Investeren in de Groene Schatkamer van Nederland
In 2010 droeg Utrecht Universiteit het Von Gimborn Arboretum over aan de gelijknamige stichting. Deze stichting was het gevolg
van een burgerinitiatief om het arboretum en haar collectie van onschatbare waarde veilig te stellen voor de toekomst. Sindsdien
bruist het arboretum van de ontwikkelingen en activiteiten. Met niet-aflatende steun van donateurs, fondsen, bedrijven en
vrijwilligers en met een flinke dosis ondernemerschap binnen de eigen gelederen heeft het arboretum vanaf 2010 tot nu toe een
aanzienlijke groei doorgemaakt.
In 2011 presenteerden we de eerste inrichtingsvisie ‘2011-2015’ met daarin allerlei projecten ter verbetering van de inrichting en
van de uitstraling van het arboretum. Inmiddels is een groot aantal projecten uit deze eerste editie gerealiseerd met steun van
fondsen en bedrijven. De resultaten van deze projecten zijn te zien in deze editie bij ‘Al gedaan’.
Voor u ligt de tweede editie van ons projectenboek met daarin de plannen voor de periode 2014-2018. Deze plannen zijn
ontwikkeld om nog meer bezoekers naar het arboretum te trekken en daarmee de exploitatie verder te verbeteren. Een breder
aanbod aan educatie en activiteiten dragen daaraan direct bij. Het toenemend aantal bezoekers mag natuurlijk geen afbreuk doen
aan de kwaliteit van dit schitterende bomenpark.
In deze inrichtingsvisie treft u een verscheidenheid van elementen aan, die gezamenlijk een visie verwoorden: het arboretum als
plek om biodiversiteit te beleven, kennis over te dragen en te ontspannen. De unieke, wetenschappelijk beheerde collectie is de
spil waaromheen het arboretum draait. De collectie vormt de basis en het decor van alle activiteiten en evenementen.
Een gezonde exploitatie en een gevarieerd, creatief aanbod aan evenementen en activiteiten waarborgen het voortbestaan van dit
grootste arboretum in Nederland. Om de projecten uit dit projectenboek te kunnen realiseren, vragen we uw steun.
Alle steun, groot en klein, is zeer welkom!
Bestuur en directie
Stichting Von Gimborn Arboretum
telefoon: 0343-412144 | e-mail: info@gimbornarboretum.nl

Partners van het Von Gimborn Arboretum
Het Von Gimborn Arboretum prijst zich gelukkig met de steun van Instandhouding Partners en van Project Partners.
De Instandhouding Partners steunen het arboretum jaarlijks in de vorm van financiële bijdragen aan de instandhouding.
Project Partners steunen gericht bepaalde projecten.

Instandhouding Partners
KF Hein Fonds
Elise Mathilde Fonds
Universiteit Utrecht
Provincie Utrecht
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Fonds

Project Partners 2009 - 2014
Stichting De Boom
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Koninklijke Heidemaatschappij, afdeling Utrecht
Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht
Ridderschap van Utrecht
Nachenius Tjeenk Fonds

Leenheren van ‘t Sticht
Vriendenstichting Wachendorff
Vormgevingstudio Eye & Image
Stichting Gansoord
Mien van ‘t Sant van Fonds
ANWB Fonds
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19. Werkschuur voor vrijwilligers met machineloods
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Klimpiramide met kabelbaan
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2. Renovatie en uitbreiding parkeerterrein en terras
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Renovatie huidige bedrijfsgebouw

