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Ervaringen met populier en wilg op vuilstortterreinen

/

W. Peeters
R.B.L.,,De Dorschkamp", Wageningen
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Inleiiling

Indien men door het Nederlandse landschap rijdt zal nu en dan
de aandacht worden getrokken door kunstmatige ophogingen
opgebouwd met afvalprodukten van onze samenleving. Hoewel
door de regionalisering in de vuilverwerking het aantal in be-

drijf zijnde vuilstorten sterk vermindert, nemen de afmetingen
- zowel in hoogte als oppervlakte -

van de vuilstortterreinen

sterk toe. In het verleden bleven vele stortterreinen braak liggen
of kregen een agrarische bestemming. Een ander gedeelte werd
beplant. De soortkeuze werd daarbij bepaald door de beplanting
in de omgeving of door wat toevallig aan soorten voorhanden
was of als geschikt werd geacht. Vaak werd gesteld: als het maar
groen is en niet meer als stort herkenbaar is. De inzichten hier-

over zijn - vooral in de laatste 15 jaat - duidelijk gewijzigd.
De sterke toename van het vuilaanbod deden de benodigde aanslag op de ruimte voor stortterreinen fors toenemen. Schattingen
voor de toekomst lopen uiteen van 150-300 ha/jaar. Hergebruik van deze terreinen is door gebrek aan ruimte een noodzaak. Door ligging, vorm en kwaliteit is agrarisch gebruik

1 lVilg ('Liempde') acht jaar na aanleg. Direkt in uail geplant
meí oaeflaegend o*d.e samenstelling, goed. beuortelbaar tot 60 à 70 cm
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meestal beperkt. Als bouw- of industrietercein zijn srorten ongeschikt o.a. in verband met sterk korroderende eigenschappen
van het vuil en gasonrwikkeling. De meeste vuilstorten worden
dan ook geheel of gedeeltelijk beplant. Vaak worden ze opgenomen in groenzones of rekreatieobjekten. De kennis van de
mogelijkheden voor beplanten van afgewerkte storrterreinen
was aanvankelijk gering. Daarom is ,,De Dorschkamp" in 1967
begonnen met de aanleg van proefbeplantingen op deze terreinen. De eerste resultaten zijn recentelijk beschreven in een
samenvattend artikel genaamd,Beplantingen op vuilstortterreinen".* In dit artikel worden bovendien algemene richtlijnen
gegeven voor de aanleg van beplantingen op vuilstortterreinen.
Gezien de ervaringen met wilg en vooral populier op vuilstort-

terreinen is het nuttig hieraan in een afzonderlijk arrikel aandacht te besteden. Naast enige gegevens uit eerder genoemd
artikel wordt op enkele aspekten nader ingegaan waarbij tevens
enkele recente gegevens zijn vermeld.

*

Verschenen als mededeling no. 188 van ,,De Dorschkamp".

2 lYilg ('Liempde') zeoen jaar na aznleg. Geplant op een hleiige
aÍdeklaas aan ca.70 cm d.ikte op ttast recent a*il.
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Onderzoek en resultaten

2.1

Keuze aan de proefletànen
Reeds bij de aanleg van de eerste proefbeplantingen in 1967
was het duidelijk dat de opbouw en afwerking van de storten
grotendeels bepalend waren voor de mogelijkheden voor beplantingen. Bij de keuze van de proefterreinen is er daarom naar

gestreefd de belangrijkste verschillen in vuilsamenstelling en
verwerkingswijzen tot uiting te laten komen. Een grove indeling
kon worden gemaakt in oude (overwegend van vóór ca. 1960)
en meer recente vuilstortterreinen (van na ca. 1965). Naast de
aard en wijze van verwerking van het afval waren vooral de
aard van de eventuele afdekgrond, de wijze van opbrengen en
de dikte van de afdeklaag bepalend voor de keuze, ligging en
opzet van de proefobjekten. Uit de resultaten van een landeliike
inventarisatie,** uitgevoerd in 1969, van in vroegere iaren aangelegde beplantingen op vuilstortterreinen kwam duideliik naar
voren dat in het verleden veelvuldig gebruik is gemaakt van
populier en vooral van 'Robusta', zie onderstaand overzicht.
Houtsoort of ras

Aantal malen
van vootkomen

populier 'Robusta'

19
17

zwatte els

berk (zachte en scherpe)

