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Inleiding
2016 wordt een jaar van overgang, van een tuin zonder veel mogelijkheden naar een tuin met een
verbouwd Koetshuis, een tuin waar de net verplantte rozencollectie zich weer in de grond moet
hechten.
Ook het jaar waarin de overeenkomst met Het Geldersch Landschap en de WageningenUR ten
einde loopt. Nieuwe wegen worden of zijn gevonden en zullen vanaf 2017 definitief zijn, 2016 is het
jaar waarin deze transitie plaats vindt.
Het jaar 2016 zal dan ook voor een belangrijk deel worden ingevuld met de uitvoering van de
besluiten genomen in de vergadering van de Raad van Toezicht van 1 december 2015. Basis
daarvoor is de daar gepresenteerde visie over de toekomst van het Belmonte Arboretum, aangevuld
met een rapportage over gehouden gesprekken met stakeholders.
Dat betekent dat er aandacht en tijd moet zijn inzake het eigendom van het Belmonte Arboretum,
de vorm en inhoud van de bestuursstuctuur, de ontwikkelingen met betrekking tot het generen van
voldoende financiële middelen en de verdere uitwerking van de plaats van het Belmonte Arboretum
als stadspark in Wageningen, met als thema “Ontmoeting”.
Daarnaast zal, na voltooiing van de verbouwing Koetshuis, verder gewerkt worden aan het
exploiteerbaar maken van tuin en Koetshuis. Hiertoe zal een samenwerking met een zorgorganisatie
worden vormgegeven.
2016: een jaar waarin veel te gebeuren staat! Een jaar waarin we weer een beroep zullen doen op
velen, professioneel of vrijwillig. En dat altijd om onze prachtige tuin te laten bloeien, verder tot
wasdom te laten komen.

Dedde Smid, directeur Stichting Belmonte Arboretum
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Het eigendom van het Belmonte Arboretum
In een eerste bespreking over het toekomstige eigendom van het Belmonte Arboretum in de raad
van Toezicht van 24 september 2015, zijn enkele suggesties aan de orde geweest, zonder tot een
conclusie te komen. Dit is een zaak die vooral de WUR aangaat zijnde de huidige eigenaar, maar met
belangstelling zal worden gevolgd door het Geldersch Landschap, dat vóór 1951 eigenaar was van
het landgoed Belmonte. In 2016 zal een en ander een definitieve vorm krijgen.

Bestuursstructuur
Het ziet er naar uit dat de bestuursstructuur met een Raad van Toezicht en een directeurbestuurder, gecontinueerd zal worden. Het aantal leden van deze RvT zal op vijf worden gesteld,
waarbij elk lid een specialisatie ‘inbrengt’. Als voorzitter wordt gezocht naar een ‘lokale BN-er’, met
leden waaronder een financieel deskundige en een persoon met een duidelijk botanische
achtergrond.
Het draagvlak in de gemeente Wageningen en in de regio/provincie zal verder worden vergroot,
onder meer door een aanpassing van de bestaande klankbordgroep, waarin naast
vertegenwoordigers van organisaties op het gebied van planten, tuinen en natuur i.h.a., ook
vertegenwoordigers uit de burgerij, in het bijzonder uit omwonenden, plaats hebben.
Dit proces moet zijn afgerond tegen het eind van 2016, zodat de nieuwe Raad van Toezicht met
ingang van 1 januari 2017 effectief zal zijn.

Financiën.
Er zullen verschillende bronnen van inkomsten worden benut.










De gemeente Wageningen subsidieert de stichting Belmonte Arboretum met een bedrag
van minimaal € 19.000- op jaarbasis;
De provincie Gelderland zal worden benaderd om na te gaan of van die zijde een financiële
bijdrage kan worden verkregen. De benadering is thans mogelijk nu de gemeenteraad zich
unaniem heeft uitgesproken voor een jaarlijkse bijdrage;
Het werven van donateurs wordt voortgezet. Daarbij is samenwerking met het Universiteit
Fonds Wageningen (UFW) van belang, waarin het Belmonte Arboretum als een ‘fonds op
naam’ is opgenomen;
Het verkrijgen van jaarlijkse bijdragen van het lokale en regionale bedrijfsleven. Dit zal
gestimuleerd worden door bedrijven die structureel financieel willen bijdragen
tegenprestaties te bieden als naamsvermelding, gereduceerde huur, rondleidingen;
De reeds gedane investeringen, zoals de verbouwing van het koetshuis en de aanschaf van
een pagodetent, zullen inkomsten generen door verhuur;
Het open stellen van het arboretum voor evenementen, passend in het thema ‘ontmoeting’.
Voorwaarde hierbij is en blijft dat evenementen weinig of geen schade aan de tuin mogen
toebrengen, geen of weinig overlast voor de omgeving mogen veroorzaken en passend
moeten zijn bij een tuin als het Belmonte Arboretum.

