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Oude linde begint aan nieuwe jeugd
ACHTERGROND

Zeven kunstenaars vechten om één boom. De natuur gaat ermee heen.
De 250 jaar oude linde in Borger blijft staan.

JAAP VAN BRUMMELEN

A
lle hoop is niet gevestigd
op de stam, maar juist op
het omgevallen gedeelte.
De oude knakker is daar

aan een nieuwe jeugd begonnen. De
gemeente Borger-Odoorn heeft in
overleg met Landschapsbeheer
Drenthe besloten de boom een nieu-
we kans te geven. Binnenkort wor-
den de lange pieken van de uitlopers
gesnoeid. Bomenwacht André Eff-
tink is blij: ,,De kans bestaat dat een
struikvorm op die plek ontstaat,
maar die nieuwe struik kan zomaar
tot een boom uitgroeien.”

Wel had Efftink aan een groepje
kunstenaars het een en ander uit te
leggen. Want ruim een maand gele-
den richtte hij zich via deze krant
met een oproep tot het gilde om de
boom een nieuw leven te geven. Een

kunstwerk, redeneerde Efftink, zou
recht doen aan de cultuurhistori-
sche waarde van de boom die op de
rand van zand en veen staat. De kun-
stenaars hapten gretig toe. ,,Nog de-
zelfde dag kreeg ik telefoontjes uit
Amerika van een Amsterdamse kun-
stenares die grote kunstwerken
maakt en van iemand uit Den Haag
die helemaal hoteldebotel was en
grapte dat hij mij wel wilde omko-
pen.”

Uiteindelijk blijkt Efftink alle ze-
ven enthousiaste gegadigden blij te

hebben gemaakt met een dode mus.
,,Maar ze namen het allemaal goed
op, hoor. Ik heb er geen kwaad
woord over gehoord, iedereen is tot
nu toe blij dat het zo gaat.”

Voortschrijdend inzicht bij de ge-
meente Borger-Odoorn heeft ertoe
geleid dat de boom blijft staan. ,,De
buitendienst huldigt het standpunt:
laten we de boom een kans geven”,
zegt wethouder Freek Buijtelaar. De
bijzondere plek weegt zwaar in de af-
weging. Buijtelaar: ,,De boom staat
aan de rand van de Hondsrug op de
overgang tussen het zand en het dal.
Daar vlakbij willen we een voedsel-
bos aanleggen. Deze linde past bij
dat beeld. We willen er wel een infor-
matiebordje bij plaatsen om te voor-
komen dat mensen zich gaan afvra-
gen: waarom ruimen ze die troep
niet op?”

Rijd je vanaf de N34 door Borger

richting Stadskanaal, dan zie je de
restanten van de oude linde links bij
de laatste rotonde op een grasveldje
staan. Efftink is blij dat de gemeente
zich inzet om de boom te behouden.
,,Ook ecologisch is de boom van
waarde. Er huizen torretjes en kever-
tjes in en roodborstjes foerageren er.
We zijn soms veel te snel geneigd al-
les op te ruimen.”

De bomenwacht geeft de boom
een goede kans een nieuw leven op
te bouwen, ook al is het gedeelte dat
nog overeind staat ten dode opge-
schreven door toedoen van de ho-
ningzwam en de korsthoutkool-
zwam. De aanwezigheid van schim-
mels hoeft niet te betekenen dat ook
de nieuwe uitlopers daar vatbaar
voor zijn. ,,Alleen als er een wondje
ontstaat, kan een schimmel binnen-
dringen. Met grasmaaien is dus
voorzichtigheid geboden.”

Kunstenaars die
blij gemaakt zijn
met dode mus
reageren sportief
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