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Vooraf 
 

Wat mogen wij toch een prachtige tuin onderhouden!  

 

Een tuin die er steeds beter uitgaat zien, een tuin die steeds meer bekendheid krijgt en meer bezocht 

wordt. Onze hovenier en alle vrijwilligers (zowel van onze Stichting als van Zideris) zorgen goed voor 

de tuin, daarin mede ondersteund door onze collectiebeheerder.  

 

We zorgen voor verantwoorde, leuke en geld opbrengende activiteiten in ons Koetshuis. Geld wat 

direct benut wordt voor de tuin. De exploitatie van het Koesthuis zorgt ook voor grotere bekendheid, 

regelmatig een ‘feestje mét rondleiding’. Bezoekers van het Koetshuis worden gegrepen door de 

tuin, worden donateur. Bovendien leidt de exploitatie van het koetshuis tot grotere bekendheid, 

maatschappelijke integratie en waardering. Hopelijk nemen daardoor de aantallen sponsoren, giften 

en donaties nog verder toe. 

Veel positief nieuws over 2017, maar er is ook een keerzijde. De werkzaamheden worden nog steeds 

uitgevoerd door een te kleine professionele staf; we hebben niet voldoende middelen om uit te 

breiden. Daarmee blijft de organisatie kwetsbaar. Ook financieel is er nog onvoldoende ‘vlees op de 

botten’, een gift van de voormalige personeelsvereniging van WageningenUR geeft wel lucht, maar 

we zijn er nog niet. 

Toch gaan we vol vertrouwen door, we willen deze unieke plek bewaren, voor onszelf maar zeker 

ook voor volgende generaties. Dit Belmonte Arboretum is het waard om te bewaren! 

Dedde Smid, directeur Stichting Belmonte Arboretum 
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Bestuursstructuur 

 

Vanaf 1 januari 2017 dient de Stichting Belmonte Arboretum financieel op eigen benen te staan. Op 

die datum nam de Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen de grond waarop de tuin gevestigd is 

weer over van Wageningen University & Research (WUR). De Stichting Belmonte Arboretum sloot op 

dezelfde datum een overeenkomst ‘om niet’ met het Geldersch Landschap voor onbepaalde tijd over 

het beheer en het gebruik van de tuin – de Stichting blijft zo verantwoordelijk voor het welbevinden 

van het arboretum.  

In 2017 werd aan de bestuursstructuur van een Raad van Toezicht met een directeur-bestuurder 

definitieve invulling gegeven. De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2017 uit Lucas Noldus 

(voorzitter), Derk Hoek, Theo van Hintum, Peter Oude Ophuis. Dedde Smid functioneert als 

directeur-bestuurder. Angelique van Helvoort werd gevraagd toe te treden tot de raad en zegde dit 

toe. Dit werd begin 2018 bestendigd waarmee de Raad van Toezicht nu compleet is. De Raad van 

Toezicht vergaderde in 2017 volgens de statuten viermaal; dit gebeurde steeds in constructieve en 

stimulerende sfeer.  

De nieuwe bestuursstructuur voorziet in een Raad van Advies, een raad samengesteld uit leden met 

een specifieke deskundigheid die het Belmonte Arboretum ten goede kan komen of het draagvlak 

voor de tuin kan vergroten. In 2017 werd een aantal personen aangezocht om zitting te nemen in 

deze Raad van Advies. Vanwege de drukke activiteiten en de beperkte menskracht die hiervoor 

beschikbaar is, lukte het niet om de Raad van Advies in 2017 al volledig in te vullen. Begin 2018 

werden alle potentiële leden benaderd en in juni zal de raad zal voor het eerst samenkomen.  

In 2017 werd een huishoudelijk reglement voor het Belmonte Arboretum opgemaakt, dit wordt begin 

2018 geformaliseerd. 