3. Bouwen met hout
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Nieuwe entree

4. Verbetering waterbeheer en slotensysteem

10. Entreelogistiek bij bezoekerscentrum

5. Collectiebeheer en -documentatie

11. Houtpaviljoen

6. Von Gimborn App

12. Leven onder de grond

7. Informatiepanelen Kennisgebieden met consoles

13. Nieuwe evenementen tent

8. Renovatie schelpenpad voor gehandicapten

14. Uitbreiding informatiepanelen en bewegwijzering

9. Rollend materieel, zoals golfkar en maaier

15. Kunst en Cultuur

10. Diversen: promotiefilms en terrasmeubilair

16. Bijencentrum

11. Kunst & Cultuur

17. Uitbreiding audiovisuele thematours

Nog te doen

1. Panoramisch uitzichtpunt
Bij de grote vijver achterin het arboretum wil de Stichting
een uitzichtpunt plaatsen dat in verschillende hoogten een
verschillend uitzicht biedt over het arboretum en over de Heuvelrug .
De eerste verdieping is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Inschatting kosten: € 108.000,00

2. Vernieuwing padenstructuur
De begaanbaarheid van het padenstelsel is voorwaarde voor een prettig bezoek, mede ook voor bezoekers met een
lichamelijke beperking. Het huidige padenstelsel is hoognodig aan renovatie toe. Dat geldt voor zowel de verharde
paden, als de onverharde paden. Hiermee verwant zal ook de bewegwijzering vernieuwd worden en beter inpasbaar
worden gemaakt in de beoogde arboretumbeleving.
Inschatting kosten: € 125.000,00

3. Klimtoren met kabelbaan
Een kinderbezoek aan het arboretum wordt extra leuk door goed ingepaste speelelementen zoals een klimtoren met
klautermogelijkheden, een schommel en natuurlijk een grote, stoere kabelbaan. Beide elementen zorgen voor veel
vertier.
Inschatting kosten: € 46.000,00

4. Nieuw bezoekerspaviljoen met Panorama Heuvelrug
Een groene schatkamer en levend museum verdient een goed geoutilleerd bezoekerscentrum. In dit paviljoen
zijn bijvoorbeeld ontvangst- en vergaderfaciliteiten, een expo ruimte, een (deels digitale) bibliotheek en een
theeschenkerij met arboretumwinkel. In dit paviljoen is tevens een mogelijkheid opgenomen om het Panorama
Heuvelrug initiatief onder te brengen. Onderstaand een impressie van een mogelijk ontwerp.
Inschatting kosten: € 1.500.000,00

5. Banken: plan voor 30 stuks
Het arboretum kent een onevenwichtige verzameling banken. Ook het aantal aanwezige banken blijkt onvoldoende.
Inmiddels is gekozen voor een eenduidig ontwerp voor de banken. De banken worden vervaardigd van Nederlands
hout.
Het is ook mogelijk om een bank te schenken en te voorzien van een gedenkplaatje.
Inschatting kosten: € 400,00 per bank

6. Leven in het Water
Een enerverend jeugdeducatie programma. Kinderen krijgen de kans om kennis te maken met wat er zoals in en
rondom het water leeft aan kleinere organismen. De soortenrijkdom is verrassend. Er kan naar hartenlust met
zoekkaart, vergrootglas, schepnetje en andere verzamelattributen worden gezocht naar allerlei organismen. En dan
gauw naar de Boomhut van Max om de zoekresultaten van heel dichtbij te bekijken.
Inschatting kosten: € 15.000,00

7. Kweekkas voor vermeerdering eigen collectie
Het opkweken en vermeerderen van de eigen bomen- en struikencollectie hoort bij een kwalitatief goed
collectieonderhoud. Daarbij is ook aandacht voor bedreigde soorten en waarom conservering daarvan belangrijk is.
Daarvoor is een kweekkas noodzakelijk.
Kosteninschatting kas van 10 x 30 meter: € 80.000,00

8. Renovatie huidige bedrijfsgebouw
Als tussenstap naar een nieuw bezoekerspaviljoen is het wenselijk om de loods achter het huidige bezoekerscentrum
op korte termijn geschikt te maken als expo- en ontvangstruimte. Voor eigen evenementen en bijeenkomsten, maar
zeker ook voor zakelijke verhuurdoeleinden. De loods is een aantrekkelijke locatie voor bedrijven om te vergaderen in
combinatie met teambuilding activiteiten in het arboretum.
Inschatting kosten: € 69.000

