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Populier en wilg in stedelijke gebieden - Lelystad
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Inleiding
Gedurende 2 jaargangen is in ons tijdschrift aandacht geschonken aan de betekenis van populier en wilg in de beplanting van
diverse stedelijke gebieden; als straatboom, parkboom en als
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sortiment van beplantingen die meer een boskarakter dragen.
Het blijkt in de praktijk van aanleg en beheer van stedelijk
groen, dat er van deze soorten vele gebruiksmogelijkheden bestaan binnen het stedelijk gebied in de ruime betekenis; nadat
zo verschillende gebieden de revue gepasseerd zijn hebt u daarvan nu een ruim en gevarieerd beeld.
Tijdens de recente voorjaarsvergadering van de Kon. Nederlandse Bosbouw Vereniging in Vlaardingen, waarvan een deel
gewijd was aan het onderwerp: ,,de rol van het bos in de ruimtelijke inrichting van de Randstad en de funktie van het bos in
het stedelijk gebied", werden de uitgebreide toepassingsmogelijkheden van populier en wilg in dit opzicht nog eens in woord
en beeld onderstreept.

De uitspraak van de heer Van Alff in het tijdschrift ,,Groen"
van decembet 1979 dient naar mijn mening dan ook wel enigszins te worden gerelativeerd. Daarin wordt immers de populier
als straatboom aan de kant gezet, ten gunste van de vele andere
bekende soorten.

Nlel begrijpelijk enerzijds: Populier heeft overwegend het karakter van een pionierhoutsoort, zodat de daarbij behorende
relatief korte levensduur niet past in de gedachtengang van degenen die, wanneer het punt straatboom te berde gebracht
wordt, het beeld voor ogen hebben van een meer permanente
verschijning.
Maar iuist de mogelijkheden die de soort biedt in de eerste fase
van de aanleg en beheer van stadsgroen maken hem anderzijds
ook als straatboom zeer geschikt.

Gelet op de vele nieuwe woonwijken die er in ons land verrijzen, tot zelfs geheel nieuwe steden en dorpen toe, is de behandeling van ook het straatbomen-sortiment niet volledig zonder aandacht te besteden aan populier en wilg.
Ik hoop daarom, dat de serie die wij in de afgelopen

tijd

Het struktuurplan
Lelystad biedt duidelijkheid van stedebouwkundige opzet langs
de lijnen van een uitgewerkt struktuurplan. Het groen heeft
daarin een belangrijke funktie, het vormt een integrerend onder-
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bracht hebben aan duidelijkheid in dit opzicht heeft kunnen
bijdragen. Zij vindt thans haar afsluiting met een bericht uit
Lelystad; zoals gebruikelijk in de voorgaande artikelen wordt
ook deze bijdrage gegoten in de vorm van een foto-serie met
een toelichting bij elke foto, voorafgegaan door enkele korte
opmerkingen over het stedelijk groen in het algemeen.

deel van de opbouw van de stad
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De nieuwe stad is omgeven door een aantal boskompleksen van
formaat (fig. 2), die op bepaalde punten in een meer parkachtige formatie in de richting van het centrum van de stad
doordringen. Hierdoor ootstaat meteen beschutting in het vlakke
polderland en wordt voor de bewoners wandel- en spelgelegenheid geschapen die zij al spoedig kunnen benutten (tig.3).
Ter ondersteuning van de hoofd-infrastruktuur volgt de beplanting in de vorm van singels of enkele bomenrijen de stadshoofdwes.€n en de wijk-ontsluitingswegen (ÍiS. q. Door middel van
de beplanting, die dichter bij het centrum zijn strakke rijenopzet verliest en met verschillende houtsoorten is opgezet, vindr
bij het binnenkomen van de stad vooral verkeersgeleiding plaats
en kan daarna meer aandacht gegeven worden aan de vormgeving van herkenningspunten.

Fig.

2 Het Zilgerplaspark,

een stadsbos rond een znigptr.

Een r*irt gebraik uan popilier en uilg binnen |:et rdítn udtt een. reeds
zeer titgeuerht ontuerp, maken. ltet gebied. aan meet af ddn zeer dalttrekkelijk aoor de rehreant. De toenemende aanlallen bezoekers be-

uijzen dat.

