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Wilgen brengen kleur in het landschap

Rijkslandbouwconsulent voor griendhout en riet

Hoewel het ooderstaande anikel niet handelt over wilgen, die opgroeien
tot.bomen, heeft de redactie toch gemeend het te moeten opneÍnen.
Ook als jonge en ou.lere bomen immers, kuhnen wilgen dàor hun
volm en kleur het landschap bijzonder vefiraaien. Boveádien geeft de

schrijver vele. p.laatselijke benamingen, waaronder verschillendJwilgen
in.ons..land bekend zijn. Het lijkt ons goed om daaraan een groreÍe
bekendheid te geven'

De redactie

De aanblik van onze knorwilgen heeft menige dichter bezield.
I7ilgen, zó grrJlig van vorm als de knorwilg zijn zelfs in oude

hak- of rijsgrienden nauwelijks re vinden, al heeft deze wilgensoort, Salix alba L., daar opmerkelijk hoge srooen gevormd die
wel mer de naam van preeksroelen worden betiteÍd. Hetzelfde
geldt voor de veel minder algemeen erin optredende ,,Schietwilg" of ,,Slijkwilg", S. fragilis L., mer zijn geèlgroen tot helderrood en vaak slank lot, dat buitengewoon taai is.
Niet alleen het merkwaardig voorkomen van de knorwilg, ook
het zilvergrijze blad maakt deze wilg zo aantrekkelijk. ,,Karhout", S. virninalis L., dat in de meeste rijsgrienden wordr aangetroffen, roont deze zilverwitte tint, althans bij winderig weer,
haast even fnai. En waaien doet het in ons land maai al te
vaak. Er is altijd baas boven baas en wie blad met nog opvallender witre haardos dan her blad van de knorwilg uerËngt,
komt terecht bij de betrekkelijk zwakke groeier S. alba -L.
'Regalis'. Het is een sierwilg die zomer en winter het bekijken
waard is, aangezien behalve de bladeren ook de takken mer hun
goudbruine kleur zilverwir behaard zijn. Helaas komen konij-

nen er graag op af.

Grienden laten zo duidelijk zien, wat mer het groepsgewijze
planten van wilgen op het gebied van kleuren in het Ënáschap,
vooral in de winter, te bereiken is. STie zich hiervan overtuigen
wil, kan het best in de herfst, zodra het blad gevallen is en de
oogst voor de deur sraaq een excursie doen naar de streek van
de ridderhofsteden in zuidoost-Utrecht die gelegen zijn aan de
Langbroekerdijk russen Sterkenburgedaan én Àmerongerwetering. Eerstgenoemde loopt tussen Driebergen en Doorn van
noord naar zuid, de laatste van Leersum naar \7ijk bij Duurstede. Heeft hij de Utrechtse heuvelrug gevolgd, dan vedaat hij
deze hiertoe in zuidelijke richting en dit kan op verschillende
punten góeuren. Van het hooggelegen zanà giat hij de grote
uitgestrektheid jonge rivierklei tussen deze heuvels en de rivier,
het Kromme-Rijngebied, regemoet. Verscheidene komvormige
laagten doen zich hierin voor en een daarvan is de kom vàn
Langbroek. Ze zijn gevuld mer de aITerzwaarcr. denkbare, kalkllme en weinig doodatende klei, de veel besproken komgrond.
Het komkleipakket is van wisselende dikte en gaat veelal via
een laag oÍ laagje veen in de ondergrond van zand over.
Griendhout gedijt op de aanmerkelijk rondliggende akkers van
deze onhandelbare klei uitstekend en des re voorspoediger,
naarmate de afwatering beter is. Een waterplant is oni grie;dhout beslisr niet. Een bescheiden bemesting met uitsluitend
stikstof, het gepast gebruik van middelen ter verdelging van
insekten, een zorgvuldige bestrijding van onkruid en hèt geregeld poten van lang stek op de opengevallen plaatsen maken
het mogelijk op deze grond rwintig tot dertig jaar achtereen
jaarlijks een gewas te snijden. Daa4 waaÍ griendhout als onder-

teelt voorkomq is het echter veel eerder ermee gedaan. Veel
schaduw verdragen grienden.namelijk niet. Het gebied in
kwestie levert voorbeelden op van de teelt van teen onder
eiken, essen, iepen, populieren, vruchtbomen en wilgen. \Vat
deze snijgrienden aan reenhout - ook band, rwijg, wissen of
witsen genoemd - voortbrengen, wordt gebruikt om te binden
en te vlechten.

