de hier voorgaande aíikelen komt de betekenis van de populier voor de landschapsbouw in relatie tot het ontwerp aan de orde.
Om het beetd te kompleteren wordt in dit artikel de àllerdaagse praktijk ten aanzien van
de aanleg en beheer van populierenboombeplantingen behandeld.
In dit artikel zijn de ideeën en opvaÍtingen van dit moment neergelegd en de schrijyer
staat open voor kommentaar. Vooral omdat blijkt dat de kennis en ervaring op het gebied van aanleg en beheer van populierenboombeplantingen niet voor het oprapen ligt.
Inzichten van anderen zijn daarom welkom.
Omdat binnen de landschapsbouw een hoge eindleeftijd (40-100 jr.) wordt nagestreefd, is
nagegaan welke faktoren hiervoor in hoofdzaak bepalend zijn.
Daarnaast zijn een aantat praktijkproblemen, zoals bijvoorbeeld opkronen behandeld.

In

Praktijkewaringen met populier langs
rvegen en kanalen

in West-Nederland

1. Waarom populier in West-Nederland?

Vele van de wegen en kanalen in WestNederland zijn getraceerd in gebieden waar
boomsoorten als iep, es, eik, linde, kastanje, wilg en abeel niet op grote schaal gebruikt kunnen worden. Dit heeft te maken
met beperkende faktoren, zoals: klimaat

(wind), grondwaterpeil en ziektegevoelig-

Op oudere leeÍtijd kriigt de populier z'n
herkenbare, per kloon bepaalde, kroonvorm.

heid. Deze soorten zullen daarom veelal tijdens het groeiseizoen niet die hoogte,
breedte en ouderdom bereiken als uit oogpunt van ontwerp gewenst is, waardoor niet
het beeld ontstaat, dat de ontwerper voor
ogen heeft. In veel van de genoemde situaties biedt de populier wel mogelijkheden.
Op oudere leeftijd (globaal na25 à 30 jaar)

J. Goos

Afd.'

Verkeerswegen', Stoatsbosbeheer

Utrecht

vertonen de verschillende klonen hun karakteristieke en herkenbare kroonvorm,
hetgeen vanuit de landschapsbouw gezien,
aantrekkelijk is. Daarom wordt gestreefd
naar een fysische omloop van tussen de 40
en 100 jaar. Deze ouderdomsverwachting is

sterk afhankelijk van verschillende fakto-

ren, zoals bodemvruchtbaarheid, vochtvoorziening, bewortelbaar volume, ziektegevoeligheid, plantafstand en een aantal externe faktoren. Deze komen achtereenvolgens aan de orde. Ook de klonenkeuze is
van groot belang m.b.t. de leeftijdsverwachting, met name in relatie tgt het klimaat (wind).

Afsluitend zijn een aantal ervaringen en
problemen uit de praktijk genoteerd, zoals
plantsoenkeuze, het mengen van klonen,
plantafstanden en verbanden alsmede het
dunnen van bomenrijen en het verwijderen
van dood hout.

2. Ouderdomsbepalende faktoren
Zoals in een voorgaand artikel is gesteld,
wordt er bij de afd, 'Verkeerswegen' van

Staatsbosbeheer gestreefd naar een
eindleeftijd van 40 tot 100 jaar.
Dat hoge leeftijden mogelijk zijn, blijkt uit
de 100-jarige 'Marilandica'-beplanting

het

langs het kanaal Sluis-Brugge. Faktoren die
bepalend zijn voor de ouderdom zijn er vele, zoals:
de bodemvruchtbaarheid
de vochtvoorziening
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het bewortelbaar volume
de klonenkeuze
de onderlinge plantafstand
de ziektegevoeligheid
externe faktoren, zoals stam en wortelbeschadigingen.

-

Ophoging met ongerijpte klei oJ veen

uit de diepere ondergrond.
Maatregelen: voorkomen dat er onge-

rijpt materiaal wordt gebruikt op die
plaatsen waar beplanting is geprojekteerd. Hiertoe het beplantingsontwerp
indienen voor het opstellen van het
grondwerkbestek.

