Arboreta

Een landgoed
vol monsters
Arboretum ’De Hangende Tuinen’ in het Groningse Wedde is gespecialiseerd in treurbomen.
Tussen deze ’freaks of nature’ staan nog veel meer monsters; de dino’s die het tot een populaire attractie maken. Met de aanleg van het arboretum is een langgekoesterde wens van de
eigenzinnige filosoof Wouter Oudemans in vervulling gegaan.

Tekst Peter Bennink
Beeld Peter Bennink en Landgoed Tenaxx

Sorbus aucuparia ’Pendula’ is een bijzondere treurvorm van een algemene soort. In totaal staan er 800 verschillende treurvormen in het arboretum.
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Op landgoed Tenaxx staan dinosauriërs tussen de bomen waarmee ze zijn geëvolueerd. De oudste fossielen van de Ginkgo
biloba zijn al 170 miljoen jaar oud. In het tijdperk van de dino’s groeide deze boom dus al volop.

A

ls jongetje van 10 meldde Wouter Oudemans
zich om 7 uur ’s ochtends tussen de arbeiders
onder de klok op de sparrenkwekerij Schovenhorst om aan de werkdag te beginnen. Op het
landgoed waar zijn overgrootvader een pinetum
had aangelegd, haalde hij de dubbele toppen uit
jonge Douglassparren.
Je zou dus kunnen zeggen dat de liefde voor
bomen, en zelfs het aanleggen van bomenverzamelingen, in de familie zit. Oudemans hield in
ieder geval zijn leven lang de wens om een eigen
arboretum te beginnen.
Oudemans bezat een landgoed in Enschede dat
hij in 2004 opdeelde en verkocht. „Toen had ik
geld en ben ik op zoek gegaan naar de allergoedkoopste landbouwgrond van Nederland, en dat
bleek een aardappelveld te zijn hier in Wedde.”
De filosoof kwam dus zuiver vanwege de grondprijs in Groningen terecht, maar is daar achteraf
blij mee. „We krijgen hier alle medewerking, ook
van de overheid. De mensen in de buurt vinden
het ook hartstikke leuk wat er allemaal gebeurt.”
Oudemans kocht de 35 ha grond met als doel
er een landhuis te bouwen om in te wonen, en
bovenal om zijn eigen bomencollectie te beginnen. Wat voor soort arboretum dat moest worden,
wist hij echter nog niet. In ieder geval niet zoals
op Schovenhorst: „Dat is een zooitje”, aldus
Oudemans. „Het heet een pinetum, maar er staat
van alles door elkaar, ook loofbomen. Net als op
de meeste andere arboreta is er op Schovenhorst
geen duidelijke keuze gemaakt.”
De inspiratie voor een specialisatie kwam als
vanzelf: „Samen met mijn vrouw ben ik hier veel
gaan rondkijken in de omgeving. We zagen daarbij

veel slingertuinen; een soort mini-Engelse tuinen
die elke rijke boer vroeger had, met slingerende
paden en een paar mooie bomen. Wat opviel
was dat er een sterke voorkeur was voor allerlei
soorten treurbomen. Dat is een soort Gronings
verschijnsel en vond ik hier dus mooi passen.”

Elk jaar 100 soorten erbij
Het landgoed noemde Oudemans ’Tenaxx’, het
treurbomenarboretum ’De Hangende Tuinen’. Het
arboretum moet zo compleet mogelijk worden.
Oudemans: „Er bestaan nu ongeveer 1.400 soorten
en cultivars van treurbomen en elk jaar komen
er een stuk of 50 bij. Wij hebben nu 800 soorten
en cultivars staan en planten er elk jaar zeker 100
bij, en van alles meerdere exemplaren.” Bij het samenstellen van de collectie werkt het arboretum
onder meer samen met Kew Gardens.
Oudemans ontwierp een landschap met vijvers
en zo’n 11 ha arboretum. Ook het landhuis ontwierp hij zelf. Op de rest van de grond plantte hij
bosplantsoen, „voor de subsidieregeling natuurbeheer”. Wanneer hij nu meer ruimte nodig heeft
voor zijn bomenverzameling, rooit Oudemans
eenvoudigweg een deel van het bosplantsoen.
Het omvormen van de 35 ha aardappelveld tot
een arboretum heeft heel wat voeten in de aarde
gehad. „In het begin zijn er veel dingen misgegaan, en we hebben ook heel wat bomen verloren.
Bijvoorbeeld omdat ze te veel op de wind stonden
of niet op tijd water kregen. Ik liep dan rond met
een haspel en kwam niet overal op tijd bij in droge
perioden. Inmiddels hebben we een spuitinstallatie met waterkanonnen, maar eigenlijk gebruiken
we die nauwelijks.”

Wouter Oudemans
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Populus tremula ’Pendula’, de treurvorm van de Euraziatische esp of ratelpopulier. Niet te verwarren met Populus tremuloides, de Amerikaanse ’quaking aspen’. Het arboretum heeft een traditionele indeling in werelddelen: Azië (Japan, China, Himalaya), Amerika en Europa.

