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Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn in 
Doorn heeft een wereldberoemde, 
levende museale collectie bomen en 
struiken uit alle windstreken op aarde. 
Het Bomenmuseum is 29 hectare groot 
en dateert uit 1924. De bomentuin is 
aangelegd in landschapsstijl met kronke-
lende paden, slingerende waterpartijen 
en prachtige doorkijkjes. Een kleurrijke en 
fascinerende wereld, waar van alles te 
ontdekken en te beleven valt.
 
De ruim 3000 boom- en struiksoorten en 
cultivars zijn in de loop der jaren verza-
meld voor wetenschappelijk onderzoek 
tijdens expedities of als zaad geruild met 
andere botanische tuinen. Sommige 
planten zijn erg zeldzaam. 

Het Bomenmuseum probeert zijn unieke 
collectie voor de toekomst te bewaren en 
te ontsluiten voor publiek en wetenschap. 
Deze unieke groene schatkamer is in 
ieder jaargetijde een belevenis voor jong 
en oud. In de lente stelen de bloeiende 
rododendrons de show, in de zomer zijn 
de kleuren en geuren overweldigend en 
in de herfst betovert de ‘Indian Summer’ 
de bomentuin. 

Het arboretum herbergt een grote 
heidetuin. Andere opvallende bewoners 
zijn Hemlocksparren, mammoetbomen 
van wel 30 meter hoog en een enorme 
kardinaalsmutscollectie. Voor mensen 
met een visuele beperking is er een 
speciale ‘Schelpenpadroute’ aangelegd.

H ET  N AT I O N A A L  B O M E N M U S E U M  G I M B O R N





Het Bomenmuseum is een Toeristisch 
Overstappunt (TOP). Adres & ingang: 
Velperengh 13, 3941 BZ in Doorn.

Entreeprijzen: jaarkaarthouders en 
kinderen t/m 15 jaar hebben gratis 
toegang. Andere bezoekers betalen 
€ 6,50 p.p. Honden zijn toegestaan, 
mits aangelijnd. Parkeren is gratis.

Het Bomenmuseum is 365 dagen per jaar 
geopend: 
* april t/m oktober: 9.00 - 19.00 uur. 
* november t/m maart: 10.00 - 16.00 uur.

Meer informatie omtrent uw bezoek en de 
activiteiten is te vinden op de site 
www.bomenmuseum.nl bij ‘Uw bezoek’.

U W  B E Z O E K

Na een wandeling door het arboretum van 
het Bomenmuseum is het fijn vertoeven 
op het terras of in het gezellige bezoe-
kerscentrum bij de ingang. Daar kunt u 
een kop koffie of iets fris drinken en een 
kijkje nemen in de winkel met o.a. diverse 
producten uit de bomentuin (verkoop 
gedurende het seizoen op zondag en 
veelal ook op zaterdag). 

Voor besloten gezelschappen zijn op 
aanvraag rondleidingen mogelijk met 
koffie of thee, een taartje, een lunch of 
diner. 

Met Huis Doorn is het arrangement 
‘Schatkamers op de Heuvelrug’ ontwik-
keld. Een aanrader voor een 
dagvullend bezoek. 





Het arboretum in het Bomenmuseum is 
het levenswerk van de Duitse inktfabri-
kant, Max Th.von Gimborn (1872-1964). 
Hij verzamelde bomen uit liefhebberij. 
Na zijn overlijden kwam het arboretum in 
1966 in handen van de Universiteit 
Utrecht. In 2009 heeft de Universiteit 
Utrecht het arboretum overgedragen aan 
de stichting Von Gimborn Arboretum. 
Deze stichting beoogt het arboretum 
veilig te stellen voor de toekomst, zijn 
ecologische waarden te beschermen en 
zijn wetenschappelijk beheerde top-
collectie van ruim 3000 soorten bomen, 
struiken en cultivars te ontsluiten voor het 
publiek. 

Vanaf 2010 is de stichting gestart met 
een grote renovatie van de bomentuin. 

