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1.  Inleiding 

Dit derde jaarverslag van de Stichting Belmonte Arboretum in Wageningen geeft een 

overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar. Daarbij vallen twee zaken vooral op. 

De eerste is de verheugende mededeling dat de raad van de gemeente Wageningen 

unaniem besloot om de stichting jaarlijks financieel te steunen. De tweede opvallende 

gebeurtenis is dat het Wagenings Universiteitsfonds ( WUF) de gehele administratie van 

donateurs van de stichting op zich heeft genomen, met inbegrip van het beheer van de 

financiën. 

 

2. Bestuurlijk 

In 2014 werden twee regulieren en één ingelaste vergaderingen gehouden van de Raad van 

Toezicht. Naast de vaste onderwerpen als jaarstukken en planning werd in 2014 ook 

uitgebreid stilgestaan bij de BTW –verrekenbaarheid, maar zeker ook bij de toekomst van de 

stichting.  

Hier is het verstevigen van de financiële basis van het Belmonte Arboretum een belangrijk 

punt. Duidelijk wordt dat het noodzakelijk is investeringen te doen die de exploitatie kunnen 

bevorderen. Een investeringsagenda is daartoe opgesteld. 

Ook de toekomst van de Stichting Belmonte Arboretum na 2016 (het jaar tot waar 

WageningenUR en Het Geldersch Landschap zich hebben gecommitteerd) kreeg de nodige 

aandacht. In 2015 zal de directeur een brede toekomstvisie opstellen die in de 

najaarsvergadering zal worden besproken. 

Uit hoofde van zijn functie neemt de directeur deel aan vergaderingen van de Nederlandse 

Verenging van Botanische Tuinen (NBVT) en maakt hij deel uit van één van de werkgroepen. 

Voorts is hij lid van de stuurgroep die de gelden, verkregen van de Nationale Postcode Loterij 

voor het grote project “Planten voor de Toekomst” toewijst en het project aanstuurt.  

Ten slotte is hij lid van de Bergcommissie, een commissie die de gemeente Wageningen 

adviseert omtrent alle zaken die met de berg rand in Wageningen spelen. Omdat het 

arboretum grenst aan de berg rand van evident belang voor ons. 

 

 

3. Activiteiten 

Het jaar 2014 kende een breed scala aan evenementen. Zo werden ook dit jaar verschillende 

rondleidingen georganiseerd, geleid door het IVN, de KNNV afdeling Wageningen, 

KMTP/Groei & Bloei en door onze stichting. 

Voor het eerst werd ook gebruik gemaakt van het arboretum als trouw locatie, er vonden 

drie trouwerijen plaats. 



In april vond de zesde plantenbeurs “Belmonte op z’n Best” plaats. Hobby kwekers boden 

heesters aan die veelal niet in tuincentra zijn te verkrijgen. Tijdens deze beurs waren ook 

organisaties op het gebied van tuinen vertegenwoordigd en gaven voorlichting over hun 

activiteiten. Ondanks het regenachtige weer kwamen er veel bezoekers die niet met lege 

handen huiswaarts keerden. Door de regen kwam de muziek verzorgd door het ensemble 

Saxissimo dit jaar helaas niet goed tot haar recht. 

Voorts werden aanzetten gegeven voor andere evenementen, te houden in 2015. 

 

4. Collectiebeheer 

In overleg met deskundigen werd een meer-jaren visie voor het collectiebeheer opgezet. 

Daarbij speelt onder meer een rol dat in diverse collecties bomen of heesters oude 

exemplaren staan die eigenlijk door jonge exemplaren vervangen moeten worden. 

In 2015 moeten we de echte keuzes maken; keuzes mede afhankelijk van de financiële 

consequenties, van aanpassingen aan het ontwerp en van de mogelijkheden voor de 

organisatie om een en ander uit te voeren. Voorts moeten een aantal bomen verwijderd 

worden zodat we gevaarlijke situaties voor het publiek vermijden. . 

Van belang is te noemen het vele werk dat is verricht om de rozen collectie niet alleen op 

naam te brengen maar ook om een onderscheid te maken in de herkomst van de struiken. 

Verplanten van de rozen is een noodzaak omdat vele niet op een gunstige groeiplaats staan. 

Daarbij wordt er naar gestreefd die struiken bij elkaar te zetten die eenzelfde vorm van 

snoeien hebben. 

Het afdekken van de bodem onder en tussen de Rododendrons in de betreffende collectie 

werd voltooid. Dit gebeurde met blad afval van de gemeente Wageningen, waarbij 

schoolkinderen hielpen het materiaal tussen en onder de struiken aan te brengen. 

Vanaf 2014 voert onze stichting ook het collectiebeheer voor Paleis ’t Loo, voor beide 

partijen een profijtelijke oplossing.   

Ten slotte is vermeldenswaard dat een 80-tal nieuwe struiken en bomen is geplant in de 

collecties van Malus, Crateagus en Sorbus. Het betrof vooral gewortelde stekken die tijdelijk 

in het Gimborn arboretum te Doorn stonden. 

