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BRoNKHoRST >- De ruim Í 00-iarige
populier langs de Ussel in Bronkhorst is ziek, maar natuurwerkgroep Het Steenders Landschap on-

derneemt een reddingspoging.
De Canadese populier is vermoedeliik rond het jàar 19oo geplant,
heeft een omtrek van ruim 7 meter en it 3o meter'hoog. Daarmee
is het de op zeven na dikste populier van Nederland. ,,Als ie deze
boom omzaagg ben je iets unieks
kwiit", zegtvoorzitter René van
Eijden van Het Steenders Landschap. De natuur- en landschapsvereniging neemt het onderhoud
van de boorn over van de gemeente Bronckhorst.
Uit een rapport dat de gemeente
liet opmaftén blijkt dat de populier in een'matige tot redeliike
staat'verkeert. De stam is rot
door de aanwezigheid van schimmels. Daardoor is de kans groter
dat de boom omwaait, wat gevaarliik is voor de gebruikers van de
Veerweg. En dat zijn er heel wat,
want die weg loopt naar de veer-

pont Bronkhorst-Btummen.
Er is dus werk aan de winkel voor
Het Steenders Landschap. ,,Duide.

F Oe boom heeft een omtrek
van ruim 7 meter en is daarmee de op zeVen na dikste
populier van Nederland

'

I

lijk is dat een en ander moet ge.beuren", zegtVan Eijden. ,,Daarom wordt de boom binnenkort ingekort en gekandelaberd: de grote
takken worden eraf gehaald, waardoor de boom minder wind
vangt. Daarna is te hopen dat hii
weer een groeistuip kriigt en zich
gaiat herpakken."
Ook Van Eiiden weet niet zeker
of
-'derde boom het gaat redden. Moe-,
natuur moet ook een duit in
het zalge doen,,Wii nemen met
deze adoptie een gok. Het is een
oude boom. Als ie niets doeg redt
hij het sowieso niet. We laten
eerst een boomscan uitvoereÍI.
Denken we daarna de boom te
kunnen redden, dan komen we in
actie. Zo níeq dan moet hij alsnog
naar beneden worden gehaald.
Aan oud en dood heb je niets."
De omgeving waar de boom staat
is eigendom van de gemeente
maar wordt betrokken bij een
grondruil met pontbaas Dirk
Wiiers. De ruil vindt plaats nadat
in het vooriaar vQn zotil aan de

Bronkhorster kant van de lJssel
paikeerplaatsen, eeg wandelpad en een picknickbank gerealiseerd

ziin.
Wijers wilde dat de boom vanwege de risico's gekapt wordt vóór
de'grondruil. Totdat Het Steenders Landschap voorstelde het onderhoud te willen verzorgen. Zii
is nu dan ook verantwoordelijk
voor de jaarlijkse boomcontrole.
,,Het is lastig aan te geven hoe
lang de. boom nog ryge kan, maar
z5 jaat is niet ondenkbaar."

De Canadese populier staat langs de Ussel vlakbii de veerpont die van
Bronkhorst naar Brummen en vice versa gaat. foto Theo Kock

