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VOORAF 

 

2021 Was het tweede jaar waarin we als individu, als Belmonte Arboretum, als onderdeel van 

de samenleving nieuwe manieren moesten vinden om ons aan te passen aan een wereld met 

een Corona virus. We mogen ons gelukkig prijzen dat we geen ‘echte’ schade hebben 

ondervonden dit jaar, dat we als organisatie en met al onze vrijwilligers deze vervelende tijd 

hebben doorstaan.  

Het afgelopen jaar was mede daardoor een jaar met twee gezichten. We moesten nog steeds 

rekening houden met Corona, konden geen feestjes of andere activiteiten in onze tuin 

organiseren. Maar het gaf ons ook kansen om in deze relatief rustige tijd een aantal zaken 

verder op orde te brengen.  

We pakten de handschoen op, hebben sterk ingezet op het verder ontwikkelen van ons 

beleid, hadden de tijd om weer eens met ‘de benen op tafel’ na te denken over de toekomst 

van het Belmonte Arboretum als bijzondere tuin.  

Een tuin met een belangrijke functie, zowel op het gebied van collecties, maar zeker in deze 

moeilijke jaren ook op het sociale vlak. Nog nooit bezochten zoveel mensen onze tuin, 

zochten daar een plek om uit te waaien, rust te zoeken.  

In dit jaarverslag de belangrijkste gebeurtenissen uit het jaar 2021.  

We hopen dat we elkaar de komende jaren blijven ontmoeten in onze tuin! 

 

Dedde Smid, directeur Stichting Belmonte Arboretum 

 

 

 

  



BESTUURLIJKE ORGANISATIE 

De Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting Belmonte Arboretum (SBA) bestaat uit de 

volgende leden: Lucas Noldus (voorzitter), Angelique van Helvoort, Theo van Hintum, Derk 

Hoek, Peter Oude Ophuis. Directeur-bestuurder van de SBA is Dedde Smid. 

Elk lid van de RvT heeft naast bestuurlijke ervaring ook een specialistische ‘inbreng’. 

De RvT vergaderde vier keer in 2021, vanwege de coronapandemie gebeurde dit ook online. 

Elke zes weken vond overleg plaats tussen de voorzitter van de RvT en de directeur. In 2021 

voerde de RvT een zelfevaluatie uit, resultaten van deze evaluatie worden benut in de 

komende jaren.  

Samenstelling van de Raad van Toezicht en schema van aan- en aftreden: 

Lucas Noldus (voorzitter)  november 2016 - november 2021  

Derk Hoek  november 2016 - november 2021  

Theo van Hintum  februari 2017 - februari 2022 

Peter Oude Ophuis  mei 2017 - mei 2022 

Angelique van Helvoort februari 2018 - februari 2023 

De eerste benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van 

vijf jaren. De Raad van Toezicht stelt voor de periode daarna een rooster van aftreden op, 

waarin jaarlijks een lid wordt herbenoemd of vervangen voor een periode van drie jaren. In 

2021 werden Derk Hoek en Lucas Noldus herbenoemd voor een periode van drie jaar. 

 

De Raad van Advies (RvA) bestaat uit de volgende leden: Rens Buchwaldt (voorzitter), Theo 

Leijdens, Michiel Lindenbergh, Eric Schranz, Willemijn Vader. De rol van de RvA is om vanuit 

specifieke deskundigheid bij te dragen aan het instandhouden en verder ontwikkelen van het 

Belmonte Arboretum. Alle leden van de RvA bezitten dan ook een specifieke deskundigheid 

die Belmonte ten goede komt of het draagvlak voor de tuin vergroten kan. 

De RvA vergaderde in 2021 twee keer. Als hoofdonderwerpen kwamen het Meerjaren 

Beleidsplan en het Collectieplan aan de orde.  