Solitaire uilgen langt de oeuer scbeppen eerr dpert beeld; deze,,otrde
bonten" geuen síeer aan bet pzrÈ,.
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Bij de verdere uitwerking van het struktuurplan op her niveau
van de woonwijk is de multi-disciplinaire opzer van de plangroepen een goede garanrie voor een evenwichtige rol van het

groen daarin. De architekt van het stedelijk groen is direkt betrokken bij het tot stand komen van her plan voor de woongebieden; hij werkt samen mer de stedebouwkundige en mer de
architekt van de bouwwerken. Ook andere deskundigen zijnbrj
de opzet van de wijk betrokken. En de goede samenwerking

leidt in de praktijk aanwijsbaar ror berere resulraren.
Om nu de struktuur van de nieuwe stad zo spoedig mogelijk
visueel te ondersteunen, ligt het gebruik van pionierhoursoorren

mer hun snelle groei en weerstand tegen relatief ruige klimaatom:tandigheden voor de hand. Daarmede wordt tevens de herkenbaarheid van het stedelijk landschap spo:dig een feit en dat
is gezien het tempo waarin de stad groeit niet zonder betekenis
voor de bewoners. OD een paar facetten daarvan ga ik in her

nevolgende kort in.
Bossen

De bossen dragen merendeels nog het karakter van op tamelijk
ruime schaal opgezetre beplantingen, waarin wilg en populier
domineren. Er wordt echter volgens een vasr plan toegewerkt
naar een bo; met een meer definirief karakter, waarin naast de
pioniersoorten (waaronder ook els) straks eik en beuk, es en
esdooin zullen domineren. Dit zijn de houtsoorten waarvan we
verwachten, dat ze onder onze omstandigheden van klimaat en

Fig,

j

FiS.

4 ll/ijk-ontsliltingr&eg ,net P. canescen!,

lVelouerwogen gebruik

tan popalier op een krtispil,t,
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u,egen ir een rneel parkachtig deel uan lset stadsbos ifi het centrtDt.
De herkenbaarbeid aan het parh u,ordt er mee aerboogd: balsrnpoprrliercn geuen in het uoorjaar een heerlijhe geu.

bodem hier van nature rhuishoren. Tegelijk met de aanDlanr van
deze andere soorren kan de inrichting van het bos worden aangepast aan de funkties die her volgens de doelstelling moer vervullen, b.v. een grootschalig wandelgebied, of een meer park-

achtig bos.
Bij één bosobiekt is door een van meet af aan roegepasre verfijning in het onrwerp, de vormgeving nu al toegesoitst op de

ftrnktie,,rekreatie" (Íig. 2).
Afgezien van een intensief of meer ekstensief gebruik leveren
deze beplantingen een niet te onderschatten houtproduktie; eer.r
aspekt, dat in de nabije toekomst wel eens van grore betekenis
kan zijn.
De omzetting van her bos gebeurt, zoals a\ even werd aangegeven, volgens een vastgesteld schema, dat echter met vele andere
schema's, die er op het eerste geztcht nogal dwingend uitzien,
een zekere fleksibiliteit gemeen heeft. Het moer immers mogelijk
blijven om bij veranderende maatschappelijke eisen en oo grond
van bij het beheer opgedane ervaringen de werkwijze te aklualiseren. Maar de grondslag van de werkwijze blijft de ekologie,
waarmee wordt bedoeld, dat de eisen die een soort stelt aan zijn
omgeving (opgevat in de ruimste zin),bij de behandeling van
de enkele boom tot opstand, doorslaggevend moeten zijn. Daarmee is ook de ekonomie van het beheer uiteindelijk het meest
gebaat. De konklusie is, dat de vele soorten in her sortiment
van popuiier en wilg, veelal gekombineerd met struiksoorren
voor rand- en onderbeplanting, reeds in dit pionierstadium kunnen bijdragen aan een gevarieerd bos, war, vooral in her stedelijk gebied, het bos spoedig funktioneel kan maken. Zij zijn
echter niet blijvend, omdat we mer de langer levende soorten
als eik en beuk toewerken naar een ekologisch beschouwd ,,stabiele situatie". \íant ook her stedelijk landschap komr, rekening
houdend mer de natuurlijke groeiplaatsomstandigheden van dè
hier te lande thuishorende soorren, geleidelijk zozeer ror rusr,
dat er óók in de door de mens begeleide suksessie een opvolging
van soorten mag plaatsvinden.

