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Vo o r w o o r d

2018 stond vooral in het teken van de promotie en 
verdere invulling van het in 2017 geïntroduceerde 
Nationaal Bomenmuseum Gimborn (NBG). Extra 
inspanningen op het gebied van communicatie in 
gedrukte en online media, waaronder Facebook 
resulteerde in een toename van het aantal bezoe-
kers tot ca. 24.000 (komende van ca. 18.000 in 
2017). 
De eerste digitale, zogenaamde ‘BloeiAlert’ werd 
verspreid onder de op de nieuwsbrief ‘Von Gimborn 
Gazet’ geabonneerden en werd wegens groot 
succes meteen definitief ingevoerd. Elk bijzonder 
bloeimoment in het arboretumgedeelte wordt tij-
dig gecommuniceerd, zodat men er volop van kan 
genieten. 
Aan de samenwerking met de vriendenstichting 
Wachendorff kwam een einde. Beide deelne-
mers, de Universiteit Utrecht en het NBG wensten 
voortaan hun eigen jaarkaarthouders en dona-
teurs te organiseren. Het leeuwendeel van de bij 
Wachendorff aangeslotenen, meldde zich daarna 
aan voor de jaarkaart van het NBG, conform de ver-
wachting. 
De winterstorm van 18 januari en de droogte daarna 
eisten een grote tol van het arboretumgedeelte (zie 
verder). 
In 2018 evalueerde bestuur de te verwachten 
beleidsveranderingen in verband met de status van 
Geregistreerd Museum, verkregen in 2017 en zal 
in 2019 de concretisering van de veranderingen ter 
hand nemen. Overige feiten over het jaar 2018 
worden verder in dit jaarbericht vermeld.

Wilbert L.A. Hetterscheid
Directeur

Porseleinzwam | Esther Groot
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o r g a n I s a t I e

e n  M e d e w e r k e r s

Het bestuur van de stichting Von Gimborn 
Arboretum is als volgt samengesteld:
Hector de Beaufort - voorzitter
Betty van den Bosch - secretaris (t/m 31-12)
Adri Briene - penningmeester
Aleid van Beuningen - lid
Hans Kattemölle - lid

Raad van Advies:
Maaike van Heek - communicatie & vormgeving
Patrick Goossens - vrijwilligers
Hans Jansens van Gellicum - Ruimtelijke ordening
Diederik Six - bouwzaken
Willem Bijleveld - museumvraagstukken

Medewerkers:
Wilbert Hetterscheid - directeur 1.0 FTE
Hans Boerstoel - voorman 1.0 FTE

Vrijwilligers:
Het Bomenmuseum heeft ca. 85 vrijwilligers, ver-
deeld over diverse taakgroepen: onderhoud arbo-
retum / collectie, organisatie winkel, evenementen-
commissie, rondleiders, collectiebeheer, ontvangst 
groepen, kinderevenementen, communicatie & 
vormgeving, financiële administratie, onderhoud 
gebouwen, archivering en pr, waaronder het beheer 
van Facebook.

I n s t a n d h o u d I n g 
e n  s p o n s o r I n g

De stichting beschikt over een instandhouding-
kapitaal, dat ten doel heeft de exploitatie sluitend 
te maken. Hiertoe worden de rente- en beleggings-
resultaten van het kapitaal aangewend. Aan de tot-
standkoming van het instandhoudingkapitaal werd 
bijgedragen door: de Provincie Utrecht, Utrecht 
Universiteit, het KfHein Fonds en het Elise Mathilde 
Fonds. 

De voor de doelstelling noodzakelijke investerin-
gen zijn ondergebracht in projecten die tezamen 
als “projectenboek” het inrichtingsplan van het 
Bomenmuseum vormen. In het projectenboek zijn 
de projecten kort beschreven en begroot. Potentiële 
sponsoren kunnen uit dit boek hun keuze maken 
passend bij de eigen doelstellingen. Zij kun-
nen desgewenst bij wijze van tegenprestatie het 
Bomenmuseum gebruiken voor eigen activiteiten, 
bijvoorbeeld een feestelijke ontvangst of rondleiding.

Paardenkastanje ‘Gimborn’s Pride’ | Esther GrootCoulissen in de heidetuin | Maaike van Heek
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In 2018 werden de volgende projecten uitgevoerd:
* Aanleg van een natuurspeeltuin bij de Boomhut 
van Max. Sponsoren van dit project: Streekfonds 
Utrechtse Heuvelrug, Stichting Thurkowfonds en 
ontwerpbureau Eye & Image. 

* Aanvang vernieuwing en mechanisatie van de 
onbemensde bezoekersingang bij het hoofdgebouw 
middels nieuwe hekken, gestuurd via toegangs-
kaartjesautomaat of scannen van de jaarkaart. 
Hiervoor werd ook een nieuwe kaartjesautomaat 
opgebouwd. Afronding verwacht in 2019.  

