Panorama arboretum mantel De Dreijen
botanische parkrand vol leven

LEREN

Inzicht in plantencollecties en natuur
DOEN

DOEN

Werk en zorg voor de tuinen

GENIETEN

Plezier in het groen en bij het water

Toekomst voor de mantel van arboretum De Dreijen
Stelt u zich dit fantastische mooie stukje Wageningen anno 2013 eens voor als een centraal gelegen, actief groengebied waarin je kunt Leren, Doen en Genieten.
Dat is realistisch, ook financieel! Stichting Mantelzorg Dreijen Arboretum werkt samen met partijen die beheer, onderhoud in combinatie met onderzoek en educatie
haalbaar maken. Het zal waarde toevoegen aan de nieuwbouw op de Dreijen en de bewoners profiteren van dit mooie gebied.

LEREN

DOEN

GENIETEN

De collecties

Onderhoud en beheer

Ontspanning en beweging

De plantencollecties zijn een levend laboratorium voor
onderzoek met museale waarde. De rozencollectie bestaat
uit botanische rozen die ooit de inspiratie vormden voor
de stillevens van de oude meesters. Ook wordt onderzoek
gedaan naar geschikte rozenbottels voor vruchtensap en
milieuvriendelijke sierteelt. Wetenschappelijk verantwoord
beheer van de nationale collecties (Rosa, Weigela) gebeurt
in goed overleg met de Arboretumstichting, de
Rozenvereniging en kwekerijsector.

Het wetenschappelijk beheer van de collecties gebeurt in
overleg met de Arboretum Stichting Wageningen. Het
reguliere onderhoud wordt in opdracht van de Stichting
Mantelzorg Dreijen arboretum uitgevoerd in samenwerking
met reïntegratiebureaus.

De mantel is vrij toegankelijk voor mooie wandelingen of
fitnessen in het groen. Deze parkrand met de vijvers sluit
mooi aan op de omgeving en is van grote waarde voor het
woongenot van de nieuwe bewoners van de Dreijen.

De systeemtuin
De systeemtuin geeft een fraai en leerzaam overzicht van
A tot Z van de plantensystematiek van Linnaeus. De
kruidentuin leert bezoekers over de waardevolle krachten
en toepassingen van veel planten. Fascinerend voor
leerlingen, waardevolle praktijktuin voor studenten,
interessant voor de passant.

Natuureducatie
De arboretummantel huisvest bijzondere flora- en fauna
met diverse rode lijst soorten. Ecologiestudenten,
bezoekers, scholen en natuureducatieorganisaties komen
hier graag. Op zondag geeft de IVN natuurexcursies in het
arboretum. Bij de theetuin is een kleine expositieruimte
ingericht in samenwerking met het Groene Wiel en de
verenigingen die collecties geadopteerd hebben zoals de
Rozenvereniging.

Stichting Mantelzorg Dreijen Arboretum

Theetuin

Tuinieren
Schoolgroepen beheren een stukje grond in het arboretum
zoals de kruidentuin die is aangevuld met bijzondere
groenten. Tuinieren betekent voor hen buiten zijn,
bewegen en lekker en gezond eten van eigen werk.
In de mantel van de Dreijen zijn ook onderhoudsmiddagen
voor wijkbewoners en geïnteresseerden onder deskundige
begeleiding.

Vergeten groenten
Wie heeft ooit gehoord van kardoen, crosnes, suikerwortel, brave hendrik en van de Buggenumse Muuskes
aardappels (anno 1872). Overheerlijke groenten die het
goed doen zonder bestrijdingsmiddelen hebben in overleg
met de Ommuurde Tuin een plekje in het arboretum
gekregen.
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Wat is er heerlijker na een mooie wandeling dan een
lekkere kop thee met huisgemaakt gebak op het terras van
de theetuin aan de vijver. Waterjuffers zoemen door de
lucht. Bezoekers kopen hier zaden uit de systeemtuin of
bijzondere rozenstekjes.

Eten bij het Depot
Tomatengazpacho van gele tomaat met Oost-Indische
kers, marmelade met vanille van groene zebratomaat en
tomatenmousse van chocoladetomaat met eetbare
dhaliabloem? Sluit uw bezoek aan de mantel af met een
gezonde en heerlijke lunch met de vergeten groenten uit
de kruidentuin in het Depot restaurant bij arboretum de
Dreijen.

Email: mantelzorg-arboretum@xs4all.nl
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