BIJZONDERE
BAND MET
BOMEN

Adoptieformulier
Graag adopteer ik .......................................... bomen op Arboretum Poort Bulten
(aantal bomen invullen)

Ik adopteer graag .......................................................................................................
(invullen welke boom u wilt adopteren)

Ik kies voor de mogelijkheid tot adopteren als:
Particulier

kosten € 150,00 per jaar

Bedrijf/ organisatie

kosten € 250,00 per jaar

(inclusief bordje bij de boom)

Ik adopteer geen boom,
maar wordt donateur / vriend van Arboretum Poort Bulten
(doorstrepen wat niet van toepassing is)

Ik word donateur

kosten € 50,00 per jaar

Ik word vriend

kosten € 100,00 per jaar

Mijn naam en adresgegevens zijn:
Voorletter(s)/ naam .....................................................................................................
Bedrijfs-/ organisatienaam .......................................................................................
Straat/ huisnummer ...................................................................................................
Postcode/ plaats .........................................................................................................

E-mail ...........................................................................................................................

Datum
........................................

Handtekening

De Lutte

Telefoonnummer .........................................................................................................

Arboretum Poort Bulten
Lossersestraat 68
7587 PZ De Lutte

053 - 48 76 521

www.arboretum-poortbulten.nl

www.arboretum-poortbulten.nl

Wereldse
Bomentuin

Monumentale verzameling
De collectie bestaat uit winterharde loof- en naaldhoutgewassen die grotendeels in
systematische volgorde geplant zijn. Deze 1.000 soorten bestaan uit 800 loofhoutsoorten en
200 naaldhoutsoorten. De loof- en naaldbomen stammen voor een deel nog uit de eerste
aanleg van 1912 – 1917 en zijn inmiddels monumentale bomen.

Bomen van naam
Bijna alle bomen en heestergroepen zijn van een naambord voorzien, waarop
de Nederlandse en Latijnse naam vermeld staan, evenals de familienaam en
het land of de streek waar de soort van nature voorkomt.

Adopteer een boom
Heeft u ook een bijzondere band met bomen? Dan kunt u als
particulier of als bedrijf/organisatie een boom adopteren. Zo
draagt u bij aan de verzorging, het onderhoud en de instandhouding van het arboretum.
Bovendien laat u als bedrijf/organisatie zien dat u maatschappelijk verantwoord ondernemer bent. U ontvangt hiervoor een
speciaal bordje dat u bij uw bedrijf kunt bevestigen. Bij de door
u geadopteerde boom wordt een bordje met uw naam c.q. de
naam van uw bedrijf/organisatie geplaatst. Tevens wordt er
jaarlijks een leerzame donateursdag georganiseerd.

Donateur
Particuliere donateurs dragen per jaar € 150,- bij.
Bedrijven/organisaties betalen € 250,- per jaar.
Arboretum Poort Bulten is een prachtig bomenpark met ongeveer 2.500 inheemse en
uitheemse bomen en heesters, verdeeld over 1.000 verschillende soorten. Het heeft een
totale oppervlakte van 19 hectare, waarvan het arboretum zelf 8,5 hectare in beslag
neemt.

De natuur staat nooit stil

Vrienden van Arboretum Poort Bulten
Wilt u geen boom adopteren, maar draagt u Arboretum Poort Bulten wel een
warm hart toe? Dan kunt u voor € 50,- per jaar donateur worden en voor
€ 100,- per jaar behoort u tot de Vrienden van Arboretum Poort Bulten. Dan
wordt uw naam vermeld op een daarvoor bestemd bord dat voor iedereen
zichtbaar is in het arboretum.

Door de afwisseling valt er elke dag volop te ontdekken. Elk jaargetijde is een belevenis. Het
is een heerlijk wandelgebied, een oase van rust en een unieke leerschool van de natuur.

www.arboretum-poortbulten.nl

’Doneer, wordt vriend of
adopteer een boom voor de
instandhouding van arboretum’