 

Financieel 
 

Belmonte Arboretum ontving in 2017 een grote gift van de inmiddels opgeheven 

personeelsvereniging O & O van WUR. Dit resulteerde in een fors positief financieel resultaat. Het 

operationeel resultaat was echter minder rooskleurig en eindigde ondanks een zuinig beleid met een 

negatief saldo. Een aantal inkomensbronnen bleven achter bij de prognose en de Stichting blijkt zeer 

kwetsbaar, bv. doordat eenmalige incidenten – zoals stormschade – een flinke bres slaan in de toch 

al zo beperkte middelen.  

Positief is dat eind 2017 de Gemeente Wageningen besloot de niet-structurele subsidie van € 10.000 

voor 2018 en 2019 in te continueren. De exploitatie van het Koetshuis – 2017 was het eerste 

volledige werkingsjaar – leverde meer op dan in 2016 en ook het aantal donaties en donateurs bleef 

in 2017 licht stijgen. Onze grootste sponsor is FrieslandCampina, wij zijn dankbaar dat we ook in 2018 

op hen mogen rekenen. De zoektocht naar andere sponsoren is in volle gang en wordt in 2018 

voortgezet. We hopen en verwachten nog meer bedrijven te zullen vinden die ons vanuit hun 

maatschappelijk engagement financieel willen helpen. 

Aan de batenkant valt de ‘vrijwillige opbrengst’ bij de poort nog tegen, ondanks dat de zichtbaarheid 

van de ‘donatiezuil’ vergroot werd. Gezien het grote aantal bezoekers en het positieve imago van de 

tuin, moet hier meer winst te behalen zijn. Een substantiële verhoging van deze bron van inkomsten 

is speerpunt voor het komend jaar.  
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Door een gift van het Geldersch Landschap werd in de zomer van 2017 het dak van het Koetshuis van 

zonnepanelen voorzien, deze duurzame investering levert ons een forse besparing op de 

energierekening. Samen met het Geldersch Landschap zal in 2018 aan een onderhoudsplan voor het 

Koetshuis worden gewerkt – een eerste reservering betreft het buitenschilderwerk. 

 

Organisatie 

Naast en onder eindtoezicht van de Raad van Toezicht is er de werkorganisatie van het Belmonte 

Arboretum die het onderhoud en de exploitatie van de tuin realiseert. De werkorganisatie bestond in 

2017 uit Dedde Smid, directeur-bestuurder en Mirjam Lemmens, collectiebeheerder – beiden zijn 

officieel een dag per week werkzaam voor het arboretum hoewel dat in de praktijk veel meer blijkt te 

zijn. Op basis van een dienstverleningsovereenkomst met hoveniersbedrijf De Enk is als vaste 

hovenier Bert Verbeek aangesteld voor 2 dagen per week.   

Naast deze piepkleine professionele kern is een grote groep gemotiveerde vrijwilligers actief 

waardoor we toch een prachtige tuin hebben. Een enthousiaste groep van ongeveer 25 

tuinvrijwilligers voert op de dinsdagochtenden werkzaamheden in de tuin uit. Een kleine groep 

vrijwilligers is actief op het gebied van managementondersteuning, logistiek, rondleidingen en 

onderhoud en ongeveer vijf vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld bij het ondersteunen van de 

horeca-evenementen van het Koetshuis. Zonder de vrijwillige maar niet vrijblijvende inzet van al deze 

mensen (professionelen en vrijwilligers) zouden niet alleen de tuin en het Koetshuis er een stuk 

minder fraai bijstaan maar zou een verantwoorde exploitatie van het Belmonte Arboretum zelfs 

onmogelijk zijn.  

Het Belmonte Arboretum is erkend als geregistreerd museum, om deze status te kunnen behouden 

werd in 2016 een zelfevaluatie uitgevoerd. In januari 2017 resulteerde dit in een verlenging van de 

erkenning als Geregistreerd Museum voor de komende vijf jaar. 

