De dikste populier van Nederland geveld
In het december-nummer van 1983, schreef
ik een artikel over de dikste populier van
Nederland. Mijn eindkonklusie was toen,
dat de Brabanders rustig konden gaan slapen, want de dikste populier bleef in Brabant staan.

Tot 15 januari 1986, toen is het gebeurd. De
Stichting'Het Brabants Landschap', in welker handen het landgoed Haanwijk sinds
1983 was overgegaan, durfde het risico niet

langer aan en toen is het onvermijdelijke
gebeurd.
Omdat ik uitgenodigd was om bij de velling
aanwezig te zijn, gaf dit mooi de gelegenheid om enkele cijfers, die ik toen min of
meer met de natte vinger had gespuid, nog
eens nader te

kontroleren.

De omtrek op borsthoogte was natuurlijk
nog 700 cm. De stam had wel een totale
lengte van 12,5 meter en een omtrek in het
midden van 570 cm. Aan houtmassa zou deze stam dan een inhoud van 32,52 m3 heb-

helft is'. Daar heb ik mij keurig aan gehouden.
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De bijgaande foto laat zien hoe rot hij was
geworden in de jaren na 1983. Toen is hij
binnen helemaal rotvrij gemaakt, maar nu
bleek bij velling dat er van de 700 cm omtrek nog hooguit 3 meter levend hout was.
De boom was voor meer dan de helft rondom doorgerot. De velling was dus echt niet
voorbarig.
Het spreekwoord, 'de één zijn dood is de
ander zijn brood', komt volgens bijgaande
foto ook hier weer tot zijn recht. Want de
onderstam heeft weer enkelen geïnspireerd
om er allerhande blikvangers en/of kunstwerken van te maken.
Nu wij Brabanders de dikste boom kwijt
zijn, hoopt de redaktie op reakties van lezers, waar nu wel de dikste populier van
Nederland staat.

ben.

Mijn gedachten in december L983,22meter
stam en 60 m3 inhoud, waren toch wel een
beetje overdreven... Maar misschien is dat
een Brabantse eigenschap: 'Ge moogt wel
overdrijven, als het maar niet meer als de
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