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Popufier en wilg in stedelijke gebieden - Helmond
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Inleiding

de woonblokken van voor de 2e -Wereldoorlog

In

een gesprek met de heer F. v. Donselaar, Tuin- en Landschapsarchitekt, en de heer L. Donkers, Chef Uitvoering Plantsoenendienst, is het gebruik van de populier en wilg in Helmond nader beschouwd. Op deze wijze is een inzicht verkregen

plaatsen en pleinen deze bomen veelvuldig aangeplant (foto 2).
Deze boom is vaak gebruikt ter markering van de herkenbaarheid van een bepaalde plaats. Op diverseplaatsen is de Italiaanse
populier overgebleven uit oude stadstuinen.

over de toepassingsmogelijkheden van zowel ontwerperszijde als
van technische zijde.

De oude binnenstad had weinig open ruimten met groen. De

Geschiedenis
Helmond is een 800 jaar oude stad, gelegen aan de uitmonding
van de Peel, destijds een onherbergzame streek, soms een ,,helle"

gelijk.
Vanouds werd in de omgeving vlas verbouwd, waardoor zich
een huisnijverheid ontwikkelde.
Uit het ,,Tweede Deel van den Tegenwoordigen Staat Der Vereenigde Nederlanden" van Isaak Tirion, is de volgende passage:
,,In en om Helmond wordt sterke handel in Lywaaten gedaan.
Daar woonen veele Linnenweevers. De Arbeidslonen zijn hier
en door de gansche Meijerij zo Goed Koop, dat men uit Holland en van elders Ketting en Inslag naar Flelmond zendt, alwaar'er zogenaamde Fransche Linnen, Bonten enz. van gemaakt
worden".
Door de invoering van de stoommachine in het midden van de
vorige eeuw ging de huisnijverheid geleidelijk over in gemechaniseerde industrie. Door de aanleg van kanalen en spoorwegen

is Helmond goed ontsloten. Helmond werd hierdoor de

derde
de oude

textielstad van Nederland met ca. 60.000 inwoners. In
binnenstad komen weinig oude bomen voor. Toch moeten die
er wel zijn geweest want in eerder genoemde uitgave van Tirion
staat vermeld: ,,In het iaar 1579, werd deeze Stad van Parma's
Krijgsvolke ingenomen; dat de onbarmhardgheid hadt van de
Bezetting aan Boomen te doen ophangen". Er hebben dus bomen gestaan in de binnenstad waarvan evenwel weinig is terug
te vinden.
De oudste plaats in Helmond is het in laat gothische stijl opgerrokken, door grachten omgeven, kasteel (ca. 1402) dat sinds
1923 als Raadhuis in gebruik is. Hier vinden we in het park op
de rand van de voormalige bedding van de rivier ,,de Aa" een
Populus canescens (foto 1) die weliswaar niet stamt uit de oudheid. In de oude stad komt veel Populus nigra'Italica' voor. In

zijr op

speel-

Italiaanse populier is met zijn zuilvorm daarom het meest geschikt. De overige populieresoorten hebben ruimte nodig en
zijn daarom minder geschikt voor gebruik in de binnenstad.

Stadsontwikkeling
Door de sterke industrialisering heeft een grote uitgroei van de
stad plaats gehad. Bij het ontwerpen van de groenplannen
wordt ingespeeld op de natuudijke omstandigheden. Daarbij
wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de aanwezige beplantingen.

Het landschap rond Helmond wordt bepaald door drie,,dragers":
de dalen van de rivieren ,de Aa",,,de Bakelse Aa" en,,de Goorloop".

In

deze gebieden met beekbezinkingsgronden komen van ouds-

her veel populieren en wilgen voor langs wegen, als grensbeplanting of in bosverband. Een mooi voorbeeld hiervan is te vinden in het plan,,Eeuwsels" waar het zogenaamde,,Peppellaantje"
te midden van flats en laagbouw is gehandhaafd (foto 3 en4).
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Daarnaast zijn boomgroepen

in deze nieuwe wijk

bij nieuwbouw

gespaard waardoor
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direkt een groen element van formaar

aanwezig is.

Bijzonder plezierig is het daarbij dat populieren zich snel aanpassen aan de gewijzigde groeiplaarsomstandigheden, zoals ophoging (foto 5) of grondwaterstandverlaging.