-

Ophoging met zand, daarna afgedekt
met 40 cm of meer afdekgrond.
Maatregelen: zelfde werkwijze als hierboven of extra afdekgrond (uitgerijpte
bovengrond) aanbrengen tot minimaal
50 cm en daarna mengen met de zandondergrond. Diepte mede afhankelijk
van de grondwaterstand, maar minstens
80 cm.

t

Afgezien van de zojuist genoemde extreme
situaties is de bodemvruchtbaarheid over
het algemeen niet het grootste probleem.
Groeisnelheid is niet het belangrijkste; een

i

I'

redelijke groei waarbij de boom gezond
kan opgroeien is voldoende.
2.2. De vochtvoorziening
De vochtvoorziening is een bijzonder belangrijke faktor voor een gezonde boombeplanting. Bij de populier is ze extra van belang, i.v.m. haar droogtegevoeligheid. Een
regelmatige vochtvoorziening blijkt steeds
weer één van de faktoren die in belangrijke
mate van invloed is op de fysische omloop.

T,a.v. de vochtvoorziening kunnen zich
eveneens een aantal problemen

voor doen.

De meest voorkomende zijn:
Hoge grondwaterstanden in het voor- jaar,
gevolgd door lage grondwaterstanden in de nazomer. Een verschijnsel dat
vaak optreedt in onderbermen von wegen die zijn oangelegd op hooggelegen
zandlichomen.

De hoge grondwaterstond

belemmert
een diepe beworteling. Daordoor is het

in de nazomer onbereikbaar. Gevolg: wateroverlast gevolg door
vochttekort.
Maatregelen: ontwateren tot minimaal
60 cm beneden maaiveld. Vooral stabilisatie van de grondwaterstand is bijzonder belangrijk.
NB: Een stabiel polderpeil betekent niet
automatisch een stabiele grondwaterstand.

grondwater

|0}-jarige 'Msrilandica' bij Sluis,
hoog, Dbh

+ Il0

cm.

+

32 m

2.1. De bodemvruchtbaarheid
In weg en kanaalbermen kunnen in principe
twee situaties voorkomen: In het ene geval
bestaat de berm uit voormalige landbouwgrond. De bodemvruchtbaarheid is dan
meestal voldoende. Maar de bodem kan
ook een kunstmatige opbouw hebben: Bij-

voorbeeld er heeft ophoging plaatsgevonden, al of niet na ontgraving van de oorspronkelijke bouwvoor. De ophoging kan
bestaan uit goede humushoudende grond
maar eveneens uit humus en slibarm zand.
In het ergste geval bestaat het gehele weglichaam inklusief de bermen uit spuitzand.
Zo kunnen er situaties ontstaan die problemen geven t.a.v. de bodemvruchtbaarheid.
Veel voorkomende problemen zijn:

-

Verdichting van de bodem of scherpe
Ioagscheidingen belemmeren een diepe
beworteling, waardoor het grondwater
onbereikbaar is.

Maatregelen: verdichting

of

scherpe

laagscheidingen opheffen d.m.v. een
spitfrees of hydraulische kraan.
In alle gevallen is het belangrijk na te gaan
of nalevering van vocht uit het grondwater
onbelemmerd kan plaatsvinden.
Profielopbouw en grondwaterstandfluktuaties zijn hierbij over het algemeen de bepa-

lende faktoren.
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2.3. Het bewoÍelbaar volume
In z'n algemeenheid geldt, dat de omvang

den, wordt 50 m3 in de alledaagse praktijk
als redelijk beschouwd en wordt 25 m' als

van de bovengrondse delen van een boom
in evenwicht moet zijn met de omvang van
de ondergrondse delen. De mate waarin de
ondergrondse delen zich kunnen ontwikkelen is sterk afhankelijk van de bewortelbaarheid van de groeiplaats. Bij jonge bomen is dit meestal geen probleem. Vooral
bij oudere bomen met een grote kroonomvan9 gaat het vaak mis, omdat het bewortelbaar volume dan te klein blijkt te wor-

een absoluut minimum gezien, waarbij de
ouderdomsverwachtingen dan niet al te
hoog gespannen mogen zijn.
Aan de hand van een aantal ontwerpvoorbeelden is te zien hoe het voor bomen ver-

eiste beschikbare bodemvolume kan worden bereikt en welke faktoren daarop van
invloed zíjn: zie figuur A t/m C.
Als uitgangspunt is een enkelbaans autoweg genomen: Dwarsprofiel A.

den.

Van den Burg en Schoenfeld (R.B.L. 'De

Dorschkamp', rapport

nr.

