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Katjes-wilgen voor drogere gronden
E

uinarchilecl B.N. f., Rockanie

In het

onderstaande worden enkele wilgen behandeld, die niet
uitgroeien tot hoge bomen, maar om andere redenen waarde
hebben en bovendien nog enige opbrengst leveren.

Alleen voor bodembedekking op droge zandgrond is geschikt
de kruipwilg (Salix repens). Hiervan besraar ook een variëteit
nitida, maar deze heeft alleen waarde als dwergheester.
Echte bomen, zij het minder hoog wordend dan de gangbare
wilgen, zijn de soorten Salix acutifolia en S. daphnoides, de
eerste van nature voorkomend in Oost-Europa, de rweede meer
in Midden-Europa; ze zijn zeer verwanr mec elkaar. De hier
gekweekte vormen vertonen kenmerken van beide.
Ze worden door sommigen wel tot één soorc verenigd als S.
pruinosa, maar deze naam wil ik ter voorkoming van verwar-

ring beslist niet
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aanbevelen.

Volgens Boom heeft S. daphnoides bladeren, die maximaal 5 \
langer dan breed zijn en S. acutifolia minstens 6 ;1 langer dan
breed. Hegi geeft op dat de bladeren van daphnoides 7 X langer dan breed zijn en noemt acutifolia in één adem. Schneider
gaat ook niet zo ver om er apafte sooften van te maken, maar
constateeft, dat er verschil is in geografische verbreiding.
Volgens alle schrijvers heeft daphnoides ook bredere steunblaadjes dan acutifolia. Hoe dan ook, in ieder geval zijn de
twee soorten nauw vefwant en de gekweekte vormen staan ef
meestal tussen in, of komen vrijwel overeen mer acutifolia.
Hoe de soortnaam van deze vormen moet zijn wil ik in het
midden laten, aan een specialisr overlatend hier orde re scheppen. \7e zouden ze voorlopig ,,Katjes-wilgen" kunnen noemen,
want alle vormen hebben opvallend mooie katjes, die bij de
gekweekte vormen altijd manlijk zijn, dus meeldraden hebben
en daardoor het meest opvallen.
In het najaar komen de handelaren, mees! uir Rijnsburg, de
duinen langs om van eigenaren de katjes te kopen, die ze dan
zelf snijden. Men gaat daar graag op in, omdat de handelaren
de katjes netjes wegknippen en de bomen daar weinig of nier
onder lijden. Laat men ze zitten, dan komc het publiek, en wel
zonder scherp gereedschap, zodar de takken afgescheurd worden en de bomen gehavend worden.
De bossen katjes worden in blikken met warer gezer bii een
verwarming en de dopjes wijken dan, zodat ze gemakkelijk
,,gedopt kunnen worden en de zaak is klaar voor verkoop
tegen Kerstmis.

Deze wilgen zijn beter tegen droogte bestand dan S. alba, S.
aurita e.a., maar dit moet men niet al te lerterlijk nemen. Op
hun natuurlijke groeiplaatsen, in landen mer drogere zomers
dan hier, groeien ze op vochtige plaatsen, langs bergstroompies

en in rivierdalen. In Noord-Duitsland en bij ons, waar de

zomers koeler zijn, kunnen ze op veel droger plaarsen geplant
worden dan de andere wilgen en kunnen daarnaasr een kleine
bijdrage leveren als windkering.Ze tonen enige voorkeur voor
kalkrijk zand. Maat Populus alba, canescens en candicans verdragen toch meer droogte en wind.
De grote waarde van deze vormen zir dus in het aanbrengen
van variatie in anders te eentonige beplanringen, als men het
plunderen door het publiek roor lief wil nemen.

J. C. Roersch
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Als bindteen zijn de takken ook te gebruiken, maar minder
goed dan de bekende bindwilg Belgisch Rood of Frans Geel,
die tot S. fragilis gerekend wordr of daanan nauw verwanr is.
Deze eist echter een vochrige standplaars.

Tegen ziekten zijn de katjes-wilgen goed bestand, men zier er
minder sterfte in dan in Salix alba.
Hieronder volgen enkele variëteiten:
aglaia (la:rif.olia): een forse groeier;
praecox: katjes komen reeds in december vrij, dus het meest
geschikt voor verkoop voor Kerstmis (zie foro, gemaakt op

2 dec. j.l.);
rabra pulcherrinu: karjes laat, groor en roodachrig;
pend.ulifolia: met smalle en hangende bladeren.
Men is wel gewaarschuwd, dat deze vormen, in tegenstelling
tot Salix purpurea, zeer sterk door konijnen aangevreten worden, vooral als ze pas geplant zijn. Men doet goed er snoeisel
door t'e brengen van abeel of apoel (vooral Cox) en dit geregeld te controleren. Iíordt dit aangevreten dan direkt doorntakken om de struiken binden of.. . de oorzaak van de narig-

heid wegnemen.

Populier en landbouw 1. Resultaten van de tussenteelt

Provinciale Waterstaat Noord-Brabant, Ald. Wegbeplantingen

In het noordwestelijk deel van de Kramerspolder in de gemeente St. Philipsland ligt een akkerbouwbedrijf mer een
oppervlakte van ongeveer 64 ha middelzware tot zware zeeklei

en t ha matig fijne zandgrond, een restant van de ingepolderde
en gedeeltelijk gedichte Bruintjeskreek.
Na de stormvloedramp op I februari 1953 werd door de eige-