 

Exploitatie  

Het Koetshuis voorziet duidelijk in een behoefte, het aantal gegadigden dat gebruik wil maken van 

het Koetshuis en de tuin stijgt en het arboretum als stadspark biedt zo een mooie aanvulling op de 

mogelijkheden die er op dit gebied in Wageningen zijn. De locatie van het Koetshuis midden in het 

arboretum blijkt zeer geschikt om evenementen te organiseren, de tuin is hierbij een meerwaarde en 

geregeld vindt er een combinatie plaats van een horeca-activiteit met een inhoudelijk aspect en/of 

een rondleiding door de tuin. De evenementen die in het Koetshuis plaatsvinden zijn vooral 

(verjaardags)feesten, jubilea, bruiloften, vergaderingen, bijeenkomsten van verenigingen en 

workshops. 

Voor de exploitatie – de catering, de drankinkoop en inkoop van overig materiaal – wordt bewust 

een keuze gemaakt voor Wageningse ondernemers. Het valt ons op dat de randvoorwaarden die wij 

stellen (bv. geen versterkte muziek, stoppen voor 21 uur) geen belemmering zijn voor potentiële 

klanten. Wel bleek in 2017 het ondersteunen van de exploitatie van het Koetshuis met voldoende 

menskracht moeilijk te realiseren. De extra financiële middelen die deze evenementen opleveren zijn 

echter onmisbaar voor Belmonte om de begroting rond te krijgen. Bovendien is door de toenemende 

bekendheid van het Koetshuis de agenda van 2018 steeds meer gevuld zonder dat we een oplossing 
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hebben voor het probleem van onderbezetting in de ondersteuning. Werving van nieuwe 

‘horeca’vrijwilligers op de gemeentelijke ‘Vrijwilligersbeurs’ – die in oktober 2017 werd gehouden – 

leverde amper nieuwe vrijwilligers op. Mogelijk zullen we in de toekomst moeten overgaan tot het 

aantrekken op professionele basis van iemand die de organisatie, coördinatie en ondersteuning van 

de Koetshuisevenementen op zich neemt en de exploitatie verder uitbouwt. 

In nauwe samenwerking met Zideris is vanaf het voorjaar 2017 op de woensdagmiddagen een 

‘Theetuin’ open. Cliënten van Zideris voorzien bezoekers van thee, koffie of een frisdrankje en 

presenteren daarbij zelfgebakken koek of cake. De opbrengsten komen ten goede aan het 

onderhoud van Belmonte. 

In september 2017 werd het ‘winkeltje’ geopend, het bevindt zich in de kantoorruimte van het 

Koetshuis. Hier worden vooral natuur gerelateerde producten te koop aangeboden – de opbrengst 

komt ten goede aan onderhoud en beheer van de tuin. Vooralsnog is deze activiteit low-key gestart 

met openingstijden van drie dagdelen per week. In 2018 verwachten we een uitbreiding van de 

openingstijden in samenwerking met de organisatie Zideris en een aantal vrijwilligers dat zich 

specifiek hiervoor heeft geëngageerd. De uitbreiding betreft vooral de uren op de zondagmiddag, 

wanneer de bezoekersaantallen in de tuin op z’n hoogst zijn. 

 

Onderhoud van de Tuin 
 

Het arboretum beschikt sinds 2016 over een vaste hovenier – Bert Verbeek – die vanuit 

hoveniersbedrijf De Enk uit Renkum op de tuin gedetacheerd is. ’s Zomers werkt de hovenier drie 

dagen per week bij ons, ’s winters is dit beperkt tot een dag per week. De heer Verbeek zorgt voor de 

coördinatie en afstemming van alle onderhoudsactiviteiten en stuurt de grote groep tuinvrijwilligers 

aan die zich enthousiast inzetten voor ons arboretum. Daarnaast is er ook inzet van de Stichting 

Zideris bij het onderhoud van het arboretum: een aantal van hun cliënten ‘met afstand tot de 

arbeidsmarkt’ verricht op dinsdagen en woensdagen eenvoudige onderhoudswerkzaamheden. Al 

met al werpt de nieuwe aanpak van het onderhoud duidelijk zijn vruchten af: in 2017 zien we dat de 

kwaliteit van de goed onderhouden tuin omhoog is gegaan. 