273) stelden
25-jarige 'Heidemij' mini-

vast, dat bij t
maal25 mt bewortelbaar volume voorhan-

den moet zijn om geen ernstige groeistagnatie te krijgen; voor een optimale groei bleek
zelfs 70 m' nodig. Uiteraard zijn deze getallen niet absoluut en zullen ze mede bepaald
worden door bijvoorbeeld de bodem-

vruchtbaarheid, maar ze kunnen wel als
richtgetal worden gebruikt.
Gezien de kosten van grondaanvoer en de
vaak voorkomende hoge grondwaterstan-

Bij het aanbrengen van een enkele bomenrij
ter weerszijde van deze weg gelden de volgende uitgangspunten:

-

binnen 6 m uit de kant van de rijbaan

-

langs de sloot een onderhoudsstrook
van 5 m vrijhouden om boombeschadi-

mogen géén bomen staan i.v.m. de verkeersveiligheid (obstakelvrije zone)

ging te voorkomen
eerste 3 m berm langs de verharding
- de
bestaat uit verdicht ophoogzand en is
nagenoeg niet bewortelbaar.
Zodoende ontstaat dwarsprofiel B.

Fig. A: Totale breedte tussen de bermsloten I9'5 m.

A

75O m

m

m

Bij

een onderlinge afstand van bijvoorbeeld
6 m in de rij heeft iedere boom een grondvlak van (5 + 3) x 6 = 48 m'. Bij een grondm beneden maaiveld
waterstand van
tijdens het groeiseizoen, is het beschikbaar

+I

bewortelbaar volume 48 m3. Dit benadert
praktisch het eerder genoemde streefgetal
van 50 m3. In het westen van Nederland zal
de grondwaterstand echter in vele gevallen
minder diep zitten. Bij een grondwaterstand van + 60 cm, hetgeen regelmatig
voorkomt, blijft er van de 48 m3 nog geen
30 m3 over: voldoende voor een redelijke
groei, maar dan moeten de andere fakto-

ren, zoals bodemvruchtbaarheid, profielopbouw e.d., optimaal zijn.
De vraag is bovendien of dit bewortelbare
volume van 30 m3 voldoende is voor de gewenste leeftijd van 40-100 jaar.
Vergroting van de plantafstand, b.v. van 6
naar 8 m, geeft een verruiming van het volume tot + 39 m3.
In dwarsprofiel C wordt voor dezelfde autoweg een dubbele bomenrij nader bekeken.

Gemakshalve gaan we uit van een vierkantsverband met een plantafstand van 8 m
in de rij en 6 m tussen de rijen en verder dat
beide bomenrijen in dezelfde mate gebruik
zullen maken van de beschikbare wortelruimte,
Het beschikbare grondvlak per boom is:

(5 + 6 + 3)x8 = 56m,perboom.
2 bomen

195m

Bij

neden maaiveld zijn er geen problemen.
Het bewortelbaar volume is resp. + 45 m3
en 56 m'lboom. Bij hogere grondwaterstanden is het minimum van 25 mt snel
bereikt.
Indien nu echter een plantafstand van 5x6

Fig. B:
vi<

L

'da
)

(1

een grondwaterstand van 80-100 cm be-

m was gekozen, in kombinatie met een

grondwaterstand van 60 cm, dan loopt het

nf\

bewortelbaar volume terug

naar

+

20

m3lboom.
750

6m

6m

Met een dunning in een vroeg stadium van
5090 is hierin verbetering te brengen.

5m

B
Deze paragraaf over beschikbaar bewortel-

baar volume is uiteraard een theoretische
benadering, die aan alle kanten genuan-

295m

/^.

Fis. C:

,{'/t1h,\,(

,

,-

'f7"

46

'

,,.r,

rl

Aa/t

I

c

n

-1

m

I
6m

van 25 m3, 50 m3 en 70 m' zijn globale
richtgetallen. Klimaat, bodemvruchtbaarheid, profielopbouw e.d. zijn tevens van invloed, waarbij met name de kombinatie be-
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wortelbaar volume en vochtvoorziening bepalend zijn voor de leeftijdsverwachting.
Vele lezers zullen onmiddellijk voorbeelden
weten te noemen, van bomen in smalle bermen, die goed groeien.
Bedenk daarbij dat het niet om een snelle

jeugdgroei gaat, maar om de ontwikkelingsmogelijkheden op oudere leeftijd, zodat de populieren ouder kunnen worden
dan we gemiddeld gewend zijn. Een tweede

kanttekening: grote oude bomen in smalle
bermen zijn vaak groot en oud geworden in

tijd dat de groeiomstandigheden veel
gunstiger waren, zoals klinkerverharding
i.p.v. asfalt, gêén aanliggende fietspaden,
een

géén wegenzout, géén luchtverontreiniging
en géén zware maaiapparatuur.
De belemmerende faktoren die een rol spe-

bij het beschikbaar bewortelbaar voluzijn in grote lijnen dezelfde als genoemd
onder 2.1 en 2.2: hoge grondwaterstanden
len
me

