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Inleiding 

Met de hulp van velen zetten we in 2016 flink wat stappen op de weg van exploratie en exploitatie 

van de tuin en het Koetshuis van het Belmonte Arboretum. 2017 Zal een jaar zijn van doorgroeien en 

verankeren van wat al bereikt werd. Een jaar waarin het Belmonte Arboretum nog meer de plaats 

zal krijgen van collectietuin, stadspark en ontmoetingsplek in Wageningen. 

Zo zal de vernieuwde aanpak van het tuinbeheer en -onderhoud in 2017 verder vorm krijgen en 

worden versterkt door een meer planmatige invulling. De focus hierbij komt te liggen op een 

beheersplan op jaarbasis met hierin een duidelijke eigen plek voor de groep van medewerkers die 

zich op vrijwillige basis engageert voor het tuinonderhoud. 

Het Koetshuis kwam na afronding van de verbouwing in 2016 beschikbaar voor eigen gebruik en 

werd opengesteld voor externe evenementen. Ook hier is de rol van vrijwilligers cruciaal en deze zal 

in het komend werkjaar verder worden uitgewerkt. 

Aanvullend hierop zal zowel met betrekking tot het onderhoud van de tuin als de logistieke 

ondersteuning van evenementen een substantiële rol worden opgenomen voor cliënten van 

Zorgorganisatie Zideris. De verdere invulling hiervan wordt in de eerste helft van2017 in overleg met 

Zideris uitgewerkt. 

2017 is ook het jaar waarin we doorgroeien in de nieuwe bestuursstructuur. De Raad van Toezicht 

die sinds 2012 zo hard gewerkt heeft om het Belmonte Arboretum om te vormen tot de tuin die het 

nu geworden is, rondde in 2016 de pioniersfase af met de Toekomstvisie 2017-2021. Eind november 

2016 namen we afscheid van de leden van de Raad van Toezicht: Koen Verhoeff, Tijs Breukink en 

Peter van den Tweel.  We zijn hen dankbaar voor hun inzet en daadkracht en hopen van harte dat zij 

een vorm van betrokkenheid zullen blijven houden en dat het woord afscheid hier van relatieve 

betekenis is. 

2017 – een jaar waarin we nieuwe wegen inslaan. Een jaar waarin we samen met onze vrijwilligers 

opnieuw enthousiast de handen uit de mouwen willen steken om onze prachtige tuin verder te laten 

bloeien en groeien. 

 

Dedde Smid 

directeur 
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Bestuursstructuur 

Bij het doorgroeien naar een professionele organisatie wordt de bestaande bestuursstructuur met 

een Raad van Toezicht (RvT) en een directeur-bestuurder gecontinueerd.  Wel zijn eind 2016 de 

Statuten aangepast aan de ‘vernieuwde’ situatie. Het aantal leden van de RvT is op maximaal vijf 

gesteld, waarbij elk lid naast bestuurlijke ervaring ook een specialisatie ‘inbrengt’. Vier functies zijn 

op dit moment reeds ingevuld: Lucas Noldus (voorzitter), Theo van Hintum, Derk Hoek en Peter 

Oude Ophuis. Hierdoor is binnen de RvT juridische deskundigheid aanwezig naast ervaring op het 

gebied van bedrijfsleven, midden- en kleinbedrijf.  

Naast de RvT is een Raad van Advies (RvA) in het leven geroepen. Leden van de RvA hebben een 

specifieke expertise die voor de bedrijfsvoering van het Belmonte Arboretum van belang is zoals op 

het gebied van landschapsbeheer, fiscaliteit, horeca, … De RvA gaat 1 à 2 keer per jaar bijeenkomen 

en adviseert gevraagd en ongevraagd de RvT en/of de directeur. De veranderingen in de 

bestuursstructuur noodzaken een vernieuwde beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden, 

dit zal in de eerste helft van 2017 vorm krijgen door het schrijven van een aantal Reglementen. 

 

Collecties 

Het Belmonte Arboretum dankt zijn bekendheid vooral aan de aanwezigheid van een aantal 

bijzondere collecties heesters en bomen.   