11

inlandse eik
groveden
lijsterbes

10
8

6

douglas, populier'Gelrica', vlier

5

schietwilg
witte abeel, esdoorn, krent, meidoorn (één- en

4

es, veldiep, inlandse vogelkers,

tweestij lige), veldesdoorn
acacia, beuk, Am. eik, linde, vuilboom
grauwe abeel, balsempopulier, Cors. den, witte
els, hazelaar, kardinaalsmuts, Jap. lariks, popu-
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Schietwilg is weinig aangeplant. In het toegepaste sortiment
voor de proefbeplantingen is daarom naast 'Robusta' een aantal
andere populiereklonen en de schietwilgekloon 'Liempde' opgeTabel

Slagingspercentage,l) tuee jaar na inplanten.
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resultaten is uitgegaan van de gegevens betreffende de slaging (op grond van uitvalpercentage),
jaarlijkse vitaliteit en de hoogtegroei. De vitaliteit is gewaardeerd aan de hand van bladbezetting, bladkleur en bladgrootte,
en de gemiddelde lengtegroei van de bovenkroon en van de gezondheid.

Tabel 1 geeft een overzicht van de slaging onder verschillende
bodemomstandigheden.

Bij vergelijking van de slaging van populier en wilg ten opzichte van andere boomsoorten bij rechtstreeks in het vuil planten, blijkt de wilg meer problemen bij de aanslag te geven dan
de populier. Op het doorgaans grovere recente vuil ondervond
de wilg - ondanks de zandbijmenging - meer problemen dan
op het oudere vuil. Toch was de slaging op beide bodems beter
dan van zwarte els en eik. Verder blijkt dat bij de populier de
balsempopulier'Androscoggin' wat meer aanslagproblemen had
dan de klonen van de zwarte populier'7,eeIand' en 'Dorskamp'.
Van de beproefde soorten was de slaging bij populier het
grootst. \7ordt geplant in een aÍdeklaag, aangebracht op vast
vuil van recente samenstelling, dan blijkt de populier eveneens
een hoog slagingspercentage te hebben, zowel bij toepassing van
een kleiige als zandige afdeklaag. De verschillen tussen de klonen waren hierbij gering. Opvallend is het hoge slagingspercentage op klei van wilg (p1 %o) zeker in vergelijking met es en
esdoorn (70 resp. 58%).Iíel bleek na vijf jaar dat het sterftepercentage bij de dunne afdeklagen ({ 30 cm) bij wilg sterker
was toegenomen dan bij populier nl. van 13 naar 40 % bij wiIS
en van IJ naat 27 % bij populier.
de proeÍbeplantingen is tijdens de vegetatieperioden jaarlijks
de ontwikkeling van de houtsoorten gevolgd. Daarbij is vooral
gekeken naar de bladstand (bladbezetting, kleur en grootte),
naar de reaktie op dloogteperioden e.d. Gebleken is dat de populier een groot aanpassings- en herstellingsvermogen heeft. Op
de vuilstortterreinen doen zich veel problemen vooral in de eerste jaren na afwerking voor. Zo komt het nogal eens voor dat
plaatselijk wateroverlast ontstaat door sterk verdichte lagen in
de ondergrond. Door de snelheid waarmee de populier diepere
wortels vervangt door een uitgebreid oppervlakkig wortelstelsel,
kan de soort zich handhaven waar andere soorten, bv. esdoorn,
het spoedig laten afweten. rJ7el is daarbij het blad de eerste
jaren vaak licht en klein. Deze toestand doet zich ook voor indien de bodem vrij vast en puinrijk is. De populier weet zich in
zo'n situatie te herstellen door geleidelijk door te dringen in de
ondergrond. Toch blijkt de populier op een dergelijke bodem
kwetsbaar te zrjn tijdens langdurige droogte met als reaktie
bladverkleuring en veel voortijdige bladval. Dit laatste verschijnsel blijkt op de vuilstortterreinen - ook bij gunstiSer bodemomstandigheden - bij populier vrij spoedig op te treden. In

omstandigheden waarbij es, eik en iep weinig

met zandbiimenging

'Oxford'
'Ándroscoggin'
Schietwilg 'Liempde'

kleiige

Resultaien

Bij het vaststellen van de
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lier'Heidemij', Gelderse roos, trilpopulier,

