
Arboreta zijn bomentuinen. Ooit bedoeld voor onderzoek 
en onderwijs, aangelegd en beheerd volgens taxonomische 
principes. Tegenwoordig zijn het vooral juwelen van rust: 
prachtige tuinen om doorheen te wandelen en te genieten. 
Soms geheimzinnig, soms uitbundig, maar altijd verrassend 
en speciaal. 
Het behoud van arboreta staat onder druk. Het weten-
schappelijke belang verminderde en veel universiteiten 
stootten de arboreta daarom af. Nieuwe partijen nemen de 
rol van beheer over. Wat was, is en wordt de betekenis van 
de trotse bomentuinen van weleer?

Deze gids laat vrijwel alle arboreta in Nederland en Vlaan-
deren zien, met al hun verschillen in opzet en omvang. 
Bovendien worden interessante deelcollecties in kaart 
gebracht. De gids telt bijna 400 pagina’s, met uitgebreide 
beschrijvingen van landschapsarchitect René Siemens, 
praktische gegevens, achtergronden en veel foto’s en  
illustratiemateriaal. In de inleidende essays bespreken 
bioloog Gert van Maanen de wetenschappelijke en cultuur-
historische betekenis van arboreta vroeger en nu. Kunst-
historica Martine Bakker duikt in de erfenis van Nederlands 
beroemde tuinarchitect Leonard Springer, die meerdere 
arboreta ontwierp. 

/ Ruim 40 uitgebreide, rijk geïllustreerde beschrijvingen 
van arboreta en parken door landschapsarchitect René 
Siemens.
/ Tientallen extra tips over bijzondere parken en tuinen in 
Nederland en Vlaanderen.
/ Sfeervolle foto’s en (deels historisch) illustratiemateriaal.
/ Overzichtelijke adressenlijst van arboreta, parken en tui-
nen op naam en plaatsnaam. Inclusief overzichtskaarten.
/ Essay over de wetenschappelijke en cultuurhistorische 
betekenis van arboreta vroeger en nu van bioloog Gert van 
Maanen.
/ Essay van kunsthistorica Martine Bakker over de erfenis 
van Nederlands beroemde tuinarchitect Leonard Springer, 
die meerdere arboreta ontwierp.

‘Een mooie boom 
is een sieraad voor 
park en tuin. Vrijwel 
iedereen heeft – 
bewust of onbewust 
– wel een band met 
een boom. Geen 
wonder dat arboreta 
of bomentuinen tot de 
verbeelding spreken. 
Toen en nu.’ 
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/ Met een voorwoord van Jonkheer Hector de Beaufort – 
eigenaar van landgoed Leeuwenburg en voorzitter van de 
Stichting Nationaal Bomenmuseum Gimborn – en  
Philippe de Spoelberch, stichter van het Arboretum 
Wespelaar en erevoorzitter van de Belgische Dendrologi-
sche Vereniging. 

Waarom wil je dit boek lezen?
De Gids voor Nederlandse en Vlaamse arboreta brengt 
bijzondere landschappen met een botanisch karakter in 
kaart. Het zijn landgoederen, parken, tuinen die soorten 
herbergen die je elders niet ziet, die bomen zo plaatsen dat 
ze op hun mooist zijn en die ruimte en rust bieden in een 
omgeving van grote natuurlijke rijkdom.  
  
Voor wie is dit boek?
Voor alle soorten natuur- en bomenliefhebbers: van profes-
sionals werkzaam in het groendomein, tot aan vrijwilligers 
van landgoederen en tuinen, en enthousiaste tuiniers en 
wandelaars. De Gids voor Nederlandse en Vlaamse arbo-
reta biedt voor iedereen een schat aan informatie over 
de vele speciale bomenverzamelingen die Nederland en 
Vlaanderen herbergen. 
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Geografisch Arboretum Tervuren 
maakt deel uit van het uitgestrekte 
Zoniënwoud ten zuiden van Brus-
sel. Glooiende brede wandelweides, 
met een beekje en hier en daar een 
poel, meanderen als groene rivieren 
tussen de bossen door. Vanaf de 
ruime wandelweides krijg je de kans 
om de volwassen bossen en bomen 
aan de bosrand in hun volle glorie te 
bewonderen.