Eenjarig hout bereikt

al

naar soorr en omstandigheden een

lengte van anderhalf tot drie merer en draagt bijzonder fraaie
tinten- Bij oudere ge$rassen is dit veel minder het geval. \7ie

griendhout terwille van de klzur in het landschap heeft aangeplant, zal dit dan ook bij voorkeur elk jaar aan het einde van
de winter bij de grond afzetten. Er is kzuze genoeg door verschillen in tinr, lengtq takkigheid, rijkdom aan katjes enz.
ITie een bezoek brengt aan de srreek van Nededangbroek en
Overlangbroek, bekend om haar prachtige kwalireit snijreen,
zal vergeefs naar ,,R.ood" of ,,\7i1g", S. alba L., uitzien. De gebruiker van bindteen verkiest namelijk taaier twijg en de màndenmaker is de band hiervan om te beginnen al tè takkig. Het
is niettemin een fuaai gewas, ook in de winter, als de uiteenlopende tinten van het jonge hour zichtbaar zijn geworden.

\Zie naar heldere kleuren op zoek is, slaagt bij

deze

wilg echter

niet.

Ook het ,,Kathout" of ,,Katgrauw", S. viminalis L., met blad,

dat aan de achterzijde witbehaard ig werd al eerder ter sprake
\7ie zelfs op schrale grond nog betrekkelijk scheutige
teen veriangt, zal hierop zijn keuze laten vallen. Het kan hem
met heel uiteenlopende kleuren van bast worden versrrekt, van
geelgroen tot haast zwart roe. Groene kat nummer 4 laat haar
rijkdom aan hagelwitte katten al heel vroeg in het voorjaar
gebracht.

zLen.

\Teinig minder rijk aan kleuren is het hout van de verschillende vormen vao,,Grauw",,,Beugelgrauw",,,I7aardenhout",
,,Tweebast" of ,,Driebast", S. triandra L. De reeks opent mer
het geelgroene ,,Langbroeks grauw" en sluit met de donkergekleurde ,,Zwatte driebast". Laatstgenoemd ras wordt graag
door konijnen gegeren. Om dezelfde lengte als ,$athoui" té
kunnen bereiken, heeft ,,Grauw" vruchtbare grond nodig. \7ie
het mede om katjes te doen is, althans om dikke knoppen, is
bij deze wilgensoor,r aan her verkeerde adres.
Sprekend van tint is het ,,Amerikaantje" of ,,Duirs rood", S.
americana hort., met zijn dunne en aan de top wijruode mijgen, die veelal weinig langer dan rwee merer worden. Het is
op verschillende grondsoorten thuis. Opvallend van kleur is het
blad in het voorjaar, zolang nog niet een periode van warmre
de heldemoodbruine in een meer gÍoene tint heeft doen overgaan. De katjes zijn van bescheiden grootte en komen fraai
tegen het wijnrode hout uit. De hoge prijs, die een griendreler
in december 1965 op de publieke verkoping in Utiecht voor
zijn door de \Tilgensnuitror nogal gehavende ,,Amerikaantje"
maakte, had hij te danken aan her feig dar ditmaal de top van
het gewas zljn weg naar de bloemist zou vinden na een korr
verblijf in een vochtigwarme ruimte.
Geen hout zo helder van kleur als dat van de ,,Roodgetq>te

- kortweg ,,Frans geel" - en het ,,Belgisch
in de herfst staan deze gewassen met hun

Franse gele teen"

rood".