In de nieuwe

beplantingen wordt de populier veelvuldig toe-

gepast als ,,tijdelijk groen". Door zijn grote groeisnelheid, zijn
pionierkwaliteiten en zijn verscheidenheid in vorm is de populier uitstekend geschikt om de gewenste,,snelle" groenelementen

te verkrijgen.

Afhankelijk van de ontwikkeling kan op een later tijdstip de
pcpulier worden vervangen door een andere boom.
In een aantal gevallen blijft de populier zrjn olaats in het plan
behouden (foto 6).
In groengordels ter afronding van stadswijken is het gebruik
van poDulier logisch, omdat hier ,,de stad het landschap ontmoet" (foto 7). Hier heeft de populier ook voor de toekomstige

en de P. 'Serotina de Selys', en de P. 'Alba'. De plantafstanden
bedragen 1 x 1 m en 1 x 1,5 m. Het gebruikte plantsoen is driejarig; de populieren zijn éénjatig.
In de nieuwbouwwijken zou meer gebruik gemaakt kunnen

groenvoorziening een belangrijke funktie.
De beplantingen ztjn grootschalig zodat voldoende ruimte kan
worden gegeven aan de populier.
De singels bestaan uir gemengd loofhour van soorren die op
deze grond thuishoren, zoals es, vlier, esdoorn, meidoorn, vogelkers en wilg. Hiertussen worden populieren geplanr. De gebruikte kultivars zijn Populus 'Dorskamp', P.'Robusta', P.'Spijk'
8

worden van populier als tijdelijke beplanting op aangelegde
stroken ten behoeve van toekomstige uiwalswegen. Aangezien
bij het vellen van deze beplantingen voor de geplande wegaanleg van diverse zijden bezwaren kunnen worden verwachr, is de
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gemeente om begrijpelijke reden beducht dit soort beplantingen
te realiseren.
Hierdoor blijft helaas de mogelijkheid van een verbetering van

M

de leefbaarheid op ruimere schaal van de nieuwbouwwijken
onbenur.

Op fraaie wijze is in de wijk ,de Zwanenbeemd" wilg uit

een

voormalige bosbeplanting gehandhaafd (foto's 8 en 9).
Een oud bos van P. 'Marilandica'is gespaard, waarin een natuurpad is aangelegd. Op deze wljze is een schitterende rekreatiemogelijkheid voor deze wijk gekreëerd (foto 10).
Stadssanering

In de oude binnenstad bevonden zich woonwijken en fabrieken
naast elkaar. Na verplaatsing van deze bedrijven naar het industrieterrein zijn grote open plekken ontstaan in het stadsbeeld.
Ook een aantal verouderde openbare gebouwen en kloosters zijn
afgebroken om ror sanering te komen.
Voor deze ooen plekken zijn strukruurplannen ontwikkeld doch
de realisering daarvan heeft in fasen plaats. Voor die plaatsen
waar niet binnen 2 iaar nieuwbouw wordt verwacht, wordt een
beplan tingsplan gemaakt, het zo genaamde,,Openplekkenplan".
In deze plannen wordt gebruikt gemaakt van een menging van
vlier, vogelkers, esdoorn, wilg, rosa rugosa en rosa canina als
afplanters. Deze beplanting is gemengd met 5 Vo populieren
van de eerder genoemde rassen.
Deze beplantingen zijn aangebracht in 1974 en I9l5 op vaak
bijzonder ongunstige plaatsen. De terreinen bestaan voor een
groot deel uit puin, gruis en zand, terwijl vaak vervuiling door
olie heeft plaatsgehad.
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De beplantingen hebben een uitstekende groei te zien gegeven
(foto's 1 1 en 12) . Vooral de P. 'Spijk' en P. 'Dorskamp' vertonen
een lengtegroei van 1,) tot 2 m per jaar.
zeer snel aantrekkelijke groene elementen in de
oude stadskern gebracht, terwijl eveneens een goede en snelle
kamouflage is verkregen voor de randen van de slooppanden
(foto's 13 en I4).
De bevolking heeft te kennen gegeven onder de indruk te zijn
van dit snelle sukses: Een kompliment voor de makers.
Deze open ruimten zullen geleidelijk voor een groot deel wor-

Hierdoor zijn
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bomen naar soort, leeftijd, gezondheidstoestand en daarmee samenhangend de te verwachten levensduur.
Hierbij zal gebruik gemaakt worden van infrarode luchtfoto's,
waarmee de gezondheidstoestand in beeld wordt gebracht.
Handhaving van oude bomen is noodzakelijk doch m'en moet
ook zorgdragen voor tijdige verjonging. Bij verionging van
populierenbeplantingen zaI vaak gebruik worden gemaakt van
andere houtsoorten.
In het eerder genoemde ,,Peppellaantje" zrjn reeds bomen verwijderd die sterk in gezondheid zijn achteruitgegaan (foto 15).
Een periodieke kontróle op taksterfte, takbreuk e.d. van deze
beplantingen is noodzakelijk.
De dienst uitvoering oefent tevens kontróle uit op beschadiging
door de boomwortels aan bestratingen en opscallen.