in het groeiseizoen,

scherpe laagscheidingen of verdichte bodems en verder beperkte
uitgroeimogelijkheden t.g.v. te smalle zij-

of tussenbermen,
2.4 Plantafstanden

Tot op heden worden de plantafstanden
grotendeels bepaald door ontwerpoverwegingen, waarbij de beschikbare bermbreedte vaak beperkt is.
Dit leidt meestal tot plantafstanden van
5 x 6, 6 x6,7 x 7 m e.d. Omdat het streven
is, de individuele boom kansen te geven een
hoge leeftijd te behalen zou bij de te kiezen
plantafstand de volgende twee overwegingen een rol moeten spelen:
zodanig ruimte dat zich een brede,
- Een
goed ontwikkelde kroon kan ontwikkelen.

-

Het bewortelbaar volume zou minstens
50 m3 moeten zijn.

Hierbij is het tweede punt vermoedelijk van
doorslaggevende betekenis.
Het eerste punt zal in mindere mate van invloed zijn op de leeftijd maar bepaalt of de
kronen van de bomen zich goed kunnen

ontwikkelen. Dit levert in z'n algemeenheid, en zeker op veel plaatsen in het
Westen, plantafstanden op die liggen in de

l1}-jarige 'Marilandicq'. Links tvtee bomen met een onderlinge afstand van 14 m. De bo'
men rechts op de foto staan op 7 m van elkaar. Let op het verschil in kroonontwikkeling.
orde van grote van 8 x 8, 8 x 10 en 10 x 12 m
twee of meer rijen.

bij

Er zijn uiteraard situaties waarin men, ondanks weinig beschikbare ruimte, kleine
plantafstanden wil hanteren. Om de beschikbare bewortelbare ruimte op termijn
te vergroten kan men, maar dan in een

vroeg stadium (voor het l5e jaar),

een

5090-dunning uitvoeren. Een tweede mogelijkheid is om in die situatie bewust te kiezen voor een kortere fysische omloop van
bijvoorbeeld 25-30 jaar.

'Robusta', 3 rijen, plantaÍstand 3 x 4 m, hoge grondwaterstand. Een dunning is hier op z'n
plaats. In dit geval wordt de middenrij geveld. In een latere fase zou een 2e dunning overwogen kunnen worden.
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2.5 Ziektegevoeli gh eid
De mate waarin de verschillende klonen gevoelig zijn voor ziekten is in z'n algemeenheid mede bepalend voor de ouderdomsverwachting. Te denken valt hierbij aan met
name roest en Marssonina.

OO2P

-

Hoewel de meeste door de afdeling 'Ver-

keerswegen' gehanteerde klonen in het
Westen gevoelig tot zeeÍ gevoelig zijn voor
bladziekten speelt dit bij de klonenkeuze
slechts in die zin een rol, dat de meest gevoelige soorten zoals 'Serotina' en 'Marilandica' in kleine aantallen gebruikt worden. Hierbij hebben 'op de ruimte gelegen'
objekten de voorkeur t.o.v. grote populierenobjekten met meerdere klonen, i.v.m.
het voorkomen van epedimieën op grote
schaal, zoals voorgekomen in de jaren '50
en '60.
'Marilandica' blijkt in de praktijk ook in
het Westen, onder bepaalde omstandigheden, vooral op oudere leeftijd, last te hebben van Marssonina. Vervroegde bladval,
taksterfte en algeheel verval door Dothichizazijnhet gevolg. Dit doet zich vooral voor
bij bomen in meerdere rijen met een dicht
plantverband.
De luchtvochtigheid in de kroon speelt hierbij vermoedelijk een grote rol. Om dit te
voorkomen moet het drogend effekt van de
wind voldoende kans krijgen.
Dit betekent: grote plantafstanden (min. 8
x 8 m) en hooguit twee boomrijen naast elkaar op niet al te beschutte plaatsen.
Aantastingen van populierglasvlinder komen in het westen nauwelijks voor, wilgehoutrups en horzelvlinder op vele plaatsen
wel en in alle klonen en zijn dus niet van invloed op de klonenkeuze.
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Fig. D.