Al

vroeg

klzuren te pronken. Voor de handel moeren ze liefst nier langer
zijn dan anderhalve meter, ten hoogste rwee meter. Gezien de
hoge eisen, die deze soofi aan de bemestingstoestand van de
g:ond stelt, is het niet moeilijk hiervoor te zorgen. Katjes werden bij dit teenhout niet waargenomen.
,,Frans geel" is wel de meesr bekende bindteen. Gewillige en
onverwoestbare band, waarmee ook ongeoefende handen overweg kunnen. ITie met iets srugger hout genoegen neemr, kan
het heel goed met ,,Belgisch rood" stellen. Het gewas van ÍÍrs
nrunmer 16 is helderrood van kleur en glanzend, dar van ras
nruruner 60 meer chocoladebruin van klzur en doffer. ,,Frans
gee!" en ,,Belgisch rood" zijn vormen van S. fragilis L met
gladder hout dan dig welke onder de naamvat,,schierwilg'of
,,Slijkwilg" in oude rijsgrienden te vinden zijn.
Hij, die een uitgesproken gele tint bij wat minder edel, ruwer
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hout zou willen zoeken, belandt bij S. alba L. 'Vitellina'. Deze
heeft weinig glanzende, dooiergele twijgen, die aan de top
enigszins witbehaard zijn, zvals bij alle vormen van S. alba, in
tegenstelling tot die van S. fragilis, het geval is. Het moge een
ergtakkigewilgzijrymaar een wilde groeier toch niet zozeeL
'Wie in ecn griend terecht komt, waarvan de stommels met
nogal komvoetige, groene tot olijfkleurige en dikkq naar de
top toe snel dunner wordende scheuten bezet ziin, heeft naar
alle waarschijnlijkheid met de ,,Duitse dot", S. dasyclada
Níimm., te doen. De donkere top is viltig behaard en draagt
waadijk dikke knoppen, waaruit al vroegtijdig katjes tevoorschijn treden. \7ie op de aanplant hiervan zijn zinnen heeft
gezet, dient er rekening mee te houden, dat voor het verkrijgen
van lang hout vruchtbare grond is vereist, en voorts' dat de top
en zelfs een gÍoot gedeelte van de teen zonder aanwijsbare
oorzaak wel eens kan afsterven. ITeg tàp, weg kàtjes.
In een beuekkelijk ver vededen heeft ook de Bitterwilg, ,,Bitter" of ,,Bitterbast", S. puqpurea L., in de griendculruur ware
betekenis gehad, zíj het hoofdzakelijk op de nauwelijks begaanbare slikken van de Biesbosch en zijn omgeving. Om verschillende redenen heeft vooral de ,,Duitse dot" de plaats van de
,,Bitter" op deze maagdelijke terreinen ingenomen. Toch is de
Bitterwilg nog altijd niet geheel uit de griendteelt verdwenen.
In tal van oude snij- en hakgrienden binnen en buiten de
dijken komen verspreid wat stoven ervan voor en verschillende
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Langbroek zijn deze oude
typen worden onderscheiden.
grienden inmiddels opgeruimd, zodat het zoeken naar ,,Bitterbast" daar vergeefse moeite zal ztin.
NTie het om een veelheid van tinten te doen is, zonder op het
bezit van fraaie katjes te letten, zal stellig ook voot de Bitterwilg belangstelling tonen. De glanzende, grijsgroene tot griize,
slanke tenen, die niet veel meer dan manshoog worden, zijn
aan de top vaak wat rossig getint. De bladeren, niet zelden met
een heldergekleurd galletje bezet, hebben behalve hun blauwgroene kleur nog deze bijzonderheid, dat ze ÍLaat de top van de
scheut toe zonder enige bedenking tegenoverstaand kunnen
worden genoemd.
glans voor het hout van de vorige niet onderdoende, echter
nog lichter van kleur, is het gewas van de ,,Leerteen", die
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overigens veel van de Kraakwilg, S. fragilis L., weg heeft. Een
katjeswilg is ze allerminst. Eens was dit taaie goed de gerief-

