
Stichting Arboretum Oostereng

In 2013 is de Stichting Arboretum Oostereng in het leven geroepen om 

het arboretum te beheren in samenwerking met de eigenaar Staatsbosbe-

heer. De stichting heeft de ANBI status. (Algemeen Nut Beogende Instel-

ling). Giften zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. 

Draag bij aan Arboretum 
Oostereng

Het materiaalhok en het terrein moeten worden gehuurd van Staatsbos-

beheer, er is gereedschap en onderhoudsmateriaal nodig en regelmatig 

wordt de collectie aangevuld. Daarvoor is geld nodig en er zijn geen vaste 

inkomsten.

•  Word donateur: 

Het maken en plaatsen van informatiebordjes en panelen, het onder-

houd en de aanschaf van zagen, spades en ander materieel, het in stand 

houden van de onderhoudsruimte en het aankopen van bijzondere 

bomen en planten, bekostigen we met giften. U kunt ons helpen door 

eenmalig of jaarlijks een bijdrage te geven. Elk bedrag is welkom en 

kan worden overgemaakt naar: Stichting Arboretum Oostereng, 

IBAN-nummer NL96 TRIO 0197 7742 29

Locatie & Parkeren

Keijenbergseweg 2, 6704 PJ  Wageningen. De ingang is bij hectometerpaal 4.3.

Er is nauwelijks parkeergelegenheid bij het Arboretum. Parkeermogelijkheden 

in de directe omgeving zijn: parkeerplaats Oostereng aan de Keijenbergseweg 

(hectometerpaal 3.8) en vlakbij Everwijnsgoed (hectometerpaal 4.8), aan de 

Regentesselaan en bij het bezoekerscentrum de Beken. Het arboretum is 

ook goed te bereiken vanaf Hotel Restaurant Nol in ’t Bosch of Restaurant 

Campman (ca. 10 min. lopen). 

Meer weten?

Kijk dan op www.arboretum-oostereng.nl 

Het arboretum is 8 ha groot. Lange tijd is het arboretum aan haar lot overgelaten. Het 
terrein werd overwoekerd door braamstruiken, brandnetels, esdoorns, eiken en vogelkers. 
Hierdoor waren bijzondere bomen uit het arboretum, ooit ontworpen door de bekende 
tuinarchitect Springer, nauwelijks meer terug te vinden.

Na een inventarisatie van de nog aanwezige bomen begon in 2011 de renovatie. Sindsdien 
werkt een groep vrijwilligers er hard aan het gebied om te vormen tot een toegankelijke en 
gevarieerde bomentuin met een natuurlijk karak- ter. 
Nieuwe en oude aanplant wisselen elkaar af. Elk 
jaar wordt het arboretum weer gevarieerder.  U 
bent van harte welkom om het arboretum te 
bezoeken.

Verscholen tussen bospercelen in 

Wageningen ligt het Arboretum Oostereng

Hout-bewerking

Vrijwilligers aan het werk

Arboretum Oostereng 
is in eigendom van 
Staatsbosbeheer.

Foto’s Leo Goudzwaard, Wilma Verburg, Judith Harrewijn en Saxifraga | Tekst, vormgeving en kartografie met medewerking Communicatiebureau De Lynx | juli 2020

Het arboretum is ca. 10 ha. groot en is lange tijd aan haar lot overgelaten. Het terrein werd 
overwoekerd door braamstruiken, brandnetels, esdoorns, eiken en vogelkers. Hierdoor waren 
bijzondere bomen in het arboretum, dat ooit werd ontworpen door de bekende tuinarchitect 
Springer, nauwelijks meer terug te vinden.

Na een inventarisatie van de nog aanwezige bomen begon in 2011 de renovatie. 
Sindsdien probeert een groep vrijwilligers het gebied om te vormen tot een toegankelijke 
en gevarieerde bomentuin met een natuurlijk karakter. Nieuwe en oude aanplant wisselen 
elkaar af. Elk jaar wordt het arboretum weer 
gevarieerder. U bent van harte welkom om 
het arboretum te bezoeken.

