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Beste donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden 
De kalender geeft december aan en het is wintertijd in het arboretum. De natuur komt 
tot rust en verzamelt kracht voor een nieuw jaar van groei en bloei. Tijd om terug te 
kijken naar wat zich de afgelopen maanden voordeed in Notoarestoen.  
 
Verandering 
Ondanks de lastige tijd die Covid 19 ons bezorgt was het voor Notoarestoen een 
bijzonder jaar vol activiteit en vernieuwing. De tuin heeft een metamorfose ondergaan. 
De sloot naast het arboretum werd gedempt en de vijver uitgegraven. 
Martin Spiljart creëerde een kleine binnentuin, die betreden kan worden als je langs het 
borstbeeld loopt van de “oude notaris”, stichter van het arboretum. Oude rododendrons 
werden bijgesnoeid en omringd door jonge aanplant. Zo is het wandelgebied in de tuin 
weer een stukje groter en interessanter geworden. Maar hier bleef het niet bij. De oevers 
van de vergrote vijver lagen te wachten op aankleding. Onze groenman ging ook hier aan 
het ontwerpen en aan het werk. Tijdens een wandeling is het  resultaat te bewonderen 
van deze nieuwe inrichting. In zijn column aan het slot van deze Winterbrief vertelt 
Martin uitgebreid over de indeling en aanleg van de nieuwe vijvertuin. 
 
Geuren en Kleurendagen 2021 
Wat was het een tegenslag dat we vanwege Corona het afgelopen jaar de open dagen 
moesten annuleren! Ook werden de muzikanten teleurgesteld. Toch durven wij ervan uit 
te gaan dat we in 2021 de Geuren en Kleurendagen, zonodig in aangepaste vorm, weer 
kunnen organiseren. Van een aantal musici hebben we in ieder geval de toezegging al 
binnen. De volgende data kunt u dan ook alvast in de agenda zetten:  
De weekends van 8 & 9 mei en 15 & 16 mei.  
 
 



Vrijwilligersdagen  
Regelmatig krijgen wij als bestuur een compliment van bezoekers dat Notoarestoen er 
zo mooi “bijstaat”. Wij voelen ons dan zeer trots en maken dan altijd duidelijk dat dit 
mede te danken is aan onze trouwe ploeg vrijwillige tuiniers. Wij zijn verheugd dat we 
dit jaar drie nieuwe vrijwilligers konden verwelkomen. Zij maakten tijdens de actiedag 
NLDoet in september kennis met het werk in het arboretum en gaven zich op voor de 
tuinploeg. Op zaterdag 28 november werd er dit jaar voor het laatst gewerkt in de tuin. 
In het nieuwe jaar zal de eerste vrijwilligersochtend op zaterdag 30 januari zijn. Wil je 
ook een keer komen tuinieren en voelen hoe het is om vrijwilliger te zijn, kom dan eens 
langs op een werkochtend op de laatste zaterdag van de maand! Er wordt gewerkt en 
gepauzeerd in groepjes van 4 personen, zodat ook in deze coronatijd veilig kan worden 
getuinierd.  Voor meer informatie en data: www.arboretumeenrum.nl 
 
Nieuwe aanwinsten 
Voor de tuin rondom onze vergrote vijver werden dit najaar een aantal nieuwe soorten 
rododendrons, dwerg coniferen en veel kleurige vaste planten aangekocht. Bij zo’n 
aanschaf merken wij als bestuur aan den lijve hoe onmisbaar de donaties van onze 
donateurs zijn! Wij waren dan ook heel blij dat zich dit jaar wederom nieuwe donateurs 
aanmeldden.  
 
Vrijwilligersuitje 
Helaas moesten een aantal mensen afzeggen in verband met Corona. Een kleine groep 
vrijwilligers bracht op zondag 27 september een bezoek aan Arboretum Arcadië in 
Gasselte. Wiecher Huisman, ontwerper en eigenaar, gaf een boeiende rondleiding door 
de verzameling van niet-alledaagse bomen, heesters, rododendrons, azalea’s en 
coniferen. De tuin, die volgens de uitgangspunten van Feng Shui werd ontworpen biedt 
rust, evenwicht en harmonie. De middag werd afgesloten met een gezellige lunch  
rondom het haardvuur van restaurant De Wiemel in Gasselte.  
 