teen bij uitnemendheid, waarvan langs menig boerenerf dan
ook een tijltje te vinden was. Ontelbare jutezakken zijn ermee

dichtgebonden, om slechts een enkele toepassing te noemen.
Hem, die naar een werkelijk laagblijvend teengewas van oPvallende kleur zoekt, kan deze,,Leerteen" eveneens gerieven!
Met de ,,Blauwe wilg", de ,,Zandwt'1g", S. daphnoïdes Vill., is
het gegaan als met de Bitterwilg. Menigeen heeft een hoekje
ermee beplant, maar is om verschillende redenen op zijn schreden teruggekeerd. Als de ,,Blauwe wilg" in oude rijsgrienden
nog voorko-t, is dit vooral langs de sloot. Het lange en gladde
lot staat kaarsrecht op smuik, zodat het niet als ander hout
overhangende takken oplevert, die het uitvaren van de oogst,
of het vervoer per slede hiervan bemoeilijken. Om deze reden
is de soort in kwestie ook wel langs kaden en paden te vinden.
Grienden herbergen meer dan voorheen onze reeën en Eraag
vegen deze hun gewei aan het gewas juist van deze wiIg. Zil'
veigrijze katjes tooien het ene jaar meer dan het andere dit
*oói", rodekoolrode en vaak wat berijpte hout. Dat de ,,Zandwilg" beter nog dan ,,Katgrauw" op zandgrond thuis zou ziin,

is niet gebleken. De verdienste van dit hout is vooral gelegen
in het feit, dat het een kleur bezit, die geen andere teensoort
laat zien.

\íeinig

snijgrienden, die een zo lange levensduur hebben als
de enkele griendjes die hier te lande beplant zijn met het
,,Deventer rood", ,,schijndels rood" of ,,Amerikaans rood"' Een

teen, die zelfs in droge toestand met enig beleid nog als bindteen dienst kan doen, en waaÍvan het model dat van de ,,Duitse
dot" het meest nabijkomt. De nervatuur van het blad is echter
geheel anders en doet aan die van het blad van de \laterwilg,
S. caprea L., denken. De helderbruine tint van de bast en de
wat lichtergekleurde, dikke bladknoppen maken het ,,Deventer
rood" tot een bijzonder aantrekkelijk gewas, dat vrij laag blijft
en waarvan vooral de vertakte telgen wat katjes kunnen voortbrengen.
Naar wilgen met sterk geurend blad is het, althans hier te
lande, vergeefs zoeken. De wilg die in dit verband enige be-

tekenis heefq is de Laurierwilg, S. pentandra L. Hij verdient
echter alleen al om zijn grove, sterk glanzende blad belangstelling. Het is een gewas van heel bescheiden lengte.
De wilg weet menigeen te vriend te houden, ook de imker.
Bepaalde wilgensoorten, zoals de Katwilg, S. viminalis L., vetschaffen zijn bijenvolken namelijk een heel vroege bloesem.
De wilg is tweehuizig en het ziin vooral de mannelijke exemplaren waarom het de bijenhouder te doen is, aangezien deze
èn stuifmeel èn honing leveren. Van snijgrienden is het gewas
hem te vroeg geruimd. Hij moet het van hakgrienden hebben,
waarvan het gewas slechts om de twee, drie of vier jaar wordt
geoogst.

\Tilgenhout laat zich gemakkelijk stekken en dit kan zonder
enig bezwaar op de plaats van bestemming gebeuren. Grienden
*oiden in de regel tussen half maart en half april aangelegd.
Het poorhout kan bij alle weer worden vervoerd en neemt
weinig ruimte in beslag. Het op maat hakken of knippen van
de stekken, het in kalkbrij dopen van het ondereinde om dit
zonder moeite van het boveneinde te kunnen onderscheiden
en het steken ervan in bewerkte, liefst diep losgemaakte grond
zijn handelingen, die maar weinig tijd eisen. Bij het gebruik
van wilgenhout komt het kostbare rooien, veÍvoeren en in de
grond zetten van plantgoed dus geheel te vervallen.
Vaak komen in snijgrienden vierhonderd en in hakgrienden
tweehonderd stekken per are in vierkantsverband te staan.
Daar, waat de wilg voor de aankleding van het landschap moet
dienen, zouden driehonderd pinnen per are kunnen worden gestoken. Ze kijgen zo mogelijk een lengte van 30 cm, waarvan
ongeveer 5 cm boven de grond uitsteekt. De zwaarste teen uit
een flink griendgewas kost, bij de handelaar afgehaald, thans
omstreeks I 7,- per honderd stuks. Dit betekent ongeveer
f 3,50 per are te beplanten oppervlakte.
Het eenmaal verworven hout laat zich snel vermeerderen. FIet
eerste jaar ontstaan per