Oude zichtassen zijn hersteld, het 
waterstelsel in het arboretum en de grote 
heidetuin zijn gerenoveerd en de parkeer-
plaats is vergroot. Er zijn kennisroutes en 
wandelingen ontwikkeld voor jong en 
oud. De ‘Boomhut van Max’ is gereali-
seerd als ‘Biologie Beleefcentrum’. 
In 2017 werd het arboretum een geregi-
streerd museum, waarna de opstap kon 
worden gemaakt naar het Nationaal 
Bomenmuseum Gimborn.

De komende jaren ontwikkelt het Bomen-
museum zich tot een nationaal kennis-
centrum en beleefmuseum over het 
bomenrijk en zijn ‘verwonderingen’. Het 
aanbod voor bezoekers zal gefaseerd 
aanzienlijk worden uitgebreid. 

VA N  V O N  G I M B O R N  N A A R  B O M E N M U S E U M





worden, een uitgebreide lunch met 
producten uit de streek of een mooi diner. 
Voor de ontvangst van grotere groepen 
werkt het Bomenmuseum met vaste 
cateraars die hun weg in het arboretum 
goed kennen. 
Een bijeenkomst in het Bomenmuseum is 
vooral ook duurzaam. De opbrengst komt 
namelijk geheel ten goede aan het 
Bomenmuseum.

Meer informatie, ons eigen cateringaan-
bod, een introductie van onze cateraars 
en een aanvraagformulier zijn te vinden 
op de site: www.bomenmuseum.nl.

B I J E E N KO M S T  I N  H ET  B O M E N M U S E U M

Trakteer uw vrienden, medewerkers of 
relaties op een inspirerende openlucht-
locatie om bijeen te komen. Een feest, 
een huwelijk, lunch, diner of een vergade-
ring, het is allemaal mogelijk in het 
Nationaal Bomenmuseum Gimborn.
 
De grote flextent midden in het arboretum 
biedt plaats aan maximaal 100 personen. 
Voor kleinere gezelschappen vanaf 10 tot 
maximaal 40 personen is ook het gezelli-
ge bezoekerscentrum met terras beschik-
baar of het Von Gimborn Paviljoen: de 
stoere loods achter de winkel.

Een bijeenkomst in het Bomenmuseum is 
te combineren met een groepsrondleiding 
met een gids en met allerlei verrassende 
cateringmogelijkheden, zoals pizza’s die
ter plaatse in de houtoven gebakken 





V O O R  K I N D E R E N

Het Bomenmuseum met zijn enorme 
arboretum is één grote ontdekkingsreis 
voor kinderen van alle leeftijden. Met een 
schatkaart en ontdekkoffer kunnen zij 
diverse spannende speurtochten maken 
met allerlei leerzame en leuke opdrach-
ten onderweg. 
Deze speurtochten laten kinderen 
spelenderwijs kennis maken met de 
onmisbaarheid van planten en bomen als 
onze zuurstoffabrieken, met de ‘Big 
History’ van onze aarde en met het 
belang van biodiversiteit.

In de grote ‘Boomhut van Max’ is van 
alles te ontdekken en te beleven 
over bomen en hun leefomgeving.  

Zo is de kleine natuur te bewonderen 
onder de microscoop en vanuit de 
torentjes kunnen vogels worden gespot. 
Ook rondom de boomhut is er volop 
speelplezier in de speeltuin, gemaakt van 
eikenhout. 
 
Door het jaar heen worden allerlei kinder-
activiteiten georganiseerd. De data staan 
verderop in deze folder en op de site. 

Ook schoolklassen en BSO groepen zijn 
van harte welkom. Spelenderwijs onder-
zoeken en beleven kinderen de bomen 
en de omringende natuur onder begelei-
ding van een professionele NatuurWijzer 
van de stichting NatuurWijs. Meer info en 
reserveren: www.bomenbiologie.nl 
en www.natuurwijs.nl. 