 

Tijdens de zomerperiode is het besproeien van met name de rododendrons een zeer tijdsintensieve 

activiteit waardoor ander tuinonderhoud vaak in de knel komt. Eind 2017 werd met financiële steun 

van de Nederlandse Rododendronvereniging gestart met het ‘Beregeningsproject’. Met de hulp van 

vele vrijwilligers is binnen de rododendronvakken rondom de struiken een ondergrondse 

druppelinstallatie aangelegd. Het project vond zijn voltooiing in het voorjaar van 2018 toen de 

installatie op de bestaande infrastructuur werd aangesloten. Het nieuwe beregeningssysteem levert 

niet alleen een enorme arbeidsbesparing op maar zal ook leiden tot een conditieverbetering van de 

rododendroncollectie.  

 

In het verlengde van onze visie wordt het beheer en onderhoud van de tuin op een zo natuurlijk 

mogelijke wijze uitgevoerd. Chemische (bestrijdings)middelen worden in principe niet gehanteerd en 

er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke materialen. De Gemeente Wageningen 

leverde aan het eind van de herfst 500 m³ afgevallen blad, dat met hulp van onze vrijwilligers en de 

mensen van Zideris werd verspreid over de vakken met rozen en rododendrons. De levering was 
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gratis en betekende voor zowel de gemeente als voor ons een win-win situatie. Het blad zorgt voor 

een natuurlijke isolatie tijdens de winter, voorkomt uitdroging tijdens de zomer, is een bron van 

natuurlijke bemesting en voorkomt bovendien het opschieten van onkruid. 

 

Een deel van de collecties in Belmonte is in niet zo beste staat. Het betreft bv. een groot aantal 

Sorbussen van soms meer dan 60 jaar oud en verschillende Paardenkastanjes. Jaarlijks wordt een 

VTA (Visual Tree Assessment) uitgevoerd in het kader van de zorgplicht die het Belmonte Arboretum 

heeft. Wanneer de veiligheid in het geding komt door veroudering of stormschade dient er gekapt te 

worden. Kappen en het frezen van de stronken is een kostbare zaak; noodzakelijkerwijs zullen we in 

de toekomst hiervoor meer middelen moeten reserveren. 

 

Collecties 
 

Collectiebeheer is een continu proces – collecties worden uitgebreid, verjongd, vervangen of 

opgeschoond. Soms wordt ons een elders bestaande collectie (die bv. niet langer onderhouden kan 

worden) aangeboden. Als deze past binnen het collectiebeleid en als we de werkzaamheden die er 

mee gepaard gaan aankunnen, wordt op zo’n aanbod ingegaan en wordt voor een (gedeelte van een) 

collectie een plek gevonden.  

 

Al deze werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de collectiebeheerder, Mirjam 

Lemmens en worden nauwgezet en op zeer betrokken wijze door haar uitgevoerd. Voor het planten, 

verplanten, snoeien en onderhouden wordt waar mogelijk en verantwoord een beroep gedaan op 

vrijwilligers. Met onze minimale middelen bestaat het collectiebeheer al bij al echter vooral uit het 

beheren van de bestaande collecties – het is meer een ‘passen op de winkel’ dan het exploiteren van 

de mogelijkheden die de collecties in potentie hebben. Desondanks zijn we toch al met meerdere 

partijen in overleg over het gebruik van onze collecties voor vermeerdering en veredeling. We hopen 

dit in de toekomst verder te kunnen uitbouwen waardoor het collectiebeheer financieel meer 

armslag krijgt. 

 

Alle planten uit onze collecties zijn in de loop van de afgelopen twee jaar ingevoerd in de database 

IRIS Botanical Gardens, alle exemplaren zijn digitaal op plattegrond ingetekend. Ook alle nieuwe 

planten worden in deze database opgenomen en op kaart vastgelegd – uitgevallen exemplaren 

worden verwijderd. Op dit moment bevatten de collecties in het Belmonte Arboretum in totaal 3082 

verschillende taxa (soorten, cultivars en hybriden) van 5611 verschillende herkomsten. In totaal gaat 

het hier over ongeveer 10.000 exemplaren.  