Verscholen tussen bospercelen in 

Wageningen ligt het Arboretum Oostereng.
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Vaste bewoners van het gebied…
boommarters, hagedissen, ringslangen, 
vleermuizen en heel veel soorten vogels
 

Het bomenpad
Arboretum Oostereng is ontsloten door de aanleg van een bomenpad. De route is 1,3 
kilometer lang en voert langs diverse bomen en jongere aanplant. Het pad slingert ook 
langs kleine weitjes, een  reuzenxylofoon, een blote voetenpad en bospercelen met een ge-
varieerde beplanting, zoals seringen, klimrozen, varens, longkruid, narcissen en vele andere 
soorten.  De route van het bomenpad is duidelijk gemarkeerd. De volledige planten- en 
bomenlijst is in te zien op www.arboretum-oostereng.nl

 

Aanleg door 
tuinarchitect 

Leonard Springer

Nr  Boom of  aandachtspunt: 

1 Beuk bomenboeket

2 Atlasceder

3 Bijenhotel

4 Appelboom

5 Cryptomeria

6 Tunnel

7 Edele zilverspar

8 Vogeldrinkschaal

9 Kaukasische spar

10 Nordmann zilverspar

11 Thuja standishii

12 Blotevoetenpad

13 Wintereik

14 Reuzenxylofoon

15 Paardekastanje

16 Sier-appelboom

Meerstammige beuk
Boommarter. 
Foto: Saxifraga, Mark Zekhuis

Zwavelzwam

Bomenpad

In 1941 wordt het landgoed verkocht aan Staatsbosbeheer. 
Helaas wordt de villa aan het eind van de tweede wereldoor-
log door Duitse bombardementen verwoest omdat deze een 
belangrijke rol speelde bij de ontsnapping van Britse militai-
ren tijdens Operation Pegasus. 

Op een gedeelte van het terrein van het landgoed wordt 
in 1960 een landbouwkundig instituut gevestigd. Het hele 
terrein wordt ter beveiliging afgesloten met een hek. In 1982 
sluit het instituut. In 2002 worden de gebouwen verwijderd 
en aan de natuur teruggegeven.

Karakter van het arboretum

Na de tweede wereldoorlog werd het landgoed Oostereng 
en het daarin opgenomen arboretum aan zijn lot overgela-
ten. Een actieve vrijwilligersgroep is sinds 2011 druk bezig 
met het herstel van het arboretum. 
Het belangrijkste verschil met andere arboreta is dat de 
natuur hier is ingepast. Daarom is dit arboretum geen aan-
geharkt park. Sommige delen zijn vrijwel ondoordringbaar. 
Gevallen bladeren en dood hout blijven liggen. Dit leidt 
onder andere tot een grote rijkdom aan schim-
mels en paddenstoelen. Een gevarieerde vegetatie 
en dood hout met veel holtes zorgt voor een 
grote biodiversiteit. 
Het doel is om de oude bomen, de ideeën van de 
vroegere eigenaren, het ontwerp van tuinarchitect 
Springer en

De historie

Tot het midden van de 19e eeuw bestond het gebied tussen Wa-

geningen, Bennekom en Renkum uit woeste gronden. De weinig 
vruchtbare grond was geschikt voor houtteelt, dennenbossen wel 
te verstaan. Uit dennennaalden werden o.a. dennenolie en boswol 
(materiaal voor het vullen van kussens), gemaakt en verkocht in 
een boerderij. Rond 1860 worden het terrein en boerderij omge-
bouwd tot een herenboerderij en wordt begonnen met de aanleg 
van Landgoed Oostereng. Uit deze tijd stammen waarschijnlijk de 
rechte lanen van beuken/eiken en verschillende bosvakken, maar 
ook de karakteristieke meerstammige beuk die op het voorblad 
staat afgebeeld.

In 1899 komt het gebied in handen van de familie Insinger. Zij 
zijn liefhebbers van bijzondere bomentuinen en laten voor die 
tijd bijzondere soorten aanplanten, zoals Amerikaanse eiken, 
Robinia’s, Douglas sparren en esdoorns. In 1910 vervangen zij de 
herenboerderij door een landhuis. Rond het nieuwe landhuis legt 
tuinarchitect en dendroloog Leonard Springer vanaf 1911 een ar-
boretum aan met bijzondere loof- en naaldbomen. Onder andere 
de Reuzenzilverspar, Amerikaanse linde, Kaukasische zilverspar en 
Hemelboom.

