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Kleine nederlAndse ArboretA
Wout Kromhout

Over een ‘laatbloeier’ en 
zijn boomavonturen op 
Landgoed West Raven te Epe

midden op de Veluwe, tussen epe en nun-
speet, wonen Ferdinand en riet rauwenhoff 
op het fraaie landgoed West raven, een 20 
ha groot terrein met sterk verschillende bo-
demomstandigheden. de tuin rond het huis 
met het bos aan de overzijde van de n 309 
liggen op Veluwezand, terwijl de weiden, waar 
het huis op uitkijkt, veel lager liggen in het 
beekdal van de Vlasbeek met een stuwvijver 
om het waterpeil in die lager gelegen gebie-
den te regelen.
Zowel in het bos op het hoge zand als in 
dat vochtige beekdal heeft Ferdinand een 
arboretum aangelegd. het arboretum in het 

bos is ongeveer 5000 m² groot, dateert uit 
1989, en bestaat inmiddels uit vrijwel vol-
wassen loofbomen, coniferen en struiken. 
met een nat arboretum van ongeveer 1 ha 
is vrij recent gestart. naast deze dendrolo-
gisch interessante plaatsen is er ook nog een 
boomgaard met oude fruitboomrassen (appel, 
peer en pruim) en bomen van de geslachten 
Carya en Juglans. rond het huis ligt een 
fraaie tuin met zeer oude bomen, waarvan 
de veelstammige Robinia pseudoacacia op 
het grote gazon sterk opvalt. 

Ferdinand (1930) groeide op in rotterdam 
en studeerde natuurkunde. Kennis van, laat 
staan interesse in bomen, was niet aan de 
orde. Zelfs een langdurig verblijf in verre 
steden, 5 jaar in bombay en 5 jaar in sidney, 
vermocht dit niet te doen. in 1974 kwam 
Ferdinand weer terug bij Philips in neder-
land en ging in Waalre wonen. de familie 
bezit het grote landgoed tongeren, 500 ha 
bosbouw en landbouw, aanpalend aan West 
raven. de oudere broer van Ferdinand had 
de zorg over het landgoed tongeren en vond 
dat de tijd gekomen was dat iemand anders 

Ferdinand en riet rauwenhoff voor de meerstammige 

Robinia pseudoacacia
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die taak zou overnemen. Zo werd Ferdinand 
voorzitter van het bestuur van landgoed 
tongeren. momenteel is dochter Charlotte 
van beuningen de directeur. Al sinds 1908 
is dit een bV waarbij de vier kinderen van 
Ferdinand´s overgrootvader aandeelhouder 
waren. tot de huidige dag zijn alle erfgenamen 
in rechte lijn aandeelhouder en dat zijn er 
momenteel 180.

de rentmeester van het landgoed was tevens 
Voorzitter van de Vereniging van boseige-
naren. Vanwege zijn hoge leeftijd verzocht 
hij Ferdinand om deze taak van hem over te 
nemen. dat gebeurde. Ferdinand bekleedde 
verder nog het voorzitterschap van het bos-
schap, was lid van de Federatie Particulier 
eigendom en zat in het bestuur van natuur-
monumenten. hij is een enthousiast lid van 
de ids en was lid van de tourcommittee. hij 
organiseerde o.a. reizen naar siberië (baikal-
meer e.o.) en de baltische staten. ook was 
hij geruime tijd Vicepresident voor nederland 
voor de ids. daarna was hij drie jaar President 
van de ids. een erebaan die iedere drie jaar 
door een prominent lid uit een ander land 
wordt bekleed.
reeds in Waalre sprong de vonk over waarbij 
de interesse voor coniferen, loofbomen en 
heesters werd gewekt. hij plantte daar al 
bijzondere planten in zijn tuin. toen hij in 
1990 met pensioen ging en inmiddels dus in 
epe woonde, werd hij lid van de ndV waar 
hij veel kennis opdeed. om ervaring op te 
doen werd een stuk bos, dat toch op de schop 
moest, ontgonnen en geschikt gemaakt om er 
een arboretum te beginnen. niet gehinderd 
door enige diepgaande kennis werden bomen 
aangeschaft die interessant leken. ook zelf 
gezaaide soorten, meegebracht van buiten-
landse reizen, zijn hier te bewonderen. het 
europese en Amerikaanse continent aan de 
buitenrand en het midden- en Verre oosten in 
het middendeel. in 1996 is nog een aanpalend 
stukje bos vrijgemaakt voor de aanleg van een 
collectie eiken en Paardenkastanjes.
samen wandelend door het arboretum spreekt 
Ferdinand er zijn verbazing over uit dat er in 