9. Nieuwe entree
Vanwege de matige beeldkwaliteit van de toegangsweg naar het arboretum (Velperengh), is een herkenbare en
Inspirerende toegangspoort belangrijk. Hiermee zal de arboretum beleving al bij binnenkomst
zichtbaar en verrassend zijn, voor bezoekers en voor de omgeving.
Inschatting kosten: € 60.000,00

10. Verbetering entreelogistiek bij bezoekerscentrum
De toegang tot het arboretum is geregeld middels een entreekaarten betaalautomaat. De automaat zelf voldoet,
maar de automaat wordt regelmatig vergeten, niet herkend of niet begrepen. Om de entreelogistiek effectief en
overzichtelijk te kunnen organiseren, is een aantal extra functionaliteiten noodzakelijk zoals een
toegangscontrolesysteem, een tourniquet en twee mooie houten hekken voor het afsluiten van het parkeerterrein en
terras. Bij de in-/uitgang aan de Vossensteinsesteeg is een derde houten hek noodzakelijk.
Inschatting kosten: € 27.000,00

11. Houtpaviljoen
In het arboretum is een verscheidenheid aan houtsoorten te vinden. Deze soorten hebben eigen kenmerken en
toepassingsmogelijkheden. Het ‘tweede leven’ van hout (na de kap) speelt een belangrijke rol, of het nu gaat om
de transformatie van hout naar papier, bouwmaterialen, meubels of energie.
Het arboretum wil haar bezoekers in dit duurzame houtpaviljoen kennis laten maken met dit ‘tweede leven’ en de
technologische ontwikkelingen rondom houttoepassingen.
Inschatting kosten: € 73.000,00

12. Leven onder de grond
Ook onder de grond is het arboretum een schatkamer vol bijzonderheden. De biodiversiteit in de bodem is groter dan
boven de grond en is van groot belang voor de gezondheid van bomen. Veel van die biodiversiteit is aan het oog
onttrokken. Aandacht voor dit rijke bodemleven in (ofwel onder) het arboretum zal een speciale plaats krijgen. In dit
‘Bodem Infopunt’ kunnen bezoekers kennis maken met het leven onder de grond en alle facetten hiervan.
Inschatting kosten: € 73.000,00

13. Nieuwe Flextent voor evenementen
Voor de organisatie van buitenevenementen is een grote tent onontbeerlijk. Onze huidige tent is na vijf jaar aan
vervanging toe en wordt te klein met het groeiend aantal bezoekers. De flextent op onderstaande foto’s wordt wel
eens gehuurd; een flinke kostenpost in de evenementenbegroting. Een flextent van deze omvang kan ook
dienen voor zakelijke verhuurdoeleinden in het arboretum.
Inschatting kosten: € 15.000,00

14. Uitbreiding informatiepanelen en bewegwijzering
In 2013 zijn nieuwe informatiepanelen op houten consoles gerealiseerd in het arboretum. Kleurrijk, passend in het
landschap en voorzien van de nieuwe huisstijl die bestaat uit een cellenstructuur als basis van alle levende
organismen. De 7 geplaatste informatiepanelen hebben allen betrekking op kennisgebieden, zoals water, hout en
biodiversiteit. Voor de presentatie van de topcollecties wil het arboretum een tweede serie van 8 panelen op consoles
laten maken. Ook de bewegwijzering in het arboretum en de routeaanduidingen zijn nodig aan vervanging toe.
Inschatting kosten: € 28.000,00

15. Kunst en Cultuur
Kunst en cultuur zijn onlosmakelijk met het arboretum verbonden. Door het jaar heen worden allerlei kunst- en
culturele evenementen in het arboretum georganiseerd: van een jeugdopera tot een beeldententoonstelling, van de
Groei & Bloei markt tot de jaarlijkse Von Gimborn Pinksterconcerten.
Deze culturele buitenactiviteiten worden zo veel mogelijk kostendekkend georganiseerd.
Financiële ondersteuning is gewenst om tegenvallende opkomsten bij slecht weer op te vangen en om een nog
gevarieerder aanbod aan evenementen te kunnen realiseren met dit initiatief.

