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't Westeinde / De wilg in de boomkwekerij

Populierenkweker

Evenals poDulieren, worden wilgen van winterstek voortgekweekt. De lengte van de stekken is gelijk als bij de populier
en is afhankelijk van de grondsoort, maar als normale lengte
kan 25 cm volstaan. Evenals bij populieren worden ook bij
wilgen de toppen der stekken, aI naar gelang het ras, met een

verfkleut bedekt.

Gewoonlijk stekt men wilgen op normale afstand, teneinde
L-jaig bewortelde planten te verkrijgen. Hiervoor is 55 x 30
cm een geschikte afstand. Men krijgt dan voldoend stevige
planten. Ruimer stekken heeft weinig zin, aangezien de planten
dan meer neiginS; krijgen krom te groeien, iets wat vooral bij
de Salix alba 'Drakenburg' veel voorkomt.
De l-jarig bewortelde planten kan men voor diverse doeleinden gebruiken. Houdt er rekening mee, dat een l-jarig bewortelde wilg veel moeilijker aanslaat en een minder vlotte
start maakt, dan een goede l-jarig bewortelde populier. Voor
de opkweek van windschetmen rond boomgaarden zljn 1,-jailg
bewortelde planten beslist te nrak, tenzij ze een zeer goede
verzorging krijgen en goed terug gesnoeid worden. Voor de
opkweek van plantbomen in de maten 8/16 cm zetten we
l-jarig bewortelde planten op de juiste afstand uit. Die afstand
mag 1,20 m bij 60 cm tot I,20 m bij 80 cm zijn, al naar
gelang welke maat men denkt te zullen kweken. Direkt na het
planten, de planten -+ 2 cm boven de grond afknippen en de
wond bedekken. Indien U deze na de hergroei tijdig op 1
scheur zet, krijgt men een flinke stevige plant, geschikt om een
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boom uit te kweken. Bij ons moeten we echter al deze bomen
een stok geven. Doen we dit niet, dan is de uiwal zeer groot.
Hoe dichter U de plantafstand neemt, des te gemakkelijker
krijgt U rechte bomen, zonder te stokken, maar dan krijgt U
ook bomen, welke alleen maar in de lengte willen groeien en
onvoldoende dik zijn (te lang en te slap). Men kan ook bomen
opkweken door de 1-jarig bewortelde stekken nier te verplanten. Dat spaart misschien wel arbeid uit, maar het wortelstelsel
en de verankering van deze planten in de kwekerij is zeer
slecht. Meestal hebben ze slechts I tot 2 zware penwortels en
bij regen en wind staan deze bomen spoedig scheef, omdat de
wortels onvoldoende verankerd zijn in de grond. Bij verplante
l-jarig bewortelde stek verkrijgt men een veel beter wortelstelsel en voorkomt men al deze bezwaren.
In vergelijking -et de populier vergt de teelt van wilgenplantsoen in de kwekerij veel meer zorg. De grootste zorg is
wel het geven van stokken ('Drakenburg' telen zonder stok
kunnen wij zeker niet). Dit is zeer arbeidsintensief en kan neg
niet mechanisch. Verder is ziekrebestrijding bij de wilg in de
kwekerij onontbeerlijk. Bladluis, wilgenhaantje, spinr en niet
te vergeten de topmade. Deze laatste doet veel schade in de
toppen der 1-jarige scheuten. Een goede bestrijding is moeilijk;
systemische fosforesters, Systox, Meta Iso Systox en Endrin zijn
nog het beste. Hiervan geeft Endrin de beste resultaten, maar
het is wel wat giftig. Oppassen is dus de boodschap. Verder
onderzoek naar een effectieve bestrijding is noodzakelijk.

De Stiphoutse wilg')

Vereenigde Hollandsche Lucilerslabrielren, resp. sÍtcÀttng ,,lndustriehout"

uit de richtinq Sc. Oedenrode slaan we bij het kerkdorp Nijnsel af in de richting Lieshout. Nadat we de bebouwde kom van Nijnsel gepasseerd zlin, valt ons het mooie landschap links en rechts van de Rooiseweg op. Vooral bii de
Nijnselse brug ondergaan wij de bekoring van de Dommelvallei. Links en rechts zien wij de lage beemden met op de
achtergrond rechts het Vresselsche Bosch met de zogenaamde
Hazeputten. Ongeveer een kilometer verder ter hoogte van de
ZandhoeÍ liggen links de zogenaamde Moerkuilen, een mooi
stukje naruurschoon. Bij de scherpe bocht in de weg slaan we
linksaf de \Teievenseweg op. Ons doel is een bezoek aan de
Heer A. J. Vos, rustend klompenmaker mff als hobby het
kweken en selecteren van goede wilgen. De Heer Vos is 73
jaar oud en is in 1927 op de rVeievenseweg no. 11 met de
klompenmakerij begonnen. De eerste jaren in handwerk en in
1930 machinaal. In 1956 is de heer Vos met het klompenmaken gestopt en geniet nu van een welverdiende rust onder
het lommer van zeet mooie wilgen, waalafl de oudsten ongeveer 15 jaar geleden zijn geplant.
Opvallend is één type wilg, welke in vorm en productie bijzonder naar voren komt. De moederboom stond in de gemeenKomende

