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Redactioneel

In het voorjaarsnummer van ons Bulletin keken we vooruit 
naar alle activiteiten van 2013. ‘Belmonte op z’n best 2013’ 
was toen net geweest. Hoewel deze naam suggereert dat 
het niet meer beter zou kunnen worden dit jaar, is dat 
toch geprobeerd! De 10e editie van Beelden op de Berg 
was met meer dan 25.000 bezoekers zeer succesvol. Koen 
Verhoeff kijkt in zijn artikel terug op deze tentoonstelling. 
Een nieuwe activiteit bestond uit een serie begeleide 
‘wandelingen’ door het Belmonte Arboretum.  
Er waren wandelingen waarbij de botanische kant van 
het arboretum werd toegelicht, maar ook wandelingen 
waarbij deskundige begeleiders het belang van het 
Belmonte Arboretum voor onder andere vogels, vlinders 
en vleermuizen lieten zien. In totaal waren er meer dan 
15 van deze wandelingen. Helenius Rogaar geeft in zijn 
bijdrage een impressie. 
Voor een wandelaar in Belmonte Arboretum was er dit  
jaar veel te zien. Leontine Colon maakt in haar rubriek  
‘De Wandelaar’ duidelijk dat dit in het verleden niet 
anders was….

In de laatste drie nummers van het Bulletin zijn drie 
belangrijke grote collecties van het Belmonte uitgebreid 
besproken: de Sierappels en -peren, de Rododendrons 
en de Rozen. Dit keer geen aandacht voor een grote 
collectie maar voor twee bijzondere bomen met 
‘verwarrende’ namen: de Haagbeukbladige esdoorn en 
de Meidoornmispel. Wanneer u dit artikel van Mirjam 
Lemmens hebt gelezen, zult u bij uw volgende bezoek vast 
op zoek willen gaan naar deze twee bijzondere bomen!

Daarnaast uiteraard onze vaste rubrieken: een bijdrage 
over een naburig arboretum, dit keer Pinetum ‘De Belten’ 
bij Vorden en de lijst met bezienswaardigheden voor 
het komend half jaar in ons eigen Belmonte. En ook de 
vooraankondiging van alweer de volgende ‘Belmonte op 
z’n best’, volgend jaar april!

linus vAn dER PlAs

verbazing
Een tuin als het Belmonte Arboretum blijft je verbazen, 
verbazen in meer dan één opzicht. Nog regelmatig ben 
ik verbaasd over de grote stap die we het afgelopen jaar 
hebben gezet. De tuin ziet er echt beter uit dan vorig 
jaar, een groot compliment aan de hoveniers en de 
enthousiaste club vrijwilligers. 
Verder verbazing bij een excursie onder leiding van  
Mirjam Lemmens, onze collectiebeheerder. Verbaasd 
over de ongelofelijke rijkdom in onze tuin, over de  
verhalen die erbij te vertellen zijn en zeker dat al die 
kennis in iemands hoofd zit. Een absolute aanrader dus: 
een wandeling onder deskundige begeleiding.
Verbazing over het feit dat we er snel in slagen onze 
eigen inkomsten op te schroeven; hard nodig om de 
toekomst van het Belmonte Arboretum ook duurzaam 
te verzekeren. Daaraan draagt zeker het snel toenemend 
aantal donateurs bij. Zo mochten we onlangs na een 
mailing van 400 brieven ongeveer 50 nieuwe donateurs 
inschrijven; een respons waar menig marketeer zijn  
vingers bij aflikt. 
Soms ook nog verbazing over de grote betrokkenheid 
die mensen bij het Belmonte voelen, een betrokkenheid 
die we in daadwerkelijke steun proberen om te zetten. 
We hopen dat dit ook doorwerkt richting politiek, zodat 
ook de gemeente Wageningen een steentje gaat bijdra-
gen aan hét stadspark van Wageningen. 
Maar de grootste verbazing blijft als je gewoon door de 
tuin loopt, kijkt, ruikt. De rijkdom die hier bij elkaar 
staat, de uitzichten, de genietende mensen. En op dat 
moment gaat de verbazing over in voldoening: wat is het 
toch mooi werk wat we hier mogen doen!
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In	aanloop	naar	de	tentoonstelling	wer-
den	discussiebijeenkomsten	gehouden	
met	wetenschappers	van	Wageningen	UR	
en	de	kunstenaars	om	het	thema		
(Re)Source	–	‘authenticiteit’	en	‘manipu-
latie’	–	te	verhelderen.	Want	daar	ging	
het	om:	in	kunstwerken	duidelijk	maken	
wat	‘origineel’	was	en	wat	‘gemanipu-
leerd’.	Voorafgaand	aan	de	tentoonstel-
ling	werden	aanvullend	drie	debatten	
over	het	thema	georganiseerd	in	het	
gebouw	IMPULSE	van	Wageningen	UR.
Spoedig	na	de	opening	bleek	dat	de	
kunstwerken	op	zich	niet	altijd	direct	
herkenbaar	waren	als	onderdeel	van	het	
thema.	De	kleine	gids/catalogus	gaf	daar	
inzicht	in.	Het	werd	dan	ook	sterk	aange-
raden	een	exemplaar	mee	te	nemen	en	
bij	de	kunstwerken	te	lezen	wat	de	kun-
stenaar	met	zijn	werk	bedoelde.

