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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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Fotor sipkes

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-
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naat vaÍt het landbouwbedrijf bij het Staatsbosbeheer advies
gevraagd voor bebossing van 5 ha zandgrond (slecht bouwland)
met populieren. Het gevraagde advies werd door schrijver, toen

in dienst bij het Staatsbosbeheer, gegeven.
De bebossing van het perceel bouwland werd als volgt uitgevoerd. In het najaar van 1954 werd de grond 30 cm diep
geploegd. De rijen werden in de richting oost-west uitgezet op
een ondedinge afstand van 8 m. De afstand in de rij is 6 m.

Ertaten 2 ha

Uitgaven:
Aankoop zaaierwten en kunstmest
Dorsen erwten door loonwerker
Opbrengst:
2.600 kg erwten à

f 30,-

Aldus werden lange, brede akkers verkregen, die voor een deel
werden benut voor de russenteelt van verschillende akkerbouwgewassen en voor een deel voor de teelt van zwarte bessen.
Door het gekozen planwerband werden de grondbewerking,
het maaien en het oogsten vergemakkelijkt.
Geplant zijn de rassen: 'Robusta','Zeeland', 'Serotina' en 'Gelrica'. Van elk ras zijn 180 3-jaríge planten in de maat 8-10 cm
uitgeplant. De afmetingen van de gegraven plantgaten waren
0,7 x 0,7 x 0,7 m.
De.aanslag was, behalve voor'Zeeland', als geslaagd te beschouwen; de bomen van'Zeeland' zijn in de zomer 1955 tengevolge
van schorsbrand alle gestorven. Bij nader onderzoek bleek, dat
de gehele partij in de kwekerij reeds besmet was met schorsbrand. In het najaar van 1955 zijn deze ingeboet met 2-jaige
'Robusta', maat 6-8 cm.

Na het planten van de populieren werd rondom het gehele
perceel een singel van 6 m breedte aangebracht, bestaande uit
meidoorn, veldiep, zwarte els en vlier. De functie van deze
singel is:
a. het breken van de wind i.v.m. de tussenteelt van klein fruit,

b.

n.l. zwarte

r9j7

Bij de teelt van de akkerbouwgewassen werd zorg

gedragen

voor een regelmatige vruchrwisseling, zoals ook blijkt uit het
overzicht van uitgaven en opbrengsten. Bij dit overzicht dient
te worden vermeld, dat bij de opbrengst van granen geen rekening is gehouden met de kosten voor de grondbewerking, n.l.
ploegen en zaaiklaar maken; machinaal zaaien van de granen,
poten van aardappels, wieden, hakken en rooien van bieten en
aardappels, de aankoop van plantsoen, schoonhouden en snoeien
van de zwarte bessen. Alle genoemde werkzaamheden zijn verricht door vaste arbeidskrachten. Ook zijn niet meegerekend de
polderlasten per ha.

furrenieelt van akkerbouwgewa3sen

lr 50,Totaal f 500,-

per 100 kg
Bruto opbrengs,

Uitgaven:

Aankoop zaaigerst en kunstmest
Onkruidbesuijding (spuiten)
Oogsten met combine door loonwerker
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Totaal f

Opbrengst:
6.000 kg gerst à

I 25,- per 100 kg
Bruto opbrengst

De resterende 2 ha werd

t

L958 Suikerbieren
Uitgaven:
-Aankoop

in

Bruto opbreng$

t

I 7,-

per 100 kg
Bruto opbrengst

1955 Zomergerst 4 ha

Í
Í
Í

Aankoop zaaigerst en kunstmest
Onkruidbestrijding (spuiten)
Oogsten met combine door loonwerker

Totaal
Opbrengst:

12500 kg gerst à

f 26,-

per 100 kg
Bruto opbrengst

450,100,600,-

f rt50,-

1956 lYtitlof 2 ha
Uitgaven:
Aankoop witlofzaad en kunstmest
Opbrengst:
25.000 kg witlof à

