De Populieren van het Merwedekanaal
tussen Vianen en Arkel
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Het Merwedekanaal is aan het einde van de
vorige eeuw aangelegd om Amsterdam een
goede scheepvaartverbinding met de Rijn/-
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Lek/Waal/Merwede en met Duitsland te
geven.
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Tussen Vianen en Arkel is het kanaal gedeeltelijk in de loop van een oude boezemsloot, de Zederik, aangelegd, waardoor het
tracê een bochtig verloop heeft.
Het kanaal is + 35 m breed en is voor het
grootste deel bedijkt. Het vormt het boezemwater voor de polders van de Vijfheerenlanden.
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Aan één zijde en voor een klein
I

gedeelte

aan beide kanten van het kanaal ligt een
smalle, verharde beheersweg, De meeste
bruggen en de sluizen in Vianen en Gorinchem dateren nog uit de periode van de

I

kanaal

aanleg.

Het kanaal is sinds de aanleg in eigendom
en beheer

bij

de Rijkswaterstaat.

Het landschap tussen Vianen en Arkel
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Bodemkundig bestaat het landschap tussen
Vianen en Arkel uit een systeem van
stroomruggen en komgronden (komklei op
veen). Langs de Lek en de Linge liggen de
belangrijkste stroomruggen. Hiertussen ligt
een groot komgebied met enkele kleinere
stroomruggen, Vanaf de oeverwallen langs
de Lek en de Linge is het gebied in gebruik
genomen en in cultuur gebracht. Vervolgens vinden er ontginningen plaats vanuit
de Laak en de Lede, kleine veenstromen.
Tot slot ontstaat de cope-ontginning van de
Vijfheerenlanden met haar rechtlijnige we-
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Fig. 1: Overzichtskoart Merwedekanaol
Fig. 2: Lengtedoorsnede landschap.

genpatroon. ('cope-ontginning': verkaveling in srnalle, diepe stroken, waarbij in
principe iedere kavel gelijke afmetingen
heeft, met op elke kavel een boerderij. De
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boerderijen liggen aan de wegen, langs de
weteringen: te vergelijken met het 'slagenlandschap' bij b.v. Staphorst.)
Uiteindelijk is er een cultuurlandschap gevormd waarin het verband tussen bodem en
landschapsbeeld nog goed te herkennen is.
Het landschap op de stroomruggen is ruimtelijk vrij verdicht: de dorpen Vianen,

door-snede landschap
'met gebruik

van stagerapport B. v.d, Putte, 1981
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Fig. 3: Globole bodemkaart.
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Meerkerk en Arkel, verspreide bebouwing,
veel opgaande beplanting en boomgaarden.
Tussen de stroomruggen liggen grote langwerpige weidegebieden begrensd door de
ontginningslinten met de boerderijen.
De linten zelf z\jn meestal sterk verdicht
door erf- en wegbeplantingen (populier en
wilg) en kleine bossen bij de boerderijen; zij
hebben een kleinschalig, afwisselend karakter.
In het noorden tegen Vianen aan, ligt een
komplex grienden soms doorplant met populier. Het landschap is er kleinschaliger.
Landschaps- en beplantingsplan 1950

In 1950 maakt de afdeling Verkeerswegen
van het Staatsbosbeheer een ontwerp voor
de Rijkswaterstaat en kiest voor een architectonische benadering, waarbij het kanaal

i'l

als belangrijke transportader een nieuwe
hoofdstruktuur in het landschap vormt.
Het kanaal is daartoe van Vianen tot Gorinchem praktisch geheel beplant met bomen. Waar mogelijk aan weerszijden een
dubbele rij. Het grootste gedeelte in de
'kom' is beplant met de populier 'Marilandica'. Bij Vianen op de oeverwal is gekozen
voor eik, linde en esdoorn. Waar het kanaal in ile direkte stedelijke invloedssfeer
van Gorinchem ligt, zijn essen en iepen geplant.

De hoofdontwerpopvatting, met de popu-

lier 'Marilandica' als voornaamste boomsoort, blijkt tot nu toe een goede keuze ge-
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weest te zijn, want:

-
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het kanaal is door zijn bomen meer geworden dan alléén een kanaal. Het
voegt iets toe aan het vrij strakke grootschalige komgebied. Het vormt een bepalende, doorgaande, monumentale, lineaire struktuurlijn (hoofdas) in het
landschap;
het kanaal met haar besloten en intieme
dwarsprofiel is voor de schippers niet al-

leen de werkplek, maar ook de woonomgeving. De bomen breken de sterke
zijwinden en geleiden de scheepvaart bij
dag, nacht en ontij.
Uit rekreatief oogpunt is het kanaal van
groot belang. Het is een belangrijke rekreatieve va?rroute, er wordt gevist, gewandeld, gefietst, gezwommen en aan de
oever gezeten, op vrije dag of in de mid-

dagpauze. De bomen zorgen voor een
aantrekkelij k rekreatieklimaat.

Fig. 4: Landschappelijke hoofdstruktuur
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De verjonging
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De populieren in het komgebied op het gedeelte Vianen-Arkel zijn ongeveer 30 jaar
oud. Om het monumentale beeld langer te
kunnen behouden is getracht te schatten
hoe lang de bomen nog gehandhaafd kunnen worden en is afgevraagd welke maatregelen dit zouden kunnen bevorderen.
Dunnen

Fig. 5 : Dwarsprofiel Merwedekanaal.