natuurlijk	waren	bezoekers	uiteenlopend	
in	hun	waardering	voor	het	getoonde	
werk.	Globaal	kan	worden	gezegd	dat	de	
kunstwerken	van	Driessens	&	Verstap-
pen	met	hun	‘Herbarium	vivum’,	Koen	
van	Mechelen	met	zijn	’Cosmopolitan	
Chicken	Project’,	Barbara	Visser	met	
haar	video	over	het	manipuleren	van	ver-
droogde	planten,	Christien	Meindertsma	
met	haar	vlasproject	en	Anne	Holtrop	
met	zijn	paviljoen	‘Batara’	de	meeste	
aandacht	trokken.	Een	blikvanger	was	de	
geel	gekleurde	sculptuur	van	nick	Ervink.

Driessen	&	Verstappen	richten	hun	werk	
al	lange	tijd	op	vormveranderingen	in	

relatie	tot	groeiprocessen.	Zij	lieten	zich	
inspireren	door	het	herbarium,	waar	
planten	in	een	compacte	wijze	worden	
gemanipuleerd	en	opgeslagen.	Het	plat	
maken	van	de	planten	is	een	vorm	van	
manipulatie	en	een	dergelijke	manipu-
latie	zou	ook	met	opgroeiende	planten	
verkregen	kunnen	worden	door	deze	tus-
sen	twee	glasplaten	te	laten	groeien:	een	
zichtbare	vorm	van	manipulatie.

Koen	van	Mechelen	heeft	brede	bekend-
heid	verkregen	met	zijn	‘Cosmopolitan	
Chicken	Project’,	uitgebeeld	met	het	
tonen	van	een	koppel	oerkippen	in	een	
grote	ren	met	een	min	of	meer	nagebootst	

Beelden op de Berg: 
terugblik op een belevenis

het is alweer even geleden dat de 10e editie van Beelden op de Berg 
werd afgesloten en vrijwel alle kunstwerken binnen twee weken 
waren verdwenen, nauwelijks sporen achterlatend. de 10e editie was 
wel een belevenis. niet alleen kostte het veel moeite om de gewenste 
financiële middelen bijeen te krijgen, maar de curatoren hadden ook 
erop aangedrongen om naast het Belmonte Arboretum de nog bestaande 
proefvakken nabij het schip van Blaauw en de nog bestaande tropische 
kas van wageningen uR bij de tentoonstelling te betrekken.

wardian Case, Tue greenfort
Foto Tue Greenfort

Emisolb, nick Ervinck   Foto Harry Harsema
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oerwoud	aan	beplanting.	Het	doel	van	het	
project	is	een	kip	te	verkrijgen	met	zoveel	
mogelijk	genen	van	rassen	van	over	de	
hele	wereld.	Dit	werd	aangegeven	op	een	
paneel	met	afbeeldingen	van	kippenkop-
pen	uit	dit	kruisingswerk.	Uit	zijn	werk	
blijkt	onder	meer,	dat	de	bastaardkippen	
in	allerlei	opzichten	een	beter	leven	had-
den	dan	een	zuivere	raskip.	
Het	paar	oerkippen	in	het	arboretum	
voelde	zich	zeer	op	hun	gemak	en	zorg-
den	voor	een	nageslacht	van	5	kuikens.

Barbara	Vissers	werk	speelt	vaak	in	op	
identiteit,	op	echt	en	onecht	met	objec-
tieve	en	gemanipuleerde	weergave.		
na	een	bezoek	aan	de	tropische	kas	van	
Wageningen	UR,	waarin	nog	verdroogde	
plantresten	stonden	of	op	de	grond	
lagen,	kwam	zij	op	het	idee	dit	verdorde	
landschap		in	fotografisch	vastgelegde	
beelden	zodanig	te	manipuleren,	dat	
er	als	het	ware	een	nieuwe	natuur	ont-
stond.	De	beelden,	gecombineerd	met		
bijpassende	muziek	maakten	grote	indruk.

Christien	Meindertsma	bestudeert	de	
levensduur	van	producten	en	grondstof-
fen.	Met	haar	vlasproject	wil	zij	aantonen	
wat	er	zoal	met	vlasvezels	gemaakt	kan	
worden	en	hoe	duurzaam	dit	materiaal	

is.	In	de	proefvakken	met	verschillende	
bodemsamenstelling	nabij	het	Schip	van	
Blaauw	liet	zij	zien	hoe	verschillende	
planttypen	zijn	ontstaan	in	het	verede-
lingsprogramma	met	het	ras	Chantal	als	
uitgangspunt.	Dit	als	onderdeel	van	haar	
project	over	de	productieketen	van	vlas,	
gestart	in	2009.	Met	dat	project	vestigt	
zij	de	aandacht	op	de	betekenis	van	vlas	
als	gewas	en	wat	met	de	vezels	en	het	
zaad	van	deze	plant	gedaan	kan	worden.	
naast	de	groeiende	vlasplanten	was	er	een	
kleine	tentoonstelling	over	vlasproduc-
ten.	Veel	bezoekers,	vooral	van	de	oudere	
generatie,	herinneren	zich	de	vlasteelt	
nog	goed.	Ter	plekke	ontstonden	met	hen	
diepgaande	discussies	over	dit	onderwerp.