te Stiphout in de Stiphoutse vennen. Ongeveer 20 jaar geleden
kocht de Heer Vos deze boom met nog andere bomen, o.a.
populieren. De wilg stond in een srukie wildernis met schaarhout en slechte populieren. Direct viel de Heer Vos de prachtige, rechte en lange wilg op. De boom had een doorsnede op
borsthoogte van 80 cm en was van goede houtkwaliteit. De
Heer Vos had toen echter geen plannen om wilgen te gaan
planten. Eigenlijk was zijn vrouw er de oorzaak van; deze had
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namelijk een paar waslijnpalen nodig. De Heer Vos plaatste
toen uit het tophout van de wilg twee palen en de was kon
aan de lijn. Deze waslijnpalen gingen echter uitlopen en werden kopwilgen. Na enkele jaren kwam iemand die bij de Heer
Vos werkte op de gedachte wat poten uit deze waslijnpalen te
snijden en langs de weg voor de klompenmakerij te planten.
Toen deze poten goed gingen groeien heeft de Heer Vos drie
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jaar Iater nogmaals poten uit deze waslijnpalen gesneden. Deze
poten werden geplant in een rij langs de boomgaard achter de
klompenmakerij.
De eerstgeplante bomen zijn nu plm. 15 iaar oud en hebben
een lengte van 20 meter en een gemiddelde omuek op borsthoogte van I25 cm en een inhoud van plm. 1 m3. Hierbij
moet worden aangemerkt dat deze bomen een terugslag hebben
gehad bij het verharden van de weg en het wortelgestel door
de daarbij gebruikte dragline beschadigd werd.
De rij wilgen langs de boomgaard, die nu 12 jaar oud zijn
(foto's 1 en 2), hebben een lengte van 22 m, eeo omtrek op
borsthoogte van gemiddeld I32 cm en een inhoud van 1,15 m3.
Deze rij staat gunstig langs een voedselrijke sloot.
Na 1956 heeft de Heer Vos van deze bomen ook stekken gesneden van Dlm. 1-1,50 m len_gte en deze als 3 jaar bewortelde
stekken uitgeplant, in de maat van 10-12, 1.2-L4. H.iewan staan
nu mooie, zeer goed groeiende exemplaren. Ook zagen wij
wilgen die nu 4 jaar staan, mooie slanke bomen met een lengre
van 7 à 8 m. De grondslag is lichte zandgrond. Het is aan te
bevelen, indien men in de buurt komt, deze mooie wilgen eens
te bezichtigen. Bij de Heer Vos bent U van harte welkom en
hij zal U ook nog binnennoCigen om eens ,,a Ír te stoken". Hij
is een goed opmerker en elke boom op ziln efi heeft zijn aandacht, maar dat kan ook haast niet anders bij een man die zo'n
veertig jaar met bomen heeft omgegaan.

2. 12 jaar oade wilgen bij Nijn:el.
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Wilgehout en zijn gebruik

Aldeling Bosexploitalie Landbouwhogescáool
N7ilgehour is anatomisch zeer nauw aan populierehout verwant,
zodat ook de technische eigenschappen en het gebruik geen
grote verschillen vertonen.
In wilgehout zijn de vaten klein, nauwelijks zichtbaar, verschilien onderling weinig in qrootte, zijn ze=r talrijk en geiijkmatig over de jaarrinqen verdeeld. De mergstralen zijn alle van
gelijke breedte en zeer smal. Het hout is dus zeer fijn van
nerf.

Het kernhout is wit tot roodachtig van kleur. Het is licht van
gewicht en zeer zacht, buigzaam en taai; dit laatste met uitzondering van het hout van de kraakwil.s. Het is verder goed
splijtbaar en boven de grond betrekkelijk duurzaam. Het is
buigzamer en taaier dan populierehout. Het hout is reukloos
en splintert nagenoeg niet.
De wilg, vooral de schietwilg, is evenals de populier een zeer
snel groeiende houtsoort maar bereikr in de regel niet zulke
zware afmetingen. D€ totale produktie in Nederland is beuekkelijk gering en het wilgetimmerhobt heeft dan ook geen grote
Practische betekenis.

FIet meeste wilgehout wordt wel gebruikt

in de klorrtpen-

industrie. Bij de gebruikers van klompen bestaat een voorkeur
voor wilgeklompen boven populiereklompen. De eerste zouden
lichter en warmer zijn en minder water opnemen. De eerste
twee eigenschappen zijn dan wel een gevolg van de laatste.
Het hout is verder bruikbaar als blindhout voor meubels, zoals
b.v. de achterzijde van kasten. Ook voor kistenhout is het geschikt, het lage soortelijk gewicht is ook hierbij een gunstige
eigenschap.

In de

binnenscheepvaaft wordt her gebruikt voor het veryaar-

digen van roeibootjes en scheepsluiken, waarbij eveneens het
lage gewicht van belang is.

De zachtheid en fijnheid van nerf maken het hout geschikt
voor tekenborden. Ook voor speelgoed is het door deze eigenschapp€n en het feit dat het niet splinrert, geschikt. Om dezelfde redenen en het geringe gewicht wordt het in Engeland
en de Verenigde Staten gebruikt voor kunsrmatige ledematen.
Doordat het hout gemakkelijk te splijten en buigzaam is wordt
het gebruikt voor spaanwerk, zoals mandjes (voor kersen, aardbeien e.d.) en voor zeefranden.
Op de eigenschap dat het wilgehour geen geur heefr berust de
voorkeur voor hec gebruik van dit hour als grondstof voor
houtwol als verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen. Ook
tandenstokers, houren lepeltjes en dergelijke kleine gebruiksvoorwerpen worden van dit hout vervaardigd.
Over het gebruik van het hout van de cricketbat-willow heeft
U kunnen lezen in het artikel van de heer Gerritsen in het
augustusnummer van dit tijdschrift.
Het jonge hout wordt vanwege zijn elasticiteit en vanwege zijn
niet splinteren graag gebruikt voor stelen van spaden, harken
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