Het arboretum is geografisch opge-
deeld in verschillende ‘bossen’, die de 
bosgebieden van gematigde regio’s van 
het noordelijk halfrond vertegenwoor-

Ontwerp Charles Bom
m

er / Aanleg 1902-1920 / 120 ha / Vlaktedreef, Tervuren / 
Geografsch arboretum

 / Naamsvermelding met nummers,  plattegrond / 
Toegang vrij / www.arboretum-tervuren.be

Tervuren (VBR)   Geografisch Arboretum
 Tervuren

digen. Na meer dan honderd jaar is de 
aanplant uit 1902 prachtig uitgegroeid. 
De ‘Koninklijke Wandeling’ over een 
verharde weg maakt het domein voor 
iedereen toegankelijk en verbindt alle 
delen met elkaar. En er is een dicht 
netwerk van bos- en weidepaden 
waarin zes thematische wandelroutes 
zijn bewegwijzerd.

Het Zoniënwoud is een overblijfsel van 
het eeuwenoude Kolenwoud, dat zich 
in de tijd van de Romeinen uitstrekte 
van de oevers van de Rijn en de Moezel 
tot aan de Noordzee in Frankrijk. Tegen 
het einde van twaalfde eeuw vestigen 

zich religieuze gemeenschappen in het 
woud. Naast kleinere priorijen (tweede 
huis van een klooster, red.) worden de 
kloosters Groenendaal, Ter Kameren 
en het Rood Klooster bekend als centra 
van godsdienstig en cultureel leven. Het 
Zoniënwoud blijft eeuwenlang bewaard 
onder direct beheer van de plaatse-
lijke heersers, eerst als eigendom en 
jachtgebied van de graven van Leuven 
en later van de hertogen van Brabant 
en de hertogen van Bourgondië.
In 1787 krijgt de Oostenrijkse 
landschapsarchitect Joachim Zinner 
opdracht om het verwaarloosde woud 
nieuw leven in te blazen. Hij verjongde 

Herfst in Geografisch  Arboretum 
Tervuren.

Volgende pagina’s
Grote beuken in het Zoniënwoud 
geven het bos de benaming 
kathedraalbos. 
Linksonder Het Japanse deel-
gebied.
Rechtsonder Een groep statige 
wierookcipressen (Calocedrus 
decurrens).

Vlaanderen Oost
Geografisch Arboretum Tervuren
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uiterwaarden van de Rijn loopt op tot 
dertig meter. In 1843 ontwerpt tuinar-
chitect David Zocher jr. een landgoed in 
opdracht van Thierry Auguste baron De 
Constant Rebecque de Villars. Zijn plan 

situeert de Villa Belmonte vlakbij de 
bergrand, te midden van een park in de 
late landschapsstijl.
Ontwerptekeningen zijn er helaas niet, 
maar een gedetailleerde topografische 
kaart uit 1905 laat een fijnmazig stelsel 
van wandelpaden en grasperken zien. 
Een deel van de perken beplant met 
schaduwgevende, hoge bomen. Hendrik 
François Hartogh Heys van Zouteveen, 
Wagenings lector in de tuinkunst, 
schrijft in 1930 in het Tijdschrift voor 
Volkshuisvesting en Stedebouw over 
Landgoed Belmonte dat er boomgroe-
pen in weide- en bouwland stonden 
en dat het was omlijst met bos: ‘Een 
samenweving van natuur en cultuur, 
die ons het middeleeuwsch cultuurland-
schap weer in herinnering brengt’.
  
In de Tweede Wereldoorlog raakt Bel-
monte ernstig beschadigd. Wat resteert 
zijn de slingerende wandelpaden, een 
paar bijzondere parkbomen en het oude 
eikenhaagbeukenbos dat het terrein 
in tweeën deelt. Geldersch Landschap 
& Kasteelen, sinds 1936 eigenaar van 
het landgoed, verkoopt Belmonte in 
1951 aan de toenmalige Landbouwho-
geschool. De onderwijsinstelling wil op 
Belmonte een groot arboretum stichten. 
Hiermee gaat een lang gekoesterde 
wens van Nederlandse boomkwekers in 
vervulling. Belmonte zal zich richten op 
loofbomen en heesters. Een weten-
schappelijke verzameling loofbomen 
van enige omvang is er namelijk nog 
niet, wel zijn er enkele mooie collecties 
van coniferen. De landschapsarchitect 
Jan Bijhouwer neemt samen met Hen-
drik Venema de voorbereiding op zich. 
Venema is op dat moment professor in 
de plantensystematiek, dendrologie en 
plantengeografie en in 1947 benoemd 
tot directeur van de botanische tuinen 
in Wageningen. Bijhouwer is als hoogle-
raar landschapsarchitectuur werkzaam 
voor de landbouwhogeschool.
Bijhouwer verwerkt in zijn ontwerp 
elementen van het oude landgoed, zoals 

Nederland Oost
Belmonte Arboretum

De oude en indrukwekkende plataan stamt nog uit de tijd van de Villa 
Belmonte.
Onder, van links naar rechts Een treurbeuk (Pundula tristis), een Japanse 
esdoorn (Acer palmatum ’Nichelsonii’) en in de rododentrontuin een 
kurkboom (Phellodendron sachalinense).
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De bomen uit het meer dan honderd 
jaar oude plan van dendroloog en 
landschapsarchitect Leonard Springer 
bepalen nog altijd het karakter van 
De Nieuwe Ooster. De eiken, beuken, 
platanen en ceders zijn uitgegroeid 
tot reuzen. Als je door het gedenkpark 
wandelt, ervaar je de graven en de 
bomen als stille getuigen van ruim een 
eeuw Amsterdamse geschiedenis. 