Op foto 16 is een beschadiging ten gevolge van wortelgroei
aan een schansmuur te zien. Hier wordt de boom niet geveld;
de wortels worden ingekort, terwijl de muur zal worden herden volgebouwd, waarvoor de populieren zullen moeten wijken.
Daar waar grotere open ruimten blijven bestaan zal de populier
zeker een vaste plaats behouden.
Voorts hangt het handhaven van oopulier af van de noodzaak
tot verfijning in de omgeving van openbare gebouwen.

0nderhoud
Voor een verantwoord onderhoud van het bomenbestand is

een

beheersplan onontbeerlijk.

Hiertoe is een begin gemaakt met een inventarisatie van

de

Het wifgenbos te Olland en bosbaas L. van der Heyden

I

steld. De waarde van deze bomen is geiukkig groter bevonden
dan de kosten verbonden aan de werkzaamheden.

Slot

In Helmond is gebleken dat het gebruik van popuiier en wilg
in stedelijke beplanting zeer goed mogelijk is. Met veel sukses
is de leefbaarheid van de stad en vooral de nieuwe wijken door
de populier vergroot.
Er is een goed gebruik gemaakt van d: pioniei-eigenschappen
van deze boomsoort terwijl anderszijds de voordelen van de
groeiplaatsen in de beekdalen goed zijn benut.

C. van der Craats
St. Oedenrode

In 1965 kreeg de gemeente St. Oedenrode een perceel weiland
van ca. t ha uit de pacht en bestemde het tor bosgrond. De sterk
leemhoudende laaggelegen zandgrond werd 30 cm diep en op
ruggen geploegd met om de 7 meter een greppel (ploegvoor).
Yan 1965 t/m 1967 werd het perceel gebruikt als kwekerij voor
populier, wilg en eik. In het voorjaar van 1968 werd het terrein
licht omgeploegd en beplant mer zware tweejarige Salix alba
'Belders' op 7 x 7 meter en alleen het eerste jaar bemest met
200 gram NPK per boom. Deze wilgen waren gekweekr uit
kortstek, afkomstig van het beroemde wilgenbos ,,De Belders"
bij ,,De Boskant" te St. Oedenrode, dar in 1972 werd geveld (zie
,,Populier" 1964, I(2) :I2; 1972, 9 () :7 5).
Het wilgenbos in Olland is nu, na negen groeijaren, een mooi
bos. De omtrekken van de stammen variëren van 85 tot 100 cm,
de stammen zijn goed recht met een regelmarige betakking. In
1970 is er tussen de wilgen fijnspar, afkomstig vanuit de gemeente, geplant wat de aantrekkelijkheid van het totaal nog
heeft vergroot.
De hoge kwaliteit van deze wilgenopstand hebben we te danken
aan bosbaas L. van der Heyden. Hij verzamelde wilgestekken
uit de beste bomen van ,,De Belders" en plantte die op de kwekerij uit. Van de kwekerij nam hij na rwee jaren de beste rweejarige wilgen en legde daarmee het bos aan.
Bosbaas ,,Bert" van der Heyden is bij zeer velen bekend door
zijn grote interesse in en kennis van alles war maar mer populier en wilg te maken heeft; ik denk hierbij aan de talloze populiereproefvelden die in deze streek zijn aangelegd door de RBL
,,De Dorschkamp", waaÍa n Van der Heyden zeer veel aandachr
besteedde en waar veel ,,Vageningers" gesprelqken mer hem
voerden en van hem leerden.
Dit vooriaar is de heer Van der Heyden met pensioen gegaan.

\Vij hopen dat hij nog vele iaren naar zijn bossen kan gaan
kijken, want hij mag trots zijn op wat hij ons heeft nagelaten,
o.a. het wilgenbos in Olland (zie foto).