Platgereden oÍ omgemaaide anti-maoischadepqaltjes dienen na iedere maaibeurt herplaatst

of
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vervangen te worden.

vruchtbaarheid

2.ó. Stam en wortelschade

Bomen zijn over het algemeen, maar jonge
bomen in het bijzonder, erg kwetsbaar voor
maai- en aanrijschade. Uit een eerdere publikatie in dit blad (Rietema maart '82) is
gebleken dat 5090 van de bomen in wegber-

men in meer

of mindere mate is bescha-

digd. Het betreft zowel stamschade

als

schade aan de wortels. Deze beschadigin-

gen vormen een ernstige bedreiging voor
het bomenbestand.
De gevolgen in de vorm van allerlei sekundaire aantastingen zoals o.a. de wilgehoutrups zijn algemeen bekend.
Langs wegen zijn deze sekundaire aantastingen extra funest, omdat uit oogpunt
van verkeersveiligheid geen enkel risico genomen kan worden t.a.v. stan- of takbreuk. In sommige gevallen leidt dit tot
vroegtijdige velling.

In principe zijn er in grote trekken vier mogelijkheden om maai en aanrijschade te
verminderen:

l.

Aangepaste maaiapparatuur.

2, I{et aantal werkgangen verminderen.
3. Werkwijze aanpassen, zoals bijvoorbeeld het voormaaien.

4. Anti-maaischadepaaltjes enlof

boete-

clausules in het bestek opnemen.

adI

Hoewel er vandaag de dag wel aange-

paste maaiapparatuur

is om

langs

bermplanken en geleiderail te maaien,

zijn er nauwelijks ontwikkelingen op
het gebied van het voorkómen van
maaischade aan bomen.

ad2 De mogelijkheden voor het terugbrengen van het aantal maaibeurten zijn

mede afhankelijk van de bodem-

en allerlei andere,

soms weinig relevante, argumenten die

veelal te maken hebben met de 'netheidsinstelling' van de beheerder.
Toch liggen hier mogelijkheden, vooral in binnenterreinen van grote verkeersknooppunten. Een aantal proeven waarbij éénmaal per jaar of éénmaal in de 3 à 5 iaar zal worden ge-

maaid zal ons

in de toekomst

meer

kunnen vertellen over deze oplossing.
ad 3 Bij een aangepaste werkwijze valt te
denken aan:
boomspiegel zwart houden bij jon- ge
beplanting.

meer bijmaaien van de
- niet
boomspiegel; er blijft dan een pluk

-

gras rond de boom staan.
het voormaaien van de boomsPiegel met een bosmaaier met nylonkoord. Alleen toepasbaar bij oudere bomen, omdat jonge bomen

door het koord beschadigd worden. De volgende besteksbepaling
geeft een oplossing in deze richting.
'Voorofgaand aan het maaien dient om
boombeschadigingen te voorkomen, eerst

en jaarlijks deze paaltjes kontroleert
en eventueel vervangt.
In het bestek zou de voorwaarde opgenomen kunnen worden dat de aannemer na iedere maaibeurt de afgemaai-

de en platgereden paaltjes op zijn
kosten dient te vervangen.
In alle gevallen verdient het aanbeveling om in het bestek een bepaling op
te nemen die verhaal van aangerichte
schade mogelijk maakt.

Hierbij

een suggestie, zoals die reeds

aantal onderhoudsbestekken

in

een

bij de Rijks-

waterstaat is opgenomen:
'Als ten gevolge van de werkzaamheden in
de berm, als maaien en het opruimen von
het maaisel, bomen zwaar worden beschadigd of gebroken, zal voor elke, noor oordeel van de directie, te vervangen boom een

bedrog von

f 500,- op de aanneemsom

worden ingehouden.
Andere beschadigingen van bomen, veroorzaakt door deze werkzaamheden dienen
terstond vakkundig te worden hersteld'.

rond de bomen een boomspiegel gemaaid te
worden tot minimaal I m uit de stam van de
boom met een bosmaaier die is voorzien
van een beschermbeugel'.
ad 4 Omdat bovengenoemde maatregelen
in de praktijk tot op heden onvoldoende blijken te zijn, is de afdeling 'Verkeerswegen' in 1980 begonnen met het
adviseren van drie anti-maaischadepaaltjes bij jonge bomen.
In de praktijk werkt dit bijzonder
goed, mits men verduurzaamde Paaltjes gebruikt van minimaal I m lengte

Maoi- of aanrijschade dient vakkundig hersteld te worden.
Links kan het nog, rechts is het te laat.

t
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2.7 De klonenkeuze in relatie tot het

Nederland

klimaat

A.
B.
C.

De klonenkeuze is in het westen van Nederland sterk aÍhankelijk van de faktor wind.
Wat is nu echter de invloed van wind op de
gewenste kwaliteiten van boombeplantingen! In z'n algemeenheid kan gesteld worden dat de wind een sterke invloed heeft op

Kustgebied
Overgangszone
Binnenland

de lengtegroei van de populier, vooral op
oudere leeftijd. Maar deze verminderde
groei is niet van doorslaggevende invloed
op de ouderdomsverwachting. M.a.w. een
populier van een bepaalde kloon zal in het
binnenland niet per definitie ouder worden
dan in West-Nederland.