De toekomst heeft veel in petto voor het 
Bomenmuseum. De arboretumcollectie 
wordt verder uitgebreid en ontsloten. Ook 
wordt intensief gewerkt aan de verdere 
conceptuele ontwikkeling van de bomen-
tuin tot Nationaal Bomenmuseum. Met 
verschillende nieuwe ‘kennispunten’ zal 
de educatie voor jong en oud verder 
worden uitgebreid. Op de site staat een 
korte film ‘Het Bomenmuseum in de 
kinderschoenen’. Ook het projectenboek 
met concrete projecten voor de komende 
jaren is hier te vinden.

Wilt u het Nationaal Bomenmuseum 
Gimborn steunen in zijn ontwikkeling? 
Word dan vriend van het Bomenmuseum 
en vraag een jaarkaart aan via 
de site of in de winkel. 

W O R D  V R I E N D  VA N  H ET  B O M E N M U S E U M

Een jaarkaart voor 1 persoon (vanaf 16 
jaar) kost € 25,00 per jaar. Twee perso-
nen (vanaf 16 jaar) betalen € 35,00 per 
jaar. U ontvangt daarvoor onze nieuws-
brieven, het hele jaar vrije toegang en 
een interessante korting op de entreeprijs 
voor de concerten in het arboretum.

Ook bedrijven kunnen zich als vriend aan 
het Bomenmuseum verbinden. Vanaf 
€ 350,00 per jaar steunen zij het museum 
en botanisch erfgoed. Als dank ontvan-
gen zij o.a. het vignet ‘Botanic Guardian’ 
voor eigen communicatiedoeleinden. 

Meer weten? Kijk op de site bij ‘Steun 
ons’. Ook vrijwilligers zijn van harte 
welkom om ons team te versterken. Zij 
kunnen zich via de site aanmelden.





Zondag 29 maart | 13.00 - 16.30
Lente-gezinsevenement ‘Planten van 
Herinnering’ | Maak een tijdreis door de 
evolutie van het plantenrijk. Ontwerp een 
diorama en wandel mee met onze gids. 

Zaterdag 11 april | 10.00 - 17.00
Bijenmarkt met imkers, bijenvolken en 
bijenproducten. De toegang is gratis. 

Zondag 12 april t/m zondag 7 juni
Keramiektentoonstelling ‘Ode aan de 
Natuur’ met keramische kunstwerken langs 
een wandelroute door het arboretum. 

Pinkstermaandag 1 juni | 11.00 - 17.00
Dag van het Kasteel. De toegang is gratis. 

Zondag 14 juni | 13.00 - 16.30
Zomer-gezinsevenement ‘Afrika in het 
Bomenmuseum’ We gaan op reis. Met een 
excursie naar de kas met planten uit Afrika, 
bladeren beschilderen, muziek en meer.

Zondag 28 juni | 10.00 - 17.00
Buitenfestijn ‘Twee levens van hout’ 
Grote markt met houtkunst, houten 
voorwerpen, demonstraties, muziek, 
workshops, etc.

Zondag 12 juli | 10.00 - 17.00
Open Imkerijdag met imker Wim.

Zondag 6 september | 10.00 - 17.00
Groei & Bloei Natuurmarkt met kramen in 
de bomentuin, streekproducten, planten-
verkoop, lekkernijen en kinderactiviteiten.

Zondag 25 oktober | 13.00 - 16.30
Herfst-gezinsevenement ‘Halloween in 
het Bomenmuseum’ met een wandeling 
over Halloween, een verkleedwedstrijd en 
Halloweentakken knutselen. 

Zondag 13 december | 13.00 - 16.30
Kerst-gezinsevenement met kerst-
stukken maken en midwinterhoorns.

F E S T I V I T E I T E N  I N  2 0 2 0





Zaterdag 20 juni | 20.30 - 23.00
Midzomernachtconcert buiten in het 
arboretum met het Nieuw Amsterdams 
Klarinet Kwartet. Dit kwartet is al zes jaar 
een veel gezien en geliefd ensemble op de 
Nederlandse muziekpodia.

Tickets voor het Pinkster Familieconcert en 
het Midzomernachtconcert zijn online te 
koop in de Ticketshop op de site. Wacht niet 
te lang met bestellen ,want deze concerten 
zijn geliefd vanwege het talent dat komt 
optreden, het prachtige uitzicht vanuit de 
tent en de gezelligheid.

