Inlands Lariks
geeft uitzicht
extra dimensie
Een mooi voorbeeld van het gebruik van lariks is
te vinden in de Kaapse bossen, nabij Doorn op de
Utrechtse heuvelrug.

Op een hoogte van 53 meter in het
Utrechtse Heuvelrug gebied rijst de Kaap
op. Deze toren uit 2006 is een bijzonder
staaltje van bouwen met larikshout. Letterlijk want de bijna 30 meter hoge toren
bestaat uit een combinatie van staal,
douglas en larikshout.
Het hout voor de toren is verwerkt door
van Vliet Kastanjehout BV. Ernst Jan Damen
van deze firma is trots op deze toren die
bijna in de achtertuin van het bedrijf is te
vinden. De lariks en de douglas die in de
toren zijn verwerkt, zijn is afkomstig van
dunningen in de Kaapse bossen. Deze
bossen zijn eigendom van de Vereniging
Natuurmonumenten. Een mooi voorbeeld
van de mogelijkheden voor inlands hout
en samenwerking in de houtketen aldus
Ernst Jan.
In de vorige toren kwamen jaarlijks ca.
70.000 bezoekers de bossen en omgeving van bovenaf bekijken. De nieuwe
toren is nog net iets hoger en is daarmee
aangepast aan de hoogte van de bossen eromheen. Vanuit de toren is de Dom
van Utrecht te zien, en ook de OLV toren
van Amersfoort. Verder biedt de toren een
mooi uitzicht over het rivierengebied. Meer
naar het oosten is Amerongen goed te
zien.

De ontwerper, Tony de Haan van Natuurmonumenten, heeft in zijn ontwerp bewust
voor een constructie gekozen die aan is
te passen aan de hoogte van een bos. De
elementen bestaan uit containerachtige
staalconstructies die bekleed zijn met lariks
panelen. De larikspanelen zijn zodanig
gemaakt dat zij transparant zijn en door de
afwisseling van de richting van de plankjes
ontstaat een fraai dambordpatroon met
bijzondere lichtinval. Voor de trappen die
gemakkelijk te belopen zijn is gekozen
voor douglashout.
De foto´s geven alvast een inruk van dit
mooie bouwwerk. Om het echt goed te
zien moet u natuurlijk zelf gaan kijken.
Zowel voor de constructie als het bijzondere uitzicht. U vindt de toren door vanaf
de parkeerplaats ´Kaapse Bossen´, tussen
Doorn en Leersum, naar het noorden te
lopen. Na een korte wandeling ziet u de
toren dan vanzelf.