Anne	Holtrop	tenslotte,	maakte	een	
bouwwerk,	waarvan	de	constructie	niet	
langs	gebaande	wegen	ging.	In	plaats	van	
een	constructie	te	bouwen	door	assem-
blage	van	onderdelen,	deed	hij	het	omge-
keerde.	Hij	maakte	architectuur	door	
materiaal	weg	te	halen.	Daartoe	liet	hij	
kuilen	graven	van	verschillende	grootte	
met	elk	een	ander	bodemprofiel.	Deze	
kuilen	werden	volgestort	met	schuim-
beton,	waarbij	de	bovenzijde	glad	werd	
afgesmeerd.	Deze	afgietsels	werden	in	de	
vorm	van	een	open	paviljoen	opgesteld	
in	het	arboretum.	Een	sculpturaal	werk.	
Bezoekers	konden	er	omheen	en	door-
heen	lopen.	Het	bood	de	bezoeker	volop	
ruimte	voor	interpretatie.	Het	kunstwerk	
is	of	wordt	één	dezer	dagen	verplaatst	
naar	de	campus	van	Wageningen	UR.

Op	basis	van	het	aantal	verkochte	gidsen,	
het	aantal	deelnemers	aan	de	rondlei-
dingen	en	het	aantal	mensen	dat	in	de	
informatiebalie	om	nadere	inlichtingen	
vroeg,	concluderen	we	dat	minimaal	
25.000	mensen	de	tentoonstelling	heb-
ben	bezocht.	Omdat	het	arboretum	vrij	
toegankelijk	is,	zal	het	werkelijke	aantal	
bezoekers	nog	hoger	zijn	geweest.

KOEn vERhOEff

- 

Barbara visser met plantkundige frans Breteler in de voormalige 
tropische kas van het instituut Plantentaxonomie.  
Foto Bart Haensel

verwarrende bomen:
de haagbeukbladige esdoorn 
en de Meidoornmispel

haagbeukbladige esdoorn   Foto Jolanda Verbeek
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Aan de vruchten kent men de boom?
Allereerst	de	Haagbeukbladige	esdoorn		
(Acer carpinifolium).	Velen	vinden	het	mis-
schien	al	lastig	om	een	Haagbeuk	en	-haag	
te	onderscheiden	van	een	Beukenhaag.	
Een	esdoorn	is	een	stuk	makkelijker.	Die	
heeft	immers	handvormig	ingesneden	
bladeren,	toch?	nee,	niet	altijd.	Er	bestaat	
dus	ook	een	Haagbeukbladige	esdoorn,	die	
overigens	niet	als	haag	wordt	aangeplant.	

Kunt	u	het	nog	volgen?	Hier	volgt	enige	
toelichting.

Een	Beukenhaag	bestaat	uit	de	Gewone	
Beuk	(Fagus sylvatica),	waarvan	jonge	
planten	netjes	in	een	rijtje	worden	
geplant.	Aan	een	Beuk	die	de	kans	heeft	
gekregen	om	zich	tot	boom	te	ontwik-
kelen,	verschijnen	vruchten,	de	beuken-
nootjes.	Een	Haagbeuk	(Carpinus betulus)	
is	een	boom	van	een	heel	ander	geslacht	
en	zelfs	familie.	De	bladeren	lijken	nog	
enigszins	op	het	beukenblad	hoewel	ze	
dubbel	getand	zijn	in	tegenstelling	tot	het	
gaafrandige	beukenblad,	maar	de	vruchten	
zijn	duidelijk	anders.	Er	is	geen	gestekeld	
napje	zoals	bij	de	Beuk	maar	een	omhulsel	
bestaande	uit	3	slippen,	een	soort	vleugels.

nu	weer	even	terug	naar	onze	Haagbeuk-
bladige	esdoorn,	die	dus	niet	de	typische	
handvormig	ingesneden	bladeren	van	de	
Esdoorn	heeft.	De	bladeren	lijken	sterk	op	
die	van	de	Haagbeuk	(en	zijn	dus	enkel-
voudig).	Carpinifolium	wil	dan	ook	zeggen:	
met	bladeren	(‘folia’)	van	Carpinus.	De	
vruchten	zijn	echter	wél	karakteristiek	
voor	de	esdoorn	(met	twee	vleugels)	als	de	
helikopterwieken	zoals	op	de	foto	goed	

graag laat ik u kennismaken met twee bomen die te vinden zijn in het 
Belmonte Arboretum: de haagbeukbladige esdoorn en de Meidoornmispel. 
uit de namen is op te maken dat we hier te maken hebben met moeilijke 
gevallen, waarbij meerdere geslachten een rol spelen dan wel in het spel 
kunnen zijn.

Beukennootjes

vruchten van een haagbeuk  
(Carpinus henryana)

Mispel

Meidoornmispel, bloeiend

Meidoorn, in vrucht

te	zien	is.	Van	nature	groeit	deze	boom	
in	Japan	waar	hij	tot	15	meter	hoog	kan	
worden,	in	nederland	zal	ze	vermoedelijk	
niet	groter	worden	dan	een	meter	of	vijf.