 

In 2016 heeft een omvangrijke herallocatie van de rozencollectie plaatsgevonden en – zoals in 2017 

bleek – zonder noemenswaardige uitval. De klimrozen omzomen nu de grote grasweide ter hoogte 

van het Koetshuis. Dankzij een projectsubsidie van het Cultuurfonds Gelderland kon in 2017 een 

uitgebreid pergolasysteem worden geplaatst. De rozencollectie van Belmonte Arboretum is uniek en 

blijkt nationaal en internationaal van grote betekenis. De mogelijkheden om genetisch materiaal 

commercieel te exploiteren zullen de komende jaren verder onderzocht moeten worden maar dit 

vraagt een behoorlijke investering in menskracht.  
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Een deel van de rododendrons is verouderd en is toe aan verjonging om de collectie op peil te 

houden. Steeds meer blijkt dat we gemotiveerde beleidskeuzes moeten maken: wat willen we en wat 

kunnen we ons permitteren. In 2017 ontbrak het ons aan de nodige menskracht om een 

verjongingsproject te starten; verjonging staat nu op de agenda voor 2018. 

 

Educatie, Communicatie en Publiciteit  

Educatie en voorlichting vraagt altijd veel voorbereiding, m.n. de collectiebeheerder besteedt 

hieraan een groot deel van haar tijd. Door haar en door de directeur worden jaarlijks een groot 

aantal voordrachten en rondleidingen verzorgd, in sommige situaties neemt een hiertoe opgeleide 

vrijwilliger een rondleiding voor haar/zijn rekening. Ook op vrijwilligers van het IVN doen we nu en 

dan een beroep.  

Het landelijke project Planten voor de Toekomst – onder leiding en coördinatie van de Nederlandse 

Vereniging van Botanische Tuinen – resulteerde in 2017 in een ‘Kroonjuwelenexpositie’, 14 

kroonjuwelen waren in ons arboretum te zien. Alles is terug te vinden in het eind 2017 gepubliceerde 

boek Botanische Tuinen in Nederland. Dit boek wordt in ons winkeltje verkocht. 

In 2016 is gestart met een herziening van de website – dit bleek een zeer tijdsintensief project 

waaraan vooral ‘tussen de bedrijven door’ gewerkt werd – begin 2017 ging de nieuwe website, 

inclusief een Engelse versie, online.  

Tweemaal per jaar publiceert de Stichting haar Bulletin, naast abonnees krijgen ook de donateurs 

hiervan een exemplaar toegestuurd. Nummer 70 van het Bulletin verscheen in januari 2017. Het was 

een speciale uitgave over de historie van Belmonte; nummer 71 kon net na de zomer verzonden 

worden. 

Het is jammer dat we door onvoldoende budget en menskracht een aantal van de meest wenselijke 

communicatieve activiteiten (nieuwe folder/brochure/flyer, elektronische nieuwsbrief, …) niet 

hebben kunnen ontwikkelen. Hopelijk vinden we in 2018 hiervoor wel de middelen en/of de 

menskracht. 

In 2018 zal van half juni tot half september voor de 11e maal de openluchtexpositie Beelden op de 

Berg in het arboretum plaatsvinden. In samenwerking met de Stichting Beelden op de Berg werden in 

2017 de voorbereidingen in een vroeg stadium begonnen. Onder meer is de bouw van een loods 

voorzien die gebruikt zal worden als ontvangstruimte voor de bezoekers van de expositie. Na afloop 

van Beelden op de Berg zal deze ruimte door het arboretum als nieuwe loods in gebruik worden 

genomen en komt de bestaande loods vrij als exploitatieruimte. 