In 2016 werd door herplanting –  m.b.v. middelen beschikbaar gesteld door de Nederlandse Rozen 

vereniging – voor de rozencollectie een geschikte biotoop gevonden. Via een gift wordt de collectie 

binnenkort uitgebreid met een groot aantal mosrozen. In 2017 zal ook de collectie klimrozen verder 

worden gecomplementeerd en wordt getracht via projectfinanciering een pergolasysteem te 

realiseren.  

Momenteel is de tuin op z’n mooist in het voorjaar wanneer de rododendrons en de rozen bloeien. 

Het streven is om ook in andere periodes meer bloeiende bomen en heesters te kunnen tonen. 

Enerzijds wordt gedacht aan een gesponsord project voor de aanschaf van een aantal zeer 

vroegbloeiende Japanse kers-soorten, anderzijds willen we ook toe naar een ‘zomer’tuin met bv de 

wat later in het seizoen bloeiende vlinderstruiken (Buddleja).   

Het onderhoud aan de collecties zal blijvend aandacht vragen, waarbij verjonging, vernieuwing en 

waar mogelijk en zinvol, uitbreiding aan de orde is. Daarbij spelen de regels opgesteld door de 

Stichting Nationale Plantencollectie (SNP) een belangrijke rol. Ook is het Belmonte Arboretum in 

2016 weer erkend als ‘geregistreerd museum’, in dat kader werd in 2016 een zelfevaluatie 

uitgevoerd. De aanbevelingen die uit een dergelijke evaluatie voortspruiten, zullen in 2017 bekeken 

worden en waar haalbaar gerealiseerd. 

In 2017 willen we ons verder oriënteren op het aanboren van contacten met enkele buitenlandse 

botanische tuinen waarvan aanvullende expertise en evt. samenwerking ons kan helpen bij het 

professionaliseren van het collectiebeheer. 

 

 

Educatie en Publiciteit 
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Sinds de oprichting van het Belmonte Arboretum in 1951 speelt educatie een belangrijke rol. Aan 

een beleidsnota Educatie wordt gewerkt met als belangrijkste doel de prioriteiten voor educatie in 

kaart te brengen: wat brengen we met voorrang onder de aandacht van ons publiek.  

Tegenwoordig ligt bij educatie het accent vooral op bezoekers en groepen die geïnteresseerd zijn in 

de aanwezige collecties en hun botanische en/of ecologische betekenis. In 2017 zal verder gewerkt 

worden aan de ontwikkelingen van smartphone-applicaties die op speelse en eigentijdse manier 

‘chatten’ met de bezoeker over interessante aspecten van een specifieke boom of heester. Deze 

aanpak valt binnen het kader van een project waar de 24 botanische tuinen in Nederland samen aan 

werken.  

Een ander samenwerkingsproject van de Nederlandse botanische tuinen betreft de zgn. 

‘Kroonjuwelen Exposities’. Elke tuin brengt haar eigen 20 ‘kroonjuwelen’ op eigen wijze onder de 

aandacht van het publiek waarbij per exemplaar relevante en interessante informatie wordt 

verschaft. Deze exposities zullen in de loop van 2017 plaatsvinden. 

De tuin van Belmonte kent vele accenten, mogelijk is het interessant om voor de verschillende 

doelgroepen die de tuin komen bezoeken aangepaste wandelingen te ontwerpen – dit wordt nader 

onderzocht. Ook de mogelijkheden en wenselijkheid van een collectiebrochure voor de bezoeker 

met wat meer nood aan specifieke botanische of ecologische kennis wordt nader bekeken, zo ook 

de wenselijkheid van een papieren ‘activiteitenkalender’. 

De website van de Stichting Belmonte Arboretum werd in 2012 ontworpen en is inmiddels aan 

actualisering toe. De basis hiervoor is in 2016 gelegd en wordt in 2017 geïmplementeerd. Daarnaast 

zal het Belmonte Arboretum meer dan voordien gebruik proberen te maken van free publicity. 

 

Onderhoud 

In 2016 is gekozen voor een nieuwe vorm van beheer; de hovenier van de huidige aannemer is op 

vaste dagen aanwezig voor het onderhoud van de tuin, daarnaast stuurt hij de medewerkers aan die 

zich op vrijwillige basis engageren voor tuinonderhoud. Winter 2017 zal een beheersplan worden 

opgemaakt met de focus op een planmatige aanpak. De vrijwilligers van Belmonte en de cliënten 

van Zorgorganisatie Zideris krijgen in dit plan een eigen plek en takenpakket. 

