Had dat wel nn?

H. A. van lersel
Udenhout

In de eerste dagen van september stond in
de provinciale bladen van Brabant, het bericht dat de dikste boom van Nederland die

in St. Michielsgestel stond, het had begeven, alhoewel hij enkele jaren geleden nog
voor heel veel geld was opgeknapt en

be-

handeld.
Aangezien ik in mijn schooljaren bij de ver-

plichte wandeling dikwijls onder de boom
ben doorgelopen, ben je nieuwsgierig en ga
je kijken.
De dikste boom, een Populus nigra, staat
op het landgoed Haanwijk onder St. Michielsgestel.
De eigenaresse, Mevr. Bink, wist er het volgende van te vertellen,
De boom moet ongeveer 170 jaren oud zijn,
want haar grootvader, Baron de Senarclens
de Grancy, die in 1926 is overleden op een
leeftijd van 69 jaren, had als kleine peuter
nog op de knie gezeten van de oude knecht,
die indertijd de boom had geplant.
Met wat terugrekenen kan deze leeftijdsbepaling dus heel aardig kloppen.
De boom heeft op borsthoogte een stamomtrek van + 700 cm en een takvrije stam
met een hoogte van22 meter en is zo te zien
helemaal hol.
Omdat de jeugd er vuurtjes in begon te stoken, heeft de eigenaresse hem met gaas onder dicht laten maken. Als de boom niet rot
zou zijn, zou er minstens 60 kubieke meter
hout in zitten. In de winter 1968/1969, is de
boom helemaal opgeknapt, in de verwachting dat hij dan nog vele jaren mee zou
gaan. Dit heeft 14 jaren geleden het lieve
bedrag van dertig duizend gulden gekost.
Nu is aan deze verwachting door een vroege
herfststorm wel abrupt een einde gekomen.

Populieren
doodskisten

Mevrouw Bink wil hem toch nog zo lang
mogelijk laten staan, maar peinst er nietover

Maar voorlopig kunnen de Brabanders gerust zijn, de dikste populier van Nederland

om er nog grote bedragen aan te spenderen,

blijft in Brabant

In het kader van

andere materialen of andere houtsoorten te
gebruiken zijn. De Zwitserse Hout Associatie heeft toegezegd elk initiatief te steunen
om zeldzame hardhoutsoorten zo veel mogelijk te sparen, zo meldt het Wereld Na-

de internationale Wereld
Natuur Fonds aktie voor het behoud van de
tropische regenwouden heeft de grootste

doodskistenfabrikant
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van

Zwitserland

besloten in het vervolg Zwitsers populierenhout te gebruiken, in plaats van het zeldzame Abachihout, dat uit de oerwouden van

West-Afrika komt.
Ook andere bedrijven zouden nader moeten bekijken, hoe in plaats van hardhout

tuur Fonds.

staan.