Tal van andere educatieve, culturele en publicitaire evenementen vonden in 2017 plaats en leverden 

zo een bijdrage aan de bekendheid van het Belmonte Arboretum en zijn maatschappelijke functie: 

- Algemene Introductiedagen van de Wageningen Universiteit met een infomarkt in de tuin; 

- Toneelvoorstellingen van de Wageningse Studenten Toneelvereniging; 

- Plantenruilbeurs georganiseerd door Groei & Bloei; 

- Start van de Avondvierdaagse; 

- Scholierenloop door Wageningen; 

- Het Belmondofestival; 
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- Een vijftal Kamerconcerten in het kader van het Hortusfestival (in samenwerking met Hotel 

De Wageningse Berg); 

- Praktijkexamen Biologie van leerlingen van de 5e klas VWO-Atheneum uit Arcen; 

- De historie van het Belmonte Arboretum en de collectie van het arboretum werden 

toegelicht en getoond in twee uitzendingen van het televisieprogramma Binnenste Buiten. 

 

Samenwerking  

Ook in 2017 was er een lichte stijging van het aantal giften en donaties. Zonder de talloze 

schenkingen die wij ontvangen en onze vaste donateurs zou Belmonte Arboretum niet kunnen 

overleven. Een zeer belangrijke immateriële bijdrage wordt in dit verband geleverd door het 

Universiteitsfonds, niet alleen nemen zij een groot deel van de fondswerving voor hun rekening, ook 

de gehele arbeidsintensieve administratie wordt door de medewerkers van dit fonds gevoerd. Veel 

werk wordt ons hiermee uit handen genomen. 

Met Zideris werd de samenwerking verstevigd: het aantal uren dat ondersteuning wordt geleverd bij 

het onderhoud is uitgebreid en het openhouden van een theetuin op de woensdagmiddag namen zij 

vanaf het voorjaar 2017 in handen. 

Het overleg met Fletcherhotel De Wageningse Berg is geïntensiveerd en betreft bv. de samenwerking 

m.b.t. trouwerijen in de tuin en het verzorgen van rondleidingen voor congresgangers. 

Met het IVN werd de samenwerking voortgezet, bv. door het faciliteren van de cursussen 

Vogelgeluiden en het hiervoor beschikbaar stellen van het Koetshuis. Ook zijn medewerkers van het 

IVN betrokken bij de rondleidingen door de tuin. 

De Vlinderstichting neemt jaarlijks de inventarisatie van (nacht)vlinders voor haar rekening. 

De samenwerking met de Nederlandse Rododendronvereniging is geïntensiveerd, vooral op het 

gebied van de verjonging en/of vervanging van onze collectie en het beregeningsproject. 

Ook in 2017 konden we wederom rekenen op Piet Bakker van de Nederlandse Rozenvereniging voor 

de nodige inhoudelijke- en praktijkadviezen inzake het collectiebeheer. 

Met RAVON (kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen) werd de samenwerking 

voortgezet, vrijwilligers helpen bij het onderhouden van onze vijvers. 

 

Blik vooruit  

In 2018 zal de nieuwe bestuursstructuur helemaal geïmplementeerd zijn en staan we op eigen 

benen. Met verdere professionalisering van het Belmonte Arboretum stellen we onze toekomst veilig 

– het belangrijkste speerpunt blijft het financieel gezond maken van de organisatie. De structurele 

externe financiering werd de laatste jaren volgens afspraak geleidelijk aan verminderd en is nu nog 

maar zeer beperkt. Een optimale exploitatie van onze organisatie wordt cruciaal. Het grootste deel 

van onze energie zal de komende jaren worden ingezet op een uitbreiding van het aantal sponsoren 

en een vergroting van het potentieel aan vrijwillige menskracht – inclusief goede begeleiding en 

ondersteuning. 
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We hopen en verwachten dat we ook in de toekomst blijvend ondersteund zullen worden door de 

Gemeente Wageningen, het Geldersch Landschap, WageningenUR, FrieslandCampina en Zideris; 

door onze overige sponsoren en donateurs en door onze trouwe groep vrijwilligers met hun 

enthousiast inzet en soepele beschikbaarheid.  

Met de steun van al deze partijen blijft deze tuin een prachtige ontmoetingsplek!  