16. Bijencentrum i.s.m. de Bijenvereniging Driebergen-Doorn
In vervolg op het grote succes van de Boomhut van Max, waarin planten en de evolutie centraal staan, wil het
arboretum in samenwerking met de Bijenvereniging Driebergen-Doorn een landelijk bijencentrum realiseren.
In dezelfde stijl als de boomhut, zodat ook dit centrum naadloos in het landschap past. In het bijencentrum kunnen
bezoekers van alle leeftijden kennismaken met de fascinerende leefgemeenschap van de bij, met soorten
bijen en met hun leefomgeving. Ook zal de prominente rol van de bij in de biodiversiteit uitvoerig worden belicht. Ook
een drachtplantenwandeling en/of een drachtplantentuin maken deel uit van dit project.
Inschatting kosten bouw en inrichting: € 75.000,00

17. Uitbreiding audiovisuele thematours
De omvang en diversiteit van de collectie gaan leven bij het publiek wanneer gekozen kan worden voor thema
wandelingen, waar het publiek op een prettige, laagdrempelige wijze in woord en beeld wordt voorgelicht.
Te denken valt bijvoorbeeld aan thema‘s als "coniferen", "monumentale bomen", “De Von Gimborn erfenis",
“Boombasten“ en “De vier seizoenen”.
Deze audiovisuele thematours worden aangeboden met een beknopte wandelgids met daarin de wandelroute met
informatiepunten en beknopte achtergrondinformatie.
Inschatting kosten per audiovisuele tour: € 10.000,00

18. Investeer in groei, adopteer een boom
Heeft u ook een bijzondere band met bomen?
Dan kunt u als particulier of als organisatie een boom adopteren. Zo draagt u bij aan de verzorging, het onderhoud
en de instandhouding van het arboretum.
Als organisatie laat u bovendien zien dat u maatschappelijk verantwoord ondernemer bent. Een boom adopteren is al
mogelijk vanaf € 250,00 per jaar. En u zult begrijpen: size matters….!

19. Werkschuur met machineloods
Plan is om de huidige machineloods te verbouwen tot expo en ontvangstruimte (zie project nr. 9). Een nieuwe
werkschuur voor onze vrijwilligers met machineloods dient elders in het arboretum te worden gerealiseerd. De schuur
zal met eigen hout uit het arboretum worden gebouwd door onze eigen medewerkers en vrijwilligers. We vragen een
bijdrage voor de extra werkzaamheden die niet in eigen beheer gedaan kunnen worden, zoals het storten van een
betonnen fundatie.
Inschatting kosten voor werkzaamheden door derden: € 25.000,00

20. Diversen
In het arboretum is een keur aan apparatuur, rollend materieel en machines aan vervanging toe. Goed materieel is
immers van groot belang voor de werkspirit van medewerkers en vrijwilligers .
1. Werkpaard ‘Gator’: Een terreinwagentje met grote laadbak
Prijs: € 14.000,00
2. Mankar: voor onderhoud van paden en bemesting
Prijs: € 3.000,00
3. Golfkarren (voor oudere bezoekers en mensen met fysieke beperking)
Prijs: € 4.000,00

21. Nieuwe collectiegids
De kracht van de unieke collectie van het arboretum ligt mede in het kwalitatief hoge wetenschappelijk getinte
beheer. Individuele bomen en struiken zijn gelabeld en de collectie is in een eigen database opgenomen en
ontsloten via internet. Nu kunnen het publiek, andere botanische tuinen, overheidsinstellingen en kwekerijen bekijken
wat er allemaal in het arboretum groeit. Dit project is financieel mogelijk gemaakt door de Vriendenstichting
Wachendorff en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Dan heeft de Stichting de intentie om een nieuwe, kleurrijke collectiegids met
prachtige foto’s uit te geven. In deze rijk geïllustreerde collectiegids zal een
aanzienlijk deel van de collectie zijn opgenomen.
Inschatting kosten collectiegids: € 28.000,00