 

Vrijwilligers 

Onze vrijwilligers vertegenwoordigen een enorm potentieel. Zij zijn niet alleen zeer welkome 

krachten, ze zijn ook de ambassadeurs van het arboretum! 

Een groot deel van deze vrijwilligers engageert zich voor tuinonderhoud, daarnaast zet een aantal 

mensen zich in bij de begeleiding van de evenementen die plaatsvinden in het Koetshuis en in de 

tuin en tenslotte mogen we ons gelukkig prijzen met een groep die op allerlei vlak – publiciteit, 

klussen, of anderszins – betrokken is bij de exploitatie van het Belmonte Arboretum.  

In 2017 willen we deze groep nog enigszins uitbreiden en in de toekomst zullen we bij het 

samenstellen van de takenpakketten meer dan voorheen een beroep doen op ieders individuele 

kwaliteiten. 

Projecten 



RvT 20161125- Jaarplan 2017 
 

Een aantal projecten staat voor 2017 – al dan niet in een gevorderd stadium – op de agenda. 

Projecten kunnen alleen uitgevoerd worden indien er additionele middelen voor beschikbaar zijn. 

Op dit moment zijn we op zoek naar financiële ondersteuning voor bv: 

• Pergola’s voor klimrozen – een projectvoorstel ligt klaar en zal eerdaags ter subsidiëring 

worden ingediend; 

• Zonnepanelen – voor de plaatsing van zonnepanelen op het Koetshuis wordt gedacht aan 

financiering via crowdfunding, de ideeën hiervoor zijn nog in een embryonaal stadium; 

• Japanse kers – m.b.t. de uitbreiding van de Japanse kerscollectie zijn de eerste contacten 

gelegd met een potentiële financier via het Universiteits Fonds Wageningen (UWF), de 

uitwerking en haalbaarheid wordt begin 2017 verder bekeken. 

  

Financiën 

Verschillende bronnen van inkomsten worden benut, de continuering hiervan is een blijvende zorg 

en vraagt veel energie, overleg en overtuigingskracht.   

• De gemeente Wageningen subsidieert op zeer bescheiden wijze de stichting Belmonte 

Arboretum, voor de gemeente is de meerwaarde van het Belmonte Arboretum als 

Stadspark essentieel. In 2017 willen we proberen deze meerwaarde bij de politiek nog beter 

over het voetlicht te brengen. Daarmee willen we zorgen voor meerjaren afspraken over een 

verhoging van de structurele bijdrage van de gemeente Wageningen; 

• Het werven van donateurs wordt voortgezet in samenwerking met het UFW. Het Belmonte 

Arboretum is hierin als ‘fonds op naam’ opgenomen; 

• Het verkrijgen van jaarlijkse sponsoring van het lokale en regionale bedrijfsleven is een 

speerpunt. Tegenover financiële of materiële bijdragen staat als tegenprestatie 

naamsvermelding, gereduceerde huur bij evenementen, gratis rondleidingen, …; 

• De exploitatie van het Koetshuis genereert inkomsten door verhuur, horeca activiteiten en 

logistieke ondersteuning bij evenementen. 

• De liquide positie in relatie tot de inkomsten blijft een bron van zorg. Door grote 

schommelingen in de inkomsten en door het ontbreken van reserves is het vaak een (te) 

grote puzzel om alle crediteuren op tijd tevreden te stellen.  

N.B. Het open stellen van het arboretum voor evenementen dient te passen in het thema 

‘ontmoeten’ en/of ‘natuur’. Randvoorwaarde bij het (laten) organiseren van evenementen is dat 

het niet mag leiden tot schade aan de tuin, dat er geen overlast mag zijn voor de omgeving en 

dat de evenementen ‘passend’ moeten zijn voor een tuin als het Belmonte Arboretum. 

 

Ten slotte  

In 2017 hopen we verder door te groeien naar de duurzame organisatie die ons voor ogen staat en 

waarbij de essentie het realiseren van een gezonde financiële positie is. Het wordt ongetwijfeld weer 

een druk jaar waarbij we veel van onze energie met enthousiasme zullen steken in de verdere 

exploitatie van de prachtige tuin die het Belmonte Arboretum is.  