Het	was	tijdens	een	excursie/rondleiding	
in	Belmonte	dat	ik	door	een	bezoekster	
werd	gewezen	op	deze	plant.	Er	stond	
geen	bordje	bij	en	omdat	zij	hem	had	
gefotografeerd	(zie	foto	op	pagina	7)	wilde	
ze	graag	de	naam	weten.	Aanvankelijk	
werd	ook	ik	in	verwarring	gebracht	door	
de	esdoornachtige	vruchten	gecombi-
neerd	met	de	enkelvoudige	bladeren.		
na	een	speurtocht	kon	ik	de	naam	terug-
vinden	in	de	database,	waarin	de	plant	
als	‘dood’	bleek	te	staan.	Inmiddels	is	
de	boom	in	de	database	gereïncarneerd	
en	kan	er	een	bordje	worden	geplaatst.	
Gelijk	een	probleem	opgelost.

‘smaken verschillen’ of ‘zo rot als 
een Mispel´
Velen	van	u	kennen	ongetwijfeld	de	
Mispel	(Mespilus germanica),	een	kleine	
boom	die	inheems	is	op	de	wat	kalkarme	
leemgronden	in	nederland	(voornamelijk	
in	Zuid-Limburg,	rond	nijmegen,	in	de	
Achterhoek	en	Twente).	Van	oorsprong	
komt	de	Mispel	uit	Zuidwest-Azië	en	
Zuidoost-Europa.	Vermoedelijk	hebben	de	
Romeinen	ervoor	gezorgd	dat	de	Mispel	
in	nederland	is	gekomen.	

De	Mispel	heeft	in	mei	alleenstaande	grote	
witte	bloemen	tussen	de	bijna	zittende,	
langwerpige	bladeren.	In	het	najaar	ver-
schijnen	de	bruine	vruchten	met	daarop	
als	een	kroontje	5	duidelijk	herkenbare	
kelkslippen.	Omdat	de	Mispels	veel	
looistoffen	(tanninen)	bevatten,	zijn	ze	pas	
na	volledige	rijping	en	vaak	na	een	nacht	
vorst	voor	consumptie	geschikt,	wanneer	
ze	zachter	zijn.	nou	ja,	voor	consumptie	
geschikt?	…	Smaken	verschillen!	Maar	
rotte	mispels	smaken	evenmin	als	ander	
rot	fruit,	dus	is	de	uitdrukking	‘zo	rot	als	
een	Mispel’	in	die	zin	eigenlijk	misleidend.
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Meidoornmispel, vrucht

De kans bestaat dat u bij een arboretumbe-

zoek elders, een boom tegenkomt met het 

naambordje +Crataegomespilus. Hoewel u dan 

in eerste instantie misschien denkt dat de + 

en de extra lettergreep – go – in het midden 

fout zijn, is dat niet het geval! Dit is geen 

kruising maar een enthybride (of entbastaard) 

herkenbaar aan het plusje. De +Crataegomespi-

lus is ontstaan uit een ent van een Mispel op 

een Meidoornonderstam. Bij de vergroeiing 

is een tak ontstaan die half Meidoorn en half 

Mispel is, eigenschappen van beide soorten 

zijn dan verenigd in één tak. Er bestaan ver-

schillende vormen, waarvan +Crataegomespilus 

dardarii en de cultivar ´Jules d´Asnieres´ staan 

in de voormalige botanische tuin De Dreijen.

Daarnaast	kent	u	vast	ook	de	Eenstijlige	
meidoorn	(Crataegus monogyna).	Deze	
Meidoorn	is	inheems	en	komt	algemeen	
voor,	bloeit	in	mei-juni	met	roomwitte	
iets	weeïg	geurende	bloemen	in	bebla-
derde	tuilen.	De	vruchten	zijn	steenrood	
van	buiten	(foto	Meidoorn,	in	vrucht)	en	
hebben	een	melige	smaak.	Van	oudsher	is	
deze	plant	veelal	gebruikt	als	afscheiding	
van	percelen.	Ze	heeft	weinig	onderhoud	
nodig	en	vormt	met	haar	vele	doorns	een	
ondoordringbare	haag.	

In	het	Belmonte	Arboretum	staat	een	Mei-
doornmispel	(x Crataemespilus grandiflora).	
Oorspronkelijk	is	deze	als	een	soort	van	
de	Mispel	door	Smith	beschreven	(Mespilus 
grandiflora)	in	1804.	Volgens	Smith	stond	
deze	boom	al	lange	tijd	in	Chelsea	Physic	
Garden	te	Londen.	Chelsea	Physic	Garden	
had	enten	ontvangen	van	een	kleine	tuin	
uit	de	omgeving.	Maar	het	land	van	oor-
sprong	noch	de	herkomst	was	bekend.	

Men	vermoedt	dat	de	Meidoornmispel	een	
hybride	is,	die	via	bestuiving	is	ontstaan	
(herkenbaar	aan	het	kruisje).	Maar	het	
bijzondere	van	deze	hybride	is	dat	het	
een	kruising	is	tussen	twee	geslachten:	

Alweer de zevende editie van 
deze plantenmarkt zal plaats 
vinden op zondag 27 april 
2014 in het Belmonte Arbo-
retum, traditiegetrouw op 
de laatste zondag van april. 
Deze plantenmarkt, waar niet 
alleen professionele, maar 
ook veel hobbykwekers hun 

materiaal tonen en verkopen, 
wordt wel eens de leukste 
plantenmarkt van Nederland 
genoemd. Niet alleen door 
de plaats van de markt, maar 
ook omdat daar plantmate-
riaal wordt aangeboden dat 
u veelal niet in  tuincentra 
vindt. ook zullen verschil-

lende verenigingen zoals de 
Nederlandse Rhododendron 
Vereniging en de Nederlandse 
Dendrologische Vereniging  
weer een stand hebben.
u bent van harte uitgenodigd 
om deze markt te bezoeken. 
De markt is open van 10.00 
uur tot 15.00 uur.