Fig. 6a: De monumentale populieren langs het Merwedekanaal (ged. Vianen-Meerkerk).

Bij

een dunning geeft men de bomen meer
standplaatsruimte. Meer standplaatsruimte
en daardoor meer beschikbare wortelruimte, zou een langere levensduur betekenen.
Om twee redenen is deze gedachte inmiddels verlaten:

-

gezien

de

standplaatskwaliteit (hoge

grondwaterstanden) en de kwaliteit van
de bomen valt te betwijfelen, of de bo-

men voldoende regeneratievermogen
hebben om de nieuwe bewortelbare

ruimte te benutten en om te zetten in
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hernieuwde groei;
door de relatief kleine afstand tussen de
rijen (5 à 6 m) zijn de kronen sterk één-

zijdig ontwikkeld. De binnenzijde

is

vaak grotendeels afgestorven.
Bij een dunning in wat voor vorm dan ook,
zal er een onaantrekkelijk beeld ontstaan.
Op kroonherstel mag gezien het eerst punt
niet gerekend worden.
Omdat er regelnratig bomen afsterven en
zich op grote schaal dood hout vormt, hetgeen problemen geeft voor de verkeersveiligheid wordt nu een begin gemaakt met de
verjongingsplannen.
Verjongen

Op welke wijze kan verjonging plaatsvinden

?

l.

slechte exemplaren of gedeelten vellen
en herplanten;
2. uitkap van bijvoorbeeld2/3 deel van de
bomen en daartussen herplanten;
3. onderdelen van voldoende omvang vellen en herplanten;
4. alles in I x vellen en herplanten.
De methoden I en2 zijn voor dit objekt ongeschikt omdat de essenties van monumentale bomenlanen en (gelijksoortig en gelijkvormig over een bepaalde lengte) niet gehaald worden. Methode 4 is erg rigoreus en
bovendien zou je dan in de toekomst opnieuw een beplanting van dezelfde leeftijdsopbouw krijgen (bedrijfsrisico).
Daarom heeft methode 3 de voorkeur: onderdelen van enige omvang vellen en verjongen.
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In eerste instantie is gekozen voor een aanpak waarbij het verschil in vitaliteit en kwaliteit van de verschillende kanaalvakken,
het uitgangspunt voor de fasering vormt.
Nagegaan is of er verschillen in vitaliteit
vastgesteld konden worden, zodat de fasering van velling en verjonging daarop afgestemd kan worden.
Aangezien de schotlengte en hoogtegroei
overal gelijk zijn, is het aantal uitvlieggaten
van de horzelvlinder als kriterium gekozen.
In de meeste gevallen zijn de gangen van de
horzelvlinder een invalspoort voor bacteriën en schimmels, waardoor in de onderstam tot in de gestelwortels rot kan optreden.

Gevolg: windworp en breuk. Het aantal
uitvlieggaten is per boom bepaald in bepaalde proefvlakken. Hierbij is uitgegaan
van de stelling, hoe meer gaten des te groter

Fig. 6b: De bomen staan is de buitenberm, naqst de kade

de kans op rot.
Dit onderzoek levert het volgende op:
mate van aantasting was nagenoeg
- de
gelijk verdeeld over de gehele kanaallengte;

Fig.
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Het dwarsprofiel von het kanaal, voor en na dunning (schematisch)

-

het aantal uitvlieggaten varieert sterk

per boom.
Verder is door boringen in de onderstam en
in de gestelwortels nagegaan of de bomen
met veel uitvlieggaten reeds tekenen van rot
vertonen. Dit blijkt niet het geval te zijn.

De konklusie van dit onderzoek is: er zijn
op dit moment geen verschillen te onderscheiden in de mate van vitaliteit en leeftijdsverwachting, ofwel de fasering van de
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verjonging zal op andere argumenten gebaseerd moeten worden.
De fasering zal nu als volgt plaatsvinden:
is een indeling gemaakt in de trajekt- Er
gedeelten die een duidelijke landschappelijke eenheid vormen.
eenheid zal worden geveld en ge- Per
plant aan weerszijden van het kanaal,
zodat een kanaalgedeelte als een geheel
kan opgroeien.
De periode tussen de verschillende ver-

jongingsfasen zal, mede aÍhankelijk
van de vitaliteit van de resterende bomen, liggen tussen de 3 à 5 jaar.
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Herplant zal wederom plaatsvinden met
de populier 'Marilandica', zoveel mogelijk in een dubbele rij, zij het dat de
plantafstand in de rij groter zal worden,
namelijk van de oorspronkelijke 7 à 8 m
naar l0 m, zodat de individuele boom
meer kans zal hebben een goed ontwikkelde kroon te vormen.
O

Fig. 9: Het aantofiuitvlieggaten van de horzelvlinder vorieert per boom.

Fig.
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Per trajekt zullen de populieren verjongd worden.
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Fig. 10: Door boringen werd bepaold of de
bomen tekenen von rot yertoonden,
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