Am. vogelkers
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r) Uitgedrukt in procenten van het oospronkelijk aantal planten.
2) Na een iaar,2e jaar ingeboet.

of niet

reageren

vertoont populier, maar ook wilg, voortijdige bladval. In geen
van de proefbeplantingen leidde dit tot insterving of totale
sterfte, een verschijnsel dat zich wel voordeed bij bv. esdoorn en
zwarte els maar ook bij wilg op dunne afdeklagen. Soms nam de
groei in het daaropvolgende jaar wat af en bleef de kroon wat
ijler waarna de bomen zich goed herstelden.
De groei van wilg en populier is weergegeven in figuur I t/m4.
Ter vergelijking is soms het groeiverloop van enkele andere
houtsoorten in de figuren opgenomen. Bij vergeiijking van de
groei van wilg op overwegend oud vuil (fig. 1) met die oP een

**

Een samenvatting hiervan is verschenen als mededeling no. 112 van

,,De Dorschkamp".
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Fig. 3 Geplant in zandige afd.eklaag op u*il tan recente samenrrelling.
geeft een gemiddeld resultaar van de hoogtegroei. Na een aankleiige afdeklaag op vuil van meer recente samenstelling (Íi5.2)
blijkt dat de wilg na acht jaar op de kleiige afdeklaag slechts de vankelijk betere groei van de 'Dorskamp' ren opzichre v^n'Zeehelft van de hoogte op oud vuil heeÍt bereikt nl. 4,80 m resp. land'verloopt de groei van beide klonen daarna vrijwel parallel,
9,30 m. Dat de vochtvoorziening hierbij een belangrijke rol terwijl de 'Oxford' op een wat lager niveau blijft dan 'Zeelard'.
De populier blijkt zich op de bodem in fig. 4 duidelijk beter te
speelt blijkt onder meer uit het vrij vlakke verloop van de groeiontwikkelen. Het mengsel van vuil van recente samenstelling
kurve tijdens de droge jarcr''75 en'76 (7 resp. 8 jaar na aanleg)
met zandig materiaal met een vrij losse opbouw, maakt een
en het herstel vanaf het 10e jaar door een regelmatiger neerslagverdeling in die jaren. Zoals uit de groeilijn blijkt ondervindt goede ontwikkeling mogelijk. Vergelijk bv. de hoogte yan'Zeeland' na 8 jaar in fig.3 en 4 met resp. 9,70 m en 12 m. Ook in
de populier minder problemen tijdens droge perioden (7,50 m
fig. 4 loopt de groei van'Zeeland' en'Dorskamp' vrijwel parallel
na 8 jaar). Onder gunstige omstandigheden zal de wilg duidelijk
boven de esdoorn uitkomen zoals ook blijkt uit fig. 1. Op de en blijft de balsempopulier 'Ándroscoggin' hierbij wat achter.
kleiige afdeklaag blijft de wilg echter grotendeels beneden het Opvallend is in beide figuren de invloed van het droge jaar'76
op het vedoop van de groei. In fig. 4 was het herstel in '77
niveau van esdoorn.
In fig.3 en 4 is op verschillende ,,bodems" een groeivergelijking echter sneller dan op de zandige afdeklaag in frg. 3. Om een
indruk te krijgen van het groeiniveau van de populier in de vertussen enkele populiereklonen weergegeven. De beplanting in
fig. 3 heeft zich ontwikkeld op een ondergrond van vastgereden schillende groeiomstandigheden zijn in Íig. 2 t/m 4 boniteitsvuil van recente samenstelling waarop een afdeklaag v^Í z^n' lijnen ingetekend. Een boniteitslijn geeft het verloop van de
hoogtegroei in relatie tot de leeftijd weer bij een bepaald groeidige teelaarde is aangebracht. De beplanting ondervond plaatseli.ik veel hinder van stagnerend water, van moeilijk doorwortel- niveau. Het verloop van deze lijnen is zowel afhankelijk van de
kloon als van de groeiomstandigheden (bodem, klimaar e.d.).
bare te vastgereden zones in het profiel van de afdeklaag en van
Duidelijk blijkt uit de figuren het lage groeiniveau op de kleiige
de geringe bewortelingsdiepte bij dunne afdeklagen. De figuur

afdeklaag (ca. S-24), de vrij goede groei op de zandige afdeklaag
(S-32), en de opvallend goede ontwikkeling op het mengsel van
zand en vuil (S-40).

