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Trompenburg kent een lange en rijke historie
Nu is Trompenburg een groene oase maar ooit was het,
in de late Middeleeuwen, een moeras behorend tot de
ambachtsheerlijkheid Cralingen. Vanuit de grote passie
van de familie Van Hoey Smith ontwikkelde de
buitenplaats zich tot Tuinen en Arboretum.
In de periode 1958 – 2008 wordt Trompenburg door de
familie Van Hoey Smith aan de Stichting Bevordering van
Volkskracht overgedragen.

GESCHIEDENIS
Rijke geschiedenis van buitenplaats Trompenburg

Met de komst van directeur Ing. Gert Fortgens groeit de
museale collectie en breidt de tuin uit met een
entreepaviljoen en toevoeging van meerdere gebieden.
Zo groeit Trompenburg uit tot een geliefde locatie voor
Rotterdammers en bezoekers.
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Trompenburg
Historische buitenplaats Trompenburg is al 200 jaar een
groene en levendige oase in een randstedelijke omgeving
waar groen steeds meer en meer een zeldzame
commodity wordt.

MISSIE
Dit is Trompenburg

Wij geloven in de kracht van groen en zetten ons op een
duurzame manier in ons cultuurhistorische erfgoed te
behouden en onze hoogwaardige museale collectie
levende bomen en planten bij te dragen aan een
levendige, groene en leefbare stad door de sinds 1820
opgebouwde kennis op diverse niveaus met zowel
vakexperts als bezoekers te delen ten behoeve van
recreatie, educatie en wetenschap.
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Visie

VISIE
Hieraan werkt Trompenburg

Trompenburg staat voor leren, inspireren en verbinden in
het groen. Trompenburg is dankzij haar museale en
internationaal gerenommeerde collectie Dé Tuin van
Rotterdam. We delen onze kennis over onze omvangrijke
collectie en onderstrepen het belang van de natuur door
op een natuurlijke en eigentijdse wijze deel uit maken van
de vrijetijdsbeleving. Op deze wijze behouden we ons
culturele erfgoed.
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Doelen van de Stichting Trompenburg Tuinen & Arboretum
▪ Versterken imago van Trompenburg door in te spelen op
huidige maatschappelijke behoefte aan vergroening,
verduurzaming en well being.

▪ Bereik en bezoekersaantallen vergroten (120.000 in 2025)
▪ Interactie met bezoekers vergroten.

DOELEN
Blik op de toekomst

▪ Belangrijkste stakeholders identificeren en hun engagement
verhogen.
▪ Gezien te worden als De Tuin van Rotterdam en
belangrijk(ste)e partij in de stad die bijdraagt aan cultureel
erfgoed en de vrijetijdseconomie.
▪ Zelfvoorzienend (exploitatie).
▪ Kenniscentrum (inspireert en leert jong en oud over groen).
▪ Meer jaarrond exploitatie.
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