tuinen	Wageningen,	
dat	twee	keer	uitkwam,	en	
elektronische	nieuwsbrie-
ven	werden	zij	op	de	hoogte	
gehouden	van	de	voortgang	
en	bijzondere	gebeurtenissen.	

Bijzonder	is	om	te	vermelden	
dat	eind	2012	de	status	van	
onze	stichting	als	Algemeen	
nut	Beogende	Instelling	
(AnBI)	werd	gecontroleerd	

door	de	Belastingdienst	en	in	
orde	werd	bevonden.	

Tenslotte	is	te	melden	dat	het	
bestuur	dit	jaar	11	keer	bijeen	
kwam.	De	samenstelling	van	
het	bestuur	bleef	ongewijzigd.	
Helaas	kon	Rob	Bogers	door	
ziekte	in	de	tweede	helft	van	
het	jaar	niet	aan	de	werk-
zaamheden	deelnemen.

Wageningen, 27 januari 2013
h. ROgAAR, sECRETARis

*) Voor een volledig verslag kan 
men zich wenden tot de secretaris 
(helenius.rogaar@planet.nl).
	

Arboretum Oostereng
van springer-tuin tot ecologisch arboretum

in de 19e eeuw legde springer voor de familie insinger op landgoed Oostereng 
bij wageningen een park rondom de villa en een arboretum aan. het werk 
van springer heeft in de loop van de tijd zwaar geleden. Onder leiding van 
leo goudzwaard, bosecoloog en bomenkenner bij wageningen universiteit, 
wordt nu op vrijwillige basis de tuin van springer weer toegankelijk en 
beleefbaar gemaakt.

langs het wandelpad ligt de stam van een dode boom, die langzaam vergaat en voedsel en bescherming biedt aan o.a. insecten en padden-
stoelen. Foto Linus van der Plas
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Arboreta	zijn	er	in	soorten	en	maten.	
De	collectie	bomen	staat	altijd	centraal,	
waarbij	de	nadruk	ligt	op	het	bij	elkaar	
brengen	van	veel	verschillende,	vaak	
zeldzame	of	ongewone	soorten.	Veel	
historische	arboreta	zijn	zo	gestart.	
Wetenschappelijke	bomencollecties	
richten	zich	daarnaast	op	het	verzamelen	
van	alle	vertegenwoordigers	van	één	of	
enkele	geslachten,	waarbij	de	verschillen	
en	overeenkomsten	tussen	de	soorten	
kunnen	worden	bestudeerd.	
De	collecties	van	het	Belmonte	Arbore-
tum	(en	voorheen	ook	van	De	Dreijen)	
behoren	tot	het	laatste	type,	met	collec-
ties	van	onder	andere	Malus, Pyrus, Rhodo-
dendron	en	Rosa;	vergelijk	de	artikelen	in	
deze	en	vorige	bulletins.
De	collectie	bomen	van	een	arboretum	
kan	echter	ook	worden	gebruikt	om	de	
plaats	van	bomen	in	het	natuurlijke	eco-
systeem	te	laten	zien:	de	rol	van	levende	
bomen	als	woonplaats	voor	allerlei	
soorten	insecten,	vogels	en	zoogdieren,	
maar	ook	de	rol	van	het	afbraakproces	
van	dode	bomen	in	de	natuur.	In	het	arbo-
retum	Oostereng	op	het	voormalig	ITAL-
terrein	aan	de	Keijenbergseweg	wordt	
gewerkt	aan	het	realiseren	van	een	der-
gelijk	‘ecologisch	arboretum’.	