Afgerond

1. Boomhut van Max
Een spannende biologieles in de grootste boomhut van de Utrechtse Heuvelrug... In de ‘Boomhut van Max’ is van
alles te ontdekken over de evolutie van planten en dieren: van 13,8 miljard jaar geleden tot nu. Bekijk hoe boeiend de
kleine natuur is en maak van een mier een monster: verzamel wat materiaal buiten de boomhut, leg het onder de
microscoop en genieten maar in 3D.
En waar komt zuurstof eigenlijk vandaan?
In een animatie wordt dat uitgelegd.
Maar ook hoe de stam van een boom
dikker wordt, waar hij zijn voeding vandaan
haalt, waarom schimmels en bomen
vrienden van elkaar zijn en hoe belangrijk
licht is voor de groei van een boom.
De ‘Boomhut van Max’ is een spannende
biologieles. Leuk en
leerzaam voor alle
leeftijden.
Vele sponsoren hebben
dit project mogelijk
gemaakt. Ze hebben
een ereplaats bij de
boomhut.

2. Uitbreiding / herinrichting parkeerterrein
Het oude parkeerterrein in het arboretum is opnieuw ingericht. Een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en een
algehele renovatie waren noodzakelijk om het groeiend aantal bezoekers logistiek in goede banen te leiden.
De Koninklijke Heide Maatschappij, afdeling Utrecht en de Ridderlijke Duitse Orde hebben deze grondige
herinrichting en renovatie aangeboden aan het arboretum. Ook het terras en terrein rondom het bezoekerscentrum
zijn opnieuw bestraat. Het resultaat is prachtig. Het aantal parkeerplekken is aanzienlijk vergroot en het karakter van
het arboretum is meteen bij binnenkomst zichtbaar. De beplanting bestaat uit planten uit onze eigen collecties en is
deels gedoneerd door Darthuizer Boomkwekerij en vaste plantenkweker Jan van Houtum.

3. Bouwen met hout
Hout als bouwmateriaal was onmisbaar in de geschiedenis van de mens en is dat vandaag de dag nog steeds.
In het arboretum kunnen kinderen zelf met hout aan de gang en hun eigen huis bouwen. Met eikenhouten
bouwelementen als lego stukken. Wanneer het huis is gebouwd, is het ca. 1.70 hoog.
Dit project is mogelijk gemaakt door de Stichting Zonnig Bouwen.

4. Verbetering waterbeheer en slotensysteem
In samenwerking met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
is de waterhuishouding in en rond het arboretum beter op elkaar
aangesloten. De waterhuishouding in het arboretum is met twee stuwen
gestabiliseerd, waardoor het kwalitatief hoogwaardige kwelwater
behouden blijft. Dit kwelwater is een enorme stimulans voor de
biodiversiteit.
Dit project is financieel mogelijk gemaakt en uitgevoerd door het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Aan de realisatie hebben
vrijwilligers van het arboretum meegewerkt.

5. Collectiebeheer en -documentatie
De kracht van de unieke collectie van het arboretum ligt mede in het kwalitatief hoge wetenschappelijk getinte
beheer. Individuele bomen en struiken zijn gelabeld en de collectie is in een eigen database opgenomen en
ontsloten via internet. Nu kunnen het publiek, andere botanische tuinen, overheidsinstellingen en kwekerijen bekijken
wat er allemaal in het arboretum groeit.
Dit project is financieel mogelijk gemaakt door de Vriendenstichting
Wachendorff en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

6. Von Gimborn App
Met je eigen smartphone het arboretum bezoeken en onderweg op een toegankelijke manier van alles te weten
komen over de collectie, over komende evenementen, nieuws en nog veel meer. Dat kan nu met de Von Gimborn App.
De app is binnenkort te downloaden in de verschillende stores voor iPhone en smartphone.
Dit project is financieel mogelijk gemaakt door een fonds, dat anoniem wenst te blijven.
De uitbreiding van de app voor visueel gehandicapten is gefinancierd door
Stichting Blindenhulp.