Beplanting van de stads(hoofd)wegen
Op het niveau van stadshoofdwegen vindr u in Lelystad op zeet
verscl.rillende plaatsen populier en wilg roegepasr; als enkele of
meer-rijige beplanting en ook volgens het sysreem van ,,wijkers-
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blijvers". De esdoorn b.v. reageert war nors op het tamelijk
winderige klimaat alhier en kan gemengd met populier wat
rustiger de tijd nemen om op hoogte te komen (fig. 5).
Elders wordt een logische verkeersgeleiding in een zo vroeg
mogelijk stadium door onderhavige soorten bewerkstelligd. Dit

geldt met name voor de ontsluitingswegen van woonwijken.

Op sommige plaatsen worden beide zijden van een voetpad beplant, waardoor een laan-effekt ontstaat (Íig.6).
Onder de bouwwerken die even zovele herkenningspunten in de
stad vormen, nemen de fiets-voetbruggen over de stadshoofdwegen wel een aparte plaats in. De beplanting markeert zo'n
plek ruimtelijk. De beschuttende werking van de bomen is te
verwaarlozen, maaÍ het psychologisch effekt van een visuele
onderbreking van het lange brugtrajekt is niet te onderscharten

(fis.7).

Het groen in de woonwijken
Zoals in het bovenstaande al even naar voren kwam is het de
doelstelling van het stedelijk groen om een wezenlijk onderdeel
uit te maken van de stedelijke struktuur; het ondersteunt deze
ruimtelijk en biedt een aantal praktische roepassingsmogelijkheden. Bij het nader uitwerken daawan voor de woonwijk, krijgen bepaalde facetten van de beplanting hier méér de nadruk:
herkenbaar maken van de woonomgeving, beschutring, begeleiding van speelplekken en ,,nanlur" zijn o.a. de funkties, en in de
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Popilier en. esdoorn aolgens bet sjrteeilt. tuijÈers-blijuers langs
een stadshoofdueg. De poptlier neent tijdelijk ee,, loortplong, lt,dlttdoor lset beeld c,an tuegbeplanting eerder u,ordi bereikt.

ry5.. e . Een poptlierenlaantje in het prille ur.torjaar. Beschtttirtg en.
berÈenbare sfeer in eeil zeer ttitgestrekte u,oortu,ijk net opt,alíexle
crchitektttr uan de tt,oningen.

vormgeving vinden we oveÍwegend kleinschaligheid en de nadruk op het detail.
Het komt er op aan, dat aan die vormgeving grore aandachr
woldr besreed, zodat in een latere fase de groene plek, of het nu
een enkele boom is of een groeD, of een grasveld, de bewoners
v.an de
_wijk nier oniogisch voorkomr en ook technisch gezien
,,bel'reerbaar" is. Her helpt da.rrmee voorkomen, dat hetlroen
ten offer valr aan andere stedeli.jke voorzieningen. NTant in de
praktijk blijkt, dat soms juisr l.ret kleinschalig groen aan de
,,stedelijke korrosie" niet voldoende weerstand kÁ bieden. gn
mei name in een ontwikkelingsstadium van een beplanting mag
dat m.i. niet gebeuren.
Popr"ilier en wilg passen uitstekend in dit patroon; iuist vanwege
hun karakter van snelle groeiers, terwijl ook hier de vorm;rijkdom goed uitgebuit kan worden door degene die de eigenschappen van de soorten goeC kent. Het eífekr van b.v. populus
canescens in her voorjaar is heel bijzonder en komt op verichillende manieren goed tor harr recht als srraarboom; in plant-

Fig. 7 t\'[arkering uan de brttgget uoor het liets- en t,oetyerÈeer.
Zou,el toor de u,eggebrniker als toor de fietser ol t'oetganger op tle
l:n.gzeanaerÈeersbrttg is bet groen belargrij& bij rte beiéuiig t,o'n,le
rr:nte: De u,eggebrtiÈer uindt er een berkenningsptnt, de t'i"trr, ,,
ioetgdnger.e,'tt.dreil op het lange bttgtrajekt de ,,prychologische betcbtt_
beplanting.

