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Fonds Jelena De Belder
Het Fonds Jelena De Belder werd in 2003 opgericht in herinnering aan Robert en Jelena De Belder. 
Dit fonds biedt ondersteuning bij stages, opleidingen en excursies voor studenten en tuiniers. Zo 
komen er telkens weer nieuwe generaties tuiniers ervaring opdoen in Arboretum Kalmthout. 

Robert en Jelena De Belder stonden aan de basis van het huidige Arboretum Kalmthout. Hun 
legendarische en aanstekelijke enthousiasme deed tuinliefhebbers op een andere manier naar 
tuinieren en planten kijken en zette honderden mensen aan het tuinieren. Veel studenten uit de 
hele wereld profiteerden van hun onuitputtelijke kennisbron, bekwaamden zich in de praktijk van 
het tuinieren en vergrootten hun theoretische plantenkennis.

In 2018 kwamen er enkele Belgische stagiairs naar Arboretum Kalmthout om zich in onze wijze 
van tuinieren te bekwamen en de planten uit de arboretumtuin beter te leren kennen. Een visie en 
filosofie die we vastlegden in een boek ‘Van madeliefje tot sequoiadendron’, over de veertigjarige 
carrière van tuinchef Eddy Avanture. 

In 2018 ondersteunden we de deelname aan 
een studieweekend voor jonge tuiniers naar het 
zuiden van het Verenigd Koninkrijk voor  
Collete Barnes (GB), Dan Crowley (GB) en 
Wannes De Vos (BE). Naast het bezoek aan 
tuinen, stonden verschillende lezingen op het 
programma. 

STAGAIRS 2018
 – Ilektra Charitos (BE)
 – Sam Ferny (BE)
 – Arthur Matthys (BE)
 – Yorn Swaenen (BE)
 – Tina Truyts (BE) 
 – Lennert Van Den Bosch (BE)

In het najaar namen medewerkers, vrijwilligers, 
gidsen en stagiairs deel aan een studiebezoek 
aan het natuurdomein Het Zwin in Knokke en 
bezochten zij het Bizarium in Sluis (NL).

“It was a thoroughly inspirational weekend, enabling me to gain in-depth 
knowledge from woody specialists on a number of different genus and 
topics. Meeting the plant expert Roy Lancaster was a definite highlight, 
and having the chance to hear some of his amazing stories, and learn from 
his wealth of knowledge and approach to plants and gardens. On top of 
all this, I had the opportunity to learn from other colleagues on the tour, 
about their gardens and collections, and gained contacts in the industry 
from some of the top, often unheard of, gardens. In summary, I gained a 
vast wealth of knowledge from this trip and greatly increased my depth 
of knowledge on certain genera – genera that tend to be underrated or 
misunderstood by the general gardening public.”
 — Collete Barnes



Bankenfonds
In 2018 werden twee tuinbanken geschonken. Ze kregen 
in overleg met de tuinchef en de assistent-tuinchef een 
passende plek in de tuin. Er was ook een gift voor een 
kasteelbank die later bij het gerenoveerde Vangeertenhof 
een plaats moet krijgen. 

In het paviljoen in de vlindertuin is een unieke bank 
gerealiseerd. Het is een zitelement dat én bank én half-
transparante afscheidingswand vormt, passend bij de 
bijzondere architectuur van het paviljoen. Vrijwilliger  
Gilbert Uitdenhouwen tekende het ontwerp.