BEELDENTUIN
Werken van beeldhouwer Leo de Vries 
(1932-1994) zijn permanent te bezoeken op 
het Magnoliaveld en bij de Tsuga’s (ter 
hoogte van de ster op de wandelkaart).

K U N S T  E N  M U Z I E K  I N  2 0 2 0

In de betoverende omgeving van het Bomen-
museum komen kunst en muziek des te meer 
tot leven. In 2020 staan op het programma:

Zondag 12 april t/m zondag 7 juni 
Keramiektentoonstelling ‘Ode aan de 
Natuur’ met kunstwerken van keramische 
kunstenaars langs een wandelroute door het 
arboretum. 

Pinksterzondag 31 mei | 11.30
Pinkster Familieconcert ‘Peertje’, je moet 
altijd de waarheid spreken.... Of toch niet? 
Uitgevoerd door het bekende Animoso 
Ensemble. Een educatieve en interactieve 
familievoorstelling voor kinderen vanaf 6 jaar!
 
Maandag 1 juni | 11.00 en 12.30
Muzikaal evenement ‘Per Pedaal naar 
Vocaal’ met muziekoptredens in de tent in het 
arboretum. Op deze dag is de toegang gratis.





Kom luisteren naar en wandelen met onze 
gids(en). Telkens staat een ander thema 
centraal. Meer info is te vinden op de site.

Zondag 1 maart | 14.00 
Thema | Boombasten 

Zondag 22 maart en 1 november | 14.00
Thema | Sferen en energie 

Zondag 19 april en 16 mei | 14.00 
Thema | Ode aan de Natuur 

Zondag 26 april | 14.00 
Thema | Bloei en bestuiving

Zondag 10 mei | 14.00 
Thema | Rhododendron

Donderdag 21 mei | 7.00
Dauwtrappen met ontbijt 

Zondag 24 mei | 14.00 
Thema | Communicatie in het plantenrijk 

Zaterdag 30 mei | 14.00 tot 17.00
Thema | Boomkennis voor beginners

Zaterdag 25 juli en 22 augustus | avond
Thema | Avondfenomenen 

Zondag 26 juli  | 14.00 
Thema | Mythen en sagen rond bomen

Zondag 16 augustus  | 14.00 
Thema | Planten uit de bijbel  

Zondag 30 augustus  | 14.00 
Thema | Bedreigde bomen

Zondag 20 september Open Monumenten-
dag | 14.00 | Thema | Naaldbomen

Zondag 11 en 25 oktober | 14.00
Thema | Paddenstoelen
 
Zondag 18 oktober en 8 november | 14.00
Thema | Herfstkleuren

Tweede Kerstdag 26 december | 14.00
Uitwaaien in het Bomenmuseum

T H E M AW A N D E L I N G E N  I N  2 0 2 0





Het Bomenmuseum is één grote live 
biologieles voor kinderen. Ze leren spelen-
derwijs over het bomenrijk en het belang 
ervan. Door het jaar heen zijn er diverse 
kinderactiviteiten onder begeleiding met 
telkens een ander natuurthema en een 
knutselactiviteit. Tijden: van 14.00 tot 15.30 
uur.

Zondag 19 april | Recycle 

Zondag 7 juni | De bouw van vogels

Zondag 20 september | Kleurstoffen in 
planten 

Zondag 15 november | Houtschijfjes

Op zondag 31 mei start om 11.30 het 
jaarlijkse Pinkster Familieconcert ‘Peert-
tje’met het bekende Animoso Ensemble. 

Het lente-evenement ‘Planten van 
Herinnering’ op 29 maart, de Bijenmarkt 
op 11 april, het zomerevenement ‘Afrika in 
het Bomenmuseum’ op 14 juni, het 
buitenfestijn ‘Twee Levens van Hout’ op 
28 juni, de Open Imkerijdag op 12 juli, 
de Natuurmarkt op 6 september, het 
herfst-evenement ‘Halloween in het 
Bomenmuseum’ op 25 oktober en het 
kerstevenement op zondag 13 december 
zijn erg leuk voor het hele gezin. Meer info 
bij ‘Festiviteiten’ in deze folder en op de 
site.

