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Beukenmoord in Leek
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Nienoord is een oud landgoed met bospercelen, graslanden en lanen. De trots van het gebied
is de Nienoordsingel, een imposante beukenlaan die over twee kilometer van het centrum
van Leek naar het dorpje Midwolde voert. Vooral het noordelijke gedeelte is een fantastische, ononderbroken beukentunnel die zijn weerga in de provincie Groningen niet kent. De
smalle asfaltweg kent nauwelijks autoverkeer en is geliefd bij wandelaars en fietsers. De
Nienoordsingel heeft ook hoge natuurwaarden, bijvoorbeeld voor vleermuizen, maar vooral
voor paddenstoelen. De grotendeels schrale en mosrijke bermen vormen rijke vindplaatsen
van zeldzame soorten, waaronder vijf bedreigde stekelzwammen. In een proefvlak van het
paddenstoelenmeetnet staan jaarlijks tientallen vruchtlichamen van de Blauwvoetstekelzwam
en Avondroodstekelzwam.
Deze zomer kwam het bericht dat de gemeente, eigenaar van het landgoed, alle bomen
in de laan ging vellen. Aanvankelijk dacht ik aan een grap, want wie bedenkt het om zo’n
schitterende laan in de kracht van zijn leven te kappen? Het bleek ernst. In het kader van het
project ‘Kwaliteitsimpuls Nienoordsingel’ wil de gemeente tevens het asfalt vervangen door
klinkers, de bermen verbreden en tenslotte jonge bomen planten. Voor deze ingrepen heeft de
gemeente 1,5 miljoen euro aan subsidies verworven van de regio, de provincie Groningen
en de Europese Gemeenschap. Belangrijk motief voor deze ‘kwaliteitsimpuls’ is volgens de
gemeente de zorgelijke toestand van de beuken in de laan. Uit het rapport van het ingehuurde
ingenieursbureau blijkt echter dat er helemaal geen serieus onderzoek is gedaan naar de toestand van de bomen. Alleen maar een beoordeling van het uiterlijk, zoals de aanwezigheid
van dode takken. Daaruit blijkt overigens dat de toestand van maar 17 bomen slecht zou zijn,
minder dan 4% van het totaal!
Houdt de gemeente helemaal geen rekening met natuurbelangen? Zeker wel! Uiteraard
streeft men ernaar om de bijzondere mycorrhizapaddenstoelen te behouden. Geen probleem;
een lokale paddenstoelenkenner heeft immers geopperd om enkele stronken te laten zitten
en sporen uit te zaaien van bedreigde soorten. Bij zulke naïeve onzin rijzen als mycoloog je
haren te berge. Het is voor de inwoners van Leek te hopen dat de beoordeling van risicovolle
industriële activiteiten niet gebaseerd is op de mening van de dorpsonderwijzer!
De gemeenteraad blijkt geen behoefte te hebben aan een nauwkeuriger onderzoek van
de bomen. De subsidie is immers binnen, het werk aanbesteed en de klus kan beginnen.
Dus aanleiding voor een feestje. De verantwoordelijke wethouder heeft op 24 september
persoonlijk de eerste beuk omgezaagd en alle bewoners van Leek kunnen als aandenken
een presse papier van deze boom bij het gemeentehuis afhalen, zo lang de voorraad strekt.
De vlag mag uit daar in Leek. Eindelijk verlost van die ellendige bomen die daar toch maar
doelloos stonden te staan!
Zo’n wethouder, een volksvertegenwoordiger, moet toch beseffen dat er mensen zijn die
wèl van deze beukenlaan houden, die door een dergelijke wanvertoning extra op hun ziel
worden getrapt. Of wil ze publiekelijk demonstreren wie de baas is over die bomen? Zelfs
indien alle bomen doodziek waren geweest, wijst zo’n actie mijns inziens op slechte smaak
en incompetentie. Of zouden ze in Leek misschien de gewoonte hebben om op een uitverkoren bewoner van een verzorgingshuis feestelijk euthanasie te plegen en de as als aandenken
onder de bevolking te verdelen, alvorens alle andere bejaarden om zeep te helpen?
De eerste fase van het plan is inmiddels in uitvoering. Het meetpunt met stekelzwammen
is met de grond gelijk gemaakt. Sommige mensen en organisaties, waaronder de regionale
paddenstoelenwerkgroepen, trachten de tweede fase van de kap in het noordelijke deel van
de laan nog tegen te houden. Het moet wel. Bomen en paddenstoelen hebben immers geen
stem.
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