Met zijn ontwerp met het motto ‘Stof’ 
wint Leonard Springer in 1889 de prijs-
vraag voor het ontwerp van een nieuwe 
Oosterbegraafplaats. De gemeente 
Amsterdam koopt destijds een terrein 

Ontwerp Leonard Springer, Karres en Brands / Aanleg 1894  1916, 1928, 1930, 1942, 1954, herinrichting 1994 en 2006 / 
33 ha / Kruislaan 126 Amsterdam (parkeren Rozenburglaan) / Gedenkpark / Naamsvermelding per boom  (onvolledig), online catalogus / 

Toegang vrij: ma-vr 8-17 uur, za-zo 10-17 uur / www.denieuweoosterbomenpark.nl 
Amsterdam (NH)  De Nieuwe Ooster

van zestien hectare van de toenmalige 
buurgemeente Watergraafsmeer, omdat 
de bestaande Oosterbegraafplaats vol 
raakt. 

In een landschappelijk wandelpark legt 
Springer gebogen wandelpaden rond 
een breed, krakelingvormig hoofdpad. 
In het noordelijke deel plaatst hij de 
aula centraal in een monumentale as, 
de ‘Laan naar de Hemel’, die begint bij 
de ingang aan de Kruislaan. Door het 
zuidelijke deel van de begraafplaats 
leidt hij een dwarsas over een vierkant 
vlak, bedoeld voor een mausoleum.
Het assortiment bomen en struiken is 

bij de aanleg al zeer gevarieerd. Dit 
blijkt uit het resultaat, want het oor-
spronkelijke beplantingsplan is helaas 
nooit teruggevonden. Het Algemeen 
Dagblad schrijft op 20 november 1890 
dat men ‘bijna 1500 bomen, ruim 
300 coniferen (sparren en dennen) en 
22.300 groenblijvers en sierheesters’ 
plant om op een opgehoogd terrein een 
gedenkpark te maken met ‘kronkelende 
paden, schaduwrijke paden, schilder-
achtige boomgroepen, heesterboschjes, 
kreupelhout enz.’. De coniferen bieden 
beschutting en zorgen dat er ook in 
de winter voldoende variatie in kleur, 
textuur en dichtheid is. 

Trompetboom (Catalpa). 

Nederland West
De Nieuwe Ooster

https://www.uitgeverijblauwdruk.nl/arboretumgids/
https://uitgeverijblauwdruk.us10.list-manage.com/subscribe?u=e8204e85102092ba6571c8b61&id=6b2d2ad5f8
mailto:info@uitgeverijblauwdruk.nl
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Vlaanderen Oost (Antwerpen, Limburg,   
Vlaams Brabant, Brussel)
280 Brussel Elsene Tenboschpark
288 Genk Arboretum Bokrijk
296 Haacht Arboretum Wespelaar
304 Hoeilaart Arboretum van Groenendaal
308 Kalmthout Arboretum Kalmthout
322 Lummen (Hasselt) Domein het Hamel
326 Meise Plantentuin Meise 
336 Tervuren Arboretum van Tervuren
346 En verder

Vlaanderen West (Oost-Vlaanderen,  
West-Vlaanderen)
354   Beveren Hof ter Saksen
356 Eeklo Het Leen
360 Gent Plantentuin Universiteit Gent
368 Koekelare Arboretum Koekelare
372 En verder

Nederland Noord

Nederland Oost

Nederland West

Nederland Zuid

Vlaanderen West

Vlaanderen Oost

‘Weer zo’n liefdevolle 
gemaakte uitgave 
van Blauwdruk’

De arboreta in de gids
Nederland Noord (Friesland, Groningen, Drenthe)
68 Anloo Pinetum Ter Borgh
74 Assen Arboretum Assen 
80 Eenrum Notoarestoen
86 Haren Laarmantuin, Hortus Haren
94 En verder