Toch werkt de mate van de gemiddelde
windsnelheid belemmerend t.a.v. de klonenkeuze:
Bij harde wind zal in de kuststrook zout
aangevoerd worden. Een aantal klonen
is hiertegen absoluut niet bestand.

-

Een aantal andere klonen vertonen bij
hoge windsnelheden tak- en topbreuk.
De sekundaire gevolgen, zoals rot en insektenaantastingen hebben tot gevolg

dat daardoor de levensduur van deze
bomen kan worden bekort. Ook uit
oogpunt van veiligheid zijn ze dan vaak
niet te handhaven.
Uit deze twee punten blijkt dat een zorgvuldige klonenkeuze toch van groot belang is
m.b.t. de wens om fysische omlopen van
40-100 jaar te realiseren.
In het novembernummer 1982 van de 'Populier'is de'Populierengids nr. I' opgeno-

men, waarin Nederland in drie gebieden
wordt verdeeld: het kustgebied, de overgangszone en het binnenland.

Fig. E: Zone-indeling uit de 'Populierengids nr. I'. De op dit kaartje aongegeven gebieden A
en B komen globaal overeen met wot in dit artikel qls West-Nederland is beschreven.
Tabel

I.

Klonenkeuze in relatie tot windgevoeligheid.
kustgebied
zeer veel wind

Voor de West-Nederlandse situatie vind ik

l,

voor

het gebied dat globaal ligt tussen de
kuststrook en de lijn Zwolle-Utrecht-

Dordrecht een vierdeling gemaakt.
Voor wat betreft het kustgebied (A) is onderscheiden: het gebied direkt achter de
kustlijn, waar zoute wind kan worden verwacht en een tweede zone daarachter, waar
weliswaar zeer veel wind voorkomt, maar
de invloed van zout minder is.
Het overgangsgebied (B) is ook in twee delen gesplist, te weten een westelijk en een
oostelijk overgangsgebied, met een afnemende windsnelheid naar het oosten. Bij
het lezen van tabel I moet worden bedacht
dat:
De beoordeling is gebaseerd op windin-

-
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vloed, waarbij niet de

groeisnelheid

maar de leeftijdsverwachting en de totale verschijningsvorm, in relatie tot het
ontwerpdoel, bepalend is.
Dit een weergave is van de huidige ervaringen en opvattingen binnen de afd.
'Verkeerswegen' t.a.v. de klonenkeuze.
De tabel geldt alleen voor rijbeplanting,

overgangsgebied

wind

westelijk deel oostelijk deel

met zout

deze indeling, voor wat betreft de windsnel-

heden, te grof. Daarom is in tabel

zeer veel

Europese

'Wolterson'

zwarte
populieren

'Ankum'

lrZ

qz
az

'Terwolde'
'Schoorldam'
'Brandaris'
'Loenen'

+

+
+
+
+

+
+

1z

+
+
+

+

+

+
+
+

++
++

++
++

++
++

'Agathe-F'

Lrz

++
++

'Florence Biondi'

lrZ

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+

+

_:

_1

'Robusta'

amerikaanse
populieren

'Zeeland'

+

t

'Heidemij'
'Serotina'

'Spijk'
'Marilandica'
'Regenerata'r

'Dorskamp'
'Flevo'
'Gelrica'
(Balsempopulieren spelen geen

+

+

*

+

+

Eur-

1z

-f

lrZ

'Vereecken'

++

+

rol

als laanboom

in

West-Nederland langs wegen en kanalen.)

wordt algemeen gebruikt.
wordt regelmatig, op kleinere schaal gebruikt.
wordt op kleine schaal gebruikt, geen ervaring. met zeewind.
wordt gebruikt alleen op bijzonder plekken, luwte van steden, bossen e.d.
niet bruikbaar.

Sinds 1967 uit de handel.

+
+
+

+
+
+
+
+

groepen en solitairen, dus niet voor

Het mengen van klonen
Soms wordt er geopperd om een rijenbe-

opstanden.