Vaste bewoners van het gebied…
boommarters, hagedissen, ringslangen, 
vleermuizen en heel veel soorten vogels
 

Het bomenpad
Het pad slingert ook langs kleine weitjes, een reuzenxylofoon, een blotevoetenpad en percelen met een 
gevarieerde beplanting zoals klimrozen, varens, longkruid, narcissen en vele andere soorten. De route van 
het bomenpad is duidelijk gemarkeerd. Langs het pad zie je soorten uit de drie uitgebreide collecties die 
het arboretum rijk is: Er is een grote variëteit aan Abies (Zilverspar), vele soorten van de Styraxfamilie (o.a. 
sneeuwklokjesboom) en Hosta’s (Hartlelies) van groot tot klein, met uiteenlopende bloeitijden. De route 
van het bomenpad is duidelijk gemarkeerd.
Er is sinds 2020 een audio-tour beschikbaar: langs het pad staan paaltjes met een witte kop en een nummer. 
De nummers verwijzen naar de geluidsfragmenten die u kunt beluisteren via www.arboretum-oostereng.nl  of 
via de QR-code aan het begin van het bomenpad.

Aanleg door 
tuinarchitect 
Leonard Springer

Nr  Boom of  aandachtspunt: 

1 Veelstammige beuk

2 Atlasceder

3 Japanse Cypres

4 Moseik

5 Esdoorn

6 Twee eiken

7 Japanse berk

8 Reuzenxylofoon

9 Heuvelbank

10 Stenen bank

11 Blote voetenpad

12 Amerikaanse Linde

13 Edele Zilverspar

Koreaanse zilverspar
Boommarter. 
Foto: Saxifraga, Mark Zekhuis

Bomenpad

In 1941 werd het landgoed verkocht aan Staatsbosbeheer. 
Helaas is de villa aan het eind van de Tweede Wereldoorlog 
door bombardementen verwoest omdat het een belangrijke 
rol speelde bij de ontsnapping van Britse militairen tijdens 
Operation Pegasus. 

Op een gedeelte van het terrein van het landgoed werd in 
1960 het landbouwkundig instituut ITAL gevestigd. Het hele 
terrein werd ter beveiliging afgesloten met een hek. In 1982 
sloot het instituut en in 2002 zijn de gebouwen verwijderd. 
Het gebied werd aan de natuur teruggegeven.

Karakter van het arboretum

Na de tweede wereldoorlog werd het landgoed Oostereng 
en het daarin opgenomen arboretum aan zijn lot overgela-
ten. Een actieve vrijwilligersgroep is sinds 2011 bezig met 
het herstel van het arboretum. 
Een  belangrijk verschil met andere arboreta is dat de 
natuur hier is ingepast. Het arboretum is geen aangeharkt 
park, sommige delen zijn vrijwel ondoordringbaar. Geval-
len bladeren en dood hout blijven liggen. Dit leidt onder 
andere tot een grote rijkdom aan biodiversiteit met veel 
schimmels, paddenstoelen en insecten en daar-
door ook vogels. Het doel is om de oude bomen, 
de ideeën van de vroegere eigenaren, het ontwerp 
van tuinarchitect Springer en de voormalige leer-
functie voor studenten en publiek zoveel mogelijk te 
behouden of weer in ere te herstellen.

De historie

Tot het midden van de 19e eeuw bestond het gebied tussen Wa-
geningen, Bennekom en Renkum uit woeste gronden. De weinig 
vruchtbare grond was geschikt voor houtteelt, dennenbossen wel 
te verstaan. Uit dennennaalden werden o.a. dennenolie en boswol 
(materiaal voor het vullen van kussens) gemaakt en verkocht in 
een boerderij. Rond 1860 worden het terrein en de boerderij 
omgebouwd tot een herenboerderij en wordt begonnen met de 
aanleg van Landgoed Oostereng. Uit deze tijd stammen waarschijn-
lijk de rechte lanen van beuken/eiken en verschillende bosvakken, 
maar ook de karakteristieke veelstammige beuk die op het voor-
blad staat afgebeeld.

In 1899 kwam het gebied in handen van de familie Insinger. Zij wa-
ren liefhebbers van tuinen met opvallende bomen en lieten voor 
die tijd bijzondere soorten aanplanten, zoals Amerikaanse eiken, 
robinia’s, Douglassparren en esdoorns. In 1910 vervingen zij de 
herenboerderij door een landhuis. Rond het nieuwe landhuis legde 
tuinarchitect en dendroloog Leonard Springer vanaf 1911 een ar-
boretum aan met bijzondere loof- en naaldbomen. Onder andere 
een reuzenzilverspar,  Amerikaanse linde, Kaukasische zilverspar en 
hemelboom.

Grote bonte specht
Foto: Saxifraga, Hans Dekker

Kijken naar boomtoppen
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