 
Nederland Oost (Overijssel, Gelderland)
100 Denekamp Landgoed Singraven
106 De Lutte Poort Bulten
118 Lunteren De Dennenhorst
122 Putten Landgoed Schovenhorst
132 Vorden De Belten
136 Wageningen Belmonte
148 Wageningen De Dreijen
158 Wageningen Hinkeloord
162 Winterswijk Lindenarboretum
168 Zevenaar Gimbornhof
170 En verder

Nederland West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht)
178 Amersfoort Birkhoven
182 Amsterdam De Nieuwe Ooster
188 Amsterdam Iepenarboretum Oeverpark 
190 Boskoop Esdoornpark  
192 Delft TU Delft Hortus Botanicus
196 Den Haag Zuiderpark
206 Den Haag Wateringse Veld
208 Doorn Nationaal Bomenmuseum Gimborn
222 Hilversum Pinetum Blijdenstein
232 Rotterdam Trompenburg
244 Zuidoostbeemster Beemster Arboretum
246 En verder

Nederland Zuid (Noord-Brabant, Limburg)
246 Den Dungen Arboretum Landgoed D’n Hooidonk
258 Eindhoven Boomrijk Park Meerhoven
260 Oudenbosch Oudenbosch
270 Kerkrade Botanische Tuin
276 En verder

Vlaanderen Oost (Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant, Brussel)
280 Brussel Elsene Tenboschpark
288 Genk Arboretum Bokrijk
296 Haacht Arboretum Wespelaar
304 Hoeilaart Arboretum van Groenendaal
308 Kalmthout Arboretum Kalmthout
322 Lummen (Hasselt) Domein het Hamel
326 Meise Plantentuin Meise 
336 Tervuren Arboretum van Tervuren
346 En verder

Vlaanderen West (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen)
354   Beveren Hof ter Saksen
356 Eeklo Het Leen
360 Gent Plantentuin Universiteit Gent
368 Koekelare Arboretum Koekelare
372 En verder
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kunstmatige heuvels in het landschap. 
Dat heeft te maken met de natte grond. 
Een drainagesysteem tussen de heuvels 
voert het water af naar de greppels 
en de vijver. Deze functionele aanpak 
levert een park op waarin je vanaf het 
lage gras de bomen en struiken vaak op 
een ‘podium’ ziet staan, wat een fraaie 
toevoeging is. 

Op de laagste plek van het weiland 
tussen Herkenrode en Wespelaar laat 
de Spoelberch midden in het gras een 
sierlijke vijver aanleggen: de Artois-
vijver. Vanaf De Rode Poort loop je 
langs de vijver het arboretum in. Twee 
grote, bronzen beelden accentueren 
deze bijzondere plek. Achter de vijver 
ligt de Magnoliaweide. Hier staan op 
de heuvels vooral magnolia’s maar 
ook essen (Fraxinus), haagbeuken 
(Carpinus), eiken en katsura’s (Cerci-
diphyllum japonicum). Daarachter ligt 
het in 1890 aangeplante Marnefbos. 
Dit zomereikenbos is vanaf 1991 
zorgvuldig uitgedund. Slecht gevormde 

eiken zijn gekapt en bomen met lange 
rechte stammen werden net gespaard, 
waardoor kathedraalachtige ruimtes 
ontstonden. 
Voor die tijd is de ondergroei al 
verwijderd, om in de beschutting van 
de reusachtige eiken het eerste deel 
van het arboretum aan te leggen met 
collecties esdoorn (Acer palmatum en 
esdoorns uit de Macrantha sectie: de 
zogenaamde slangenhuidesdoorns), 
kornoelje, hydrangea en boomcamelia 
(Stewartia). Door ruime zichtassen 
uit te sparen worden verbindingen 
gelegd met andere delen van het 
arboretum. Vanuit het Marnefbos is er 
ook mooi zicht op de Floratempel in 
het naastgelegen oude landschapspark 
van Wespelaar. Het is mogelijk om 
een bomenwandeling te lopen tussen 
Wespelaar en Haacht. Het vertrekpunt 
is bij de kerk.

Ook de andere bossen van het domein 
worden stapsgewijs omgevormd tot 
collectiepark. Naast het Marnefbos ligt 

Onder Ontwerptekening van De Spoelberch voor Wespelaar.. 
Rechts Het uitzicht vanuit de hoeve is subtiel aangezet met buxus.
Rechtsonder De Artoisvijvermet de bronzen beelden.

Vlaanderen Oost
Arboretum Wespelaar

1  Marnefbos
2  Magnoliaweide
3  Verlatbos
4  Vijverbos
5  Wernerbos
6  Artoisvijver
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#GIDS #LANDSCHAP 
#TUIN #PARK 
#BOTANISCH #BOMEN 
#WANDELEN