Belmonte	op	z’n	best
zondag	27	april	2014

de	Meidoorn	(C.	monogyna	of	C.	laevigata)	
en	de	Mispel	(M.	germanica).	De	plant	
bezit	kenmerken	van	beide	ouders.	De	
Meidoornmispel	is	ongedoornd	en	heeft	
enkelvoudige	bladeren,	soms	zwak	gelobd	
met	eindstandige,	meestal	alleenstaande	
witte	grote	bloemen	(‘grandiflora’)	met	
fraaie	lange	meeldraden,	en	lijkt	het	
meest	op	de	Mispel,	maar	de	bloemen	
hebben	geen	lange	kelkslippen.	Pas	als	

de	boom	vruchten	draagt,	valt	het	op	dat	
deze	kenmerken	bevatten	van	de	Mispel	
én	de	Meidoorn.	De	vruchten	zijn	aan-
zienlijk	kleiner	(tot	1,5	cm)	dan	die	van	de	
Mispel	en	hebben	een	roodbruine	kleur.	
Op	Belmonte	is	de	boom	vrij	bescheiden	
van	grootte	(ca.	4	m),	maar	ze	zou	kunnen	
uitgroeien	tot	ongeveer	6	meter	hoog.	
Ik	hoop	dat	bovenstaande	informatie	bij	
u	de	verwarring	over	deze	bomen	heeft	
opgelost…

MiRjAM lEMMEns (TEKsT En fOTO’s)
PRoJECtMEDEWERKER
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ongeveer 4 km ten noord-
oosten van Vorden bevindt 
zich Pinetum ‘De Belten’. Dit 
pinetum is gesticht door Jhr. 
Mr. P.R. Feith, die vanaf 1961 
uit liefhebberij vele soorten 
en variëteiten naaldbomen en 
andere naaktzadige bomen 
en struiken heeft aangeplant 
op een terrein van bijna 2 
hectare, als onderdeel van 
het landgoed. Zijn oogmerk 
was ook om na te gaan welke 
bomen zich goed zouden kun-
nen ontwikkelen op de zand-
grond aldaar en daarmee een 
zo compleet mogelijk assorti-
ment bijeen te krijgen.

Om	het	voortbestaan	van	Pine-
tum	‘De	Belten’	veilig	te	stel-
len	bracht	Feith	in	1974	het	
beheer	onder	in	een	stichting.	
Daarin	spelen	momenteel	de	

heer	en	mevrouw	R.	Feith	een	
zeer	belangrijke	rol.	In	feite	
zorgen	zij	voor	het	beheer	van	
het	geheel,	daarbij	geholpen	
door	medebestuursleden	en	
vrijwilligers.	De	steun	van	
twee	familieleden,	mevrouw	
Q.F.	Spoor	en	mevrouw	E.	
Segers	is	daarbij	onmisbaar.

Ander beheer
Vanaf	2001	heeft	het	beheer	
een	wat	andere	vorm	gekre-
gen.	Grondverbetering	werd	
noodzakelijk	geacht,	gelet	op	
de	zandige	bodem	van	het	
terrein.	Alle	plantgaten	voor	
nieuwe	aanplant	werden	met	
bemeste	grond	gevuld	om	een	
goede	start	te	verkrijgen.	Daar-
naast	werd	een	meer	algemeen	
bemestingsschema	opgesteld	
en	uitgevoerd.	Door	gericht	
te	dunnen	in	de	aanplant	van	

1961	zijn	goede	doorkijken	
(zicht	assen)	gerealiseerd.	Een	
eigen	kwekerij	werd	aangelegd	
om	wat	minder	afhankelijk	te	
worden	van	wat	de	markt	op	
enig	moment	te	bieden	heeft.	
Voorts	werd	besloten	een	
zekere	specialisatie	in	nieuwe	
aanplant	aan	te	brengen.	De	
nadruk	ligt	daarbij	op	Abies 
coriana, Cryptomeria	en	Juniperus 
communis	soorten	en	variëtei-
ten.

naast	de	naaldbomen	zijn	
er	ook	enkele	op	loofbomen	
gelijkende	exemplaren,	zoals	
Ginkgo	en	bij	een	kleine	water-
partij	een	aantal	moerascypres-
sen.	Hierdoor	worden	de	kleur-
schakeringen	geaccentueerd.	
In	totaal	omvat	de	collectie	
zo’n	1000	coniferen	en	andere	
naaktzadigen.