pin twee loten, waaruit in totaal

Kttottuilgen met hut nerktuaardig t,oorkomen,
Foto: Proefstation akker- en weidebouw, Wageoiogen
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stêkken kunnen worden gesneden. Het tweede gewas levert
reeds een viertal scheuten per struikje op en hieruit worden
tezamen tenminste zestien peggen gewonnen.
Het hout wordt jaarlijks mer een bandmes gesneden, waarbij

het niet in de hand, doch in de arm wordt verzameld. Tor
bossen gebonden, kan het gemakkelijk worden vervoerd om
voor binden of vlechten, dan wel voor ander doel te dienen.
Van het Rijksgriendproefveld op het landgoed ,,Sandenburg"
onder Neerlangbroek zijn in de loop der jaren grote hoeveel-

J. v. d. Craats
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heden poothout afgeleverd van verschillende rassen van griend-

hout. In bescheiden mate werd geregeld ook stek van katjeswilgen en andere sierwilgen verstrekt om die en gene aan uitgangsmateriaal te helpen. Deze proeftuin is inmiddels opgeheven, doch op een der proefboerderijen wordt op een kleine

oppervlakte een verzameling van wilgenvormen in stand gehouden. Dit betekent, dat hier nog altijd enig stek beschikbaar
is. Tnals in het bovenstaande vermeld, kan één enkele stek in
twee jaar tijds meer dan twintig peggen opleveren!

Alzet van Populierenhout

Staatsbosbeheer, St. Oedenrode

De verkoop van goede populierenstammen heeft tot heden
weinig moeilijkheden opgeleverd, al worden de eisen aan de
,kwaliteit de laatste jaren steeds hoger.

De klompenindustrie neemr de bomen vanaf minstens 20 cm
topdiameter en de luciferfabrieken al op veel plaatsen vanaf
minstens 30 cm topdiameter.
De afzet van tweede soorr srammen en de toppen van de
bomen wordt steeds moeilijker, daar de vraagvandeemballageindustrie steeds minder wordt. Dit artikeltje heefr dan ook betrekking op dit moeilijk afzetbare hout.
Dunne bomen en rechte roppen van 16 tot 30 cm diameter
zijn te leveren, in 1 meterstukken gezaagd, ongeschild aan de
harde weg geleverd, voor -1- ï 25,- per srère op auto gemeten.
Geschild voor -t-
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32,50 per srère op auto gemeren.

ga t fiaar enkele bouwplatenfabrieken, die speciaal
populierenhout verwerken.
Voor Duitsland kan papierhout van populier gezaagd worden,
ongeschild één meter lang goed gesnoeid, diameter van 10 tot

Dit hout

30 cm voor -t I 2Q- à I 22,-per srère, op auro gemeren.
De zware zijtakken en noestige roppen kunnen, op twee-merersrukken gezaagd, ongeschild geleverd worden aan de golfcarton-