Tot slot is in tabel 2 een samenvatting gegeven van de eerste
resultaten onder verschillende groeiomstandigheden van wilg,
populier en

- ter vergelijking - van els, es, esdoorn en eik. De
klassifikatie is gebaseerd op de gegevens betreffende de slaging,
jaadijkse vitaliteit en hoogtegroei. Uit het overzicht blijkt dat
van de verschillende soorten niet onder alle omstandigheden
gegevens beschikbaar zijn. Toch is in zijn algemeenheid een vrij
goed beeld verkregen van de ontwikkelingsmogelijkheden van
de soorten. Hoewel bij populier de kloonverschillen soms duidelijk tot uiting kwamen in de mate van gevoeligheid voor wind
(bladnecrose, kroonvorming e.d.), zonnebrand en problemen bij
de aanslag, was het resultaat per kloon gemiddeid goed in de
onderzochte periode. De soort bleek betrekkelijk weinig eisen te
stellen aan de aard van bodemmateilaal en de bewortelbare
diepte. Met het oog op de ontwikkeling op wat langere termijn
dient echter voldoende ,,zekerheid" te worden ingebouwd in het
profiel (bodemmateriaal en bewortelingsdiepte).
De wilg bleek meereisend te zijn dan de populier. De grotere
gevoeligheid voor vochttekort, vooral in de eerste jaren na het
planten, speelde hierbij een grote rol.
3

Diskussie

De gegevens van de beplantingen op oudere stortterteinen zijn
niet zonder meer vergeiijkbaar met die van de nieuwere. Vuilsamensteliing en verwerkingswijze zijn zeer verschillend. Ook
bij de min of meer vergeiijkbare terreinen hebben zich veelal
onverwachte of ongewenste omstandigheden voorgeda n, waaÍdoor de resultaten vaak uiteenlopen. Bij de interpretatie van
de resultaten dient dit duidelijk voor ogen gehouden te worden.
De periode waalover de proeven lopen, ook op de oudere stortterreinen, is voor beplantingen betrekkelijk kort. De konklusies
hebben dus een voorlopig karakter en kunnen niet zondermeer
naar de toekomst worden doorgetrokken. Het is nog niet bekend

in hoeverre verschillende soorten - vooral op wat oudere leeftijd - zullen reageren op uitzonderlijk harde wind of extreem

droge perioden. De droge jarcn 1.915 en 1.976 toonden reeds dat
verschillende soorten, ook op geschikt geachte groeiplaatsen,
droogteschade ondervonden.

Uit de waarnemingen

bleek dat de verdichting van het vuil

meestal zodamg was, dat doorworteling tot nu toe nauwelijks
heeft plaatsgevonden en naar verwachting een intensieve doorworteling ook niet plaars zaI vinden. Bij een pioniersoort als
populier bleek dat deze na enige jaren doordrong in aanvankelijk te vaste lagen in de afdeklaag. De vraag doet zich voor in
hoeverre de wortels op den duur toch kans zien in het vuil door
te dringen. Dit kan zowel een positieve als een negatieve invloed op de ontwikkeling van de beplanting hebben (verbetering van de vocht- en voedselvoorziening resp. opname van ongewenste, mogelijk giftige stoffen).
In een aantal proefbeplantingen zijn enige jaren bladmonsteranalyses uitgevoerd om de eventuele invloed van het vuil op de
chemische bladsamenstelling na te kunnen gaan. Duidelijke
oveÍmaats- of gebreksverschijnselen in relatie met het vuil zijn
echter nog niet gekonstateerd, ook niet op plaatsen waar rechtstreeks in het vuil geplant was of waar slechts een dunne afdeklaag aanwezig was.
De samenstelling en verwerkingswi'1ze van het vuil zijn de afgelopen 10 à 15 jaar niet sterk veranderd. Doorworteling van
het vuil zal nauwelijks mogelijk zijn. Een beplanting zal geheel
afhankelijk zrjn van de kwaliteit en dikte van de afdeklaag. Het
is niet waarschijnlijk dat in de nabije toekomst een andere methode van beplanten zal moeten worden gevolgd.

Foto
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Populier ('Robasta') eaen oad en op dezelfde bodem als

uils bij Íoto

de

2.