DAGELIJKS TE DOEN
Twee spannende speurtochten nabij de 
Boomhut van Max laten kinderen van alles 
ontdekken over het ontstaan van de aarde, 
over bomen en hun leefomgeving. De 
speurtochten met ontdekkoffertjes zijn 
tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar in 
het bezoekerscentrum.

K I N D E R E N  E N  G E Z I N  I N  2 0 2 0





Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn is 
in 2017 een belangrijke volgende ontwik-
kelingsfase ingegaan om in de komende  
jaren verder uit te breiden. Op de home-
page van de site staat de promotiefilm 
'Het Nationaal Bomenmuseum in de 
kinderschoenen' en er is een link te 
vinden naar het Projectenboek met 
daarin de concrete plannen.
 
Het arboretum met zijn levende collectie 
is en blijft de parel van het Nationaal 
Bomenmuseum Gimborn. Het museale 
aanbod aan bezoekers zal gefaseerd 
worden uitgebreid met kennispunten die 
het verhaal vertellen over de evolutie van 
bomen en over de samenwerking tussen 
bomen en andere organismen zoals 
mensen, dieren en insecten. 

Ook het fascinerende leven onder de 
grond krijgt een podium. In de zomer van 
2017 ontving het arboretum de status van 
Geregistreerd Museum. Met deze status 
en de plannen ‘op zak’ gaan we deze 
uitdaging aan.

Help ons ook mee met de uitbreiding van 
het Nationaal Bomenmuseum Gimborn: 
een unieke plek waar jong en oud zich 
kunnen verwonderen over het bomenrijk. 
Waar we beseffen dat bomen onze 
zuurstoffabrieken zijn. De motoren van 
alles wat leeft. En dat we bewust en 
liefdevol om moeten gaan met de natuur 
op onze planeet. Wilt u meedoen met een 
schenking of legaat? Stuur uw bericht 
naar info@bomenmuseum.nl, dan komen 
we met elkaar in contact.

H E L P  O N S  B O U W E N  A A N  D E  T O E KO M S T



Zaterdag 30 mei | 14.00 tot 17.00
Thema | Boomkennis voor beginners

Zaterdag 25 juli en 22 augustus | avond
Thema | Avondfenomenen 

Zondag 26 juli  | 14.00 
Thema | Mythen en sagen rond bomen

Zondag 16 augustus  | 14.00 
Thema | Planten uit de bijbel  

Zondag 30 augustus  | 14.00 
Thema | Bedreigde bomen

Zondag 20 september Open Monumenten-
dag | 14.00 | Thema | Naaldbomen

Zondag 11 en 25 oktober | 14.00
Thema | Paddenstoelen
 
Zondag 18 oktober en 8 november | 14.00
Thema | Herfstkleuren

Tweede Kerstdag 26 december | 14.00
Uitwaaien in het Bomenmuseum



Entree Velperengh

Entree Vossesteinsesteeg

Op de site van het Bomenmuseum onder ‘Uw bezoek’ zijn diverse wandelingen te 
downloaden die op eigen gelegenheid te maken zijn met een route en een gedetailleerde beschrijving.
In het arboretum wordt speciale aandacht besteed aan boeiende, vaak verrassende feiten over bomen, 
biodiversiteit en biotopen. Dit is de Kennisroute. De volgende onderwerpen komen aan bod:

             Bovengronds

             Ondergronds

             Biodiversiteit

             Water

             Hout

             Heide

i

Uitgang Moersbergen

Bezoekerscentrum

Boomhut van Max

Bijenstal

Prieel

Rode wandeling (± 30 min.)

Gele wandeling (± 60 min.)

Blauwe wandeling (± 90 min.)

Graspad

Schelpenpad voor o.a. visueel gehandicapten 
(korte route: 1,5 km.  /  lange route: 2,2 km.)

Bankjes in het arboretum

Beeldentuin Leo de Vries

Romneyloods L A AT JE VERWONDEREN DOOR HET BOMENRIJK

NATIONA AL
BOMENMUSEUM 
GIMBORN 