 
Tenslotte het woord aan onze hovenier Martin….. 
 
Metamorfose 
Nu het ‘project  vijvergraven’ achter de rug is, kan de ruimte die  hierbij vrijgekomen is 
weer worden ingevuld. De noord-zuidas in het arboretum is de komende jaren de plek die 
een ander karakter gaat krijgen. De beperkte ruimte en de vele wensen vragen om 
oplossingen. De focus van de nieuwe invulling zal niet alleen liggen op aanvulling van het 
sortiment maar ook op kleur en vorm.  Het terrein wordt redelijk  omsloten door oude 
groepen rododendrons en restanten van de bosplantsoen singel, die midden door het 
arboretum loopt. Hierdoor heb je het gevoel van een besloten binnentuin, met hier en daar 
verrassende doorkijkjes vanaf de paden. Om het doorkijk effect te versterken worden op de 
denkbeeldige as  twee beelden geplaatst, een pauw en een uil, om je zo te triggeren de 
seizoenentuin in te lopen. Deze binnentuin krijgt het thema van de vier seizoenen. De 
bedoeling is om in deze volgende fase van ontwikkeling de beplanting in het arboretum 
juist jaarrond aantrekkelijker te maken. De oosthelling van de vijver is afgelopen herfst al 
voor een deel beplant met voornamelijk herfstbloeiende heesters en vaste planten, zoals 
voorbeeld Aster en Phlox.  De kleuren  wit, grijs, blauw en roze zijn hier gecombineerd. 
Borders aan de zuidkant worden komend voorjaar ingevuld met zomerbloeiende heesters 
en vaste planten in een warme kleurencombinatie van rood, geel en oranje. De noord-



border is al een heel eind klaar. Zij bestaat uit planten die in de winter bloeien en die, door 
kleur, vorm  van blad of door takken, juist in deze koude periode van het jaar het meest in 
het oog springen. Gedwongen door de uitbreiding van de vijver zijn er met name nogal wat 
grote coniferen gekapt. in deze winterborder hebben we nieuwe  exemplaren teruggeplant. 
Gezien de beperkte ruimte is gekozen voor echte en semi-dwergen van coniferensoorten die 
door de kap zijn verdwenen of waarvan elders in het arboretum grote exemplaren staan. 
De lente biedt van zichzelf al een geuren en kleuren spektakel in het hele arboretum. 
Bomen die het geheel aan elkaar moeten schakelen zijn voornamelijk late bloeiers, 
bijzondere unieke soorten of bomen met een rijke besdracht. 
De ruimte tussen de Mammoetboom en de Zakdoekenboom wordt een nieuwe tuin waar 
vooral de echte dwergen onder de  rododendrons een plek gaan krijgen. Daarom moeten 
een aantal grote rodo’s verkassen naar de zuidkant. Hiervoor wordt komende winter op die 
plek ruimte gemaakt door in de bosplantsoen strook  beplanting weg te hakken. De ruimte 
tussen de zakdoekenboom en de echte Redwood is een ruimte voor planten die houden van 
diepe schaduw tot gefilterd licht. Het is nog een wens om als arboretum ook voor deze 
interessante groep van planten in de toekomst iets te gaan betekenen. 
Op de noordkant staan grote bomen, vooral de populier is een riskante boom, die gaan 
verdwijnen. Ook dit geeft dan weer ruimte voor een nieuwe invulling. 
Al met al meer dan genoeg om de komende tijd mee bezig te zijn.            
                                                                                                                                     Martin Spiljart 
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Actuele informatie: www.arboretumeenrum.nl. Hebt u vragen mail deze gerust naar 
info@arboretumeenrum.nl of stel uw vraag via het vragenformulier op de site. Bellen 
mag ook: 0595-492058. Stuur deze nieuwsbrief vooral door naar vrienden en 
belangstellenden.  


