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De filosoof in zijn bomenparadijs
REPORTAGE
ARBORETUM
3 Oud-hoogleraar begint
bomenpark in Wedde

Door Marcel Looden
Wedde Aan de rand van het dorp
Wedde wordt de weidsheid van het
land gebroken door een park met
honderdduizenden bomen. Te
midden van die bomen woont
Wouter Oudemans. Hij was buitengewoon hoogleraar filosofie en
creëert nu iets dat pas is volgroeid
als hij zelf al lang dood is.
Dat ’iets’ is een arboretum. Een
park met Europese en exotische
bomen. "Mijn betovergrootvader
had al zo’n park, ik ben de zesde generatie die hieraan begint", vertelt
de 62-jarige Oudemans op deze regenachtige maandagochtend.
Hij houdt zijn verhaal in het huis
dat hij negen jaar geleden liet bouwen. Daarvoor woonde hij in Enschede. "Ik was toen buitengewoon
hoogleraar filosofie in Leiden. In
Enschede hadden mijn vrouw en ik
een landgoed. Ik wilde daar graag
een arboretum maar had er niet de
mogelijkheid. Ik ben naar een andere plek gaan zoeken en kwam in
Wedde terecht. Er lag hier toen een
aardappelveld."
Op dat veld, 30 hectare groot, begon Oudemans aan het waarmaken
van zijn droom. Hij liet 600.000 Nederlandse bomen planten maar ook
soorten uit andere werelddelen.
"Uit Noord-Amerika, Japan, China,
de Himalaya en Europa", vertelt
Oudemans. "Ik heb de exemplaren
uit hetzelfde werelddeel bij elkaar
gezet en zo het park verdeeld."
Hij deed meer. Hij plantte van al

die boomsoorten ook de treurige
versie in zijn park. Zo staat de
treurwilg in de buurt van de wilg,
staan er treurbeuken en gewone
beuken en worden Japanse kersenbomen vergezeld door treurkersen.
Jaren geleden gingen al die bomen de grond in en langzaam rijst
dat wonderlijke bos op uit het
voormalige aardappelveld. De
mammoetbomen uit Amerika
worden groter en groter, de himalayaceder heeft soms moeite met
snelle veranderingen van temperatuur maar houdt zich goed, net als
al die bomen uit China en Japan.
Tussen die groeiende exempla-

¬ Oudeman heeft in zijn arboretum de bomen uit dezelfde
werelddelen bij elkaar gezet.
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ren verheugt Oudemans zich op
het moment dat het arboretum Tenax, een Latijns woord dat vasthoudend betekent, wordt geopend.
"Want dat is de bedoeling. Ik wil
graag bezoekers ontvangen en ook
een educatiecentrum beginnen,
waar kinderen iets kunnen leren. In
2015 moet dat gebeuren, dan zijn de
bomen voldoende gegroeid."
Dan heeft het dorp Blijham wellicht ook parkjes met exotische bo-

men. "De Dorpsraad heeft dat plan
bij de gemeente op tafel gelegd en
ik doe daar aan mee. Het zou mooi
zijn als mensen een bezoek aan
Blijham koppelen aan een kijkje in
mijn bomenpark en andersom."
Oudemans vertelt met kennis
van zaken over zijn arboretum, met
een grote liefde voor bomen ook.
Maar de filosoof in hem speelt ook
zijn rol. "Want ik doe dit alles met
het besef dat dit bomenpark pas
echt klaar en op z’n toppunt is als ik
er al lang niet meer ben. Ik maak de
vrucht van mijn werk niet mee
maar laat die wel na aan volgende
generaties. Dat is mooi."