fabrieken re Eerbeek en wel vanaf. 7 cm topdiameter tot 30 cm
diameter voor t f 25,- per ron op auro geladen.
Voor de souvenirklompenindustrie is de afzet van dun populierenhout beperkt, gezien het grote aanbod. Hiervoor variëren
de prijzen van f 25,- tot f 35,- p€r m3, afhankelijk van de
kwaliteit en gladheid. Belangrijk hiervoor zijn kwesties als veel
of weinig noesten en de kleur van het hout.
Al deze prijzen zijn loco bos (dus vrachtkosten voor afnemer)
en de prijzen kunnen dus enkele guldens variëren naar ligging,
kwaliteit en hoeveelheid, die men aan te bieden heeft.
Al met al zijn het geen hoge prijzen, die we voor onze populieren ontvangen, maar het gaat hier om de afzet van het afvalhouq dat nu eenmaal altijd geproduceerd wordt en om minder
goede kwaliteit bomen. De mogelijkheid is er dus om meer

geld voor ons hout te krijgen dan de hard- en zachtbsardindustrie betaalt.

Bij het planten van de juiste

rassen en door goed onderhoud
zal men naar verhouding het meeste eerste soort hout telen en
het minst mer de in dit arrikel beschreven afzet van minder-

waardig hout te maken krijgen.

KALENDER

Het plantseizoen staar nu voordedeur
en hoewel er reeds vaak op gewezen

ik nogmaals aandacht voor
de ontwatering.

is, vraag

Zory dat de te beplanten percelen,
maar naruurlijk ook de oudere beplantingen hun ovenollige v/ater van
de afgelopen maanden zo vlug moge-

lijk kwijt

raken.

Plantsoen dat erg op de wind staat,

dieper planten, doch nimmer boompalen gebruiken: die zijn erg duur en

bij diep planten absoluut overbodig.
Bij het planten 250 à 500 gr. slakkenmeel, eventueel koperslakkenbloem,
in het plantgat mengen en pas in mei
N.P.K. 100 tot 500 gt.
Twee- en driejarige beplantingen kun-

In ons land kan het water meestal wel
weg mits men de afvoersloten regelmatig op orde houdr en blijft controleren. Mocht uw perceel ook in de
zomer nog een te hoge grondwaterstand vertonen (minder dan 40 cm)
overweeg dan om èf wilgen te planten àf door brede sloten te graven de
dammen op te hogen. Ilaarbij dan
een planwerband van bv. 5 m in de
rij en 10 m tussen de rijen kan wor-

Hebt

den aangehouden.

besteld, probeer dan ook eens

nen de 500 gr. mest per boom

al

vanaf maaft gebruiken, desnoods nog
een tweede maal

in hetzelfde jaar.

Schone grond na het planten met
simazin tegen twee zaadlobbigen be-

spuiten. Tot half april kan gras in
oudere beplantingen effectief bestreden worden met dalapon.

u nog niet al uw plantsoen

x 40) dan in onbewerkte grond en
met 2- of 3-jaigmateriaal (60 x 60).
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Ións en Harff en de

Voor stekken is het thans ook de tijd,
nl. vtoeg in het voorjaar als de boom

nog volledig in rust is.

Kortstek
maken van 25-30 cm lang, met een
doorsnede van 10-15 mm, gesneden
uit l-jarige loten, liefst van de bovenste takkrans van de heesters.
De stekken worden zo diep gezÊt, d^t

een

de

nieuwere klonen als Flevq Dorskamp,

In de volle grond en met jongerplantsoen kleinere plantgaten (30 x 30 of

probeer eens een rij om te zien hoe u
de groei en resistentie tegen Marssonina e.d. bevallen.

balsemrassen

Geneva, Oxford en Ándroscoggin speciaal voor iets armere gronden. Zet er
liever geen hectaren mee vol, maar

of

twee ogen even boven

de

grond uitsteken en op afstanden van
minstens 40-60 cm, indien men ze
tenminste als l-jarig bewortelde stek
wil uitplanten. ITil men oudere planten kweken, dan àf na I jaat ve{planten àf meteen ruimer zetten. Áls de
ogen beide uitkomen wordt een van

de beide scheuten, als

zij -+ 20 cm

lang zijn, verwijderd. Te dicht planten
geeft te slap plantsoen.

Indien

u

nog met twijfelpunten zit,
in zo vroeg mogelijk

raadpleeg dan

stadium een deskundigq want een
fout herstellen is altijd lastig en duur.

