(advertorial)

Kroon de koningsboom!
BSI Bomenservice en de GKB Groep introduceren de Koningskroonkorf
Boomkorven hebben niet alleen een sierlijke functie, maar ook een afscheidende functie om de boomstam te beschermen tegen vandalisme,
geparkeerde fietsen, maaimachines en onderhoudsmachines voor het trottoir. Maar een gewone boomkorf zou een koningslinde natuurlijk
weinig eer aandoen.
Nu binnenkort Willem-Alexander de troon
bestijgt, hebben vele partijen koningsbomen
gereed staan op de kwekerij en ook zijn er
meerdere aanbieders van sierhekken. BSI en GKB
komen met iets unieks: een koningskroontje voor
rond de koningsboom, de ‘Koningskroonkorf’.
GKB heeft het ontwerp van de boomkorf
bedacht en is verantwoordelijk voor de productie van de koningskroonkorf en BSI zorgt voor
plaatsing van de boomkorven. De korven zijn
los verkrijgbaar, omdat er al veel partijen acties
zijn gestart met betrekking tot koningslinden.
Volgens Arjan Zoontjens, projectleider van BSI
Bomenservice, hebben diverse partijen al wel
gevraagd of BSI een koningsboom inclusief korf
wil komen plaatsen. Zoontjens: ‘In de onderste
stalen band kan een tekst uitgesneden worden.
Die is vrij om in te vullen. Maar opties kunnen
zijn ‘Ter ere van Koning Willem-Alexander’, ‘Ter
ere van de troonswisseling van koningin Beatrix
naar koning Willem-Alexander’ ’30-04-2013’ of
‘Koning Willem-Alexander en koningin Máxima’.

Jan-Willem Kraaijeveld van GKB vertelt over het
gebruik van materialen en het korfontwerp: ‘De
koningskroonkorf is vervaardigd uit verduurzaamd staal en gepoedercoat in de RAL-kleur
1036 Pearl Gold. De korf heeft een buitenmaat
van 1,2 meter doorsnede, een binnenring van
0,7 meter en een hoogte van 0,89 meter. Hij
wordt geplaatst op vier betonnen sokkels, zodat
hij stevig verankerd staat. We hebben ons voor
het ontwerp laten inspireren door de kroning van
Willem-Alexander. De elementen en symbolen
zijn per korf vrij te bepalen, maar de korf heeft
de vorm van een koningskroon. De inscriptie
kan de opdrachtgever ook zelf invullen. De kleur
is Pearl Gold, maar is in overleg ook naar wens
te wijzigen.’ Arjan Zoontjens sluit af: ‘Met deze
Koningskroonkorf krijgt een koningsboom de uitstraling die hij verdient en wordt het aangename
met het nuttige verenigd: de boomstam wordt
tevens beschermd.’

Arjan Zoontjens

Voor elke geplaatste Koningskroonkorf storten
wij € 33,00 in het Oranjefonds.

Jan-Willem Kraaijeveld
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