IN ’T GROEN

het nieuws

Het gebeurt niet dagelijks dat er in je achtertuin een grote klus plaatsvindt die tot de
verbeelding spreekt. Voor het gebouw waarin de redactie van Tuin en Park Techniek
huist, werd dit najaar een rode beuk geveld.
Jammer, maar noodzakelijk. De meer dan
honderd jaar oude boom was aangetast
door reuzenzwam, een schimmel die de
houtvaten dichtknijpt waardoor de boom
langzaam maar zeker sterft.
Om er zeker van te zijn dat de beuk niet op
het dak van het kantoorpand terecht zou
komen, riep de eigenaar van het gebouw de
hulp in van Flier Boomverzorging in Harskamp. Het vellen van de boom was geen
alledaagse klus voor Alexander en Kees
Flier. Maar ook niet heel vreemd. “Ik schat
dat we ongeveer zes van zulke grote bomen
per jaar omzagen. Al zijn rode beuken vrij
zeldzaam.”
Om de boom veilig voor pand en omstanders te kunnen vellen, lieten zij Van den
Brink uit Barneveld met een telescoopkraan
komen. Kees Flier: “Eerst hebben we de takken aan de kant van het pand weggehaald.
Die konden veilig op het onderliggende
gras vallen. Daarna hebben we de top van
de kroon eruit gezaagd en weggetakeld en
de boom verder van takken ontdaan.”
De takken en kroon zijn als openhaardhout
geëindigd. Maar de kans is groot dat u een
deel de 5,5 ton wegende stam nog eens
tegenkomt. Deze is namelijk opgekocht
door houtbewerker Ronald Vrijenhoef.
Samen met de Utrechtse houtkunstenaar
Joost Kramer heeft hij de boom uitgehold,
waarna een stuk ervan als kunstobject in
een van de vertrekhallen van Schiphol is
beland. Achter de douane is nu een stukje
bos verrezen. Kunnen toch nog andere
mensen van onze mooie boom genieten.
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