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Monumentale
boom

De plataan in
het Heldenpark
In deze rubriek gaan we in het Meetjesland zoek naar een monumentale, oude boom.
We laten een natuurfotograaf van onze Meetjeslandse Natuurfotowerkgroep aan het woord
die meewerkte aan onze fototentoonstelling over monumentale bomen
(www.npmeetjesland.be/monumentalebomen).
Ik ben geboren en getogen in het kleine
dorpje Wippelgem. Alhoewel dit niet zo
heel ver van Eeklo ligt, wist ik weinig van
deze stad en zijn omgeving. Toen ik zo’n
tien jaar geleden naar Eeklo verhuisde,
kende ik voornamelijk het provinciaal
domein Het Leen, omdat dit de enige plek
was waar ik als natuurliefhebber regelmatig
kwam om te wandelen en te fotograferen.
In het Heldenpark in de Oostveldstraat
was ik tot dan toe nog nooit geweest. Dit
veranderde echter toen ik op een boogscheut van dit stukje erfgoed kwam wonen.
Omdat we slechts de straat hoeven over te
steken, is het sindsdien immers de gekipte
plek voor een korte ochtend- of avondwandeling.

Kasteel
Wanneer je het parkdomein betreedt, wordt
de aandacht meteen getrokken door het
prachtige kasteel met art nouveau kenmerken dat dateert van 1894-1896. Dit bouwwerk was oorspronkelijk het verblijf van de
Duitse familie Enke, die in de tweede helft
van de 19de eeuw in Eeklo kwam wonen.
Sinds 1951 is de stad eigenaar geworden
van het kasteel en het bijhorende domein,
dat vandaag de dag bekend is als het
Heldenpark.

Verzameling van groen
Dit park vormt een oase van rust in een
steeds drukker wordende omgeving. Oude
parken als dit herbergen ook vaak een rijke
verzameling aan bomen en struiken. Dat is
hier niet anders.
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Naast soorten als berk, tamme kastanje en
paardenkastanje is er één boom die meteen
in het oog springt: de monumentale plataan links voor het kasteel.
Deze boom bepaalt mee de aanblik van
het domein en is door zijn omvang en
verschijning een streling voor het oog.
De stamomtrek bedraagt maar liefst 4,35
meter. Voor onze contreien is dit al heel
wat en het zorgt ervoor dat hij gerust mag
gezien worden als levend monument.

Winterhard
Eigenlijk is het een hybrideplataan die
ontstaan is uit een kruising tussen de
westerse plataan (Platanus occidentalis)
en de oosterse plataan (Platanus orientalis). Beide soorten gedijen in onze streken
niet zo goed, maar de gewone plataan
(Platanus x hyspanica) waartoe deze boom
behoort, doet dit wel en is bovendien
winterhard. Het is een zeer sterke soort die
droogte, luchtverontreiniging en andere
extreme omstandigheden goed verdraagt
en daardoor ideaal is voor het gebruik in
parken en langs wegen.
Gewone platanen kunnen echter wel een
grote omvang bereiken. Wanneer ze vrij
mogen groeien kunnen ze tot 40 meter
hoog worden en ook in de breedte een
gigantische kruin ontwikkelen. Langs wegen en lanen worden ze vaak om die reden
gesnoeid, maar visueel levert dit niet altijd
een mooi eindresultaat op.

In onze tentoonstelling over monumentale bomen in het Meetjesland mocht de
plataan uit het Heldenpark niet ontbreken.
Omdat ik er vlakbij woon, had ik de luxe
dat ik meermaals ter plaatse kon gaan bij
wisselende licht- en weersomstandigheden.
Zo kon ik uiteindelijk een beeld maken
waar ik tevreden mee ben en dat ik graag
met jullie wil delen. Deze foto werd genomen bij avondlicht en vanuit een standpunt
waaruit je eigenlijk niet kunt opmaken dat
deze boom in het Heldenpark is gefotografeerd.
Wanneer je ooit deze boom passeert, loop
dan niet meteen voorbij maar sta even stil
en neem de tijd om te genieten van dit
monumentale stukje levend erfgoed.
Nikon D500; 20 – 35 mm f2.8; 1/40 sec; f 6.3; iso 400
Wim Acke

Monumentale bomen:
diepgeworteld
Meetjeslands erfgoed
Geniet van onze fototentoonstelling
over oude bomen. De reizende
tentoonstelling is nog een paar
dagen te bezichtigen in Aalter,
daarna reist ze naar Lovendegem.
zie www.NPMeetjesland.be/
diepgeworteldemonumenten
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