* Tweede fase vernieuwing infrastructuur arbore-
tum (eerste fase eind 2017). De asfalthoudende 
verhardingen werden verwijderd en vervangen door 
halfverhardingen. Nieuwe paden werden aangelegd 
ter verdere ontsluiting van de collectie. Een aan-
tal bruggen werd verwijderd wegens verval en ter 
ondersteuning van de nieuwe ruimtelijke hoofdinde-
ling van het arboretum op basis van de centrale 
waterloop-as. De kosten werden voor een belangrijk 
deel gedekt door een particuliere erfenis.  

* Met de Stichting NatuurWijs (Natuurwijs.nl) 
werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten. 
NatuurWijs ontwierp i.s.m. NBG een derde educatie-
route “Reis door een Boom”, voor de groepen 4 en 
5. De route werd toegevoegd aan het totale educa-
tie-aanbod op de NBG-internetsite Bomenbiologie.
nl. Implementatie in 2019.  

Nieuwe paden | Maaike van Heek

* Voltooiing bouw kaploods in de kwekerij (in eigen 
beheer). Op het dak werden zonnepanelen aange-
bracht om energieneutraal te kunnen werken op de 
kwekerij en in de collectiekas.
 
* Op de begane grond van het hoofdgebouw werd 
een keuken gerealiseerd om de horecafaciliteiten 
voor bezoekers uit te breiden. De voormalige machi-
neloods kwam leeg en werd ingeruimd als ont-
vangstzaal voor grotere groepen en voor lezingen 
en vergaderingen. Beide projecten werden groten-
deels in eigen beheer uitgevoerd. 

* De voormalige zolder van de machineloods werd 
omgebouwd tot kantoorruimte o.a. voor de directie.

Nieuwe entree | Maaike van Heek

p r o j e c t e n
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Zondag 2 september: Natuurmarkt in samenwerking 
met Groei & Bloei uit Zeist. Gezellige kramen in het
arboretum, streekproducten, plantenverkoop, lekker-
nijen en kinderactiviteiten. Ca. 1000 bezoekers.

Zondag 9 september: Open Monumentendag. 
Ca. 300 bezoekers.

Zaterdag 13 oktober: Wereld Natuur Fonds 
Rangerdag. Regionale bijeenkomst WNF Rangers 
in het NBG incl. gebruik educatiespeurtochten NBG.

Zondag 14 oktober: Herfstknutselen en herfstkleu-
renwandeling voor jong en oud.

Zondag 11 november: Scandinavië op de 
Heuvelrug: gezinsmiddag over de kracht van het 
kleine met sprookjeswandeling en wichtelcadeautjes 
maken. Ca. 350 bezoekers.

t h e M a - e x c u r s I e s
Zondag 29 april: de evolutie in het plantenrijk

Zondag 27 mei: voortplanting in het plantenrijk

Zondag 23 juni: biodiversiteit

Zondag 30 september: hout en inhoudsstoffen

Zondag 14 en 28 oktober: herfstkleuren en padden-
stoelen

Naast de themamiddagen werden nog diverse klei-
nere thematische rondleidingen in het
Seizoen georganiseerd.

Concerten in de grote tent | Maaike van Heek Herfstknutselen | Maaike van Heek

e V e n e M e n t e n

Paasmaandag 2 april: seizoensopening met paasei-
eren zoeken, een optreden van de band Tamarix en
andere activiteiten voor jong en oud. 

Zondag 22 april t/m 3 juni: kunstexpositie ‘Ode aan 
de Natuur’ met kunstwerken van 44 keramiekkun-
stenaars.

Zondag 13 mei: Moederdag in de bomentuin. 
Moeders werden in de bloemen gezet met een
rododendron wandeling, een muzikaal optreden en 
een High tea. 

Pinksterzondag 20 mei: pinkster Kinderconcert met 
een optreden van het Strijkkwartet van meneer Sax. 

Pinkstermaandag 21 mei: Dag van het Kasteel en 
Korenfestival. Ca. 900 bezoekers.

Vrijdag 29 juni: ‘Midzomernachtgeluiden’ concert 
met André Heuvelman & the Live! B/ANDA. 

Zondag 1 juli: Buitenfestijn ‘Twee levens van hout’, 
met o.a. houtkunst, houten decoratie- en
gebruiksartikelen, inspirerende ideeën met hout, 
demonstraties, workshops houtbewerking. Ca. 1000 
bezoekers.

Zondag 13 juli: Open imkerijdag. Demonstraties 
imkeren door de imker van het NBG plus excursie 
drachtplanten. 