 

FINANCIEEL 

Aan het begin van 2021 zorgelijke blikken; hoe gaan we het tweede Corona jaar overleven? In 

2020 kregen we steun via de gemeente, staan die in 2021 weer garant? Blijven onze 

donateurs trouw aan ons, kunnen we nog iets aan evenementen doen? Vragen die nu 

beantwoord zijn en nu blijkt dat we het afgelopen jaar zelfs een boven verwachting goed jaar 

hebben gedraaid.  

Onze donateurs bleven ons trouw, doneerden meer dan ooit tevoren, we zagen een toename 

van vrijwillige bijdragen bij de poort. De theetuin die we opstarten met onze partner Colors 

World Food is een doorslaand succes, we hebben een gat in de markt aangeboord en de 

omzet overtrof dit eerste jaar ieders verwachting. Verder bleef ook WageningenUR ons 

steunen met een vast bedrag per jaar. We eindigden zelfs zodanig positief dat we geen 

beroep hoefden te doen op Corona steun vanuit de gemeente. Wel ontvangen we nog 

steeds een vast bedrag van de gemeente, maar daar ziet de gemeente en gemeenschap van 

Wageningen dan ook iets voor terug! 



Het uiteindelijke positieve resultaat wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Er zullen 

vast andere jaren komen, een grote storm kan zo voor 20.000 euro schade opleveren, ook 

daar moeten we ons tegen wapenen. In de jaarrekening vindt u een nadere duiding van de 

cijfers. 

In 2021 kregen we ook te horen dat we begunstigde zijn in een testament, er is een fors 

legaat voorzien. Aangezien we daarover nog geen complete duidelijkheid hebben, worden 

deze bedragen het volgend boekjaar verantwoord. Gelden uit dit legaat zijn niet bestemd 

voor de dagelijkse exploitatie, maar er is testamentair vastgelegd dat de gelden besteed 

moeten worden aan additioneel werk, denk aan projecten met een duidelijk begin en eind.  

 

PLANNEN 

In 2021 is het in 2020 opgestelde Collectieplan zoveel mogelijk ingevuld. We moesten 

keuzes maken, niet zozeer op onderwerp, maar wel op volgorde van uitvoering. We willen 

veel, maar gelet op onze kleine organisatie moeten we echt de tering naar de nering zetten. 

Een aantal zaken uit het Collectieplan zijn al opgepakt; er wordt al druk gewerkt aan nieuwe 

en vernieuwde plantetiketten, er wordt nagedacht over en gezocht naar nieuwe collecties. 

Het collectieplan is nu in een Meerjaren planning opgenomen en per half jaar is er overleg 

over voortgang, resultaten en financiën.  

Het vorige Meerjaren beleidsplan had een looptijd tot en met 2021, daarom is er in 2021 

een nieuw plan opgesteld. In nauw overleg met RvT en RvA is door de directeur een concept 

geschreven en van commentaar voorzien. De discussies rondom ons Meerjaren beleid waren 

zeer nuttig, elke keer blijkt weer dat een tuin als het Belmonte Arboretum op verschillende 

manieren bekeken kan worden. Uiteindelijk is er een breed gedragen plan voor vier jaar 

gekomen als leidraad voor onze werkzaamheden de komende jaren. Dit plan zal binnenkort 

op onze website te vinden zijn.  

In 2021 werd ook gewerkt aan een nieuw onderhoudsplan, nodig om alle werkzaamheden 

nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit plan wordt in 2022 uitgerold.  

 

ONDERHOUD EN COLLECTIES 

En uiteraard gaat het onderhoud aan tuin en collecties elk jaar gewoon door. Gewoon? Nee, 

het is bijzonder dat één hovenier met een groot aantal vrijwilligers deze bijzondere tuin 

onderhoudt. Maar niet alleen onderhouden, maar ook verbeteringen doorvoeren, ervoor 

zorgen dat er projecten worden uitgevoerd. Zo werd het afgelopen jaar de Zuidwest hoek 

van de tuin flink onder handen genomen. Ook kregen we in 2021 weer ongeveer 500 m3 

blad uit de bladcampagne van de gemeente. Blad wat we gebruiken om de rododendrons en 

de rozen te mulchen. Het blad werd verspreid door onze vrijwilligers, maar deze keer met 

hulp van vluchtelingen uit het AZC.  