Pinetum ‘De Belten’
een oase van rust

namen op lijsten
Het	met	gras	bedekte	terrein	
is	geaccidenteerd	(‘belten’)	
en	dat	geeft	het	geheel	een	
aparte	indruk.	Samen	met	de	
gemaakte	doorzichten	zijn	de	
verschillende	‘bewoners’	van	
het	pinetum	duidelijk	zicht-
baar	en	tonen	al	hun	pracht.	
Alle	bomen	zijn	voorzien	van	
een	nummer,	dat	is	aange-
bracht	op	bordjes	die	aan	de	
voet	van	de	boom	staan	en	
in	de	boom	hangen,	en	die	
je	als	wandelaar	goed	kan	
lezen.	De	nummers	verwijzen	
naar	een	lijst,	waar	achter	
elk	nummer	de	naam	van	de	
betreffende	boom	of	heester	
is	vermeld.	Op	drie	plaatsen	
in	het	pinetum	zijn	deze	lijs-
ten	te	vinden	en	te	raadple-
gen,	opgeborgen	in	kastjes.	
Door	deze	werkwijze	is	het	
aanbrengen	van	etiketten	bij	
elke	boom	niet	nodig	en	kun-
nen	noodzakelijke	wijzigin-
gen	in	namen	gemakkelijk	
worden	aangebracht.

Het	onderhoud	blijkt	in	
goede	handen:	het	geheel	
maakt	een	zeer	verzorgde	

indruk.	Het	is	een	genoegen	
daar	rond	te	wandelen.	Het	
pinetum	is	geheel	omheind,	
maar	het	gehele	jaar	open	
voor	het	publiek.	Er	wordt	
geen	entree	geheven,	maar	
vrijwillige	bijdragen	zijn	
zeer	welkom.	naast	reguliere	
excursies	kunnen	desgewenst	
ook	voor	groepen	rondleidin-
gen	worden	verzorgd.	Want	
een	bezoek	is	zeker	de	moeite	

waard.	Mede	door	zijn	ligging	
midden	in	een	bos	is	Pinetum	
‘De	Belten’	daadwerkelijk	een	
fraaie	oase	van	rust.

KOEn vERhOEff (TEKsT En fOTO’s)

Pinetum ‘De Belten’

Wildenborchseweg 15

7251 KB Vorden

www.pinetumdebelten.com
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De wandelaar
Herfstoverpeinzingen

Hoe	lang	kom	ik	eigenlijk	
al	in	het	Belmonte	Arbore-
tum?	Ik,	vijftiger,	en	al	meer	
dan	de	helft	van	mijn	leven	
wonend	in	Wageningen…

De	eerste	keer	was	ergens	in	
de	jaren	zeventig.	Ik	woonde	
als	eerstejaarsstudent	in		
De	Hucht,	het	opgeknapte	
voormalige	ziekenhuis	aan	
de	Otto	van	Gelreweg.	Vanuit	
de	mensa	of	de	kroegzaal	van	
SSR,	Ceres	of	Unitas	was	het	
maar	een	klein	eindje	wande-
len	naar	het	arboretum.	We	
deden	dat	graag,	met	enkele	
afdelingsgenoten,	en	dan	het	
liefst	op	een	heldere	avond	
bij	volle	maan.	niet	alleen	
omdat	je	dan	op	het	bergpad	
niet	zo	gauw	struikelde,	maar	
vooral	omdat	het	uitzicht	
over	de	zilverspiegelende	Rijn	
naar	de	maanverlichte	Betu-
we	zo	adembenemend	was.	

En	dat	er	dan	langs	het	pad	
binnen	een	smeedijzeren	
hekwerkje	ook	nog	een	heus	
kerkhofje	lag,	was	ook	nog	
eens	spannend.	Iets	anders	
dan	dode	bladeren	heb-
ben	we	er	trouwens	niet	
gezien..	Het	leven	bevond	
zich	vooral	buiten	de	hek-
ken	van	het	begraafplaatsje,	
en	hoe!	Ik	herinner	me	een	
ontmoeting	op	het	bergpad	
met	een	vroedmeesterpadje,	
bezet	met	paddenvisjes	op	
weg	naar	het	water.	En	een	

enden	heerlijk	toeven	was.	De	
dichtbevolkte	nieuwbouwwijk	
waar	ik	toen	woonde	leek	dan	
net	een	lawaaiige	camping,	
compleet	met	barbecues	en	
opblaasbadjes	vol	gillende	kleu-
ters.	Het	contrast	met	de	stille	
en	lommerrijke	gazons	van	
het	Belmonte	Arboretum	had	
niet	groter	kunnen	zijn,	en	het	
leek	wel	of	vrijwel	niemand	
dat	had	ontdekt.	Ook	toen	we	
zelf	kinderen	kregen	en	ja,	ook	
een	opblaasbadje	in	de	tuin,	
bleef	het	arboretum	een	geliefd	
uitje.	Zoon	en	dochter	hadden	
er	de	ruimte	en	genoten	even-
veel	als	wij.

gedenkwaardige	ochtend	
onderaan	het	arboretum	in	
de	uiterwaarden,	waar	de	
kwartelkoning	klonk	in	het	
hoge	gras	en	zich	zowaar	nog	
liet	zien	ook.	Later	kwam	ik	
ook	nog	een	vleermuis	tegen,	
klevend	tegen	een	boom	aan	
het	bergpad.	Maar	of	deze	nog	
leefde	was	niet	helemaal	dui-
delijk…	Alleen	de	nachtegaal	
heb	ik	er	nooit	gehoord,	daar-
voor	moest	je	toch	een	berg	
verderop,	naar	de	Grebbeberg.