RvT 20151201.5

Collecties.
Het Belmonte Arboretum dankt zijn bekendheid vooral door de aanwezigheid van een aantal
bijzondere collecties heesters en bomen, op een fraaie en educatief duidelijke manier in het
arboretum aanwezig.
De laatste grote ingreep in de collecties was het verplanten en correct indelen van de rozencollectie
en het planten van schaduwbomen in de Rododendron collectie. Beide activiteiten zijn eind 2015
geëffectueerd. Voor 2016 zal de bebording bij de rozencollectie worden opgepakt. Hiervoor zijn
middelen beschikbaar gesteld door de Nederlandse Rozen vereniging.
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.
Dank zij de opname van veel collecties in de Nationale Plantencollectie wordt het Belmonte
Arboretum aangemerkt als ‘geregistreerd museum’.
In 2016 willen we ook verder bouwen aan de voorzichtige eerste buitenlandse contacten. Deze
contacten zijn noodzaak om collecties verder uit te kunnen bouwen.

Educatie
Sinds de oprichting van het Belmonte Arboretum in 1951 speelde educatie een belangrijke rol. Was
dit aanvankelijk vooral voor studenten van de Landbouwhogeschool, later van de WUR, thans ligt
het accent meer op andere groepen, die op bezoek komen om de aanwezige collecties te
bewonderen en te laten uitleggen wat de betekenis van die collecties is.
Onderzoek vindt op beperkte schaal plaats.

Onderhoud
In 2016 zullen we het uit te voeren onderhoud op kritische wijze tegen het licht houden. Een aantal
forse aanpassingen aan de tuin (onder andere rozencollectie) en een andere vorm van beheer van
een groot aantal plantvakken geeft aanleiding om het contract met de aannemer aan te passen. We
willen voor het jaar 2016 een nieuw onderhoudsbestek opstellen en laten dienen als basis voor alle
werkzaamheden van de groen aannemer. Vraag is nog of dit nieuwe bestek dan ook bij meerder
partijen moet worden neergelegd of dat we op voorhand doorgaan met de huidige aannemer.

Publiciteit
De nieuwe mogelijkheden van tuin en Koetshuis zullen onder de aandacht gebracht worden.
Daartoe willen we onze website aanpassen en wellicht nog een meer activiteiten gerichte folder
uitbrengen. Daarnaast zal het Belmonte Arboretum meer dan voordien gebruik proberen te maken
van free publicity.
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Vrijwilligers
Onze vrijwilligers vertegenwoordigen een enorm potentieel.
Niet alleen zorgen ze er mede voor dat we de tuin goed kunnen onderhouden, het zijn tevens onze
ambassadeurs. Voor 2016 willen we deze groep verder uitbreiden en tevens willen we ervoor zorgen
dat we meer middelen beschikbaar krijgen om het assortiment gereedschap verder uit te breiden.
De nu verplante rozen collectie zal nu gesnoeid kunnen worden door vrijwilligers, daarvoor zal en
instructie worden opgesteld.
Naast de groep tuinvrijwilligers gaan we verder met onze zoektocht naar vrijwilligers die ons nieuwe
infocentrum willen verzorgen, vrijwilligers voor de koffie/thee, en voor het begeleiden van
evenementen.
Tenslotte mogen we ons gelukkig prijzen met een groep die op allerlei vlak (publiciteit, klussen , of
anders) betrokken zijn bij het Belmonte Arboretum.

Projecten
2015 Was het jaar waarin we veel projectgeld in resultaten hebben omgezet. We willen in 2016 ook
weer een aantal projecten uitvoeren. Projecten die we benoemd hebben in een projectenlijst.
Daarbij geldt dat financiële haalbaarheid leidend is voor de volgorde waarin we projecten kunnen
uitvoeren. Voor 2016 in ieder geval aandacht voor gereedschappen van vrijwilligers, aanpassing
entree en voor aankleding Koetshuis.

Ten slotte
Ook 2016 zal weer een druk jaar worden, een jaar van overgang naar een, hopelijk, duurzame
exploitatie. Daarvoor zijn een aantal aanpassingen nodig, moeten knopen worden doorgehakt.
Laten we dat in goed overleg en gezamenlijk doen met in ons achterhoofd de ‘Knoppen die open
gaan’.
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