Wandeling in het Belmonte Arboretum door de Rhine Town Roses
Het Belmonte Arboretum te Wageningen ligt op het landgoed Belmonte.

In 1845:
Bouwde Thierry Juste, baron De Constant Rebecque de Villars op zijn landgoed een villa in Italiaanse
stijl met een spectaculair uitzicht over de Neder-Rijn.
In 1936:
Kwamen villa en bijbehorend park in bezit van Het Geldersch Landschap en de gemeente
Wageningen.
De villa werd verwoest in de Tweede Wereldoorlog.
In 1951:
Is het landgoed overgegaan naar de toenmalige Landbouwhogeschool Wageningen en deed het
dienst als botanische tuin voor de universiteit.
Sinds 2012 wordt het park beheerd door de “Stichting Belmonte Arboretum”
Het prachtige park laat elke bezoeker genieten van de rust, het prachtige uitzicht en de grote
verscheidenheid aan bomen en planten.

Hoe prettig is het om met een deskundige als onze Queen in de botanische tuin “Belmonte
Arboretum” op de Wageningse Berg te wandelen
Zij kon ons met enthousiasme vertellen over de bijzondere flora.
Over de prachtige bomen, acers ( esdoorn), malus (appelboom) ,sierkersen, rozen, lijsterbessen,
magnolia’s en berken. Veel planten stonden eind oktober nog in bloei.
Met 1500 soorten heeft Belmonte de grootste rododendroncollectie van de Benelux.
De Cortenstalen tulp maakte ooit deel uit van een grote beeldententoonstellingin het park.
Dankzij de naambordjes en de informatie van de Queen steken we er ook nog wat van op.
Vanaf de bankjes aan de rand van het park heb je adembenemend uitzicht op de Neder-Rijn en de
Betuwe aan de overzijde.
Zeker nu in de herfst met al die mooie warme tinten was ons bezoekje meer dan de moeite waard.
Wij zijn verder gewandeld naar het naast gelegen Fletcherhotel.
Met een stukje boerenkaas (een aangeboden versnapering door de bijna jarige Freule) en wat
drinken hebben we nog even mogen genieten van de zonnestraaltjes.
Een gezond, leerzaam en gezellig uitje, voor herhaling vatbaar!

