- lustrum nts -

De Nederlandse Tuinenstichting bestaat 35 jaar.
En dat gaan we vieren! Op 26 september met
een feestelijke lustrumdag in Wageningen en van
4 tot 6 juni met een meerdaagse tuinexcursie
naar Zeeuws-Vlaanderen en België. Bovendien
trakteert de jarige: het noodlijdende Arboretum
Belmonte in Wageningen zal een financiële
bijdrage ontvangen voor de herplanting van haar
bijzondere rozencollectie.
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Met als thema ‘Tuinen van de Toekomst’ blikt de
NTs gedurende dit zevende lustrum vooruit op de
(te verwachten) ontwikkelingen op groengebied in
relatie tot onze leefomgeving in de 21e eeuw.
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LEVEN MET
EN IN GROEN
IN DE 21E EEUW

Lustrumdag
Op 26 september organiseert de Tuinenstichting
een bijzondere dag in Wageningen, voor velen de
bakermat van de groene wetenschap.
In en om Hotel de Wageningsche Berg is er voor
de deelnemers een inspirerende dag die bestaat
uit een inhoudelijk ochtendprogramma en een
meer praktijkgericht middagprogramma. ‘s Morgens vindt een podiumdiscussie plaats tussen
diverse groene wetenschappers. Prof.dr. Erik de
Jong (bijzondere leerstoel Cultuur, Landschap en
Natuur aan de Universiteit van Amsterdam) heeft
zijn deelname al toegezegd.
Zij zullen hun deskundige licht laten schijnen
over kwesties als ‘Wat is de visie van hedendaagse wetenschappers op het belang van een
groene leefomgeving’, ‘Wat is de samenhang tussen cultuur en natuur?’ en ‘Hoe kunnen wij enerzijds ons historische groene erfgoed bewaren en
tegelijkertijd een nieuwe betekenis toekennen aan
tuinen en parken in de 21e eeuw?’. Uiteraard is er
veel gelegenheid voor discussie met het publiek
en het stellen van vragen.
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Het middagprogramma wordt ingevuld met praktische presentaties voor kleinere groepen over
‘Tuininrichting en planten in de 21e eeuw’, door
verschillende spraakmakende professionals uit de
groenwereld. De deelnemers kunnen zich hier van
tevoren voor inschrijven.
Zo zal Cor van Gelderen van kwekerij Esveld in Boskoop acte de présence geven en is schrijfster Suze
Peters aanwezig, bekend van haar ‘Onkruidboek’.
Bovendien is er een lezing over en een rondleiding
door het Arboretum Belmonte.
Cadeautje voor Arboretum Belmonte
Het Arboretum Belmonte is een van de grotere
botanische tuinen in Nederland. Het park dat zo’n
12 hectare telt, ligt prachtig langs de bergrand van
de Wageningse Berg met uitzicht over de NederRijn. Het heeft met 1.500 soorten rododendrons
de grootste collectie van de Benelux. In 1951
kocht de Landbouwuniversiteit Wageningen voor
een klein bedrag het eind Tweede Wereldoorlog
verwoeste 18e-eeuwse landgoed Belmonte als
uitbreiding voor het even lager gelegen Arboretum
De Dreijen. In 1954 ging het door professor
Bijhouwer ontworpen en (her)ingerichte park
open voor het publiek. Sinds 2012 is de Stichting
Belmonte Arboretum (SBA) verantwoordelijk
voor het beheer, met het doel deze tuin zowel
botanisch, cultuurhistorisch als landschappelijk
te beheren.
Behalve de eerdergenoemde rododendrons en
verschillende verzamelingen (sier)appelbomen,
sierkersen, esdoorns, Magnolia en berken (alle
voorzien van eigen naambordje!), is er verspreid
door het park een enorm aantal bijzondere rozenplanten te zien. Voor deze laatste collectie, die tot
de grootste en belangrijkste ter wereld behoort,

In het Tuinjournaal van
juni 2014 schreef Piet
Bakker een achtergrondartikel over het
belang van de rozencollectie van Arboretum
Belmonte.

Rosa ‘Baron Girod de
l’Ain’ uit de collectie van
Arboretum Belmonte.
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Arboretum Belmonte met een kunstwerk van Huub Kortekaas.
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en het noodlijdende Arboretum in het algemeen
maakt directeur van de Stichting Dedde Smid
zich hard. Hij zou de 396 verschillende soorten en
variëteiten rozen graag herplanten in een rosarium
en voorzien van nieuwe naambordjes. Dit reddingsplan gecombineerd met het enthousiasme
van Dedde Smit om het Arboretum in ere te
herstellen, spreekt de jarige Tuinenstichting sterk
aan. Daarom heeft de NTs besloten haar 35-jarige
bestaan extra glans te geven door de botanische
tuin te trakteren op een financieel steuntje in de
rug, waardoor het rozenproject daadwerkelijk kan
worden gerealiseerd.
Dit kan uiteraard niet zonder de steun van onze
donateurs en vrienden. Details over de bijzondere
funding, leest u in de NTs-Nieuwsbrief en het
juninummer van het Tuinjournaal.
Excursie
Volgens traditie in een lustrumjaar heeft de
Excursiecommissie van de NTs een meerdaagse
tuinexcursie op de agenda gezet. In zowel
Zeeuws-Vlaanderen als in een aangrenzend stukje
België zullen tuinen van belangrijke Nederlandse
en Belgische tuinarchitecten bezocht worden.
Op pagina 26 en 27 vindt u meer informatie over
deze excursie.
Het septembernummer van het Tuinjournaal zal
helemaal in het teken staan van de dan naderende
lustrumdag.

De Lustrumcommissie blijft u informeren via het
Tuinjournaal, de website www.tuinenstichting.nl en
de NTs-Nieuwsbrief over (en de inschrijving voor)
de lustrumdag op 26 september en de funding voor
Arboretum Belmonte.