Lokale situaties, zoals het voorkomen

planting op te zetten met meerdere klonen,

van bijv. lariks of plaatselijke luwte, zoals in een stad, park of bosgebied, kunnen leiden tot andere keuzen.
Opmerkingen naar aanleiding van de tabel:

dit om het risiko t.a.v. ziekten e.d. te sprei-

Populus 'Heidemij' is in West-Nederland

Als nml. één of enkele van de klonen zouden uitvallen ontstaat er een onvolledig en

wegen geplant. Afgezien van een aantal incidentele problemen die zijn terug te voeren

verbrokkeld beeld dat niet beantwoordt

-

+

den.

Het mengen van klonen in de rij is daartoe
geen goede oplossing.

25 à 30 jaar geleden op grote schaal langs

aan het ontwerpdoel.
Het toepassen van meerdere klonen i.v.m.

op de

standplaatskwaliteit groeit deze
kloon uit tot een boom van + 25 m hoogte.
Er zijn nauwelijks problemen t.a.v. takbreuk. Goed uitgroeiende exemplaren bij
o,a. Leiderdorp en Zoetermeer, doen vermoeden dat deze bomen ook ten noorden

van de grote rivieren zonder al te veel problemen kunnen worden gebruikt, althans in
West-Nederland.
Voor 'Marilandica' geldt dat de groeivorm
in sterke mate wordt bepaald door de wind.
In West-Nederland blijft deze kloon qua
hoogtegroei en kroonomvang veelal achter
bij de exemplaren zoals die in Brabant
voorkomen De stam en kroonvorm is, mede onder invloed van de wind zeer herkenbaar. Ondanks de gedrongen groei en de
verminderde groeisnelheid is deze kloon in
relatie tot het ontwerp bruikbaar.
Klonen als 'Serotina' en 'Regenerata' zijn
recentelijk niet of nauwelijks meer toegepast. Uit veldwaarnemingen is gebleken dat
deze klonen voor de landschapsbouw aantrekkelijke kanten hebben. Naast een beperkt gebruik van 'Heidemij' en 'Marilandica' lijkt gebruik van 'Serotina', zij het op
kleine schaal i.v.m. de gevoeligheid voor
bladziekten, een goede aanvulling op het
klonenassortiment.
Ook 'Regenerata' zou in bijzondere gevallen in aanmerking komen, zij het niet dat
deze kloon niet meer in de handel is.
Zoals ook uit de tabel blijkt, spelen de bal-

sempopulieren in West-Nederland i.v.m.
hun windgevoeligheid nauwelijks een rol.
Praktijkproblemen
Keuze plantsoenmaat

In

bermen die toegankelijk zijn voor het
publiek, zoals de meeste bermen, moet een
stamomtrek van 12-14 cm als minimum
worden beschouwd i.v.m. het gevaar voor
afureken of omtrekken.
In niet toegankelijke bermen van auto- of
autosnelwegen zijn ook maten vanaf 8-10

mogelijk.

Er wordt uitsluitend gewerkt met NAKB
gekeurd materiaal.
Als experiment werden populieren en wilgen in de maat 8-14 geplant zonder boompaal. De bomen werden daartoe op de bo-

dem van het plantgat geplaatst (80 cm
diep). In een aantal gevallen vooral op natte kleigronden, waaiden de bomen ook na

risicospreiding wordt bewerkstelligd door
binnen duidelijk omlijnd ontwerponderdeel
een bepaalde kloon te kiezen.

Opkronen
Het opkronen van bomen heeft twee redenen. Langs wegen is opkronen nodig i.v.m.

de vrije doorrijhoogte. Een takvrij stamdeel van 5-6 m is hiertoe meestal voldoende.

direkt van invloed op de ouderdomsver-

Daarnaast kan opkronen zin hebben i.v.m.
houtkwaliteit van het onderste stamstuk.
De tienduizenden populieren langs onze

wachting.

wegen vertegenwoordigen een potentiële

De gevoeligheid voor top- en tokbreuk is in-

de

houtwaarde. Naast de landschappelijke
het weer rechtzetten scheef en zijn er alsnog
palen geplaatst.
In de meeste gevallen wordt er nu weer met

hoofdfunktie kan deze houtwaarde niet ge-

paal geplant. Planten van bomen in de
maat 8-14 zonder paal is wel mogelijk,
maar dan alleen in ongeroerde grond en

negeerd worden, zeker niet bij de afnemende wereldhoutvoorraad.
Derhalve wordt ernaar gestreefd, afhankelijk van de groeiplaats en de daarmee samenhangende groei, op te kronen tot 6 à 8

met onbewortelde stek die in een boorgat
van A 6 cm wordt geplaatst.
In vele gevallen vindt echter diepe grondbe-

Dood hout

werking plaats en verder stuit het afhakken
van een goed ontwikkeld wortelstelsel vaak
op emotionele weerstanden.