Ook op het gebied van de collecties werd weer veel werk verzet. Er kwamen weer een flink 

aantal items bij, hier zeker te noemen de Camellia’s. Met het collectieplan gaan we de 

komende jaren naar verwachting een aantal flinke stappen vooruit zetten op dit vlak.  

 



ONZE OMGEVING 

Het Belmonte Arboretum vervult een belangrijke taak, in Wageningen en ver daarbuiten.  

We kennen de functie als erkende botanische tuin, als geregistreerd museum.  Uit dien 

hoofde zijn er veelvuldig contacten met collega tuinen, via de vergaderingen van ons 

samenwerkingsverband, de NVBT of op individueel niveau. Een paar voorbeelden: 

• Onze plantetiketten worden geproduceerd bij één van onze collega tuinen, voor ons 

goedkoper dan commercieel laten uitvoeren, voor hen een extra bron van inkomsten; 

• Wij beheren de collectiedatabase van Paleis ’t Loo en van Het Muiderslot voor hun 

groene collecties;  

• Vanuit onze stichting was de directeur lid van een werkgroep om deelname van de 

Nederlandse Botanische Tuinen aan de Floriade vorm te geven; 

• We werken samen met de Nederlandse Rhododendron Vereniging en met de 

International Camellia Society op het gebied van collecties die een plek in onze tuin 

hebben; 

• Er is wetenschappelijk onderzoek vanuit WageningenUR gedaan naar de genetische 

code van wilde rozen; 

• Er worden snoeicursussen in onze tuin gegeven door de Volksuniversiteit; 

• Contacten met verschillende fondsen en sponsors over bijdragen voor onze tuin 

Naast de functie ‘botanische tuin’ heeft Belmonte Arboretum ook een duidelijke functie als 

plek om te recreëren, om rust te zoeken of juist actief te zijn, om van de tuin of elkaars 

gezelschap te genieten, kortom een functie als stadspark van Wageningen. En tenslotte een 

functie als groene plek, als onderdeel van een Natura 2000 gebied, een functie als (be)hoeder 

van de natuur. Vooral daarom heeft de stichting contacten met: 

• De gemeente Wageningen over subsidie voor het Belmonte. In 2021 heeft de 

wethouder aangegeven toe te willen naar een vast bedrag per jaar, een rustgevende 

ontwikkeling voor onze stichting. Verder veelvuldig contact over het onderhoud van 

de Bergrand en dan vooral ten aanzien van de erosie problematiek. De directeur 

heeft zitting als agenda lid in de Bergcommissie (adviesorgaan naar B & W). Ook het 

afgelopen jaar contacten over kapvergunningen; 

• Het Belmonte ontvangt een subsidie van de provincie voor het beheer van een deel 

van haar tuin. Daarnaast waren er contacten over het verkrijgen van een subsidie 

voor herstel van de kamsalamander poelen; 

• In 2021 is een overeenkomst voor de verzorging van het horecaproduct afgesloten 

met Colors World Food. Uiteraard veelvuldig overleg voor de totstandkoming en 

implementatie van deze nieuwe werkwijze. 

• En uiteraard is er veelvuldig en waardevol contact met de bezoekers van onze tuin. 

Dat kan bij rondleidingen, bij toevallige gesprekjes in de tuin, bij donateurs 

bijeenkomsten of via andere kanalen als Facebook en website.  

 

 



TENSLOTTE 

Alle medewerkers (vrijwillig, professioneel of bestuurlijk) van de stichting Belmonte 

Arboretum hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan een basis voor deze tuin, gewerkt 

aan een fundament. In 2021 is duidelijk geworden dat we op de goede weg zijn, dat we 

verder kunnen. We hopen en verwachten dat we daarvoor blijvend de steun krijgen van alle 

betrokkenen! 