geschiedenis
In	het	midden	van	de	19e	eeuw	werd	een	
herenboerderij	gebouwd	op	de	woeste	
gronden	tussen	Wageningen,	Bennekom	
en	Renkum,	die	in	1910	plaats	maakte	
voor	een	villa.	De	eigenaren	Willem	
Alexander	Insinger	en	zijn	vrouw	staan	
aan	de	wieg	van	het	arboretum	Oostereng.	
Zij	lieten	in	1911	Leonard	Springer,	die	
eerder	een	ontwerp	voor	De	Dreijen	
maakte,	de	tuinen	rondom	de	villa	ont-
werpen,	inclusief	een	arboretum.	Als	lief-	
hebber	van	bijzondere	bomen	liet	Insin-
ger	allerlei	bomen	aanplanten.	
In	1941	kocht	Staatsbosbeheer	het	ter-
rein;	tot	1947	hebben	zij	nog	bomen		
aangeplant,	zoals	de	nu	nog	aanwezige	
Chamaecyparis obtusa,	Cryptomeria japonica	
en	Betula maximowicziana.	In	de	vijftiger	
jaren	werd	de	boswachterij	een	‘leerbos’	
voor	bosbouwstudenten	van	de	toen-
malige	Landbouwhogeschool	en	fun-
geerde	het	arboretum	als	uitbreiding	van	
het	bosbouwarboretum	Hinkeloord.	
Tijdens	een	inventarisatie	uit	deze	tijd	
werden	74	boomsoorten	genoteerd.	
Tussen	1960	en	1982	was	op	het	terrein	
het	Instituut	voor	Toepassing	van	Atoom-
energie	in	de	Landbouw	(ITAL)	gevestigd	
en	stond	hier	zelfs	een	kleine	kernreactor.	
Een	deel	van	het	park,	het	padenpatroon	
en	een	aantal	oude	bomen	gingen	hierbij	
verloren.	na	de	afbraak	van	de	gebouwen	
is	het	terrein	sinds	2002	weer	terug-	
gegeven	aan	de	natuur	en	valt	het	onder	
verantwoordelijkheid	van	Staatsbos-
beheer.

huidige situatie
Ondanks	alle	activiteiten	rond	de	bouw		
en	afbraak	van	het	ITAL	zijn	delen	van	de	
halfronde	oprijlaan	en	het	paden-patroon	
van	Springer	nog	zichtbaar.		
Ook	de	voor	Springer-ontwerpen	kenmer-
kende	groepen	bomen,	bijvoorbeeld	
groepen	contrasterende	naaldbomen	in	
percelen	met	veel	loofbomen,	en	meer-

stammige	bomen,	zijn	nog	terug	te	
vinden.
Daarnaast	vallen	bijzondere	soorten	
bomen	op,	bijvoorbeeld	Geelhout		
(Cladrastis kentuckea),	Suikerberk	(Betula 
lenta) en	de	al	genoemde	Cryptomeria.	
Sinds	2011	wordt	gewerkt	aan	het	herstel	
van	de	arboretumfunctie	van	het	terrein.	
Leo	Goudzwaard	doet	dat	samen	met	
andere	vrijwilligers,	studenten,	soms	
groepen	scouts,	rotary	en	bedrijven	
(bedrijfsuitje),	daarbij	gesteund	door	
Staatsbosbeheer.	Bramen	en	andere	
opslag	worden	verwijderd	en	paden	zicht-
baar	gemaakt,	waarbij	het	ontwerp	van	de	
vroegere	eigenaren	en	Springer	gevolgd	
wordt.	Ook	planten	de	vrijwilligers	jonge	
bomen,	struiken	en	bodembedekkers.	
Deze	worden	goed	beschermd	tegen	ree-
envraat	door	een	omheining	van	takken.	
De	nadruk	ligt	bij	het	herstel	op	de	
oorspronkelijke	soorten,	niet	op	cultuur-
vormen.	Langs	de	paden	worden	bordjes	
geplaatst	met	de	namen	van	de	bomen.	

Beleving van natuur
Centraal	staat	de	beleving	van	de	natuur.	
Dood	hout	wordt	niet	opgeruimd,	maar	
er	wordt	gewezen	op	het	belang	van	het	
langzaam	vergaan	van	boomstammen	
voor	de	bosecologie	en	de	ontwikkeling	
van	het	planten-	en	dierenleven.	Arbore-
tum	Oostereng	herbergt	een	zeer	hoge	
biodiversiteit	door	de	vele	holtes	in	oude	
bomen,	waar	onder	meer	boommarter,	
zwarte	specht,	kleine	bonte	specht,	
bosuil	en	holenduif	gebruik	van	maken.	
De	twee	grote	bijenhotels	van	stammen	
uit	het	terrein	sluiten	hier	op	aan.
Het	natuurbelevingspad	voert	langs	
veel	bijzondere	bomen	en	oude	lanen	
en	zal	deze	zomer	zover	klaar	zijn,	dat	
arboretum	Oostereng	toegankelijk	is	
voor	bezoekers.	Er	komt	een	bord	met	
uitleg	bij	het	begin	van	het	rondlopende	
en	bewegwijzerde	wandelpad.	De	‘stille	
kern’	is	niet	toegankelijk	en	blijft	een	
rustgebied	voor	dieren.