Zondag 19 augustus t/m 14 oktober: Land Art 
expositie ‘On the Move’ in samenwerking met 
het Waterliniemuseum en beeldhouwers van de 
Heuvelrug. 
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k I n d e r a c t I V I t e I t e n
Door het jaar heen georganiseerde kinderactiviteiten 
onder begeleiding met een natuur- of ander maat-
schappelijk thema:
Zondag 18 maart: nestkastje maken
Zondag 10 juni: boomschors
Zondag 23 september: braakballen
Zondag 18 november: dieren in winterrust
Zondag 16 december: kerststukjes maken

r o n d l e I d I n g e n
In 2018 werden ca. 100 rondleidingen gegeven door 
vaste rondleiders en trokken in totaal ca. 1000 deel-
nemers. Ook scholen bezochten het Bomenmuseum 
- voornamelijk basisscholen - en liepen de educatie-
ve ontdekkingstocht en maakten veelvuldig gebruik 
van de educatieve Boomhut van Max. 

Leerlingen van een aantal middelbare scholen in de 
regio konden enkele weken hun maatschappelijke 
stages invullen in het Bomenmuseum. 

Op 11 september werd de jaarlijkse relatiemiddag 
georganiseerd voor alle stichtingen, fondsen en 
andere organisaties, die het Bomenmuseum onder-
steunen.

Paddenstoelenexcursie Nieuwe kegels | Esther Groot

c o l l e c t I e -  e n 
c o l l e c t I e b e h e e r

Van de ca. 10.000 bomen en struiken in het arbore-
tum van het Bomenmuseum maakt een grote meer-
derheid deel uit van de geregistreerde 
collectie. De collectie omvat ca. 3.000 verschillende 
soorten en cultivars. De gegevens zijn opgeslagen 
in een moderne database (TreeWise), die beschik-
baar is op internet via de site van het NBG. In 2014 
werden 172 nieuwe accessies toegevoegd aan de 
collectie. Helaas moesten door de januaristorm en 
de zomerdroogte, ca. 200 accessies worden afge-
voerd. Een flink deel daarvan werd ad hoc afgestekt 
en opgekweekt. De verwachting is dat daarvan de 
komende jaren een aanzienlijk deel zal terugkeren 
in het arboretumgedeelte, om zo de genetische 
diversiteit van de collectie zo goed mogelijk in stand 
te houden. 

Het collectiebeheer wordt uitgevoerd door de direc-
teur en 3 vrijwilligers en wordt geadviseerd en bege-
leid door de Collectiecommissie. Het ecologisch 
beheer, ingezet in 2017, werd gecontinueerd. Een 
groot deel van de grasmatten werd verder ver-
schraald. De eerste resultaten daarvan (toename 
bloeiende kruidachtige planten) wordt naar verwach-
ting zichtbaar in 2019. 

De deelname aan de database TreeWise (door het 
inbrengen van alle collectie-accessies en gege-
vens) werd uitgebreid met Trompenburg Tuinen en 
Arboretum te Rotterdam en besprekingen werden 
gestart met Pinetum Ter Borgh te Anloo. De bedoe-
ling is zoveel mogelijk arboretumcollecties in NL 
onder te brengen in TreeWise ter raadpleging op 
internet en ter verbetering van de maatschappe-
lijke en wetenschappelijke beschikbaarheid van in 
Nederland aanwezige exotische houtige gewassen.  
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V r I j w I l l I g e r s

Het aantal vrijwilligers groeide in 2018 naar 85 
waardevolle krachten. De vrijwilligers waren het hele 
jaar weer uitermate actief in het onderhoud van het 
arboretum, met het beheer van de collectie, in de 
winkel, met het ontvangen van groepen bezoekers, 
met de organisatie van evenementen en rondleidin-
gen en met het beheer van Facebook.

Op 31 augustus werd een dag georganiseerd voor 
de vrijwilligers waarbij een bezoek aan Leiden 
werd gebracht. De Hortus Botanicus en het Von 
Sieboldthuis stonden op het programma. 

Vrijwilligers van de educatie-afdeling van de Hortus 
Amsterdam kwamen kijken naar de twee jeu-
geducatiespeurtochten van het Bomenmuseum. 
Deze speurtochten boden zoveel inspiratie dat 
zij naar verwachting in de toekomst uitgewisseld 
zullen worden met de Hortus Amsterdam. In het 
kader van de waardevolle samenwerking met de 
Hortus Amsterdam en andere botanische tuinen 
in Nederland verleent het Bomenmuseum hieraan 
graag haar medewerking.

De tuinploeg

Het financiële verslag van 2018 is beschikbaar op 
de ANBI-pagina van de website van het 
Bomenmuseum.

https://www.bomenmuseum.nl/steun-ons/
anbi/

De Grote Vijver | Maaike van Heek

F I n a n c I ë n

http://www.gimbornarboretum.nl/ANBI.html
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Nationaal Bomenmuseum Gimborn 
Stichting Von Gimborn Arboretum
Velperengh 13
3941 BZ  Doorn
Tel. 0343-412144
E-mail: info@bomenmuseum.nl
Foto: Esther Groot

www.bomenmuseum.nl
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