Lttg' rxil
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in bijzondere hoekjes (fig. 8 en 9).
Ook wilg kan hier goed gebruikt worden (fig. 10).
Zo wordr ook aan de bewoners spoedig duidelijk wat de bedoeling van her ontwerp geweesr is; en in goed samenspel met de
mensen staat. dan het groen, althans vanuit deze gézichtshoek
soenen en

benaderd, ook war steviger

op zijn wortels.

frnage

Het valt niet te ontkennen, dat er tegen her gebruik van popu_

lier en wilg in de stad in sommige gevallen een zekere aveisie

bestaat. Uit voorgaande arrikelen móge blijken, dat die eerder
lijkt ingegeven door een vooroordeel dan door grote kennis van
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Fig. 8 Popiltts

cdilesceils in bet uoor.jaar,
GeeÍt acn een rcrstedelijkt hoeh;je Lel.l,stad een lteel bijzondere sfeer

Fig. 10 OoÈ u,ilgen knnnen otdet grnstige onstandigheden enorDl
ba.rd groeien, zo.dar er o,p niet te Èleiie afsiand t,an de-u,oningen geplant ntoet uorden. De bonten ttorden sont al ganu) te grool.

De Jrrdhke arcbitektutr 'uan de u,oninger kontlalteert bàeiend ntet het

losse karakter

un

de

uilg.

Het gaat juisr om de sfeer die, door het stedelijk groen, de bewoner of de bezoeker van her gebied ondergaat; het gaar om de
juiste kombinatie van vorm en funktie die het stedelijk onrwerp
z'n harmonie geeft, waardoor het bestand is regen het gebruik
ervan en die het uittilc boven de triviale waarheid dat smaken
vefschillen.

Besluit

2 Dit fraaie kerkgebotu' lrddgt on2 een zorguuldige at'uerking
udn de.ongeuitg. Het gebruik uan Popiltrs canesceis Jtdat garailt 1/oor
F;9.

een

bijzotder ellekt, tooral in het looridar.

het sortimenr en de prakrische gebruiksmogelijkheden ervan.
Populier en wilg behoren ror onze inheemse houtsoorten en verdienen daarom alleen al ook een plaats in onze woonomgeving;
en ook mer her oog op de praktische vormgeving zijn ze"op eiÉ
niveau hun plaars ren volle waard. Door een juiste toepaising
van de vormenrijkdom ervan zijn daarbij bijzondere effekten té
bereiken.
Een foto, hoe goed die technisch ook moge ztjn,
een onvolledige weergave.

is

daarvan maar

Tenslotte nog één belangrijk punt: Beheren is vooruitzien. Er
komt na jaren een momenr waarop de pionier zijrr rol heeft gespeeld. Doelmatig beheer van stedelijk groen geschiedt bij voorkeur in samenwerking mer de bewoners. Áan de mensen kan
goed duidelijk worden gemaakt wat er bij het groenbeheer aan
de hand is en er behoeven dan in feite weinig moeilijkheden te
worden gevreesd wanneer het aan gaat komen op vervan-qin.q
van de bomen.

bij de soorten, die al vrij spoedig voor andere (of dezelfde, wanr niemand verbiedr om opvolgend van
Een voornaam punt

één soort gebruik re maken) plaars moet maken.
Soms is het mogelijk om al geÍuime tijd vóór het vellingstijdsrip

een jongere genetarie op gang te help,en, mer name in parl<bij wegbeplanringen. In alle gevallen is een goede
voorlichting noodzakelijk. Mede op deze manier bereikt men clat
de mensen echt berrokken raken bij hun woonomgeving: De
bewoners zijn dar ook als er gif in de bodem wordr gevonden;
met ,,het stedelijk groen" bereikt men de mensen op een war
vriendelijker manier: ,,Groen" bij mensen brengt mensen bij
gebieden en

elkaar.

