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'Beelden op de Berg' trekt al veel 
bezoekers
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Rest. van Martijn Engelbregt. foto Herman Stöver

WAGENINGEN - De tentoonstelling Beelden op de Berg in arboretum Belmonte in 
Wageningen loopt sinds anderhalve week. De kunstwerken zijn altijd te bewonderen, maar 
van tijd tot tijd zijn er ook bijzondere activiteiten op de Wageningse Berg.

Ooit op een stapel picknicktafels een bijzondere maaltijd verorberd? Waarschijnlijk niet. 
Zondag is het mogelijk in het Wageningse Belmonte Arboretum. Dan heeft kunstenaar Martijn 
Engelbregt zijn werk Rest., dat deel uitmaakt van Beelden op de Berg, vanaf twee uur 
geopend voor een exotische maaltijd. Die wordt klaargemaakt door chefkok Miguel Brugman.
De ingrediënten worden een dag eerder verzameld. De deelnemers hieraan gaan langs bij 
Wageningse winkeliers en marktkooplui om daar hun overschotten op te halen. Ook 
volkstuinders worden verzocht hun overschotten beschikbaar te stellen aan Rest. 
Zondagochtend staat een (on)kruidspeurtocht op het programma. De speurders zoeken 
eetbare kruiden en planten voor de lunch van Brugman.
Het exotische eten zorgt ongetwijfeld voor flink wat bezoekers aan de expositie. Tot nu toe 
hebben zo’n vijftienhonderd personen een bezoek gebracht aan de tentoonstelling met de 
naam Exoten. „Daar zijn we zeer tevreden mee”, zegt conservator Kim Knoppers. „Het gaat 
goed, zeker als je bedenkt dat het een paar dagen slecht weer is geweest. Als het zo 
doorgaat, hopen we de twintigduizend bezoekers van Beelden op de Berg 2003 (met de 
naam Dreamscapes, red.) te evenaren.”
Om alle tentoonstellingsgangers goed te begeleiden, is de organisatie op zoek naar 
vrijwilligers. „We hebben al een hele enthousiaste groep”, zegt Knoppers. „Maar we kunnen 
nog wel wat extra mankrachten gebruiken.” Zondag is er ook een andere publiekstrekker. 
Theatergroep Blood for Roses speelt om half vier de theatrale rondleiding Exilium Arboreum.

Reserveren lunch Rest.: reservering@therest.nl

Reserveren Blood for Roses: info@beeldenopdeberg.nl
Info: www.beeldenopdeberg.nl