zo korte tijd (slechts 20 jaar) zoveel groei is 
geweest en dat er nu sprake is van volwassen 
loofbomen en coniferen. een verrassing was 
dat in het tweede jaar na het ontstaan en 
de intensieve grondbewerking er spontaan 
heide opkwam. heidezaad van 100 jaar oud 
bleek nog kiemkrachtig en zorgde voor een 
fraaie bodembedekking. over duurzaamheid 
gesproken!
het sortiment bestaat uit veel dendrologische 
highlights, zoals Liriodendron tulipifera, Nyssa 
sylvatica, een zeer fraaie Kalopanax septemlo-
bus, Oxydendrum arboreum van grote afmeting 
en rijk bloeiend, Maackia amurensis, Cladrastis 
kentukea, een geweldige, zeer gezonde Se-
quoia sempervirens, Abies fraseri van groot 
formaat en prachtig blauwgroen van kleur, 
Picea maritima ́ beissneri´, een fraaie collectie 
Tsuga met o.a. T. diversifolia, T. mertensiana 
en T. chinensis als blikvangers, diverse grote 
en mooi uitgegroeide exemplaren van Picea 
en Pinus, Chamaecyparis lawsoniana ́ Wisselii´ 
die niet mag ontbreken omdat deze cultivar 
in het aanpalende dorpje Wissel is ontstaan. 
een bijzondere plant is hier Abies pinsapo 
met een prachtige piramidale vorm en een 
zeer dichte en regelmatige vertakking. twee 
jaar geleden heeft hij flink geleden van de 
zware vorst maar dit is nu, na 2 jaar herstel-
groei, al bijna niet meer te zien. Verder vallen 
nog op een met veel takken opgroeiende 
Nothofagus antarctica en een fraaie Cedrus 
deodara met zijn prachtige zachte naalden 
en blauwe kleur.
de eikencollectie is helaas te dicht op el-
kaar geplant. na selectie zullen de volgende 
soorten en cultivars zeker blijven staan:  Q. 
bicolor met zijn fraai schilferende stam, Q. 
imbricaria, Q. sadleriana, Q. serrata, Q. aliena 
en Q. ithaburensis ‘hemelrijk’. Van de Paarden-
kastanjes zijn Aesculus turbinata (soortecht!), 
A. sargentii met fijn en klein blad dat in het 
voorjaar roze uitloopt en A. ‘lacinitata’ de 
blijvers, evenals een steeds verder uitdijende 
struik van A. parviflora in het arboretum.

We lopen nu in de boomgaard waar enkele 
exemplaren van Carya ovata en een mooi 
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opgroeiend exemplaar van Carya cordiformis 
staan. Verder staat hier de notencollectie 
waarbij Juglans ailantifolia er uitspringt van-
wege grootte en vorm.
hierna lopen we naar het nieuwe ’natte ar-
boretum’ in het beekdal. na enkele jaren 
nagedacht te hebben wat te doen met dit 
stuk grond werd het idee geboren om hier 
een arboretum te stichten dat speciaal is 
ingericht voor soorten die van natte voeten 
houden. een naburige loonwerker heeft er in 
eigen fantasie een aantal dijkjes aangelegd 
in een zodanig patroon dat er overal gelopen 
kan worden met droge voeten. een duiker 
onder de weg door, waardoor het overtollige 
water moest wegstromen, werkte niet meer. 
na lang aandringen heeft de gemeente epe 
dit hersteld.
er is gekozen om de volgende geslachten 
een hoofdrol te laten spelen: Salix, nu al 30 
soorten in groepen van drie, Alnus en Popu-
lus. daar tussen staan ook nog een Taxodium 
distichum, een Nyssa sylvatica en een Metase-

quoia glyptostroboides. op enkele kunstmatige 
terpen staan Liquidambar styraciflua en L. 
acalycina, Morus alba en Koelreuteria panicu-
lata en op enkele wat drogere randen Cornus 
alba ‘sibirica’ en Cornus sericea ‘Flaviramea’, 
Rhamnus frangula en Rhamnus cathartica en 
Amelanchier ‘ballerina’. 
het is nu al mooi om te zien, maar als je je 
voorstelt hoe het er over 5 jaar zal uitzien, 
dan kun je eigenlijk niet wachten.
de favoriete boom in zijn arboretum is zonder 
meer de Sequoia sempervirens. dit exem-
plaar werd hem van diverse kanten sterk 
ontraden zijnde te zacht voor ons klimaat. 
nu staat er een prachtige boom van zeker 
20 m hoog, onbeschadigd na twee winters 
met strenge vorst. de als beter winterhard 
bekend staande Sequoiadendron giganteum 
heeft wel vorstschade opgelopen en gedijt 
ook veel minder goed.

Ferdinand en riet zijn erg tevreden met de 
plek waar ze wonen en waar ze hun energie 
kunnen steken in hun beider tuin en plan-
tenhobby. in de borders rond het huis staan 
enkele groepen van Rhododendron luteum. 

Oxydendron arboreum uitbundig in bloei
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de geur van de bloemen in het voorjaar is 
de favoriete geur van Ferdinand. Ferdinand 
gaat altijd op pad met zijn maaimachine 
met aanhangertje om materiaal en gereed-
schap ook weer mee terug te nemen en mét 
een snoeischaar als onmisbaar werktuig in 
zijn zak. 
een boek waar hij veelvuldig in leest is New 
Trees, uitgave van de ids en Kew vol verras-
sende nieuwe bomen van de laatste jaren. 
Verder is zijn boekenkast vooral gevuld met 
boeken over loofbomen en coniferen. Ge-
vraagd met wie hij wel eens een boompje over 
bomen zou willen opzetten, noemt hij Gert 
tessemaeker uit oene, hun zeer deskundige 
boomverzorger die af en toe een handje mee-
helpt, Cor van Gelderen en Wout Kromhout. 
bekende dendrologen uit het verleden die 
zijn grote interesse hebben en waar hij met 
weemoed aan terugdenkt zijn harry van de 
hatert, heinrich heine en theo Janson. 
een andere hobby van Ferdinand is bouwen 
met hout en dan liefst in het groot. in de 
tuinen en arboreta staan overal fraaie bouw-
werken van zijn hand zoals een abri, een 
rond prieel, diverse bruggetjes enz. iedere 

winter staat er wel een bouwsel op het pro-
gramma. 
Vitaal als hij is zal hij proberen door te gaan 
zolang het kan met alle zinvolle dingen in 
het leven. □

bladeren en vrucht van Carya cordiformis
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