“In Hillier Gardens lopen we voorbij een aantal Pittosporum: 
Pittosporum crispulum en Pittosporum ‘Tomtom’. Van die P. 
crispulum zijn er wat oude gedroogde zaaddozen en ook enkele 
verse, ongeopende, in mijn jaszak gevallen. Ik ontdekte ze thuis en 
heb ze getekend … De lezingen waren erg interessant, vooral deze 
over bramen, Rubus. Deze lezing stelde de braam voor zoals we 
hem eigenlijk zouden moeten kennen, als waardige plant en niet 
als prikklig onding. Ik kijk er nu met een hernieuwde blik naar, en 
sindsdien noteer ik bij ons in Arboretum Kalmthout de namen van 
degene die wij groeien, steevast in mijn notitieboekje. Ook is de 
gewone braam bij mij onlangs in achting gestegen, op excursie naar 
het Zwin. Deze planten zijn de woonplaats van de boomkikker. Die 
had ik tot die dag nog nooit echt gezien, een hele mooie kikker, in 
zuivere tinten groen, met een unieke, bijna serene uitdrukking.”
  — Wannes De Vos

“I enjoyed a great number of tree-based conversations 
with fellow young IDS members over the weekend. With 
Rowan Griffiths (Hergest Croft), I discussed Acer
growing and particularly plants under the name of A.
metcalfii. The introduction to the collections at the 
gardens from David Jewell was also very interesting. It 
was great to see some of the horticultural compositions 
in the gardens illustrated at different times of year. His 
eye for combinations is very impressive and inspiring. 
It was great to follow up this talk with a walk in the 
gardens highlighting aspects that had been introduced 
in the presentation. The winter garden is a favorite 

area of mine and I particularly enjoyed seeing Betula albosinensis ‘Bowling 
Green’, which has of course found fame on the front of the latest edition of 
The Hillier Manual of Trees and Shrubs.”
  — Dan Crowley



Collectiefonds
In het begin van het jaar zijn vijf grote duindoorns verplant: 
Hippophae salicifolia ‘Robert’. Het zijn unieke cultivars vernoemd 
naar Robert De Belder, die verhuisden van de fietsparking naar de 
arboretumtuin. Ze kregen een nieuwe plek waar ze toekomstgericht 
kunnen uitgroeien en zonder zorgen wortelopslag mogen vormen. 
Nabij de Gloriëtte zijn de grote Prunus lauracerasus verwijderd, 
nadat ze eind 2017 onder het gewicht van de sneeuw de omringende 
collectieplanten overschaduwden. Ondertussen zijn er nieuwe 
toverhazelaars, Japanse kerselaars en pluimhortensia’s aangeplant. 

Met de steun van het 
collectiefonds plaatsten we 
de uitzonderlijke bloei van 
de zeldzame Emmenopterys 
henryi in de kijker. Een stelling 
met uitkijkplatformen bracht 
de bezoekers tot hoog in de 
boomkroon en dicht bij de bloemen. Dankzij een korte video 
kunnen we de gebeurtenis blijvend in herinnering houden. 

De presentatie van de Japanse bonsai is vergroot en 
verbeterd. De boompjes hebben nu meer (zon)licht en 
bezoekers kunnen ze makkelijker bekijken. Centraal is er 
nu ook een plek voor de verzameling dwergwaterlelies. De 
nieuwe inrichting bouwden we volledig in eigen beheer, met 
medewerkers en vrijwilligers. 

2018 was een bijzonder jaar voor wat het weer betreft: zeer 
weinig regen en lange, warme, droge periodes. Watergeven 
van jonge aanplant van de afgelopen jaren voorkwam – zo lijkt 
het toch – grote schade aan de collectie. Het onderzoek naar 

en de behandeling van de verzuring in de tuin is verdergezet. De resultaten tonen ondertussen al 
hoopvolle tekenen van verbetering. Het project zal de komende jaren voortgezet worden. 

Met de steun van het collectiefonds 
zijn verzamelingen van Japanse 
cultivars van Hydrangea serrata en 
van Galanthus aangekocht. Ze kregen 
passende plekken in de arboretumtuin. 

Tenslotte verleenden we onze 
medewerking en steun aan het project 
www.treesandshrubsonline.org van 
de International Dendrology Society 
voor het plantengeslacht Hamamelis, 
toverhazelaar. 