Een situotie, woarin het verwijderen van
dood hout ochterwege kan blijven i.v.m. de
afstand tot de rijbaan en de (van links komende) westenwind.

Bij

vooral meerrijïge boombeplantingen

doet zich, vooral op wat oudere leeftijd, het
verschijnsel dood hout voor. Er zijn twee
vormen van doodhoutvorming te onderscheiden:
Het afsterven van de onderste takkran-

-

door lichtgebrek.
Het afsterven van takken in de kroon.
sen

De eerste vorm levert meestal niet zoveel
problemen op, bij regelmatig onderhoud is
dit meestal te vervangen. Alleen bij zeer
dichte plantafstanden vormt dit een probleem. Meestal kan gesteld worden dat in
die gevallen misschien in een eerder stadium een dunning had moeten plaatsvinden.
De tweede vorm levert veel meer problemen
op, omdat vallend dood hout een gevaar
vormt met betrekking tot de verkeersveiligheid.

Het regelmatig verwijderen van dit

dode

hout, bijvoorbeeld iedere 5 à 7 jaar, is

een

kostbare aangelegenheid.
Behandelingen van + / 100,-/boom zijn
geen uitzondering, waarbij de extra kosten
voor verkeersmaatregelen nog niet zijn be-

rekend. Vaak betreft het honderden of
soms duizenden bomen per objekt, zodat

de kosten kunnen oplopen tot
/ 100.000,- per geval.

een

5t

Er zijn echter wel een aantal mogelijkheden
om de kosten te beperkten. Te denken valt
aan het alleen behandelen van de bomen
aan de wegzijde of in sommige gevallen' alleen de bomen aan de westkant van de weg;
bij kanalen kan worden volstaan met die

E verband

Bestaand
Everband
o

delen waarlangs een openbare weg loopt,
Alhoewel de kosten zodoende kunnen worden beperkt, blijft het dode hout in laanbeplantingen een grote zorg en onderhoudslast voor de beheerders.
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In een aantal gevallen kunnen de kosten zodanig uit de hand lopen, dat de vraag ge-

o

steld moet worden of deze kosten opwegen
tegen de waarde die de bomen op die plaats

of

argumenten voort-

komende uit het streven naar het behoud
van de kwaliteit van het leefmilieu, met name in verstedelijkte gebieden, kunnen deze
kosten soms rechtvaardigen.
De vraag is nu in hoeverre grotere plantafstanden, zoals bijv. 8 x l0 of l0 x l0 m de
vorming van dood hout voorkomt.

Vermoedelijk zal het moment waarop dit
proces begint slechts in de tijd verschuiven.
Mede gelet op deze problematiek is het de
vraag

in hoeverre

o

o

o

vertegenwoordigen. Landschappelijke, kul-

tuurhistorische

o

o

o
o

o
o

o

X

o
X

Na de dunnrng ontstaat
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Na dunnrng ontstat ean walrswar rcaelmatrg
maar onaantrekkelr.,k beeld

A v?rband

Fig. F

deze onderhoudskosten

de gewenste fysische omloop van 40-100
jaar in de weg staan.
Dunnen van rijbeplanting

Wellicht zijn de tot op heden gehanteerde
plantafstanden in bermen, mede gelet op de

vaak hoge grondwaterstanden, vaak te
klein. Toch kunnen zich situaties voordoen
waarbij de ontwerper kleine plantafstanden
wil toepassen, met de gedachte later te dunnen.
Deze dunning moet dan

in de meeste geval-

Iatere leeftijd levert nml. meestal half afgestorven en vervormde kronen op die zich
niet meer herstellen. M.a.w. dunnen op een

tijdstip waarop de kronen elkaar nog niet
hinderen en rondom nog in leven zijn.
De beste methode is dan om 5090 (om en
om) van de bomen te vellen.
Bij het ontwerp moet hiermee rekening
worden gehouden. Een driehoeksverband
in de aanlegfase levert nml. de nodige problemen op zoals bijgaande tekening aangeeft. Bij vierkantsverband ontstaat er na

len vroeg, d.w.z. vóor het l5e groeiseizoen
worden uitgevoerd. Een dichte stand tot op

dunning een evenwichtig driehoeksver-

Landschappelijke en/of cultuurhistorische
argumenten maken hoge kosten soms aan-

Dunnen is hier niet meer zinvol. De kronen
zijn deels afgestorven en zullen zich niet

vaardbaar.
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