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Vooraf
Al weer het vierde jaarverslag van de Stichting Belmonte Arboretum. Het vierde jaar, 2015, was een
bijzonder jaar. Een jaar waarin de nadruk lag op het uitvoeren van projecten en op het voorbereiden
op de verdere toekomst.
Projecten die werden voorbereid, waarvoor financiering moest worden gezocht en projecten die
daarna werden uitgevoerd. Een verbouwd Koetshuis, een verplantte rozencollectie en een
masterplan was het resultaat. Een resultaat om trots op te zijn! Trots dat we met deze kleine
organisatie zoveel weten te bereiken, maar ook dat trots en blij dat zovelen ons daarin steunen.
Een ander belangrijk onderwerp was de voorbereidingen die we treffen voor na 2016. Eind 2016
loopt de huidige overeenkomst af met WageningenUR en Het Geldersch Landschap: daarom nu al
nadenken over het eigendom, de bestuursstructuur, maar vooral ook over onze ambities voor de
komende jaren. Soms stevige discussies, maar altijd gevoerd vanuit betrokkenheid. Discussies die ons
verder brengen op het pad naar definitieve ‘veiligheid’ voor het Belmonte Arboretum.
Maar uiteraard ging ook het normale werk gewoon door, moesten we opruimen na een zware storm,
werd het gewone onderhoud gedaan, werd het gras weer wekelijks gemaaid. Ook het nodige aan
evenementen, soms discussies hierover, teveel of niet passend in de tuin.
Maar altijd en blijvend maken we de afweging vanuit een integrale visie: er moet een evenwicht zijn
tussen de verschillende waarden in de tuin, tussen natuur en cultuur, tussen kosten en baten, tussen
omgeving en overlast en tussen duurzaamheid en verdienmodel!
Onze opdracht voor de komende jaren zal zijn om dit evenwicht nog verder uit te werken en ervoor
te zorgen dat het een écht duurzaam evenwicht wordt en blijft.

Dedde Smid, directeur Stichting Belmonte Arboretum

Bestuurlijk
In 2015 waren er drie vergaderingen van de Raad van Toezicht. Twee reguliere vergaderingen voor
het grootste deel gevuld met respectievelijk begroting en jaarplan en met jaarverslag en
jaarrekening. Daarnaast werd een separate vergadering belegd om de concept visie, opgesteld door
de directeur, te bespreken.
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:




Peter van de Tweel (Stichting Het Geldersch Landschap), voorzitter;
Tijs Breukink (Wageningen UR);
Koen Verhoeff (Arboretum Stichting Wageningen).

Directeur/ bestuurder van de stichting is Dedde Smid, die via een dienstverleningsovereenkomst
wordt ingehuurd.
Daarnaast was er een vergadering van de Klankbordgroep, een groep waarvan de leden de
organisaties vertegenwoordigen met betrokkenheid bij het Belmonte. Verder was er overleg met de
Nederlandse Rododendron Vereniging en met de Nederlandse Rozenvereniging.

Collecties
Collectiebeheer is een continu proces. Nieuwe planten worden binnengebracht, moeten een plek in
de tuin krijgen maar moeten ook in de database en op kaart worden vastgelegd. Werkzaamheden die
nauwgezet en op zeer betrokken wijze door Mirjam Lemmens, collectiebeheerder, worden
uitgevoerd.
2015 was een jaar waarin veel extra werk moest worden verzet, vooral werk om de rozencollectie
‘verplant klaar’ te maken. Elke roos werd op naam gecontroleerd, werd van meerder labels voorzien,
op lijsten en kaart gezet. Allemaal om daarna de aannemer de werkzaamheden om deze bijzonder
collectie te verplanten op een goede wijze te laten uitvoeren. Deze werkzaamheden werden
uitgevoerd door De Enk Groen en Golf uit Renkum.

In 2015 werd ook een veiligheidscontrole aan onze bomen uitgevoerd. Een controle die er vooral
voor moet zorgen dat onze bezoekers een veilige wandeling kunnen maken. Onveilige takken werden
verwijderd: in totaal ongeveer 600 bomen kregen een behandeling. De uitvoering was in handen van
Vaarkamp uit Ede die deze werkzaamheden uit laten voeren door een European Certified
Treeworker.

Activiteiten
Het aantal activiteiten in tuin en Koetshuis lieten een stijgende lijn zien. Maar door de verbouwing
van het Koetshuis kenden we een erg kort seizoen: vanaf september konden er geen verhuringen
meer worden plaats vinden. Een evenement met gemengde reacties was ‘Eten op Rolletjes’. 12.500
tevreden bezoekers, maar ook parkeeroverlast en een evenement wat door een aantal vaste
bezoekers als (te) commercieel werd gevonden.

