Welke is de dikste...?

Redaktie

Het doet altijd erg plezierig aan, als er gereageerd wordt op een artikel in ons tijdschrift.
In de vorige'Populier'werd de vraag gesteld welke boom de dikke boom in Haanwijk
St. Michielsgestel zou opvolgen als 'den díksten' .
Wij ontvingen bij de redaktie de volgende antwoorden:

L. Grubben uit Maasbree is secretaris van
de Vereniging Jeugd en Natuur in Maasbree.

Hij schreef ons als volgt:
In Maasbree staat een wilg met een borstomvang van 7.25 meter en door toedoen
van onze Vereniging Jeugd en Natuur, is
deze boom enkele jaren geleden bij een
ruilverkaveling gespaard voor de bijl.
Aangezien wij een blad zijn voor populier

Aan de houtproduktiezalhij niet veel meer
bijdragen, maar hij vervult daar op datz.g.
eiland nog een mooie landschappelijke rol.
Ga eens kijken, want niet alleen die boom is

het bekijken waard. Het eiland van Neder-

hemert-Zuid met Kasteelruïne, zijn kerkje
en mooie boerderijen en pontveer zijn een
dagbezoek waard.

Alvorens definitief te besluiten, wie dan
wel de dikste is, wil de redaktie nog graag
even op verdere reakties wachten.
O
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Kampen.

wilg, heeft deze boom uit Maasbree ook
recht op erkenning en mag dus meedingen
en

naar de titel.

Ter plaatse bleek de omvang op borsthoogte inderdaad 7 .25 meter tezijn, maar aan de
voet gemeten had de wilg een omvang van
6.20 meter. Dat komt omdat het eigenlijk
drie wilgen zijn die op dezelfde hoogte, dus
iets boven maaiveld zijn ontsproten uit de
stam.

Dit maakt het erg moeilijk om te beslissen,
maar het blijft een imposante boom die de
bescherming van de Bomenstichting wel
waard is.
Op de voorpagina staat de boom zoals hij
daar te kijk staat in het Limburgse land. Foto 1 geeft een detail opname met de aktieve
bomenbeschermer aan de voet.
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Henri van Dorsten uit Vorden schrijft ons,
dat wij ten onrechte meenden dat de boom
in St. Michielsgestel de dikste was.
Hij ontleent deze gegevens aan het boek:
'Bomen in woord en beeld'*. Op pag. 182 in
dat boek staat vermeld een boom in Neder-

hemert-Zuid die dikker zou zijn als

de

boom in Haanwijk St. Michielsgestel.
Ik vond het toen pas spannend worden, omdat er geen maten bij vermeld werden.
Ter plaatse op het z.g. eiland van Nederhemert troffen we de zeer oude populier aan
met een stamomvang op borsthoogte van
6.80 meter, dus wel even de moeite waard.
De gezondheidstoestand van deze mammoet laat echter erg veel te wensen, zoals
wel blijkt uit de foto (foto 2). Een groot gat
in de stam is met plaatijzer dicht gemaakt
om erger te voorkomen.
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