Red de rozen van Belmonte
met uw gift
De schitterende rozen van het Belmonte Arboretum in Wageningen kwijnen weg. Deze belangrijke rozencollectie dreigt
verloren te gaan. In haar lustrumjaar zamelt de Nederlandse Tuinenstichting daarom geld in voor het herplanten van
deze rozen. Uw financiële bijdrage is daarbij hard nodig. Help mee en red de rozen van Belmonte.
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Unieke rozencollectie
Het Belmonte Arboretum op de Wageningse Berg
is een prachtige botanische tuin met een aanleg
die stamt uit de 19e eeuw. In het voorjaar kleuren
de bloesems van de appel- en perenbomen en de
bloemen van de vele rododendrons het park; in
de herfst zetten de rode bladeren van de esdoorns
de tuin in vuur en vlam en in de zomer stelen
honderden rozen de show.
De rozencollectie van Belmonte omvat 396
verschillende soorten en maakt deel uit van
de Nationale Plantencollectie. Het gaat om
een unieke verzameling duinrozen, historische
cultivars en onderstammen en het grootste
aantal soorten wilde rozen ter wereld. “De
rozencollectie is nog steeds van belang voor het
veredelingswerk van rozenkwekers. Alle moderne
rozen bezitten namelijk een zeer smalle genetische
basis; wilde soorten vormen een onmisbare
bron voor het inkruisen van eigenschappen
die de ziekteresistentie en winterhardheid van
nieuwe tuinrozen kunnen verbeteren. Ook zijn
in de collectie mogelijkheden voor de keuze van
nieuwe rozenonderstammen aanwezig,” aldus
Piet Bakker (1), rozenkenner en actief binnen de
Nederlandse Tuinenstichting en de Nederlandse
Rozenvereniging in het Tuinjournaal van juni 2014.
Verkeerde plek
Het grootste deel van deze rozen is eind 2011
verplaatst naar Belmonte vanuit het nabijgelegen
arboretum De Dreijen, dat door Wageningen
Universiteit was verkocht aan een particulier.
De verhuizing moest in korte tijd gebeuren. Het
gevolg was dat de rozen verspreid en kriskras
door elkaar zijn gezet, vaak zonder naamlabel.
Dit maakt goed beheer en vooral het snoeien
van de rozen ingewikkeld. Er was evenmin tijd
voor grondverbetering. De rozen staan nu op
schaduwrijke plekken in zanderige grond die
ongeschikt is. Dit alles is slecht voor de rozen.

1980
2015

Het reddingsplan
In 2012 nam de Stichting Belmonte Arboretum het beheer van het arboretum
op zich en gaf prioriteit aan het labelen van de rozen. De afgelopen twee jaar
hebben Piet Bakker en Mirjam Lemmens, collectiebeheerder van Belmonte,
alle rozen opnieuw gelabeld. Deze informatie is opgeslagen in een databank
(www.belmontearboretum.nl).
De volgende stap is het herplanten van de rozen in verbeterde grond op twee
locaties in het park. De rozen zullen worden gegroepeerd op soort en op
regio van herkomst. Een deel van de rozen gaat het koetshuis omlijsten en
een ander deel komt op een nog te bepalen plek elders in het park. De rozen
worden voorzien van naambordjes met een QR-code. Zo kunnen bezoekers
via hun smartphone de informatie lezen en foto’s zien die in de databank
zijn opgeslagen.
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Rosa willmottiae.
Rosa ‘Baron Girod de l’Ain’.
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Financiële steun
De plannen zijn er dus. Alleen gebrek aan financiële middelen staat het
herplanten van de rozen dit najaar nog in de weg. Het onderhoud van de tuin
wordt grotendeels uitbesteed en aangevuld door een vaste groep enthousiaste
vrijwilligers die wekelijks aan de slag gaat.
In haar lustrumjaar wil de Nederlandse Tuinenstichting deze bijzondere tuin
met zijn unieke collecties graag een financieel steuntje in de rug geven. Daarbij
heeft de NTs de hulp van haar donateurs hard nodig. Help met uw gift de
rozencollectie van Belmonte herplanten en behouden en geef tegelijkertijd
extra glans aan het lustrumjaar van de NTs. Uw bijdrage, klein of groot, kunt u
via iDeal op de website van de NTs doneren (http://www.tuinenstichting.nl).
Tijdens de feestelijke Lustrumdag van de Nederlandse Tuinenstichting op 26
september in Wageningen wordt de opbrengst van deze inzamelactie bekend
gemaakt en aangeboden aan de directie van Belmonte. Onder alle gevers
verloot de NTs een aantal bijzondere rozenstruiken!
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Websites: www.belmontearboretum.nl, www.rozenvereniging.nl,
www.plantencollecties.nl
1: Namens de Nederlandse Tuinenstichting en de Nederlandse Rozenvereniging
heeft Piet Bakker zitting in de collectiecommissie van het Arboretum Belmonte te
Wageningen. Zie voor meer achtergrondinformatie zijn artikel ‘Rozencollectie krijgt
betere presentatie in Belmonte’ in het Bulletin van het Belmonte Arboretum nr.63,
juni 2013 (www.belmontearboretum.nl).

Links van boven naar beneden: Bloeiende
bomen van de Malus-collectie in het Belmonte
Arboretum.
Rosa ‘Variegata di Bologna’.
Links: Rosa multiflora.
Uiterst links
Rosa ‘La Ville de Bruxelles’.
Rosa ‘Gloire de France’.

Lenneke Berkhout is lid van de monumentencommissie en van de
lustrumcommissie van de NTs.
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