Í 28,- per 100 kg

J 80,- per 1000 kg
Bruto opbrengsl

1960 suikerbieten 2

I

5oo,-

f 2000,-

Í 1t00,-

f rg60,I 1310,-

T-600f

1540,-

f

940,-

Í

600,-

ha

Uitgaven:

Áankoop zaaizaad en kunstmest
Opbrengst:

40.000 kg suikerbieten à

J 50,- per i000 kg
Btuto opbtengsl

l3z5o,Í 2100,-

650,-

I 235,f ,5,Í 3lo,-

Bruto opbtengst

Uitgaven:

I

450,200,

ba

Aankoop zaaigerst en kunstmest
Onkruidbestrijding (spuiten)
Oogsten met combine door loonwerker
Opbrengst:
5.500 kg gerst à

275,-

f t472,r ri95,-

f
f
Totaa|

rgSg Zomergertt 2
Uitgaven:

ï

ha

Uitgaven:
Áankoop pootgoed en kunstmest
Ziektebestrijding (spuiten)
Opbrengst:
28.000 kg à

11500,f 925,-

ha

suikerbietenzaad en kunstmest
Opbrengst:
32.000 kg suikerbieten à f 46,- per 1000 kg

Aa'rd'appels

225,50,300,575,-

1957 lngeplant met zwarte bessen.

Totaal
Toegepast zijn de volgende russenteelcen:

I 780,r 290,-

ha

zomcrgenr 2

bessen;

het voorkómen van zandverstuivingen in het voorjaar.

r3 t0,-

196r ZomergersÍ 2
Uitgaven:

12000,1400,-

I

ha

I 2tt,I 55,f 3ro,-

Aankoop zaaizaad en kunstmest
Onkruidbestrijding (spuiten)
Oogsten met combine door loonwerker

TotaaI f 600,Opbrengst:
5000 kg gerst à

f 2$- per 100 kg
Bruto opbrengst

r 1400,Í 800,-

1,9

1962

De 2 ha oppervlakte, voorheen beteeld mer granen en hakvruchten, zijn braak blijven liggen wegens de grote kroonomvang van de populieren. Hierop onrwikkelde zich een natuullijke opslag met grassen welke bemest werd mer kunstmest;
daarna als hooigras op stam verkocht.

Jaar

tussenteelt

1955

zomergerst

1957

1959

ï z9o,1' 290,Í 3oo,-

Bnrto

prijs/100 kg

Í
ï
I
Í

3125 kg
3000 kg
2750 kg
2500 kg

300,-

Elk jaar wordt de opbrengst van de zomergerst in kg dus

I
'f

Aankoop kunstmest
Opbrengst:
Op stam verkocht hooigras

opbrcngst/kg/ha

:uitgaven/ha

Ï

196r

Uitgaven:

26,25,28,28,-

lager. Ook de geldelijke

5oo'-

opbreng:t J 150,-

opbrengst/f /ha

I 813,_
.f r-50,Ï 770,-

I 7oo,opbrengst vertoonr

350'-

winst,/ f

/ha

f 523,ï 460,ï 47O,ï 400,-

e,n duidelijke

daiing.

(wordt vervolgd)

KALENDER
De planttijd is weer in zicht. U moet
zich er dus weer op bezinnen waar
en hoe U beplantingen zult uirvoeren,
welk plantmateriarl U zult nemen,
koltom U zult, zo U dic nog niet gedaan heeft, een uitvoeringsplan moeten maken. Daarbij zijn de volgende

4.

beheer raadplegen.

3. Het plantmateriaal. Zo dit moge-

met eenjarig lot op tweejarige
wortel te gebruiken. U voorkomt
daarmede teleurstellingen door

7. Maak de

erecta'),

5.

8.

U dient daar het gebruik

van P.

'Regenerata' ('Serotina

P.