Wat	later	werd	het	arboretum	
een	groene	oase	van	rust,	waar	
het	met	mooi	weer	in	de	week-

Het	bergpad	werd	een	trai-
ningslocatie,	waar	bergop	en	
bergaf	gewerkt	kon	worden	
aan	de	hardloopconditie.	En	
het	werd	een	werklocatie,	
waar	samen	met	anderen	het	
bergpad	werd	opgeknapt	en	
behoed	voor	verval.	En	het	
bleef	een	favoriete	wande-
ling,	in	groepsverband	als	er	
een	cursus	werd	gehouden	
in	het	hotel	op	de	berg,	of	
als	er	privé	moest	worden	
uitgewaaid.	natuurlijk	de	
ideale	locatie	voor	de	cursus	
digitale	fotografie	op	het	
hoogtepunt	van	de	bloei	van	
de	rododendrons.	Voor	het	
eerst	van	mijn	leven	zag	ik	
een	berkenbladwesp,	een	
prachtig	groot	zwart	beest	
met	een	enkele	gele	vlek	
op	zijn	rug,	op	het	eerste	
gezicht	meer	een	kever	dan	
een	wesp.

En	wat	was	er	veel	cultuur	te	
beleven!	Het	begon	met	Beel-
den	op	de	Berg,	met	de	spek-
stenen	sculpturen	uit	Ten-

genenge	in	Zimbabwe.	Maar	
ook	was	er	een	picknick	voor	
het	goede	doel,	en	werden	er	
broodjes	gesmeerd	en	koffie	
geschonken	voor	de	wande-
laars	die	tijdens	evenementen	
het	arboretum	aandeden.	
Het	was	natuurlijk	helemaal	
prachtig	dat	Het	Depot	haar	
intrek	nam	op	Hinkeloord	en	
in	De	Banaan	van	het	voorma-
lige	Botanisch	Laboratorium,	
waar	ik	ooit	nog	college	liep.	
nu	gingen	mijn	kinderen	
erheen	met	hun	schoolklas	
voor	het	vak	Kunstzinnige	&	
Culturele	Vorming.

Voor	onze	tuin	was	het	arbo-
retum	vaak	een	inspiratie-
bron,	vooral	handig	omdat	
er	meestal	bordjes	bij	de	
planten	stonden.	Zo	leidde	
een	winterse	wandeling	langs	
een	zoet	geurende	struik	tot	
de	aanschaf	van	een	Lonicera 
fragrantissima,	die	nog	steeds	
in	de	wintermaanden	tot	ver	
voorbij	onze	tuin	te	ruiken	
is.	De	collectie	Hosta’s	was	

een	rijke	inspiratiebron,	
evenals	de	Hydrangea’s	en	
de	klimplantengalerij	naar	
de	Linnaeus-tuin	in	het	arbo-
retum	De	Dreijen.	Voor	de	
grotere	bomen,	het	echte	
werk	zeg	maar,	was	onze	
tuin	helaas	te	klein.	Een	
schijnbeukje,	dat	kon	nog	
net.	En	natuurlijk	zijn	er	nu	
de	ruilbeurzen	van	Groei	&	
Bloei	bij	het	koetshuis,	waar	
ik	veel	plantmateriaal	–	en	
informatie	-	kan	uitwisselen	
met	andere	tuiniers.

Pas	was	ik	er	weer,	in	een	
heerlijk	herfstzonnetje.	
Terug	naar	huis	kwam	ik	
langs	de	oude	Hucht,	waar	
de	ramen	waren	dichtgespij-
kerd,	klaar	voor	de	sloop…	
na	de	sterflat	aan	de	Rijn-
steeg	weer	een	stukje	van	
mijn	geschiedenis	dat	voor-
goed	zal	verdwijnen.	Geluk-
kig	blijft	het	Belmonte	Arbo-
retum	wel	voortbestaan!

lEOnTinE COlOn

Rhododendron   Foto Mirjam Lemmens notofagus antarctica (schijnbeuk)   Foto Mirjam Lemmens

Rhododendron ‘fanny’   Foto Mirjam Lemmens



  1716 

Alweer	de	zevende	editie	van	
deze	plantenmarkt	zal	plaats	
vinden	op	zondag	27	april	
2014	in	het	Belmonte	Arbo-
retum,	traditiegetrouw	op	de	
laatste	zondag	van	april.	Deze	
plantenmarkt,	waar	niet	alleen	
professionele,	maar	ook	veel	
hobbykwekers	hun	materiaal	
tonen	en	verkopen,	wordt	wel	
eens	de	leukste	plantenmarkt	
van	nederland	genoemd.	niet	
alleen	door	de	plaats	van	de	
markt,	maar	ook	omdat	daar	
plantmateriaal	wordt	aangebo-
den	dat	u	veelal	niet	in		tuin-
centra	vindt.	Ook	zullen	ver-
schillende	verenigingen	zoals	
de	nederlandse	Rhododendron	
Vereniging	en	de	nederlandse	
Dendrologische	Vereniging		
weer	een	stand	hebben.
U	bent	van	harte	uitgenodigd	
om	deze	markt	te	bezoeken.	
De	markt	is	open	van	10.00	
uur	tot	15.00	uur.

volgend jaar opnieuw  
wandelingen en presentaties

schubwortel, laatvliegers, Zwartkoppen, Koevinkjes, gamma-uiltjes, een 
Kurkeik, grafheuvels; je kon ze allemaal zien en horen het afgelopen seizoen in 
en rond Belmonte tijdens wandelingen overdag en tijdens presentaties bij het 
licht van vanglampen in de nachtelijke uren. 