 

 

5. Voorlichting en educatie 

Het Bulletin van het Belmonte Arboretum blijft een belangrijk instrument om donateurs en 

anderen op de hoogte te brengen van het werk in en voor het arboretum. In het verslagjaar 

verschenen de nummers 65 en 66. We mogen voor de totstandkoming van het bld nog 

steeds rekenen op een aantal bijzonder toegewijde vrijwilligers! 

Ook proberen we meer structuur aan te brengen in onze publiciteit, een vrijwilliger geeft 

daaraan invulling en de eerste resultaten worden zichtbaar.  

Veel werk is gestoken in de opzet en de te gebruiken teksten voor informatieborden in het 

arboretum. Financieel gesteund door een bijdrage van het Jan van Berkum fonds zullen deze 

borden in het voorjaar 2015 worden geplaatst.  



Voor het eerst werd een schoolonderzoek biologie voor leerlingen van 6 VWO in het 

arboretum afgenomen. De betreffende school zal dat in 2015 opnieuw doen plaats vinden. 

 

6. Vrijwilligers 

Zoals reeds in eerdere verslagen is gemeld, spelen vrijwilligers een belangrijke rol in het 

onderhoud van het arboretum. Zij ondersteunen het werk van het hoveniersbedrijf, maar 

verrichten ook andere werkzaamheden, zoals het ondersteunen van de directeur, het helpen 

bij het collectie beheer en het verzorgen van koffie/thee bij verschillende activiteiten, als 

ook het verzorgen van het Bulletin, zowel wat de inhoud betreft als ook de verspreiding.  

 

7. Financiën 

Zoals in de inleiding werd vermeld besloot de gemeente raad van Wageningen tijdens de 

bespreking van de meerjarenbegroting 2015 unaniem om het Belmonte Arboretum jaarlijks 

financieel te gaan ondersteunen. De functie van het arboretum als ‘stadspark’ werd 

algemeen ingezien! 

Ook de in het vorig jaarverslag aangegeven samenwerking met het WUF kwam tot stand en 

geeft ons een steun in de rug, Naast het afhandelen van de financiën en de administratie, zet 

het WUF zich ook in om meer financiële steun te genereren. We zijn daar zeer mee 

ingenomen! 

Het aantal donateurs blijft nog steeds stijgen, zij geven een belangrijke bijdrage aan de 

jaarlijkse begroting.  

Voorts werden op projectbasis gelden verkregen voor het uitvoeren van specifieke zaken. 

Van belang is de EFRO subsidie, een Europese subsidie van € 48.000 die via de provincie 

Gelderland en de gemeente Wageningen tot ons kwam. Deze subsidie moet wel aangevuld 

worden met eenzelfde bedrag uit andere bronnen. 

Het totaal aan inkomsten in geld bedroeg in 2014 € ……, waarmee een dekkende begroting 

werd gerealiseerd. 

 

8. Beheer tuin en Koetshuis   

In het verslagjaar werd het asbest in het koetshuis verwijderd en werd een boring gedaan 

voor het oppompen van water voor het beregenen van de tuin. Beide zaken werden door  

Wageningen UR gefinancierd. 

Rondom de Bzz halte( Bijenhotel) is in overleg met de Vlinderstichting een voor bijen en 

andere insecten geschikte flora tot stand gekomen. 

Het onderzoek naar bodemaaltjes wordt voortgezet. Ook de mogelijke giftigheid van Acer 

soorten voor paarden werd uitgezocht. 

Tijdens een inventarisatie zijn in één van de vijvers in het arboretum kamsalamanders en 

groene en bruine kikkers gesignaleerd. Verder ook weer waarnemingen van ringslangen en 

hazelwormen.  

Ook in dit verslagjaar werd het onderhoud uitgevoerd door onze tuinploeg van Vaarkamp bv 

uit Ede. Zij zorgden ervoor dat de tuin een goed beeld behoudt.  



 

9. Een blik vooruit  

Zoals vermeld is er een investeringsagenda opgesteld voor 2015 – 2020. Hierin een groot 

aantal investeringen van de aanschaf van een Pagodetent voor evenementen tot het doen 

van aanpassingen om het koetshuis voor de huidige tijd en het huidige gebruik geschikt te 

maken, waarbij de functies als info-balie en vergadermogelijkheid met een beperkte horeca 

activiteit centraal staan.  

Om het grote en brede scala aan projecten in goede banen te leiden is er een Masterplan in 

de maak, een plan waarbinnen de projecten een plek vinden en vooral een plan waarmee de 

nieuwe ontwikkelingen geleid worden. 

Voorts zal er veel aandacht moeten zijn voor een nieuwe bestuursstructuur. De huidige 

opzet staat per december 2016 open voor wijzigingen. 

Al met al: 2014 was een goed jaar waarin veel is gebeurd, voor 2015 staat er wellicht met 

een aantal projecten nog meer op stapel. 

 

 