'Marilandica'

'Gelrica' te vermijden.

en

bruik op

dan nodig is. Cver het algemeen
is 40 x 40 x 40 cm voldoende.
Houdt gedurende de zomer Ce

plantspiegel rond de bomen
schoon en geef in mei tot begin
juni ca. 100 gram kalkammonsalpeter per boom.

P.

Beplant geen grote oppervlakten

U

ool< cen: het gebe::e:l<te schaal van
nieuwe ra:sen Ook darrover kan
Overweegt

de consuient U adviseren.
plant-eaten ni:t groter

aantasting door schorsbrand.

Gebruik vooral in het westen en
in het noorden van het land geen
rassen die vatbaar zijn voor Marssonina.

liggen.
De bemestingstoestand. Deze zal

op rijke gronden gewoonlijk geen
problemen opleveren. Twijfelt U,
dan kunt U bijvoorbeeld een bosbouwconsulent van het Staatsbo--

6.

is, dient U bij voorkeur eenjarig plantmateriaal of wel planten

punten belangrijk.
1. De grondwaterstand. Deze dient
gedurende de vegetatieperiode 60
à 80 cm beneden het maaiveld te

2.

lijk

f.

indien U, door welke oorzaak dan
ook, genoodzaakt bent om meer-

met één ras, maar verdeel een der-

jarig materiaal te gebruiken, zotgt

gelijk terrein bijvoorbeeld in

U dan voor gezonde planten,
wa rvan u weet dat ze op de kwekerij tot in oktober gfosn waren.

een

aantal stukken van minstens 1/r ha
en beplant deze met verschillende
fassen.

MEDEDELINGEN
,,BRABÁNTSE POPULIEREN-VERENIGING"

2I

juni 1965 richtte het bestuur der vereniging zich met
in Noord-Brabant naar
aanleiding van het ontwerp-reglement op de watergangen.
Hierin werd:
1. verduidelijking verzocht met berekking tot de onderhoudsplicht van eigenaren of gebruikers (vide art. 7 en 9 van het
Op

een request tot het Provinciaal Bestuur

2.

3.

ontwerp-reglement);
bezwaar gemaakt tegen de verplichting tot opruimen binnen 30 dagen van specie welke door onderhoudswerken op
watergangen belendende percelen is ontvangen (vide art. !).
Betoogd werd, dat hiertoe de meeste eigenaren of gebruikers technisch niet toegerusr zijn, en dat het logisch is dat
de onderhoudsplichtige ook dit onderdeel van het onderhoud voor zijn rekening neemt;
zeer ernstig bezwaar gemaakt tegen de artikelen 31 onder b.
en 39, waar in bepaalde gevallen een houwrije strook geeist wordt van 4 m, waarbij de schadevergoeding beperkt
wordt tot het vedies van bestaand gewas. Gesteld werd dat

de schade, die de eigenaar lijdt door deze maatregel veel
meer facetten heeft waarin noodzakelijk voorzien dient te
worden, terwijl twijfel werd uitgesproken omtrent de algemene noodzaak van bovengenoemde maatregel.
Door het provinciaal bestuur is niet aan oflze bezwaren tegemoet gekomen en het reglement is in de vergadering van
4 oktober 1965 door Provinciaie Staten vastgesteld. Het bestuur
heeft verdere démarches overwogen.
De Iíaterschappen de Aa en de Dommel hebben hun klassi-

Íicatie van de tarieven van de waterschapslasten veranderd,
waarbij de bossen niet ontzien zijn.
De regeling van het waterschap de Aa is reeds ingegaan, nadat
publikatie op de gebruikelijke wijze had plaats gehad, welke
publikatie-wijze echter zo onopvallend was, dat de betreffende
eigenaren geheel verrast zijn door de nieuwe aanslag. Yan de
klassificatie-verordening van het waterschap de Dommel is de
termijn van inzage verstreken en moet alleen nog goedkeuring
gegeven worden door het Provinciaal Bestuur van NoordBrabant.