De belangrijkse zaken bij de aanleg van beplantingen op vuilstorten zijn thans voldoende bekend. Op grond daarvan kan
worden gesteld dat geen grote fouten kunnen worden gemaakt
indien bij de aanleg van beplantingen op vuilstortterreinen de
richtlijnen worden gevolgd zoals beschreven in de in de inleiding vermelde mededeling no. 188.
De oudste beplantingen zullen zo lang mogeiijk als observatieobjekten worden gevolgd. Verschijnselen die pas na meerdete
jaren optreden kunnen dan worden waaïgenomen.
Een van de zaken die in de toekomst aandacht dienen te krijgen,
hetzij binnen de bestaande proeÍbeplantingen, hetzij in nieuw
aan te leggen objekten of in andere beplantingen op vuilstortterreinen is o.a. het effekt van pioniersoorten (populier, wilg,
e.a.) op de bodemstruktuur en doorwortelbaarheid, mede met
het oog op een tweede generatie beplanting.
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Konklusies

Oude vuilstortterreinen kunnen met sukses worden beplant
mits de toplaag van het vuil een gunstige samenstelling heeft,
weinig kunststoffen bevat, een redelijk percentage organisch
materiaal heeft en eventueel gemengd is mer wat zand en/of
klei. De toplaag dient een vrij losse opbouw te hebben zodat
doorworteling tot minimaal 80 à 100 cm diepte mogelijk is. De
ontwatering moet goed zijn. De beste resultaten werden bereikt
met wilg, populier, es en esdoorn.
Indien de bewortelde laag goed van samenstelling maar van geringe dikte is, dan is een zeer tijdige dunning noodzakelijk,
vooral bij populier en wilg, in verband met windworp en konkurrentie.
- Op vuilstortterreinen met vuil van overwegend recente samenstelling waarvan ongeveer de helft bestaat uit humeus zand
en waarvan de opbouw los is (bewortelbaar tot minimaal 80 à
100 cm) is een goede ontwikkeling mogelijk van populier. \7ilg
voldeed in deze situatie minder goed.
- Vuilstortterreinen die bestaan uit voor beplantingen overwegend ongunstig mateiiaal met relatief veel kunststoffen, weinig

4 Popalier ('Zeeland') aijí iaar nd dznleg. DireÈt geplant in a*il
met oaenaegend. recenre samenstelling met zantlbijrnenging, Goed. doorFoto

utortelbaar,

organisch materiaal en zonder zandbijmenging, die bovendien
met z:vlaaÍ materieel zijn bewerkt, bieden alleen mogelijkheden
voor beplanting indien een voldoende dikke afdeklaag wordt
aangebracht en de afwatering goed is. De afdeklaag dient goed
doorwortelbaa'Í te zljn en mag daarom geen abrupte overgangen

in samenstelling en vastheid bevatten (o.a. in verband met groeistagnatie en windworp). Het sortiment moet afgestemd zijn op
de aard van het afdekmateriaal (zand (grof

of Íijn), of

klei,

zuurgraad, organische stofgehalte, leem- of lutumgehalte enz.).
Indien meereisende sooÍten geplant moeten worden, moet de
kwaliteit van de afdeklaag hiervoor voldoende zijn of zodanig
Tabel
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Foto 5 Popalier ('Zeeland.') eaen oad. en op een ttergelijkbare boàem
als popalier oP Íoro 4, echter met arij aeel oastgereden painrijk materiaal in d.e borcngrond.

worden aangepast dat aan deze eisen tegemoet wordt gekomen.
Een afdeklaag van c^.1 m dikte geeft voldoende garantie voor
een goede onmikkeling van opgaande beplantingen, ook over
langere termijn.
Populier voldoet zowel op een kleiige als op een humeuse zandige afdeklaag. I7ilg alleen indien de kleiige afdeklaag ca. 50
cm of dikker was.
De droge jaren 1975 en 1976 leerden reeds dat bij populier en
wilg vrij veel vervroegde bladval tijdens langdurige droogte kan
optreden op plaatsen waar in andere jaten zich geen problemen
voofdoen.

Samenuatting einàresthaat proefbeplantingen.t)
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1) Gemiddelde waardering. Verklaring: ** : goed, + : matig,
: slecht.
- (o.a. mshanische beschadiging)
2) Resultaat ongunstig beïnvloed door andere dan standplaatsfaktoren
3) h 1976 zeer veel sterfte (droogte;.
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