In april vond de plantenbeurs “Belmonte op z’n Best” plaats. Een activiteit gedragen door de Ned.
Dendrologische Vereniging, de Nederlandse Rhododendron Vereniging en het Belmonte arboretum.
Enkele honderden bezoekers kwamen de beurs bezoeken. De matige opkomst heeft ertoe geleid dat
de activiteit door de organisatoren uitgebreid is geëvalueerd. Conclusie: als we hiermee door willen
gaan zal de beurs verbreed moeten worden om meer bezoekers te trekken. Voor 2016 is dat niet
gelukt en slaan we in ieder geval een jaar over.
Ook in april én oktober vond de stekken- en planten ruilbeurs plaats, georganiseerd door
KMTP/Groei en Bloei.
Door het IVN, Rondleidingen Wageningen, de KNNV ,KMPT/Groei en Bloei en door onze stichting
werden rondleidingen verzorgd voor belangstellenden.
Verder waren er commerciële verhuringen voor cursussen, feestjes, vergaderingen en een aantal
toneelvoorstellingen. Daarnaast werden er, in onze nieuwe gesponsorde tent, een aantal
bruidsparen in de echt verbonden.

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. We mogen ons gelukkig prijzen met
een redactie die er elke keer weer in slaagt de lezer te bedienen met leuke, wetenswaardige of
wetenschappelijke artikelen.
In 2015 zijn ook de eerste aanzetten gegeven voor het vernieuwen van onze website. We willen meer
laten zien wat er kan in het Belmonte Arboretum, wat er te zien is.
In 2015 zijn de nieuwe informatiepanelen geplaatst, een zeer welkome aanvulling.

Ook werd weer een schoolonderzoek biologie voor leerlingen van 6 VWO in het arboretum
afgenomen. De betreffende school zal dat in 2016 opnieuw doen plaats vinden.
Doordat één van onze vrijwilligers meer tijd en energie steekt in de voorlichting, komt onze tuin nu
ook regelmatiger in de krant. Interviews voor De Gelderlander en Stad Wageningen werden
afgenomen en zorgen ervoor dat meer mensen over onze tuin horen.

Vrijwilligers
Ook in 2015 waren onze vrijwilligers sterk betrokken bij alle werkzaamheden. Niet alleen bij het
tuinonderhoud, erosiebestrijding of de exploitatie van het Koesthuis, maar ook de verbouwing van
het Koetshuis en het verplanten van de rozencollectie zorgde voor veel extra werk.
Het gehele jaar door (er wordt nu ook in de winter doorgewerkt) is een enthousiaste club van
ongeveer 15 personen elke dinsdagochtend aanwezig. Zonder deze mensen zouden de tuin en het
Koetshuis er een stuk minder fraai uitzien!

Projecten
Zoals eerder werd vermeld stond 2015 in het teken van de projecten. Het Koetshuis werd op
vakkundige wijze verbouwd door Van Swaaij en vele onderaannemers leverden een forse bijdrage.
Eind 2015 waren de werkzaamheden van de aannemers afgerond en waren er nog vele vrijwillige
handen nodig om voor het schitterende resultaat te zorgen. Zonder de steun van alle vrijwilligers,
betrokken Wageningse bedrijven en gulle geldgevers was dit nieuwe Koetshuis niet van de grond
gekomen. Hieronder een kleine impressie van de werkzaamheden.

Financiën
Veel, erg veel projecten werden uitgevoerd. Erg veel voor onze kleine organisatie met maar een
korte financiële polsstok. Gelukkig is het grootste deel van de projecten met geld uit fondsen en
subsidies gedekt. Een groot deel werd gevuld door een subsidie die we ontvingen via de gemeente,
zogenaamde Vrijvalgelden KAN van de provincie. Daarnaast de grote bijdrage van de Wageningse
alumni die maar liefst 32.000 bijdroegen aan de verbouwing van het Koetshuis, hiertoe opgeroepen
door het Universiteits Fonds Wageningen. Het tekort onder de (projecten)streep konden we dekken
door BTW gelden uit voorgaande jaren te benutten die we van de fiscus terug ontvingen.
Ook de reguliere exploitatie laat een tekort zien, dit vooral veroorzaakt doordat we in 2015 minder
bijdragen dan begroot ontvingen uit bezoekers en uit activiteiten. Logisch, omdat door de
verbouwing geen ruimte beschikbaar was om te verhuren.
De bijdrage van WageningenUR en Het Geldersch Landschap gingen beide conform afspraak naar een
nieuw, lager niveau. Daartegenover nu gelukkig een subsidie van de Gemeente Wageningen.
Het Universiteits Fonds Wageningen (UFW) zorgde voor de bijdrage van onze donateurs. Met ingang
van 2015 wordt de gehele administratie en werving van donateurs door het UFW geregeld en werd
binnen het UFW een Fonds op Naam speciaal voor het Belmonte Arboretum ingericht. Daardoor is er
nu een professionele ondersteuning voor dit taakveld.

Een blik vooruit
2016 Wordt een jaar waarin de gedane investeringen hun rendement moeten gaan opleveren.
Rendement ten behoeve van het onderhoud van de tuin, middelen die zorgen voor een duurzame
exploitatie. Daarvoor zullen we aan de slag gaan met onze organisatie, gericht op zoek naar een
aantal vrijwilligers die vooral op het vlak van de exploitatie het Belmonte willen ondersteunen.
Daarnaast is 2016 het jaar waarin definitieve knopen voor de toekomst worden doorgehakt over het
eigendom van de tuin, de bestuurlijke structuur, maar ook over het ambitieniveau na 2016.
We hopen en verwachten dat we daarin blijvend ondersteund worden door de gemeente en de
gemeenschap, door sponsoren en donateurs, door vrijwilligers en bezoekers.
Alleen samen houden we deze tuin mooi!

