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paalde g~vallen hulp geboden zal moeten worden om te verhoeden dat ons bedrijf zoozeer in discrediet komt, dat ons
land nog boscharmer wordt, dan het thans helaas reeds of nog is,
Mochte'n er ond~r U zijn, die van meening waren of nog
zijn, dat zoo'n beetje invoerrecht op sommige houtsortimenten onzen boschbouw' toch ,wel zeer ten goede zoude komen,
dan hoop ik .. dat zij in alle kalmte nog eens zullen willen
nadenken over de bezwaren die er aan verbonden zijn.
voordat zij hun stem zullen laten hooren VÓór invoering van
rech~~n, waardoor, naar mijn vaste overtuiging, het Nederlandsche boschbedrijf slechts geschaad kan worden.
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DE' DIKSTE BOOM VAN NEDERLAND.
Eeuwenoude reus op het landgoed .. Houdringe" in De Bilt.
"Slanke lijn" van zeven meter.
Utrecht, 26 Juni. - Het is een heel probleem om uit te vinden wáár
ergens In ons' land zich de dikste boom bevindt.
De heer Roe I En nik alhier is er evenwel in geslaagd. Hij legt
cr zich op toe wandelaars veel kennis van de natuur hij te brengei)" Bij
zijn tochten en onderzoekingen heeft hij den diksten hoorn va'l. Nederland
ontdekt. Om zeker van zijn zaak te zijn had de heer E nni k. zich eerst
nog gewend tot den heer DeK 0 n ing. den opperhoutvester van de
Nederlandsche Heide Maatschappij te Arnhem. een bij uitstek deskundige.
die den ontdekker meldde dat er wel twee booinen van zes meter dikte
op Zijpendaal staan. maar "!en boom van een omvang als de heer En nik
hem had beschreven, was den opperhoutvester onbekend in Nederland.'
Aan de uitnoodiging van den heer E nni k om aan cen excursie naar
den diksten boom deel te willen nemen, hebben wij dezer dagen gevolg
gegeven. De excursieleider vestigde allereerst in de Bilt bij het bij uitstek
mooIe landgoed "Beerschoten" van mevrouw douarière S tee n g r ach t
van 0 ostc ap e 11 e. geb. gravin Sc h i mme I p enn i n ck onze
aandacht op een majestucuzen groenen beuk van 400 jaar. Die beuk heeft
een omvang van 5.75 meter en een doorsnee van 1.80 meter. Onze ver...
wachtingen waren hoog gespannen toen wij van .. Beerschoten" gingen
naar het landgoed "Houdrïnge''. eigenaar ~. A. M. A. baron van
Boetzelaer van Loinen van Wolf eren te de Bilt. die
dus de bezitter is van den diksten boom van Nederland.
In een aan het landgoed grenzende weide, waar de merries met haar
dartele veulentjes de vreugde van den zomer genieten, rijst een machtige
Canadeesche populier omhoog, 48 meter lang met een vlucht van 35 meter.
Git is, de gegevens zijn betrouwbaar, werkelijk de allerdikste boom van
ons land. Naar schatting, moet hij reeds den hoog en leeftijd van drie
.
honderd jaar·) hebben bereikt.
De boom werd door de aanwe:zige natuurvrienden gemeten. Nadat de
duimstok langs het touw gelegd was, dat op borsthoogte den· boom had
omspannen. bleek- dat de omvang van den Canadeeschen populier zeven
meter is, waarmede deze dan het dikterecord van alle in Nederland staande
boomee heeft behaald. Wij zagen ,hoe merkwaardig de schor~ van den
boom is. De schorsnerven. waaronder er zijn met een diepte van tien
.cm, vonnen als het" ware stroomen van boven naar beneden, Op de
hoogte, waar de populier gemeten is, zijn nu nog zichtbaar de koperen
kopjes van de punaise.!;, die ,de onderzoekers er in hebben gedrukt.
Bij een volgende excursie zal' de populier opnieuw gemeten worden en
d?n zal op de plaats. waar nu de meting: geschied is, vastgesteld kunnen
worden hoeveel de recordhouder aan zijn Jongste record~in~mvang heeft
toegevoegd.
.
, ft') Deze schatting zal wel een'paar honderd jaar mis zijn.
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