De condities in Wedde zijn over het algemeen
uitstekend voor de bomen. Oudemans: „De bodem
bestaat uit zandgrond waarop vroeger een dikke
laag hoogveen lag. Dit hoogveen is bijna helemaal
afgegraven, maar de laatste laag van ongeveer een
meter is door de zandgrond heen gemengd.”
Ook de waterhuishouding zit goed in elkaar:
„Door het arboretum loopt een waterschapssloot
die in directe verbinding staat met het IJsselmeer.
We hebben daarin een eigen sluis, waarmee we
het peil omhoog of omlaag kunnen brengen. De
waterstand houden we op die manier constant,
bijvoorbeeld beuken houden daar erg van.”
Last van de droogte in de afgelopen jaren heeft
het arboretum dan ook nauwelijks gehad. „In 2018
is het arboretum geen bomen verloren en dit jaar
een stuk of 10”, zegt Oudemans.
Toen Oudemans het arboretum begon, had hij
nauwelijks praktische bomenkennis. Die haalde
hij vooral bij boomkweker en coniferenverzamelaar Henk van Kempen. Van Kempen adviseert
nog steeds over de standplaatsen, bemesting,
bestrijding van ziekten en plagen, eventuele snoei
en alle andere zaken die met de gezondheid van
de bomen te maken hebben, en hij doet de inkoop
voor een belangrijk deel.

Dinosauriërs

Twee Picea omorika ’Pendula’ staan als sinistere sprookjesfiguren in het arboretum.
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Cupressus nootkatensis ’Van den Akker’, vh.
Xanthocyparis nootkatensis ’Van den Akker’.

Het beheer van het arboretum en het inkopen en
planten van de nieuwe bomen is best een kostbare
aangelegenheid. Veel belangstelling om te betalen
voor toegang tot een bomenverzameling is er niet.
Maar daar heeft Oudemans iets op gevonden.
„Iemand zei tegen me: ’Weet je wat je moet doen,
je moet er dino’s op zetten. Daar zijn kleine jongetjes gek op en dan komen de mensen vanzelf.”
Oudemans liet in China een twintigtal levensgrote
dinosaurussen maken en warempel, het park
heeft nu zo’n 40.000 betalende bezoekers per jaar.
De dino’s betalen in de eerste plaats de rekening
van het onderhoud van het arboretum, maar er is
ook een andere connectie. In het ’Krijtwoud’ staan
de dino’s tussen de planten waarmee ze samen
zijn geëvolueerd. In het Jura waren er alleen nog
maar naaktzadigen zoals coniferen. Maar in het
Krijt dat daarop volgde, ontstonden de bloemplanten.
Oudemans: „Dat was een periode met een
enorme biomassa. Het CO2-gehalte in de atmosfeer
was ook veel hoger dan nu het geval is. Er was ook
veel meer stikstof aanwezig.”
Oudemans is er voorstander van om pragmatisch met deze stoffen om te gaan. „Mijn advies
aan natuurbeschermers zou zijn: ’Hou toch op
met die planten die niet van stikstof houden. En
richt je gewoon op planten die dat wel doen.” <

Landgoed Tenaxx was tot 15 jaar geleden een aardappelveld. Nu is het deels arboretum, deels dinopark
waar kinderen kunnen roeien op de grote vijver, een survivalparkoers kunnen afleggen en leren over de
prehistorie tussen de levensgrote dinosauriërs. Een groot deel van het landgoed is beplant met bosplantsoen. Dit deel wordt steeds kleiner ten gunste van het uitdijende treurbomenarboretum.

Vegetatieve filosofie
Met ’botanisch filosoof’ Norbert Peeters, schreef
Wouter Oudemans het boek ’Plantaardig, Vegetatieve
filosofie’. Het boek geeft inzichten in welke strategieën
planten in de loop van de evolutie hebben ontwikkeld
in relatie tot andere levende wezens. Een mens, maar
ook een vlinder, eik of Douglasspar, heeft zijn eigen
perspectief op de wereld.
Daarom kun je bijvoorbeeld zeggen dat de mens een
gewas als tarwe heeft gedomesticeerd, maar evengoed het omgekeerde. De mens bleef op één plek wonen om de tarwe te verzorgen en werd zo door het
graan gedomesticeerd. Voor tarwe bleek dit een uiterst succesvolle overlevingsstrategie.
Zo is ook Oudemans’ weerzin tegen het ’botanisch
racisme’ van natuurbeschermers begrijpelijk.
Natuurorganisaties willen exoten weren ten gunste
van inheemse soorten. Maar het onderscheid is arbitrair. Waar inheemse soorten de wind, insecten of vogels gebruikten om hier te komen, hebben exoten
simpelweg de mens gebruikt.
Plantaardig werd in 2015 genomineerd voor de Jan
Wolkers-prijs voor het beste natuurboek. KNNV
Uitgeverij 2014. Het boek is inmiddels niet meer te
bestellen.
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