Komend	vanuit	Wageningen	over	de	
Keijenbergseweg	ligt	het	startpunt	van	
de	arboretumwandeling	aan	de	eerste	
verharde	weg	links	na	de	rechtsgelegen	
Regentesselaan.	De	afslag	is	tegenover	hec-
tometerpaal	4.3	en	kan	worden	her-kend	
aan	de	witte,	gemetselde	stenen	zuil	met	
het	nummer	2	erop.
Aan	deze	zijweg	is	er	op	ongeveer	100	
meter	van	de	Keijenbergseweg,	beperkte	
parkeerruimte	bij	de	kleine	werkschuur.

linus vAn dER PlAs

Voor informatie over excursies en vrijwilligerswerk: 
leo.goudzwaard@wur.nl

wandelpad door het arboretum Oostereng. Foto Linus van der Plas

Bijenhotel, gemaakt met diverse stammen uit het arboretum.
Foto Linus van der Plas

Rechts: jonge boompjes (hier een seqoiadendron) worden met takken 
beschermd tegen vraat door reeën.  Foto Linus van der Plas
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Tekst en foto’s: Mirjam lemmens

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

September/Oktober
Bolhortensia (Hydrangea) bloeiend
Pluimhortensia (Hydrangea) bloeiend
Schijnels (Clethra) bloeiend
Roos (Rosa)	bottels
Sierappel	(Malus)	vruchten
Lijsterbes en Meelbes	(Sorbus) in	vrucht
Meidoorn (Crataegus)	in	vrucht
Kardinaalsmuts	(Euonymus) vrucht
Dwergmispel (Cotoneaster)	in	vrucht
Hulst (Ilex)	in	vrucht	
Herfstkleuren van diverse bomen  
en heesters
Uitzicht over de Nederrijn en Betuwe

 Bezienswaardigheden  

Arboretum Belmonte

Juli/Augustus
Daglelie (Hemerocallis) bloeiend,	een	enkele		
geurend
Bolhortensia (Hydrangea) bloeiend
Pluimhortensia (Hydrangea) bloeiend
Trompetboom (Catalpa) bloeiend
Roos (Rosa) bloeiend,	geurend	/	bottels
Sierappel (Malus) vruchten
Kardinaalsmuts (Euonymus) vrucht
Schijnels (Clethra) bloeiend
Althaeastruik (Hibiscus) bloeiend
Uitzicht over de Nederrijn en Betuwe

Mei/Juni 
Perzische fluweelboom (Albizia) bloeiend
Beverboom (Magnolia) bloeiend,	enkele	geurend
Sierkers (Prunus) bloeiend
Rododendron (Rhododendron) bloeiend,	enkele	
geurend
Parelstruik (Exochorda) bloeiend
Sering (Syringa) bloeiend	en	geurend
Sierappel (Malus) bloeiend,	enkele	geurend
Meidoorn (Crataegus) bloeiend
Paardekastanje (Aesculus) bloeiend

Boerenjasmijn (Philadelphus) bloeiend,	enkele	
geurend
Roos (Rosa) bloeiend	en	geurend
Anna Paulownaboom (Paulownia) bloeiend	en	
geurend
Storaxboom (Styrax japonica) bloeiend
Uitzicht over de Nederrijn en Betuwe
 



uitgave
Stichting Belmonte Arboretum Wageningen

De stichting stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van het Belmonte 

Arboretum aan de Generaal 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
Postbus 311, 6700 AH  Wageningen

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 Wageningen. Indien daar aanleiding voor is, wordt tus-

sentijds via internet een nieuwsbrief toegezonden.

 