Rondleiding ivn met Betsie van loenen   Foto Mirjam Lemmens

De	wandelingen	en	presentaties	werden	
op	een	plezierige	en	deskundige	manier	
verzorgd	door	vrijwilligers	van	IVn,	Rond-
leidingen	Wageningen,	de	KnnV	en	de	
Vlinderstichting.	Mirjam	Lemmens	leidde	
onze	donateurs	en	andere	belangstellen-
den	rond.	
Zo	sta	je	bij	donker	met	een	groepje	rond	
een	wit	laken,	dat	wordt	beschenen	door	
een	lamp,	om	te	genieten	van	de	prach-
tige	kleuren	van	nachtvlinders	die	daarop	
landen.	Of	hoor	je	in	de	schemering	via	
de	bat-detector	vier	verschillende	soorten	
vleermuizen	laag	over	de	bomen	aanko-
men	op	jacht	naar	insecten	of	rakelings	
over	je	heen	scheren.	De	roep	van	de	
Groene	Specht	en	die	van	de	Grote	Bonte	
Specht	doen	je	speuren	naar	de	vogels.	
De	pullen	in	een	nestkast	laten	zien	hoe	
een	Koolmees	er	in	zijn	eerste	weken	
uitziet.	De	steek	van	een	bijtje	in	je	hand-
palm	maakt	je	duidelijk	dat	ook	solitair	
levende	bijen	er	niet	van	houden	met	de	
blote	hand	te	worden	gevangen,	ook	al	

zien	ze	er	nog	zo	onschuldig	uit.	De	pre-
historie	tekent	zich	af	in	de	Holleweg,	de	
grondsporen	van	graven	en	boerderijen	
op	de	Westberg	en	de	grafheuvels	in	het	
Oostbos	en	daar	voorbij.	En	dan	zijn	er	
natuurlijk	de	prachtige	bloesems,	vruch-
ten	en	herfstkleuren,	die	werden	getoond	
tijdens	de	tuinwandelingen.	Vooraf	en	na	
afloop	was	er	koffie	en	gelegenheid	om	
nog	wat	na	te	praten	in	het	Koetshuis,	
eveneens	verzorgd	door	vrijwilligers.	
Het	ligt	in	de	bedoeling	om	ook	in	het	
komende	jaar	weer	dit	soort	activitei-
ten	te	ontwikkelen,	maar	dan	wellicht	
op	zondagochtenden,	althans	voor	wat	
betreft	de	wandelingen	bij	dag.	Gezien	de	
ervaringen	van	dit	jaar	lijkt	dat	een	beter	
moment	dan	op	zaterdagen,	zoals	dit	jaar.	
Uiteraard	hangt	dit	af	van	de	bereidheid	
van	de	organisaties	en	vrijwilligers	om	
zich	opnieuw	hiervoor	in	te	zetten.	Wij	
houden	u	op	de	hoogte.

hElEnius ROgAAR

nachtvlinders bekijken op vanglakens in het Belmonte  
Foto Linus van der Plas

nestkasten controle
Foto Linus van der Plas
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Tekst en foto’s: Mirjam lemmens

Mei/Juni
Anna Paulowna boom (Paulownia)	bloeiend	en	
geurend
Beverboom	(Magnolia)	bloeiend,	enkele	geurend
Boerenjasmijn (Philadelphus)	bloeiend,	enkele	
geurend
Meidoorn (Crataegus) bloeiend  
Paardekastanje (Aesculus) bloeiend 
Parelstruik (Exochorda) bloeiend  
Rododendron (Rhododendron) bloeiend,	enkele	
geurend
Roos (Rosa) bloeiend	en	geurend  
Sering (Syringa)	bloeiend	en	geurend 
Sierappel (Malus)	bloeiend,	enkele	geurend 
Sierkers (Prunus) bloeiend  

 Bezienswaardigheden  

Belmonte Arboretum

trompetboom (Catalpa) bloeiend  

Maart/April
Chinees klokje (Forsythia)	bloeiend
Dwergkwee (Chaenomeles)	bloeiend
Hazelaar (Corylus)	bloeiend 
Peer (Pyrus)	bloeiend  
Rododendron (Rhododendron) vroegbloeiend
Schijnhazelaar (Corylopsis)	bloeiend
Sierappel (Malus)	bloeiend 
Sierkers (Prunus)	vroegbloeiend 
Sterhyacinth (Scilla) bloeiend 
trompetbloem (Narcissus)	bloeiend

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
toverhazelaar	(Hamamelis)	bloeiend	en	geurend
Esdoorn	(Acer)

Januari/Februari
Lonicera fragrantissima bloeiend	en	geurend
Maretak (Viscum album) in	vrucht
Meidoorn (Crataegus)	in	vrucht 
Rododendron (Rhododendron dauricum) bloeiend
toverhazelaar (Hamamelis) bloeiend	en	geurend
Winterheide (Erica carnea) bloeiend

Bijzondere stammen bij o.a. Berken (Betula)  
en Esdoorn (Acer)
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.

 


