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Redding nabij voor rozencollectie Belmonte

WAGENINGEN

DOOR YVONNE DE HILSTER

Een bijdrage van de jubilerende Nederlandse Tuinenstichting brengt redding van de rozencollectie in
Arboretum Belmonte een stap dichterbij.

De rozen die in maart 2011 van de botanische tuin op de Dreijen naar Arboretum Belmonte
verhuisden, moeten dit najaar intern worden verplant. Financieel wordt dat nog even spannend.

Dankzij een cadeau van de donateurs van de Nederlandse Tuinenstichting (ter gelegenheid van het
35-jarig bestaan), een eerdere bijdrage van de Nederlandse Rozenvereniging en een Europese subsidie
is een groot deel van de kosten van 25.000 euro nu gedekt. Maar er ontbreekt nog een paar duizend
euro om de 650 forse rozenstruiken stuk voor stuk te verplaatsen en de grond geschikt te maken.

De rozen moeten opnieuw verhuizen omdat ze destijds op de verkeerde plek en kriskras door elkaar in
het arboretum zijn beland, zegt directeur Dedde Smid van Arboretum Belmonte. "Ze staan te droog,
onvoldoende in de zon en op een plek waar in het ontwerp van de tuin gras hoort te groeien. Daarnaast
zijn ze niet 'op groep' gezet, waardoor ze niet te onderhouden zijn."

Een rozenspecialist heeft, samen met de collectiebeheerder, de rozen inmiddels gecategoriseerd.
Daaruit bleek dat er naast struikrozen en wilde botanische soorten ook klimrozen zijn, die nu niet
kunnen klimmen. Smid: "We willen graag dat het publiek de rijkdom die er is, kan zien. Daarom gaan
we de moderne en historische struikrozen bij elkaar zetten en ook de wilde botanische rozen uit
Europa en Azië, zodat je de onderlinge verschillen kunt zien. Het weer 'op groep zetten' van de rozen,
maakt ook het onderhoud makkelijker."

Bij het maken van het masterplan voor de botanische tuin voor de komende tien, twintig jaar is
daarom een nieuwe plek voor de rozen gezocht. Directeur Smid hoopt van harte dat het herplanten dit
najaar van start kan gaan. "De rozen krijgen dan ook bordjes met een QR-code waardoor de details
van iedere roos voor het publiek direct in een database zijn op te zoeken."
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Er ontbreekt nog een paar duizend euro om de 650 forse rozenstruiken te verplaatsen.
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