7. Informatiepanelen over Kennisgebieden
De schaars aanwezige informatiepanelen in het arboretum waren destijds geplaatst door de vorige eigenaar en door
weersinvloeden en nieuwe ontwikkelingen aan vervanging toe. Daarop is een nieuw concept ontwikkeld, waarin het
arboretum is opgedeeld in Kennisgebieden en Collectiegebieden. Een grafische cellenstructuur vormt de basis van
de ontwerpen, evenals de cellenstructuur de basis vormt van alle organismen. De panelen over de Kennisgebieden
zijn vormgegeven en geplaatst op consoles van hout, afkomstig uit Twente. De panelen over de Collectiegebieden
worden in een tweede fase gerealiseerd. Hiervoor wordt nog naar een sponsor gezocht (zie project 14).
Dit project is financieel mogelijk gemaakt door het ANWB Fonds, door de Ridderschap van Utrecht en door
vormgevingstudio Eye & Image.

8. Renovatie Schelpenpad voor visueel gehandicapten
Het Schelpenpad, ook wel het ‘Babbelende Bomenpad’ genoemd, is destijds aangelegd voor bezoekers met een
visuele handicap. Door het geluid van de schelpen te volgen, kunnen zij een wandeling maken door het arboretum.
Dit Schelpenpad was aan vernieuwing toe. Over de volle lengte van het Schelpenpad (ca. 2,5 km.) is een nieuwe
laag schelpen aangebracht.
Dit project is financieel mogelijk gemaakt door de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden en door de
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

9. Donatie rollend materieel, zoals maaier en golfkar
Rollend materieel is een belangrijke asset in het arboretum en door het veelvuldige gebruik ervan onderhevig aan
slijtage. Zo was het arboretum toe aan een nieuwe maaier met allerlei extra functionaliteiten zodat de vrijwilligers het
maaien van de vele grasvelden in het arboretum konden overnemen. Ook was er behoefte aan een nieuwe extra
golfkar.
De maaier en onkruidbrander zijn financieel mogelijk gemaakt door de Vriendenstichting Wachendorff.
De golfkar werd geschonken door de Soroptimist Club Utrechtse Heuvelrug.

10. Diverse donaties
PROMOTIEFILMS
De vormgevingstudio van het arboretum, Eye & Image uit Leusden, heeft - naast vele andere vormgevingprojecten twee promotiefilms gedoneerd. Samen met hun cameraman van Virtual Valley hebben zij een korte film gemaakt als
rondleiding door het arboretum en een special over de Boomhut van Max. Beide films zijn te bekijken op de website
van het arboretum.
TERRASMEUBILAIR
Golfclub ‘De Hoge Kleij’ wilde haar terrasmeubilair vernieuwen. Het ‘oude’ terrasmeubilair kon nog prima een tweede
Ronde mee en werd geschonken aan het arboretum.

11. Kunst en Cultuur
Kunstwerken Leo de Vries
De bijzondere beelden van kunstenaar Leo de Vries (1932 -1994) zijn een begrip in de kunstwereld.
De Stichting Leo de Vries heeft een aanzienlijk deel van de werken van Leo de Vries in permanente bruikleen
gegeven aan het arboretum. De beelden zijn bij het bezoekerscentrum en achterin het arboretum geplaatst in een
beeldentuin.

Von Gimborn Pinksterconcerten
Deze drukbezochte concerten zijn een jaarlijks terugkerend cultureel festijn op de Heuvelrug op Tweede Pinksterdag.
De ochtend is bestemd voor kinderen en de middag voor volwassenen. Deze concerten worden financieel gesteund
door Stichting Gansoord en het Mien van ‘t Sant Fonds.

